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مقدمه

به منظور توسعه سرمايه گذاريهاي جديد ، درگروه هاي زير ساخت ، صنايع و خدمات كه پيامد درك نيازها و تمايالت               

انسان در جامعه است ، سيستم مطالعات سرمايه گذاري مي تواند براي تخـصيص صـحيح منـابع بـه منظـور تحقـق چنـين                          

لذا در مراحل اوليه مطالعات سرمايه گذاري ، هر گاه آثار مثبتي از دور نمـاي روش  . دنيازهايي ضروري و ثمر بخش باش    

مطالعـات و   . ايجـاد مـي گـردد       طرح مشاهده گردد ، انگيزه هاي الزم براي سرمايه گذاري و برنامه ريزي اجرايي طـرح                 

گـذاري  ر مبناي مطالعات سرمايه   اگ.موفقيت يا شكست نهايي طرح دارد     در  سرمايه گذاري نقش غيرقابل انكار    هاي  تحليل

بر تحليل ها و استدالل علمي و منطقي استوار نباشد ، بي شك طرح مورد بررسي نتايج اقتـصادي ، فنـي و مـالي مطلـوب       

. نخواهد داشت 

از مراحل شناسايي ايده و امكانا ت سرمايه گذاري تا بهره برداري موفق و كارآمد ، گستره و طيف وسـيعي از مطالعـات                      

 راستاي سرمايه گذاري وجود دارد به طوريكه  طرح مورد نظر بايـستي از عهـده آزمايـشات مطالعـات امكـان سـنجي                در

لذا الويـت هـاي انـواع مطالعـات سـرمايه           . اقتصادي ، فني و مالي در شرايط نهادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي برآيد                

:برداري به شرح زير مي باشد گذاري از مرحله شناسايي ايده و امكانات تا مرحله بهره 

  )OPPRTUNTY STUDY(مطالعات فرصت �

 )PRE-FEASIBILITY STUDY( مطالعات پيش مهندسي �
 )FEASIBILITY STUDY( مطالعات امكان سنجي �
 )BUSINESS PLAN( طرح تجاري �
 )CONSTRUCTION PHASE(فاز ساخت �

 ) PRODUCTION PHASE(فاز بهره برداري �
) TECHNICAL STUDY(، فنـي  ) MARKET STUDY(كان سنجي دقيق هر طرح از ابعاد اقتصادي بررسي اماصوال 

چنين بررسي و مطالعه اي براي ايجاد يا توسعه هر واحد صـنعتي ،  . صورت مي گيرد) FINANCIAL STUDY (و مالي

مطالعـات امكـان سـنجي    به طوريكه بر اين اساس دورنماي طرح توسط        . خدماتي كشاورزي و معدني مورد نياز مي باشد       
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معموال تامين كنندگان منابع مالي مانند بانكها و موسسات مالي و پولي، شركت هاي سـرمايه گـذاري،          . بررسي مي گردد  

سهامداران و شركا ، بر اساس نتايج و شاخص هاي حاصل از اين مطالعات ، منابع مالي را به طـرح هـاي در دسـت اجـرا                          

 تائيد گزارشات امكان سنجي تهيه شده ، قراردادهاي مشاركت مدني و غيره منعقد          به طوريكه پس از   .تخصيص مي دهند  

  . گرديده و سپس فاز ساخت پروژه شروع مي گردد

در گزارش حاضر وبر اساس طرح ارجاعي از سوي شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان ، مطالعـات امكـان سـنجي           

  . رد بررسي و تجزيه و تحليل واقع مي گردد طرح توليد پارچه با استفاده از تكنولوژي نانو مو

  . قبل از پرداختن به موضوعيت اصلي طرح حاضر ، عنايت ويژه سرمايه گذاران به نكات كليدي زير حائز اهميت است

بدين معني كه پروژه داراي توجيه در شرايط حاضر   .   اصوال توجيه پذيري هر پروژه اجرايي ، تابع زمان مي باشد              )الف  

ما در سال هاي آتي توجيه پذير نخواهد بود و بايستي مطالعات مربوطه مجـددا مـورد بـازنگري قـرار گيـرد چـرا كـه                           الزا

شرايط اقتصادي ، تكنولوژيكي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي حاكم در بستري از شرايط رقابتي قرار داشته و لذا عوامل                   

   .ر مي گيرندموثر بر طرح ها  تحت تاثير و احيانا تغيرات جدي قرا

  رشـد سـريع و حيـرت آور ايـن         در اين ميان و با توجه به نوپا بودن فن آوري نانو در كشورمان از يـك سـو و همچنـين                       

  .  خاص  نانو نساجي بايستي كامال به روز باشد ت فن آوري ، مطالعات حوزه نانو و به صور

مفهوم در كنار پارامتر مهم ديگـري تحـت عنـوان     داراي يك مفهوم نسبي است به طوريكه اين    توجيه پذيري طرح   )ب  

در اين راستا بايستي سرمايه گـذاران محتـرم بـه        . توان و اهليت مديريتي سرمايه گذار به مفهوم عام كلمه كامل مي گردد            

عواملي همچون نحوه تامين منابع مالي در زمان مناسب ، انتخاب مديران و كارشناسان مجـرب و كـار آزمـوده در هـسته                         

  .ريتي و اجرايي پروژه و به ويژه پيش بيني مناسب بازارهاي هدف و مكانيزم دستيابي به آن، توجه خاصي داشته باشندمدي

  دو صـنعت نـساجي و   با توجه به اينكه صنعت نساجي بر پايه نانو تكنولوژي يا به عبارت بهتر نانو نساجي ، تلفيقـي از             )ج

 ، ارائـه   رح و در مواقع لزوم ، مطالب تخصصي و اقتصادي از هـر دو صـنعت                فن آوري نانو است ، لذا باالجبار در اين ط         

  . اين مفاهيم مي تواند در تصميم گيري سرمايه گذاران مفيد و موثر باشد  جميعشده است كه لحاظ نمودن

 ، عالوه بر شركت هاي پژوهـشي و تجـاري فعـال در ايـن حـوزه                 ، در كشور  در صنعت فن آوري نانو    الزم به ذكر است      

 با توجـه بـه نوپـا بـودن ايـن       فعاليت مي نمايندكهفن آوريانجمن ها در راستاي ساماندهي و توسعه اين       انواع سازمانها و    



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

مي گردد قبل از اقـدام بـراي سـرمايه گـذاري ، ارتباطـات الزم بـا آنهـا برقـرار و آخـرين                    اكيدا توصيه صنعت در ايران ،   

اشـاره  مراجـع و شـركت هـاي فعـال     در جدول زير به برخي از      .ذ گردد ن صنعت اخ  اطالعات اقتصادي و تكنولوژيكي اي    

  . شده است 

  برخي از سازمان ها و شركت هاي مرتبط با فن آوري نانو

 اطالعات تماس  زمينه فعاليت  نام سازمان يا شركت
  http://www.nano.ir   مديريتي و تكنولوژيكي از طرح هاي نانويي پشتيباني علمي ،  ستاد ويژه توسعه فن آوري نانو

  شبكه شركت هاي فن آوري نانو

اطالع رساني (ايجاد هماهنگي بين شركت هاي فعال در حوزه نانو

، شناخت فرصت هاي كسب و كار، اعتبار سنجي، تهيه طرح 

كسب و كار، تامين مالي، تامين فناوري، مجوزها، استانداردها، 

ب و كاري، تهيه نمونه اوليه، ارايه آموزش ، مشاوره مديريتي كس

  )كمك به راه اندازي كسب و كارها، بازارسازي و بازاريابي

3-61002252-021  

6102222-021  

  ي فناوري صندوق مالي توسعه
  در حوزه نانوي كسب و كار تأمين مالي، مشاوره و توسعه

  

44471751-021  

44471752-021  

  )كفا(كارآفريني و فناوري ايران 

لوژي و توسعه تجهيزات طراحي و ايجاد مركز نانومترو

آزمايشگاهي نانو، بررسي مقياس مواد و محصوالت نانو، بررسي 

 هاي نانو، تجهيزات نانو ايده
  

3-66552422-021  

    شركت تجاري و تحقيقاتي  شركت گراد آفرين

  021-88525564-5  فعال در حوزه نانو نساجي  شركت پارس نانو آسان تك

  اري و تحقيقاتيشركت تج  شركت آرمان انديشان نانو
88744187-021  

88749320-021  

  02923063568  شستشو و رنگرزي و استفاده از تكنولوژي نانو  سنگ شويي بهشوران

  شركت تجاري و تحقيقاتي  ايران نانو تكس
88530522-021  

88749320-021  
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  جدول خالصه  طرح

  شرح  عنوان

  نانو نساجي   نوع صنعت

  ه هاي تكميل شده با استفاده از فن آوري نانو انواع پارچ  نام محصوالت 

   تن 800  ظرفيت ساليانه

  انواع پوشاك با كاربردهاي متنوع   كاربردهاي متداول محصول

  نياز به انواع پارچه تكميل شده ،كمبود    هزار تن400:نياز تقريبي كشور 

   تن7000: نياز تقريبي استان   رنگرزي و چاپ شده  

   و محل تامين آن اصليهنام مواد اولي

 دترجنـت     تـن ،   53/24 تـن ، سـود كـستيك         10 مـواد نـانو        تـن ،   808پارچه پنبه اي گردبـاف      

 نمـك    تـن ، 16/8 رنـگ    تـن ، 73/3 اسيد استيك       تن ،   53/24 آب اكسيژنه      ، 27/12آنيونيك

همگي / تن  2 لوازم بسته بندي   تن ،  12 صابون پس شور       تن ،  15/0:  سختي گير      تن ،  67/122

   .قابل تهيه از داخل كشور مي باشد 

   سال2  مدت زمان مورد نياز براي فاز ساخت

  شهرك هاي صنعتي ابهر يا زنجان: با پيش فرض اجرا در استان زنجان   محل پيشنهادي براي اجراي طرح

   5000  )متر مربع(مساحت زمين 

   2200: فضاي توليدي 

  )متر مربع(مساحت زيربناي كارخانه    1200: انبارها 

  300: رفاهي و خدمات  اداري ،

  قابل تهيه از داخل كشور   محل تامين ماشين آالت 

   ميليون ريال 4683  ارزش تقريبي ماشين آالت 

   ميليون ريال 1227  ارزش تقريبي تاسيسات زيربنايي و جانبي

   كيلووات200  )كيلووات(ديماند برق 

  840000) :كيلووات ساعت (برق 

  ژيمصرف ساليانه حامل هاي انر  22500) :متر مكعب(آب 

  96250:  )متر مكعب(گاز طبيعي 
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  --: ارزي 

  سرمايه ثابت    ميليون ريال 16267: ريالي 

   ميليون ريال16267:مجموع 

  --:ارزي 

  سرمايه در گردش    ميليون ريال 9096: ريالي 

   ميليون ريال 9096: مجموع 

   نفر 39  سنل در فاز بهره برداريتعداد پر

   نفر 150بيش از   پيش بيني اشتغال زايي غير مستقيم 

  سه سال   )سال(دوره برگشت عادي سرمايه 

  پنج سال   )سال(دوره برگشت ديناميك سرمايه 

  ٪  9/31  درصد فروش در نقطه سر به سر

به محصوالت با ويژگي هاي خاص يكي از تلفيق فن آوري نانو با صنعت نساجي و دستيابي   رويكرد اقتصادي

  . راهكارهاي كليدي براي خروج صنعت نساجي از چالش هاي جدي پيش رو مي باشد 
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    معرفي و شناخت محصول
  تشريح تاريخچه محصول1-1

   تاريخچه فن آوري نانو1-1-1

تـوان   ره بر اين باور بودند كـه مـواد را مـي   خصوص دانشمندان آن دو    در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به          

دهنـد،   آنقدر به اجزاء كوچك تقسيم كرد تا به ذراتي رسيد كه خردناشدني هستند و اين ذرات بنيان مواد را تشكيل مـي         

 سال قبل از ميالد مسيح 400شايد بتوان دموكريتوس فيلسوف يوناني را پدر فناوري و علوم نانو دانست چرا كه در حدود 

 .براي توصيف ذرات سازنده موادبه كاربرد ،نشدني در زبان يوناني است  اتم را كه به معني تقسيمهلين كسي بود كه واژاو

آنها همچنين . اند  نوع اتم و تعداد زيادي ايزوتوپ كشف كرده    108هاي بسيار، دانشمندان تاكنون       با تحقيقات و آزمايش   

هـا در تـاريخ    با اين حال اين كشف. اند ها تشكيل شده ها و لپتون نند كواركها از ذرات كوچكتري ما      پي برده اند كه اتم    

  .  پيچيده زياد مهم نيست نانوپيدايش فناوري

گران  ها شيشه شايد بتوان گفت اولين نانوتكنولوژيست  .وري نانو به طور دقيق مشخص نيست      نقطه شروع و توسعه اوليه فنا     

البته . اند كرده هايشان استفاده مي دادن شيشه براي شكل) Medieal forges(ديميهاي ق اند كه از قالب قرون وسطايي بوده

در آن زمـان بـراي سـاخت        . كنـد   رنـگ آن تغييـر مـي       كـردن طـال بـه شيـشه         دانستند كه چرا با اضافه      گران نمي   اين شيشه 

هـاي رنگـي بـسيار     ار شيـشه شده است و بـا ايـن كـ     هاي كليساهاي قرون وسطايي از ذرات نانومتري طال استفاده مي       شيشه

رنـگ  . شـوند   هـاي بـسيار قـديمي يافـت مـي           اكنـون در بـين شيـشه        هـا هـم     اين قبيـل شيـشه    . آمده است   جذابي بدست مي  

  ها برپايه اين حقيقت استوار است كـه مـواد بـا ابعـاد نـانو داراي همـان خـواص مـواد بـا ابعـاد                             وجودآمده در اين شيشه     به

  . باشند ميكرو نمي
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هاي تزييني جام مشهور ليكرگـوس        رنگدانه .افتن مثالهايي براي استفاده از نانو ذرات فلزي چندان سخت نيست          در واقع ي  

اين جام هنوز در موزه بريتانيا قرار دارد و بـسته بـه جهـت        . اي از آنهاست    نمونه) قرن چهارم بعد از ميالد    ( در روم باستان    

عكاس يافته از آن سبز است ولي اگر نوري از درون آن بتابد، به رنگ قرمز        نور ان . نور تابيده به آن رنگهاي متفاوتي دارد      

داردكه حاوي نقـره  ) nm (700آناليز اين شيشه حكايت از وجود مقادير بسيار اندكي از بلورهاي فلزي ريز  . شود  ديده مي 

  . وس گذشته است است حضور اين نانوبلورها باعث رنگ ويژه جام ليكرگ1 به 14و طال با نسبت مولي تقريبا 

  

هـايي كـه    باوجود موقعيت. هاي فناوري نانو در آينده منتشر ساخت اي را دربارة قابليت    ريچارد فاينمن مقاله   1959در سال 

فاينمن كه بعدها . شناسند فاينمن را به عنوان پايه گذار اين علم مي. پي. شده بود، ريچارد توسط بسياري تا آن زمان كسب

فيزيك دريافت كرد درآن سال در يك مهماني شام كه توسط انجمن فيزيك آمريكا برگزار شده بود،    جايزه نوبل را در     

 كـرد و ايـده فنـاوري نـانو را بـراي عمـوم مـردم              ارائـه   " فضاي زيادي در سطوح پايين وجود دارد       " با عنوان    سخنراني

ارف بريتانيكا را بر روي يك سنجاق نگارش   المع  توان تمام دايره    سخنراني او شامل اين مطلب بود كه مي       . آشكار ساخت 

ها براي كاهش ابعاد    كردن اتم   او همچنين از دوتايي   . ابعاد واقعيش كوچك مي شود    25000/1يعني ابعاد آن به اندازه    .كرد

د آنها بعادادكه ا در آن زمان ابعاد كامپيوترها بسيار بزرگتر از ابعاد كنوني بودند اما او احتمال مي    (كامپيوترها سخن گفت    

   .بيني نمود نانوراپيش او همچنين درآن سخنراني توسعه بيشتر فناوري. كامپيوترهاي كنوني نيز كوچكتركردرا بتوان ازابعاد

به رياست بنياد علوم ملي، متقبل سنجش وضعيت جهاني گرايش ها   تعدادي از موسسات دولتي1996الزم به ذكردرسال 

و فنـاوري نـانو شـدند و بـدين شـكل در ايـن سـال بنيـاد علمـي و تحقيقـاتي نـانو            ، تحقيقات و توسعه در زمينه ي علـوم         

تاكنون دستاوردهاي زيادي در حوزه هاي صنعتي از جملـه الكترونيـك ، خـودرو،          . تكنولوژي در جهان تاسيس گرديد      

  .نساجي ، نفت ، گاز ، پتروشيمي و صنعت ساختمان به وسيله ي فناوري نانو بدست آمده است 
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بيشتر  زمينه كاري مناسب و مفيد چالشي است كه از سوي هاي داخلي به اين عرصه نوظهور، انتخابود عالقه شركتبا وج

 فناوري نانو يـك . شود هاي ستاد با جديت دنبال مي دانشگاه و صنعت و همچنين شبكه شركت مندان كارآفريني در عالقه
هـاي   امكانـات و توانـايي    يك زمينه كـاري مناسـب كـه بـا    اي است و لذا انتخاب موضوع جديد و در عين حال چندرشته

در ادامـه و جهـت آشـنايي    . برانگيـز اسـت   باشد، چالش هاي بازار از سوي ديگر سازگار كارآفرين از يك سو، و خواسته

  . سير تاريخي فن آوري نانو بصورت خالصه ارائه شده است  زيردر جدول  ، ا روند توسعه اين فن آوريبيشتر ب

  از رويدادهاي مهم تاريخي در شكل گيري فناوري و علوم نانوبرخي 

 رويدادهاي مهم در زمينه فناوري نانو سال

 مايكل فارادي محلول كلوئيدي طال را كشف كرد 1857

 هاي كلوئيدي توسط آلبرت انيشتين تشريح رفتار محلول 1905

 )Langmuir(هاي اتمي به ضخامت يك مولكول توسط لنگموير  ايجاد اليه 1932

  را براي كار با مواد در مقياس نانو مطرح كرد" فضاي زياد در سطوح پايين "فاينمن ايده  1959

 براي اولين بار واژه فناوري نانو توسط نوريو تانيگوچي بر زبانها جاري شد 1974

1981 IBMجا كرد به ها را تك تك جا توان اتم  دستگاهي اختراع كرد كه به كمك آن مي. 

 C60كشف ساختار جديدي از كربن  1985

 ها را نمايش گذاشت  توانايي كنترل نحوه قرارگيري اتمIBMشركت  1990

 هاي كربني كشف نانو لوله 1991

 توليد اولين نقاط كوانتومي با كيفيت باال 1993

 ساخت اولين نانو ترانزيستور 1997

 DNAساخت اولين موتور  2000

 ايشگاهي سلول سوخت با استفاده از نانو لولهساخت يك مدل آزم 2001

 شلوارهاي ضدلك به بازار آمد 2002

 هاي خورشيدي  نانوسلول هاي آزمايشگاهي توليد نمونه 2003

 نانو ادامه دارد تحقيق و توسعه براي پيشرفت در عرصه فناوري 2004
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  نانو تكنولوژي در ايران

بـراي  . هاي مختلف جامعه ضرورت دارد      ر مرحله اول ايجاد آمادگي در بخش      با توجه به اينكه براي هر فناوري جديد، د        

هاي صنعت و اجتمـاع گـسترده اسـت، الزم اسـت حركـت ترويجـي              فناوري نانو نيز كه كاربردهاي آن در تمامي عرصه        

 و خصوصي هاي دولتي گير و مجريان در بخش هاي سياستگذار، تصميم بزرگي وجود داشته باشد كه همه افراد و سازمان  

  .آگاهي الزم براي ورود به اين عرصه را كسب كنند

گيري در  كننده در كشور ما وجود داشته است، تأخير در درك موضوع و تصميم هاي متحول اي كه در مورد فناوري نكته

. شروع شـد  در مورد فناوري نانو، اين مسئله وجود ندارد و حركت ترويجي، تقريباً بموقع در كشور                . مورد آن بوده است   

اندازي سايت و همچنين برگزاري جلسات با افراد مـؤثر، تـرويج        با برگزاري سمينار، چاپ كتاب و خبرنامه، راه        1380از  

هاي كشور تعيـين شـده و بـه      در نتيجه، فناوري نانو به عنوان يكي از اولويت        . اين فناوري آغاز شده و همچنان ادامه دارد       

اين سـتاد، بـه رياسـت      . ، ستاد ويژه توسعه فناوري نانو تشكيل شد       82 در شهريور ماه     منظور پيگيري توسعه آن در كشور،     

جمهور، متشكل از وزراي علوم، تحقيقات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، صـنايع و        معاون اول رئيس 

و همچنـين رئـيس دفتـر       ريـزي كـشور       ، جهاد كشاورزي و نفت، رئيس سازمان مديريت و برنامـه          و پشتيباني معادن، دفاع   

نماينـدگان وزراي عـضو   .  نفر از متخصصان و مديران كشور اسـت       5و  ) دبير ستاد (هاي فناوري رياست جمهور       همكاري

همچنـين، بـه منظـور    . ستاد و اعضاي حقيقي ستاد در قالب كميسيون هماهنگي در جلسات دو هفتگي حـضور مـي يابنـد           

ــانو در دســتگاه ميتــههــا، ك هــا در دســتگاه همــاهنگي اجــراي برنامــه   .هــاي اجرايــي تــشكيل شــده اســت  هــاي فنــاوري ن

هاي ملي توسعه فناوري نانو     هاي كالن و برنامه     تصويب اهداف، راهبردها و سياست     عبارتند از     ستاد  اين وظايفبرخي از   

   بلندمـدت ملـي  هاي بخشي و هماهنگي آنها در قالـب برنامـه     يت ها و تعيين مأمور     تقسيم وظايف كلي دستگاه     ، در كشور 

   . ها  نظارت عالي بر تحقق اهداف و برنامهو

از . هاي پژوهشي و فناوري كشور بايد در راستاي نيازهاي كشور بوده و تأثير آنها در زندگي مـردم مـشخص باشـد        برنامه

. ده اسـت هـاي خـود قـرار دا    را هدف اصلي برنامـه » توليد ثروت و افزايش سطح و كيفيت زندگي مردم     «ستاد  اين  رو    اين

اهداف ديگر، نظير ارتقاي سطح علمي كشور و مواردي از اين دست نيز به تبع هدف اصلي يعني توليد ثروت ملي دنبال                   
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البته نيازهاي امروز و آينده مدنظر بوده و مواردي بايد مد نظر باشد كه موجب پيشگامي علمي كشور در دنيا      . خواهد شد 

  .ر فراهم كنندشده و جهشي را از لحاظ علمي براي كشو

اي خـاص مربـوط       ، به دليل گستردگي حوزه تأثيرگذاري به سازمان يـا وزارتخانـه            از جمله نانو     هاي جديد   اغلب فناوري 

گونه  ريزي و مديريت اين واگذاري برنامه. هاي گوناگون با آنها درگير هستند هاي مختلفي از جنبه شوند بلكه سازمان نمي

به عقيـده بيـشتر   . شود ها مي گيري ها از تصميم اي خاص، باعث عدم تبعيت ديگر سازمان تخانهها به سازمان يا وزار  فناوري

تاد ويـژه توسـعه   سـ .هاي جديد، فرابخشي نبودن متوليـان آنهاسـت   ترين مشكالت توسعه فناوري صاحبنظران، يكي از مهم   

هـاي پژوهـشي،    ي نـانو، اعـم از دسـتگاه   فناوري نانو، داراي ساختاري فرابخشي است و تمامي بازيگران مهم عرصه فناور        

شـود تـا همـه     ايـن سـاختار فرابخـشي موجـب مـي     . شـود  گذاري و سياسـتگذاري را شـامل مـي       آموزشي، صنعتي، سرمايه  

هاي ستاد سهيم بدانند و در مرحله اجرا همـاهنگي     ها و برنامه    هاي درگير در توسعه فناوري نانو، خود را در سياست           بخش

  . داشته باشندافزايي بيشتري و هم

   تاريخچه صنعت نساجي1-1-2

پي بردند و در هيچ جا بهتـر    ) پارچه بافي   ( ايرانيان نخستين ملتي هستند كه به صنعت نساجي          بر اساس مطالعات تاريخي ،    

  .از صنعت نساجي نمي توان كه روح كنجكاوي  تازه جو و پيشرفت خواه ايراني را ديد

ريسندگي و بافندگي بايستي به همراه باستانشناسان و محققين به درون غارها برويم براي آگاهي از تاريخ پيدايش صنعت 

كنـد و كـاوي   .ثار بازمانده از قرون و اعصار پيشين و بازيافته هاي باستاني به واقعيتها و اطالعاتي دست يـابيم         آو از روي    

كارلتون كون انجام شده روشن مي سـازد         در غار كمربندي در نزديكي درياي خزر به وسيله پروفسور            1950كه در سال    

كه ايرانيان پشم گوسفند و بز را در همان دوره غارنشيني به صورت پارچه مي بافتند و ديرينگي اين پارچه را با آزمـايش         

در كند و كاوهاي پسين كـه  .  سال كم و بيش تعيين شده است200 سال پيش از ميالد با       6500 چيزي در مرز     14با كربن   

ه هاي گوناگون ايران انجام شده؛ لنگر ها و دوك هاي نخ تابي به دست آمده كه گواه بـر وجـود كارگـاه هـاي            در كران 

  ايرانيان نخستين مردمي هستند كه نمد و گليم و پس از آن قالي بافي را آغاز كردند. نساجي در ايران آن زمان مي باشد

ور گيريشمن دانـشمند وايـران شـناس معروف،ابـراز شـده اسـت        در كتاب معروف ايران از آغاز تا اسالم به تاليف پروفس          

سال قبل از ميالد مسيح مي رسد وپادشاه لولوبي كه يكي از حكام بخر ايران بوده است  3000تاريخ هجاري نقوشي كه به
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 با لباس كوتاه بر تن و كالهي مدور برسـر نـشان ميدهد،بـه ايـن معناسـت كـه در آن زمـان از پيـدايش فـن ريـسندگي و                        

وجود پرز و شرابه بر لباس مذكور نشان مي دهـد كـه تنـوع در بافـت             .  بافندگي چيزي حدود چند هزار سال گذشته بود       

ن زمان معمول آدر ) شرابعه(پارچه و تفكيك پارچه به نوع پشمي وغير پشمي وهمچنين به كارگرفتن تزيينات مخصوص 

ه عنوان نوعي مد اختصاصي پذيرفت همين مساله نيـز بـه نوبـه    الخص كوتاهي و بلندي لباس ها را مي توان ب    ابوده است ب  

با همه اين تفاسير مي توان نتيجه گرفـت كـه كـه آغـاز كـار        . خود گوياي واقعيت تكامل در امر بافندگي پوشاك است          

  . ريسندگي و بافندگي در ايران به حدود هشت تا ده هزارسال قبل از ميالد مسيح بر مي گردد

  

  

 به كشفيات سيلك بر روي ظروف گلي بدست امده كه پروفسور گيريشمن قدمت آنرا بـه پـيش از قـرن                      همچنين ميتوان 

هشتم قبل از ميالد مسيح تخمين مي زند اين دانشمند در تعريف نقوش حك شده بر روي ظروف گلي سيلك مي نويسد 

 نه كوتاه وچسبان هستند نقـش شـده  در ظروف سيلك تصاويري از مردان كه پياده مي جنگند و داراي كاله خود و نيم ت              

سال قبل از ميالد مسيح مـي باشـد لبـاس      4200قديميترين مجسمه انساني در فالت ايران پيدا شده است و متعلق به             . است  

ايـن لبـاس از پارچـه اي اسـت كـه بـه صـورت لنـگ و كمـر بـسته شـده               .اين مجـسمه در كاشـان بـه دسـت امـده اسـت             

است كه ساكنين ان روزگار فالت ايران از پوست حيوانات بـه طـور طبيعـي اسـتفاده       وجوداين پارچه خود دليل ان      .است

  نمي كردند بلكه از پشم پارچه هايي مي بافتند

مده مي گردد كه در حفاريات شوش بدست آهزار سال قبل از ميالد مسيح بر  4000اولين پارچه ي بافته شده در ايران به  

هم اكنون در موزه هاي لووروبافلو موجود است اخيرا نيز ايران در كشفيات خـود   قسمت هايي از اين قطعه پارچه         .است

روشنگر دوران ما قبل از اريايي است بقاياي دوك هاو سنگ هايي به دست امده است كه نشان ميدهـد         آن  كه فسمتي از  

  ريسندگي در دوره ي افسانه اي ايران معمول بوده است

م ابوالقاسم فردوسي نشان مي دهد كه پيشداديان نخستين ايرانياني بـوده انـد كـه                همچنين سيري اجمالي در شاهنامه حكي     
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كار ريسندگي و بافندگي و خاصه دوخت به انان منسوب بوده است  نويسندگان كتابهاي تاريخ طبري و نوروزنامه نيز بر      

   . اين مساله متفق القول هستند

به دست آمده پيشگام بودن ايـران را درايـن صـنعت بـه گونـه اي      ) پازيريك ( اكنون كه قالي هاي روزگار هخامنشي در    

كامل روشن مي سازد همه هنرمندان جهان هم راي هستند كه قالي هاي ايراني به عنوان زيباترين چيـزي كـه تـاكنون بـه                

بود گسترده شده ) بهارستان(در يكي از تاالرهاي كاخ كسري؛ فرش      . دست بشر ساخته شده به خوبي مورد پزيرش است        

 متر پهنا داشت و با گوهر هاي گرانبها انواع گل ها را روي آن بكار برده بودند كه برگ گل ها از        24 متر درازا و     26كه  

   .زمرد؛ غنچه ها از مرواريد و ياقوت و ديگر گوهر ها ساخته و بافته شده بود

اب و در فن بوجود آوردن رنگ هـاي  ايرانيان در صنعت نخستين فن رنگرزي؛ صباغي رنگرزي پارچه ها؛ سراميك و لع           

تـاريخ ايـران از مـاد تـا پهلـوي و      (زيبا بر سفال و كاشي پيشگام و استاد و صادر كننده اين صنايع و هنر به جهان بوده اند  

  ).تاريخ تمدن و فرهنگ ايران و سهم ايران در تمدن جهان و بررسي هاي تاريخي شماره مخصوص 

ساجي هميشه يكي از صنايع پر رونق ايران بوده در مقطعهايي از تاريخ منسوجات ايراني        تا زمان روي كارآمدن مغوالن ن      

پس از حمله مغوالن به ايران؛ به دليل انكه مغوالن اصرار به رواج كاال هـاي چينـي   . جنبه صادراتي قوي هم داشته  است      

 و ارزان بودن قيمت پارچـه هـاي چينـي    به دليل تنوع رنگ.در متصرفات خود داشتند منسوجات چيني در ايران رايج شد    

پس از به قدرت رسيدن صفويان بـه دليـل تغييـر روحيـه مـصرف          .مصرف كنندگان استقبال خوبي از انها به عمل اوردند          

توليدات بيشتر به پارچه هاي گران قيمت منحصر شد و باتوجه به تالشي كه دولت صـفويه در جهـت گـسترش تجـارت                  

  .ان قيمت توسط بازرگانان  وارد مي شدخارجي داشت پارچه هاي ارز

سالها بعد كريم خان زند هنگام فرمانروايي خود به فكر احياي صنعت بومي نساجي افتاد و در ايـن رابطـه كوشـيد تـا بـر             

  .خالف پيشينيان خود كه عادت به لباس هاي تجملي داشتند لباسهاي بسيار ساده بپوشد 

كبير پاي بر عرصه مديريت كـشور نهـاد ،برحـسب معاهـده تجـارتي كـه بـا سـاير             در دوران بعد از كريمخان زند كه امير       

ولي در عين حال جنس خارجي را مردود مي دانست  .كشورها بسته شده بود از امدن اجناس انها به ايران جلوگيري نكرد           

ز ان جمله ايجاد صنايع در زمينه نساجي كارهاي بسياربزرگي انجام داد كه ا ..و متاع ولباس مملكت خود را برتن مي كرد        

نوين در ايران بوده است در زمينه نساجي يك كارخانه بزرگ نخريسي و يك كارخانـه بـزرگ چلواربـافي در تهـران و                 
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زمامـداري اميركبيـر بـسيار     . .چند كارخانه حرير بافي در كاشان و يك كارخانه ريـسندگي در سـاري راه انـداري نمـود            

چرا كه بعد از رحلت .ه بود نيز پنبه شد تنچه رشآعث شد نه تنها راه او ناتمام ماند بلكه اندك وكوتاه بود،كه اين مساله با

اميركبير سيل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازير شد اما در جلسه مجلس شوراي ملي طرحي ارايه شد كـه در ان        

.   و مـصنوعات داخلـي و وطنـي باشـد    كارمندان دولت موظف شدند هر چه براي لباس خود تهيه مي نمايند از منسوجات      

اين طرح براي دوخت لباس نظاميان كاركنان شهرداري و دانش اموزان مدارس نيز به مرحله اجرا گذاشته شد  اما پس از     

حمايت از صنايع داخلي بطور كل به دست فراموشي سپرده شد و اگرچه تالشها و كوشش هايي در اين رابطـه           1342سال

  . را بر سرزبانها بياندازند اما حركت حالتي فرمايشي و مقطعي داشت .ايراني جنس ايراني بخربه عمل امد تا شعار 

   صنعت نساجي ايرانتحوالت

  مهمترين وقايع صنعت نساجي  زمانيمقطع 

دوره اول از 

 تا 1280سال  

1300  

 بودند ولي نقش هر چند در اين دوره فقط دو واحد نساجي كوچك در شهر هاي تهران و تبريز مشغول به كار

تجربي و عرضه توليدات ماشيني اين واحد ها بسيار حائز اهميت بود زيرا تا قبل از تاسيس اين واحدها اكثر 

 بي اطالع بودند و كساني هم كه  كساني كه در صنعت نساجي اشتغال داشتند از تحوالت صنعتي نساجي

و نگهداري آگاهي چنداني نداشته اند و  عميرات راه اندازي ، تامر داشتند در خصوص در اين  اندكياطالعات

  . باز مي داشت  همين امر سالها آنان را از احداث چنين كارخانه هايي

دوره دوم از 

 1300سال 

  1320تا

 و با تاكيدي كه از طرف دولت بنا گرديددر اين دوره پايه هاي اساسي صنايع در رشته هاي اصلي اين صنعت 

به عمل مي آمد تعداد واحدهاي نساجي به چهل واحد در بخشهاي مختلف نخهاي نسبت به توسعه اين صنعت 

  .پنبه اي ، پشمي  ابريشمي و كنف رسيد 

دوره سوم از 

 تا 1320سال 

1339  

ميزان فروش توليدات ميزان واردات انواع منسوج كاهش يافت ودر ابتداي اين دوره با بروز جنگهايي 

گرديد كارخانجات بدون وقفه وبا  اين امر موجبودگرفت بطوريكه روند صعودي به خكارخانجات نساجي 

 به استهالك عدم توجهحداكثر ظرفيت توليد نمايند و سود سرشاري را وارد كارخانجات خود كنند كه البته 

 ورشكستگي بسياري اتموجببه تبع آن  موجب فرسودگي خطوط توليد شد و نساجيبيش از اندازه ماشين آالت

  .فراهم شد ت در اين دوره از كارخانجا

دوره چهارم از 

 تا 1340سال 

1351  

 در كشور از يك سو و شروع همزمان بهره برداري از چند واحد نساجي 42 تا 39اثرات بحران اقتصادي سالهاي 

 فراهم آورد كه يتي خالقيت در توليد پارچه هاي متنوع ، وضعمچنين تشابه توليدات و عدماز سوي ديگر و ه

  . روز فروش واحد هاي نساجي كاهش و به تعداد واحدهاي ور شكسته به مانند دوره قبل افزوده شد روز به

دوره پنجم از 

 تا 1352سال 

1356  

 در اوايل اين دوره توسعه صنايع نساجي نيل به سير صعودي داشت ولي عواملي مانند افزايش قيمت مواد اوليه

  .ه ها  باعث شد بازهم توسعه اين صنعت ميل به سير نزولي نمايد كمبود نيروي انساني متخصص ، افزايش هزين،
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 در اين خصوص پيشرفتهاييهمراه با وقوع انقالب اسالمي كشور  با توجه به دستاوردهاي صنعتي1357اما از سال 

ي در  نساج مرتبط با ، توسعه رشته هاي در سطح كشور افزايش واحد هاي نساجي ميتوانجملهآن  كه از  گرفتصورت

 به عنوان تامين كنندگان  همكاري صنايع مختلف باال دستي و پايين دستي افزايش ، و موسسات آموزش عاليدانشگاهها

 روند روبه رشد و گسترش تعداد از آن مقطع تاكنون . نمود  صنعت نساجي اشاره مرتبط با مواد اوليه و بازارهاي فروش

  حدودداشته است بطوري كه هم اكنون در اين بخش از صنعت ، واحدهاي فعال دربخش نساجي طور نسبي تداوم 

از سويي ديگر با توجه به وجود ركود نسبي . وجود دارد  كشور در سطح بزرگ و كوچك فعالهزار واحد صنعتي 60

  ، هنوزتوفيق كاملاز طريق طرح بازسازي و نوسازي صنايع اعطاي وامدر اين بخش و عليرغم كمك هاي مالي دولت و 

 %     3  باز پرداختميليون دالري و بهره 493 طرح فوق با سرمايه در ابتداچرا كهاي صنعت مورد نظرحاصل نشده است بر

 از اين سرمايه جذب % 80 عمالً پيش بيني گرديد وليمشكل واحدهاي نساجي و تقويت اين صنعت  به منظور حل

  . گرديدبزرگ دولتي  واحدهاي

در وضعيت فعلي عرضه وتقاضاي محصوالت نساجي يكي از راه حلهاي خروج صنعت بر اساس مطالعات صورت گرفته 

 انواع  حركت آنها به سمت توليدي موجود ودر نتيجهواحدهاتكنولوژيكي ساختاردرتغيير ايجاد لزومنساجي از بحران ، 

  .باشدمنسوجات مطابق تقاضاي بازار و با قيمت تمام شده قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجي مي 

بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن ريسندگي نخ پنبه اي و الياف مصنوعي ، الزم به ذكر است 

 در . مي باشد نفر6000 با اشتغال زايي حدود  از بخشهاي مهم نساجي استانBCFبافندگي پارچه  تكميل و رنگرزي و 

، گروه صنعتي ر ريس ، اليي ساز ، پارس نخ ، نساجي رازي ابه، كنار اين كارخانجات واحد هايي نظير پارس دكور

 به دارند مي توان نام برد كه برخي از آنها  نخيران كه توليداتي در زمينه پارچه پرده اي ، انواع اليي و نخ فرش نيكوو

 آالت مستقر الزم به توضيح است تكنولوژي ماشين.  منحصر بفرد مي باشند لحاظ نوع توليد و تكنولوژي ماشين آالت

 مي توان گفت به علت اينكه اكثر مجموعدر .  مي باشند 2002 تا 1986سال ساخت از و با در اين كارخانجات متنوع 

 ميالدي 90 به بهره برداري رسيده اند تكنولوژي ماشين آالت مربوط به اوايل دهه 76 تا 74واحدها در سالهاي حدودي 

يد انعطاف پذير بوده و به راحتي در كمترين زمان مي توان محصول خط توليد را بنا براين تقريبا خطوط تول. مي باشند

  .تعويض كرد 
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  . با توجه به ارتباط موضوع آمار زير در مورد صنايع ريسندگي و بافندگي پنبه اي و الياف مصنوعي قابل تامل است 

   هزار تن300حدود :  ساليانه ريسندگي  كل كشور )حداكثر توان توليد (  اسمي ظرفيت����

   ميليارد متر مربع5/1حدود :  ساليانه بافندگي كشور )حداكثر توان توليد (  اسمي ظرفيت����

   ميليون عدد7/1حدود : كل كشور  تعداد دوك ريسندگي����

   هزار عدد45حدود : كل كشور  تعداد رتور اپن اند����

درصد كل ظرفيت ريسندگي كشور را  3 درصدكل واحدهاي ريسندگي ، در استان زنجان واقع شده بطوريكه 7حدود 

 6/7   دوك ريسندگي و از كل در صد7/4 و  كل ظرفيت بافندگي از در صد4همچنين اين استان حدود . شامل ميشود 

كه  با مقايسه موارد باال ميتوان نتيجه گرفت . اپن اند در سطح كشور به خود اختصاص مي دهد رتور ميزانكل ازدر صد

استان هاي تهران ، يزد و .   در استان  پيشرفت بهتري نسبت به ريسندگي رينگي داشته استريسندگي مدرن اپن اند

در مورد . را به خود اختصاص داده اند  رينگ ظرفيت كل ريسندگي از درصد25 و 75/9 ، 10اصفهان به ترتيب 

. يت كل كشور را شامل مي شود  درصد ظرف5/2 و 77/6 ، 6/12ريسندگي اپن اند استان تهران ، اصفهان و يزد به ترتيب 

مالحظه مي شود در زمينه ريسندگي اپن اند استان زنجان از دو استان يزد و اصفهان باالتر است و اين امر نشانگر رشد 

  تهران ،  ،آمار موجود بيانگر اين امر است كه استان زنجان پس از استانهاي گيالن. اين صنعت در استان مي باشد 

  . اپن اند مي باشد  مدرنان و قزوين ، ششمين استان از لحاظ توسعه ريسندگيمازندران ، خراس
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  نانو تكنولوژي و نساجي 1-1-3

سازي با نياز    هاي نوين و جهاني      با ادغام فناوري   مطالعه صنعت نساجي در جهان نشان مي دهد كه اين فعاليت مهم صنعتي            

 اعمال تغييراتي بنيادين در رنگ، بافت و ظاهر محـصوالت توانـسته اسـت               بابطوريكه  . مشتريان تغيير ناگهاني كرده است    

 سال اخير بردارد و جايگاه فعلي اين صنعت با ساختار اوليه بافت منسوجات در گذشـته      100گامي بلند در اين صنعت در       

كننـد در     سـتفاده مـي   ارزش بازار محصوالت نساجي كه از فناوري نانو ا        بر اساس آمارهاي موجود ،        .تفاوت اساسي دارد

 ميليارد دالر خواهـد     115 با يك افزايش سريع به       2012 در سال    ه كه اين رقم    ميليارد دالر بود   6/13 در حدود    2007سال  

هاي بازار بـه يـك ميـزان از ورود فنـاوري جديـد تأثيرپـذير                  در يك صنعت مانند نساجي همه قسمت       در اين ميان     .رسيد

نانو تأثيرگذاري چنداني نخواهد  تعيين كننده دارد، فناوري زند و نقش ت حرف اول را ميدر بازاري كه قيم  . نخواهند بود 

البته فناوري نانو در جهت افزايش عايدي اين صنعت مؤثر خواهد بود، ولي اين تأثير به ندرت به افزايش بيش از                      . داشت

زنـد، توليـد كننـدگان و      آن مـوج مـي  در ايـن بـازاري كـه رقابـت و تغييـر در          . يك درصد فعلـي بـازار خواهـد انجاميـد         

تعدادي . ها را تعديل كنند خواهند با عملكرد بهتر، قيمت فروشندگان به دنبال سليقه و نياز مشتريان هستند و در نهايت مي        

ها سعي در تشخيص نياز بازار و مطابقت محصوالت خود با سليقه مشتريان دارند، آنها با رويكـرد بـه نـوآوري            از شركت 

   .يابند هايي نظير نانو به اين مهم دست مي وريدر فنا

ها و افزايش امكان رقابت در بازار         هاي نساجي آمريكا و اروپا در جستجوي رويكرد مناسب، جهت تعديل قيمت             شركت

هايي مانند مصارف پزشكي، نظامي و تجهيزات پزشكي بيشتر  قدرت مانور فناوري نانو در صنعت نساجي در زمينه. هستند

  .د بود كه قيمت در درجه اول اهميت قرار ندارد، يعني كيفيت بر قيمت ارجح استخواه

اند و ايـن صـنعت بـا تبـديل       در اين ميان صنعت نساجي گام در راهي نهاده است كه برخي از صنايع قبالآن را طي كرده        

هـاي نـساجي، مالـك     همين سياست باعث شده تا شـركت    . نوآوري به محصول باعث افزايش ارزش توليد گرديده است        

 مـالكيتي آمريكـايي   ،هاي نساجي فعال در عرصه نـانو         درصد از شركت   50بر اين اساس بيش از      .  باشند الگوهابسياري از   

 نانو در صنعت نساجي در چيـدمان تـار و پـود منـسوجات      كاربرد فناوري. هاي آنها در آسيا قرار دارد داشته ولي كارخانه 

اين مـسئله در كـشورهايي كـه    . ي را اين فناوري در سنتز الياف و اصالح الياف طبيعي دارد        نيست، بلكه بيشترين اثرگذار   
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منابع غني از الياف طبيعي مانند كتان دارند فرصت خوبي جهت شكوفايي اين صنعت با كمك فناوري نانو ايجـاد كـرده                  

  . است

  

  

   تعريف محصول1-2

در فناوري نانو بايد خواص مواد را در .  است معادل قطر چند اتم نو يك نانومتر يعني يك ميلياردم يك متر و در واقع نا

همچنين بتوانيم مواد را در آن مقياس توليد . اي چه خواصي دارد اي در هر اندازه مقياس نانو بشناسيم و بدانيم كه هر ماده

وادي با كاركرد جديد بسازيم كه به ها استفاده كنيم و م كنيم و آن خواص را در كنترل خود داشته باشيم و بتوانيم از آن

    .گوييم ها فناوري نانو مي مجموعه اين فعاليت

هاي مختلف از جمله پزشكي، هوافضا و صنايع ديگر  در بحث نانو به طور روزانه ما شاهد خبرهاي مختلف در حوزه

نانو در تمامي  .ها جايگاه دارد آنشود، بحث نانو نيز در  ها از مواد استفاده مي جا كه در همه اين بحث هستيم و از آن 

. صنايع تأثيرگذار است و اهميت دارد، همه صنايع در مسير رشد و توسعه خود مجبورند از فناوري نانو استفاده كنند

هاي مختلف به فناوري نانو  هايي كه بشر در اختيار داشته، در حد ميكرو بوده و با جلو رفتن و پيشرفت تاكنون فناوري

  . د و صنايع نيز براي رسيدن به اين پيشرفت بايد در اين حوزه فعال شوندخواهيم رسي

. امروزه يافته هاي محققان در عرصه نانوفناوري بسياري از ابعاد زندگي ما انسان ها را تحت تـاثير خـود قـرار داده اسـت             

، امـا آنچـه سـبب وجـه تمـايز مـواد           اگرچه نانو يا نانومتر تنها يك مقياس اندازه گيري و برابر با يك ميلياردم متـر اسـت                 

مختلف در عرصه فناوري شده و زمينه مناسبي را براي تحقيقات بيشتر روي مواد توسط محققان بـه وجـود آورده اسـت،       

خواص و عملكرد شگفت انگيز مواد در اين مقياس است كه تنها برخاسته از افزايش واكنش پذيري و سطح تماس آنهـا           
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ن عرصه با استفاده از آزمايش هاي ساده، موفق به كشف ويژگي هايي از مواد در مقيـاس نـانو                   محققان در اي  . خواهد بود 

  . شده اند كه كاربردي ساختن آنها نقش بسيار مهمي در بهبود زندگي ما انسان ها خواهد داشت

 خنك بايد دارد، كردن اتو به نياز شود، شسته شود، بايد مي كثيف دارد تن به ما از يك هر كه را لباسي بگيريد نظر در به عنوان نمونه 

 بـشر  نـانو  نـوين  آوري فن از استفاده با دارد؟ وجود لباسي چنين آيا .نشود لباس كثيف اينكه تر جالب اصال باشد، گرم اينكه يا باشد،

اينكـه   تر جالب .شيندن نمي آنها روي بر آلودگي نوع هيچ يعني شوند، نمي كثيف هيچوقت كه نمايد را توليد هايي پارچه شده قادر

  .رود مي بين از آن هاي چروك و چين تمام دادن، تكان بار يك با فقط شود، چروك اگر لباس اين پارچه

 مقيـاس  در هايي پارچه ما كه معني نيست بدان اين. اند نموده استفاده نانو تكنولوژي از هايي پارچه چنين اين توليد براي دانشمندان
 صـورت  پارچـه  ايـن  دهنـده  تشكيل هاي مولكول خواص تغييراتي در نانو، آوري فن وسيله به بلكه ايم، كرده توليد كوچك بسيار

 اي پارچـه  نتيجـه  در و نميگيرند خود به باكتري و شوند نمي كثيف هيچگاه اين پارچه دهنده تشكيل مولكولهاي كه است، پذيرفته

  .داشت خواهد ار ها مولكول اين خواص تمام تشكيل شده مولكولها اين از كه

  با توجه به افزايش تقاضا براي استفاده از نانوذرات در صنايع مختلف، نانوذرات مختلفي نظير نقره، مـس، تيتانيـا، سـيليكا                     

نقره از جمله مـوادي اسـت         .و آلومينا براي نخستين بار در كشور در صنعت توليد شده و مورد استفاده قرار گرفته است                

آزمايش هـاي انجـام شـده در بخـش ميكروبـي            . نوان يك باكتري كش قوي شناخته شده است       كه از مدت ها پيش به ع      

دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز نشان داده است كه اين ماده در غلظت هاي بسيار پايين توانايي از بين بردن بـيش از يـك           

 نانومتر، قدرت باكتري كشي كلوئيد 3به  نانومتر 75اين در حالي است كه با كاهش قطر ذرات از . ميليون باكتري را دارد

بشدت افزايش خواهد يافت كه اين مكانيزم عمل ناشي از تركيب و واكـنش نقـره بـا گـروه سـولفيد هيـدروژن بـاكتري                

  . كه فعاليت آنها تضعيف شده، از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار استDNAيون هاي نقره بر مولكول هاي . هاست

بنابراين نقره به صـورت تجـاري بـه       . ره با گروه هاي تيول در پروتئين، باكتري غيرفعال مي شود           در نتيجه واكنش يون نق    

 نـوع  650جالب است بدانيد علي رغـم ايـن كـه ايـن مـاده بـر بـيش از               . عنوان آنتي باكتريال مورد استفاده قرار مي گيرد       

  بنـابراين، ايـن مـاده     . ري نخواهـد گذاشـت    باكتري مختلف از خاصيت ضدباكتريايي برخوردار است، بر سلول زنده تـاثي           

  .مورد استفاده قرار گيرد...  مي تواند در بسياري از صنايع از جمله نساجي، پليمر، كاشي و سراميك، شوينده، شيشه و 
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  معرفي برخي از پارچه هاي توليد شده با استفاده از تكنولوژي نانو 1- 1-2

  پارچه هاي آب گريز  )الف  

اين مـاده  . به مقدار فراوان به صورت نمكي در پوسته زمين يافت مي شود      اين ماده   .  است    ذرات، تيتانيا  نونايكي از مواد     

و كريـستالي توليـد مـي شـود كـه در صـنايع پتروشـيمي، كاشـي و         ) بي شـكل (در ابعاد نانو متري به دو صورت آمورف  

.  استحكام بيشتر مورد استفاده قرار مـي گيـرد         سراميك، دندانسازي، رنگ سازي  براي افزايش خواص مكانيكي و ايجاد          

ز اين ماده در صنايع نساجي، شيشه و سراميك به عنوان يك ماده آب گريز و ضد لك يـا خـود تميـز         ا  مي توان  همچنين

  استفاده از اين ويژگي در صـنعت نـساجي و تكميـل چرخـه دفـع آب بـا بهـره گيـري از نـانو ذرات                      . شونده استفاده كرد  

تانيوم و سيليكا برگرفته از طبيعت است و در طبيعت نيز چنين فرايند مشابهي را مي توان در گياه نيلوفر آبي             دي اكسيد تي  

زبري سطح موجب كاهش شديد كشش سطحي و دفع آن مـي شـود و از سـوي ديگـر سـطح صـاف ايـن                     . مشاهده كرد 

ه از اين ويژگـي در توليـد پارچـه هـاي     ذرات سبب ايجاد اثر مضاعف و تشديد اين ويژگي در الياف مي شود كه استفاد            

  .فاستوني و پنبه اي امكان پذير است

         

  

ي مانند فنيل فرمالوئيد، مالمين فرمالوئيد و پلي اورتان ها در توليد الياف و منسوجات اسـتفاده كـه           در گذشته از پليمرهاي   

همچنين در نتيجـه ايجـاد پوشـش پليمـري روي پارچـه، لبـاس         . سبب مي شد اين نوع پارچه قابليت پوشيدن نداشته باشد         

ه تمـايز اسـتفاده از ذرات   وجـ . آن سلب مي شـد قابليت تنفس را از دست مي داد و در نهايت احساس راحتي از پوشيدن        

. مقايسه با مكمل هاي ضد آب ديگر اين است كه پارچه توليد شده به اين روش مي تواند كامالقابل تـنفس باشـد           نانو در 

از مهم ترين ويژگي هاي تكميل و توليد پارچه هاي پنبه اي، پلي استر و پشمي به كمك نانو ذرات سيليكا مـي تـوان بـه                 

  . يجاد حساسيت بر روي پوست، قابليت تنفس و ثبات رنگ اشاره كردعدم ا
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 نانو ذرات سيليكا بر روي پارچه هاي مورد نظر قرار مي گيرند تا خاصيت آب گريزي را در در اين دسته از محصوالت ،

ل اين روش ها به يكي از نكات مهم در كاربرد اين طرح در توليد منسوجات اين است كه اعما. پارچه ها به وجود آورند

خـط توليـد،   هاي نساجي نياز ندارد و مي تواندبدون هـيچ محـدوديتي در  نصب و خريداري تجهيزات جديد در كارخانه     

از آنجايي كه كلوئيدسيليكا از ابعاد ميكرومتري به ابعـاد نـانومتري كـاهش يافتـه اسـت، ايـن روش عـالوه بـر               . جرا شود ا

كاهش ميـزان اسـتفاده از مـواد مكمـل،      . افزايش درخشندگي پارچه خواهد شد    جلوگيري از تغيير رنگ پارچه ها، سبب        

سادگي و در دسترس بودن روش استفاده، عدم خشكي و ايجاد تغيير در پارچه پس از مصرف مداوم، درخشندگي البسه، 

همچنين . ستشستشوي آسان به كمك يك سطح فعال و همچنين ثبات باالي پارچه از مزيت هاي توليد اين نوع پارچه ا

با توجه به رهايش بسيار پايين فرمالوئيدها در طبيعت، اين روش آسـيب هـاي زيـست محيطـي ديگـر روش هـا را در بـر                            

  .نداشته و به عنوان يك روش دوستدار طبيعت شناخته شده است

     لباس هاي خود تميز شونده) ب 

اين ذرات نوعي  .  لباس هاي خود تميز شونده است      يكي از ديگر كاربردهاي ذرات نانو سيليكا در صنعت نساجي، توليد           

  مهـاجرت  ) رسـانا (فوتوكاتاليست هستند كه در آنها با جذب امواج فرابنفش، الكترون از باند واالنس بـه بانـد كـانواكتيو            

شود پارچه هاي حاوي نـانو ذرات سـيليكا    و اين ويژگي موجب مي  شدهشدن سبب تخريب مواد آلي      مي كند و اين فعال      

  . ويژگي خود تميز شوندگي برخوردار باشنداز 

 سيليكا در توليد پارچه هايي با ويژگي هاي منحصر به فرد، موفق به توليد اين مـاده                 ژوهشگران كشور با توجه به اهميت     پ

در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي شده اند، اما به دليل گران بودن مواد اوليـه ماننـد الكوكـسيدهاي فلـزي و نـاتواني                   

رقابت با محصوالت خارجي، مسير حركت در دستيابي به اين فناوري، تغيير كرده و مطالعـات الزم بـراي كـاهش هزينـه       

  محققـان توانـسته انـد ايـن مـاده را در مقيـاس صـنعتي بـا هزينـه بـسيار كمتـر از                       در نتيجـه  . فرآيند توليد انجام شده است    

دهاي آن مي توان به افزايش خواص مكـانيكي و ايجـاد اسـتحكام           نمونه هاي خارجي توليد كنند كه از مهم ترين كاربر         

  . اشاره كرد

سيليكا، ماده اي است كه در صنعت حفاري نفت براي باالبردن گل حفاري كاربرد وسيعي خواهد داشت كه با توجه بـه                     

كـشور از واردات ايـن   اهميت اين موضوع، دستيابي محققان به فناوري توليد داخلي اين ماده مي تواند در بي نيـاز شـدن    
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    .ماده نقش موثري داشته باشد

   پارچه هاي ضدامواج الكترومغناطيس) ج 

افزايش و توسعه تجهيزات الكترونيكي و سيستم هاي بي سيم در چند دهـه اخيـر، پتانـسيل آسـيب پـذيري را بـه واسـطه                        

ي در زمينه ارتباطات، محاسبه و اتوماسيون استفاده از ابزارهاي الكترونيك. الكترومغناطيسي ايجاد كرده استتداخل امواج

نيز با توجه به قابليت هاي آن در حال افزايش است و به همين دليل فركانس عملياتي و تجمع امواج نيز صـدمات جبـران          

امواج الكترومغناطيس مي تواند به دو دسته تابش يوني و غيريوني . ناپذيري در زندگي ما انسان ها به همراه خواهد داشت

هاي بـاالتر  ج ماوراء بنفش و امواج با فركانساموا. تقسيم شود كه مي تواند اتم ها را يونيزه و پيوندهاي شيميايي را بشكند       

تشعـشع امـواج   . اين ويژگي مي تواند خطرات بسيار زيادي را به همراه داشته باشد       . مانند اشعه ايكس يا گامايونيزه هستند     

آن به دليل افزايش استفاده از تلفن هاي همراه در سراسر جهان با رشد چشمگيري زفن همراه و مشكالت زيستي ناشي ا    تل

نسبت به اثرات سيستمهاي بي سيم مانند شبكه هاي ارتباطي تلفن            اين موضوع سبب افزايش نگراني       مواجه بوده است كه   

ت ناشـي از اسـتفاده از تلفـن       محققان سازمان بهداشت جهاني نيز نسبت به صـدما        . همراه بر روي سالمتي افراد شده است      

  همچنين نتايج تحقيقات محققـان حـاكي اسـت كـه امـواج الكترومغناطيـسي              .  هشدار داده اند   به بيماري ها   همراه در ابتال  

مي تواند بر سلول هاي بدن، مغز و همچنين سيستم ايمني بدن تاثيرگذار باشد خطر ابتالبه طيف وسيعي از بيماري ها مانند 

   انـسان و سـلول هـاي حيـواني     DNAامواج راديـويي تلفـن همـراه باعـث ايجـاد تغييـرات در              . ز افزايش دهد  آلزايمر را ني  

اغلب افراد بعد از مكالمه با تلفن همـراه  . مي شود كه جهش هاي ناشي از آن زمينه ساز ابتالبه بيماري هاي سرطاني است    

در . ترين پيامدهاي ناشـي از تـابش امـواج اسـت          دي الكتريك يكي از مهم       گرمايش. دچار سردرد و خستگي مي شوند     

نتيجه چرخش مولكول هاي قطبي تحت تاثير القاي ميدان الكتريكي، مواد عايق مانند بافت زنده گرم مـي شـوند كـه در                       

چـرخش خـون در مغـز قـادر اسـت حـرارت       . كاربران تلفن همراه اين اثر حرارتي اغلب در سطح سر فرد ديده مي شـود            

اما قرنيه چشم فاقد اين مكانيسم تنظيم دمايي است و بـه همـين   . ايش جريان خون در آن ناحيه كاهش دهد       اضافه را با افز   

  علت بيشتر افرادي كه در معرض امواج راديويي با توان باالدر همان فركـانس هـستند بـه آب مرواريـد زودهنگـام مبـتال                    

 هاي عصبي نسبت به افزايش دما بسيار حـساس هـستند،    با توجه به اين كه بخش هايي از سر انسان مانند رشته           . مي شوند  

  تحقيقات دانشمندان يونـاني، وجـود ارتبـاط مـستقيم          .استفاده مداوم از تلفن همراه سبب تورم عصب شنوايي خواهد شد          
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اين تغييرات موجب تخريب كروموزوم هـا  .  را مورد تاييد قرار داده است    DNA بين تشعشع امواج تلفن همراه و تخريب        

اغلب كاربران تلفن همراه، چنين عالئم مـشابهي را         . دگرگوني فعاليت ژن ها و همچنين افزايش تقسيم سلولي مي شود          و  

هنگام استفاده از تلفن همراه يا پس از پايـان مكالمـه بـه صـورت احـساس سـوزش در پوسـت سـر، اخـتالل در خـواب،                         

اما توليد پارچه هاي ضدامواج الكترومغناطيس    .خستگي، سرگيجه، عدم تمركز و كاهش قدرت حافظه تجربه مي كنند        

مواد پارامغناطيس ماننـد آهـن و سـرب نقـش بـسيار      . با استفاده از نانوذرات آهن باعث كاهش شدت اين امواج مي شود      

  .مهمي در خنثي كردن اثر امواج الكترومغناطيسي دارند

امواج الكترومغناطيس در مقياس صنعتي كه آزمايش    محققان كشورمان اميدوارند با توليد پارچه هاي ضد        در حال حاضر  

استاندارد الزم براي تعيين و بررسي تاثير آن در دانشگاه صنعتي شريف انجام شده و تاييديـه هـاي مربـوط بـه آن گرفتـه               

  .شده است ميزان ابتالبه بيماري هاي ناشي از امواج الكترومغناطيسي را در انسان ها كاهش دهند

   ضد لك براي بخش داخلي خودروتوليد منسوجات) د

هاي داخلي خودرو  ها در بخش توان منسوجاتي ضد ميكروب و ضد لك توليد كرد از آن با استفاده از فناوري نانو مي

 متر مربع است 15به طور متوسط ميزان منسوجات مورد استفاده و در معرض ديد در يك خودرو، حدود .استفاده كرد

از جمله عوامل . شود ها، روكش طاقچه عقب و موكت كف را شامل مي ها، رودري كه عمدتا پوشش سقف، صندلي

ها، عرق دست،  هاي هوا، چربي مؤثر در ايجاد كهنگي و كثيفي در اين قطعات تزئيني ميتوان به گرد و غبار، آالينده

شود  ها مي وع بعضي از بيماريها در اثر استفاده روزمره باعث بروز و شي از طرفي رشد و نمو باكتري. مايعات اشاره كرد

هاي گوارشي، عفونت سيستم ادراري و  ، بيماري هاي مولد اسهال، التهاب روده توان باكتري ها مي كه از ميان آن

هاي ضد لك، ضد باكتري،  لذا با توجه به پيشرفت فناوري نانو و استفاده آن در توليد پارچه. نام برد هاي ريوي را عفونت

    .توان با استفاده از آن به رضايتمندي باالتر مشتري در صنعت خودرو دست يافت  ضد بو ميضد گرد و غبار و

هاي داخلي خودرو هيچ تأثيري بر قدرت جذب آب  به كارگيري مواد ضد ميكروب در منسوجات به كار رفته در بخش

ند و در واقع اين فناوري روشي به عالوه، اين محصوالت با اغلب جاها هم سازگاري دار. يا نرمي آنها نخواهد داشت

هاي موجود در اين  براي افزايش تازگي محصول است و اساس آن كنترل بوهاي نامطبوع توليد شده به وسيله باكتري

   .منسوجات است



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

 با وارد Nano-Group Holdingsشركت  . به توليد منسوجات در اين بخش مشغول استHexagon Houseشركت 

آميزي و  هاي چاپ، رنگ از كارخانجات مختلف توليد مواد شيميايي و تأمين نياز كارخانهكردن مواد نانو مقياس 

هاي بافته شده عمليات متفاوتي براي ايجاد  ها و لباس شستشوي پارچه و لباس در چين، روي هر كدام از انواع پارچه

    .دهد يخواص دفع مايعات، دفع لكه و چربي، ضد ميكروبي، ضد پشه و ضد اشتعال انجام م

اي  اين دانشگاه در حال حاضر با مجموعه.  در ايتاليا به توليد اليافي با خواص ضد ميكروبي مشغول استLecceدانشگاه 

    .از صنايع خودروسازي و نساجي همكاري مشترك دارد

اين دانشگاه با . هاي داخلي خودرو توليد كرده است  الياف پروپيلني براي استفاده در بخشPerugiaدانشگاه ايتاليايي 

اي برخوردار بوده  تركيب نانو ذرات نقره و پلي پروپيلن الياف معدني آلي توليد كرده است كه از كاركرد بسيار گسترده

 در سوئيس در EMPAآزمايشگاه  .توان از آنها در همه اقالم از فرش خودرو تا هر بخش داخلي ديگر استفاده كرد و مي

كند و همچنين در ايجاد  هاي جالدهي كار مي  سازگار و روش ريسي زيست زارهاي نخزمينه توسعه الياف به كمك اب

  .ها نيز تخصص دارد كارآيي ضد باكتريايي در الياف و پارچه

    هاي خاك رسي در قطعات خودرو كاربرد نانو كامپوزيت) ه

اغلب .مقياس باشد نانو دراآنه يكي از اجزايحداقل كه ود ش  گفته ميها كامپوزيت اي ازبه دسته نانوكامپوزيت

هاي  اي و يا نانولوله هاي معدني ورقه از پركننده)  درصد وزني5عموماً كمتر از ( داراي مقدار كمي ها نانوكامپوزيت

ها، بر هم كنش  هاي مورد استفاده در نانوكامپوزيت به دليل ابعاد نانو مقياس پركننده .كربني داراي ساختار منفرد هستند

هاي  ها با شكل كنش اين برهم. هاي معمولي متفاوت است  و ماتريس با برهم كنش موجود در كامپوزيتبين پركننده

 افزايش مقاومت كششي،مدول و دماي اعوجاج.گذارد ها اثرمي ي نانوكامپوزيتهاي فيزيك مختلف روي ويژگي

هاي ضد  دادي باال، ويژگيهاي انس عايقي، مقاومت در برابر سوختن، ويژگي رنگ نيمه شفافيت، خاصيترارتي،ح

    .ها هستند هاي عمومي نانوكامپوزيت خوردگي ويژگي

هاي پر شده با مونتموريلونيت نسبت به نايلون خالص داراي چندين مزيت عملي، به ويژه در مورد مقاومت در برابر  نايلون

ني اتومبيل مانند تسمه تنظيم زمان به همين دليل، اين مواد براي ساخت قطعات موتور و ساير اجزاي درو. حرارت، هستند

    .مناسب هستند) تر نياز است كه به مقاومت حرارتي و وزن سبك(
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پذيري در دماي پائين و   مونتموريلونيت، از نانو ذرات خاك رس براي افزايش سختي، شكلTPOهاي  در نانوكامپوزيت

جويي وزني   درصد صرفه20 تا 10سطحي الال و بين اين مواد جال و زيبايي . شود مقاومت در برابر خراش بهره گرفته مي

كاربردهاي . گيري كنوني است ها قابليت به كارگيري آنها در تجهيزات قالب مزيت ديگر اين نانوكامپوزيت. دارند

هاي  از نانوكامپوزيت.  مونتموريلونيت در صنعت خودروسازي در حال افزايش استTPOهاي خاك رس  نانوكامپوزيت

TPO2004ريلونيت براي اولين بار در پشتي صندلي خودروي  مونتمو Acura TLهمچنين كنسول مركزي  . استفاده شد

  هاي  هاي نانوكامپوزيت ويژگي . مونتموريلونيت ساخته شده استPPهاي   از نانوكامپوزيت2006يك كاميون مدل 

مونتموريلونيت -هاي استال نانوكامپوزيت . مونتموريلونيت استPPهاي  مونتموريلونيت مشابه نانوكامپوزيت-پلي اتيلن

هاي استالي در مقايسه با  نانوكامپوزيت.  به منظور كاربردهاي خودروسازي و الكتروينك ساخته شدند1990در دهه 

در .  درصد فارنهايت مقاومت حرارتي باالتري دارند45پذيري بيشتر و   درصد مدول انعطاف40پليمرهاي پر نشده استال، 

    .هاي استال، خاك رس اشتغال دارند چندين شركت سازنده ژاپني به فروش نانوكامپوزيتحال حاضر 

تاكنون . مونتموريلونيت دارند-هاي نايلون هايي مشابه نانوكامپوزيت فلوئوريد ميكا ويژگي-هاي نايلون نانوكامپوزيت

   .كاربردهاي اصلي اين مواد در صنعت خودروسازي بوده است

   توسط شركت تويوتا ساخته شدند، اولين نانوكامپوزيت1980مونتموريلونيت كه در دهه -ايلونهاي ن نانوكامپوزيت

 1990در اوايل سال . ها دارند  تجاري موفق بوده، هم اكنون نيز بيشترين كاربرد را در ميان انواع مختلف نانوكامپوزيت

 1990در اوايل سال . يمني خودرو استفاده كردرس، در پوشش كمربندهاي ا-هاي نايلون شركت تويوتا از نانوكامپوزيت

 Nanocor در ژاپن و Ube Industriesهاي  هاي نايلوني خود را به شركت تاكنون، تويوتا مجوز فناوري نانوكامپوزيت

هاي كوچكي كه به   مجوز اين فناوري را به شركتNanocorهمچنين، شركت . در اياالت متحده واگذار كرده است

  .كند  واگذار مي  هستند،6هاي نايلون  نوكامپوزيتدنبال ساخت نا

محصول . هايي است كه نانوكامپوزيت تجاري توليد كرده است  يكي از اولين شركتUbe Industriesشركت ژاپني 

 6-6,6 و پليمرهاي مشترك نايلون 6 نام داشت از پليمرهاي نايلون NCHيا »  خاك رس-هيبريد نايلون «اين شركت كه 

بندي مواد غذايي و   براي بسته6هاي مانعي نايلون  پوشش. ه بود و داراي كاربردهاي پوششي و ساختماني بودتشكيل شد

  . هستندNCHيك پوشش تسمه تنظيم زمان براي موتورهاي تويوتا، كاربردهاي تجاري 
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ــركت  ــسيش ــركت  Basell Polyolefinsانگلي ــذير ش ــريك خطرپ ــاي  ، ش ــرين Shell و BASFه ــي از بزرگت   يك

 Southern و GMهـاي   ايـن شـركت و شـركت     . اولفيني پيشرفته است    اتيلن و محصوالت پلي     كنندگان پلي   ضهعر

Clay Productsدوهـاي ترموپالسـتيكي بـراي     اي مشترك، يك پلكان نانوكامپوزيتي مبتني بر اولفـين  ، در پروژه 

 مونتموريلونيـت بـراي سـاخت       TPOهـاي     نانوكامپوزيـت . اند  هاي شركت جنرال موتورز توليد كرده       مدل از ون  

البته حجـم  . اند به كار گرفته شده) GMC Safari/Chevrolet Astro(هاي شركت جنرال موتورز  ون پلكان در ميني

 نيـز از ايـن   2004اين شركت در اوايل سال ). شود  هزار پلكان توليد مي10ساالنه حدود (اين كاربرد زياد نيست  

 در خودروهاي 2005در سال .  استفاده كردChevrolet Impalaي داخل اتومبيل ها در قطعات تزيين نانوكامپوزيت

Hummer H2 SUT تعداد زيـادي از ايـن خودروهـا    .  معرفي شدند، از خاك رس استفاده شد2004 ، كه در سال

 تـن  250 هـزار پونـد و تقريبـا    500اند و براي توليـد آنهـا تقريبـا بـه         توليد شده ) هزار خودرو در سال   200تقريبا  (

    .نانوكامپوزيت است

 Hoechst Research and فعاليــت خــود را بــه عنــوان همكــار برنامــه توســعه       INMATشــركت آمريكــايي  
Technology       اين برنامه به كشف يـك نانوكامپوزيـت        1998در سال   .  و يك توليدكننده اصلي تاير آغاز كرد   

نفوذپـذيري نانوكامپوزيـت مـذكور در برابـر         . جـر شـد   پذير من   الستيك، ورميكيوليت اليه به اليه بوتيلي انعطاف      

    . برابر كمتر از الستيك نيتريل است80گازها، 

ايـن  . كنـد   تركيبات رزيني با كارآيي باال و ابزارهـاي پالسـتيكي توليـد مـي    Noble Polymersشركت آمريكايي 

بـراي   از نانوكامپوزيت مذكور، .  توليد كردForte خود را با نام pp نانوكامپوزيت مبتني بر   2003شركت در سال    

بر بنـا  . بـه صـورت تجـاري اسـتفاده شـد     Honda Acura 2004خودروهـاي    صـندلي اولين بـار در سـاخت پـشتي   

 به كـار  2006 براي توليد كنسول مركزي يك كاميون سبك مدل   Forte نانوكامپوزيت   Nobleاظهارات شركت   

    .گرفته شد

هـا تركيبـات ترموپالسـتيك،     المللـي خـدمات پليمـري در زمينـه         ن ارائـه دهنـده بـي      PolyOneشركت آمريكـايي    
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 ايــن شــركت، شــامل Nanoblendمحــصول . هــاي رنگــي و افزودنــي اســت ســازي پليمــر ويــژه و سيــستم آمــاده

سـاير  . خـارجي اتومبيـل بـسيار مناسـب اسـت           داخلـي و   TPOاتيلن و پلي پروپيلن براي قطعات         نانوپليمرهاي پلي 

اين شـركت   . هاي ضد نفوذ و پليمرهاي نسوز هستند        شوند، پوشش   ن محصول بررسي مي   كاربردهايي كه براي اي   

هاي خودروسازي با آن قطعـات نانوكـامپوزيتي          و شركت   توليد كرده  Maxxamlstتركيب ديگري با نام تجاري      

همـين  اند كـه داراي نـانوذرات رسـي مونتموريلونيـت بـوده و بـه            مختلف از طريق قالبگيري تزريقي توليد كرده      

    .اعف استضعلت داراي خاصيت كشسان و استحكام م

 بـراي كاربردهـاي     6هـاي نـايلون        در ژاپـن، يكـي از بزرگتـرين توليدكننـدگان نانوكامپوزيـت            Unitikaشركت  

 است كـه بـا اسـتفاده از فنـاوري اختـصاصي      Nylon M2350يكي از محصوالت اين شركت . خودروسازي است

اين . شود  ن پليمرده كردن اين محصول از يك سيليكات مصنوعي استفاده مي          در حي . شود  اين شركت ساخته مي   

اسـتفاده از  .  بـه كـار رفـت   GDIهـاي موتورهـاي مـدل      براي ساخت پوششMitsubishi Motorsمحصول توسط 

. شـود   درصـدي وزن و همچنـين پرداخـت سـطح عـالي منجـر مـي          20نانوكامپوزيت براي اين كاربرد به كاهش       

محـصوالت ايـن شـركت در       . باشـند   هـاي چـاقو، سـاير كاربردهـاي ايـن محـصول مـي               و دسته هاي براق     پوشش

 بـا اسـتفاده   Honeywellعالوه بر اين شركت آمريكايي  . شود  توزيع ميToyota Tsushoآمريكاي شمالي توسط 

زه محـصول توليـد    با استفاده از پلي استر اشباع نشده، در اين حوPolymeric Supply و 6از نانوكامپوزيت نايلون 

    .كنند مي

Southern Clay Productsاي با همكاري جنرال موتـورز و    به منظور توسعه نانوساختارهاي رسي، پروژهMonteel 

    .اند هاي ترموپالستيك مورد استفاده در خودرو، انجام داده جهت تهيه نانوكامپوزيت
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  توليد منسوجات خانگي خود تميز شونده ضد آب و ضد لك) و

هاي داخلي و روكش اثاثيه و مبلمـان آن   هاي به كار رفته در اسباب منزل و بخش  منسوجات خانگي شامل پارچه   

رود،   مطالعات حاكي از آن است كه براي كارآمدي منسوجات خانگي و آنچه در اسباب منزل به كار مي                 . است

العاده متمركز      دهي با آثار خارق     پوششهاي    هاي جديد تكميل پارچه و نيز فناوري        توجه عمده، بيشتر بر رويكرد    

  .شوند است كه همگي با كمك فناوري نانو انجام مي

لك را براي منسوجات خـانگي تهيـه     ضد آب و ضد ،توان سطوح خود تميز شونده با استفاده از فناوري نانو، مي   

و يـا نـانو ذرات نقـره      همچنين با استفاده از نانو ذرات اكـسيد روي، اكـسيد مـس يـا محلـول اكـسيد روي                     . كرد

توان موادي براي استفاده در اثاثيه منزل تهيه نمود كه ضد ميكروب و ضدبو بوده و در مقايـسه بـا بـسياري از                       مي

بـه ايـن ترتيـب نـه تنهـا مراقبـت از محـيط خانـه         . هاي شيميايي كنوني با محيط، زيست سـازگارتر باشـند           محلول

   Simmonsشـركت   .شـود  تر براي زنـدگي ايجـاد مـي    تر و دلچسب تميزتر،  اي امن تر خواهد بود بلكه خانه    راحت

 Healthsmart Bedيكي از دارندگان اين فنـاوري بـا نـام    ) يكي از بزرگترين سازندگان وسايل خواب در جهان(

در ايـن  . توان آن را جدا و خشكشويي كـرد  دار است كه مي اين محصول يك تشك داراي روكشي زيپ    . است

اسـتفاده از ايـن     . استفاده شـده اسـت    ) ساخت شركت دوپونت   ( Coolmax كانالي با نام تجاري      روكش از الياف  

شود تا اليه رويي تشك، عرق و رطوبت به خود نگيرد و پـس از شـسته شـدن هـم بـه سـرعت                   الياف موجب مي  

ا هـر سـيال   نانو ذرات به كار رفته در اليه دوم اين تشك مانع از نفـوذ آب شـده و در نتيجـه آب يـ       . خشك شود 

اي اسـت كـه در    اي حوله اليه سوم نيز پارچه. توان شست و پاك كرد ديگري كه روي آن بريزد را به راحتي مي      

 ابـداع شـركت آمريكـايي    Resists Spillsروش  .العـاده اسـتفاده اسـت    ن از الياف تفلوني با قابليت حفاظتي فوقآ

nANO TEX   يفنـاور .  فناوري و طرح جديدي در ايـن مـورد اسـت Nano pel     يكـي ديگـر از روشـهاي ابـداعي 

هاي تشك ضد آب، ضد چربـي و ضـد            شركت نانوتكس در اين زمينه است كه با آن محصوالتي مانند روكش           

 Schoellerبـاداعي شـركت سوئيـسي     ( Nanosphereفناوري تكميل پارچه كه بـه روش   .كنند چروك توليد مي
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Textil ag ( شـود و هـر    ميز شوندگي بـوده و موجـب تميـز مانـدن پارچـه مـي      شود داراي ويژگي خودت انجام مي

هاي چربي، عسل، سس كچاپ، خون و غيره كـه روي آن بريـزد بـه راحتـي از سـطح آن                    چيزي مانند آب، لكه   

از كــره جنــوبي ) Hyosung(  توســط شــركت هيوســونگ Mipan nano magic silverفنــاوري  . شــود زدوده مــي

نقـره توليـد    الياف چنـد كـاره ضـد ميكـروب اسـت كـه بـا اسـتفاده از فنـاوري نـانو              توسعه يافته و در واقع نوعي       

هـاي   شود تا شخص در برابـر انـواع مختلفـي از ميكـروب     استفاده از اين الياف در توليد لباس موجب مي    .شود  مي

هايي   ها، پارچه   تميزي، دوام و ايمني وسايل خواب، حوله      . زاي خارجي محافظت شود    هاي بيماري   مضر و محيط  

اي از كاربرد اين فناوري در منسوجات خانگي   توان نمونه   شوند را نيز مي     كه براي تميز كردن ظروف استفاده مي      

 Resists آمريكا در خط توليد خود با اسـتفاده از روش  Burlingtonاي خانگي  هاي پارچه شركت تشك .دانست
spills      بنـابر ايـن    . هـا بـشود     داقل رسـيدن لـك روي آن      هاي توليدي و به ح       توانسته است باعث حفظ دوام تشك

اي از خـود برجـاي        ريزند به آساني روي آن سرخورده و بدون آنكـه لكـه             مايعاتي كه روي سطح اين تشك مي      

 Nanoهايي بـا فنـاوري     روكشSleepwear در آمريكا و Sertaهاي  شركت. شوند گذارنده از سطح آن پاك مي
pelكنند  به بازار عرضه مي.  

  وليد منسوجات خانگي چند كارهت) ز

. اهميت تكميل كارآمد منسوجات خانگي، نقش ارتباطي آنها در ايجـاد همـاهنگي بـا محـيط و محـصول اسـت                     

هاي خالق، زمينه را براي به وجود آمد كاربردهايي با ارزش افزوده باال در بـازار   هاي تكميل نانويي با ايده    روش

هـاي خـانگي ضـمن     ده از روش پوشش دهي با نانو ذرات فلزي در پـرده استفا .كنند منسوجات خانگي فراهم مي 

اي بـا   شـود و خانـه   بندي حرارتي، موجب افزايش محافظت در برابر پرتوهـاي فـرابنفش مـي            ايجاد خاصيت عايق  

 ضـد  SIOهـاي   هاي پوشش داده شده با نانو اليـه  همچنين پارچه . كند  تر ايجاد مي    تر و راحت    تر، نرم   محيطي گرم 

مزيت ايـن روش آن اسـت كـه         . شوند  و ضد حريق هستند و موجب افزايش ايمني در شرايط اضطراري مي           آب  

ها بدون استفاده از هر گونه مواد افزودني شيميايي و فقط بـا نيروهـاي جاذبـه مولكـولي يـا اتمـي بـه                           اين نانواليه 
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 الكترو مغناطيسي و جلوگيري     هاي جديدي مانند ضد آب بودن، حفاظ        چسبند و به اين ترتيب ويژگي       پارچه مي 

هـاي فلـزي    مزاياي نانو روكش. شوند ها ايجاد مي بندي حرارتي باال در اين پارچه از تابش امواج فرابنفش و عايق     

 اضافه كردن فيلم فلزي به ماده پايه در شفافيت يا كيفيت ظـاهري و گـذردهي آن نـسبت بـه هـوا                         ، در اين مورد  

 از اين روش عبور پرتوهاي فرابنفش، مرئي، فروسرخ و امواج الكتـرو مغناطيـسي               تأثيري ندارد است و با استفاده     

يابد و فيلم فلزي با توجـه بـه رسـانا بـودن آن از ايجـاد الكتريـسيته سـاكن و عبـور امـواج             از ماده پايه كاهش مي    

اننـد كاربردهـاي   تو ها بسته به نـوع فلـز بـه كـار رفتـه مـي        همچنين اين پارچه  . كند  الكترومغناطيسي جلوگيري مي  

 بـا روكـش دادن قطعـه        Suzotoraشـركت ژاپنـي      .ديگري مانند ضد حريق و ضـد آب بـودن هـم داشـته باشـند               

فلـزي، بـه فنـاوري نـويني در زمينـه فـرآوري               اي از فـيلم     بافـت بـا نـانو اليـه         هاي بافته شده، گردبافت و بي       پارچه

  .منسوجات چند كاره دست يافته است

  هاي حاصل از سوختگي وي نانو ذرات نقره براي زخمتوليد بانداژهاي حا) ح

هــا بــه عنــوان داروي تــرميم ســوختگي و درمــان عفونتهــاي ناشــي از  تركيبــات ضــد ميكروبــي نقــره بــراي ســال

گرفته است كه در عين حال از آثار جانبي از قبيـل تغييـر دادن رنـگ                   هاي شديد مورد استفاده قرار مي       سوختگي

توانند دوره درمان اين نوع       هاي مقاوم مي    ها برخوردار بوده است و البته باكتري        لولپوست و آسيب رساندن به س     

 نـوع ميكـروب مقـاوم در        150كشي نانو ذرات نقـره در برابـر بـيش از              خاصيت ميكروب .تاثير كنند   داروها را بي  

ي از شـركت     ، بخـش   Nucryst Pharmaceuticals.شـود   برابر دارو بـا افـزايش سـطح مـؤثر ايـن ذرات بيـشتر مـي                

هـاي شـديد ناشـي از سـوختگي را توليـد        است كه پوشش مورد نياز براي زخمWestaim Corporationكانادايي 

كند محـصول مبتنـي بـر نـانو نقـره        در اين مورد محصولي ارائه كرده است كه ادعا مي        Nucrystشركت  . كند  مي

  .كند ه اثر خود را حفظ مي دقيقه كشته و براي چندين روز پيوست30آنها باكتري را در عرض 
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   معرفي كدهاي آيسك 2- 1-2

  جدول كدهاي آيسيك مرتبط با نانونساجي

  كد آيسيك  نام محصول

  17291217  منسوجات آغشته به نانو نقره

  21091240  محصوالت بهداشتي كاغذي آغشته به نانو نقره

  29191418  انواع نانو فيلتر

  17121180  رنگرزي ، چاپ و تكميل پارچه

  17121140  چاپ انواع پارچه

  17121120  رنگرزي انواع پارچه غير از كشباف

  17121181  تكميل پارچه هاي پنبه اي رنگرزي ، چاپ ،

  17301163  تكميل پارچه كتن و راشل رنگرزي ، چاپ ،

  17301160  تكميل پارچه هاي كشباف رنگرزي ، چاپ ،

  

   استانداردهامعرفي  3- 1-2

  عنـوان  اولـين اسـتاندارد ملـي فنـاوري نـانو در ايـران، بـا         وپا بودن نانوتكنولوژي در كشور ، در سالهاي اخيـر  با توجه به ن

كميته استانداردسازي فنـاوري نـانو ايـران بـا         . تدوين شده است     "ها، اصطالحات و تعاريف اصلي       واژه - فناوري نانو  " 

كرده و تعاريف آنها را با   واژه اصلي در فناوري نانو انتخاب49اد تعد ASTM و ISO ،BSI از استانداردهاي منتشره استفاده

هايي  در اين استاندارد واژه  .توبه فارسي برگردانده اس سازي كرده معادل م از فرهنگستان زبان ادب فارسيكمك يك تي

   مـذكور بـا عنـاون    اسـتاندارد . انـد  تعريـف شـده   نـانومواد، نـانوذره، نانومقيـاس، نانوميلـه، نانوسيـستم       مانند فنـاوري نـانو،  

كميته ملي استاندارد شيميايي  ها، اصطالحات و تعاريف اصلي، در ششصد و بيست و چهارمين اجالس  واژه-فناوري نانو  

  شــماراسـتاندارد و تحقيقــات صـنعتي ايـران رســيده اسـت و بـا       و پليمـر بـه عنـوان اســتاندارد ملـي، بـه تــصويب سـازمان      

 ISIRI 12098 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قابل دسترس است زماندر سايت سا.   
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  برخي از استانداردهاي معتبر مرتبط با نانو نساجي

  مرجع  عنوان استاندارد  شماره استاندارد

100  
روش استاندارد اندازه گيري مقاومت مواد پليمري 

  مصنوعي در برابر قارچ
AATCC 

  AATCC  اجيويژگي آنتي باكتريال مواد نسارزيابي   147

G21 تكميل آنتي باكتريال مواد نساجي  ASTM 

  

   مورد نظر)صنعت (محصولداليل انتخاب  1-3

 پژوهـشي  و مراكـز آموزشـي   بنگاههـا،  كـشورها،  توجـه  اخيـر  سـالهاي  در كه است فناوري و علم در مهمي عرصه  تكنولوژي نانو

 تـسريع  و توسـعه  بـا  دارد وضـرورت  بـوده  اجتناب ناپذير رهاكشو براي عرصه دراين حضور . است كرده جلب خود به را ومحققان
 درايـن  كه دارد ضرورت نيز ما كشور براي. شود داده سوق پيشرفت به سمت آوري فن و فنون و علوم ، جمعيت افزايش و ارتباطات

 اصلي الزامات از يكي و است جهاني رويكرد اين در صحيح و موقع به تصميم گيري است مهم آنچه باشد داشته فعال حضور عرصه

 .شود مي بيني پيش آن براي روشني بسيار آينده كه است جديد فناوريهاي از يكي تكنولوژي نانو. نانو ميباشد محصوالت توليد آن
 تـاثير  تحـت  را بـشر  هاي زندگي جنبه بيشتر تواند مي فناوري اين شود مي گفته و  بوده زياد بسيار فناوري اين تاثير دامنه گستردگي

  رسـيدن  بـراي  گذاري زمان سرمايه شود، مي تثبيت بازار يك گيري شكل زمان در بنگاه يا كشور هر سهم اينكه به توجه . دهد قرار

 خاصـي  اهميـت  از اليـاف  و منـسوجات  جهاني تجارت ، صنعت نساجي شدن جهاني با همراه .است امروز همين ، مناسب جايگاه به 
 را مـا  حضور كشور زمينه و كند متحول را داخل در نساجي زده بحران صنعت ميتواند جديد اين تكنولوژي واست  شده برخوردار

 .آورد فراهم منسوجات جهاني تجارت در
 جهـاني  بـازار  بـه  بـاال  بـا قيمـت   را خود محصوالت كه ميباشد كشور چندين انحصار در محصول اين توليد تكنولوژي آنجائيكه از

  .يد نما كسب را بازار مطلوبي  ، تر پائين قيمت با محصول اين صادرات با ايران مي تواند  ميكنند، عرضه
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برخـي  .  خواهـد بـود  21 تكنولـوژي تعيـين كننـده توسـعه اقتـصادي قـرن       پـنج دانشمندان معتقدند نانو تكنولوژي يك از    

  . ساله تدوين كرده اند10 كشور اول دنيا برنامه اي 10كشورها براي تبديل شدن به يكي از 

در سال .دجه رااز دولت دريافت كرده است،نانو تكنولوژي بيشترين بوز طرح فرستاندن انسان به كره ماه پس ا يكادر آمر

طرح ژنوم انسان در اوج انجـام        برابر بودجه    دو ميليارد دالر صرف نانو تكنولوژي كرد ، يعني          6/1  ،  دولت آمريكا  2004

 زمينـه  در فعـال  كـشورهاي  ميان در. شدنانو تكنولوژي دالر ديگر صرف  ميليون982 ، مبلغ 2005 در سال آن ، عالوه بر آن
 فاصـله  كـردن  كـم  حـال  در خود چشمگير رشد با چين از آنها پس اند، كرده ثبت را اختراعات بيشترين ژاپن و آمريكا نانوفناوري،

 دنيـا  اول كـشور  پـنج  جـزء  شده ثبت تراعاتاخ در ، مقاالت انتشار در اندك سهم  بسيار عليرغم استراليا .است كشور دو اين با خود

   .است

 چاپ در كشور اين همانند جايگاه دقيقاً اختراعات ثبت در ژاپن جايگاه .است آمريكا به كشور ترين نزديك دوم رتبه كسب با ژاپن

 مـشاهده  يگـر، د هـاي  فنـاوري  در مختلـف  با كشورهاي آمريكا توجه قابل فاصله برخالف .است  2003تا1998لها سا بين مقاالت
 مـسئله  ايـن  كـه  دارنـد  قـرار  آمريكا با نزديكي بسيار فاصله در اختراعات تعداد ثبت نظر از كشورها از برخي و چين ژاپن، كه ميشود

بـسياري از  .دارد ديگركـشورها  و آمريكـا  بـين  زيـاد  فاصـله  رفـتن  ازبـين  و هـم  با PCT در چين كشورها و شديد رقابت از حكايت

سعه مانند هند ،چين ، آفريقاي جنوبي و برزيل جزء كشوهايي هستند كه بيشترين بودجـه رادر ايـن   كشورهاي در حال تو 

  .زمينه صرف مي كنند

 از كل درصد 36 است، شده تشكيل غيره و هند چين، ژاپن، همچون آسيايي قدرتمند كشورهاي همكاري از نانو كه آسيايي شبكه

 تـرين  يافته توسعه جزء كه و كانادا آمريكا يعني خود قدرتمند عضو دو با شمالي يكايآمر .است كرده ثبت خود نام به را اختراعات

 شـمالي  آمريكـاي  بـه  را خـود  توانـسته  خـود  جديـد  همكاري اعضاي با اروپا اتحاديه .دارد قرار دوم رتبه در هستند دنيا كشورهاي

 بـراي  و نيـست  شـمالي  آمريكـاي  بـا  مقايسه قابل عنوان هيچ به مديريتي و مشكالت اقتصادي دليل به التين آمريكاي. كند نزديك

  .دارد ميان اين در كمتري سهم نيز روسيه . دارد پيش در را درازي و سخت راه شمالي خود همتاي به رسيدن
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 بـه  ميتوان لذا ميباشد اين موضوع به شده داده اختصاص هاي بودجه و تحقيقات مطابق كامال نانو عرصه در كشورها توليدات ميزان

 نـساجي  هـاي  شـركت  از درصـد  50 از بيش اساس اين  بر. نمود شناسائي را محصوالت كننده توليد عمده كشورهاي ترتيب همين

 . دارند قرار چين و اروپا اتحاديه از نيزآن پس. دارند آمريكايي مالكيتي نانو عرصه در فعال
  .  مهم ارائه شده است  ، نتايج رويكرد برخي از كشورها به اين مقولهزيردر جدول صفحه 

  نانوتكنولوژي به رويكردكشورها نتايج

  رويكرد  نام كشور

  آمريكا

 پيشگامي برنامه به دالر  ميليون70 از بيش 2003 سال در كشور اين .است جهان در نانو توليدات پيشتاز آمريكا

  % 5/9هاي برنامه به دالر دميليار  2تا  را بودجه اين نيز 2004 سال براي و داد اختصاص تكنولوژي نانو ملي

  .دارند  آمريكايي مالكيتي نانو عرصه در فعال نساجي هاي شركت از درصد 50 از بيش اساس اين بر..داد افزايش

  اروپا

 تواند نمي آمريكا كه يابد اطمينان تا است المللي بين گامهايي برداشتن درحال سطح آمريكا ، رسيدن براي اروپا

به همين دليل در ششمين برنامه تحقيق و توسعه اروپا موسوم به . نوظهور نانو تصاحب كند سهم اروپا را از بخش

)PF6 ( براي ارتقاء نانو تكنولوژي از وضعيت فعال كليدي در برنامه قبلي)PF6 ( به وضعيت اول موضوعي در

PF6 ميليون دالر اختصاص يافته است1485 مبلغ .  

  ژاپن

 كه 2004اري علوم و فنون ژاپن بودجه نانو تكنولوژي اين كشور در سال مالي بر اساس گزارش شوراي سيايت گذ

در ضمن دو .  ميليون دالر رسيده است875 درصد افزايش يافته است و به 1/3از آوريل آغاز مي شود ژف 

  .ده اند در صد برنامه هاي تحقيقاتي ژاپن مي باشد نيز مشمول اين افزايش بودجه ش90وزارتخانه اصلي كه مسئول 

  چين
 به نساجي ارتباطات و صنايع جمله از ها زمينه از برخي در و ميباشد بخش اين گذاران سرمايه و فعاالن از نيز

  .است رسيده انبوه توليد

  كره جنوبي
و گام هاي خوبي در . در اين كشور طرح ملي براي گسترش صنايع راهبردي در هر يك از استانها اعالم شده است

  .آزمايشي و حتي توليد انبوه در زمينه نانو تكنولوي برداشته شده استجهت توليد 

 

  كانادا
 سال 5 ميليون دالر رابقراي سرمايه گذاري در زمينه نا تكنولوژي در 120 ساله ، مبلغ 5دولت كانادا باتدوين برنامه 

 .آينده اختصاص داده است

  ايتاليا

متمركز شده ) NEST-INFM(ه گذاري براي علوم فن آوري نانو تالش هاي ايتاليا نيز حول پيشگامي ملي سرماي

اين كشور قصد دارد بين رشته هاي مختلف را براي كشف پديده هاي نانو و استفاد از دانش جديد در . است

  .كاربردهاي مثل الكترونيك ، بيوتكنولوژي و نساجي گرد هم آورد

  فرانسه

وزير . اكثر آن به نانو تكنولوژي اختصاصا خواهد يافت خبر داده است ميليون دالري كه 57از يك برنامه تحقيقاتي 

تحقيقات و فن آوري هاي جديد اين كشور خواستار تجهيز و همكاري آزمايشگاه هاس فرانسه براي تقويت 

  .شده است) ERA(موقعيت اين كشور در عرصه تحقيقات 
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 ميليـارد  13/6 به 2007جي مبتني بر فن آوري نانو تا سال      بازار حاصل از فروش محصوالت نسا      بر اساس آمارهاي جهاني     

 كه   خواهد رسيد  2012 ميليارد  درسال     115 اين بازار به     Nanotechnologyگزارش اخير تحت عنوان     . دالر رسيده است  

  .رقم قابل توجهي خواهد بودقطعا 

در مقـام يكـي از معيارهـا و    كهـن  عت  صن ايناكنون هماز سويي ديگر مطالعه صنعت نساجي در جهان نشان مي دهد كه             

اي كه در ميان ده كـشور عمـده صـادركننده محـصوالت نـساجي در       شاخصهاي توسعه كشورهاي مختلف است به گونه   

 ميليارد دالر   260جهان هفت كشور از ممالك پيشرفته هستند و ارزش صادرات ساالنه اين محصوالت در دنيا به بيش از                   

كشور ايـران نيـز بـا توجـه بـه           طبيعي است   . شود   بعضاً به عنوان دومين صنعت مادر تلقي مي        شود كه از اين جهت      بالغ مي 

هاي بـه    ، چنانكه بر اساس كارشناسي     را داشته باشد   در بازارهاي جهاني   بايستي زمينه حضور خود را       سابقه تاريخي خود،  

  .الر رساند ميليارد د5توان صادرات محصوالت نساجي ايران را در سال به  عمل آمده مي

  

الزم به ذكر است متاسفانه صنعت نساجي ايران در سطح منطقه نيز نتوانسته همپاي برخي از كشورهاي همسايه تحرك و                     

 نساجي اين كـشور امـروزه صـنعتي     پويايي داشته باشد به عنوان نمونه مطالعه صنعت نساجي كشور تركيه نشان مي دهد ،              

.  سال عمر دارنـد 10ماشين آالت نساجي در حال كار در اين كشور زير  % 75 مدرن و پيشرفته محسوب مي شود چرا كه       

در اين ميان بخش تكميل پارچه تركيه بسيار قوي و طبق استانداردهاي روز اتحاديه اروپا از نظر كيفيت ، نيـروي انـساني              

منـسوجات خـانگي ، پـرده ،    دراين كشور تقريبـا تمـام انـواع پارچـه هـاي ار قبيـل پوشـاك ،              . ماهر و پروسه توليد است    

  . ژئوتكستايل از انواع الياف مصنوعي ، پنبه و پشم توليد مي گردد منسوجات پارچه هاي نخي ،

تكنولوژي هاي نـوين و   در حاليكه عمال صنعت نساجي ايران عمدتا درگير فضاهاي چالشي بوده و لذا ضرورت توجه به            

به صورت ويـژه     رفع عقب ماندگي ها و ارائه ديدگاه صادراتي از آن ،دركشورمان با رويكرد  مدرن از جمله نانو نساجي      

  . جلوه مي نمايد و لذا فعاليت هاي توليدي مبتني بر آن داراي توجيه اقتصادي مناسبي در سطح بنگاهي و ملي خواهد بود 
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در برخـي زمينـه هـا    يـز  ايـران ن     و عليرغم وجود چالش ها و تنگناهاي بسيار در صنعت نساجي كـشور ،                شرايط حاضر در  

هـاي گونـاگون    شاخه بعضي از كمابيش خود را با كشورهاي پيشرفته در اين صنعت ، هماهنگ نموده و توانسته است در     

صنعت عظيم نساجي و صنايع وابسته موجبات ارتقاء و گـسترش را فـراهم آورده و بـا اتكـاء بـه مهارتهـاي تكنولوژيـك          

دي مرتفع سازد و اكنون فرصت آن فرارسيده است تا با بهره گيـري از تكنولـوژي      نيازهاي اساسي اين صنعت را  تا حدو       

هاي نوين صنعت نساجي و از جمله تلفيق آن با فن آوري نانو بتواند ، برخي از چالش ها و عقب ماندگي هاي گذشته را      

چـشم   جهـاني   تحـوالت  بـا  وهمـس  نيـز  مـا  كـشور  از سويي ديگر ، همانطور كه مي دانيم. به نحو مطلوبي  جبران نمايد 

 و توسـعه يافتـه   كشوري به )ميالدي 2025 ( شمسي هجري 1404سال  در تا است برگزيده ساله 20 افق در را اندازي

 فناوريهاي به جدي توجه مستلزم امر اين كه گردد تبديل منطقه سطح در و فناوري اقتصادي، علمي اول جايگاه داراي

چراكه ظهور فن آوري نانو دردهه اخيـر و   .مي باشدكشوردر صنعت تا علم زنجيره مراحل تمام نانو در ويژه به پيشرفته

رشد فزاينده آن از ابتداي قرن جاري  اين فن آوري را به پارادايمي جدي در عرصه علم و تكنولوژي مبدل نموده اسـت               

 پـارادايم  ايـن  ظهـور .اسـت  شـده  وعلمـي  فنـي  هـاي  كه موجب تحول جدي و بنيادين در بسياري از رشته هـا و مقولـه  

 زمينـه  در يافتـه  توسـعه  كـشورهاي  بـه  نـسبت  خـود  مانـدگي  جبـران عقـب   جهـت  كـشورمان  براي استثنائي نوفرصتي

 و مـستمر  حركـت  يـك  بـا  و يكبـاره  به بتواند فناوري اين بلند امواج شدن بر سوار با تا است كرده فراهم تكنولوژي

 گامهـاي  اكنـون  هـم  صورتي كـه  ر از سوي ديگر ، د.بدهد اساسي راتتغيي اين عرصه در را خود جايگاه هوشمندانه

 و تر مشكل مراتب به پيشرو از كشورهاي آن گيري بازپس برنداريم، بزرگ بازار اين از بخشي تصاحب جهت بلندي

 مانعي آن رهايبازا بودن ناشناخته و نانو فناوري بودن نوپا از ناشي ابهامات البته .بود خواهد بيشتري هزينه هاي مستلزم

 هدفمنـد  دخالـت  لـذا  شـود،  مـي  محسوب عرصه اين به ندارد را باال ريسك كه پذيرش خصوصي بخش ورود براي

 فناوري اين با مرتبط ههاي هست گيري شكل از قانوني،حمايت بستر ايجاد ، تشويقي اعمال سياستهاي طريق از دولت

 عرصـه  ايـن  در فعاالنـه  حـضور  جهـت  خصوصي بخش براي مناسبي مشوق تواند مي مناسب اختصاص بودجه هايو

  .باشد

هاي اقتصادي ، فرهنگ سازي و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه از دانشگاهيان ، صـنعتگران  ئل فني و كمك  اهمراه با مس  

ضروري ترين نياز جهت رشد نانو تكنولوژي در سـطح كـشور اسـت    ادي با اين فن آوري و اهميت آن ،گرفته تا مردم ع  
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عنـوان سـتاد ويـژه      اري هاي فن آوري رياست جمهـوري بـا          دفتر همك  همين راستا در دوران دولت قبل ستادي در        دركه  

 دهـد  مي نشان تجربه .توسعه فن آوري شكل گرفت كه تا كنون منشاء تحوالت مثبت فرآواني در اين بخش بوده است

 صـورتي  در گرفته اسـت،  فعاليت قرار مبناي رينانوفناو توسعه يژهوستاد در اكنون هم كه ريزي برنامه رويكرد اتخاذ

 را فنـاوري  ايـن  در كـشور  مـورد نيـاز   جهـش  نباشـد  استانها به جدي توجه و متوازنمنطقي ، ريزي برنامه با همراه كه

  .شد نخواهد موجب

 ختلفم كه صنايع استان ده كردن فعال 1385 سال در ستاد اين استاني و ملي نهادهاي رويكرد سند اساس بر چه اگر

 اين كار دستور در را دارند نانو فناوري عرصه در فعاليت و گذاري سرمايه درخصوص بيشتري پتانسيل و قابليت آنها

 مـسكوت  موجـب  ملـي  هـاي  بـه برنامـه   دهي اولويت و ستاد اين به مناسب بودجه تخصيص عدم اما است، بوده ستاد

  .شد موضوع اين تحقق عدم و ماندن

  كاربردهاي محصول 1-4

  . صوال كاربرد فن آوري نانو در صنعت نساجي به اشكال زير متصور است ا

  كاربردهاي فن آوري نانو در نساجي

  شرح  زمينه كاربردي

  تكميل كاالهاي نساجي

مختلف در مواد ضد قارچ يا ) Payload agent(شامل استفاده از نانو كپسول هاي حاوي مواد داخلي 

نانو ذرات اكسيد ) loutus(نفش ، استفاده از نانو ذرات اثر لوتوس ضد باكتري ، مواد محافظ اشعه فراب

  فلزي و نانو ذران كربن سياه در رنگرزي

  توليد نانو كامپوزيت هاي
با قابليت توليد الياف شامل انواع پر كننده هاي مرسوم نظير نانو الياف و نانو ذرات كربن ، نانو صفحه هاي 

  رسي ، نانو ذرات اكسيد فلزي
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   نانو تكميل 1-4-1

 مد نظـر  تكميل شد هاي فرايندي جهت توسعه پارچه عمال نوعي  در رويكردي خاص از تلفيق نساجي و نانو تكنولوژي ،

ضـد الكتريـسته    خواص مناسبي از قبيل مقاومت در برابر چروك و لكـه، خاصـيت  مي باشد بطوريكه اين تلفيق مي تواند 

نانوتكنولوژي . ها ايجاد نمايد در پارچهمقاوم در برابر باد و تغييرات جوي را   ، UV هساكن، خاصيت حفاظتي در برابر اشع

 در حقيقـت ايـن علـم در بـاالتر    . سودآور كردن صنعت نساجي و ساير صنايع برخوردار ميباشد از پتانسيلهاي باالئي براي
بيـشتر محـصوالت در    براي مشتري گرا شدن  عالوه بر آن. فرايندهاي نساجي نقش مهمي را داراست ارزش افزوده بردن 

نوتكنولوژي و اسـتفاده ايـن علـم    نـا  در پـي پيـشرفتهاي  بطوريكـه عمـال   . توصـيه ميگـردد   نـانو  آينده استفاده از تكنولوژي

  :ميتوان اشاره داشت ذيلها بدست آمدكه از بين آنها به موارد  صنعت نساجي پيشرفت زيادي در تكميل پارچهدر
   ابل تهديدهاي شيميائي و بيولوژيكيمقاومت در مق  �
  كامپوزيتها براي عملكردهاي بهتر نانو توسعه �
   استفاده در منسوجات پزشكي و نظامي�
هاي محافظ در   پارچه،ها مقاومت ايستائي پارچه طور كلي باال بردن پذيري، لكه و به برطرف كردن خاصيت چروك�

  UV برابر اشعه

داراي مزايا و محدوديتهاي  اي و مصنوعي الياف طبيعي پنبه انواع الياف از جمله شده ازيد تولهاي  واضح است كه پارچه

 هرچند كاربردهاي آنها به. اي خصوصيات مناسبي از قبيل جذب آب و نرمي دارند پنبه هاي  پارچه.متفاوتي خواهند بود 

الياف مصنوعي فاقد  از طرفي.  شده استپذيري و قابليت اشتعال باال محدود پذيري، لكه استحكام كم، چروك خاطر

و لزوم گسترش آن ميباشد،  نانو وري آفن اين بحث، نشان دادن اهميت هدف. اي ميباشد هاي پنبه خواص مطلوب پارچه

 خود پارچه طرح نظر مورد يكي از محصوالت به عنوان نمونه اي و مصنوعي ميگردد منجر به پيشرفت در منسوجات پنبه كه
 از مانع آنها سطح پوشاندن و پارچه روي بر گرفتن قرار نقره با پوشش با تيتانيوم ذرات نانو كه در آن ميباشد باكتري دض كن و تميز

 مي پارچه ها اين در موجود نقره نانوروكشهاي و الياف اين مخلوط . ميگردد به باكتريها آن شدن آلوده همچنين و شدن كثيف

  .كند متالشي و تجزيه را مضر گازهاي و بو، باكتري كثيفي، لكه ها، تواند

  . در ادامه بحث حاضر ، زمينه هاي فوق الذكر به صورت دقيق تري مورد بررسي قرار مي گيرند 
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   استفاده ازنانو كپسول ها

 كپسول پليمري يك پوسته پليمري حاوي مواد داخلي يا يك شبكه سه بعدي محبـوس كننـده مـواد و يـا يـك پوشـش                          

ميتوانند مواد خوشبو كننـده نظيـر   ) موادي كه خواص تكميلي مناسب را به پارچه بدهند  ( اد  داخلي    مو. سطح فعال است  

Cirtonellol   انعكاس دهنده نظير ميكا ، جاذب امواج ماوراء بنفش نظير اكسيد هاي آهن ، روي و تيتانيوم ، ضد قارچ و ،

  .ميكروب نظير نيترات نقره باشند

روغن درآب ، تورم نانو ذرات پليمري عددي نظير امولسيون آب در روغن ،مري روشهاي متهاي پليكپسولبه منظور ايجاد

به طور خالصه تهيه كپسول ها بدين ترتيب اسـت كـه            . و نفوذ مواد داخلي،استفاده از دو حالل و آسيا كردن وجود دارد           

ي شوند و در برخي موارد هم پليمر مستقيما به مونومر ها، اليگومرها يا پليمرها دور از ماده دروني قرار گرفته و پليمريزه م      

  .ماده دروني متصل مي شود

معموال مونومرها يا پليمرهاي كاربردي شامل گروه هاي آمين يـا هيدراكـسيل يـا سـولفوهيدريل هالوآلكيـل ، از طـرف                       

نـانو كپـسول هـا بـه     ديگر مواد فعالي نظير مواد حاوي گروه هاي كربوكسيل با ايجاد حلقه هاي انيدريدي باعـث اتـصال          

) Soaking(به منظور قرار دادن نانو كپسول ها بر سطح پارچه از روش هاي مختلفي نظير غوطه وري                  . پارچه خواهند شد  

مزاياي اين كپسول ها در مقايسه بـا       . استفاده مي شود  ) Padding(و پد كردن    ) Dipping(، فروبردن   ) Spraying(پاشش  

  : ارچه عبارتند از كاربرد مستقيم مواد در تكميل پ

   ثبات در شستشوي باال �

   بي نياز بودن از عمليات شيميايي مستقيم بر سطح مواد تكميلي �

 امكان آزاد سازي كنترل شده به طوريكه در اين حالت مواد داخلي در شبكه پليمـري محبـوس شـده ، شـيمي شـبكه                       �

  .پليمري ميزان آزاد سازي را مشخص مي كند

  د تكميلي با پوست به صورت مستقيم  تماس نداشتن موا�

 توليد منسوجات هوشمند به طوريكه در اين مواد از پليمرهاي هوشمند نظير ايزوپروپيـل اكريـل آميـد و اليگومرهـاي        �

  .پلي اتيلن اورتان استفاده مي شود
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  ايجاد اثر خود تميز شوندگي يا پديده لوتوس 

  پوسـت سوسـك و بـال حـشرت هميـشه تميـز        ، )بي يا همان لوتـوس  مثل نيلوفرآ (در طبيعت برگ هاي برخي از گياهان        

ت برجسته بسيار ريزي سطح اين      مي مانند با عكس برداري از پوست اين گياهان مشخص گرديد كه تعداد زيادي از ذرا               

اخت اليـاف  در س. ز كن استفاده شده استياز اين ايده براي ايجاد قابليت توليد پارچه هاي خود تم     .  پوشانده اند  اها ر برگ

الياف بايستي انرژي سطحي كمي داشته باشندو همچنين ناهمواري هاي زيادي :  لوتوس بايستي به دو موضوع توجه نمود

  .بايد روي سطح ايجاد شده باشد

  سـالمت فـردي، نيازهـاي متفـاوت و جديـدي را       امروزه بشر، به دليـل ارتقـاي آگـاهي اش از بهداشـت و    از سوي ديگر 

هـا سـروكار دارد، عـاري از هرگونـه     هـا و هـر آنچـه كـه او بـا آن      وسـايل، لبـاس   ار دارد تا محيط اطراف،مي طلبد و انتظ

هـستند و در صـورت    از اين بين منسوجات محل مناسبي براي رشد باكتري ها و قارچ ها. ناپاكي و بوي بد باشد آلودگي،

رشد كرده و موجبات بيماري، عفونـت و بـوي    وجود رطوبت، حرارت و تغذيه كافي در منسوجات، باكتري ها در آن ها

زير، پوشش تخت هاي بيمارستاني، ماسك هاي پزشكي، چـسب هـاي زخـم      بويژه در لباس هاي .بد را فراهم مي آورند

   . رشد باكتري و ميكروارگانيسم ها در اين مكان ها است كه بهترين شرايط

و با استفاده از يك سري مواد شيميايي توليد مي گرديد كه اين تا اواخر اين دهه منسوجات ضدباكتري به شيوه اي سنتي 

مواد شيميايي عالوه بر اينكه سمي و بدبو بودند، پايداري كمي نيز بر روي منسوج داشته و پس از شستـشوهاي مكـرر از                    

وجاتي را   لذا محققان در جستجوي روشي بودند تا منس         بين مي رفتند و خواص ضدباكتري منسوج نيز از دست مي رفت           

  . توليد كنند كه عالوه بر خاصيت ضدباكتري، ثبات شستشويي بااليي نيز داشته باشند

قدم هاي ارزشمندي دراين راستا برداشته شد اما نتيجه كامال رضايت بخشي حاصل نمي گشت تا اين كه بـا ظهـور علـم                        

  .شدنانو فناوري، دريچه اي جديد به روي صنعت نساجي و نيز ساير صنايع گشوده 

 با ورود علم نانو در صنعت نساجي، عالوه بر توليد نانو مواد اوليه اين صنعت نظير نانو الياف و نانو رنگدانه ها، منسوجات 

ــانو فينيــشينگ     نيــز تحــت يــك ســري عمليــات تكميلــي درايــن ابعــاد قــرار گرفتنــد، كــه اصــطالحاً بــه ايــن عمليــات ن

)Nanofinishing (  ري، تعريف جديدي را براي منسوجات ضـدباكتري ارائـه داده و اسـاس              علم نانو فناو  . گفته مي شود

درحيطه نانو فناوري، به منظور توليـد منـسوجات ضـدباكتري بـه جـاي مـواد           . توليد اين منسوجات را از نو بنا نهاده است        
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امروز، محققـان  .رندشيميايي از نانو ذرات استفاده مي شود و مواد شيميايي ضدباكتري جايگاهي در علوم نانو فناوري ندا            

به اين حقيقت دست يافته اند كه اگر فلزات و اكسيدهاي فلزي در مقياس نانو توليد و يا تا مقياس نانو خرد شده و به فرم        

پودر درآورده شوند، آنگاه اين مواد به قدري واكنش پذير و فعال مي شوند كه هيچ موادي جز خود آن ها را نمي توان                    

نانو فلزات و نانو اكسيدهاي فلزي نظير نانو نقره، نانو اكسيد روي، نانو دي اكسيد تيتانيوم داراي            . دبا آن ها جايگزين نمو    

قابليت هاي ويژه و منحصر به فردي از جمله قابليت مهاركنندگي باكتري و قارچ مي باشند كه همين موضوع سبب شـده          

 شيميايي ضدباكتري گرفته و خود را بعنوان بي نظيرترين          است تا در سال هاي اخير، اين نانو مواد گوي سبقت را از مواد             

  . مواد ضدباكتري معرفي كنند

رن را بـر روي   به منظور توليدپارچه هاي خود تميز كننده بدين ترتيب عمل مي شود كه يك پليمر فعال نظيـر پلـي اسـتاي                     

سپس نانو ذرات را بـه  .واكنش نشان دهدبه طوري كه اين پليمر هم با سطح الياف و هم با نانو ذرات  سطح قرار مي دهيم 

  .مثال نانو ذرات نقره سپس يك اليه پلينري نظير اولفين ها را روي سطح قرار مي دهيم(سطح افزوده 

سال هاي متمادي است كه صنعت نساجي پارچه هـاي ضـدباكتري و ضـدقارچ را جهـت مـصارف پزشـكي، بهداشـتي،                        

اكتري ها و اثرات عفوني آن ها عرضه نموده و در صـدد آن بـوده اسـت    ضدعفوني و تصفيه آب، به منظور مهار كردن ب        

تا منسوجاتي را توليد نمايد كه عالوه بر قدرت باالي ضدباكتري، ثبات خوبي در برابر شستشوهاي خانگي و بيمارسـتاني     

  .داشته باشد

ده از نـانو ذرات نقـره، منـسوجات بـا     كاربرد اين نانو مواد تدريجا رواج يافت تا اينكه امروزه در صنعت نساجي بـا اسـتفا               

مهندسين صنعت . خاصيت فوق العاده قوي ضدباكتري و ضد بو و نيز با ثبات در برابر شستشوهاي مكرر توليد شده است               

ند و با اسـتفاده  نساجي همزمان با ظهور علم نانو فناوري، روند جديدي را در انجام تكميل هاي نساجي به اجرا درآورده ا  

 كه زائيده علم نانو فناوري است، نانو ذرات فلزي را بـر روي اليـاف نـساجي تثبيـت كـرده و بـه آنهـا                نوين از روش هاي  

  .  خواص بي نظيري اعم از ضدباكتري، ضداشعه ماوراءبنفش  دادند

 بوده ميكروبيالي مشهور آنتي خصوصيات داشتن به كه است نانوتكنولوژي محصوالت پركاربردترين از يكي نانونقره

 دارا عـين  در نانونقره . بين ببرد از را قارچ و ،ويروس باكتري گونه 650 از بيش استقادر كاتاليست يك عنوان به و

 تـوان  مـي  نـانونقره  از اسـتفاده  بـا  . كند ايجادحساسيت نمي انسان پوست با تماس درصورت خصوصياتي چنين بودن
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 را شده قيمت تمام كاهش ، كارايي بهبود بر  عالوهنهايت در كه بخشيد منسوجات به را فردي به منحصر خصوصيات

مـشابه   روشهاي ديگر با قياس در  نانونقره .داشت خواهيم نمودن منسوجات ميكروبيال آنتي متداول روشهاي به نسبت

لـب  از دوام و كارايي باالتري برخـوردار بـوده و اسـتفاده از آن در اغ               ) همچون استفاده از مواد شيميايي در تكميل كاال       (

از نانو نقره . فرايندهاي متداول صنعت نساجي ، بدون نياز به ماشين و فرايندهاي جانبي خاص ، به سهولت امكانپذير است

مي توان در بسياري از كاربردهاي خاص همچون پوشاك مورد استفاده در صنايع بهداشتي و پزشكي ؛ ورزشي ، نظـامي      

از بين بردن ميكروارگانيسم ها افزودن نانونقره به محصوالت روزمـره در حـال   عالوه بر اين به دليل قابليت       . استفاده نمود 

  .تبديل شدن به يك برتري براي محصوالت مختلف است

ضد ويروس ، ضد لك بـودن ،  آنتي باكتريال ، ضد قارچ و : برخي از ويژگي هاي پارچه ضد لك و باكتري عبارتند از            

 حفظ توازن بيولوژيكي پوست وطراوت بهداشتي محـصول در جريـان فعاليـت               آنتي استاتيك ،    هاي نا مطبوع ،   كاهش بو 

  .  بار شست شو 50پايداري خواص فوق حتي پس از  هاي ورزشي ،

  

  ه به اين كه استفاده از نـانو ذرات نقـره در صـنعت نـساجي و توليـد انـواع پارچـه هـا عـالوه بـر داشـتن خاصـيت                             با توج  

 ضد ميكروبي از قابليت بوزدايي نيز برخوردار است، مي توان از اين پارچه هـا در توليـد ملحفـه هـاي بيمارسـتاني، پتـو،                

عـالوه بـر ايـن، چنـدين آزمـايش      . شـكي نيـز اسـتفاده كـرد    لحاف، منسوجات نبافته اتاق عمل، ماسك و ديگر البـسته پز   

حساسيت جلدي كه مورد تاييد مراكز درماني و بهداشتي است، روي پارچه هاي آنتي باكتريال انجام شده است كه نتايج 

اه آنها نشان مي دهد استفاده از نانو ذرات نقره در صنايع نساجي هيچ گونه اثر سـوئي را بـراي موجـودات زنـده بـه همـر                           

    .نخواهد داشت
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 يافـت  آن بـراي  جـايگزيني  توان نمي مي باشندو مانند بي خود نوع در محصوالت مذكورالزم به ذكر است كه عمال 

 كـاهش  بـه  منجـر  چـشمگيري  طـور  بـه  ميتواند پوشاك نوع اين . باشد دارا را شونده تميز خود ويژگيهاي پارچه كه

    .كند ايفا مهمي نقش زيست محيط محافظت در نتيجه در و شده فرايند شست وشو

ا توجه به موارد فوق امكان بهره گيري از خصوصيات باال در تنوع گـسترده اي از محـصوالت حـوزه نـساجي ، از قبيـل        ب

  . را خواهيم داشتمندرج در جدول صفحه بعدمحصوالت  
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   محصوالت نانو نساجيمصارف عمدهبرخي از 

  شرح  رده مصرف

  ...) و Nanofiberلياف طبيعي و مصنوعي ، الياف ظريف ، الياف دو يا چند جزئي ، ا(  الياف

  ...) و Spunbounded ، Meltblownامكان بكارگيري نانو نقره در فرايندهاي (   )Nonwoven(منسوجات بي بافت 

  البسه و پوشاك عمومي
ي زير،؛ حوله ، پيراهن ، تي شرت ، لباس كار ، جوراب ، دستكش ، البسه زير پوش ،

  پوشاك بچه

  منسوجات پزشكي
 ، Wounddressingsمنسوجات بهداشتي ، باند و گار ، روكش و پانسمان زخم ، 

  روپوش ها و روكش هاي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و اتاق عمل

  البسه و متعلقات سرباز ، چادرهاي صحرايي  منسوجات نظامي

  اسلباس اسكي ، لباس شنا و لب  البسه ورزشي

  انواع فيلتر
فيلترهاي تهويه مطبوع ، فلتر دياليز ، فيلتر كولر ، ماسك ، فيلترها و غشاهاي تصفيه آب و 

  پساب

  منسوجات مصرفي در بسته بندي مواد غذايي  صنعت بسته بندي

  البسه مورد نياز كاگران مرغداري ها و دامداريها  ساير كاربردها

  لباسهاي بچه گانه
با تكنولوژي نانو، مشكل . مي باشند  ين مصرف كنندگان لباسهاي نانوبچه ها جزو بزرگتر

  شود  برطرف مي لك شدن لباسهاي آنها كا مالً

  لباسهاي شب گرانقيمت

  

 مجهز به تكنولوژي نانو باشند ، باعث آسودگي خاطر كامل گران قيمت اگر لباسهاي 

ها باقي نمي ماند و براحتي هم بر روي آن... چاي ، نوشابه ، كيك و  آنها مي شود چون اثر

  شوند كثيف نمي

  لباسهاي با رنگ روشن

  

بيشتري در برابر لك شدن دارند ، نانو  لباسهاي رنگ روشن هميشه احتياج به مراقبت

   .تكنولوژي اين مشكل را نيز برطرف كرده است

  پارچه هاي رومبلي
رد و با يك دستمال خشك آنها نفوذ نخواهد ك قطرات چاي و نوشابه به داخل پارچه مبل

  بدون اينكه اثري از آن باقي بماند مي توان آنها را از روي پارچه جذب كرد ،

  فرش و موكت
با نانو تكنولوژي ديگر نگران لك شدن آن  بخصوص اگر فرش شما فرشي ابريشمي باشد

  نخواهيد

  ملحفه و روبالشي

اي كثيف شدن دارند در اسباب خواب يكي از وسايلي هستند كه بيشترين خطر را بر

 ضمن شستشوي آنها هم بسيار دردسر ساز است، با تكنولوژي نانو اين مشكل تا حد
  زيادي برطرف مي شود
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  شرح  رده مصرف

  پرده
 زيرا با تكنولوژي نانو اين كار به شسته شوند ديگر الزم نيست سالي چند بار  پرده ها را 

  رسد چون خيلي ديرتر كثيف مي شود حداقل مي

  لباس كار

  

وشستشوي  كثيفي لباس كار هميشه چزو پردردسرترين مسائل در محيط كار مي باشد

شستشوي زياد  زيادي را بر شركتها وارد مي كند عالوه بر اين به دليل  مداوم آن هزينه

بر طرف  فن آوري نانو اين مشكل را تا حدود زيادي. عمر لباس هم بسياركم مي شود 

  نموده است

  ميلباس نظا
آمريكا  جالب است بدانيد لباس فرم تمام نيروهاي مسلح كشورهاي پيشرفته از جمله

  مجهز به تكنولوژي نانو است كه نانو ضد لك يكي از آنهاست

  يونيفورم مدارس

نظر استفاده از تكنولوژي نانو،  شايد جالبترين مورد استفاده براي بچه هاي مدارس از

را روي لباسهاي ... ، آبميوه و   توانند نوشابه ، آبهمين مورد باشد چون به راحتي مي

  كنند خود بريزند و دوستان خود را متعجب

  روپوش بيمارستاني

عفوني هر روز شستشو  روپوشهاي بيمارستاني نيز نيازمند اين هستند كه به دليل موارد ضد

 3 الي 2حداقل  با مواد آنتي باكتريال و ضد لك نانو مي توان عمر اين روپوشها را شوند

  برابر كرد

  صنعت خودرو 
ها، روكش طاقچه عقب و  ها، رودري  سقف، صندلي ضد لك برايپوشش

  خودرو موكت كف
  

البـسه اي كـه   ( توليد البسه ايمن و هوشمند  مي توان بهعملي كاربرد فن آوري نانو در صنعت نساجي   از ديگر نمونه هاي     

نظير جوراب هاي هوشمند جهت استفاده در بيماران        ) بتواند در شرايط مختلف محيطي عكس العمل  الزم را داشته باشد           

 ورزشـي ضـد گردوخـاك ، تهيـه لبـاس و      ديابت به منظور بهبود چرخش خون آنها ، جوراب هاي ضد بو و لباس هـاي             

  .  اشاره نمود ملحفه بيمارستاني و پوشش زخم ضد باكتري با استفاده از نانو ذرات نقره 

  كاربرد فن آوري نانو در نانو كامپوزيت ها 1-4-2

ده از مرتبه نـانو   كه در آن حداقل يك بعد از ابعاد پر كنن   منظور از نانو كامپوزيت ها ، دسته اي از كاپوزيت ها مي باشند            

داراي يك بعد نانو متري ، نانو لوله هاي كربنـي داراي دو بعـد و نـانو         ) Clay(به عنوان مثال نانو صفحه هاي رسي        . باشد

  . ذرات اكسيد فلزي داراي سه بعد نانومتري هستند ، چندين نوع از پر كننده هاي مرسوم نساجي ذيال ارائه شده است 
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  وم نساجيانواع پركننده هاي مرس

  شرح  گونه هاي نانويي

نانو ذرات و نانو 

  الياف كربن

به دالئل مختلفي همچون افزايش استحكام ، سفتي ، مقاومت سايشي ، مقاومت شيميايي و هدايت الكتريكي ، 

 از نانو ذرات و نانو الياف كربن به عنوان پر كننده در ماتريس هاي مختلف نظير پلي استر ، نايلون و پلي اتيلن

وجود دارد كه شبيه ) GNF(نوع ديگري از الياتف نانو كربن با عنوان نانو الياف گرافيتي . استفاده شده است

  .نانو لوله هاي كربني است با اين تفاوت كه لبه دار هستند

  نانو لوله هاي كربني
كم ، روكش استوانه هاي تو خالي با ضخامت يك اتم كربن هستند كه در جليقه هاي ضد گلوله سبك و مح

  .هاي ضد انفجار و منسوجات الكترونيكي كاربرد دارند

نانو ذرات و نانو 

  صفحه هاي رسي

نانو ذرات يا نانو پوسته هاي رسي متشكل از چندين نوع هيدروس آلومينو سيليكات است كه بر اساس ساختار 

راي خواص الكتريكي شيميايي نانو ذرات رسي دا. شيميايي و بلوري انواع مختلفي از رس ها را خواهيم داشت

 را نيز دارند و در نتيجه كامپوزيت هاي حاوي اين نانو UV، حرارتي مناسب بوده و توانايي بلوكه نمودن نور 

  . ضد فرسودگي را از خود نشان خواهند دادUVذرات رسي خواص ضد شعله ، ضد 

  

. هـاي كـاربردي شـد    اسـتفاده  محكم و قويتر براي راهي جهت اكتشافات الياف 1991كربني در سال  هاي لوله نانو كشف

قبيـل نخهـا    ايـن . هاي كربن بدست آمـده اسـت   لوله نانو از وسيله چيدمان و آرايشي خاص اخيراً نخهائي با عملكرد باال به

، و كـرنش كشـساني در   200Gpa شامل خواص مكانيكي فوقالعادهاي از قبيل ضريب يانگ، مقاومت كشـشي در حـدود  

اي مقاومت و قابليت  طور قابل مالحظه كه با فرايند الكتروريسي بدست آمده به نانو آن دسته از الياف .باشد مي%20حدود 

اليـاف و نخهـا در سـوپرخازنها در     نـانو  از ايـن رو ايـن  . گرماي پارچه را بعد از عمليات حرارتي مناسب باال ميبـرد  هدايت

  .منسوج الكترونيكي استفاده ميشوند قطعات
  هـاي كربنـي   لولـه  نـانو  نانوئي را ريسيد كـه بـه آن   طور همزمان با كاهش قطر و افزايش تاب ليف، نخهاي يتوان بهضمناً م

هـا   ايـن نـخ  . طور متحـدالمركز تـشكيل يافتـه اسـت      به (CNT) نانو ميشود و از چند لوله كربني گفته (MWCNT)  چند اليه

 دارا ميباشدو در ساخت منسوجات الكترونيكي بـراي اسـتفاده  دوام و غيره  خواص مكانيكي مخصوصي از قبيل استحكام،

سـاكن   قبيل ذخيره انرژي، جذب امواج راديو يا موجهاي كوچك، و پشتيباني دشـارژ شـدن الكتريـسته    هاي گوناگون از

  .استفاده ميشوند
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  منـسوجات  قـاوم ميتـوان  و اليـاف م  نـانو  تركيـب اليـاف   ترين تكنولوژي بدست آمده در اين زمينه نشان ميدهد كـه از  تازه

 كربن ريسيده ميشود كه به نانو  /پروپيلن پلي با استفاده از فرايند ذوب ريسي، الياف مركب. بافت خاصي نيز تهيه كرد  بي

  .پليمرها را دارا ميباشد (پراكندگي(اي توانائي بهبود مدولها استحكام فشاري و خواص انتشار  صورت قابل مالحظه

لونيت يكي از معروفترين انواع رسي است كه تا كنون به عنوان بلوكه كننده نور در الياف نـايلون ،  نانو ذرات مونت موري 

  بهبود دهنده خواص رنـگ پـذيري نـايلون هـا و پلـي پـروپيلن ، ايجـاد خـواص ضـد آتـش و بهبـود خـواص مكـانيكي                         

ي در دانشگاه اسكاتلند فرمول جديدي از يك گروه تحقيقات.  پلي اولفين ها به كار رفته و نتايج خوبي را نشان داده است          

حاوي نانو ذرات كلي را ) اين مواد در بسياري از مبلمان به عنوان بخش نرم يا تشك آنها به كار مي رود(فوم پلي اورتان 

  . كشف كردند كه نسبت به فوم هاي ضد آتش مرسوم كمتر سـمي بـوده و سـازگاري بيـشتري بـا محـيط زيـست دارنـد             

 خـواص فتوكاتاليـستي ، هـدايت الكتريكـي و جـذب امـواج       ZnO و   MgO   ، AL2O3   ، TiO2يد فلـزي    نانو ذرات اكـس   

اين نمونه ها مخصوصا دي اكسيد تيتـانيوم ، توانـايي اكـسيداسيون نـوري     . ماوراي بنفش خوبي را از خود نشان مي دهند        

ه اي در زمينه خواص ضد باكتري و خود         نمونه هاي شيميايي و بيولوژيكي را دارند به همين دليل اخيرا تحقيقات گسترد            

  .تميز شوندگي  اين نانو ذرات در لباس هاي نظامي انجام شده است 

 ميليـون دالر  15 تـن بـه ارزش   4000 معـادل  2001بر اساس برآورده هاي صورت گرفته ميزان نانو كامپوزيت ها در سال     

 ميليارد دالر افزايش 1 هزار تن با ارزش تقريبي 500دار   به مق2013بوده است كه پيش بيني مي گردد اين ميزان در سال   

  .يابد
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   كاربرد نانو فيلترها 1-4-3

  معرفي كاربرد انواع نانو فيلترها

  شرح  نوع كاربرد

  تصفيه هوا
 در سيستم هاي(ذرات گردو غبار و حتي آلودگي هاي بسيار كوچك را بااستفاده ار نانو فيلتر ها مي توان جدا نمود 

  )يه و كولرها و همچنين دررون يخچال هاتهو

  جهت جذب يون هاي منيزيم و كلسيم و حذف برخي از موجودات زنده نظير باكتري ها و قارچ ها  تصفيه آب

مصارف 

  پزشكي
  .بااستفاده از نانو فيلتر ها مي توان عوامل بيماري زا نظير انواع ويروس ها و باكتري ها را از محيط اطراف جدا نمود

 

  

  مشخصات فني محصول  1-5

امـا ايـن    هسته مسلم آن بـه شـمار مـي رود،         پايدار،  در حد تمدن بشري قدمت دارد و البسه بزرگ و يا نسبتاً             صنعت نساجي 

  .  بيشتر نيز شده است  در اين بين باظهور فن آوري نانو، اين تنوع.ه اتاق تا كايت تفريحي متنوع استمحصوالت از پرد

 در مقيـاس  ي تجاري شده اصلي فناوري نانو در نساجي عبارت است از اتصال نـانو اليـاف بـه اليـاف      در حال حاضر كاربرد   

كه جواز اين فناوري را بـه    است،Nano - Texپيشگام اين فناوري .  تا ماده اي مقاوم به روغن و آب به دست آيد بزرگ،

ولي خواص مواد حاصل  ر استطي از شيمي پليمدر هر حال اگر چه اين كار بس. چندين شركت در سراسر دنيا داده است

پوشـاك مـصنوعي     اين روش همچنين براي بهبود بافت و تنفس بافت و تنفس پـذيري            . تابع نانو ساختار آنها است     كامال

  .همچون نايلون به كار رفته است

   پـذير اسـت و ايـن منجـر بـه     ريسيدن الياف با مقياس نانو كه مي تواند شامل نانو ذرات يا حتي نانو لوله هـا باشـد امكـان                  

  رسـانايي الكتريكـي   همچـون مقاومـت بـه آتـش،      بهبود هاي قابـل مالحظـه اي در اسـتحكام و خـواص احتمـالي ديگـر،               

اگر چه هنوز چنين كاربردهـايي در  . يا حتي نماي ظاهري منسوجات مي شود) با كاربردهاي احتمالي در مواد هوشمند  ( 

  روي حاشيه هاي سود بسيار اندك كـار  با اين حال بازار منسوجات معموالً. ري وجود دارداما اين فناو    بازار وجود ندارند،  



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

اگر چه نانوالياف تاكنون در مصارفي همچون  . لذا هر خصوصيت جديدي بايد هزينه ورودي كمي داشته باشد             مي كنند 

  . بازار منسوجات نفوذ كننداما آن ها همچنان بايد به فيلتر ها به كار رفته و مدتي خود را حفظ كرده اند،

ايده خلق منسوجات حاوي نانو لوله هاي كربني مورد عالقه سيستم هاي نظامي است چون مي تواند مواد ضد گلولـه اي                    

در طي سال گذشته خبرهاي زيـادي را   در اين مورد يك شركت ژاپني توليد كننده لباس     . فراتر از كوالر را موجب شود     

  80بــه فرآينــد تجــاري توليــد نــانو لولــه هــاي كربنــي دســت يافتــه اســت و فــروش ســاالنه  و مــدعي شــده  منتــشر كــرده 

. با اين حال توليد يك محصول بـازاري از آن هنـوز نيـاز بـه كـار دارد        .  سال آينده پيش بيني كرد     چندميليون دالر را در     

  ه نه فقـط بـراي محافظـت در برابـر گلولـه،      البت ، به دنبال البسه نويني براي يونيفورم سربازان است  مشخصاً  ارتش آمريكا،   

يا تغيير رنگ  كه سنسورهايي را براي نمايش عاليم حياتي سرباز، بلكه همچنين براي مقابله با تهديدات شيميايي و زيستي     

  كــاري كــه ارتــش آمريكــا .يكپارچــه مــي ســازد)ري خواهــد يافــتمــوردي كــه بــي شــك كــاربردي تجــا(مــورد نيــاز 

 شامل بافتن واقعي نانوالياف است و مركز سرباز ناتيك نيروي زميني آمريكا معتقـد  Nano- Texبر خالف روش   مي كند

  .است طي دو سال به لباسي محافظ در برابر عوامل شيميايي منتهي خواهد شد

اما كوتاه مدت ديگر استفاده از نانو ذرات براي كپسوله كردن مواد ضـد ميكروبـي در پوشـاك جهـت                       كاربرد عملي تر،  

  .تازگي در آن ها است فظح

 فرصـت هـاي بـازار منـسوجات بـه نظـر در        ،دت بر جهان سـوم تكيـه دارد  كه همچنان به ش   با توجه به پايه توليدي فعلي     

عليـرغم داشـتن      ي باشـند،  مـ موادي كه در برابر لكه مقاوم اما همچنان نيازمند شستشو           . مواردي خاص محدود خواهدماند   

امـا در مـواردي كـامال     البسه فوق قوي به واقع بازارهايي را پيدا خواهند كرد. مي سازد ورمتصبازار محدودي را     جذابيت،

  .حييخاص مانند جليقه هاي ضد گلوله يا بالن هاي هواشناسي و احياناً چتر هاي نجات و كايت هاي تفر

 در هر صورت، خـواص تعويـق   .احتمال كاربرد نانو الياف در فيلتراسيون و مواد كامپوزيتي بيش از بازار منسوجات است            

  . پرده ها و غيره پيدا كند آتشگيري كامپوزيت هاي سيليكات نانو ذره اي مي تواند به خوبي مصارفي در سرويس خواب،

نانو الياف پليمر كاربردهاي زيادي در علوم مختلف مهندسي از جمله نساجي، كامپوزيت، پزشكي دارد بيش از يك قرن    

 خواص فيزيكي اين الياف بيشترين تـأثير را از قطـر   .اخته شده و در زندگي بشر كار برد دارند      است كه الياف پليمري شن    
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بنابراين با كاهش قطر اين الياف در حد نانو خواصي ويژه اي نظير افزايش نـسبت سـطح بـه حجـم              . اين الياف مي پذيرد     

  .ها را بسيار كارآمد مي كندكاهش حفره ها و كاهش نقايص و ساختاري در اين مواد ظاهر مي شود كه آن

هم اكنون شركت هاي بسياري در تالشند تا پارچه هاي هوشمندي بسازند كه ويژگي هاي خـود را بـا توجـه بـه شـرايط        

هم اينك شاهد توليد پارچه هايي بر مبناي فناوري نانو در بازار          . محيطي تغيير داده وحتي مراقب عاليم حياتي بدن باشند        

نـانو  اين پارچه ها از طبيعت الهام گرفته و توليـد آنهـا بـا               . ت به آب، چروك و تنش بسيار مقاومند       جهاني هستيم كه نسب   

ساختار سه بعدي خاصي بر روي سطوح ايجاد شده  گيري فناوري نانو در پارچه ها، با به كار.تكنولوژي تحقق يافته است  

 بر روي سطح، در قطرات آب معلق شده و به           ذرات باقيمانده . و سطح تماس براي ذرات گرد و خاك محدود مي گردد          

  .آساني توسط اين قطرات خارج مي گردند

در حال حاضر برخي از متخصصان نانو تكنولوژي در حال كار بر روي مواد و پارچه هاي هوشمندي هستند كه عالوه بر       

 مبناي موادي است كه مي تواننـد بـر   اصل اين كار بر. توانايي استتار خود، بتوانند پارگي هاي خودشان را نيز ترميم كنند         

  هم اكنون اين كار فقط از عهـده مـواد طبيعـي   . اساس نوري كه به آنها مي رسد واكنش هاي مختلفي از خود نشان دهند             

به همين دليل نانو تكنولوژيست ها قصد دارنـد از  .  بر مي آيد و سيستم هاي مصنوعي يا سنتزي از اين قابليت بي بهره اند       

  .تقليد كنند) نظير برخي ماهي ها و ديگر موجودات دريايي مثل هشت پا ( رگانيسم هاي زنده بعضي از ا

برا ي سربازان اسـت و   در نانو تكنولوژي توسعه لباس هاي اونيفورم ايمن و هوشمند  ، نخستين گام ارتش بر همين اساس  

دسـتگاه هـا و ذخيـره انـرژي در      رونيـك، كـامپيوتر،  رتوسعه اونيفورم ها استفاده از نانو مواد بـراي تلفيـق الكت         اولين قدم د  

 پوند بر فوت مربع نياز اسـت  15-10 به يك قطعه به وزن   45براي مثال امروزه براي متوقف نمودن گلوله كاليبر         . آنهاست

در صورتيكه با استفاده از نانو تكنولوژي قادر خواهيم بود همان گلوله را با يك سطح نـازك و سـبك مثـل ورق كاغـذ                

   . كردوقف مت

اشـاره   هـاي تكميـل شـده    تكنولـوژي در پارچـه   نانو علم از پيشرفتهاي اخير بدست آمده در اين بخش ميتوان به استفاده از

شـركت در زمينـه    پيـشرفتهاي متعـددي كـه ايـن    . نانوتكس ميباشد  از شركتهاي مهم و پيشگام در اين زمينه شركت. كرد

    : خواص ذيل را اشاره نمودتوليد منسوجات خاص داشته ميتوان ايجاد
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پـذيري و   مقاومـت لكـه    ، چروك با استفاده از فنـاوري چـروك رطـوبتي    عمليات ضد  ، خاصيت ضد الكتريسيته ساكن

 حمل عاملهاي بيواكتيو يا آنتيبيولوژي، داروها، مواد داروئي، مـواد محـافظ در برابـر    ها براي دانه نانو   ،عمليات دفع روغن
   .  ي رنگهاي نساجياشعه خورشيد و حت

انتقال عوامـل بيمـاري زا بـه مـصرف كننـده،       منسوجات همواره محيط مناسبي جهت رشد ميكروب ها بوده اند كه باعث

پارچه مي شود، در نتيجه تالش هاي وسيعي در صنعت نساجي به عمل  ايجاد بوي بد، لكه هاي رنگي و كاهش استحكام

    . سريع ميكروارگانيسم هايي مثل باكتري مقاوم باشندبرابر رشد و ازدياد  آمده تا الياف در

 نوع 3كردن كاال در مقابل  ابتدا غلظت بهينه نانو ذرات نقره به روش پدخشك براي ضدباكتريدر يك فعاليت تحقيقي ، 

ت و همـزدن نـشان داد كـه اسـتفاده از همـزن هـاي مـافوق صـو         استفاده از شرايط مختلف. تعيين گرديد ها باكترياز انواع

ضدباكتري نمونه ها شده است و براي همزن هاي مـافوق صـوت خـواص ضـدباكتري      مكانيكي باعث تفاوت در خواص

مقدور نمي باشد،   پنبه اي به سادگي پارچهاز آنجا كه اضافه كردن يك مرحله جديد به خط تكميل. آمد بهتري به دست

) ضد چـروك و ضـد آب  (معمول تكميل عالي مراحلبنابراين روش هاي پدخشك و ادغام مرحله ضدباكتري كردن در 

  . مورد بررسي واقع شد   ، چاپ

 بـه عنـوان پيونـد دهنـده عرضـي و       Fixapret ECO  مـاده 2كردن كاالي پنبـه اي، از   در ادغام اين مرحله در ضدچروك

Cellofix ME  نوع فلوروكربني بـود  زماده ضد آب به كار رفته ا. به عنوان يك ماده تشكيل دهنده رزين استفاده گرديد .

 نانو ذرات نقره به خميره چاپ پيگمنـت ويـا بـه كمـك بينـدر روي كـاال آورده        ، با مرحله چاپ فرايند مذكوردر ادغام 

مقاومـت پارچـه در مقابـل بـاكتري، اسـتحكام مكـانيكي، ثبـات         تاثير عمليات بر خصوصيات كاال با اندازه گيـري . شدند

خـشك بهتـرين    نتايج آزمايش ها نشان داد كه نمونـه هـاي عمـل شـده بـه روش پـد       .سايشي و شستشويي بررسي گرديد

بعـد از انجـام عمليـات     .مقابل باكتري ها را دارا مي باشند و با افزايش دما ايـن مقاومـت افـزايش يافتـه اسـت      مقاومت در

 بستر بـراي نگهـداري نـانو    ها، به علت عدم وجود يك شستشو و سايش مقاومت در برابر باكتري در مقايسه با ساير روش

  . كه با افزايش دما ميزان اين كاهش كمتر بود ذرات كاهش بيشتري را نشان داده است

  اين مواد آزاد كننـده فرمالدهيـد هـستند باعـث افـزايش خاصـيت ضـدباكتري        در استفاده از مواد ضدچروك از آنجا كه

در اين روش مقاومت . روك اين خاصيت نيز افزايش يافتبا افزايش غلظت ماده ضد چ  شدند وي به كار گرفته نمونه ها
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پارچـه از طريـق حـبس      كمتر از روش پدخشك بود و از آنجا كه قرار گـرفتن نـانو ذرات نقـره درون    هابرابر باكتري در

در . در خواص ضدباكتري نمونـه هـا ديـده شـد     كاهش، فيزيكي مي باشد بنابراين بعد از انجام عمليات شستشو و سايش 

ماده مانند يك پوشش آبگريز سـطح پارچـه را مـي پوشـاند باعـث كـاهش        ش استفاده از ماده ضدآب از آنجا كه اينرو

 تكميل را كاهش مي دهد، با افزايش غلظت اين ماده بهمرحله ها شده و در نتيجه اثر ضد باكتري  تماس پارچه با باكتري
امـا بعـد از    كـاهش مـي يابـد،   نيـز  خاصـيت ضـدباكتري   ، علت ايجاد يك اليه ضخيم تر كه باعث تماس كمتر مي شود 

بـه سـاير روش هـا بـه علـت       عمليات شستشو و سـايش مقـداركاهش كمتـري در خاصـيت ضـدباكتري نمونـه هـا نـسبت        

    . آزادسازي تدريجي نانو ذرات نقره مشاهده شد

باكتري هـا   اند باعث كاهش تماساز چاپ و بيندر از آنجا كه بيندر مانند چسب سطح پارچه را مي پوش در روش استفاده

انجـام عمليـات شستـشو و سـايش خـواص       با نانو ذرات نقره مي شود بنابراين خواص ضدباكتري كاهش مي يابد، بعد از

مشخص مي سازند در صورتي كه كاال در معرض شستـشو   مقايسه روش هاي مختلف. ضدباكتري نمونه ها كاهش يافت

صيت ضدباكتري را حاصل سازد، هرچند استفاده از مواد تكميلـي كـاربردي   اخ نخشك مي تواند بهتري نباشد، روش پد  

 آب گريز كردن يا چاپ پارچه با رنگدانـه هـا بـا كـاهش تمـاس نـانو ذرات بـا بـاكتري هـا خـواص           براي ضدچروك و
 تحت شستـشو  نهايي كه كاال ضدباكتري را تقليل مي دهند اما با كسب خواص ثباتي بهتر، اين روش ها براي كاربردهاي

  .مي باشد، مناسب تر مي باشند

ايـن روش بـا   . رسـوبگيري اكـسيداسيون شـيميائي اسـت     از ديگر تكنولوژيهاي برجسته بدست آمده در اين زمينـه فراينـد  

كرده و در نتيجـه آن منـسوجاتي بـا قابليـت كشـشي بـاال و پايـداري خـوب توليـد           رسوبگيري پليمرهاي الكتروفعال كار

 برابر حالت اوليـه،  10تا  ر اين فرايند پليمري شدن سطحي پليمرهاي الكتروفعال هدايتي قابليت رسانش راعالوه ب .ميشوند

اين قبيل مواد مركب پليمري در تضعيف موجهـاي كوتـاه،    با كاهش مقاومت الكتريكي در الياف پليمري شامل ميگردند

    .قرار گيرد حفاظتي مورداستفاده امنيتي امي وتكنولوژيبنابراين ميتواند دركاربردهاي نظ تأثير داشته EMI حفاظت كردن
 شـود مـي   كـه باعـث  پارچه حاصل از فرآوري با ماده اي مثل نانو نقره عمال منسوجي اسـت   نانوچنانچه قبال عنوان شد 

 گيآلود نوع هر ماندن از مانع نانو  و عمال ذراتشود پاك ثانيه يك از كمتر در و خود به خود آن روي بر آلودگي

  . شود مي پارچه سطح روي بر
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مي باشد و با آغشته نمودن سـطح      ) پايه تيتانيوم  و پوشش نقره       (كه بصورت كلوئيد نقره     اي است   ماده  نانو نقره در عمل     

ميكروبي  آزمايش .كند جلوگيري پارچه روي بر چيز هر نشستن توانداز مي آن، از نامرئي و نازك پارچه به يك اليه

 غـشاي  تخريـب  راه سـه  از نقـره  .دارد را درصـد  90 تا ها ميكروب رشد توقف قابليت ها پارچه ينا كه ميدهد نشان

  .شود مي ميكروب رشد توقف موجب،ميكروارگانيسم آلي تركيبات كردن واكسيدوساز سوخت سازي مختل،سلولي

 ضـد بـاكتري   و لـك  ضد تخاصي تكنولوژي نانو نوين وريآفر اثر در بافت گرد اي پنبه ي ها پارچهبه عنوان نمونه 

 لباس انواع. آلودگيها دارد انتشار از جلوگيري و درماني مراكز در اي گسترده كاربردهاي محصول اين  .ميكنند پيدا

 و نوزادان پوشاك ، آب آشاميدني و هوا هاي صافي ، تنفسي هاي ماسك دستكش ، بيمارستاني، اي مالفه ، بيماران

 نمود تهيه پارچه اين از استفاده با توان را مي دارند كار و سر غذايي بامواد كه اديافر هاي دستكش و هالباس همچنين

 توليـد  ذكر شـده  خواص با نظاميان و ورزشكاران ، عمومي هاي لباس انواع پارچه نوع اين از استفاده با اين بر عالوه

  . گرفت خواهد قرار توجه دبسيارمور مطمئنا آن پارچه بودن باكتريال وآنتي لك ضد به توجه با كه ميشود

 روي پارچـه و  FIRE RETARDANTو   ANTI STAIN گـروه  2 محـصوالت وارداتـي شـامل    برخي از در  حال حاضر

  .منسوجات مي باشد

پلـي اسـتر  بـه راحتـي مـورد        خاصيت ضدلك مي تواند روي پارچه هايي از جنس پنبه، پشم، ابريشم، ابريشم مصنوعي ،       

اين محصول عالوه بر پارچه روي فرش از نوع دست بافت يا ماشيني ، موكت ، پتـو  نيـز جـواب                 استفاده قرار گيرد حتي     

روي تمام پارچـه هـا قابليـت اعمـال را دارد ولـي پارچـه هـاي پايـه الفـين دار تـا حـد بـي              در واقع.بسيار عالي داده است 

  .آن هم اعمال حرارت در حين فرآيند مي باشد محدوديت دارند كه داليل

  فن آوري هم توانايي اعمال برروي پوشـاك آمـاده و هـم قابليـت اجـرا روي پارچـه را دارد ولـي مـا بيـشتر توصـيه                            اين  

  . مي كنيم روي پارچه قبل از دوخت اعمال شود

است كه فرآيندي بسيار ساده و متـداول در تمـام كارخانـه هـاي نـساجي و تكميـل         pad- cureفرآيند به صورت سيستم 

 سـاعت  5-6 متر پارچه نهايتـاً زمـاني بـين    000/20بر اين سرعت بسيار بااليي نيز دارد كه براي حدوداً     عالوه  .پارچه است 

البته الزم به ذكر است توليد كنندگان و تجاري كه وارد كننـده پارچـه هـستند نيـز مـي تواننـد از ايـن          .كاري را نياز دارد   

  .بودن اعمال نياز به تجهيزات غير متعارفي نداردخدمات استفاده كنند در اصل اين فن آوري با توجه به ساده 
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         الزم به ذكر است شستشوي اين نوع پارچه ها بسيار ساده و مثل بقيه لباسها فقط كافي است مايع يـا پـودر شستـشو را در      

مي بـرد،   خيس پذيري پارچه را باال  detergentحضور  . لباس را رعايت كنيد    tagماشين بريزيد در اصل اصول شستشوي       

   البته زمان مورد نياز براي شستشوي براي لباس با فن آوري نـانو بـه مراتـب كـم تـر از لبـاس معمـولي اسـت چـون عمـال             

  .كثيفي ها روي سطح پارچه نفوذ نكرده اند و به راحتي جدا مي شوند

تل هاي خارج از كشور در عالوه بر اين آب مصرفي نيز به مراتب كمتر خواهد بود در اين ارتباط آزمايشي در يكي از ه              

  :رابطه با شستشوي ملحفه روزانه هتل انجام گرديد كه صرفه جويي هايي به شرح ذيل ايجاد گرديد

  %48              آب به ميزان  صرفه جويي در � 

  %52   صرفه جويي در برق مصرفي به ميزان�

  %90  صرفه جويي در مواد شوينده به ميزان �

مواد چون در مقياس نانو هستند به هيچ وجه زير دست پارچه و تنفس پذيري پارچه را تغييـر نمـي        چنانچه عنوان شد اين     

دهد در صورتي كه مواد متعارف در اصل فيلمي روي سطح پارچه ايجاد مي كنند كه باعث آب گريزي مي شود و ايـن           

. شي روي پارچـه ايجـاد نمـي شـود    فيلم در اصل خلل و فرج پارچه را مي پوشاند در صورتي كه در اين فـن آوري پوشـ         

  . فرآيند در اصل اقتباسي از تكنولوژي بسيار پيشرفته برگ گل نيلوفر آبي است

  كالً هر عمليات تكميلي روي پارچه اثري روي پارچه ايجاد مي كند ، چون فرآيند همـراه بـا محـيط اسـيدي و حـرارت                      

   . مي باشد ولي ميزان تغيير بسيار كم و قابل اغماض است
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   پنبه اي ويژگي هاي فني پارچه

  وزن يك متر مربع
حداقل گسيختگي تا حد 

  )كيلوگرم (پارگي 

حداقل درجه برگشت 

  پذيري از چروك 

 تغيير ابعاد  درصدحداكثر

  ))غوطه وري در آب سرد(

 محلول PHاندازه 

  مستخرجه از پارچه

  5/7-5/6 2 2 110  110  16  20   گرم80تا 

81-100  28  21  110  110 2 2 5/6-5/7  

101-120  24  26  110  110 2 2 5/6-5/7  

121-140  40  30  110  110 2 2 5/6-5/7  

141-160  46  34  110  110 2 2 5/6-5/7  

  1951استاندارد   1242استاندارد   1244استاندارد   1147 -1استاندارد   1148استاندارد 

  

   انواع پارچه پنبه اي ثبات رنگوضعيت 

  شماره استاندارد روش آزمون  حداقل درجه لكه گذاري  ه تغيير رنگحداقل درج  عوامل مختلف

  4084 و205  --  5  نور

  189-1  4  4  شستشو

  204  4  --  مالش خشك

  204  4  --  مالش مرطوب

  176  4  4  )اسيدي و قليايي(عرق بدن 

  250  4  4  فشار گرم با اطوي مرطوب

  250  4  4  فشار گرم با اطوي خشك
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   پارچه بنبه اي زي و چاپ ، رنگرفرايند تكميل

  :اصوال پروسه تكميل پارچه پنبه اي مشتمل بر عمليات زير مي باشد 

عـريض كـردن پارچـه ،     خارزني ، مرسريزاسيون ، نرم كردن پارچه ،  سفيد گري ،  شستشو ،   آهار گيري ،    پرزسوزي ،   تراش ، 

پر كردن زيـر      كالندر كردن ،  ،  )تي باكتريال   ، آن  ضد آب ، ضد آتش         ضد لك ،    مانند ضد چروك ،   ( ايجاد خواص ويژه    

الزم به ذكر است برخي از مراحل مذكور متناسب با محصول مورد انتظار انعطاف پذيري خواهد                 . دست و سخت كردن   

   . داشت 

 :است زير شرح به  رنگرزي و چاپ پارچه نيز مراحل

 .شود مي سوزانده ارچهپ دوطرف يا و طرف يك از مصرف نوع به بسته پارچه روي پرزهاي  -

 حـذف  جهـت  . باشـد  مـي  ضـروري  بسيار آهار اين حذف كه ميباشند آهار داراي بافندگي عمل سهولت براي ها پارچه از برخي  -

 انجـام  احل مر اين باشد آهار بدون پارچه صورتيكه در . گيرد مي شستشوانجام و دهي زمان ، دهي آنزيم مراحل پارچه روي از آهار

 .تگرف نخواهد
 از مقـداري  و شـده  گـري  سـفيد  ژاول  آب و اكـسيژنه  آب مثـل  شـيميايي  مواد توسط ها پارچه مرحله اين در ، پخت و سفيدگري  -

 .گردد مي حذف پارچه از نمايد، مشكل ايجاد چاپ و رنگرزي مراحل در تواند مي كه پنبه در موجود چربيها
 سپس شده مكانيكي آبگيري فوالد ماشين توسط ابتدا ها پارچه شدن خشك جهت شوند مي آبكشي ها پارچه سفيدگري از پس  -
 ارابـه   روي پالتـر  توسط نهايتاً گردد مي خشك باشد مي گرم عددسيلندر  8 داراي حداقل كه سيلندري هاي كن خشك از عبور با

  .گيرد مي قرار

 صورت به رنگرزي عمليات و بوده اتسمفريك نوع از ژيگرها اين . گيرد مي انجام ژيگر رنگرزي ماشين درون پارچه رنگرزي -

 .شود مي انجام آن در ناپيوسته

 .گيرد مي انجام تخت نوع از اسكرين چاپ ماشين توسط پارچه چاپ عمليات -

  .كنند مي عبور فيكسه ماشين از خورده چاپ هاي پارچه چاپ هاي رنگيه تثبيت جهت  -

 



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

 .گيرد مي انجام مناسب شوينده مقادير با همراه نهايي شستشوي رنگرزي و چاپ عمليات از پس اضافي نگي ر مواد حذف جهت  -
 مكـانيكي  آبگيري فوالرد ماشين توسط آبكشي و شستشو از پس ها پارچه استنتر ماشين از استفاده براي ها پارچه آمادگي جهت -

 .شود مي

 .گيرد مي انجام غيره و زيردست بهبود و كچرو ضد ،عمليات عرض تنظيم املشا نهايي تكميل عمليات استنتر ماشين در  -

 .گيرد مي انجام مربوطه ماشين توسط كه باشد مي كني طاقه و متراژ عمليات شامل توليد مرحله آخرين-

 .گردد مي منتقل انبار به و بندي عدل پروپيلن پلي گوني و تسمه توسط مرحله اين در شده چاپ و رنگرزي پارچه هاي طاقه -
 

  كميلنانو ت    فرايند

 فراينـد  و كـاال  نـوع  "بـه  توجه با ، كاال نمودن لك ضد و باكتريال آنتي  انجام فرايند نانو برروي مصنوعات نساجي مانندمنظور به

   را طبيعـي  اليـاف  . كـرد  اسـتفاده   اضافي تجهيزات به نياز بدون و  مناسب اي مرحله در نانونقره  مواد نانويي مانند از مي توان توليد

  منظـور  بـه   بـه عنـوان نمونـه      تحت فرايند با مـاده نـانويي قـرار داد     ، شدن تبديل از بعد يا و پارچه به شدن تبديل از بلق مي توان

 حاوي Masterbatcheويااز  پليمري افزودتوان نانونقره را در اكسترودر به مذاب  ميكربيال نمودن الياف مصنوعي مي     آنتي 

عالوه بر آنتي ميكربيال نمـودن ليـف باعـث افـزايش وزن            تانابه الياف   بر پايه نانو تي   قره  افزودن نانو ن  .ه استفاده كرد  نانو نقر 

به منظور آنتي باكتريال نمودن پارچه هاي .هبود قابليت آويزش پارچه مي شودنتيجه بودر) Specific gravity(مخصوص 

  . استفاده كردSpraying و يا Padding ، Dip coatingمختلف اعم طبيعي و مصنوعي مي توان با توجه به فرايند توليد 

درروش .  پارچه هاي مخلوط البسه ، باند و به طور كلي انواع مختلف منسوجات را مي توان از اين طريـق تكميـل نمـود                       

Padding    ــور داده ــانو نقــره عب ــساجي از حمــام حــاوي محلــول كلوئيــدي ن ــداول صــنعت ن    پارچــه در ماشــين آالت مت

از محلول كلوئيدي نانونقره ، در اثر تماس با پارچه بر روي سطح الياف قرار گرفته ودرصـدي از      با عبور پارچه    . مي شود 

 با قرار دادن پارچه در محلـول كلوئيـدي نـانو     Dip coatingدر روش . اين مواد نيز بر حسب شرايط در الياف تفوذ ميكند

انجام عميات . رات نانو نقرهدر الياف نفوذ ميكند  درجه سلسيوس و در مدت زمان مشخص ، ذ50نقره، دردماي باالتر از 

  . تحت فشار باعث افزايش نفوذ نانو ذرات به الياف شده و دوام خصوصيت آنتي باكتريال افزيش مي يابد
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   ويژگي هاي خاص در منسوجات با استفاده از مواد نانو     روش هاي ايجاد

  شرح  نام روش

Padding  

درجه  60 امي از كلوئيد نانو نقره با غلظت مناسب درافشار و دمايمجات در حدر اين روش الياف و منسو

 درجه سانتي 80 – 70پس از اين مرحله منسوجات آبگيري شده و در دماي .  مي شوندPadd سانتي گراد 

 استبرخوردار  الزم كارايي از توليد فرآيندهاي اغلب براي و بوده ساده بسيار مذكور روش .شوند مي گراد خشك
.   

Dipping  

مانند جوراب و (در مواردي كه هدف آنتي باكتريال نمودن البسه و پوشاك آماده براي عرضه به بازار 

توان با استفاده از حمامي از كلوئيد نانو نقره با غلضت مناسب در  است ، كاالي مورد نظر رامي) لباس زير

 80 – 70دردماي  بايستي مي را كاال ، نانونقره با كاال تكميل از پس. كردoc 60 Dip coatingفشار و دماي 

  .درجه سانتي گراد خشك كرد

Spraying  
در خط توليد بااستفاده از  مي توان به راحتي) همانند دستكال كاغذي(دهاي يك بار مصرف ربراي كارب

  .يك اسپري ، محلول كلوئيدي نانو نقره را بصورت يكنواخت بر روي كاال اعمال نمود
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  رنگرزيتشريح فرايند 

 راهنمـاي پارچـه   بـااليي  لولـه  داخـل  بـه  منفـذي  از طنابي صورت به و ميشود سوار جت دستگاه روي بر پارچه رول در اين فرايند 

 ماشـين  پـشت  لولـه  از و كنـد  حركت مي رنگرزي محلول داخل در جت عمل و محلول جريان توسط پارچه سپس . شود مي مكيده

 تا پارچه گردش عمل اين و شده ور غوطه رنگرزي در محلول كامال پارچه اصلي مخزن در . شود مي اصلي زنمخ پايين قسمت وارد

  . دارد ادامه رنگرزي عمل پايان

  . ميگيرد انجام پارچه روي بر عمليات مرحله چندين جت دستگاه در
 از محلـول سـود ،   R بـه  L به نـسبت  ابتدا پارچه آماده سازي مي شود تا جذب رنگ صورت گيرد در اين مرحله با توجه      

پارچه به صورت طنابي در اين محلول حركت مي كند پس از پايان اين مرحله ت وآب اكسيژنه استفاده مي شود و     دترجن

   را بـه حالـت خنثـي در        PH محلول خنثي مي شود لـذا از اسـيد اسـتفاده نمـوده و                PHعمليات خنثي سازي انجام شده و       

  .آماده رنگرزي مي باشداكنون پارچه . مي آورد 

 رنـگ  محلول . يابد مي رنگرزي ادامه عمل پايان تا پارچه گردش عمل اين و شده ور غوطه رنگرزي محلول در پارچه مرحله اين در

 تـوان  مي را محلول جريان سرعت . شود مي داده تحويل قسمت جت به و شده گرم زا گرما لوله از عبور با و شده پمپ اصلي مخزن از

 اين شستشو . شوند گرفته پارچه سطح هاي ناخالصي تا ميشود شستشو پارچه رنگرزي مرحله پايان از پس .  كرد كنترل شير سيلهو به
 در مرحله اين طوريكه به ميشود صابون شوئي پارچه سپس ميشود انجام داغ آب با سپس و درجه 20 حدود دماي در سرد آب با ابتدا

 ادامـه  را سـرد  آب بـا  آبكـشي  مرحله اين از پس بروند بين از سطح پارچه در شده هيدروليز نگهاير تا ميشود انجام آب جوش دماي

  ).شود تميز كامال پارچه(شود آب ذالل به تبديل دستگاه خروجي تا داده

 كرده گردش باال با سرعت خود محور حول كه است سبدي داراي كه ميشود منتقل سانتريفوژ دستگاه به آبگيري براي پارچه سپس
 خـارج  آن آب و شـده  فـشرده  سـبد  ديـواره  بـه  كـه پارچـه   ترتيـب  اين به ميشود گرفته پارچه آب مركز از گريز نيروي از استفاده با و

 شدن خشك از  پس.است شده استفاده موشكي كن خشك دستگاه از طرح اين در ميشود خشك پارچه مرحله اين از پس. ميگردد
 رنـگ  پارچه دستگاه اين خروجي كلندر ميگردد دستگاه وارد پارچه رنگرزي فرايند ميلتك براي كن خشك دستگاه در محصول

  .ميباشد نانو فرايند براي آماده كامال كه ايست شده
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 نمودن باكتريال آنتي تا عمليات ميشود استنتر دستگاه وارد پارچه رزي رنگ خط از شده تكميل پارچه خروج از پس ترتيب به اين

  بوسـيله  پارچـه . ميـشود  اسـتنتر انجـام   دسـتگاه  در عمليـات   چنانچه عنوان شد اين. شود انجام آن روي بر چهپار كردن لك ضد و

  .كند مي عبور ماشين داخل از است گيره يا و سوزنها داراي كه هائي زنجير 

 كـه  اسـت  شـده   تـشكيل حرارتـي  اتاقـك  6 از دسـتگاه  ميبرنـد  جلو به را آن و گرفته محكم را پارچه عرض لبه طرف دو سوزنها اين

  . ميدهند انجام را پارچه كردن خشك و تثبيت براي نياز مورد دماهاي

 اتاقك وارد سپس و و ميكند ميگردد آغشته ذرات نانو حاوي محلول به كامال ورود از پس . ميشود دستگاه وارد 10 سرعت با پارچه
  پارچـه  شـدن  خـشك  و تثبيـت  عمليـات  درجـه  200را  ادمـو  اصـطالح  بـه  pick up تـا  120 دمـائي  رنـج  در ميگـرددو  حرارتي هاي

  .ميگردد منتقل انبار به و بندي بسته كه نظر ميباشد مورد محصول دستگاه خروجي ميشود انجام نانو 
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  نانو فيلتر

 مي باشد يكي از نيازهاي بشر از گذشته تا كنون) مايعات و گازها(صاف نمودن و جدا سازي ذرات نامطلوب از سياالت 

  فيلترها وسايلي هستند كه همواره داراي سطوح متخللي بـوده و بـه منظـور جـدا سـازي ذرات جامـد از سـياالت اسـتفاده               

 مي شوند هنگامي كه يك سيال از فيلتر عبور داده مي شود ، در اثر اختالف فشار بـين دو قـسمت فيلتـر ، سـيال از فيلتـر                  

    . زه حفره هاي فيلتر نمي توانند ازآن عبور كنندعبور كرده و ذرات جامد با توجه به اندا

  

  

  
وجـود دارد در توليـد نـانو    ها عموما سطوح متخللي هستند كه درآنها حفره هايي با اندازه هـاي بـسيار كوچـك           نانو فيلتر 

ها در اشـكال  اين فيلتر.سپينينگ توليد ميشوداستفاده ميگردد  الكترواال از الياف پليمري كه اغلب توسط روش         معموفيلترها

ساير فرم ها به كار مي روند از آنجايي كه ابعاد الياف مورد اسـتفاده در توليـد ايـن فيلترهـا           تخت ،استوانه اي و لوله اي و      

حفره هاي ايجاد شده در بين اين الياف نيز بسيار كوچك بوده و در حد نانو متر مي باشند اين بدين                كوچك است ،  بسيار

  . رگ از اين حفره امكان عبور نخواهند داشتمعني است كه ذرات نسبتا بز

بـه منظـور توليـد    . ها نياز است تا يك صفحه مشبك با استفاده از الياف در ابعاد نانو توليد شود     به منظور توليد اغلب فيلتر    

ژ باال تابا استفاده از ول. اين صفحات با روش الكترواسپينينگ ،از نيروي الكترو استاتيك جهت رسيدن الياف استفاده شود  

گردد و پليمر ريسيده شده روي يك صفحه جهت رسيدن محلول پليمري فراهم ميشرايط الزم و نيروي الكترو استاتيك ،

شبكه توليدي از الياف نانو با استفاده ازاين روش بسيار كوچك بوده و داراي حفره هـاي بـسيار ظريـف            . جمع مي گردد  

اين فيلترها توانايي جدا سازي ذرات بسيار ريز در حدودچند نانو         .استفاده نمود مي باشندكه مي توان از آنها به عنوان فيلتر        

����� ��	� 
� ����� ���� 
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استفاده از اين فيلتر ها در صنايع پزشكي حهت جدا سازي باكتري ها و قارچ ها ، استفاده از فراينـد                . متر را دارا مي باشند    

  .تصفيه خصوصا تصفيه هوا و آب وبرخي مواد ديگر متداول مي باشد

ذرات كربن ، مواد سراميكي و موادپليمري كه به صورت شـبكه اي از           .  ها را مي توان ازمواد مختلفي تهيه نمود        نانو فيلتر 

در روش الكترو اسپنينگ، . الياف در مي آيند از جمله موادي هستند كه  در تهيه نانو فيلتر ها مورد استفاده قرار مي گيرند

  .از يك ميدان الكتريكي استفاده مي گردد

محلـول پليمـر بـه يـك سـرنگ شيـشه اي كـه        . ميدان ميان سيال پليمر با بار مثبت و يك صفحه تخت ايجاد مي شوداين  

در اين سيستم يك الكترود درون محلول پليمر قرار گرفته و الكتـرود ديگـر   . داراي يك نوك مويينه است ريخته ميشود     

گامي كه ولتاژ به يك مقدار بحراني مي رسد ، شارژمثبت باافزايش ولتاژ ، هن. به صفحه جمع كننده الياف متصل مي شود

موجود در كشش سطحي پليمر غالب مي شود وپليمر به صورت الياف بسيار ظريـف از سـرنگ خـارج شـده و بـر روي                          

هنگامي كه ايـن شـبكه اليـاف بـر روي صـفحه جمـع كننـده بـه             . صفحه جمع كننده ايجاد يك شبكه از الياف مي كنند           

  ر گرفت ، الياف رفته رفته جامد مي شودصورت مسطح قرا

  
  مكانيزم توليد شبكه الياف با استفاده از روش الكترو اسپتيك

  

  
  واحد توليد نانو الياف
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عمل انجماد در پليمرهاي محلول با تبخير حالل پليمر و در پليمرهاي مذاب ، با سرد شدن مذاب پليمر صـورت ميپـذيرد                       

نظيروزن ملكولي ، ساختار پليمر ، خواص محلول پليمر و پارامترهاي فرايند نظيـر پتانـسيل    در اين ميان پارامترهاي سيستم      

الكتريكي ، غلظت و جريان سيال و  ده ها عامل ديگر بايستي تحت كنترل باشند به طوريكه با تغيير پارامترها ميتوان اليـه          

  .ندازه حفره ها ، ضخامت اليه توليد نمود هاي نانوالياف با پارامترهاي متغيري از قبيل چگالي ، حفره ها ، ا

  دو نانو فيلترپارچه اي

  

  

  

  
  نانو فيلتر مورد استفاده در كولر جهت تصفيه هوا و ذرات گرد و غبار جمع شده پشت آن
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  ماسك هاي توليد شده با استفاده از نانوفيلترها

سـاخت جديـدي را بـراي         عت نساجي، روش نـانو    محققان دانشگاه دولتي كاروليناي شمالي با كمك يك فناوري در صن          

در اين روش ضخامت و توپولوژي غشا قابل كنترل است و . اند كربني بسيار باكيفيت توسعه داده لولة  هاي نانو ساخت غشا

  .براي بسياري از كاربردهاي عملي، هزينة ساخت پايين است

  

 متـر بـر دقيقـه    400سـرعت   اي بـا  بافته تواند الياف درهم بافتن باكمك آب كه مي شمايي از فرآيند پيوسته درهم :  Aشكل 

  توليد كند

  .اند همكارانش غشاءهاي نانولوله كربني را با آن توليد كرده شمايي از دستگاه آزمايشگاهي كه زانگ و : Bشكل 

نـانو و   يعني فنـاوري  گرايي دو زمينة كامالً متفاوت محصول هم  Hydroentanglin g آب بافتن با كمك ر هم اين روش د

كربني در  ي نانولولة  غشاها اين. تواند در زمينة غشاهاي نانولولة كربني انقالبي ايجاد كند مدرن است و مي فناوري نساجي

 Buckypap ERمراتـب بهتـري نـسبت بـه كاغـذهاي بـاكي       يكي بـه شده با كمك آب، خواص الكتريكي و مكان بافته هم 
  . شده از فيلتراسيون دارند كربني ساخته نانولولة
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 اين روش بـراي سـاخت يـك غـشا يـا     . با كمك آب، به تزريق هيدروليكي با سوزن نيز معروف است  بافتن روش در هم
هزينـه و   نسبتاً جديد، ساده، سريع، كـم   دارند؛ فراينديپارچة غير بافتي يكنواخت و مستحكم، با اليافي كه پيوند مكانيكي

    .شود  زيست محسوب مي سازگار با محيط
غشاهاي نانولولـة كربنـي مـستحكم،     صورت هاي كربني منفرد به  بافتن با كمك آب را براي آرايش نانولوله پديده در هم

 هـاي كربنـي   بني همة خواص چند عملكردي نانولوله كر اين غشاهاي نانولولة .است چند عملكردي و رسانا استفاده كرده
هـاي كاتاليـستي،    انتشار ميداني، پايـه  اند، بنابراين كاربردهاي بالقوة بسيار زيادي از قبيل نمايشگرهاي منفرد را حفظ كرده

   .ها دارند هاي خورشيدي و باطري هيدروژن، حسگرها، پيل هاي سوختي، ذخيرة پزشكي، پيل الكترونيك زيست

هـاي   بافتن با كمـك آب از دسـته    خالف ديگر فرايندهاي مرسوم نساجي كه با الياف منفرد سركار دارند، فرايند در همبر

هـاي   كند؛ بنابراين روشي عالي براي آرايش نانولولـه  مستحكم استفاده مي ها يا غشاهاي نشده براي توليد پارچه الياف بافته

   .كوچك هستندكه براي دستكاري تكي خيلي  اي است كربني

 ضـخامت غـشا،   متناسـب بـا   وسـاخته شـده  كربني بـا ايـن فراينـد يـك دسـتگاه آزمايـشگاهي        نانولولة  براي تهية غشاهاي
. متر داشتند  ميلي25حاصله قطري برابر  غشاهاي. بافتند هاي كربني را بين پنج ثانيه و دو دقيقه با كمك آب در هم  نانولوله

تـر   توانند با استفاده از فرايند پيوسته يا يك دستگاه آزمايـشگاهي بـزرگ   نيز مي تر ندازة بزرگكربني با ا غشاهاي نانولولة 

برابـر اسـتحكام     مگاپاسكال است كه سـه  51برابر با   ميكرومتر،100استحكام كششي اين غشاها با ضخامت   .شوند ساخته

توانيم  غشاها، ما مي با نفوذ پليمرها به داخل اين نوع .شده از فيلتراسيون است ساخته كربني كششي كاغذهاي باكي نانولولة 

اتـيلن   خـواص مكـانيكي بهتـري دارنـد؛ مـثالً نفـوذ پلـي        اي بـسازيم كـه   هاي پليمري مبتني بـر نانولولـة كربنـي    كامپوزيت

  . درصد افزايش دهد37تواند استحكام كششي را تا  مي به داخل اين غشاها (PEO)اكسايد
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  مطالعه بازار

 نظـر  از چـه  صـنعت  دليل ايـن  همين به .دانست انسان اوليه نيازهاي جزء توان مي را نساجي صنايع شك بي شد  عنوان كه طور همان

 صـنايع  بـا  را خـود  كار ابتدا پيشرفته و صنعتي اغلب كشورهاي. است برخوردار زيادي اهميت از اشتغال مسئله نظر از چه و اقتصادي

 خـصوص  اين در .كنند پيدا دسترسي ديگر صنايع و اقتصادي باثبات مرزهاي تا به ساختند پلي تصنع اين از و كردند شروع نساجي
و  صـنعتي  كشورهاي عنوان به امروزه كه فرانسه و آلمان ايتاليا، انگلستان، كشورهاي جمله از كرد، ذكر مي توان را زيادي هاي مثال

 كـشورهاي  عمـدتاً  مـالزي و  تركيـه،  هنـد،  چـين،  تايوان، ژاپن، كره، نظير كشورهايي اخير دهه سه در و شود مي ياد آنها از پيشرفته

 هاي موزه گواهي به اينكه با ما كشور .برخوردار شوند اقتصادي در قبولي قابل رشد از توانستند نساجي صنعت به توسل با خاوردور

 طرفـي  از .ببـريم  چنداني بهره صنعت اين از ستيمنتوان امروزه امامتأسفانه است، بوده دور ههاي گذشت در صنعت اين پرچمدار دنيا

 ايـن  در اقتـصادي  پيـشرفت  عوامـل  از يكـي  .اسـت  نگرفتـه  صورت اي بايسته و شايسته نساجي تحقيق صنعت زمينه در ما كشور در

 بـر  تكيـه  نـساجي  صـنعت  احياي در مهم راهكارهاي از.است شده توجه آن به كمتر متاسفانه كه است نوآوري و صنعت، تحقيقات

  .شود بدل جديد بازارهاي به تهاجم جهت هادر بايد سياست است جديد هاي تكنولوژي و روز علم

 بايـد  امر اين براي و باشند داشته بتوانند رونق تا شوند تغييراتي دستخوش كه بود خواهند اين نيازمند نساجي هاي شركت آينده دهه
   اشـاره  بـود،  خـواهيم  آنهـا  شاهد آينده در كه كليدي تحول و تغيير به چند لذي در دهند، سوق پيشرفت مسير در بيشتر هرچه را خود

  :از عبارتند داشت خواهند آينده وضعيت در مهمي تأثير كه هاي جديد تكنولوژي از تعدادي. شود مي

شـده اسـت    اليافي با كارايي باال كه نشاسته طبيعي موجود در مغـز ذرت سـاخته                 ، soronaمانند  (  توسعه الياف جديد     �

    )Dupontتوسط شركت 

  توسعه فرايندها �

  فرايندهاي بيو تكنولوژي با به كار گيري آنزيم هاي زنده به جاي مواد شيميايي �

   نانو تكنولوژي �

 كوچكـشان،  سـايز  علـت  بـه  نـانومتري  سـاختارهاي بر اساس آنچه در بخش هاي مختلف مطالعه حاضر عنوان شده اسـت ،  

 انجـام  بعنوان و كرده كنترل را مواد ساختار و باشد مواد خواص كننده پيش بيني تواند مي نانو. دارند يريچشمگ يافته بهبود خواص
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مختلـف   مصارف و باال بالقوه پتانسيل بودن دارا دليل به نانوتكنولوژي .گيرد قرار استفاده مورد ها و مولكول ها اتم سطح در اعمالي

  چـروك  ضـد  لكه، كثيفي، برابر در مقاومت كردن، آب ضد.كند جلب خود به جهان رتاسرس در را اي فزاينده گستره است توانسته

 بـا  كـه  اسـت  هـايي  ويژگـي  از رنگـرزي  قابليـت  بهبود و آتش و بنفش ماوراء اشعه در برابر محافظت ساكن، الكتريسته و باكتري و 

  .شود مي ايجاد پارچه در نانو آن تكنولوژي از استفاده

 مگـر  .كند مي جهاني اين كاروان با همراهي واداربه را مختلف كشورهاي تكنولوژي، نانو زمينه در كشورها كالن گذاري سرمايه

  . باشپم تكنولوژي نانو محصوالت كننده مصرف فقط آينده در بخواهيم آنكه

 خيـز  نفـت  كـشور  نفـت،  گرانبهايي چـون  مواد از استفاده عدم و هيدروژن ايمن ذخيره يعني سوختي پيل عمده چالش دو به توجه با

  .بگيرد فاصله محصولي تك از سياست و باشد همقدم و همراه تكنولوژي نانو كاروان با بايد خواه نا خواه ايران

 يـري گ شـكل  و كـشورها  فعاليت وسـيع  از بعد وگرنه گيرد انجام خود درزمان بايد جديد ريهاي فناو در حضور براي گيري تصميم

 دنيـا  در را كـشور  و هاباشـد  زمينـه  درايـن  فعـال  فكرحضور بايد به ما كشور .است نتيجه بي تقريبا هعرص اين در حضور آن بازارهاي

صـنعت نـساجي كـشور داراي     احيـاي  سـبب  بـه  تكنولـوژي  نانو عرصه به ايران كشور ورود ضرورتدر اين ميان  .نمايد مطرح

 كشور داخل در صنعت اين شدن مجدد شكفته موجب ، تاس جديد تكنولوژي و روز علم بر تكيه كه مهم راهكار اين . است اهميت
  .كشور و كسب سهمي از بازار جديد ايجاد شده در دنيا مي باشد از خارج به ها كاال نوع اين صدور براي مهمي پايگاه ايجاد و

  : نمود  عنوان زير در را تكنولوژي نوع اين از استفاده مزاياي ميتوان خالصه طور به لذا

 زده بحران صنعت اين صنعتي جهش هدف با كشور نساجي درصنعت نانوتكنولوژي ايايازمز استفاده�
 نانو هاي پارچه توليد محور در جهاني بازار در پيشتازي موقعيت  كسب�
  فناوري و علم پيشرفت جهاني كاروان با همراهي و جهان از نماندن  عقب �

 به صورت تجاري بازار منسوجات را تحت تاثير قرارنداده  فعال نانو نساجي يك صنعت نوپا در ايران بوده و بر همين مبنا

 اين شاخه از صنعت نساجي قادر است ارزش افزوده مناسبي بر روي محصوالت ايجاد كرده و همچنين حاليكهدر . است 

نندگان براي توليد ك، مزيت رقابتي مناسبي را ف كنندگان انواع پارچه و منسوجاتبا ايجاد خواص مورد دلخواه مصر

  ،فعاليت واحدهاي نساجي در اين حوزهمطالعات وضعيت ايت صنعت در كشور نشان ميدهد كه . داخلي ايجاد نمايد 
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 داخلي و  در عرصه تجاري اي هنوز كدهاي جداگانهبطوريكه حتيروز نداده است نقش تاثيرگذاري را از خود بفعال 

وه بر آن عمال خروجي اين صنعت ، همان محصوالت صنايع عال.  براي اين محصوالت تخصيص نيافته است صادراتي ،

  از اين رو مي توان گفت محصوالت ناشي از.  ويژگي هاي مطلوبي به آنها افزوده شده است  صرفانساجي است كه

 اين  بازارلذا مطالعه.  به شمار مي آيند  در بازار منسوجات نانو نساجي به عنوان محصوالت جايگزين و بهبود يافته

  از سويي ديگر ، شواهد حاكي از آن است كه . محصوالت به صورت مستقل ، بار مفهومي مناسبي نخواهد داشت 

در بازارهاي نساجي  توليد كنندگان كاالهاي نساجي و يا سرمايه گذاران بالقوه در اين زمينه به شرطي خواهند توانست 

خصوصيات جديدي باشند كه طبعا فن آوري نانو به بهترين  داراي  آنهاكاالهاي توليدي داشته باشند كه يحضور موثر

  .شكل ممكن دستيابي به اين مهم را فراهم كرده است 
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  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصوالت نانو نساجي 

 برخي از و عمالتي است  عمدتا در مراحل آزمايشگاهي و تحقيقا و فعاليت هاي مرتبطبا عنايت به اينكه فن آوري نانو

  ، و پژوهش هاي معتبر، آمارهاي مربوط به اختراعات مصرف مي رسد لذا در اين زمينه هاينتايج حاصله به بازار

  . وضعيت كشورها را در اين عرصه روشنتر ارائه مي دهد  

انجـام  ) PATSTAT(نـت اروپـا     هاي اداره پت    هاي بخش نساجي، با اتكا بر پايگاه جهاني داده          تجزيه و تحليل آماري پتنت    

بنـدي اروپـايي      از سيـستم طبقـه    » Y01N«ها، بـر اسـاس كـد          كلمات كليدي استفاده شده براي تمام اسناد پتنت       .شده است 

ECLA  نـانو،    هـاي فنـاوري     نانو در بخش نـساجي بـا سـاير حـوزه            كاربردهاي ابداعي و جديد مبتني بر فناوري      .  بوده است

هاي اين حوزه بـه بخـش    هرچند كه كاربردهاي پتنت. ي الكترونيك ارتباط نزديك داردها  بخصوص نانومواد و پيشرفت   

با توجه به تجزيه و تحليل آمـاري و جـستجو بـر اسـاس كلمـات كليـدي، در             . اند   تخصيص يافته  ICTشيميايي و مواد، و     

 سـاالنه كاربردهـاي      تعـداد  2007 و   1987هـاي     بـين سـال   .  سند پتنت مربوط به بخش نساجي شناسـايي شـد          305مجموع  

  .  ها به كندي افزايش يافته و هنوز هم با كندي رشد و نوسانات شديد همراه است پتنت

 درصد كل 30 و 41دهد كه اياالت متحده آمريكا و ژاپن به ترتيب با در اختيار داشتن     بررسي وضعيت كشورها نشان مي    

هـا در بـين     درصـد پتنـت  5 سوييس با در اختيار داشتن      كشور.شوند  ها، از كشورهاي پيشگام اين حوزه محسوب مي         پتنت

ها بعد از اياالت متحده   درصد پتنت17همچنين اتحاديه اروپا هم تنها با در اختيار داشتن . كشورهاي اروپايي پيشتاز است

  .آمريكا و ژاپن در رتبه سوم جهاني قرار دارند

دهد كه در اين بخـش،   نشان مي) IPC(ها  المللي پتنت  بندي بين  تجزيه و تحليل همبستگي نتايج تحقيقات با توجه به طبقه         

هـاي   تـرين حـوزه   هـا، و تركيبـات فلـزي عمـده         فرايندهاي شيميايي و فيزيكي مانند كاتاليزورها، ريـسندگي اليـاف و نـخ            

از جمله  . ..پرژن كاتاليست، و      هاي توشيبا، آلپس الكتريك، هيتاچي، هاي       الزم به ذكر است كه شركت     . كاربردي هستند 

  .آفرينان كليدي در اين حوزه هستند نقش

 تـا   2001 تعداد اختراعـات كـشورهاي مختلـف در سـالهاي              و از زاويه ديد كلي به فن آوري نانو ،           صفحه بعد  در جدول 

  .  ارائه شده است 2007
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  2007 تا 2001تعداد اختراعات فن آوري نانويي كشورهاي مختلف از سال 

  تعداد پتنت  كشور  تعداد پتنت  كشور  تعداد پتنت  كشور

  31  نيوزيلند  290  بلژيك  14125  آمريكا

  29  مجارستان  229  استراليا  13427  چين

  27  افريقاي جنوبي  200  ايرلند  4317  كره جنوبي

  26  تركيه  196  اسپانيا  3840  ژاپن

  23  يونان  192  هندوستان  3175  آلمان

  22  لوكزامبورك  185  اوكراين  1422  تايوان

  19  روسيه سفيد  160  سنگاپور  1290  فرانسه

  16  روماني  147  فنالند  962  انگلستان

  13  پرتغال  139  برزيل  670  هلند

  13  اسلواكي  130  اتريش  612  كانادا

  13  بلغارستان  112  دانمارك  558  سوئيس

  11  آرژانتين  60  نروژ  403  روسيه

  11  مالزي  48  مكزيك  347  ايتاليا

  7  راناي  45  لهستان  307  سوئد

  5  تايلند  33  چك  293  رژيم اشغالگر
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  برخي از كشورهاي عمده توليد كننده پارچه هاي تكميل شده

  نوع محصوالت   نام كشور 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   چين 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   هند 

   هاي رنگرزي و چاپ شده انواع البسه و پارچه  امارات متحده عربي 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   تركيه 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   تايوان 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   پاكستان 

  

  )در آسيا و منطقه(برخي از كشورهاي عمده مصرف كننده پارچه هاي تكميل شده 

  نوع محصوالت    نام كشور

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   تركمنستان

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   افغانستان

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   روسيه

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   عراق 

  گرزي و چاپ شده انواع البسه و پارچه هاي رن  ازبكستان 

  انواع البسه و پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده   كويت 
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  )واردات ، توليد داخلي(ميزان عرضه  2-1

  توليد داخلي 

و يا طرح در دست اجرا ) داراي پروانه بهره برداري( رسمي وزارت صنايع و معادن واحد توليدي فعال     بر اساس آمارهاي  

 ، ضـد آب  ، ضـد لـك   ز آنها نام پارچه هاي نانويي مانند پارچـه هـاي آنتـي باكتريـال        مجو  در كه) داراي جواز تاسيس  (

از جمله واحدهاي صـنعتي فعـال در        (  تعدادي از كارخانجات نساجي      البته.   باشد، وجود ندارد       قيد شده  بصورت مستقل 

مـصرفي در ايـن زمينـه وارد     مـواد  در فرايندها و يـا بدون استقرار ماشين آالت جديد و صرفا با تغيير      ) سطح استان زنجان  

 و همچنين عدم وجود  مورد نظر با منسوجات متداولتدر عين حال با توجه به عدم تفاوت ماهيتي محصوالشده اند ولي 

  . ، طبعا اطالعات تجاري خاصي در اين زمينه قابل حصول نيست شناسه هاي مشخص براي آنها

   شده در ايراننگرزي و ربرخي از توليد كنندگان پارچه هاي تكميل

  محل استقرار  نوع محصول  نام شركت

  تبريز  رنگرزي انواع پارچه غير از كشباف  رنگرزي تبريز

  اصفهان  چاپ و تكميل پارچه رنگرزي ،  اطلس چاپ

  كرج  چاپ و تكميل پارچه رنگرزي ،  صنعتي جهان

  اشاناصفهان و ك  چاپ و تكميل پارچه رنگرزي ،  شركت ريسندگي و بافندگي كاشان

  اصفهان  چاپ و تكميل پارچه رنگرزي ،  شركت صبا چاپ اصفهان

  يزد  چاپ و تكميل پارچه رنگرزي ،  مجتمع صنايع چاپ و رنگرزي بهنگار يزد

  تهران  رنگرزي انواع پارچه غير از كشباف  مصطفي و پيام پور سعيد اصفهاني

  تهران  چاپ روي نوار  )برادران مجتبايي (چاپ و تكميل شالباف 

  شهر صنعتي البرز  چاپ و تكميل پارچه  هل
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  برخي از توليد كنندگان عمده پارچه پنبه اي و الياف مصنوعي در ايران

  محل استقرار  نام شركت

  سراب  سراب بافت

  يزد  يزد بافت

  اردبيل  آرتا گلبافت

  خوي  نساجي خوي

  كاشان  مخمل و ابريشم كاشان

  بناب  بناب باف

  اصفهان  به بافان

  صائين قلعه   دكورپارس

  مشهد  مشهد ترمه

  

  واردات 

اطالعات وزارت بازرگاني ، كد تعرفه خاصي براي محصوالت حاصل از نانو نـساجي وجـود نـدارد و احتمـاال                    بر اساس   

كد  به عنوان نمونه در اين بخش ،. محصوالت وارداتي در اين زمينه تحت تعرفه ساير منسوجات به كشور وارد مي شوند     

  .  سال گذشته ارائه شده است 5ارچه هاي پنبه اي به همراه آمار واردات اين محصوالت در طي تعرفه پ

  

   پارچه هاي پنبه اي كد تعرفه

  شرح كاال  كد تعرفه

   گرم بيشتر نباشد200پنبه باشد و وزن هر متر مربع آن از  %85پارچه هاي تارو پود بافت از پنبه كه داراي حداقل وزني   5208

   گرم بيشتر باشد200پنبه باشد و وزن هر متر مربع آن از  %85رچه هاي تارو پود بافت از پنبه كه داراي حداقل وزني پا  5209

  ساير پارچه هاي تار و پود بافت از پنبه  5212
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  انواع پارچه پنبه اي در پنج سال اخيروضعيت واردات 

  88يازده ماهه   87  86  85  84  سال

  1408100  1257310  984120  1208378  1987135  )كيلوگرم(وزن 

  4356182  4039458  3248699  3816317  6578109  ارزش دالري

  

  )مصرف داخلي و صادرات( بررسي ميزان تقاضا 2-2

  مصرف داخلي 

  برخي از مصرف كنندگان پارچه هاي تكميل شده در ايران

  نوع محصول  نام شركت

  پوشاك  هاكوپيان

  پوشاك  تن آرا

  پوشاك  پاتن جامه

  

  برخي از مصرف كنندگان عمده پارچه پنبه اي و الياف مصنوعي در ايران

  محل استقرار  نام شركت  محل استقرار  نام شركت

  سمنان  رنگرزي و چاپ حرير سمنان  تبريز  چاپرنگ

  مشهد  نقش آوران توس  كرج  كردان نقش

  محمود آباد  خوبرگان  كاشان  مخمل و ابريشم كاشان

  هاناصف  نيك پوش  مشهد  شاديلون

      ايرانشهر  بافت بلوچ
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  صادرات

     انواع پارچه پنبه اي در پنج سال اخيرصادراتوضعيت   

  88يازده ماهه   87  86  85  84  سال

  377994  403593  586065  1290284  1281399  )كيلوگرم(وزن 

  16790715  1690843  2185844  4366803  4082911  ارزش دالري

  

  ا تحليل توازن عرضه و تقاض2-3

  وضعيت بازار نساجي در جهان                                                                                                                               

اين . در حال حاضر چين يكي قدرت هاي اقتصادي جهان  است كه رشد اقتصادي قابل مالحظه اي را تجربه كرده است 

بازارهاي جهاني را پوشش مي دهد  الزم به ذكر است  % 16بزرگترين صادركننده پوشاك جهان است كه حدود كشور 

 ميليارد دالر 50 صادرات پوشاك چين بالغ بر2005در سال . از توليدات پوشاك اين كشور صادر مي شود % 50حدود 

الر بوده است كه بخش عمده اي ازآن با هدف  ميليارد د10 بالغ بر 2005واردات منسوجات چين در سال . بوده است

پكن پايتخت سياسي و فرهنگي چين در صدد است كه . توليد پوشاك به منظور صادرات مجدد صورت گرفته است 

توليد پوشاك را به يكي از صنايع پايه در سال هاي آتي مبدل سازد همچنين بر مبناي آخرين آمار ، شانگهاي كماكان 

ن منطقه در چين بر اساس توليد ناخالص ملي نسبت به جمعيت در منطقه ، طبقه بندي مي شود و يكي بعنوان ثروتمندتري

همچنين اين منطقه بعنوان شهري كه شهرت جهاني دارد و . ازشهرهاي پيشرو در صنعت نساجي و پوشاك چين مي باشد 

ذب كرده است كه داراي قدرت خريد محل تالقي افراد مختلف كشورهاي جهان مي باشد  تعداد زيادي مهاجر نيز ج

  .                                                   بااليي براي تهيه محصوالت نساجي و محصوالت خانگي با كيفيت بااليي را دارا مي باشند 

ليارد مترمربع آن  مي5/9 ميليارد متر مربع بالغ گرديده است كه 12 به حدود 2005توليد پارچه دركشور هندوستان درسال 

با .   ميليارد مترمربع آن به پارچه هاي توليد شده از الياف مصنوعي اختصاص دارد 2به پارچه هاي سيستم پنبه اي و حدود

 در اين كشور مي توان گفت صنايع بافندگي و توليد 1973 ميليارد مترمربع در سال 8/10توجه به ميزان توليد پارچه معادل

در حال حاضر سهم اين كشور در توليد پارچه جهان حدود . از رشد چنداني برخوردار نبوده است پارچه در اين كشور 

  .  كاهش نشان مي دهد 1973 است كه نسبت به سال 8/13
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از آنجاكه .  روندي رو به افزايش داشته است 2005-1993توليد انواع پارچه در كشورهاي مشترك المنافع طي سالهاي 

به اي سهم عمده اي درتوليد پارچه در اين كشورها دارند ، روند توليد پارچه تحت تاثير تغيير در پارچه هاي سيستم پن

افزايش نشان مي دهد  بطوريكه توليد انواع پارچه در  % 25توليد پارچه هاي پنبه اي قرار داشته و در دوره تحت بررسي 

  .  است  ميليارد متر مربع  بوده5/11 بيش از 2005اين كشورها در سال 

از جمعيت جهان را دارا ميباشند تقريبا توليد نيمي از پارچه % 44 در مجموع مي توان گفت كشورهاي فوق كه حدود

  . جهان را به خود اختصاص داده اند 

 ميليارد متر مربع پارچه چهارمين توليد كننده بزرگ پارچه در جهان بوده و حدود 1/6 با توليد 2005كشور ژاپن در سال 

در ژاپن بر خالف كشورهاي قبلي توليد پارچه هاي ساخته شده از الياف مصنوعي . توليد پارچه را عهده دار است  % 4/7

 2 ميليارد متر مربع از مجموع پارچه اين كشور را تشكيل مي دهد و سهم پارچه سيستم پنبه اي به حدود 7/3حدود 

ن كشور روندي رو به كاهش داشته كه عمدتا ناشي از كاهش توليد پارچه در اي. ميليارد متر مربع محدود مي گردد 

لكن توليد پارچه ساخته شده از الياف مصنوعي غير سلولزي . توليد پارچه هاي ساخته شده از الياف سلولزي بوده است 

 پارچه كاهش يافته ولي سهم% 40توليد پارچه هاي پشمي در اين كشور اگرچه در حدود . اندكي نيز افزايش يافته است 

  .هاي پشمي به اندازه اي كوچك است كه در روند توليد پارچه اين كشور نقش قابل مالحظه اي را ايفا نمي نمايد 

 ( 2005 ميليارد متر مربع پارچه در سال 1/4اياالت متحده امريكا بعنوان پنجمين توليد كننده پارچه در دنيا توليدي معادل 

.  كاهش شديدي يافته است 2000تا1991توليد پارچه در امريكا طي سالهاي . است داشته ) توليد جهاني  % 5برابر با 

 ميليارد متر مربع 2/3 به كمتر از 1991 ميليارد مترمربع در سال 5/5بعنوان مثال توليد پارچه هاي پنبه اي در اين كشور از 

 ميليون متر 836 به 1991 متر مربع در سال ميليارد5/1 و توليد پارچه هاي ساخته شده از الياف سلولزي از 2000در سال 

توليد پارچه هاي پشمي كه بخش بسيار كوچكي از توليد پارچه را دراين .  تقليل پيدا نموده است 2000مربع در سال 

  .  ميليون متر مربع تقليل يافته است 97 ميليون متر مربع به   151كاهش از  % 36كشور تشكيل مي دهد نيز با حدود 

گر توليد كنندگان عمده پارچه در جهان بايد از كشورهاي بلژيك ،كره جنوبي، ايتاليا ، آلمان، برزيل و فرانسه نام  از دي

 9/1بالغ گرديدكه حدود ) توليد جهان  % 1/3(  ميليارد متر مربع 6/2 به حدود 2005توليد پارچه در بلژيك در سال . برد 

 ميليون مترمربع آن از الياف سلولزي 300 ميليون متر مربع آن از پنبه و 400 و ميليارد متر مربع آن از الياف غير سلولزي
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. اين كشور يكي از معدود كشورهاي پيشرفته جهان است كه روند توليد پارچه درآن رو به افزايش بوده است . مي باشد 

 توليد 2005ت بنحويكه در سال توليد پارچه در كشوركره جنوبي نيز در خالل اين مدت شديدا در حال افزايش بوده اس

 ميليارد متر مربع و توليد پارچه هاي 73/1 ميليون متر مربع به 520پارچه هاي بافته شده از الياف مصنوعي غبر سلولزي از 

بع  ميليون متر مر260توليد پارچه هاي پنبه اي نيز از .  ميليون متر مربع بالغ گرديده اند 58 ميليون متر مربع به 20پشمي از 

 ميليارد متر 3/2 بالغ گرديده و در اين سال كل توليد پارچه اين كشور به حدود 2005 ميليون متر مربع در سال 480به 

در طي دوره بررسي توليد پارچه در فرانسه و آلمان نيز با اندكي كاهش به . رسيده است ) توليد جهان  % 8/2(مربع 

ليل يافته است كه حدود نيمي ازآن به توليد پارچه هاي پنبه اي اختصاص  تق2005 ميليارد متر مربع در سال 8/1حدود 

ايتاليا . داشته است و سهم عمده بعدي به پارچه هاي ساخته شده از الياف مصنوعي غير سلولزي اختصاص يافته است 

در . دار بوده است يكي از معدود كشورهاي پيشرفته است كه از رشدي مثبت و قابل توجه در توليد انواع پارچه برخور

 ميليارد متر مربع در 4/1ميليارد متر مربع بالغ گرديدكه نسبت به توليد 1/2 توليد پارچه اين كشور به حدود 2005سال 

قابل ذكر است كه رده بندي هاي ياد شده در مورد توليد كنندگان عمده پارچه . افزايش نشان مي دهد % 50 ، 1991سال 

 توليد آنها محاسبه گرديده و ممكن است كشوربخصوصي در توليد يك نوع پارچه در جهان بر حسب ميزان كل

  . بيشترين سهم را در جهان داشته باشد 

الزم به ذكر است مبادله انواع منسوجات و پوشاك در تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه نيز از اهميت بسياري 

بعنوان مثال ارزش صادرات . رآمد ارزي محسوب مي گردد برخوردار است و در برخي از اين كشورها منبع اصلي د

 % 1/23صادرات كره جنوبي ،  % 7/29صادرات هنگ كنگ ،  % 9/33صادرات پاكستان  ،  % 4/84منسوجات و پوشاك 

درسال گذشته صادرات الياف نساجي ، منسوجات و پوشاك به ترتيب . صادرات هندوستان را تشكيل مي داده است 

ارزش كل صادرات محصوالت فوق .  ميليارد دالر ارز عايد كشورهاي در حال توسعه نموده است 6/14،  4/12 ، 9/4

 ميليارد 8/11 ميليارد دالر و دركشورهاي مشترك المنافع و چين حدود 5/71در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري حدود 

اعث گرديده تا تجارت جهاني منسوجات و اهميت اين بخش در زمينه توليد و اشتغال ب. دالر گزارش گرديده است 

پوشاك بعنوان يكي از كنترل شده ترين بخشهاي تجارت جهاني در آيد تا از اين طريق اشتغال داخلي هر كشور حفظ 

  .گرديده و تا حدودي نيز از خروج ارز جلوگيري به عمل آيد 
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                                                                                                                             ايران   وضعيت بازار نساجي در 

  اگرچه آمارهاي موجود در مورد مصرف الياف و انواع منسوجات در ايران با يكديگر متفاوت مي باشند ولي تمامي 

عوامل اصلي افزايش مصرف در . هند آنها روند روبه رشد مصرف الياف و منسوجات را در داخل كشور نشان مي د

 1365 تا سال 1350بعنوان مثال از اوايل دهه. ايران را مي توان افزايش درآمد وجمعيت و تغييرالگوي مصرف دانست 

البته در خالل مدت . افزايش داشته است  % 20مصرف پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي دركشور ساالنه حدود

دي بمراتب كمتر را دارا بوده است و اين افزايش مصرف عمدتا از طريق افزايش ميزان مذكور توليدات داخلي رش

 ميليون 515 از كل مصرف 1352بعنوان مثال در سال . واردات وباال رفتن ميزان وابستگي كشور صورت گرفته است 

 ميزان مصرف پارچه هاي 1365ل در حاليكه در سا.  ميليون مترمربع را واردات پارچه تشكيل مي داده است 39مترمربع ، 

 ميليون مترمربع گزارش شده 411 ميليون مترمربع و خالص واردات پارچه هاي مذكور 754پنبه اي و الياف مصنوعي 

در سالهاي اول انقالب ميزان مصرف . افزايش پيدا كرده است  % 55به  % 8بعبارت ديگر ميزان وابستگي از حدود . است 

 مصرف پارچه روند روبه افزايش خود را از سرگرفت بنحويكه 50اما از اواخر دهه . افت پارچه كاهش چشمگيري ي

 ميليون مترمربع و خالص واردات پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي 805 معادل با 1362ميزان مصرف پارچه در سال 

در . يز روند مشابهي را ظاهر مي سازد  ميليون مترمربع رسيد  مصرف سرانه پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي ن420به 

در سال .  مترمربع افزايش يافت 7/21 به 1356 مترمربع بود كه تا سال 5/16 مصرف سرانه پارچه هاي فوق 1352سال 

 مترمربع تقليل يافت ، ولي از آن پس مصرف سرانه نيز رو به افزايش 4/14 مصرف سرانه پارچه هاي مذكور به 1357

 تا 1352در زمينه مصرف پارچه هاي پشمي و الياف مصنوعي نيز از سال .  مترمربع بالغ گرديد 17 به 1380نهاد و در سال 

 1352در سال .  شاهد روند افزايش سريع واردات اين نوع پارچه در مقابل رشد نسبتا كند توليدات داخلي هستيم 1355

در .  ميليون مترمربع بوده است 5/0ت در حدود  ميليون مترمربع و خالص واردا13مصرف داخلي پارچه هاي مذكور 

لكن با افزايش درآمد و جمعيت و تغيير مصرف در كشور ، . محدود بوده است  % 4همان سال ميزان وابستگي به حدود 

ميليون مترمربع بالغ 12 ميليون مترمربع و خالص واردات در همين سال به حدود4/26 به 1355ميزان مصرف در سال 

كمتر از 1375 روندي نزولي داشته ، بنحويكه در سال 1375 تا سال 1355واردات اين نوع پارچه از سال . ت گرديده اس

 1379در سالهاي .  ميليون مترمربع مصرف داخلي را پارچه هاي پشمي وارداتي تشكيل مي داد 8/16 ميليون مترمربع از 2
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 بالغ گرديده كه اگر هر كيلوگرم از منسوجات مذكور  ميليون تن146/1 جمع واردات منسوجات پشمي به حدود 1380و

ميليون تن را بدست خواهد داد 3/2را برابر با دو مترمربع پارچه فرض كنيم ميزان واردات پارچه هاي پشمي رقمي حدود 

مصرف سرانه پارچه هاي پشمي و الياف مصنوعي . كه نسبت به ميزان واردات سالهاي قبل تغيير شديدي نداشته است 

 سانتيمتر برآوردگرديده است كه نسبت به ميزان 45 تا40دركشور نيز درخالل دوره تحت بررسي عمدتا در حدود 

پيش بيني هاي انجام شده در مورد مصرف پارچه هاي پنبه .  تغيير شديدي پيدا ننموده است 1352مصرف سرانه در سال 

 ميليون مترمربع افزايش خواهد 50ه ها ساالنه حدود اي و الياف مصنوعي حاكي از آن است كه مصرف اين قبيل پارچ

 ميليون مترمربع و ميزان نخ الزم براي 956معادل با 1381ميزان مصرف پارچه هاي نخي و الياف مصنوعي در سال . يافت 

ين  همچن.  هزار تن برآورد گرديده است 53 هزار تن و ميزان نخ الزم براي ساير مصارف 159توليد اين ميزان پارچه 

  .  هزار تن الياف مصنوعي در كشور نياز خواهد بود 62 هزار تن پنبه و 177براي توليد اين ميزان نخ به 

همان طوركه مي دانيم جمعيت كشور طي چند سال گذشته با آهنگ تندي رشدكرده است بطوريكه بر حسب آمار 

 رسيده و پيش 1385 ميليون در سال 72 به حدود 1365 ميليون نفر در سال 50منتشره از سوي مركز آمار ايران از حدود 

بر اين اساس چنانچه مصرف سرانه منسوجات نخي در ايران را .  ميليون نفرگردد78 بالغ بر 1390بيني مي شود درسال 

رشد ساالنه  % 6 و حدود 1385 ميليون متر مربع در سال 650 متر مربع بحساب آوريم و بر اساس ميزان توليد 17حدود 

حال آنكه در آن موقع براي .  ميليون مترمربع خواهد رسيد870د ،ميزان توليد داخلي در پنج سال آينده  به حدود تولي

 ميليارد مترمربع خواهد بود كه فاصله آن با توليد 3/1 ميليون نفري جامعه ايران ، ميزان نياز داخلي حدود 78جمعيت 

 برحسب قيمت هاي 1390ن گفت براي نيل به تعادل بازار در سال  ميليون متر مربع است  بطوريكه مي توا430داخلي 

 ميليون دالر ، ارز از 350 سنت ، بايستي حدود 80 دالر يا هر متر 4جاري براي يك كيلوگرم پارچه تكميل شده معادل 

جه گرفت كه در كشور خارج گردد همچنين مي توان اين رقم را دربرآورد نيازهاي دوره پنج ساله آينده تعميم داد و نتي

 ميليارد دالر از منابع ملي جهت واردات انواع پارچه براي تامين تعادل بازار اختصاص 7/1اين مدت بايد رقمي معادل 

  . يابد 
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  تعيين ظرفيت كارخانه  2-4

ت به ويژه محصوالكشش و تقاضاي مناسبي براي انواع منسوجات  داخلي عمال هايبر اساس آنچه عنوان گرديد در بازار

 بـراي ايـن تيـپ از    وجـود داشـته و عامـل ميـزان تقاضـاي بـازار      جديد با ويژگي هاي خاص و مطـابق خواسـته مـشتريان         

 حسب نوسانات بازار نـساجي در  عالوه بر آن . نمي باشد    محدود كننده ظرفيت واحد جديداالحداث        عامل  محصوالت ، 

و توجـه بـه    رويكـرد صـادراتي   ي در برخي از مـوارد ،  داخل كشور و همچنين احتمال باال بودن قيمت محصوالت توليد         

لذا با لحـاظ نمـودن ظرفيـت اقتـصادي طـرح و سـاير پارامترهـا ،                  .   از الزامات طرح حاضر مي باشد        بازارهاي فرامرزي ،  

  .  تن در سال لحاظ شده است 800ظرفيت واحد صنعتي مورد نظر در فاز اول معادل 

  برآورد ظرفيت كارخانه

  واحد سنجش   ظرفيت ساليانه  نام محصول 

  تن  800  پارچه تكميل شده با فن آوري نانوانواع 
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    راكتيو    رنگزاي    مواد    با    اي    پنبه    پارچه    رنگرزي
 از دسـته  ايـن  كـشف  پـس از  . آيد مي شمار به چاپ و رنگرزي صنعت واساسي مهم ازپيشرفتهاي يكي راكتيو رنگزاي مواد كشف

 در آنهـا  كـاربرد  و داده دسـت  از حـدودي  را تـا  خـود  ارزش خمـي  و گوگردي ، مستقيم مانند نگزار مواد طبقات ديگر ، رنگزا مواد

   .شد محدود نساجي صنايع

 كـاالي  جـذب  كوتـاه  و مراحـل  زمان درطي سادگي و سهولت به كه رنگزا مواد از اي طبقه تنها ، راكتيو رنگزاي مواد كشف از قبل

 همين به و كنند نمي برقرار كوواالنسي اتصال كاالي سلولزي با رنگزا مواد از طبقه اين . دبودن مستقيم رنگزاي مواد شد، مي سلولزي

 دنبـال  بـه  مـدتها  پژوهـشگران . دارند بعدي عمليات به نياز ثبات افزايش براي در نتيجه و برخوردارند پايين شستشويي ثبات از دليل
 رنگزا ماده و باشند داشته بااليي شستشويي ثبات شده ولي كاال جذب گيساد به مستقيم رنگزاي مواد مانند كه بودند رنگزايي مواد

  . كند برقرار كوواالنسي اتصال ، كاال با

  رنگـزا  مـاده  بـين  اتصال كوواالنسي ايجاد به ،موفق پژوهشگران از بعضي و گرفت انجام بسياري تالشهاي ، هدف اين تحقق راه در

  موفـق  رتـي  و اسـتيفن  نامهـاي  بـه  محقق دو 1954 در سال اينكه تا . بود زياد مراحل و وقت مستلزم رنگرزي فرآيند ولي شدند كاال و 

   . شدند رنگزا مواد اين كشف به 

همين دليـل ايـن مـواد رنگـزا      به و ساخته برقرار كوواالنسي پيوند سلولزي كاالي با ، محققان اين توسط شده ساخته رنگزاي مواد

انگـستان  يقات اين دو محقق شـركت آي سـي آي   تحقدرنتيجه ،.ر بااليي برخوردارنداروي كاالي سلولوزي از ثبات بسي 

  . اولين سري مواد رنگزاري راكتيو رانام پروسيون به كارخانجات نساجي ارائه كرد1956در سال 

 ايـن  بـين  شـيميايي  ايجـاد واكـنش   علت به نامگذاري اين علت و شده گرفته پذير واكنش بمعناي راكتيو كلمه از رنگزا مواد اين نام
 شوند مي ئيدروليز و داده واكنش نيز هوا رطوبت يا و آب با حتي راكتيو رنگزاي مواد است رنگرزي مورد الياف و رنگزا مواد از دسته

  . رنگرزي پايين باشدL:Rهنگام استفاده از اين مواد رنگزاي تاحد امكان  ، بنابراين .
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  بررسي فني و تكنولوژيكي

  تكنولوژي توليد تشريح 3-1

 تكنولوژي نانو تكميل مـورد بررسـي     وتكنولوژي هاي مطرح در صنعت نساجي         در اين بخش و در طي دو بحث مجزا ،         

  . قرار مي گيرد 

  ولوژي نساجي  تكن3-1-1

در اين بخش و جهت    .  ريسندگي ، بافندگي ، چاپ و تكميل تشكيل شده است             هاي  صنعت نساجي از زير بخش     اصوال

   . هركدام از زير بخش ها به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد  آشنايي كلي با صنعت نساجي ،

  بخش ريسندگي) الف 

 است كـه بـه صـورت يـك رشـته ممتـد توليـد شـده و داراي مقاومـت             نخ مجموعه اي از الياف منفصل يا پيوسته       اصوال  

: عبارتنـد از    نـخ   انواع  .  مي باشد  اف پذيري و ديگر خواص الزم براي توليد فرآورده هاي مختلف  نساجي            طكششي، انع 

ريـسندگي   توليد نخ پنبه اي به واسطه ماهيت الياف پنبه در دسته  . المنتي ونخهاي مركب  ينخهاي ف  ،   نخ هاي ريسيده شده   

  در ريسندگي الياف بلند، الياف پشم و ساير الياف كـه داراي طـول متوسـطي برابـر بـا پـشم               . الياف منفصل قرار مي گيرد    

، الياف پنبه و ساير اليافي كه داراي طول متوسطي برابر           درريسندگي الياف كوتاه  . مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند      

در ايـن  .  اطالق مـي گـردد       پنبه اي   سيستم ريسندگي   ،    به روش ريسندگي الياف كوتاه     اصوال .با آن هستند كاربرد دارد    

توليـد   مـي باشـند ،       داراي طول متوسطي شبيه به اليـاف پنبـه          كه روش، انواع نخ پنبه اي يا مخلوط پنبه با الياف مصنوعي          

 ريسندگي اصطكاكي ، ريسندگي ،اپن اند  ، ريسندگي   ريسندگي رينگ  ي مختلف ريسندگي عبارتند از    روشها. ميگردد

 ريسندگي رينگ و اپن انـد متـداول بـوده و بـه عنـوان روشـي اقتـصادي        ،از ميان روشهاي مختلف توليد . ... جت هوا و  

  .مطرح مي باشد 
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   ريسندگي متداولمعرفي روش هاي

  شرح  روش

گ
ش رين

ي به رو
ريسندگ

  

    همچنين. داردوبا كيفيت رايف به نخ با نمره مورد نظركافي جهت ريسيدن وتبديل هر نوع ل اين سيستم توانمندي

اين سيستم در مقابل اختالط الياف و نسبت آن  انعطاف كافي .  تبديل به نخ نمايد  را مي تواند هر مخلوطي و با هر نسبتي

 همه جانبه پيدا  به جز ريسندگي چرخانه اي ، ساير سيستم ها ي جديد ريسندگي به سختي مي توانند گسترشلذا. را دارد 

  ريسندگي را بخود اختصاصخط كامل  نگهداري و تعميرات اين ماشين بخش اعظم هزينه هايالزم به ذكر است. نمايند 

ماشين ريسندگي رينگ  :  عبارتند ازبخش هاي مختلف يك كارخانه ريسندگي   نسبت درصدي هزينهبطوريكهمي دهد 

توليد نخ در ريسندگي  .  %11الت حالجي  ، ماشين آ %13، ماشين كارد  %4، ماشين كشش  % 12 نيم تاب  ، ماشين % 60

  .رينگ به دو روش ريسندگي شانه شده و كارد شده تقسيم مي گردد 

ريسندگ
ي اپن اند 

)
ي

 چرخانه ا
( 

  

ه رشدي با توجه به افزايش روزمره تقاضاي انواع منسوجات ، مقدار الياف تبديل شده به نخ ، بطور مداوم  روند رو ب

 2012 ميليون تن در سال 55  ميليون به حدود50  به طوريكه ميزان مصرف ساليانه فعلي معادلبرخوردار خواهد بود

ميالدي خواهد رسيد فلذا رقابت در كارخانجات ريسندگي ايجاب مينمايد تا هزينه هابه حداقل ممكن برسد ، از اين رو 

در اين رابطه با در نظرگرفتن . ي نخهاي ظريف  در حال انجام مي باشدتالشهاي گسترده اي جهت بهبود فرايند ريسندگ

اين سه .  از سه روش عمده جهت بهبود فرايند نازك ريسي استفاده نمود مي توانفرآيند ريسندگي رينگ ، بنظر ميرسد 

تاب دادن ، حذف استفاده از روش متمايز ديگري جهت : روش  تا حدود زيادي به يكديگر مرتبط بوده و عبارتند از 

در طول .  توليد نخهاي مغزي و باالخرهروش اعمال تاب و متعاقب آن استفاده از روشي متفاوت جهت استحكام در نخ 

توانسته جايگاه خود را بعنوان يك اپن اند   مدرن سال گذشته از ميان كليه فرآيندهاي جديد ، تنها سيستم ريسندگي30

 توليد اين ظرفيت چراكها به خود اختصاص دهد ريت نمايد و سهم عمده اي از بازار سيستم ريسندگي نوين  تقويت و تثب

 برابر ريسندگي رينگ مي باشد 5/5توان توليد اين سيستم در هر دقيقه تقريبا  و  باال بودهسيستم در مقايسه با سيستم رينگ

كل % 22در حال حاضر حدود. مي باشد باال كيفيت نخ توليدي در مقايسه با اكثر سيستمهاي جديد ريسندگي همچنين 

  .چرخانه اي تشكيل مي دهند   هاي  درصد نخهاي توليدي اروپا و امريكا را ، نخ40 تا 30توليد نخ در جهان و 

  

  آشنايي با الكترو ريسندگي 

ته ابـداع  پليمري پيوسته است كـه طـي ده سـال گذشـ     ها براي ايجاد نانوالياف ترين روش الكتروريسندگي يكي از متداول

  .يك قرن دارد اي بيش از است اما اصل آن سابقه شده
اي از يك جت سيال بار  به اين منظور افشانه. شود استفاده مي در اين شيوه از بار الكتريكي براي ايجاد الياف از پليمر مايع

مي برد  عقب ن را به جلو وميدان الكتريكي موجود در محيط آگاه پراكنده شده و نيروي حاصل ازدست دارد به خارج نازل

 بعـد ايـن اليـاف بـا     هدر مرحلـ .كاهش مـي يابـد   وجود آمده از صد ميكرون به ده نانو متر هاي به و به اين ترتيب قطر رشته

دهند كـه وجـود    فردي را تشكيل مي نازك بسيار محكمي با خواص كششي منحصربه برخورد به سطح زير نازل، غشاهاي
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توجه به تخلخـل بـسيار    سازد، همچنين با ز اين الياف در طيف وسيعي از كاربردها را فراهم ميامكان استفاده ا اين خواص

   .فيلتراستفاده نمود انواع عنوان  آنها به توان از مي)  درصد فضاي خالي هستند85كه داراي (زياد اين الياف 

استاد مهندسي شيمي (مكاري آالن هاتون با ه) فناوري الكترو ريسندگي از پيشگامان(اخيراً پروفسور گريگوري روتلگ 

بـه روش ريـسندگي    تـي بـا اسـتفاده از نانواليـاف توليدشـده      اي و ديگر همكارانشان در دانـشگاه ام ) الندائو دانشگاه رالف

طور آزمايشي توليد شده،  اين تكه پارچه كه به. شدند فردي هاي منحصربه الكتريكي، موفق به توليد نوعي پارچه با ويژگي

 اي است تر از ابريشم و نويدبخش پيدايش كاربردهاي بسيار متنوع و گسترده  بسيار نرم يه به يك تكه دستمال كاغذي وشب

   .هاي محافظ، دارورساني، و مهندسي بافت اشاره كرد توان به لباس كه از آن جمله مي

كلروهگزيـدين   موادي از قبيـل ( محافظبا افزودن تركيبات هدف اصلي اين گروه تحقيقاتي دستيابي به منسوجاتي بود كه

 هـا  نوعي تركيب آلي با قابليت شكستن ساختار ارگانوفـسفات   ها و يا اكسيمس بردن اغلب باكتري اي با قابليت از بين ماده
 آن، بتـوان   دهنـده  پليمـر تـشكيل   به) باشد ها و نيز گازهاي اعصاب مي كش ها و آفت كش  ساخت بسياري از حشره كه پايه

توليد نموده و يا به كمك آن ابزارهـاي پزشـكي را   ) شيميايي زيست شناختي و(هاي محافظي در برابر عوامل سمي  لباس

   .را براي حفاظت سربازان در برابر عوامل شيميايي ميكروبي ساخت هاي جديدي روكش كرده، لباس
. راحتي داخل آن جريان پيدا كند هب  مواد ضد آب جديدي است كه هوا دارشده نويدبخش توسعه ساخت اين الياف عامل

تـوان بـه ايـن     ها وجود خواهد داشت كه از آن جمله مـي  از تصوري براي اين نوع پارچه كاربردهاي بسيار متنوع و خارج

  رنگـي توليـد نمـود و يـا بـا تعبيـه       هـاي  توان بدون استفاده از رنگ، پارچه اشاره كرد كه با استفاده از اين فناوري مي نكته

آنها همچنين با اسـتفاده از ايـن فنـاوري صـفحات     .پوشيدني را ساخت هاي د و الكتروليت در اين الياف منبع تغذيهالكترو

ــسيده ــده الكتروري ــد آب فــ    ش ــيت ض ــا خاص ــاده وقب ــي   الع ــه م ــاختند ك ــد اي س ــاده  ين ارزانجايگزتوان ــراي م ــري ب  ت

    . باشد، شود ياي كه از تفلون ساخته م ماده) GoreTex قيمت گورتكس گران كننده شروع
هاي كوپليمري با روش ريـسندگي   بلوك هايي از جنس اكنون در حال بررسي امكان توليد الياف همتيم تحقيقاتي مذكور

   .محور با اين الياف را داشته باشند هاي هم اي از استوانه مجموعه الكتريكي هستند، كه قابليت خود آرايي به شكل
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  بافندگي) ب

بشر اوليه از ابتداي شروع زندگي پس از رفـع نيـاز بـه خـوردن      . دستي بشر به شمار ميرود عيين صناافندگي از قديمي ترب

اين نيـاز ابتـدا بـا    . در مقابل تغييرات جوي نيز محفوظ بماند وآشاميدن به فكر پوشش خود افتاد تا عالوه بر پوشاندن بدن        

بشر با مشاهده پشم گوسفندان نكه به مرورو باگذشت زمان،ا اياستفاده از پوست انواع حيوانات شكار شده تامين مي شد ت

در اين مرحله توليد پارچه با آويختن نخهاي تار از يك چوب افقي            . و ساير الياف ، به فكرتابيدن الياف و توليد نخ افتاد            

خهاي تار امكـان  وآويزان نمودن وزنه به انتهاي اين نخها بمنظور ايجاد كشش و عبور نخ پود بصورت كالف از البالي ن      

روشي كه بعدها ابداع گرديد عبارت بود از قراردادن نخهاي تار داخل يك چهار چوب تحت كـشش وعبـور   . پذير شد  

باگذشت . نخ پوداز البالي آنها ،كه در اين روش بدليل محدوديت ابعاد قاب  پارچه بافته شده داراي طول محدودي بود 

در ايـن  .  يـك دسـتگاه بافنـدگي قـرار ميدادنـد         ا برروي غلتك مي پيچيدند و در      زمان ،مردم جهت توليد پارچه نخ تار ر       

دستگاه امكان تقسيم نخهاي تار به دو دسته تشكيل دهنده بمنظور قرار دادن نخ پود در البالي آنها وجود داشت و پارچه 

وليد ، بافت پارچه با طول زياد      بدين ترتيب ضمن افزايش راندمان ت     . بافته شده به مرور بدورغلتك پارچه پيچيده مي شد          

اين نوع دستگاه ها تا اواسط قرن نوزدهم تنها وسيله بافت پارچه بشمارمي رفت تا اينكـه در اواخـر قـرن                      . نيز ميسرگشت   

  .نوزدهم اتوماتيك شدن ماشينهاي بافندگي شروع شد و در قرن بيستم به كمال خود رسيد 

با عبور اين دو سيستم نخ از البالي يكـديگر          . مود بر هم استفاده مي شود       در تكنيك بافندگي حداقل از دو سيستم نخ ع        

نخهايي كه در جهت طول پارچه قرارميگيرند تار و نخهايي كه در عـرض  . سطح بافته شده اي بنام پارچه تشكيل ميگردد       

. ا نقشه بافت تعيين ميكند طرق مختلف درگيرشدن نخهاي تار و پودرا  طرح و ي. پارچه قرار ميگيرند پود ناميده مي شوند

الزم به ذكر است با توجه به  اين كه نخهاي توليدي ريسندگي را نمي توان مستقيما در بافندگي به عنوان تاروپود پارچه                        

  . مورد استفاده قرار داد ، نخ يك الي پيچيده شده طي مراحلي بشرح ذيل در قسمت مقدماتي بافندگي آماده بافت شود 

عملي است ساده كه طي آن نخ چندين ماسوره ريسندگي يكـي پـس از ديگـري از روي ماسـوره هـاي                       : بوبين پيچي   �

نحـوه پـيچش نـخ بـر روي بـوبين و ماسـوره              .ريسندگي باز شده وتحت كشش مختصري بر روي بوبين پيچيده مي شود             

ز شـده ، نقـاط ضـعيف آن       با انجام اين مرحله ضمن تهيه يك بسته بزرگتر از ماسـوره نـخ تميـ               . ريسندگي متفاوت است    

  .نيزحذف مي گردد 
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  .بوسيله ماشين چند الكني دو يا چند نخ با تاب مختصري كنار هم قرار مي گيرند : چند الكني �

نخهاي دو و يا چند ال شده فوق در جهـت عكـس تـاب نخهـاي يـك ال تابيـده مـي شـود تـا نخـي مقـاوم                            : دوالتابي  �

  .ز دو يا چند رنگ نخ بدست آيد يكنواخت ويا نخهاي افكت و يا مخلوطي ا

  .  در اين فرايند نخ تار به تعداد مورد نياز به موازات يكديگر بر روي غلتك چله پيچيده مي شوند : چله پيچي �

و پرزدهـي نخهـاي تـار را در اثنـاي     ) معموال نخ تـار يـك ال      (اين عمل باعث افزايش استحكام نخ تار شده         : آهارزني  �

بدين ترتيب نخ تارمرحله بافندگي را بخوبي تحمل مي نمايد و پارگي آن نيز به حداقل كـاهش               .بافندگي كاهش ميدهد    

تعداد غلطك چله با در نظرگرفتن تعداد كل نخ تار پارچه و تعداد نخ تار هر (براي آهارزني چندين غلتك چله . مي يابد 

  اي تاركليـه غلتكهـاي چلـه بـه جلوكـشيده      را پشت ماشين آهار قـرار مـي دهنـد و سـپس نخهـ     ) غلتك چله تعيين ميشود  

با عبور نخهاي تار از داخل ظرف محتوي ماده آهـار پوشـشي بـر روي ايـن نخهـا                   . مي شوند تا در يك سطح قرارگيرند        

سپس نخهاي تارتحت تاثير حرارت خشك شده و توسط شانه ماشـين آهـار از يكـديگر جـدا مـي شـود و                 .ايجاد ميشود   

  . بافندگي پيچيده مي شوند بموازات هم بر روي اسنوي

با توجه به طرح بافت ونخ كشي مورد نظر نخهاي تار اسنوي بافنـدگي از سـوراخ ميـل ميلـك وردهـاي          : طراحي چله   �

پس از خـالي شـدن اسـنو چنانچـه تغييـري دررنگبنـدي       . ماشين بافندگي ودندانه هاي شانه بافندگي عبور داده مي شوند        

كافي است سرنخ اسنوي جديدكه از نظر نمره نخ تراكم تاري ،طرح و غيره مانند اسنوي وطرح بافت وجود نداشته باشد ،

  .قبلي است به انتهاي نخهاي تاراسنوي قبلي گره زده شود كه اين عمل معموال توسط ماشين گره زن انجام مي شود 
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  فرايندهاي رنگرزي و تكميل ) ج

لذا .  باشند كم و بيش داراي مقادير ناخالصي و عيوب ميه بافندگي پروسهاي نساجي پس از خروج از    تمام پارچه اصوال  

از ايـن   . دادل قـرار  تكمييآنرا تحت عمليات مقدمات ،آماده كردن پارچه براي عمليات تكميل اصلي الزم است به منظور

پـس از   .نـام بـرد   ا ناخالـصيه  كنترل عيوب ،گره گيري ، رفوگري وگرفتن،متراژ پارچه توزين ودسته عمليات مي توان به 

  وكيفيـت ، درخـشندگي و بطـور كلـي افـزايش مرغوبيـت     نرمي  تكميل براي افزايش اصليعملياتاين مراحل مقدماتي ،

  .  باشد  مي مطرحپارچه

 و داده كـاهش  را آن نـامطلوب ناميـده   خواص و كند مي ايجاد كاال كاربرد به توجه با را كاال يك مطلوب خواص كه عملياتي كليه

 نـساجي  كاالهـاي  روي بـر  بنـابراين  . شـود  مـي  Finishing يـا   تكميـل  عمليات كند مي نزديك موجود استانداردهاي به را كاال

 . شود گرفته نظر در بايستي زير موثر عوامل نتايج مناسب حصول براي . گيرد مي انجام متفاوتي هاي تكميل مختلف

  است پشمي الياف تصمخ فقط كردن نمدي مثال عنوان به : الياف جنس و نوع�

  رطوبت جذب مانند : الياف فيزيكي خواص�
   شيميايي مواد با تركيب و جذب قدرت�

 قـوي  قليايي از نبايد شو و شست و در است حساس قليا مقابل در پشم مثال ، تكميل در رفته كار به شيميايي مواد به الياف  حساسيت�

 . شود استفاده
  )دارد را تركيبي اعمال اكثر پذيرش قدرت ساده بافت با اي پارچه(، پارچه بافت ساختمان�
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 وشـهاي مكـانيكي  در ر . گيـرد   انجـام مـي   مختلـف مجاورت رطوبت ، دما و فشار به سه روش عمليات تكميل درمعموال 

 قبيـل عمليـاتي از   روشهاي شـيميايي  در .مورد نظر است  پرس كردن و تراش پارچه ، خار زدن ، اطو كردن عملياتي مانند

 معمـوال در اثـر فعـل و انفعـاالت     بطوريكـه . مد نظر است برابر آتش  تكميل رزين ، سفيد كردن و مقاوم كردن پارچه در

آيد و يا اينكه ماده شـيميايي مـصرف شـده     ماده شيميايي مصرف شده عمل تكميل بدست مي  بين ليف وهشيميايي حاصل

از اين نوع عمليات مي توان بـه  . شود  ميآن، باعث تغيير در خواص اثر رسوب كردن و يا اضافه شدن در روي پارچه  در

روشـهاي مكـانيكي و     عمليـات تكميـل ، از        از   در نـوع سـوم    .  اشاره كرد    اي با محلول مواد پليمري      آهار دادن پارچه پنبه   

   .توام بهره گرفته مي شود، مانند بشور و بپوش كردن پارچه و يا تثبيت حرارتي پارچه شيميايي بطور

  تكميل انجام هاي روش

  شرح  روش

  فيزيكي روش
 پرس و زدن خار، مانند تراش گيرد، مي انجام الياف روي بر فشار و كشش مانند اعمالي روش اين در

   كردن

  شيميايي روش

 ،كردن سفيد مانند . گيرد مي انجام شيميايي انفعال و فعل شيميايي مواد و الياف بين روش اين در

 با مانندآهاردادن كنند مي رسوب روي الياف بر شيميايي مواد يا و كردن نمدي ضد  مرسريزاسيون

  . مري پلي مواد

  . پارچه حرارتي تثبيت مانند گيرد مي انجام زمان هم دو هر كه  شيميايي ، مكانيكي روش

 

 

   در را كـاال  ، تـر  تكميـل در . كننـد  مـي  تقـسيم  خـشك  تكميـل  و تـر  تكميـل   دسـته  دو بـه  را تكميلي اعمال ديگر بندي طبقه يك در

 تكميـل  در ولـي  ، گري سفيد و وشو شست شودمانند انجام تكميلي عمل تا دهند مي قرار است الزم مواد و آب شامل كه هايي حمام

  . دادن تراش مانند ، نمي شود خيس اصالً كاال بلكه شود نمي استفاده آب از خشك
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  ثبات    نظر    از     منسوجات    تكميلانواع فرايند 

  شرح  روش تكميل

  موقت تكميل

دهند بطوري كه اثر تكميلي آن در  قرار مي  ، كاال را به منظور خاصي تحت عمليات تكميل موقتتكميلدر 

اي براي عمليات بافندگي و  هاي پنبه رود، مانند آهار دادن پارچه عمليات بعدي مثل شستشو و غيره از بين مي

  ..گيخاتمه عمليات بافند شستشوي آهار پس از

  دائم تكميل

مخصوصا در مقابل شستشو و (ندهد   اثر تكميلي تا زماني كه پارچه حالت خود را از دستدر تكميل دائم

مصنوعي مثل استرها و  رسوب دادن رزينهاياز اين دسته عمليات تكميل مي توان به   .باقي خواهد ماند) پوشش

  . ، اشاره كرد فرمالدئيدها تكميل با پشمي يااترهاي سلولز در روي پارچه و يا كلرينه كردن كاالي 

  ثابت تكميل

 روي بر حتي تكميل اين اثر. رود  بين نمي از شو و شست با و دائمي تكميلي اعمال اثر نيز ثابت تكميل در

 خار( دائم تكميل آن روي بر كه را اي پارچه از گر ليف . ماند خواهد باقي پارچه در موجود الياف

 كه را اي پارچه از ليف يك راگ ولي ، ندارد تفاوت معمولي يك ليف با كنيم آزمايش شده انجام)زدن

 آن ليف يك روي بر حتي تكميل اين اثر كنيم آزمايش شده امانج آن برروي )كردن مرسريزه(ابتث تكميل

  . دارد تفاوت معمولي ليف با آن پذيري رنگ و الياف مقطع سطح حالت اين در . خواهد بود مشخص نيز

  

 

 حال پس از آشنايي با ماهيت و فلسفه پروسه هاي تكميل ،  ذيال برخي از فرايندهاي مورد نظر طرح در خطوط رنگرزي     

  . و تكميل مورد بررسي قرار ميگيرد چاپ
        شستشوي كاالي نساجي

طرف كردن بر  وشفافيت رنگ الياف،اصالح سفيدي پارچه  باشد و به منظور ،اولين عمل تكميل مرطوب ميعمل شستشو

ور  بـه طـ  . گيـرد  شستـشو انجـام مـي    و ناخالصيهاي قابل حل در محلولهاي واكسها ، روغنهاي ريسندگي مواد خارجي مانند

همراه با مواد قليايي و  هاي مناسب  با پاك كنندهعمليات بر روي پارچه شستشو عبارتست از فرايند عمومي مي توان گفت

باشـد ولـي بـراي پـاك      براي عمليات شستشواحتياج به آب نـرم مـي   صابون در صورت استفاده از. يا در غياب مواد قليايي

 . اهميت ندارد آب سختي ميزان هاي مصنوعي كننده
        رزسوزي و پآهار گيري

تـار را آهـار   نيروي سايشي و خواباندن پرزهاي سطحي الياف نخهـاي   به منظور افزايش استحكام در برابر پارگي ،كاهش

 دو ينبـ  اثر پيوند بين خود و يا با الياف تشكيل پوششيمولكولهايي هستند كه ممكن است بر،ماكرومواد آهاري.مي دهند

انواع   مي باشند و در مقابل مي توان ازآهار طبيعي از انواع هاو پروتئين سلولزي مشتقات و مشتقات آنها  ها نشاسته. نخ دهند
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نكتـه  .  نام بـرد  آهارهاي مصنوعي به عنوان پلي اكريالت و انواع كوپليمراستايرين و مائيك اسيد انواع پلي وينيل الكلها ،

  كافي بر طرف شـود تـا در   اندازههعمليات تكميل مرطوب الزم است آهار نخ تار پارچه ب قبل از انجاممهم اين است كه 
مقـداري از مـواد در    مراحل شستشو ، سفيدگري و رنگرزي يا چاپ ، مزاحمـت و نـايكنواختي ايجـاد نكنـد و در ضـمن     

گيري با اسـيد ، آهـارگيري بـا روش تخميـر ،             رآها روشهاي آهارگيري عبارتند از   .  تكميل رنگ را به خود جذب نكند      

 از سوي ديگر سطح پارچه خام داراي پرزهاي ريزي هستند كـه در   .با آنزيمها گيريها ، آهار  آهارگيري با اكسيد كننده

ه از مقابل دو    براي رفع اين نقص عبور پارچ     . اثر بيرون ماندن نوك الياف در حين ريسندگي وبافندگي مشاهده مي شود             

حوضـچه مخـصوصي اسـت كـه         داراي   البته دستگاه مربوطـه   . وروي پارچه را پرز سوزي نمايد      پشتمشعل گازي ميتواند  

مواد شيميايي تزريق شده به اين حوضچه باعث از بين رفتن آهار كه در قسمت آهار زني به پارچـه خـورده اسـت     توسط

  .مي گردد

        سفيدگري
البته سفيدگري . باشد ناخالصيهاي ديگر و در نتيجه سفيد جلوه دادن الياف مي ها و سفيدگري از بين بردن رنگدانه هدف از

ولي در . شود زار عرضه ميبا ، چون درصد بااليي از پشم بصورت كاالي رنگي بهاستبسيار مهم تراز سفيدگري پشم  پنبه

. گيرد استفاده قرار ميهاي چاپ شده با زمينه سفيد مورد ويا پارچهاي بصورت سفيد هاي پنبه از پارچهمقدار زيادي مقابل ،

فيدگري پنبه بيشتر بـا  س.دارد اي هستند كه احتياج به سفيدگري هاي پنبه پارچههايي از  و پيراهني نمونه اي هفهاي مال پارچه

سـفيدگري  واحيـا كننـده مانندهيدروسـولفيت    ومواد اكسيژنه آبو هيپوكلريت سديم و كلريت سديم كننده مثلمواداكسيد

هيپوكلريـت سـديم و احيـا كننـده هيدروسـولفيت و در        كلريـت سـديم و  ،الياف مصنوعي با اكسيد كننده آب اكـسيژنه  

  .گيرد سفيد كننده قبلي انجام مي صورت الزم مواد سفيد نوري به همراه
        مرسريزاسيون

و سپس  محلول سود سوزآور باشد كه شامل تماس پارچه با مي عمل مرسريزه ه روي پنبه انجام مي شوديكي از عملياتي ك

 و سـرانجام خـشك كـردن    تيـ ئمحلول رقيق اسيد و سپس آب سـرد بـه منظـور خنثـي كـردن قليا      شستشوي محصول در

شيميايي آن تغييـرات    فيزيكي ويابد و ويژگيهاي بر اثر مرسريزاسيون درخشندگي و جالي پنبه افزايش مي. است محصول

 در مجمـوع مـي    .شـوند  اي مرسـريزه مـي   فه مالوروميزي  اي پيراهني ، هاي مرغوب پنبه معموال پارچه. كند زيادي پيدا مي
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توان گفت عمل مرسريزه عبارت است از واكنش در مجاورت سود كستيك كه باعث متورم شدن الياف وصـاف شـدن                    

  درصد مي شود 20راق شدن رنگ پارچه وهمچنينصرفه جويي در مصرف رنگ تا حدود سطح آن مي گردد ونتيجه آن ب

  خط رنگرزي 

در خط رنگرزي پارچه تثبيت شده به لحاظ حرارتي و عرض از دستگاه ويژه رنگرزي عبور مي كند ايـن ايـستگاه داراي      

 سيستم رنگرزي ، پارچه در ماشينپس از اين مرحله با توجه به نوع رنگ و      . حوضچه رنگ وتثبيت همزمان آن مي باشد      

شده و در نتيجه رنگهاي سطحي باقيمانده برروي خاصي كه داراي حوضچه هايي است،تحت تزريق موادشيميايي شستشو

اين ماشين داراي سيستمي است كه مي تواند طول پارچه را به مقدار مورد نياز كاهش دهد كـه ايـن             . آن پاك مي شود       

  . رفتگي پارچه هنگام مصرف مي شود در ضمن پارچه را لطيف تر ونرمتر مي كند كار باعث جلوگيري از آب 

  خط چاپ 

 متـر پيچيـده شـده و در    5000در ورودي خط چاپ پارچه سفيد وتثبيت عرض شده روي غلطكهـاي بزرگـي در حـدود       

ك عبور مي نمايد  غلط12 الي 1پشت ماشين چاپ قرار مي گيرد و در حين پروسس از غلطكهاي حكاكي شده به تعداد       

بعـد از عمليـات چـاپ روي پارچـه جهـت            . كه با توجه به نوع طرح عمل چاپ صورت گرفته و سپس خشك مي شود                

تثبيت شدن رنگ روي آن ، محصول از ماشين فيكسه عبور مي نمايد كه با توجه به نـوع رنـگ مـصرفي ، عمليـاتي كـه                             

 در مرحله بعدي ، پارچه از ايستگاه شستشو عبـور نمـوده و        .روي اين ماشين روي پارچه صورت مي گيرد متفاوت است           

تثبيـت عـرض پارچـه و همچنـين     . در نتيجه رنگهايي كه فيكسه نشده است شسته شده و از روي پارچه زدوده مـي شـود          

 .مراحل تكميل پارچه در نهايت صورت مي گيرد 
  تكميل وتثبيت عرض

بيل ضدچروك ، ضد لك ، ضد آب ونرم كـن در ماشـين استنـسر مـورد       با توجه به نوع كاربرد پارچه مواد تكميلي از ق         

 فراينـد هـاي  اثـر   درالزم به ذكر اسـت  شوند  ها مايه لطافت و نرمي زير دست پارچه مي نرم كننده. استفاده قرار مي گيرد 

اي  هضد چروك كردن پارچه زيردست حالت خشك و شكنند و عمليات تكميل مانند ضد آتش كردن و رنگرزي ،چاپ 

اسـترهاي   زهـا عبارتنـد ا   متـداولترين نـرم كننـده    .نماينـد  هـا ، نـرم و لطيـف مـي     نـرم كننـده   كند كه آنها را بوسيله پيدا مي

مليتانها براي نرم كـردن رزينهـاي مـصرفي در     ، تري PVC اسيدفتاليك و بنزيل فتاالتها براي نرم كردن اغلب رزينها بويژه
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 در  وباشـند  مـي  N , S , O با وزن زياد كـه داراي اتـم   هيدروكربنهاي نفتي عايقها ، ايرساخت كابلهاي سيم و برق و ساخت س

فينهاي كلردار ا فسفاتهاي آلي و پارمي توانهاي مقاوم در برابر آتش سوزي  كننده  نرماز. روند ساخت الستيكها بكار مي

ايستگاه و قبل از بسته بندي ، طي پروسـه كالنـدر   آخرين به هر شكل در.را نام برد هاي اپوكسي و پلي اورتان  كننده ، نرم

بخار،كه ماشيني داراي سه غلطك از جنسهاي متفاوت مثل پنبه استيل  نايلون است با توجه به نـوع عبـور پارچـه  افكـت                 

  .هاي مختلف در پارچه ايجاد مي گردد 

    اي    پنبه    هاي    پارچه    تكميل
 روي بـر  كـه  تكميلـي  عمليـات . شـود  مـي  مصرف پارچه و نخ صورت به عموماً كه است الياف ترين پرمصرف جمله از سلولز يا پنبه

فيد گري نوري ، نرم كردن سفيد گري و س تراش، پر سوزي ، آهار گيري ،شست وشو،: از عبارتند شود مي انجام پنبه پارچه

 ، ضد لك ضد آتش كردنكردن پارچه ، ضد چروك كردن،ضد آب كردن ، مرسريزاسيون ، خارزني ، عريض  پارچه ، 

  كردن و باكتري و قارچ كردن ، كالندر كردن  پر كردن زير دست ، سخت كردن 

 نـوع  بـه  توجه با بلكه نمي شود انجام فوق تكميلي عمليات تمامي اي پنبه هاي پارچه همه روي بر كه است روري امر ض اين به توجه

 كـردن  لـك  ضـد  و بـاكتري  آنتي و رنگرزي عمليات طرح ينا  در. گردد مي انتخاب آن براي عمليات تعداد و نوع ، پارچه مصرف

  .ميشود انجام پارچه
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 اين مواد رنگزا با سختي هاي موجود در آب نيز        ازير. گزاي راكتيو الزامي است   استفاده از آب نرم در رنگرزي با مواد رن        

در مواردي كه آب نرم در اختيار نباشد هنگام رنگرزي از يـك مـاده سـختي گيـر آب                    . واكنش داده و رسوب مي كنند     

  : سيم كرد كه عبارتند از  مواد رنگزاي راكتيو را به دو دسته تقI.C.Iپس از تحقيقات بسيار ، شركت . استفاده مي شود 

  انواع مواد رنگزاي راديواكتيو

  شرح  نوع مواد

 سرد نوع راكتيو رنگزاي مواد

  

 حرارتهاي درجه در ، بنابراين . هستند بااليي شيميايي فعاليت داراي سرد نوع راكتيو رنگزاي مواد

  روند مي كار به كاال رنگرزي پايين براي

  گرم نوع راكتيو رنگزاي مواد

حالي كه مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم داراي فعالين شيميايي كمترب بوده ، بنابراين در درجه در 

مواد رنگزاي راكتيو اوليه نوع سرد با نام پروسيون ام . حرارت هاي باالتر مورد استفاده قرار مي گيرد

M و واد رنگزاي راكتيو نوع گرم بانام پروسيون اچ Hبه بازار عرضه شدند .  

  

 در . شدند قائل آن ديگري براي متفاوت بنديهاي دسته و ساخته را راكتيو رنگزاي مواد از مختلفي انواع ديگر كنندگان توليد ابعده

 بـا  پنبه رنگرزي كلي طور به. است شده آنها مشخص با رنگرزي روش و بنديها دسته اين ، راكتيو رنگزاي مواد سازنده كاتالوگهاي

  . شستشو مرحله و تثبيت مرحله ، كشي رمق مرحله : از عبارتند كه است مرحله سه شامل راكتيو رنگزاي مواد

 شود مي استفاده ليف روي رنگزا ماده بهتر جذب نمك براي از ، شود مي عمل مستقيم رنگزاي مواد همانند كه كشي رمق مرحله در
 امكان تا شود مي نزديك كاال به رنگزا ماده حقيقت در و آيد مي وجود به ليف و ماده رنگزا بين فيزيكي اتصالهاي فقط مرحله اين در

  : دارد بستگي زير عوامل به ليف روي رنگزا مواد جذب ، مرحله اين در. شود شيميايي بيشتر اتصال

 ميزان جذب ماده رنگزا روي ليف افزايش مـي يابـد ولـي احتمـال عـدم يكنـواختي         L:Rبا كاهش ميزان     : L:Rنسبت  �

  .ودرنگرزي بيشتر مي ش

 از معمـوالً  كـه  بـستگي دارد  آن شـيميايي  ساختار و راكتيو رنگزاي ماده نوع به رنگرزي حرارت درجه : رنگرزي حرارت درجه�

 رنگـزاي  مواد مورد در رنگرزي درجه حرارت . شود مي مشخص مربوطه كاتالوگهاي در ، رنگزا ماده سازنده كارخانجات طرف

 . است سانتيگراد درجه 80 الي 60 حدود در نوع گرم راكتيو رنگزاي مواد در و درجه 30 الي 20 سرد نوع راكتيو
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 زمـان  افـزايش  امـا اگـر   . شـود  مـي  زيـاد  ليـف  روي بـر  رنگـزا  ماده جذب ميزان رنگرزي زمان افزايش با معموال : رنگرزي زمان�
 الزم زمـان  معمـوالً .نخواهد داشتافزايش چنداني  كاال روي بر رنگزا ماده جذب ديگر ، رود فراتر مشخصي حد يك از رنگرزي

  . شود مي پيشنهاد رنگزا مواد سازنده كارخانجات توسط رنگرزي براي

 افـزايش  و دارد حدي مصرفي نمك ميزان اما. يابد مي افزايش ليف روي رنگزا ماده جذب ميزان ، نمك افزايش با : نمك غلظت�
 به را رنگزا ماده جذب سرعت ، نمك افزايش آنكه دليل به معموالً .كندنمي بيشتر كاال روي بر را رنگزا ماده جذب نمك حد از بيش

 نمـك  مقدار . شود حاصل يكنواختي رنگرزي تا افزايند مي رنگرزي حمام به نوبت چند را در نمك ، دهد مي افزايش ناگهاني طور

 مـواد  بـا  رنگـرزي  در متـداول  نمكهـاي . رددا شيدرنگ و شيميايي ساختار ، )گرم و سرد(آن نوع به بستگي رنگزاي راكتيو مواد در

  . هستند سديم سولفات و سديم كلريد ، راكتيو رنگزاي

 شـيميايي  اتـصال  بـا ليـف   )قليايي(مناسب محيط در ، است فيزيكي صورت به كاال با آنها اتصال كه رنگزايي مواد : تثبيت مرحله�

  : از عبارتند مي گذارد تاثير ليف با گزارن ماده شيميايي اتصال ايجاد در كه عواملي و كنند مي برقرار

PHبراي ايجاد :  حمام رنگرزي�PH       يـا  و  قليايي مي توان از مواد مختلفـي اسـتفاده كـرد ولـي معمـوال كربنـات سـديم 

 ماده غلظت به بستگي مصرفي قلياي ميزان. مي گيرد قرار استفاده مورد عمل اين در سديم هيدروكسيد و سديم كربنات از مخلوطي

 بايد قليا اندازه از بيش مصرف از . شود مي بيشتر نيز مصرفي قلياي ، ميزان باشد بيشتر رنگزا ماده غلظت چه هر . دارد مصرفي گزايرن

 قليـاي  ميـزان  بـه  مربـوط  جـدول  ، رنگـزا  مـواد  سـازنده  كارخانجات معموالً . گذارد مي رنگرزي نامطلوب در اثر زيرا ، كرد پرهيز

 بـراي مـواد   مـصرفي  قليـاي  ميـزان  مثـال  بـراي  .دهنـد  مـي  قرار كنندگان مصرف اختيار در ، رنگزا ماده غلظت بر حسب را مصرفي

   . است شده داده زيرنشان جداول در گرم و سرد نوع راكتيو رنگزاي

  

  

  

 



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

  سرد نوع رنگزاي ماده درصد حسب بر سديم كربنات و نمك ميزان زير جدول

  درصد ماده رنگ زا نسبت وزن كاال  g/lنمك   20/1 تا g/l L:R  3/1كربنات سديم 

   درصد5/0تا   25  5-2

   درصد2 تا 5/0  35  10-2

   درصد4 تا 2  45  15-4

   درصد به باال4  55  5 -20

  

  جدول ميزان نمك و كربنات سديم بر درصد ماده رنگزاي نوع گرم

  درصد ماده رنگ زا نسبت وزن كاال  g/lنمك   20/1 تا g/l L:R  3/1كربنات سديم 

   درصد5/0تا   20  10

   درصد1 تا 51/0  25  15

   درصد2 تا  01/1  60  15

  درصد4 تا 01/2  70  20

   درصد4  90  20

  

 كرده تقسيم قسمت چند به را آن ،بلكه كنند نمي اضافه حمام به نوبت يك در را مصرفي قلياي تمام ، نايكنواختي از جلوگيري براي

  . افزايند مي حمام به متوالي دفعات در و

  . دارد ستگيب) گرم سرد يا(مصرفي راكتيو رنگزاي ماده نوع به تثبيت مرحله در دما اثر : رنگرزي حمام حرارت درجه�

  كنـد  برقـرار  شـيميايي  كاال اتـصال  با بتواند رنگزا ماده اعظم قسمت تا شود انتخال طوري بايد تثبيت مرحله زمان :  رنگرزي زمان�

 مـاده  هيـدروليز  باعـث  نيـز  طـوالني  زمان . داشت نخواهد ليف را با واكنش ايجاد براي كافي صتفر رنگزا ماده باشد كم زمان اگر 

  . شود مي رنگزا
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 چنـد  در كـه  ، است رنگ شده ليف كردن صابوني و شستشو ، راكتيو رنگزاي مواد با رنگرزي مراحل ترين مهم از يكي : شستشو�

 شستشو عمل براي ها كارخانه از بعضي در ولي ، مي شود انجام مرحله پنج در شوشست عمل ها كارخانه اكثر در . شود مي انجام مرحله
 ليف از ، اند نكرده برقرار شيميايي اتصال ليف با كه رنگزايي مواد ، شستشو طي عمليات در و است شده بيني پيش نيز مرحله 9 تا حتي

عمليـات   اگـر  مثـال  عنـوان  بـه  شـودو  مـي  انجـام  دشـواري  با كيفيزي اتصال دليل به ليف از رنگزا مواد اين جدا شدن . شوند مي جدا

  : از بود خواهد عبارت آن مراحل ، شود انجام مرحله پنج در شده رنگ كاالي شستشوي

 كاال شستشوي  ، دقيقه 10 الي 5 مدت به جوش آب با كاال شستشوي ، سانتيگراد درجه 30 الي 20 دماي در سرد آب با كاال آبكشي
  و دقيقـه  10 الـي  5 مـدت  بـه  سـانتيگراد  درجـه  50 گرم آب در كاال شستشوي، دقيقه 10 الي 5 مدت به دترجنت يحاو جوش آب با

   . سرد آب با كاال آبكشي

 رنگـرزي  بـراي  متداولترين موادرنگزا از يكي خوب ثبات و زياد درخشندگي دليل به راكتيو رنگزاي مواد : رنگرزي روشهاي�

  . است شده پيشنهاد رنگزا از مواد دسته اين با كاال رنگرزي براي متفاوتي روشهاي ، معموالً . هستند سلولزي الياف

 و مرطـوب  و گـرم  در محيطهـاي  پـودر  حالـت  بـه  رنگـزا  مـواد  ايـن  كردن انبار از بايد و هستند پودر صورت به  راكتيو رنگزاي مواد

 بالفاصـله  بايـد  آب در شدن هيدروليز علت به ، محلول حالت رد رنگزا مواد از دسته اين. كرد پرهيز سرباز ظروف در آنها نگهداري

به محلو لهايي تـا   قليا كردن اضافه از همچنين . داشت نگه محلول حالت به روز چند از بيش را رنگزا مواد اين و  نبايد شوند مصرف

 باال حرارت درجه با  محيطهاي هاي قليايي و درPHزيرا پايداري محلول هاي ماده رنگزا در . زمان مصرف بايد پرهيز كرد

  افزايند مي آن به اسيد كمي مقدار رنگزا مواد اين پايداري بيشتر براي ، راكتيو رنگزاي مواد سازنده كارخانجات از بعضي . است كم

 هـم  بـا  و زودهافـ  آن به درجه سانتيگراد 40 آب مقداري سپس ، كنند مي خمير سرد آب با را آنها ابتدا رنگزا مواد اين كردن حل براي

 60 بـه  را آب دمـاي  توان مي گرم نوع رنگزاي مواد كردن براي حل . افزايند مي آن به سانتيگراد درجه 40 دماي در را آب بقيه ، زدن

 مقداري و رنگزا ماده پودر ابتدا توان مي ، شود مي حل آب در سختي به رنگزا ماده كه در مواردي . رساند نيز سانتيگراد درجه 70 الي

   سـرد  نـوع  رنگـزاي  مـواد  بـا  رنگـرزي  : رنگـرزي   روش.كرد حل را رنگزا ماده شده ياد روش مطابق سپس و كرده را مخلوط اوره

  .شود مي اضافه نوبت  3 در دقيقه 25 مدت در نمك سپس شروع و ، شده حل رنگزاي ماده با سانتيگراد درجه  30 در
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  بقيه در نمك : نوبت سوم و گرم در ليتر  5/7: نوبت دوم    ، گرم در ليتر5/2: نوبت اول 

 دقيقـه  45 الـي  30 مـدت  و اضافه كرده دقيقه 15 فاصله به نوبت دو در را الزم قلياي و داده ادامه را رنگرزي ، دقيقه 15 حدود مدت در

  .مي شود صابوني و شستشو كاال معمول مطابق بعد و يابد مي ادامه رنگرزي

 آن بـه  باال در كه ( سه مرحله در نمك و بوده سانتيگراد درجه 50 رنگرزي شروع دماي ، گرم نوع يوراكت رنگزاي مواد با رنگرزي در

 يا 2 در قليا شده گفته روش مطابق بعد.شود مي رسانده درجه سانتيگراد 80 حدود به درجه 50 از دما سپس . شود مي اضافه ) شد اشاره

  . شود مي افزوده نوبت چند

  :است شده داده نمايش گرزيرن نمودار زير شكل در

 
  

 

  

  

  

    پارچه    رنگرزي    فرايند
   (Jet dyeing machine) جت  رنگرزي ماشين

 ماشـين  ايـن  در . گرفتـه اسـت   قـرار  اسـتفاده  مـورد  اخير سالهاي در كه است رنگرزي ماشينهاي ترين پيشرفته و ترين مدرن از يكي

 پـايين  از رنگـرزي  دماي . است مطلوب رنگرزي بسيار يكنواختي ليلد همين به باشند مي حركت در دو هر كاال و رنگرزي محلول

 و جـت  عمـل  توسـط  ماشـين  ايـن  در پارچه حركت . است تغيير قابل درجه سانتيگراد 140 حدود تا جوش نقطه باالي تا جوش نقطه

بدنه  با تماسي گونه هيچ و ودهب ور غوطه رنگرزي محلول در عمل انتهاي تا ابتدا از پارچه . گيرد صورت مي رنگرزي محلول جريان

   . كند نمي پيدا ماشين
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 سـپس  . شود مي مكيده پارچه راهنماي بااليي لوله داخل به منفذي از طنابي به صورت پارچه كه است صورت بدين رنگرزي عمل 
 پايين مخـزن  قسمت وارد ماشين پشت لوله از و كند مي حركت رنگرزي محلول داخل در جت عمل و جريان محلول توسط پارچه

 رنگـرزي  عمـل  پايـان  تـا  گردش پارچـه  عمل اين و شده ور غوطه رنگرزي محلول در كامال پارچه اصلي مخزن در . شود مي اصلي

 لولـه  از با عبور و شده پمپ اصلي مخزن از محلول سپس و گيرد مي صورت رنگرزي محلول وسيله به كاال گردش  عمل. دارد ادامه

 . كرد كنترل شير به وسيله توان مي را محلول جريان سرعت . شود مي داده تحويل جت متقس به و شده گرم زا گرما
مي توان چندين پارچـه را   جت جديد ماشينهاي در شوند ساخته افقي و عمودي مختلف صورتهاي به است ممكن جت ماشينهاي

  .به طور همزمان در يك ماشين رنگرزي وارد كرد

 محلـول  حجـم  نـسبت ،  حركـت تـوام كـاال و محلـول     :ارد زير اشاره كـرد  و به منتوان رنگرزي جت مي يماش از مزاياي

 شـود  مـي  جـويي  صـرفه  ديگـر  شـيميايي  مواد و مواد رنگزا مصرف در بنابراين . باشد مي 10:1 حدود در و كم كاال وزن به رنگرزي

  . محلول جت توسط پارچه حركت واسطه به رنگرزي ماشين در اصطكاك و كشش عدمو 
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  پارچه     آبگير    ماشينهاي

  . شوند مي استفاده پارچه آب گرفتن براي كردن خشك از قبل معموال ماشينها اين

   پارچهانواع ماشين آبگير

  شرح  نوع ماشين

  غلطكي آبگير

  

اين  نوع ترين ساده . شود مي گرفته پارچه اضافي  آبغلتك دو بين از پارچه دادن عبور با دستگاه اين در

اين   جنس . است سانتيمتر 50 تا 40 حدود در انها قطر كه اي استوانه غلتك دو از شده تشكيل ماشين

 آن سطح كه است فوالدي يا و چوب از بااليي غلتك ماشينها از بعضي در اما. است فوالدي غالباً غلتكها

 بايد كه فشاري و آيد مي در حركت به موتور يك توسط پاييني غلتك مي باشد پالستيكي اليه يك داراي

 ماشين اين در ، گردد مي ايجاد هيدروليكي طريقه به يا و فنر يا اهرم توسط يك واردشود پارچه روي

  شود مي گرفته پارچه آب فشار اثر در و كرده عبور غلتك بين دو از طنابي صورت به پارچه

 آبگير ماشين

 سانتريفوژ

  

 ظرفيت . شود مي تشكيل ، است شده داده جاي فوالدي قاب يك در كه فلزي سبد يك از دستگاه اين

سبد  .گيرد مي جاي آن در پارچه كيلوگرم 1000 تا 500 معموال ولي است متفاوت سانتريفوژها در اين سبد

 آيد مي در گردش به خود محور اطراف در الكتروموتور يك وسيله به و است مركزي محور يك داراي

فوالدي  قاب در و گرفته قرار سبد داخل در پارچه ابتدا كه ستا صورت اين به ماشين اين با كار طرز.

 گريز از نيروي زياد گردش اثر در . آيد مي در گردش به سبد دستگاه كردن روشن با شود مي بسته محكم

 سبد تا گردش مقدار و گردد مي خارج آن آب و شود مي فشرده سبد ديواره به پارچه و شده ايجاد مركز

  دارد را كاال نوع همه آبگيري توانايي سانتريفوژ آبگير ماشين. است هدقيق در دور 1000

 آبگير ماشين

 مكنده

  

 هوا كردن تخليه وسيله به و كند مي عبور دار شكاف لوله يك روي از باز عرض با پارچه دستگاه اين در

 هاي پارچه براي لوله اين شكاف.شود مي مكيده پارچه داخل آب ، تخليه پمپ يك توسط لوله ازداخل

 مناسب ضخيم هاي پارچه آبگيري براي دستگاه اين. باشد مي تنظيم قابل مختلف هاي عرض با گوناگون

 . شوند پاره و شود شكاف كشيده داخل به است ممكن نازك هاي پارچه . است

  

  

    كن    خشك    ماشينهاي
 آن روي را كار بعدي بتوان مراحل تا دارد شدن خشك به احتياج بارها تكميل و رنگرزي مختلف مراحل در شدن بافته از پس پارچه

 مبذول كافي دقت عمل اين در بايد لذا آيد وارد به پارچه صدماتي دقتي بي اثر در كردن خشك هنگام است ممكن چون . داد انجام

 و شـده  ليـف  يطبيع رطوبت از قسمتي يا تمام شدن خارج باعث ، حد از بيش خشك كردن . نشود خشك حد از بيش پارچه تا گردد

 بتـوان  بدون آنكـه  دارد وجود الياف در كه است رطوبتي ليف نسبي رطوبت يا طبيعي رطوبت . گذارد مي اثر نامطلوب پارچه روي
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 حالـت  تدريج به پارچه رطوبت اين كردن كم با. است متفاوت مختلف الياف در رطوبت اين مقدار كرد احساس زدن دست با را آن

  . شود مي خشن و دهد يم دست از را خود لطافت

 مهم موارد ديگر از . يابد مي كاهش نيز آن پذيري رنگ قدرت اغلب و شده كم شدن پاره و سائيدگي مقابل در آن مقاومت همچنين

 اگـر  . شـود  كاسـته  نـساجي  فرآينـدهاي  در كـردن  دفعات خشك از است ممكن كه آنجايي تا كه است اين كردن خشك مورد در

  . شود وارد الياف به جدي است صدمات ممكن ، شود زياد دنكر خشك دفعات تعداد

 : است شده اشاره انها به زير در كه است شده ساخته متفاوتي ماشينهاي پارچه كردن خشك براي امروزه
مكنـده ،   كـن  خـشك  آويختـه  كـن  خـشك  اسـتنتر،  كـن  خشك غلتكي، كن خشك گرم،  هواي جريان با كن خشك اتاقكهاي

   . گرم هواي جريان با كن خشك اتاقكهاي�

گـردش   بـه  غلتك زيادي تعداد آنها از يك هر پايين و باال در كه هستند اتاقكهايي داراي گرم  هواي جريان با كن خشك اتاقكهاي

 باالي و پايين طرف به بار اتاقك  چندين هر داخل در غلتكها اين وسيله به شوند مي هدايت ماشين داخل به پارچه وقتي . آيند مي در

 طـور  بـه  اتاقـك  هر پايين و باال قسمت از گرم هواي .رود مي ماشين پيش انتهاي تا موزاي هاي اليه صورت به و شده هدايت اتاقك

  گـرم  بخـار  وسـيله  به و شده ايجاد نتيالتورو وسيله به هوا جريان اين .شود مي پارچه شدن باعث خشك و  كند مي پيدا جريان مداوم

  .مي شود 

  تكيغل هاي كن خشك�

 مـي  خشك ها استوانه اين روي بر مستقيم تماس با پارچه و ميشوند گرم بخار با كه شده تشكيل زيادي هاي استوانه از ماشينها نوع اين
طرف  از آيد مي وجود به استوانه داخل در كه آب قطرات و شود مي وارد ها استوانه محور از ها بخار استوانه دادن حرارت براي شود

  صـورت  دو بـه  آن بـراي  شـده  گرفتـه  نظـر  در فـضاي  بـه  توجـه  بـا  را غلطكي كن خشك هاي ماشين. گردد مي خارج استوانه ديگر

 هـم  بـاز  كـه  افقـي  صورت به  و يا . گيرند مي قرار رديف دو در و هم روي ها استوانه كه عمودي صورت به  از عبارتند كه مي سازند 

 . دگيرن مي قرار هم مقابل و رديف دو در ها استوانه
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 ماشـينها  ايـن  معايـب  از . خشك كرد را پارچه متر 200 دقيقه هر در توان مي و رسد مي عدد  60 تا ماشينها نوع اين هاي استوانه تعداد

 كـشش  ماشـين  ايـن  ديگـر  عيب . نمود خشك آن را روي پارچه نوع هر نبايد دليل همين به كه است پارچه حد از بيش شدن خشك

 معايـب  وجـود  با .رود مي آب بعدي شستشوهاي اثر در كاال نتيجه در . كند پيدا نمي شدن جمع فرصت هك است پارچه به شده وارد
كارخانـه   در ، ماشـين  از كـردن  استفاده مداوم براي ديگر تكميلي ماشينهاي به وصل امكان و بودن صرفه و با باال سرعت دليل به فوق

  . آيد مي لعم به زيادي استفاده كن خشك نوع اين از نساجي هاي

   آويخته كن خشك ماشينهاي�

 قسمتهاي.  شود نمي وارد آن به كششي هيچگونه پارچه وزن خود جز به و شود جمع امكان حد تا تواند مي پارچه ماشينها نوع اين در 

  :از عبارتند ماشين اين اصلي

 و كـرده  عبور دهنده حرارت از دستگاه شده ليدتو هواي . شود مي مكيده فنتيالتور وسيله به هوا آن انتهاي در كه كن خشك اتاقك

 . گردد مي پارچه حاوي اتاقك وارد سپس و شود مي گرم
 شـكل  بـه  هـايي  ميله زنجيرها اين مساوي روي هاي فاصله به و است حركت در ماشين طرف دو در كه پارچه دهنده انتقال زنجير دو

 جلو به كه اي ميله اولين روي شود مي هدايت ماشين ابتداي به پارچه كه وقتي است صورت اين به كار طرز . است شده محكم غلتك
 مـي  كـن آويختـه   خشك اتاقك پايين طرف به و آزاد بصورت پارچه مقدار بعدي ميله رسيدن تا بعد و گيرد قرار مي رسيده ماشين

 را آن ديگـري  ميلـه  تـا  شـود  مـي  آويختـه  پايين به طرف پارچه دنباله و كرده تكيه آن روي به پارچه ديگر ميله رسيدن با سپس . شود
  پـيش  كـن  خـشك  اتاقـك  سرتاسـر  در آويخته و بلند خيلي چينهايي بصورت و پارچه شود مي تكرار مداوم بطور عمل اين بگيرد،

  .شود خارج از ماشين تا رود مي 

 اين چون كرد خشك اين ماشين با توان ينم را تكميلي مواد و رنگزا مواد با شده فوالرد هاي پارچه كه است اين ماشين اين معايب از

 بايد عيب اين رفع براي . شوند مي پارچه شدن باعث نايكنواختي نتيجه در و آيند مي پايين طرف به پارچه آويخته قسمتهاي در مواد

  . شوند آويخته كم ارتفاع با ها پارچه
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 هـاي  ميلـه  روي قبلـي  مثـل ماشـين   پارچه ندارد وجود اشينم اين در شد ذكر كه معايبي و است قبلي ماشين شبيه ماشين اين كار طرز

 چنـد  ماشين اين اتاقك.شود مي داده آن به كوتاهي بلكه چين شود نمي آويخته پايين طرف به ديگر ولي گيرد مي قرار دهنده انتقال

 روي طبقـه  هـر  انتهـاي  بـه  نرسـيد  از پس پارچه . حركت است در دهنده انتقال هاي ميله و زنجير سري يك طبقه هر در و است طبقه
 خـارج  آن از و رسـيده  ماشـين  طبقـه  ترين پايين به تا رود مي پيش طبقه اين انتهاي ها تا ميله وسيله به و شده منتقل تر پايين طبقه زنجير

  . كرد خشك بيشتري سرعت با را پارچه توان مي باشد بيشتر طبقات اين تعداد چه هر. شود
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  فن آوري نانو 3-1-2

   و پودر نانوMasterbatcheستفاده از ا

 نـانونقره  حاوي كه پليمر از توان مي توليد فرآيند امكانات مبناي بر پليمري فيلمهاي و بافت بي منسوجات ، مصنوعي الياف توليد در

 دوام و پليمـري  يـف ل در نـانونقره  دائمـي  پايـداري  شيوه يا اين و نانونقره پودر اختالط از Masterbatch مزيت . گرفت بهره ، است
 عمليـات  اين و ميشود استفاده پدينگ روش از لذا هستند پارچه طرح توليدات آنجائيكه از. است  توليدي كاالي باالي شستشويي

  .ميگيرد انجام دستگاه استنتر در
 ، پارچـه  نـانو  ليات توليدعم انجام بر عالوه و باشد مي پارچه تكميل در آالت ماشين مهمترين از يكي ماشين اينالزم به ذكر است 

 انجـام  خـشك  حرارت و كشش تحت خشك كن اتاقكهاي از عبور از پس پارچه عرض و طول تثبيت عمل و پارچه كردن خشك

  در نجيرهـا ز ايـن  روي كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده   مخـصوصي  از زنجيرهاي سوزني ريلهاي جاي به آن جديد انواع در اما . گردد مي

 .  شـود  مي استفاده پارچه لبه گرفتن براي مخصوصي هاي گيره از اوقات گاهي . است نصب گرديده يسوزنهاي مناسب هاي فاصله 

 بـه  پارچـه  هـدايت  و زنجيرهاي كن خشك تاقكهايا از عبارتند كه است شده تشكيل اصلي قسمت دو از استنتر ماشين كلي طور به
 را گرما كه است قوي يك پروانه داراي اتاقك شود، مي خشك داغ هواي وسيله به  پارچه كن  خشك اتاقكهاي در. ماشين  داخل

پـس از آن و در  . گـردد  مـي  يكنواخـت  طـور  بـه  شـدن پارچـه   خـشك  باعـث  و كند مي منتقل اتاقك سرتاسر به يكنواخت بطور

 عـرض  لبـه  طـرف  دو از كه است هايي گيره يا و سوزنها كنند داراي مي تثبيت را پارچه عرض حقيقت در  پارچه هدايت زنجيرهاي

  . دهند مي عبور داخل ماشين از را آن و گرفته محكم را پارچه
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  استنتر    ماشينهايانواع 

  شرح  نوع و تيپ ماشين

  مستقيم صورت به
 از و است زياد خيلي ماشينها اين طول ، مي شود خارج ماشين انتهاي از و كند مي طي را ماشين طول بار يك فقط پارچه

  . اندشده يلتشك زيادي اتاقكهاي

  دوبله صورت به

 از ورود محل نزديكي در و ، گردد بر مي غلتكي وسيله به ماشين انتهاي به رسيدن از پس پارچه ماشينها نوع اين در كه
 و كارخانه در كمتري فضاي اشغال و آن بودن كوتاهتر قبلي به نوع نسبت ماشين نوع اين مزاياي . گردد مي خارج ماشين
  .و خارج شدن پارچه مي باشد داخل بر ركارگ يك نظارت

  ايستاده صورت به

 غلتك يك وسيله به اتاقك هر از از گذشتن پس پارچه و شوند مي ساخته طبقه چند صورت به ماشين اين در اتاقكها كه
 . شود ارجخ آن از و برسد ماشين طبقه آخرين به تا شود مي اتاقك تكرار هر طي از بعد عمل اين و رود مي بعدي طبقه به

  . است بيشتر ديگر انواع از آن ارتفاع ولي است استنتر ماشين نوع طول كوتاهترين لحاظ از ماشين نوع اين

  

   

  

  

  در ايرانطرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا 

طرح هاي در برخي از بر اساس آخرين اطالعات اخذ شده از ستاد ويژه توسعه فن آوري نانو در دفتر رياست جمهوري ، 

  :  به قرار زير مي باشد در كشورماندست اجرا در زمينه صنايع نساجي ، پوشاك و چرم

  توليد چرم مصنوعي آنتي باكتريال توسط شركت پارس نانو تك آسان �

دستيابي به دانش فني توليد چرم مصنوعي آنتي باكتريال با خاصيت جذب باال توسـط مركـز تحقيقـات دانـشگاه آزاد            �

رد نتايج اين طرح به عنوان نانو روكش ها در صنايع نـساجي ، پزشـكي و دارويـي مـي باشـد در ايـن          كارب .جنوب تهران   
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پروژه با استفاده از روكش كرونا ، چرم جهت استفاده در كفش آنتي باكتريال گرديده است و با توجه بـه اينكـه جـاذب      

  . و قارچ جلوگيري مي نمايدرطوبت شده است، قابليت جذب عرق پا راداشته و در نتيجه از رشد باكتري

ارائه فن آوري منسوجات ضد آب ، ضد لك و آنتي باكتريال ، براي فرش و پارچه توسط شركت پـارس نـانو توليـد             �

  آسان 

 محـصول  .دستيابي به دانش فني توليد پشم هاي آنتي باكتريال توسـط مركـز تحقيقـات دانـشگاه آزاد جنـوب تهـران                �

ذرات داراي كاربرد در صنايع نساجي مي باشد در واقع هدف از اين پـروژه تهيـه نـخ هـاي            جديد اين طرح با عنوان نانو       

پشمي آنتي باكتريال مورد استفاده در البسه جهت جلوگيري از رشد و انتقال ميكروب بخـصوص در كاربردهـايي اسـت               

ه عالوه بر ضد باكتري بودن كه مستقيما در معرض تماس با ترشحات بدن مي باشد و در نتيجه رسيدن به كااليي است ك               

داراي خاصيت ضد بو نيز مي باشد همچنين اين نخ ها مي توانند در خامه فـرش دسـتبافت نيـز مـورد اسـتفاده قرارگيرنـد         

الزم به ذكر .  ميليون تومان مي باشد500 تا 100پيش بيني حجم سرمايه گذاري الزم براي توليد و تجاري سازي  آن بين    

وان يكي از كاالهاي مصرفي و تزئيني در خانه هاي ايراني و همچنين اماكن مقدس مـي باشـد در                    است فرش دستي به عن    

اماكن مقدس به دليل رفت آمدهاي مكرر و نيز حضور اقشارمختلف با فرهنگ هاي متفاوت و نيز شـرايط اقليمـي محـل               

گي هـاي گونـاگون از قبيـل      سكونت ، نوع آداب و رسوم سبب مي گردد تا فرش هاي مـورد اسـتفاده در معـرض آلـود                    

عالوه بر آن مسئله شستشوي فرش ها نيز بـه دفعـات باعـث    . ميكروب ها ، قارچ ها ، باكتري ها و بوي نامطبوع قرار گيرد          

  .صرف هزينه هاي باالو كاهش عمر مفيد فرش خواهد بود

ستفاده مي شود به طوري كه ابتدا      در فاز اول اين طرح از نانو ذرات سيلور براي ضد باكتري و ضد بو كردن الياف پشم ا                  

محلولي از نانو سيلور با غلضت هاي مختلف تهيه وبا استفاده از روش مناسب كاالي پـشمي آنتـي باكتريـال گـردد و بـه                          

منظور افزايش ثبات سايشي و شستشويي از رزيني كه جاذب رطوبت است ، جهت بهبود خاصيت تنفس پذيري اسـتفاده         

ي بر روي نخ پشمي تشكيل گردد و از پخش شدن و جدا شدن نـانو ذرات سـيلو جلـوگيري         شده است تا به صورت فيلم     

 كوپل نموده كه خود باعث ماندگاري ذرات نانو SIO2در فاز دوم اين طرح ابتدا نانو ذرات سيلور را با نانو ذرات . نمايد

وشش مي دهيم تا خاصيت خود تميـز   آنرا پTio2سيلور و تشديد خاصيت ضد بو در الياف مي گردد سپس با نانو ذرات          
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شوندگي را در آن ايجاد نمائيم و در انتها جهت پايداري و افـزايش ثبـات شستـشويي و سايـشي آن را بـا رزيـن مناسـبي             

  .پوشش مي دهيم

  توليد پارچه هاي ضد لك و ضد آب و خود تميـز شـونده توسـط پركـت نـرمين شـيمي نـوين بـا همكـاري شـركت                              �

  واال پوش

ه دانش فني توليد الياف مصنوعي آنتي باكتريال توسط دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي امير كبير اين تحقيق دستيابي ب�

از اصالح پودر پليمر به عنوان يك محصول واسطه رايج در واحدهاي پتروشيمي شروع شده است قابليت فرايند پـذيري              

رق اعمـال شـرايط مناسـب در مراحـل مختلـف توليـد              و خواص نخ هاي فيالمنتي توليد شده در مقياس نيمه صنعتي از ط            

پس ازآن خواص ميكروبيولوژي پارچه توليد شده  نيز مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه                . پارچه مورد بررسي قرار گرفته است     

  . است

ايـن دسـتاورد در      . دانـشگاه صـنعتي اصـفهان      در    نانو الياف اكريليك حاوي نانو ذرات نقره با سـاختاري مناسـب            تهيه�

ژوهشي با موضوع تهيه محلول همگن حاوي نانو ذرات نقره طي يك فرايند آسان و بررسي عوامل تاثيرگذار بر تعـداد،           پ

و خاصيت ضد ميكروبي نانو الياف تهيه شده در مقابل سه نوع باكتري  .اندازه و پراكندگي توزيع نانو ذرات به دست آمد

  .است رايج به اثبات رسيده 

تواند با استفاده از پارامترهايي نظير  دهد كه اندازه و توزيع نانو ذرات در محلول كلوئيدي مي شان مينتايج اين تحقيقات ن

    .مدت زمان نوردهي و ميزان نمك نقره كنترل شود

سه فرايند مختلف اختالط جهت اصالح پليمر، تاثير تغيير درصد نانو ذرات نيز بر روي دو نـوع مـاده بـر پايـه نـانو ذرات               

نتايج اين طرح در مجتمع هاي بزرگ پتروشـيمي و يـا در خـط توليـد كارخانجـات توليـد                     .رسي قرارگرفته است  مورد بر 

  .الياف و واحدهاي توليد مستربچ بدون نياز به نصب هرگونه تجهيزات اضافي به سهولت قابل اجراست
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   مورد نياز و ابزار آالت تجهيزات، معرفي ماشين آالت 3-2

  توضيحات  مارك دستگاه  )دستگاه( داد تع  نام ماشين آالت

   كيلوگرمي200  آذر دلتا
  2  جت رنگرزي

   كيلوگرمي300  تيس آلمان

   كيلوگرم120 متري به ظرفيت 1  ايراني
  2  سانتريفوژ

   كيلوگرم200 متري به ظرفيت 5/1  ايراني

  ايراني  2  بيرون ريز آب گير
---  

  

  چهار كله با سيستم بخار  ايراني  2  خشك كن

   سانتي متر180عرض   ايراني  2  كلندر

  ايراني  2  پشت رو كن
---  

  

   كيلوگرمي100  ايراني  1   كيلوگرمي100ميكسر 

  ايراني  1  شرينگ
---  

  

   چهارخانه مشعلي و روغني2/2عرض   ايراني و خارجي  1  استنتر

    ايراني  2  هاسپل
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  مكانيزم آنتي باكتريال نانو نقره

  شرح  مكانيسم

  مكانيسم يوني

  

Agقره فلزي به مرور زمان يون هاي در اين مكانيسم ذرات نانو ن
اين يون ها طي .  را از خود ساطع مي كنند+

HSواكنش جانشيني باندهاي 
AgS را در جداره ميكروارگانيسم به باندهاي -

 تبديل مي كنند كه نتيجه اين -

  .واكنش تاتوره شده و تلف شدن ميكروارگانيسم است

  مكانيسم كاتاليستي

  

ورد كامپوزيتهاي نانو نقره سمي كانداكتورها صدق مي كند ذرات نانو نقره روي پايه اين مكانيسم كه بيتر درم

Tioهاي نيمه هادي مانند 
2

Sio يا 
2

 قرار گرفته مي شود در اين حالت پايه هاي نيمه هادي بدون نياز به انرژي 

ي از حضور حفره هاي نور به دليل كاهش سرعت الكترونها بين اليه ظرفيت و اليه هدايت اتم يه حالت پايدار

مي رسند در اين وضعيت ذره مانند يك پيل الكتروشيميايي عمل مي كند و با اكسيد كردن ) _ (eو تراكم + 

Oاتم 
2

 يون 
2
O

H و با هيدروليز -
2
O يون ، OH

 گروه در  را توليد مي كنند كه هر دو از بنيانهاي  فعال+

  .باشند مي نيز وبميكر ضد عاملين ترين قوي از كه هستند فعال اكسيژن

 
 ميكـروب  نـوع   600 از بيش تا كنون و است گرفته صورت نقره نانو ذرات اثرگذاري جهت ميكروبها انواع روي متنوعي تحقيقات

  .كرد اشاره نيز ايدز به ويروس حتي توان مي جمله آن از كه اند شده شناخته پذير اثر

  دي اكسيد تيتانيوم )ب 

 ود بـراي  اخيـر  سـال  چنـد  رنـگ، در  صـنايع  در و بها فاضال تصفيه در كاربرد بر عالوه تيتانيوم كلريد تترا اي و تيتانيوم اكسيد دي ماده

 خاصـيت  از كـه  اسـت  زدايـي نـد  گ و هـوا  هـاي  ه حـذف آالينـد   بـراي  اسـتفاده  آنهـا  از يكـي  .اسـت  شده مطرح نيز ديگر كاربرد
كـن   تميـز  خـود  لولـه هـاي  نانو سـاخت  بـراي  اسـتفاده  يگـري د استفاده مي شـود و كـاربرد  ) Photocatalysis(فتوكاتاليستي 

)Cleaning - self (با استفاده از خاصيت فوق آبدوستي اين ماده است.  

 داراي كـه  است سفيدرنگي پودر اين ماده .دارد فراواني كاربرد روزمره زندگي در كه است فلزي اكسيدهاي از تيتانيوم اكسيد دي

  .شود مي استفاده صنعت در سفيد رنگدانه عنوان به ماده اين پودر . باشد مي بروكايت و روتيل آناتاس، كريستالي فاز سه

 بـه  شـده  اسـتفاده  خاصـيت  ايـن  از.  الكترون ولت است كه مي تواند نور فرابنفش را جذب كند2/3شكاف انرژي اين ماده 

 و كـارا  بـسيار  زنـدگي  در را آن كه ماده اين گردي مهم خاصيت دو .رود بكار مي آفتاب ضد هاي كرم در فرابنفش نور جاذب عنوان
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 آلودگي حذف ها، و فاضالب آب تصفيه براي خاصيت دو اين از .است آن تميزكني خود و فتوكاتاليستي سازد، خواص مي مفيد
 ودخـ  هـاي  شيـشه  و مـه  ضـد  هـاي  اليـه  و سطوح ساخت توليد هيدروژن، مانند فتوشيميايي هاي واكنش تسريع ساختمانها، در هوا

   . شود مي استفاده تميزكن

  خاصيت فتوكاتاليستي �

 جذب با سطحي هاي اتم الكترون مي شود باعث فرابنفش نور پرتو با آناتاس كريستالي فاز در تيتانيوم اكسيد دي هاي اليه تحريك

  مـاد  نـانوذرات  سـطح  الكتـرون حفـره در   زوج حالـت  ايـن  در .شـوند  هـدايت منتقـل   اليه به ظرفيت اليه از شده برانگيخته فوتون

 سـطح  حالـت  در اين.ربايند مي را ها الكترون اين سطح با برخورد در هوا اكسيژن هاي مولكول .آيد مي تيتانيوم بوجود اكسيد دي 

 اهـو  كننده آلوده هاي مولكول با برخورد در ماده اين اين دليل  به .كند اكسيد نيز را آب تواند مي بطوريكه شود، مي فعال بسيار ماده

  .كند تبديل غيره و آب كربن، اكسيد دي به كرده اكسيد را آنها تواند مي كربني هستند آلي هاي مولكول عموما كه

  خاصيت فوق آبدوستي �

 فتوكاتاليـستي  خاصـيت  بـا  كـه  اين خاصـيت  .است آن آبدوستي فوق خاصيت دهد مي نشان خود از ماده اين كه ديگري خاصيت

 شيـشه،  سـطح  روي را مـاده  ايـن  از نازك اي اليه دليل بهمين .شود مي اين ماده در خودتميزكني يدهپد باعث دارد تنگاتنگي رابطه

  .شوند آن شدن كثيف از مانع تا نشانند مي بعضي ظروف و كاشي

 رابنفشف نور با ماده اين سطح چنانچه .تشديد كند خود در را آبدوستي حالت شرايطي در تواند مي كه ايست ماده تيتانيوم اكسيد دي
پيونـد   بـه  و شـده  شكـسته  ماده اين اكسيژن پيوندهاي آب مجاورت در شد، داده قبل توضيح بخش در كه فرآيندي با شود تحريك

 با را آب هاي مولكول تواند مي و هيدروكسيل بوده گروه دو داراي سطح روي تيتانيوم اتم هر بنابراين .شود مي تبديل هيدروكسيل

  .گيرد مي بخود آبدوستي فوق ماده خاصيت اين سطح رو اين از .دنماي جذب هيدروژني پيوند

 و كنـد  مـي  برقرار ضعيفي پيوند واندروالس هستند، قطبي غير عموما كه آلي هاي مولكول با حالت اين در تيتانيوم اكسيد دي سطح

 كمتـر  آلي هاي مولكول چسبيدن ثرا در شوند، داده پوشش ماده اين با سطوحي كه رو اين از .است كم سطح به مواد اين چسبندگي

  .نمايد تميز را دوباره آن كرده بلند سطح از را ها مولكول اين تواند مي آب با تماس شدن، كثيف از بعد يا اينكه شوند، مي كثيف
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 اخير به علت افزايش شيوع بيماري ها در جوامع مختلف، ميزان تقاضا براي پارچـه هـاي آنتـي باكتريـال در           در سال هاي  

زارهاي داخلي و خارجي به نحو چشمگيري افزايش يافته است و به همين علت محققـان كـشورمان در دانـشگاه علـوم                       با

هاي متعدد از آزمايشبا استفاده  پزشكي ايران براي بررسي تاثير يون هاي نقره بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي

ترين غلظت ايـن مـاده بـراي جلـوگيري از رشـد بـاكتري و                در محيط آزمايشگاهي و همچنين روي موجودات زنده، كم        

باكتري هاي  . همچنين كمترين غلظت براي از بين بردن باكتري هاي مولد بيماري را مورد بررسي و مطالعه قرار داده اند               

 بيمـاري   درصـد 80مورد مطالعه در اين طرح تحقيقاتي از عمده باكتري هاي بيماري زا بيمارستاني هستند كـه در ابتالبـه             

هايي كه فرد در بستر بيماري به آنها دچار مي شود، تاثيرگذار بوده اند كه از ميان آنها باكتري هاي مولد اسهال، التهـاب             

روده، خونريزي، مننژيت نوزادان، بيماري هاي گوارشي، عفونت سيستم ادراري و در خـانم هـا عفونـت ريـوي از شـايع             

  . ترين عوامل بيماري زاي پنومني هستند

  استفاده از نانو ذرات اكسيد فلزي ) ج

. از نانو ذرات اكسيد فلزي مي توان به عنوان نانو پر كننده از نانو كامپوزيت ها يي بـا قابليـت توليـد اليـاف اسـتفاده كـرد        

عالوه بر اين نانو ذرات اكسيد فلزي مي توانند به صورت يك ماده تكميلي بـر روي سـطح پارچـه قـرار گرفتـه و همـان                           

سازوكار چسباندن نانو ذرات به سطح بايد به گونه اي باشـد كـه   .  و غيره را ايجاد كنندUVاص ضد باكتري ، جاذب      خو

  .پوشش يكنواخت و محكمي از نانو ذرات را بر سطح تشكيل دهد و عالوه بر آن تمامي سطح نانو ذره اشغال نشود

در روش اول با . وستاتيكي بدين منظور مناسبندو پوشش دهي الكتر) Squeeze coating (روش پوشش دهي اسكوئيز

و پـس از  . استفاده از چسب ، سطح ماده پوشانده شده و مقدار اضافي آن از طريق دمش ، سطح پارچه برداشته مـي شـود     

در روش دوم ، نـانو ذرات ، در معـرض       . آن نانو ذرات تدريجا روي سطح پاشيده شده و در نهايت چسب پخته مي شود              

  .اردار الكتريكي قرار گرفته و بدين ترتيب قرار گرفتن ذرات برروي سطح تثبيت مي شونديك ميدان ب

) كـه حـاوي كـربن فعالـب هـستند        (پوشش هاي حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي در مقايسه با پوشش هاي محافظ مرسوم               

امـروزه در  . حـدود را دارنـد    مزايايي نظير سبك و ارزان بودن ، سم زدايي عالوه بر محافظـت و مـدت زمـان اسـتفاده نام                    

  با جذب امواج مـاوراي بـنفش از نـور    TIO2.  استفاده مي شود   TIO2بسياري از تي شرت ها و جوراب ها از نانو ذرات            

  .خورشيد و نشان دادن خواص فوتوكاتاليستي باعث كشته شدن ميكروب ها مي شوند
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   رنگرزي منسوجات با نانو ذرات كربن  )د 

چنين .رنگرزي منسوجات است)پيگمنت(ذرات رنگدانه ن آوري نانودر نساجي ،كاربرد مستقيم نانو  ربردهاي ف يكي از كا  

نشان داده شده .  عملي است  كه نانو ذرات در حمام رنگرزي كامال پراكنده شده و تراكم نداشته باشيم            زي هنگامي رنگر

به آهستگي پلـي اسـتر و اكريليـك را در دماهـايي          نانو متر مي تواندد      8است  كه نانو ذرات كربن سياه با اندازه معمولي           

در رنگرزي پنبه ، پشم ، نايلون و اكرليك ، توزيع .تحت شرايط معمول رنگرزي كنند) tg(باالتر از دماي ذوب شيشه اي 

به منظور جلـوگيري از تـراكم   .مناسب نانو ذرات در محيط آبي و جذب آنها بر روي سطح الياف دو نكته كليدي هستند             

ها در محيط دوست ، بايد توانايي توزيـع ذرات را بـاال بـرد ، لـذا عمليـات اكـسيداسيون بـراي ايجـاد گـروه هـاي             رنگ  

بدين منظور پودر نانو ذرات كربن سياه انجـام مـي شـود ،    . كربوكسيليك روي سطح ناو ذرات كربن سياه انجام مي شود    

گردد و پس از خشك كـردن فراينـد رنگـرزي معمـولي             سپس مخلوط سانتريفيوژ شده و نان ذرات از پر كننده جدا مي             

  .مورد استفاده قرار مي گيرد

  نانو اليه هاي خود آرا ) ه 

يك رقيب جـدي بـراي پوشـش هـاي نـساجي مرسـوم بـه        ) Self- assembled nanolayeres (نانو اليه هاي خود آرا

ي از مواد به سازمان دهي خـود بـه صـورت            منظور از خود آرايي در فرآوري و ساخت مواد ، تمايل برخ           . شماره مي آيد  

تحقيقات در ايـن    . است)از ايين به باال   (اين راهكارها وسيله اي براي دستيابي به مواد ساختار يافته           . آرايه هاي منظم است   

در روش خود آرايي مولكول هاي شيميايي هدف ، اليـه اي را بـا ضـخامت كمتـر از       .زمينه مراحل اوليه را طي مي نمايد      

  . متر بر روس سطح منسوجات ايجاد كرده و بديت ترتيب يك ساختار نانو اليه اي ايجاد مي شودنانو

يكي از اين روش ها استفاده از الكتروسـتاتيكي بـراي   . روش هاي مختلفي براي ايجاد  اين نانو اليه ها پيشنهاد شده است            

مخصوصا ايـن روش    . حافظتي يا بهداشتي است     ايجاد نانو اليه ها بر سطح منسوجات ، به منظور بدست آوردن خواص م             

به دليل كنترل دقيق ب ر ضخامت ، همگن بودن و ترتيـب اليـه هـا بـه وسـيله كنتـرل معمـاري مولكـول هـا و نيروهـاي                        

  .استاتيكي ، مطلوب است
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رار گرفته فرايند خود آرايي بدين ترتيب انجام مي سود كه يك سطح باردار در يك محلول پلي الكتروليت بار مخالفل ق

و مقدار ماده جذب شده با چگالي بار روي زمينه كنترل مي شود و پس از آن مقدار اضافي پليمر چـسبيده بـه سـطح ، بـا       

  .يك شستشوي ساده در يك محلول خنثي تحت شرايط مناسب جدا مي شود

  شركت هاي معتبر در زمينه تهيه و كاربرد فن آوري نانو در صنعت نساجي 

، )Nano - washing(، نانو واشـينگ  ) Nano - fabric(، نانو فابريك ) Nano - finish(نظير نانو فبنيش هاي مختلفي شركت

ولي شركت نـانو تكـس اولـين و در    . در زمينه كاربرد و تهيه نانو در صنعت نساجي فعال هستند) Nani skill(نانو اسكيل 

تا به حال محصوالت مختلفي اين شركت . نساجي استنانو مواد براي صنعت حال حاضر معتبرترين شركت هاي سازنده  

ــNano – careهــاي تجــاري بــا نام   اني و پنبــه اي بــاخواص ضــدچروك ،ضــد آب رفتگــي، ضــدآب و  پارچــه هــاي كت

  و) تكميـل آب دوسـت پايـدار    ( Nano – dry، ) تكميل ضـد آب و روغـن فـوق العـاده پايـدار      (Nano – pel، ) ضد لك 

 Nano   touch ) براي توليد منسوج بي بافت از نانو  . را رائه داده است)صنوعي با پوسته و ظاهر شبيه الياف طبيعيالياف م

  . ، چيپس نايلوني ، اسيد فرميك  مورد نياز خواهد بود الياف و توليد انواع فيلتر به روش الكترو اسپينينگ 

به عنوان نمونه يـك ليتـر از   . مي باشد ) گرماژ(ه  علي االقاعده ميزان مصرف مواد نانويي تابع وزن واحد سطح انواع پارچ           

   گـرم بـر  200 متر مربع پارچه پنبه اي بـا وزن     5 براي ايجاد خاصيت مورد نظر در         محلول رقيق شده حاصل از مواد فوق ،       

  .  هر مترمربع ، كافي خواهد بود 

  قيمت محصوالت نانويي شركت آرمان انديشان نو

  نسبت استفاده  قيمت   مواد 

  20 به 1   هزار ريال570  د نانويي جهت ايجاد خاصيت ضد لك بر پايه تيتانيومموا

  1به / . 4   هزار ريال120  مواد نانويي جهت ايجاد خاصيت ضد آتش بر پايه فسفر
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  روش هاي توليد نانو طالو نقره

  شرح  نام فرايند

  سنتز فازبخار

سب است به اين صورت كه مخلوط فاز بخار به طور سنتز فازبخار ذرات ، براي توليد نانو ذرات فلزي منا

ديناميكي ناپايدار است تا مواد در حد نانو تهيه شود ، ذرات به صورت همگن هسته گذاري مي كنند و بعد از 

يكبار مرحله هسته گذاري، بخار فوق اشباع باقي مانده به وسيله متراكم شدن و واكنش با ذرات باعث رشد ذره 

درابتدا بايد بخار فوق اشباع تشكيل ( جا رشد ذره بيش از مرحله هسته گذاري اتفاق مي افتد هامي شود، دراين

داد به اين صورت كه يك جامد را حرارت مي دهيم تا به صورت بخار در يك گاز پايه درآيد، سپس با يك 

 خاموش كرد كه با گاز سرد آن را مخلوط مي كنيم تا دماي آن كاهش يابد بعد از اين مرحله بايد سيستم را

  .برداشتن منبع بخار فوق اشباع يا كاهش سينتيكي واكنش انجام مي شود و از رشد ذرات جلوگيري مي شود

  الكتروشيميايي

براي تهيه نانو ذرات طال و نقره از طريق روشهاي الكتروشيميايي نيز اقداماتي شده است كه سايز ذرات با تنظيم 

وشهاي الكتروشيميايي در توليد نانو ذرات اثرات پارامترهاي گوناگون مثل دما ، در ر. شدت جريان تغيير مي كند

جنس كاتد ، اورولتاژ ، دانسيته جريان ، زمان ، نوع الكتروليت برروي اندازه و ساختار ذات بررسي شده است 

ه استفاده از يكي از روش هاي سنتز نانو ذرات فلزي طي روش الكتروشيمي الكترو پالس است اين روش بر پاي

روشي براي جانشيني الكتروستاتيكي . الكتروشيمي پالسي و شيمي صوت است و به تجهيزات باال احتياج دارد 

  .طال روي سطح الكترود در الكتروشيمي و ايجاد باند بين طال با تيولها و دي سولفيدها گزارش شده است

در تمام موارد اليه اي . ميد و يديد نقره انجام مي شود رسوبگذاري الكتروشيميايي بر پايه ، سولفات ، كلريد ، بر

از جمله فوايد روشهاي الكتروشيميايي براي تهيه نانو پودرها اين است كه به راحتي . از نقره تشكيل مي شود

ايزوله و جدا مي شوند و محصول فرعي حاصل از ماده كاهنده را هم توليد نمي كنند و بسيار انتخابي عمل مي 

  .روي سطح پتانسيل را بايد كنترل كرد+ Agبراي جلوگيري از جانشيني خود بخودي . كنند

  فوتوليز
سنتز نانو ذرات به روش پرتو كافت گاما نيز ميسر است طي اين كاهنده قوي بوجود مي آيد كه باعث كاهش يون 

  فلز شده و عدد اكسايش فلز را به صفر مي رسانند

كاهش 

  شيميايي

مثل پلي وينيل (سط كاهش شيميايي در حضور يك پايداركننده مثل سورفاكتانتها و پليمرها سنتز نانو ذرات تو

با .  و كنترل هم زدن تغيير دادpHكه مي توان اندازه ذرات را با تغيير دما ، . بسيار معمول مي باشد)پيروليدين 

  وال بسيار طوالني است وجود سهولت در اين روش معايبي نيز وجود دارد مثل زمان انجام واكنش كه معم

مرحله مهم در طول تهيه نانو ذرات در ابعاد مورد نظر ، كنترل رشد و جلوگيري از تجمع ذرات مي باشدكه به 

واكنش هاي كاهشي با وجود . وسيله ي ليگاندها پليمرهاو يا سور فاكتانتها از رشد مي توان جلوگيري كرد

 انجام واكنش مي باشد كه معموال بسيار طوالني است البته بعضي از سهولت معايبي نيز دارند كه مهمترين ان زمان

كاهش يون نقره با يك كاهنده مي تواند در دماي اتاق رخ دهد البته .كاهنده ها در دماي اتاق عمل مي كنند 

افزايش دماي واكنش منجر به . سرعت واكنش آنقدر كند است كه تشكيل اجزاي نقره ساعتها طول مي كشد

  .متر مي شود و اين تغيير مربوط به اختالف پتانسيل بين اكسيداسيون حالل و كاهش گونه فلزي استزمان ك
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  آشنايي با مواد اوليه با پايه نساجي 

  شناخت الياف) الف 

 مثـل  معـدني  اليـاف  ابريـشم و   و مـو  ، پشم مثل حيواني الياف كنف ، و كتان ، پنبه مثل گياهي  الياف دسته سه به طبيعي اصوال الياف

 هاي پارچه از نيز اين طرح در و برخوردارند بيشتري اهميت از نساجي صنعت در پنبه الياف كه اين دليل به . شوند مي بست تقسيمزآ
 رونـد  مـي  كـار  بـه  آنهـا  رنگـرزي  بـراي  كه مواد رنگزايي طبقات و الياف اين خواص مورد در است الزم است شده استفاده اي پنبه

  .شود داده مختصري توضيحات

 ، واكسها ، پروتئينها نظير سلولزي غير را مواد بقيه و هستند سلولز درصد 94 حاوي تقريبا شوند مي چيده بوته از كه هنگامي پنبه الياف 

 خـالص  سـلولز  مقـدار  و ، شـوند  مي جدا گري سفيد و شستشو با اين ناخالصيها از زيادي مقدار . دهند مي تشكيل ديگر مواد و قندها

  . رسد مي درصد99 به تقريباً ليف در ودموج

  

 شـرايط  در كه متوسط قدرت سفيدكنندگي با كننده سفيد مواد . باالست معمولي مصارف در شيميايي عوامل برابر در پنبه مقاومت
   ، شـوند  رفمـص  درسـتي  بـه  و الزم هـاي  دسـتورالعمل  طبـق  احتياط و با چنانچه ، روند مي كار به اي پنبه البسه شستشوي در معمولي

 شوند مي پنبه تجزيه سبب ، سرد يا و گرم صورت به غليظ اسيدهاي و رقيق و گرم محلول اسيدهاي . كند نمي وارد الياف به اي صدمه
) مخصوصا به مدت طوالني(رقيق اسيد حتي نبايد ، مختلف رنگزاي مواد با پنبه رنگرزيهاي كليه در كه داشت توجه  بايد بنابراين ،

 . روند مي كار به پنبه كردن مرسريزه در سوزآور سود مانند قليايي محلولهاي . دبر كار به

 خصوصيات از . ندارند روي پنبه بر آور زيان مخرب و اثر لباسشويي پودرهاي و دترجنتها اغلب و صابون نظير قليايي تركيبات ساير

 رنگـرزي  مختلفـي  رنگزاي مواد با توان مي را پنبه . اشاره كرد نآ استحكام و دوام خنكي، ، نرمي ، سبكي به توان مي پنبه الياف ويژه
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 آزوييـك ،   رنگـزاي  مـواد  مـستقيم ،   رنگزاي  مواد:از عبارتند ، روند مي به كار پنبه رنگرزي براي كه رنگزايي مواد طبقات كرد
 . پيگمنت  رنگزاي  مواد تيو ،راك رنگزاي محلول ، مواد خمي و خمي رنگزاي محلول ، مواد گوگردي و گوگردي رنگزاي مواد
   قلياييها اثر�

 و چربـي  مـواد  بخـصوص  پنبه زياد ناخالصيهاي حرارت در سود غليظ محلول حتي قلياييها برابر در زيادي بسيار مقاومت پنبه الياف 

 بـا  تمـاس  در پنبـه  . شـود  يمـ  استفاده پنبه كردن تميز براي خاصيت سوزآور اين سود . دارند (NaOH) از . كند مي جدا پنبه از را موم

 بـه  عمل اين نساجي صنعت در . آيد مي به وجود ليف طولي و عرضي مقطع در شيميايي و فيزيكي تغيرات و شده متورم غليظ قليايي
 كـاالي  از كـه  طـوري  به ، كند مي حفظ را خود شفافيت رنگرزي از شده پس مرسريزه نخ و پارچه شود مي ناميده مرسريزاسيون نام

  .ندارند پنبه روي مخرب اثر صابون و شستشو پودرهاي نظير قليايي تركيبات . است كامالً متمايز ، نشده مرسريزه كه مشابه

  اثر اكسيد كننده ها �

 هانانچـه بـا احتيـاط هـا و دسـتورالعمل     چر شستشوي البسه به كار مي روند،محلولهاي سفيد كننده كه در شرايط معمولي د  

و ) H2O2(محلول هاي سفيد كننـده نظيـر آب اكـسيژنه           .  ، صدمه اي به الياف وارد نمي كنند        الزم به درستي اجرا شوند    

 مـدت  اي پنبه الياف قدر هر. تركيبات كلردار آب ژاوال به مرور كه مصرف مي شوند استحكام پارچه را كاهش مي دهند 

  . شود مي كاسته آنها مقاومت از ولي شوند مي سفيدتر ، قرار بگيرند كننده اكسيد محلول در بيشتر

  اثر اسيد ها �

 ، اسيد نيتريك H2SO4 ، اسيد سولفوريك   HCLاسيد كلريدريك ( به طور كلي محلول رقيق و سرد اسيدهاي معدني       

HNO3 (را پنبـه  اليـاف  مولكـولي  سـاختمان  غلـيظ  و گرم كه اسيدهاي صورتي در ، ندارند پنبه روي بر زيادي تاثير كوتاه مدت به 

 كه بود خواهد ديگر محصولي مرحله اين از پس و ليف . است نداده دست از را ليفي خود ساختمان پنبه كه زماني تا كنند مي متالشي
اسـيد  . اثرشـان نـسبتا كمتـر اسـت    )  يا جوهر سركه CH3COOHاسيد اتيك ( اسيد هاي آلي . نساجي نيست استفاده مورد

 اسيد اين از احتياج باشد مورد پنبه روي اسيد يا كردن عمل اگر علت همينبه . اتيك اثر ضعيفي روي پنبه ازخود نشان مي دهد

  . شود مي استفاده
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  خام     پارچه مبتني بر     استفاده    دد اوليه مورموا) ب 

 و يـا  هـا  نـخ نـوع  . اسـت   طبيعي يا مصنوعي تشكيل شـده الياف  و ياها نخاي از   پذير است كه از شبكه      اي نرمش   پارچه اليه 

. آورد نها در كنار يكديگر ساختمان پارچه و خصوصيات فيزيكي آن را بوجـود مـي  آ و ساختار و نحوه قرار گيري       الياف

 زدن توليـد    گـره ،  روشـهاي بـي بافـت     ،  )بـافي يـا قـالب بـافي         كـش ( بافت حلقوي ،  پودي/ بافت تاري پارچه از روشهاي    

 پارچـه پنبـه اي    . ابريـشمي  و، پـشمي )نخـي (اي  ها از نظر مواد بكار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبه             پارچه.شود  مي

 و حرارت بدن را به بيرون منتقل مي كنند در بوده الياف پنبه اي هادي حرارت  داراي ) پارچه مورد نظر در طرح حاضر(

 پس از استفاده اگـر خـوب     ،در برابر ساييدگي مقاوم هستند    ،  به راحتي لكه گيري و شسته مي شوند          ، نتيجه خنك هستند  

  .در ايران به لباسهاي پنبه اي نخي مي گويند   ،شود ، بوي عرق بدن در آن باقي مي ماند خشك ن

 مقامت فوق العاده اي در برابر چروك شدن دارند حتي در زماني كه خيس  ، مصنوعي است كه از اليافپلي استرپارچه 

 وزن مانند پارچه هاي پرده اي ، ساتن ،  اگر پلي استر با الياف طبيعي مخلوط شود، در تهيه منسوجات سبك، مي شوند 

 به علت خاصيت اتوپذيري زياد در تهيه پارچه هاي پليسه زنانه و بشور بپوش  ،پيراهن و بلوز مورد استفاده قرار مي گيرد 

  . مصرف مي شود 

 از . را بگيـرد  آن جـاي  ستهنتوانـ  كنـون  تـا  ليفـي  هـيچ  و ، دارد سـاله  چنـدهزار  و طـوالني  بيـشينه  اي پنبه پارچه مصرفدر اين ميان 
 و رطوبـت  جـذب  ، اسـتحكام  ، ، دوام نرمي ، سبكي ، ارزان نسبتاً و مناسب قيمت ، زرع و كشت سهولت ، ليف اين ويژه خصوصيات

 منـاطق  در ويـژه  بـه  ، دارد قليـايي  عوامـل  برابر در كه اي ويژه مقاومت و زياد استحكام به نظر. برد نام توان مي را ديگر مزاياي بسياري

 لباس عنوان به از آن سريع رطوبت جذب خاطر به . شوند شستشو دفعات به توانند مي اي پنبه البسه ، سوزان آفتاب در معرض و حاره

 از ماهيگيري، ، دريانوردي صنايع در ويژه به بفرد است منحصر شرايط داراي پنبه نيز صنعتي مصارف لحاظ از . كنند مي استفاده زير

 پنبه صنعتي و پوششي مصارف از صرفنظر . دارد خوبي چاپ و رنگرزي قابليت  پنبه. شود مي زيادي استفاده اي پنبه هايتور و طنابها

 در اي پنبه هاي پارچه. رود مي كار به نيز آنها مشابه و قالي ، صحرايي چادرهاي و دكوراسيون هاي پارچه از بي شماري انواع تهيه در

 تقريباً مرطوب اي پنبه پارچه استحكام. است لباس بچه و زير لباس مناسب و كند نمي ايجاد پوستي حساسيت هيچگونه بدن با تماس

  . است آن خشك حالت از بيشتر درصد سي



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

 بـراي  داده و فـشار  را آن ، آب گـرفتن  بـراي  و زد چنـگ  را آن تـوان  مـي   در پارچه پنبه اي  لكه بردن بين از براي شستشو هنگام در

 درجـات  در توان مي راحتي به هستند زيرا اي پنبه شود مي استفاده بيمارستان در كه لباسهايي و ها مالفه . وشاندج كردن ضدعفوني

 و صـاف  حالـت  شستـشو  از پـس  راحتـي  به و دارند كمي شدن مقاومت چروك برابر در اي پنبه هاي پارچه . كرد استريل را آنها باال

 يا و استر پلي الياف از استفاده با امروزه . كرد اتو مرطوب را آنها بايد چروك بردن بين از كه براي دهند مي دست از را اوليه يكنواخت

 و آبكـشي  و شو و شست تقريباً. دهند مي كاهش را اي پنبه هاي پارچه پذيري چروك خاصيت ، كنند مي مخلوط پنبه كه با وسكوز

 چـسب  بـر  در كـه  صـورتي  در كلـردار  هاي سفيدكننده  از. است آسان و سهل پنبه ازالياف شده تهيه هاي پارچه تمام كردن خشك

 . كرد استفاده توان باشدمي مجاز مواد اين از استفاده لباس از مراقبت

 موجـب  خورشيد نور  تابش. گردد جلوگيري باكتري و قارچ و كيك رشد از تا نگهدار ي شود خشك جاي در بايد اي پنبه پارچه

 بايـد  خورشـيد  نور معرض در طوالني مدت به اي پنبه پارچه قراردادن از. گردد مي اي پنبه هاي پارچه تضعيف و استحكام شدن كم

  .شود باز شوكامالً و شست از حاصل چروك و چين تا باشد مرطوب حالت در  بايد اي پنبه هاي پارچه اتوكردن. شود خودداري
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  برآورد مواد اوليه ) ج 

  محل تامين  واحد  ساليانهميزان مصرف   نام ماده اوليه

  قابل تهيه از داخل كشور  تن  808  پارچه پنبه اي گرد باف

  قابل تهيه از داخل كشور تن  53/24  سود كستيك

  قابل تهيه از داخل كشور تن  27/12  دترجنت آنيونيك

  قابل تهيه از داخل كشور تن  53/24  آب اكسيژنه

  قابل تهيه از داخل كشور تن  73/3  اسيد استيك

  قابل تهيه از داخل كشور تن  16/8  نگر

مواد نانويي براي ايجاد 

  خواص مورد نظر
   قابل تهيه از داخل كشور-خارجي  كيلوگرم  10000

  قابل تهيه از داخل كشور تن  67/122  نمك

  قابل تهيه از داخل كشور كيلوگرم  150  سختي گير

  قابل تهيه از داخل كشور تن  12  صابون پس شور

  قابل تهيه از داخل كشور كيلوگرم  2000  ديمواد بسته بن
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   برآورد تاسيسات مورد نياز3-4

  تاسيسات زيربنايي

  مشخصات مصرف  مشخصات انشعاب
  تاسيسات

  ميزان مصرف ساليانه  واحد  ميزان  واحد

  840000  كيلووات ساعت  200  كيلووات  انرژي الكتريكي

  22500  مترمكعب  1  اينچ  آب

  96250  مترمكعب  65  عتمترمكعب بر سا  گاز

  

  تاسيسات جانبي و تكميلي

  شرح  تاسيسات

   تني به همراه تجهيزات جانبي3دو دستگاه ديگ بخار   شبكه بخار

   مترمكعب بر دقيقه با تجهيزات جانبي10دستگاه كمپرسور هواي فشرده با ظرفيت دو   شبكه هواي فشرده

  ادياتورهاسيستم گرمايش مركزي به همراه يونيت ها و ر  گرمايش

  انواع كولرهاي آبي   سرمايش

  اگزوز فن براي نهويه هواي آلوده سالن هاي توليد   تجهيزات تهويه صنعتي

  سيستم اعالم و اطفاء حريق   ايمني

   تني به همراه تعداد متناسبي ليفتراك دستي 5دو دستگاه ليفتراك    درون كارخانهوسائط نقليه

  ات جوشكاري ، ابزارآالت دستي و تعميراتي انواع تجهيز  ابزار آالت كارگاهي
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   طراحي كارخانه ، تخمين فضاهاي مورد نياز 3-5

در هر واحد صنعتي اختصاص فضاي مناسب وكافي جهت استقرار ماشين آالت ، جابجـايي مـواد اوليـه و محـصوالت و               

جهــت ســالن توليــد ، انبــار   در ايــن بخــش مــساحت مــورد نيــاز . ســهولت در امرتــردد كاركنــان امــري ضــروري اســت 

براي محاسـبه مـساحت سـالن توليـد ابتـدا         . ساختمانهاي غيرتوليدي و در نهايت زمين و محوطه سازي برآورد مي گردد             

سپس با توجه به خصوصيات كاري هر دسـتگاه       . مساحت خالص دستگاه ها از كاتالوگ هاي مربوطه استخراج مي شود            

د اوليه و محصول خروجي ، مانور اپراتـور بـه همـراه عمليـات سـرويس ونگهـداري                  فضاي مورد نياز جهت جابجايي موا     

سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه ها ، جمـع كـل مـساحت             . برآورد شده به مساحت خالص دستگاه افزوده مي گردد          

ورد نيـاز بـه همـين     براي كارهاي غير ماشيني نيز مساحت ميزكار و محوطه مـ          . هر كدام از ماشين آالت محاسبه مي شود         

حاصل جمع فوق بعالوه مساحت مورد نياز جهت  لحاظ نمودن مساحت راهروها ، گـسترش و       . صورت محاسبه ميگردد    

توسعه احتمالي ظرفيت توليد به واسطه افزايش ماشين آالت و تجهيزات ، مساحت مورد نياز سالن توليد را ارائـه خواهـد          

 ،  ساختمان هاي اداري ، رفاهي و نگهباني به منظور اداره امور روز مره كارخانه عالوه بر فضاهاي صنعتي و توليدي.كرد 

  . و متناسب با حجم فعاليتهاي اداري وتعداد پرسنل غير اداري واحد طراحي مي گردد

بـه طوريكـه   . حت ساختمان هاي آن مي باشـد  ا برابر مس  5 تا   3در نهايت مساحت كل زمين و محوطه كارخانه در حدود           

  . درصدآن به فضاي سبز اختصاص خواهد يافت25رصد مساحت زمين به خيابان كشي و پاركينگ و همچنين د20

 5/2حصار كشي محوطه بـه ارتفـاع        . مساحت حصار كشي نيز با محاسبه طول حصار كشي وارتفاع ديوار بدست مي آيد             

از بابت روشنايي محوطه نيز به . ي مي باشدمتر مي باشد كه يك متر پايين آن از جنس آجر و سيمان و باالي آن نرده آهن

  .ازاي هر هشتاد متر مربع ، يك چراغ پايه بلند در نظر گرفته مي شود

انواع پارچه مبتني بر تكنولوژي نانو با استناد به مطالب فوق الذكر و با لحاظ نمودن خصوصيات تكنولوژيكي طرح توليد       

 مشخـصات سـايت پـالن كارخانـه در جـدول            ) به طـرح تكميـل دارد      نانو تكميل كه به لحاظ ساختاري مشابهت زيادي       (

  . صفحه بعد ارائه شده است 
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   كارخانه توليد پارچه با استفاده از فن آوري نانو مشخصات سايت پالن

  )متر مربع(مساحت   شرح  )متر مربع(مساحت   شرح

  2200  سالن توليد  5000  زمين

  1200  ليه و محصولانبار مواد او  1000  خيابان كشي و پاركينگ

  250  ساخنمان اداري و خدماتي  1000  فضاي سبز

  50  هباني و سرايداريگن  750  حصار كشي

  --  --  63  تعداد چراغ هاي محوطه

  

   برآورد لوازم و تجهيزات اداري3-6

 به شرح زيـر  در اين بخش و با لحاظ نمودن تعداد كاركنان ، حجم امور اداري و بازرگاني واحد ، لوازم اداري و ستادي               

  . پيش بيني شده است 

  شرح  نام لوازم و تجهيزات

   سيستم پيجينگ ، خطوط همراه براي مديران   سيستم تلفن مركزي ، گوشي هاي تلفن ، حداقل سه خط تلفن ،  تلفن و سيستم هاي ارتباطي

   سيستم هاي نرم افزاري  دسترسي به اينترنت ،دستگاه كامپيوتر به همراه پرينتر ، سيستم شبكه داخلي و امكان   تجهيزات رايانه اي 

  دفاتر كاري كارشناسان ،   براي واحد هاي مديريت ، اداري مالي ، كارگريني و   انواع ميز و صندلي اداري

  جهت ايجاد امكان بايگاني متمركز   سيستم بايگاني اداري

  اه ساير ملزوماتتجهيز رستوران براي پخت غذا ، ميز و صندلي به همر  لوازم غذاخوري

  يك خودرو سواري براي تردد مديران و يك دستگاه نيسان براي امور تداركاتي  سيستم حمل و نقل

  امكانات اسكان براي ميهمانان  تجهيز ميهمان سرا

  

  



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

   برآورد نيروي انساني و ساختار سازماني3-7

 و مـوثر منـابع انـساني بـستگي دارد ، تعيـين تعـداد       كارائي هر سازمان تا حدود زيادي به شيوه اعمال مديريت وكاربرد صـحيح           

مشاغل، پست هاي سازماني و تنظيم شرح وظايف هر شغل درطبقات مختلف سازمان متناسـب بـا نـوع وويژگيهـاي تخصـصي                       

چـارت سـازماني مـورد نظـر ايـن طـرح بـا در نظـر گـرفتن                   . فعاليت مورد نظر از اصول اساسي تشكيالت يك واحد مي باشـد             

همچنـين لحـاظ نمـودن ظرفيـت و سـاير           و) نـانو تكميـل   ( پارچه مبتنـي بـر تكنولـوژي نـانو           نولوژيكي خط توليد  مشخصات تك 

  . مالحظات اقتصادي زير تعريف ميگردد

  مدير كارخانه

مديركارخانه مسئوليت مستقيم نظـارت و سـازماندهي كـل عمليـات اجرايـي كارخانـه از جملـه فعاليتهـاي توليـدي ، انبـارش ،                  

اين مـسئوليت بايـد ترجيحـا توسـط فـرد داراي تحـصيالت مـديريتي بـا سـابقه          . اداري و بازرگاني را به عهده دارد تداركات ،   

واحد توليد ، كنتـرل كيفيـت ، امـور اداري و مـالي و     : زير مجموعه هاي عبارتند از      . صورت گيرد   نساجي  مديريت در صنعت    

  . واحد بازرگاني 

  واحد بهره برداري 

 تـا مرحلـه     پارچه و مواد كمكي مورد اسـتفاده در صـنعت نـانو تكميـل             ليات اجرائي كارخانه از مرحله تحويل       در اين واحد عم   

جهت هماهنگي امـور ، شخـصي بـه عنـوان          .  صورت مي گيرد     پارچه تكميل شده با مواد نانويي     تبديل آن به محصول نهايي با       

 نفر 8 مديرتوليد به كمك . در نظرگرفته شده است عت تكميلنساجي ترجيحا با تجربه كار در صن     مدير توليد ترجيحا مهندس       

 مواد اوليه پشتيباني انجام وظايف شامل اپراتوري خط توليد ،  نفر كارگر ساده ، دو نفر تكنسين تعميرات جهت14كارگر ماهر و

  .محصول ، سرويس و نگهداري ،  مسئوليت بهره برداري از خط توليد  را برعهده خواهند داشت  و

  احد كنترل كيفيت و

 پارچـه و مـواد كمكـي صـنعت تكميـل     در اين واحد امور مربوط به كنترل ويژگيهاي مواد اوليـه اصـلي و جـانبي شـامل انـواع       

وهمچنين كنترل مداوم برانطباق فرايند هاي توليد ومحصوالت نهايي با استانداردهاي مربوطه به كمك تجهيزات آزمايشگاهي              

 انجـام  با تخصص مهندس نساجي ترجيحا با گرايش شيمي نساجي هاي اين واحد توسط فردي     فعاليت. صورت خواهد گرفت    

  . خواهد گرفت 
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   برآورد مواد اوليه و منبع تهيه هر كدام از آنها3-3

   برخي مواد نانوييشنايي با آ

  نانو نقره ) الف 

 Tio2.ه داراي پوشش نقره مـي باشـد  ك تشكيل شده Tio2 يكي از مواد مورد مصرف در صنعت نانو تكميل منسوجات از 

 اضـافه  وقتي به ماده ديگري مانند اليـاف پارچـه  ه  پودري به دست مي دهد ك     Tio2بانقره پوشاندن   . استحكام زيادي دارد  

 باشند مي سيد نانو شركتعرضه كنندگان اين ماده يكي از.ضد لك در آن مشاهده مي گردداص جديد باكتري وشود ،خو
 تحت نـام  G و  P ، L نوع 3باشدمحصوالت اوليه توليدي شركت  مي ايران در نانو محصوالت كننده اولين توليد شركت اين

  .ت  مصارف خانگي وصنعتي عرضه مي شودهم به صورت پودر جه است كه به صورت كلوئيد ،NANOCIDتجاري 

 در حتي عالي كشي قارچ نيز و باكتريالي آنتي چون جالبي هاي داراي قابليت است، شده ساخته نقره نانو پايه بر كه نانوسيد محصول

ر سـ  پـشت  موفقيـت  بـا  را بهداشـتي  كيفـي،  آزمايـشات  انواع محصول اين .است ميكروب در ايجاد مقاومت بدون كم هاي غلظت

  . است بومي كامال دانش و تحقيقات پايه بر محصول اين ساخت.شود مي عرضه بازار به و گذاشته

 بـراي  اسـت  رفتـه  مي و بكار بوده شده شناخته ديرباز از خاصيت اين بلكه نيست معاصر داستاني نقره ميكروبي ضد خاصيت داستان
 براي يا و بستند مي را زخم محل سپس و ميدادند نقره قرار جنس از اي سكه زخم روي سربازان زخمهاي ترميم جهت جنگها در مثال

 بـه  را نـشين  اعيـان  منـاطق  در مـسري  بيماريهاي نيافتن شيوع علت و است، مي شده استفاده اي نقره ظروف از غذايي مواد نگهداري

  .ميدهند نسبت نقره ظروف

 كـه  اسـت  هـا  مكانيـسم  تعـدد  همـين  دليـل  بـه  .اند يافته ميكروبها بر نقره اثرگذاري تبيين براي را متفاوتي هاي مكانيسم دانشمندان

 ميسر نانو ابعاد در نقره ذرات ساخت نانو فناوري مدد به امروزه .كنند پيدا مقاومت يا و شوند سازگار نقره به نسبت نميتوانند ميكروبها
 شـاهد  نقـره  فلـز  از را قـوي  بـسيار  ميكروبـي  ضـد  تخاصي غلظت كمترين با كه ميدهند را اين امكان ما به نقره نانو ذرات است گشته

جـدول صـفحه بعـد ارائـه      در بارز بصورت مكانيسم دو ، است شده شناخته نقره نانو فلز از كه متعددي هاي مكانيسم ميان در.باشيم

  . شده است 
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  حوزه اداري ومالي 

مسئوليت ايـن بخـش بـه    . دراين حوزه انجام كليه امور اداري و پرسنلي، حسابداري ،مالي و فعاليتهاي پشتيباني مورد نظر ميباشد 

 نفركارمنـد  1: سـاير پرسـنل ايـن حـوزه عبارتنـد از      . ديريت امور اداري يا مالي مـي باشـد     عهده فردي با تحصيالت مرتبط با م      

  . نفر نيروي ساده جهت انجام امور پشتيباني شامل نگهباني ، راننده و امور خدماتي 6دفتري ساده و 

  حوزه بازرگاني 

جانبي همچنين تهيـه قطعـات مـورد نيـاز جهـت انجـام       در اين حوزه انجام كليه امور مربوط به تامين به موقع مواد اوليه اصلي و          

سرويس ، نگهداري و تعميرات ماشين آالت صورت خواهد گرفت ، عالوه برآن كليه فعاليت هاي بازاريابي داخلي و خارجي           

د وبرنامه ريزي ميزان وتنوع توليد متناسب با تقاضاي بازارو باالخره فروش محصوالت توليدي توسط ايـن بخـش انجـام خواهـ          

مسئوليت اين واحد به عهده شخصي با تحصيالت مديريت بازرگاني مي باشد وسه نفركارشـناس بازرگـاني وي را در                  . گرفت  

الزم به ذكر است در صورت نياز ، بخشي از پرسنل اداري ، مالي يا بازرگاني در دفتر مركزي . تحقق اهداف ياري خواهد نمود

  . مستقر خواهند گرديد 

  .  موضوع ، چارت سازماني اين واحد صنعتي به شرح زير ارائه شده است جهت روشن تر شدن
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������ ����� ����� � �����    

  تعداد تحصيالت پست سازماني

  1 كارشناس مدير توليد

  8 فوق ديپلم و پايين تر كارگر ماهر

  14 ديپلم و پايين تر كارگر ساده

  2 فوق ديپلم تكنسين تعميرات

  

� ����������� ��� ����� �����   

 تعداد تحصيالت پست سازماني

 1 حداقل كارشناسي مديريت كارخانه

 1 كارشناس كارشناس كنترل كيفي

 1 حداقل كارشناسي مدير اداري و مالي

 1 كارشناس كارمند اداري و مالي

 6 ديپلم و پايين تر پرسنل خدماتي و پشتيباني

 1 حداقل كارشناسي مدير بازرگاني

 3 كارشناس و پايين تر كارمند بازرگاني
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  مكان يابي طرح

هـا و موفقيـت واحـدهاي     كه توجه به آن سبب كاهش هزينـه مباحث مهم مطالعات امكان سنجي است يابي يكي از    مكان

نظـر  را انتخاب مكان براي يك يـا چنـد مركـز، بـا در               ) يابي ساختمانها و مراكز     مكان(مكان يابي مراكز    . صنعتي مي شود  

تواند هزينـه   اين هدف مي. اي بهينه شود  كه هدف ويژه    اي    گونه   به  ، دانند  هاي موجود مي    گرفتن ساير مراكز و محدوديت    

 يـابي   انجام مطالعـات مكـان  . حمل و نقل، ارائه خدمات عادالنه به مشتريان، در دست گرفتن بزرگترين بازار و غيره باشد         

، اقتـصاد  )زمين شناسـي و آب و هـوا  (گيري، جغرافيا  ر عمليات، روشهاي تصميم   تحقيق د : هايي از جمله    نيازمند تخصص 

 .است... مهندسي ، علوم كامپيوتر ، رياضي ، بازاريابي ، طراحي شهر و 

تـرين گامهـاي تأسـيس كارخانـه اسـت چـرا كـه نتـايج ايـن تـصميم در               در اين ميان تعيين محل كارخانه يكي از كليدي        

هـاي   يكـي از جنبـه  . دارد... ات بسزايي از بعد اقتصادي ، محـيط زيـست ، مـسايل اجتمـاعي و          درازمدت ظاهر شده و اثر    

هـاي  دهي كارخانه خواهد بود و ازبعد برون سازماني، ساخت كارخانـه  تاثيرهاي درون سازماني، تاثير مستقيم آن در سود       

حيط زيست و غيره را تحت تـاثير خـود   تواند شرايط مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، م           بزرگ در يك منطقه مي    

. تعيين محل كارخانه از نظر اقتصادي نقش مهمي در ميزان سرمايه گذاري اوليه به هنگام تاسيس كارخانه دارد       . قرار دهد 

  .خدمت دارد/همچنين هنگام بهره برداري طرح، اين تصميم گيري، تاثير كليدي در قيمت تمام شده كاال

عتي در مكانهاي بهينه و دربهتـرين وضـعيت ممكـن، نـه تنهـا گـردش مـواد و خـدمات بـه                        احداث يك يا چند واحد صن     

تـصميمهاي مـرتبط بـا انتخـاب و     . دهـد  كارخانه را در يك وضعيت مطلـوب قـرار مـي    بخشد، بلكه مشتريان را بهبود مي

  .باشد ابتيتواند اثر بزرگي بر توانايي كسب و حفظ مزيت رق يابي يك مركز، مي ويژگيهاي مكان فراگيري

سي درصد آنها پـس   بررسي مشاغل زود بازده مشخص شده است كه بيش از پنجاه درصد آنها در سال اول و حدود در

اندازي اين مشاغل، تمام جوانب ارايه  در آغاز راه با اينكه. آورند شوند و به شغل ديگري رو مي از دو سال ورشكسته مي

موردنظر نرسد و  سوددهي شود تا واحد توليدي به سبب مي مكان اله مهمبه مس توجهي شود ولي بي خدمات بررسي مي

  . ماند از رسيدن به هدف خود باز 



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

يابي درست و مناسب، عالوه بر تاثير اقتصادي بر عملكرد واحـد صـنعتي، اثـرات اجتمـاعي، محـيط                   انجام مطالعات مكان  

در ضـمن ويژگيهـاي منطقـه اي نيـز بـه عنـوان              . زيستي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه محل احداث خود خواهد داشـت           

  . شوند يابي محسوب مي عوامل كليدي موثر در تعيين محل در مسايل مكان 

گيـري در يـك    بنـدي معيارهـاي تـصميم     هدفها در شناسايي و اولويـت     . مسايل مكان يابي، هدفهاي مختلفي را دربردارند      

يـابي بـا    بنـدي ، هـدفهاي مـسايل مكـان     در يك تقسيم.  مهمي دارنديابي و زير معيارهاي آنها، اهميت و نقش       مساله مكان 

  :اند رويكرد برنامه ريزي رياضي و برحسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسيم شده

  شرح  اهداف

  )Pull(اهداف كششي 
اين هدفها اشاره به نزديكي هر چه بيشتر محل استقرار كارخانه به مشتريان و كمتر كردن مسافت 

  .يابي مي شوند ه شامل قديمي ترين مسايل مكاندارند ك

  )Push(اهداف فشاري 

 بوجود 1970يابي مراكز نامطلوب را در بر مي گيرند و از اوايل دهه  اين هدفها مسايل مكان

مدل . هدف در اين مسايل، حداكثر كردن فاصله مراكز جديد از مراكز موجود است. آمدند

 Noxious(ه شدند بعدها به مدلهاي مكان يابي مضرهايي كه براي اين نوع هدفها ارائ

Location Models (مثال براي اين هدفها، يافتن مكان مناسب براي دفن . معروف شدند

  .زباله است كه در آن، يكي از هدفها بيشينه كردن فاصله اين مكان از مناطق مسكوني است

اهداف متعادل 

)Balancing(  

اين هدفها . ادل ساختن مسافت بين مراكز و مشتريان دارندهدفهايي هستند كه تالش در متع

اين هدفها بيشتر در . پيوسته ترين نوع هدفها هستند و هدف اصلي آنها دستيابي به برابري است

مانند . تصميم گيري هاي عمومي كاربرد دارند؛ جايي كه هدف برقراري عدالت بين افراد است

  .شود سبب متعادل شدن ارايه خدمات به متقاضيان ميمتعادل كردن حجم كاري مراكز پليس كه 

  

ناپذيري به دنبال خواهد داشت و گـاهي منجـر بـه تغييـر محـل كارخانـه بـا صـرف            اشتباه در تعيين محل ضررهاي جبران     

يد كه آ  عموما اشتباه در تعيين محل، هنگامي پيش مي. انجامد هاي زيادشده، يا به ركود و تعطيلي كامل كارخانه مي   هزينه

ولي اشتباههاي ديگري نيـز وجـود دارد كـه حتـي مـديران      . شود در دست نباشد تعريف درستي از آنچه از ما خواسته مي      

برخي از اين نوع اشتباهها براي توجه بيشتر مديران، محققان و افراد كليدي و تصميم گيري . شوند زيرك نيز دچار آن مي

  : ودش يابي به اين شرح بيان مي در مسايل مكان

  

  



 

 

� � �ور� � د� از � ر� � ا� �� �  � ن � ت ا� � ��ح  �� � !" #$% & ' �*( و  )  +, ز-ن ./ � ا1ان0  �2 345678 9:  
ن; ن ز< � ا  �2 34  =>? % 5678 9: @ A  ن; � ز � � �ورن  ور B  � �,? C �� ا D EFGH 

  .ها فقدان بازرسي و شرح دقيق عوامل و نيازمندي�

  . ناقص نيازمنديهاي طرح چشم پوشي از بعضي شرايط مورد نياز و بررسي�

  . عاليق شخصي يا تعصبات مسئوالن در پذيرش حقايق و داليل منطقي و علمي�

  .مقاومت مديران اجرايي در انتقال به محل جديد�

هايي كه به تـازگي صـنعتي شـده و يـا در           احي شلوغ و صنعتي و درنتيجه ناديده گرفتن ناحيه        توجه بيش از اندازه به نو     �

  .شدن قرار دارند شرف صنعتي

  .هاي زمين و در نتيجه انتخاب زمينهاي ارزان يا رايگان  توجه بيش از اندازه به هزينه�

  .توجهي به هزينه حمل و نقل و عدم برآورد درست آن بي�

نيروي انساي بالقوه بر مبناي نـرخ دسـتمزد و بـدون توجـه بـه كـارايي، مهـارت، سـابقه و تاريخچـه           قضاوت در مورد     �

  .كارگري و ساير عوامل مؤثر در انتخاب نيروي انساني

  .اي كه جذب نيروي متخصص بسيار مشكل باشد اي با سطح فرهنگ و تحصيالت پايين به گونه  انتخاب جامعه�

  .توجهي به آينده مدت و بي هپافشاري در منافع آني و كوتا�

هاي حمل و نقل، مـواد خـام و سـاير عوامـل كـه در       بودن آنها در مورد بازار، شيوه       نبودن اطالعات و يا نادرست        كافي�

  .ها تأثير دارند برآورد هزينه

  .عوامل محيطي از جمله فشارهاي سياسي�

  .يابي هاي تصميم گيري مكان خطا در به كارگيري روشها و تكنيك�

  .مناسب به معيارهاي تصميم گيري) وزن دهي (عدم اولويت بندي �

  .نبود اطالعات دقيق و كافي در زمينه معيارهاي مورد نظر�

  .يابي توجهي به استراتژيك بودن و اثرات بلندمدت تصميمهاي مكان بي�

  ...)وازن مناطق و هم خوردن ت تهديدها ، فرصتها ، رشد تقاضا ، به(توجهي به تغيير و تحوالت آينده  بي�

  . يابي  در نظر نگرفتن تغييرات سازماني الزمه مكان�
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 پارچه با استفاده از فن آوري نانو ، به لحاظ  انواع حاضر با عنوان طرح توليدپروژه ر اساس آنچه قبال عنوان گرديد درب

 پارچه و منسوجات ، تمركز اصلي و همچنين شرايط رقابتي حاكم بر بازار انواعدر داخل كشور تكنولوژي قابل دستيابي 

   بطوريكه عمال نام نانو تكميل براي اين صنعت ،بر توسعه فرايند تكميل انواع پارچه مبتني بر فن آوري نانو مي باشد

 بدين مفهوم كه در واقع احداث چنين واحدي به منزله ايجاد يك كارخانه .  نام گذاري مناسب تري به نظر مي رسد 

 لذا مبتني بر همين استدالل و . پارچه به شمار مي آيد چاپ  به عنوان حوزه پايين دست صنعت بافندگيتكميل و احيانا 

 و در نتيجه وجود پتانسيل هاي مناسب از جمله نزديكي به  صنعت نساجي درمنطقه ابهر نسبيبه لحاظ توسعه يافتگي

شهرك هاي صنعتي شماره دو و سه ابهر زنجان،كارخانجات بافندگي پارچه و با پيش فرض اجراي طرح در داخل استان 

طبيعي .  براي ايجاد اين واحد صنعتي خواهند بود و داراي مزيتبه همراه شهرك صنعتي خرمدره ، مكان هاي مناسب

با برخورداري از حداقل ) مثال پارچه سيستم پنبه اي (است در چنين وضعيتي ، تامين مواد اوليه مشتمل بر انواع پارچه خام

 ارسال محصول نهايي به تهران به عنوان همچنين در اين صورت ،.  ميسر خواهد بود و نقلنه جابجايي و حملهزي

همچنين نزديكي واحد جديداالحداث به مركز تجمع . ترين بازارهدف ، با كمترين چالش مواجه خواهد بوداصلي

دسترسي به مشاورين و متخصصين صنعت صنعت نساجي واقع در منطقه ابهر مزيت هاي جانبي ديگري مانند سهولت 

 عالوه بر آن شهرك هاي صنعتي واقع در .نساجي ، امكان اخذ سرويس هاي پشتيباني را نيز به همراه خواهد داشت

  )انواع پارچه خام (در اين ميان با توجه به اينكه ورودي اين كارخانه.  در اولويت هاي بعدي قرار دارند  شهرستان زنجان ،

 ، احتماال به عنوان محصول نهايي و يا  در واحد مورد نظر است كه پس از تكميل صنعتي واسطه اي يك محصول

مسافت كاهش  لزوم توجه بهمحصول واسطه اي براي واحد هاي توليد پوشاك روانه بازارهاي هدف خواهد شد و با 

   .  ر مناطق استان توصيه نمي گردد جابجايي هاي محصول به ويژه براي محصوالت واسطه اي ، اجراي اين طرح در ساي
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  برنامه زمانبندي اجراي  پروژه

يكي از اركان مهم اجراي پروژه ها كه ضامن موفقيت آن مي باشد پيروي از يـك برنامـه زمـان بنـدي مـدون اسـت كـه                

هي و قاعده منـدكردن  زمان بندي فعاليتها ضمن سازمان د. كلي مستثني نيستند  احداث واحد هاي صنعتي نيز از اين قاعده

بنـابراين ضـرورت دارد مجـري بـا در نظـر گـرفتن       . آنها ، باعث اعمال مديريت بهتر و تخصيص به موقع منابع مي گردد         

ويژگيهاي خاص طرح با ديد جامعي  حجم هر كدام از فعاليت ها از مرحله تحقيقات اوليه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره 

عـالوه بـر آن  بـا    .  برآورد نمايد و سپس زمان مناسب براي هر فعاليت را پيش بيني كنـد        برداري تجاري واحد صنعتي را    

شناخت روابط پيش نيازي فعاليت ها ، زمان شروع و خاتمه را طوري برنامه ريزي كند كه بتوانـد در مـدت زمـان تعيـين                   

 باعـث ايجـاد خـساراتي خواهـد شـد كـه       شده پروژه را به اتمام برساند ، چرا كه تاخير در اجراي پروژه در برخي مـوارد               

بررسي و تحليل موضوع فوق بحث بسيار گسترده اي است كه از نقطه نظـر هـاي مختلفـي       . جبران آن بسيار دشوار است      

  احداث كارخانه نانو تكميل در اين قسمت سعي بر اين است برنامه زمان بندي اجراي پروژه . مي توان آن را مطرح نمود 

   متناسب با ويژگي هاي اقتصادي و تكنولوژيكي طرح مورد بررسي قرار گيرد ي متداول طرحهاي صنعتيس فازبندبر اسا

  فاز اول 

فاز اول طرح عموما در بردارنده فعاليت هايي از قبيل انجام مطالعات و مشاوره تخصصي ، اخذ مجوزهاي دولتي تا مرحله 

تدوين  عمليات ، تعيين جانمايي موقت ، مهندس مشاور ، تهيه وانتخاب و خريد و آماده سازي محل ، تكنولوژي وفرايند 

  .اين فاز از طرح مورد نظر در محدوده زماني سه ماهه قابل انجام است . پيش نويس قراردادهاي مربوطه مي باشد 

  فاز دوم 

 تهيـه  فراينـد ، اين فاز از فعاليت هاي تخصصي تري برخوردار بوده و مواردي همچون تامين خدمات مهندسي و طراحي                  

تكنولوژي ، طرح  انتخاب سازندگان تجهيزات وفروشندگان،شناسايي وجانمايي تجهيزات اصليمشخصات ماشين آالت،

تفضيلي كارخانه ، اقدامات مقدماتي جهت تامين و تدارك ماشين آالت و تجهيزات اصلي و جانبي ودر نهايت طراحـي                

  . ز از طرح در محدوده زماني سه ماهه قابل انجام است اين فا. سايت پالن ساختمان را در بر مي گيرد 
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   فاز سوم 

  در ايـن فـاز عمـدتا مراحــل اجرايـي ، محوركـار بــوده كـه در ايـن رابطــه مـي تـوان از فعاليتهــايي ماننـد تـدارك لــوازم            

 و تجهيـزات  و مصالح ، انتخاب پيمانكاران  ساختماني  ، نظارت بر حسن اجراي عمليـات عمرانـي ، خريـد ماشـين آالت       

با توجه به ماهيت .هاي نصب و راه اندازي آزمايشي وديگر موارد مشابه نام برد        اصلي و فرعي به همراه تعيين دستور العمل       

  .و مشخصات طرح حاضر  اين فاز از طرح در زمان تقريبي هشت ماهه قابل انجام است 

  فاز چهارم 

ات خط توليد همچنين آموزش بهره برداري و نگهداري وتعميرات در اين فاز ساخت و انتقال كليه ماشين آالت و تجهيز

، طراحي و تدوين سيستم براي امور عملياتي كارخانه و به طور كلي روشهاي مديريت و در نهايت تهيه و تدوين دسـتور     

وق العمل امور اجرايي توليد و توزيع صورت خواهد پـذيرفت  اركـان اصـلي اجرايـي و مـسئول بـراي انجـام وظـايف فـ            

با توجه به مذاكرات انجام شده بـا شـركتهاي طـرف     . عمدتا مشاور و فروشنده تكنولوژي و تجهيزات اصلي خواهند بود           

  . قرارداد پيش بيني مي گردد در صورت تامين بموقع منابع مالي اين فاز در سيكل پنج صورت پذيرد 

  فاز پنجم 

سات زيربنايي و جانبي مورد نياز ، تـامين مـواد اوليـه  تكميـل       اين فاز شامل نصب ماشين آالت و تجهيزات ، اجراي تاسي          

راه انــدازي و بهــره بــرداري آزمايــشي از خطــوط توليــد و نهايتاتوليــد آزمايــشي   ســاختار تــشكيالت پرســنلي و بــاالخره

 اركـان اصـلي اجرايـي در ايـن فـاز پيمانكـار نـصب ، مـديريت بهـره بـرداري ، فروشـنده             . محصوالت نهايي خواهد بود     

بر مبناي ويژگيهاي اقتصادي و تكنولوژيكي اين طرح پيش بيني مـي       . تكنولوژي و تجهيزات و مهندسي مشاور مي باشد         

 .گردد فاز پنجم طرح حدود دوازده ماه به طول بينجامد
  كيبا توجه به موارد مذكور و همچنين لحاظ نمودن مدت زمان مورد نياز جهت تامين منابع مالي از طريـق تـسهيالت بـان       

و همچنين انجام توليد آزمايشي در دوره زماني سه ماهه ، حداكثر مدت زمان  دوره اجـراي              )   ماه هشتبا زمان تقريبي     (

بديهي است زمان ذكر شده مشروط بر اعمال مـديريت صـحيح            . معادل دو سال تعريف مي شود       ) فاز ساخت (اين پروژه   

در پايان اين فصل و جهت روشن تر شدن موضـوع ،  .ع مالي مي باشد در طول اجراي پروژه و همچنين تامين به موقع مناب     

  .ارائه شده است ) منطبق با مفاهيم فوق ( برنامه زمان بندي اجراي طرح 
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  ) 1جدول (برآورد هزينه زمين، ساختمان و محوطه سازي 

در محاسبات مالي و جهت برآورد هزينه خريد زمين ، هزينه ها بر اساس شرايط و قيمت عرف خريـد زمـين در شـهرك          

همچنين هزينه هاي مربوط به مجموعه عمليات عمراني شـامل آمـاده سـازي زمـين ،         . وارد شده است     هاي صنعتي زنجان  

خاكبرداري ،خاكريزي ،تسطيح ،حصاركشي ، اجراي آسفالت ، فضاي سبز و روشنايي محوطه و احداث زيربناي مشتمل 

  .ساس قيمت روز پيش بيني شده است بر سالنهاي توليد ، انبارهاي مواد اوليه و محصول ، ساختمان اداري رفاهي برا

 ) 2جدول شماره (هزينه تامين تكنولوژي و استقرار ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 

 در داخـل    رنگرزي و چاپ انـواع پارچـه         خط تكميل ،   ماشين آالت     تامين همانطور كه قبال عنوان شد خوشبختانه امكان      

و لـذا ماشـين آالت و تجهيـزات خـط توليـد پـس از اخـذ                   وجـود دارد  ، البته امكـان واردات نيـز        كشور فراهم مي باشد     

  . پيشنهادات ازسازندگان مختلف داخلي انتخاب شده اند 

الزم به ذكر است ميانگيني از قيمت هاي مندرج در پـيش فاكتورهـاي اخـذ شـده ، اسـاس محاسـبه ارزش ماشـين آالت             

تجهيـزات در محـل كارخانـه منظـور       انتقال و نصب وراه اندازيعالوه برآن هزينه هاي  جانبي از بابت. قرارگرفته است 

الزم به ذكر است هزينه تـامين ماشـين آالت و تجهيـزات جـانبي از جملـه  ابـزار آالت كارگـاهي و وسـايل         . شده است   

  . آزمايشگاهي نيز بر اساس پيش فاكتورهاي داخلي و يا استعالمات تلفني لحاظ گرديده است 

  ) 3جدول شماره (زيربنايي و جانبي تاسيسات 

از مهمترين تاسيسات زير بنايي هر واحد صنعتي و توليدي ، تاسيسات مربوط به تامين انرژي الكتريكي و آب مصرفي مي 

در محاسبات هزينه مورد نياز جهت برقراري انشعاب برق بر اساس قراردادهاي مشابه فيمـابين مجـري طـرح هـاي                     . باشد  

وزيع برق منطقه اي و همچنين با احتساب عمليات اجرايي جهت تكميل برق رسـاني داخلـي از جملـه              صنعتي و شركت ت   

تجهيز ترانس و پست برق ، كابل كشي زميني و هوايي ، مونتاژ تابلوهاي اصلي و تكميل شبكه توزيع داخلي براي ديماند 

اسيسات آبرساني هزينه هاي مربوط به اخـذ  ازسوي ديگرجهت برآورد هزينه ت.  كيلوات پيش بيني شده است  150معادل  

اينچ اختصاص يافته است   1حق انشعاب آب و همچنين اجراي سيستم توزيع آب مصرفي ، بهداشتي وصنعتي با انشعاب               

همچنين بر اساس استعالمات صورت گرفته از سازندگان داخلي ، سرمايه گـذاري مـورد نيـاز جهـت تاسيـسات جـانبي              . 
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  تجزيه و تحليل مالي  طرح

 ، )نانو تكميل(توليد پارچه با استفاده از فن آوري نانو     در فصول گذشته فعاليت توليدي مورد نظر جهت احداث كارخانه           

در ايـن فـصل بـه منظـور تعيـين ميـزان سـوددهي و                . به لحاظ توجيه پذيري فنـي و اقتـصادي مـورد بررسـي قرارگرفـت                

شاخصهاي مالي ، الزم است بررسي جامعي مشتمل بر برآورد هزينه ها شامل هزينه هاي سرمايه اي ، هزينـه مـواد اوليـه ،        

دراين فصل مقصود اصـلي بيـان كليـات مـالي ايـن      . رت گيرد تعميرات و نگهداري ،  باالسري كارخانه و استهالك صو   

  طرح بوده و جداول به گونه اي طراحي شده است كه گوياي توجيه پذيري مالي باشد 

الزم به ذكر است جهت تسهيل در پيش بيني ميزان درآمد ، شرايط فروش و هزينه هـاي مربوطـه ، محاسـبات بـر اسـاس                   

هاي مختلف  و تيپ از تخصيص و تفكيك ظرفيت به انواع        ه دست صورت گرفته و    تكميل پارچ معيارهاي عرف در صنعت     

انـواع پارچـه   بديهي است اين پيش فرض صرفا مدلي از موضوع بوده و عمـال عرضـه           . محصوالت خودداري شده است     

ل متناسب با سفارشات وتقاضاي بازارهاي هدف دستخوش تغييرخواهد شد ، ولـي در عـين حـال ، ايـن مـد                     تكميل شده   

  .دورنماي مالي طرح را به خوبي نشان ميدهد 

  تبديل پارچه خام به پارچـه تكميـل شـده      توليدي و صنعتي جهت براي احداث يك كارخانه   پروژه ضمنا محاسبات مالي  

اين كارخانه فاقد خطوط ريسندگي است بدين مفهوم كه حسب توجيه اقتصادي پروژه،   و آماده مصرف طرح ريزي شده       

  .  تامين خواهد شد  ، از واحدهاي صنعتي ديگرانواع پارچه خاممواد اوليه ورودي به كارخانه مشتمل بر  و و بافندگي بوده

  در اين محاسبات براساس برآورد هاي فني  به عمل آمده در فصول گذشته ، با ارائه معيارهاي محاسبه هريك از مـوارد          

 ينـه هـا  ي ، ميزان درآمد و فروش ، هز12 تا 1 جداول يدر ط سرمايه ثابت و  درگردش يه گذاريمربوط به برآورد سرما  

 ي مالي ثابت و متغيرتوليد و محاسبه درصد فروش در نقطه سر به سر و ساير شاخص هاي ، تفكيك هزينه هايبهره بردار

  28 تـا  23 جـداول  ي وضـعيت طـرح در سـالهاي مختـف بهـره بـرداري طـ       ينـ ي و در نهايـت پـيش ب       22 تـا    13در جداول   

  .قبل ازارائه جداول مالي فوق الذكر توضيحات ذيل مبناي محاسبات را روشن مي سازد . ردشده است برآو
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يد و توزيع بخار و  هواي فشرده ،مجموعه هاي باسكول ، تاسيـسات گرمايـشي و سرمايـشي ، هزينـه                      مانند سيستمهاي تول  

  .تامين سيستم هاي ارتباطي و موارد مشابه ، در جدول مربوطه برآورد گرديده است 

  ) 4جدول شماره (وسايل حمل و نقل داخل كارخانه 

  ) 5جدول شماره (ابزار آالت كارگاهي 

  ) 6جدول شماره (داري اثاثيه و لوازم ا

  )  7جدول شماره ) (ثابت(برآورد هزينه هاي سرمايه اي 

سرمايه ثابت يا دارايي سرمايه اي آن گروه از دارايي متعلق به واحد صنعتي است كه ماهيتي نسبتا ثابت يا دائمي دارنـد و          

از اجـزا تـشكيل دهنـده سـرمايه ثابـت      . د به منظور استفاده در جريان عمليات جاري شركت حفظ و نگهداري مـي شـون             

ميتوان زمين ، ساختمان ، محوطه سازي ، وسائل نقليه ، اثاثيه و لوازم اداري ، دستگاهها ، ماشين آالت و تجهيـزات خـط                   

گرچـه  . توليد ، ابزارآالت كارگاهي و آزمايشگاهي ، تاسيسات زيربنايي و جانبي و هزينه قبل از بهره برداري را نام بـرد                 

هيچ معياري براي تعيين حداقل طول عمر الزم جهت شمول يك دارايي در طبقه سرمايه ثابت وجود ندارد ، اما اين قبيل              

دارايي ها بايد بيش از يك سال دوام داشته باشد ، زيرا هزينه پرداخت شده براي اقالم مصرفي جـزء هزينـه هـاي سـاليانه          

  . توليد محسوب ميگردند 

  ) 8جدول شماره (ره برداري هزينه هاي قبل از به

هزينه قبل از بهره برداري شامل اقدامات مربوط به مطالعات مقدماتي ، عقد قرارداد با مشاور و تهيه طـرح اجرايـي ، اخـذ       

مجوز از ارگان هاي دولتي ، آموزش مقدماتي ، تامين مواد اوليه و انرژي جهـت راه انـدازي وبهـره بـرداري آزمايـشي ،                      

  .  ت و هزينه جاري دوره اجراي طرح مي باشدكه متناسب با طرح حاضر لحاظ شده است هزينه اخذ تسهيال

  مجموع هزينه مورد نياز براي تامين اقالم سرمايه اي و هزينه هاي قبل از بهره برداري ) : 9جدول (برآورد سرمايه ثابت 

  ) 10جدول شماره ( سرمايه درگردش 

قدار و هزينه مواد اوليه مصرفي ، تامين انواع انرژي و خدمات نيـروي انـساني    در اين قسمت سرمايه در گردش از جمله م        

الزم به ذكر است در صنعت مورد نظر به دليل لزوم تامين بخش قابـل تـوجهي از                .بر اساس الگوهاي استاندارد نظر است       

كـاري خريـداري گـردد تـا امكـان      مواد اوليه از طريق واردات طبعا حجم نسبتا بااليي از مواد اوليه بايـستي در هـر دوره                
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توقف خط توليد به دليل فقدان مواد اوليه در زمان مقتضي به حدافل ممكن كاهش يايد و به همين دليل باال بودن حجـم             

  . سرمايه در گردش مورد نياز يكي از ويژگي هاي خاص اين واحد صنعتي است 

  . ي ثابت و سرمايه در گردش مجموع سرمايه گذار) 11جدول شماره (برآورد سرمايه گذاري كل

و برآورد هزينـه تـسهيالت بـانكي    ) آورده نقدي سهامداران و تسهيالت بانكي (نحوه تامين منابع مالي  

  ) ب/ 12الف ، / 12جدول شماره (

  ) 13جدول شماره (ساليانه ) درآمد ناخالص(برنامه ساليانه توليد و برآورد ميزان فروش 

اي سرمايه اي مورد نياز طرح در قالب سرمايه گذاري ثابت و در گردش جهت ايجاد كـسب  پس از تبيين و ارائه هزينه ه 

  . و كار مورد نظر ، در اين بخش درآمد ساليانه بر حسب ظرفيت طرح و قيمت فروش محصوالت برآورد شده است 

  )  14جدول شماره ( مواد اوليه  تامينهزينه

 زمينه مواد اوليه اصلي و كمكي مورد و لحاظ نمودن ضايعات متعارف بر اساس برآورد صورت گرفته در فصل پيشين در

  . در خط توليد و با احتساب قيمت هاي به روز مواد اوليه ، هزينه ساليانه تامين مواد اوليه محاسبه شده است 

  ) 15جدول شماره (برآورد هزينه منابع انساني مورد نياز 

اي تشكيالتي آن جهت طرح مورد نظر ، در بخش هاي پيشين انجام گرديـد        برآوردكمي نيروي انساني مورد نياز ورده ه      

در ايـن محاسـبات جهـت بـرآورد     . كه براين اساس ومعيارهاي متداول قوانين كار هزينه هاي پرسنلي محاسبه شده است              

 ، عـالوه بـر مجمـوع    نسبتا دقيق از  مزاياي ساليانه مانند پاداش ، عيدي ، اضافه كاري احتمالي ، حـق بيمـه سـهم كارفرمـا      

حقـوق سـاليانه بـراي پرسـنل غيـر      % 70حقوق ساليانه بـراي پرسـنل توليـدي و       % 90حقوق ساليانه دريافتي ، مبلغي معادل       

  .توليدي ، لحاظ شده است 

 مشتمل بر هزينه هاي غيـر پرسـنلي دفتـر مركـزي ، هزينـه هـاي                  )16جدول شماره   (برآورد هزينه هاي عملياتي     

  .  هزينه هاي فروش و هزينه هاي حمل و نقل جاري آزمايشگاه ،

  ) 17جدول شماره (برآورد هزينه استهالك ساليانه 

قابليت بهره دهي خود را از دست مي دهند و بدين لحاظ        ) به استثنا زمين  (بديهي است با گذشت زمان سرمايه هاي ثابت         

ا ، بايد به طور منظم و به تدريج بـه حـساب هزينـه گذاشـته         در طي عمر مفيدشان براي بهاي تمام شده اين قبيل دارايي ه           
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شود ، اين كاهش بهاي تمام شده استهالك و ارزش قابل بازيافت دارايي مستهلك شـده در تـاريخ خـروج از خـدمت ،                

 مازاد بهاي تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارايي ثابت ، نشان دهنده مبلغي اسـت كـه  . ارزش اسقاطي خوانده مي شود   

چنانچه ارزش اسقاط در مقايسه با بهاي . بايد طي دوره عمرمفيد دارايي به عنوان هزينه استهالك در حسابها منظورگردد   

اساسـا اسـتهالك داراي معـاني بـسياري     . تمام شده ، قابل توجه نباشد در محاسبه استهالك ميتوان از آن صرف نظركرد            

  :است كه چند تعريف آن عبارتند از 

اين كاهش عبارت است از اختالف ارزش يك دارايي در دو زمان مختلف به هـر دليلـي      : زش يك دارايي     كاهش ار  �

  . كه كاهش صورت گرفته باشد 

 در طول عمر مفيد دارايي ) اگر قابل پيش بيني و تخمين باشد(توزيع ارزش اوليه يك دارايي منهاي ارزش اسقاطي �

ريداري شده ، با يك دارايي فرضي كه به عنوان استاندارد مقايسه به كار           تفاوت ارزش يك دارايي موجود كه قبال خ        �

 . رفته است 

پيشرفت تكنولوژي ، فرسودگي ماشين آالت و ساختمانها ، تغيير مقررات عمـومي و   :  داليل وجود استهالك عبارتند از      

 ايجـاد خـسارت جـاني و     رويس مورد لزوم ،الزامات قانوني مربوط به ماشين آالت يا ساختمانها ، تغيير در مقدار و نوع س 

  .   مالي توسط يك دارايي كه باعث تعويض آن مي شود ، ايجاد توانايي در سرمايه گذاري مجدد 

در ايـن   .  روش خط مستقيم ، روش موجـودي نزولـي   : بر اساس قوانين جاري كشور ، روشهاي مورد استفاده عبارتند از       

  .اسبه و پيش بيني استهالك هر كدام از اقالم سرمايه ثابت استفاده شده است طرح از روشهاي متناسب ، جهت مح

  )20 و 19 ، 18جداول شماره (محاسبه هزينه انرژي ، هزينه بيمه داراييها و هزينه نگهداري و تعميرات 

تريكـي ، آب و  در اين بخش و طي جدوال جداگانه اي ، هزينه ساليانه تامين انـرژي مـشتمل بـر هزينـه تـامين انـرژي الك        

و مكالمات تلفني و هزينه نگهداري و تعميرات المانهاي سـرمايه ثابـت       ) بر اساس ميزان مصرف و تعرفه قانوني        (سوخت  

شامل ساختمانها و محوطه سـازي ، ماشـين آالت خـط توليـد ، تاسيـسات زيربنـايي و جـانبي ، ابـزار آالت كارگـاهي و                          

زم اداري بر اساس نرم هاي متعارف در تهيه طرح هاي توجيهي محاسـبه شـده   تجهيزات آزمايشگاهي ، وسائط نقليه و لوا 

عالوه بر آن هزينه بيمه دارايي هاي ثابت شامل ساختمانها و محوطه سازي ، ماشين آالت خـط توليـد ، تاسيـسات       . است  

  .  زيربنايي و جانبي نيز محاسبه شده است 
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  و محاسبه درصد فروش در نقطه سـر بـه سـر    ) هزينه ثابت و متغير   ( انه  برآورد مجموع هزينه هاي سالي    

  )   21جدول شماره  (

هر چند با به صفر رسيدن .  هزينه هاي ثابت توليد عبارت است از هزينه هايي كه با تغير سطح و ميزان توليد تغيير نميكند 

ض بعضي از اقـالم نيـز كـامال ثابـت نيـستند ولـي تـا          در عو . ميزان توليد بعضي از اقالم هزينه ثابت نيز حذف مي گردند            

حدودي ماهيت ثابت دارند و در تجزيه و تحليل مالي با توجه به كوتاه مدت بودن وقفه ميتوان فرض كردكه ايـن هزينـه             

از بعـضي  . از بارزترين مثالهاي چنين هزينه اي هزينه بيمه كارخانه و هزينه تـسهيالت بـانكي مـي باشـند                 . ها وجود دارند  

هزينه هاي توليد كامال ثابت نبوده و تاحدودي ماهيت ثابت دارند به عنوان مثال هزينه حقـوق كاركنـان دفتـر مركـزي و             

. اداري واحد بستگي به ميزان توليد ندارد و همچنين با تغييرات جزئي در ميزان توليد هزينه پرسنل توليدي نيز ثابت است 

هزينه هاي حقوق كاركنان به عنوان هزينه هـاي ثابـت منظـور ميگـردد و در              % 85لذا براي در نظرگرفتن چنين استقاللي       

برخالف هزينه هاي ثابت ، هزينه هاي متغير نـوعي         . ساير موارد درصد ثابت بودن هزينه متناسب با نوع آن تعيين ميگردد           

يزان توليد بيشتر شـودبه همـان ميـزان مـواد     از هزينه ها هستند كه با تغيير ميزان توليد تغيير مي يابند به عنوان مثال هرچه م             

بـه  . نبوده و بعضي از اقالم متناسب با ظرفيـت توليـدتغيير ميكنـد              % 100اين بستگي هميشه    . اوليه بيشتري مورد نياز است      

عنوان مثال با افزايش و يا كاهش توليد در حدودكم ، هزينه هاي حقوق تغييرنمي كند ولي در صورتيكه افزايش توليد ،                     

منجر به اضافه كاري شود ، هزينه حقوق افزايش مي يابد و يا اگر توليد از سطح خاصي كمتـر باشـد بـه كـاهش پرسـنل                            

از هزينه حقوق كاركنان به عنـوان هزينـه متغيـر منظـور           % 15منجر ميگردد و حقوق نيزكاهش پيدا ميكند ، به اين منظور            

  .به اين بخش اختصاص داده مي شود در ساير موارد درصدي از اقالم هزينه اي . ميگردد 

  ) 22جدول شماره (شاخص هاي مالي طرح 

در اين بخش و پس از ارائه جداول مالي مربوط به محاسبه سرمايه ، هزينه و درآمد ، جهت بررسي بيشتر توجيـه پـذيري                       

انه ، نـرخ برگـشت   اقتصادي طرح شاخص هاي مهم مرتبط از جمله قيمت تمـام شـده محـصوالت ، سـود ناخـالص سـالي               

سرمايه ، مدت زمان برگشنت سرمايه ، درصد توليد در نقطه سر به سر ، سرمايه ثابت و كل سرانه و موارد مشابه محاسـبه                     

  .   شده است 

  قيمت تمام شده واحد محصول = هزينه هاي توليد ساليانه/  مقدار ساليانه توليد 
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  ص ساليانهسود ناخال=  فروش كل ساليانه -هزينه كل ساالنه 

  درصد سود ساليانه به هزينه كل )  = سود ناخالص ساليانه/ هزينه كل ساليانه( × 100 

  درصد سود ساليانه به فروش )  = سود ناخالص ساليانه/ فروش كل ساليانه( × 100

  نرخ برگشت سرمايه ) = سود ساليانه / سرمايه گذاري كل ( × 100

  گشت ساليانه مدت زمان بر= 100/ نرخ برگشت سرمايه 

  سرمايه ثابت سرانه= سرمايه گذاري ثابت / تعداد پرسنل در فاز بهره برداري

  سرمايه كل سرانه= سرمايه گذاري كل / تعداد پرسنل در فاز بهره برداري

  درصد توليد در نقطه سر به سر نسبت به ظرفيت اسمي)= هزينه ثابت )/  هزينه متغير–فروش كل ((× 100

ازجدول شماره (شاخص ها و تنظيم جداول مالي طرح براي سالهاي بهره برداري پيش بيني جداول 

   )  28 تا 23

پس از پايان محاسبات مالي و انجام برآوردهاي فوق ، با رويكرد ارائه اطالعات تكميلـي جهـت بـرآورد توجيـه پـذيري             

ول كليـدي ديگـري شـامل نحـوه         طرح به ويژه با لحاظ نمودن ارزش زمـاني پـول بـراي سـرمايه گـذاران محتـرم ، جـدا                     

بازپرداخت وام هاي بانكي ، محاسبه نقطه سر به سر در طي سالهاي مختلف بهره برداري ، پيش بيني عملكرد سود و زيان 

 دوره برگـشت سـرمايه در حالـت عـادي و              جريان نقدينگي تنزيل يافته و محاسـبه نـرخ بازگـشت داخلـي و خـارجي ،                  ،

 و در نهايت تحليل حساسيت شاخص ها به برخي از پارامترهاي كليدي در    )رزش زماني پول    با لحاظ نمودن ا   ( ديناميك  

توصيه مي گردد قبل از اقدام به اجراي سرمايه گذاري به صورت واقعي ، محاسبات . طي جداول مستقلي ارائه شده است 

  .  گردد  تكرار و شبيه سازيCOMARمالي با داده هاي كمي به روز و در قالب نرم افزار 
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  جمع بندي و نتيجه گيري

 و گاها از وضعيت چالشي  صنعت نساجي كشوريكي از راههاي خروج  گرديدبر اساس آنچه در فصول گذشته عنوان

 استفاده از تكنولوژي هاي مدرن و به كار گيري و  بحراني حاكم بر آن به ويژه در صحنه رقابت با محصوالت خارجي ،

 به طوريكه مي باشد  در بازارهاي داخي و خارجيي رقابت با مزيت جهت دستيابي به محصوالت نانو تكنولوژياز جمله

خانجات داخلي ر وكا، واحدهاي توليدي نساجي با دستاوردهاي فن آوري نانو  صنعت هوشمندانهبا تلفيقتوان گفت مي

انواع منسوجات با ويژگي هاي خاص و منحصر رضه  وايجاد امكان ع محصوالت كيفيتنسبي  افزايشباقادر خواهند بود

 عالوه بر ايجاد و دست يابند  ، پويايي بيشتري در بازارهاي در حال نوسان صنعت نساجي و رقابتي قابليت بهبه فرد ،

  بازارهاي داخلي براي استفاده از محصوالت توليدي در درون كشور ، حتي مشتريان و مصرف كنندگانتمايل بيشتر در

 از پتانسيل هاي بااليي براي سودآور كردن فن آوري نانو عالوه برآن ،. توسعه دهندنيزانند بازارهاي صادراتي خود را بتو

در حقيقت اين علم .   صنعت نساجي برخوردار مي باشدو توسعه صنايع توليدي از جمله، ايجاد ارزش افزوده مضاعف 

كسب توفيق در افزايش ميزان رضايت  براي و عمال  مي باشددارا فرايندهاي نساجي نقش مهمي را در بهبود و توسعه

   .  استفاده از تكنولوژي نانو توصيه مي گردد  ، و تحكيم پايداري واحدهاي فعال در حوزه نساجيمشتريان

صورت  برخي از فن آوري ها  بومي سازي  ، فعال در بسياري از شاخه هاي  اين صنعتمان و در كشوراز سويي ديگر

 و در زير مجموعه در اين ميان . قرار دارند فته است و بسياري از زمينه ها در مراحل تحقيقاتي و آزمايشگاهينگر

ي مبتني بر هافرايند  .شتري داشته است نسبي بيگسترشزير بخش هاي مشابه  شاخه نانو تكميل نسبت به ساير نانونساجي ،

د نتوا  و مي داشتههاي فراوانيكاربرد ، تكميل شدهو منسوجاته  پارچهاي انواعبهبود خواص و ويژگي جهت نانو تكميل

و ضد لك   چروكضدخاصيت   ، وايجاد خاصيت آنتي باكتريال جذب آلودگيبرابرخواص مناسبي از قبيل مقاومت در

  . ايجاد نمايد و موارد مشابه  فرابنفش، خاصيت ضد الكتريسته ساكن، خاصيت حفاظتي در برابر اشعه 

در مجموع  موجود و كارخانجات مبتني بر نانو تكميل و يا توسعه  توليديتدالل فوق الذكر ايجاد واحدهايلذا حسب اس

  .  داراي توجيه پذيري معقول و مناسبي مي باشد    عرصه نانو نساجي ،سرمايه گذاري هاي جديد بههدايت 

  تكميل و رنگرزيكارخانه سازي آن در يك  پياده به لحاظ ساختاريصنعت نانو تكميل اين است كهنكته قابل توجه در 

 فرايند  در راش كليديقن نانو بر پايهمواد افزودني صرفا انواع   ،  صنعتيدر اين شاخه چراكه خواهد بودميسر به سادگي 
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كامال مشابه واحدهاي تكميل و رنگرزي  پشتيباني  تجهيزات و امكانات  ماشين آالت خط توليد و  عمالدارد وبه عهده 

 در داخل بافندگي انواع پارچهصنعت  به وجود ظرفيت هاي نسبتا مناسب در عنايتدر اين ميان و با . خواهد بود تداول م

به ويژه در  (هاي جديد االحداث براي اجراي طرح كاهش حجم سرمايه گذاري مورد نيازلزومن كشور و مهمتر از آ

  دربه ويژه فعاالن  نساجي فعال در حوزهاوال واحدهاي ي گرددپيشنهادم)  و فاز اول سرمايه گذاريآغاز سرمايه گذاري

 ثانيا واحدهاي جديد االحداث انواع منسوجات به سمت استفاده از فن آوري نانو حركت نمايندو تكميل و رنگرزيزمينه

 با انو تكميل بر ن صرفافعاليت خود را  عالقمند به فعاليت در حوزه نانو نساجي در رده تكنولوژي هاي در دسترس ، و

 متمركز  و تمركز بر پروسه تكميل پارچه و ايجاد ارزش افزوده مضاعف كشورط تامين پارچه خام از صنايع بافندگيرش

 استقرار خط توليد انواع پوشاك با خواص ويژه گزينه مناسبي خواهد  ضمنا در فازهاي توسعه اين واحد صنعتي ،نمايند 

  . بود 
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 . سازمان توسعه تجارت ايران مستندات  -3
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ي نانو تكنولوژي آمريكا  و انقالب جهاني تكنولوژي فيليپ ، انتون و همكاران ترجمه كميته             برنامه پيشگامي مل    -9
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  بسمه تعالی

  ها های فناوری نانو از تحقیق و توسعه صنعتی شرکت  بسته حمایتی شبکه شرکت

 مقدمه .1

مانند ابعاد فناوری، نیروی انسانی، توان رقابتی، (های نانو در ابعاد مختلف  شبکه شرکتها به منظور تقویت بنگاه
های حمایتی، انجام  پیش فرض همه برنامه.  نماید های تحقیق و توسعه  آنها حمایت می از فعالیت...) بازار و

  . فعالیت در حوزه فناوری نانو است

 اهداف .2

 ها توسعه هوشمندانه فناوری و تعمیق آن در بنگاه •

 ها ها از توان مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه استفاده بهینه بنگاه •

جهت توسعه فناوری  در...) نیروی انسانی، تجهیزات، منابع مالی و (گیری بهینه منابع کشور  جهت •
  ها  بنگاه

 :شوند هایی که حمایت می های بنگاه ویژگی .3

  :شوند که شرایط زیر را داشته باشند هایی شامل این طرح می ه بنگا

 )بنگاه نانویی یا غیر نانویی( شرکت فعال صنعتی باشد •

 شرکت متعلق به اتباع ایرانی باشدشرکت ایرانی بوده یا سهام ممتاز  •

 حوزه فناوری نانو را داشته باشد عمومی ورود به های صالحیت •

 در عرصه فناوری نانو داشته باشد برنامه مدونی برای حضور در حضور •

 رد نظر در حوزه فناوری نانو باشدتحقیق و توسعه مو •

 :ها های تحقیق و توسعه صنعتی بنگاه ویژگی .4

  :هایی به شرح زیر است شود شامل فعالیت می که حمایتها  های تحقیق و توسعه صنعتی بنگاه منظور از فعالیت

 . کند ای که هدف خاص در صنعت مشخص را دنبال می تحقیقات کاربردی مانند انجام پروژه •



 

سازی فرآیند  بهینه(ها در راستای توسعه محصول فعلی  مانند انجام پروژه ای های توسعه فعالیت •
دیگر، یافتن کاربرد جدید برای  تولید محصول، فناوری مورد نیاز رسوخ محصول در صنایع

، تولید محصول جدید، بهینه سازی فرآیند تولید یا تولید مواد اولیه استراتژیک )محصول فعلی
ای باعث  های توسعه نتایج فعالیت. تر شود، تولید مواد اولیه ارزان می که هم اکنون از خارج تامین 

 . پیشرفت تدریجی یا دفعی بنگاه خواهد شد

به شرطی که آن پروژه یا مشابه آن  –ی مرتبط با استانداردهای محصول و فرآیندها ها فعالیت •
های بررسی بی خطر بودن محصول، اثرات جانبی آن، بررسی  مانند پروژه -انجام نشده باشد 

 ....  های ارایه مجوزها و ین شاخصتعی

  -انجام نشده باشد  به شرطی که آن پروژه یا مشابه آن –ای کنترل کیفی  های توسعه فعالیت •
 .مانند طراحی بسته کنترل کیفی محصول یا فرآیند

 .  های محصوالت یا فرآیندها در دفعات ابتدایی تولید تست •

 .   ریسک داشته و رسیدن به نتایج ضریب عدم اطمینان داردهای فنی شرکت که  فعالیت •

  .گیرد ها قرار می جزء حمایتهای فوق باشد نیز  هر فعالیتی که مقدمه یا پشتیبان فعالیت

ها  گردد تا زیرساخت الزم به ذکر است که فقط از تحقیق و توسعه صنعتی که در ایران انجام شود حمایت می
در موارد خاص که بنا به دالیل قانع کننده امکان تحقیق و توسعه . های مرتبط در این حوزه ایجاد شود و شغل

  . نامه فوق بر اساس مورد مدنظر اعالم خواهد شد از آییندر ایران نباشد، چگونگی حمایت خارج 

  :هایی که شامل این طرح نمی شود فعالیت .5

  :شود فعالیتهای زیر شامل طرح حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی نمی

 شود گرنت بالعوض ستاد از آنها حمایت مینامه  هایی که در آیین کلیه فعالیت •

 ...و  برند سازیحقیقات بازار، مانند ت بازاریابی بنگاههای  پروژه •

 جمع آوری متعارف اطالعاتو  ها و آزمایشات معمول بنگاه تست •

 های تولید تغییرات متعارف در روش •

 الیت کنترل کیفی محصول یا فرآیندفع •

 اخذ مجوزهای الزمفعالیت های مورد نیاز برای  •

 در بسته بندی و شکل ظاهری محصول تغییرات •



 

 های معمول شرکت که عدم اطمینان در آنها وجود ندارد فعالیت •

 شواهد مورد نیاز حمایت از تحقیق و توسعه .6

 وجود پروژه جدید یا حل مسائل پیش روی بنگاه •

جدای از روند عادی فعالیت بنگاه مانند (ها یا آزمایشات خاص مورد نیاز محصوالت  بسته تست •
 )های کنترل کیفی تست

ای، مهندسین و پرسنل فنی در کارفرماها و مجریان تحقیق و توسعه صنعتی  فهوجود افراد حر •
 )صالحیت نیروی انسانی مجری و کارفرما(

 ها و مراکز تحقیقاتی  ای تحقیق و توسعه مانند دانشگاه های حرفه تعامل با مجموعه •

 ملزومات انجام حمایت .7

 ها یری هزینهگوجود امکان رد  •

هر گونه تغییر در برنامه حتما باید قبل از (برنامه و بدون انحراف  انجام فعالیت درست بر اساس •
 )انجام اعالم شود

 وجود متدولوژی علمی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر •

 روند انجام طرح  .8

به شبکه مبنی بر لزوم انجام تحقیق و توسعه در حوزه  R&Dارسال پیشنهاد بنگاه و مرکز  •
جزییات  تحقیق و توسعه مورد نظر، اهداف و نتایج مورد بایست  مدنظر؛ در این پیشنهاد می

ها، منافع مادی یا استراتژیک ناشی از انجان پروژه،  انتظار، چگونگی رسیدن به نتایج، هزینه
 . های قبلی مرتبط انجام شده در کشور تهیه و ارایه شود فعالیت

 های حمایتی  مدنظر با سیاست راستا بودن کلی تحقیق و توسعه کسب تایید اولیه شبکه مبنی بر هم •

 R&Dها و مسیر  نظارت شبکه در انجام هزینه •

به شبکه و  R&Dشرکت و مرکز )  R&Dبسته به کل زمان انجام (ای  ارایه گزارش فنی دوره •
 تایید یا رد آن

 هاهای فعالیتپرداخت حمایت شبکه در سه یا چهار مرحله بعد از تایید هزینه •

 



 

 نحوه پرداخت .9

به بنگاه یا   ، بسته به میزان تحقق اهداف حمایتی شبکه، به صورت حمایتهای تایید شده هزینه% 80تا  60
گیرد نه های انجام شده صورت میها بر اساس فعالیتپرداخت هزینه.  شود مجری تحقیق و توسعه پرداخته می

 . بر اساس پروژه

 سپاری برون .10

ها و وظیفه این کارگزارن ارزیابی فعالیت. فی خواهند شدها معرکارگزارانی برای تهیه گزارشات به شرکت
گزارشات فنی و مالی ارسالی به شبکه توسط بنگاه با کمک . ها و ملزومات مورد نظر شبکه خواهد بودهزینه

  . مجری تحقیق و توسعه با مشاوره کارگزار تهیه و به شبکه ارسال خواهد شد

بررسی و گزارشات مالی نیز توسط متخصص مرتبط  گزارش فنی توسط گروه یا فرد صاحب صالحیت
 .   گردددر صورت تایید حمایت ستاد محقق می. بررسی و تایید یا رد خواهد شد

 دانش فنی .11

شبکه  در کوتاه مدت . مالکیت معنوی دانش فنی نتایج کسب شده به میزان مشارکت بنگاه و شبکه خواهد بود
بنگاه موظف است در مورد دانش . ختیار بنگاه قرار خواهد دادمالکیت خود را طی یک قرارداد مشخص در ا

 .  های شبکه عمل نمایدفنی مذکور طبق سیاست

 چشم انداز طرح .12

بدیهی است . اعمال خواهد گردیدهای  تسهیالت تحقیق و توسعه به صورت معافیت مالیاتی برای شرکت
تحقیق و توسعه به صورت موقت اجرا های  برای هزینهنامه حمایتی ذیل تا زمان اعالم قانون اعتبار مالیاتی  آیین

  .خواهد گردید

 های تشخیص مالک .13

در مواردی که . ها و با همکاری کارگزاران مرتبط خواهد بود تشخیص موارد فوق بر عهده شبکه شرکت
، در صورت ابهام الزم )مثل مرکز مترولوژی نانو برای تشخیص نانویی بودن فعالیت(متولی مشخصی دارد 

 .است نظر متولی استعالم گردد
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١  

  بسمه تعالی

  یینانوهای  شبکه به شرکتاعتبارات هدفمند  ارائهطرح 

  :خالصه

ها،  تر شرکت هدفمندتر و صحیحفعالیت و ایجاد انگیزه بهتر برای  های نانو شرکتبرای تحرک بیشتر 
بسته به ابعاد این مبلغ . دهد ها قرار می در اختیار شرکت برای یکبار فعالً شبکه کمک محدودی را

. بودخواهد متفاوت  ...)، شرکای استراتژیک و حوزه کاری ،نیروی انسانی د تعدادمانن(شرکت
به در زمان کوتاه بررسی بنگاه و احراز حداقل شرایط، از این مبلغ در ابتدا بعد از مراحل اولیه  یدرصد

در را هزینه کرد مبلغ دریافتی های  شرکت موظف است که صورت. شدخواهد پرداخت شرکت 
 . گردد یید آنها، مابقی کمک پرداخت میأها و ت هزینه ارائهعد از ب. نماید ارائه ،ییدأمورد تهای  حوزه

  .انجام خواهد شدشبکه کلیه فعالیت های اجرایی طرح توسط 

  :تعریف .1

تعیین برای یک سال  تولید کنندههای  برای شرکتاعتبار هدفمند مبلغ مشخصی به عنوان طرح در این 
وضعیت . شده انجام خواهد شد اعتبار تعیین در قالب های شبکه از هر شرکت  حمایت گردد و می

هایی که  ، نحوه و میزان استفاده از اعتبار خود و نتایج و موفقیتسالدر پایان   عملکرد هر شرکت
چگونگی تعامل شبکه با شرکت و در صورت فراهم شدن شرایط کمک شرکت کسب نموده؛ در 

  . ار خواهد بودگذ ثیرأتدوباره به شرکت 

  :مزایای مدل .2

  :طرح مزایای زیر را به دنبال خواهد داشتاجرای این 

 ها  شرکتگیری و توسعه  شکل شبکه بر نظارت بهتر  •

 های مالی شبکه  ترشدن حمایت هدفمند •

 ها به منظور جذب کل اعتبار خود انگیزه برای تالش بیشتر شرکت ایجاد •

 های مختلف  شبخهای ستاد از  ایجاد تناسب بین حمایت •

 ها در قبال شبکه پاسخگو بودن شرکت •

  



٢  

    :  میزان اعتبار .3

. شود تعیین میها و اطالعات مندرج در آن  فرم پرسشنامه اولیه شرکتبر اساس ها  میزان اعتبار شرکت
این . بیشتر خواهد شد ند، مبلغ پیش فرضا هشبکه داشتهمکاری با گذشته در در مورد شرکت هایی که 

   .تواند افزایش یابد ول یکسال با صالحدید شبکه میمبلغ در ط

 :ضمانت حسن انجام کار .4

یید را ارائه أهای مورد ت ، ضمانتمبلغ اولیهبایستی به منظور حسن انجام کار در مقابل  ها می شرکت
 . ، نزد شبکه باقی خواهند ماندتسویه آنهاها تا  این ضمانت. نمایند

  :وظایف شبکه .5

 ها شرکترسانی صحیح به  اطالع •

 ها شرکتجایزه و جریمه  ،های تعیین میزان اعتبار تعیین شاخص •

 ها اعتبار هر شرکت بر اساس شاخص تعیین میزان  •

 ها های اجرایی پرداخت و بررسی اسناد هزینه بنگاه انجام فعالیت •

 ییدأیید و محدودیت در صورت عدم تأها در صورت ت ادامه حمایت •

 یا جریمه پیشنهادی برای هر شرکت ن میزان جایزهارزیابی حمایت ها و تعیی •

 نهااصالح آو مورد نیاز های  شاخص و ها آیین نامه ارائه •

  های مشمول طرح بنگاه .6

  :زیر مشمول این طرح می باشند ایه شرکت

 یا خدمات مبتنی بر نانو را دارندشرکتهایی که توان تولید انبوه یا سفارشی محصول  •

 عالفگذار  سرمایههای  شرکت •

  بنگاههای  مسئولیت .7

  :های بنگاه عبارتند از مسئولیت

 و کسب تایید اولیه شبکهبه ها  پیش هزینهو قراردادها ارایه  •

 ر مقاطع زمانی تعیین شده به شبکهارائه گزارش روند انجام کار د •

 ها مثبته در اثبات هزینهارایه اسناد و مدارک  •



٣  

 انجام مرحله بعدی دریافت کمک هزینه •

  رویه اجرائی طرح .8

  :بعضی از موارد آن به شرح زیر است. ج و اعالم گرددااستخر شبکهباید توسط رویه اجرایی طرح 

  رای دریافت پیش پرداخت کمک هزینهعقد قرارداد ب •
  ر مرحله متناسب پیشرفت هر فعالیتمدارک و مستندات در ه ارائه •
 و رفع نواقص احتمالی شبکهبررسی مدارک و اسناد توسط  •

  در هر مرحله به بنگاهشبکه اعالم موافقت یا مخالفت  •
  ییدأکردهای مورد ت هزینهمتناسب با  اعتباریپرداخت درصد دیگری از کمک  •
  میزان تسهیالت آتی و تصویب آن تصمیم گیری در مورد •

  نظارت .9

ل در طو گزار،کار ات و ارزیابی ، حسب گزارشتسهیالتو متناسب با فوق چارچوب طرح در  شبکه
مبلغ میزان اعتبار هیچ حقی را برای شرکتی ایجاد  .خواهد داشت را نظارت جامعیاجرای طرح، مدت 

  . نخواهد کرد

  :جوایز تشویقی در میزان کمک هزینه .10

  :شود عبارتند از ها می های بنگاه که باعث افزایش کمک هزینه اعتباری بنگاه فعالیت

 صادرات به خارج از کشور •

 ها با یکدیگرگاههای مشترک بنبرنامه •

 داخلی و خارجی...) برند، بازار، منابع مالی و (انتخاب شریک دارای مزیت  •

 ها ورود کارآفرینان موفق و با تجربه به شرکت •

 ها و مراکز پژوهشی همکاری با دانشگاه •

 :جریمه .11

ل قبول فاقد نتایج قابجذب نماید و یا  ر خود را به نحو مطلوبکه یک شرکت نتواند اعتبا در صورتی
   .یافتاهد از آن شرکت کاهش خوآتی شبکه حمایتهای باشد، 

 



٤  

  در طرح اعتبارات هدفمند  موارد قابل قبول هزینه .12

سقف   میزان حمایت  مکانیزم  عنوان

زار
ش با

ستر
گ

  

    هزینه%  70  های داخلی و خارجی ها، نمایشگاه بازاریابی بنگاه

   ینههز % 70  ...و  تحقیقات بازاربرند سازی،   40%

  ها های تست هزینه% 70  حمایت از اخذ مجوزهای الزم برای ورود به بازار

ی 
ساز

ند
انم
تو

  

    هزینه% 80  های کسب و کار آموزش مهارت

40%  

  نفر یکسال 2حقوق % 50  حمایت از جذب متخصصان نانو در بنگاهها

  هزینه% 80  ها ای توسط بنگاه خدمات مشاوره

  هزینه% 80  فرآیندکنترل کیفی محصول و 

    هزینه% 80  ...دوره های آموزشی مرتبط مانند پتنت، برند و 

لی
ما

  

  مشاورههزینه ضمانت نامه، ، دفاتر مالیسیستم حسابداری، سود تسهیالت، 
  ...و  مالیاتی 

  %40  ها هزینه% 80

ری
ناو

ه ف
سع
تو

  
  ها هزینه% 80  ...طرح تجاری، امکان سنجی و 

  هزینه خرید فناوری% 60  ی خرید فناوری داخلیتسهیالت برا  100%

  ها های تست هزینه% 80  اخذ استانداردهای محصوالت

  ثبت و حفاظت از پتنت
در بازار ثبت هزینه % 60

 هدف
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دهـي اليـاف      منظور پوشش ه  هاي مختلف ب   انداز شعله با غلظت     عنوان يك مادة تأخير   ه  ب) ATH(در اين تحقيق از نانوهيدروكسيد آلومينيوم       

ثر در فرآيند و همچنين تغييرات ايجاد شده در خصوصيات حرارتي و رنگي محصول توسـط  ؤسلولزي استفاده شده و در ادامه پارامترهاي م     

 نانوهيدروكـسيد   بـه دسـت آمـده   بر اساس نتايج . و اسپكتروفوتومتري انعكاسي مورد بررسي قرار گرفته استSEM  ،TGA ،DSCهاي روش

همچنـين  . تواند كـاربرد داشـته باشـد    اي مي دار محيط زيست مناسب براي كاالي پنبه لومينيوم به عنوان يك عامل ديرسوز كننده دوست    آ

  .ثير نامطلوبي بر خصوصيات رنگي محصول نداردأيد آن است كه پوشش اعمال شده تؤنتايج اسپكتروفوتومتري انعكاسي م
 

  .هاي رنگي دهي، تأخيرانداز شعله، مؤلفه سيد آلومينيوم، پوششسلولز، نانوهيدروك :هاي كليدي واژه
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In this study, cellulosic cotton fabrics were treated with different concentrations of nano aluminum hydroxide (ATH) 

dispertions. The optimum coating method of nano particles and the thermal and color characteristics of cellulosic fabrics 

were studied using SEM, TGA, DSC and reflectance spectrophotometry and the results were discussed. It was concluded that 

the ATH could be considered as a suitable envirmentaly friendly fire retardant for cotton. The results also show that the 

coating has only a small (if any) effect on the color coordinate values of the treated fabric. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 267-

275 © Institute for Color Science and Technology. 
 

Keywords:Cellulose, Nano aluminum hydroxide (ATH), Coating, Flame retardant, Color coordinates. 
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  ـ مقدمه1

ي اخيـر   هـا   اي است كه در دهـه       نانوتكنولوژي فناوري نوين ميان رشته    

 ماننـد نـساجي،     هـا   باعث شكوفايي و جهش عظيم در بسياري از حوزه        

علم مواد، مكانيك، الكترونيك، پزشكي، انرژي، هوافـضا و غيـره شـده             

بر پايه تغييرات ساختاري بر روي     توان    را مي اساس نانوتكنولوژي   . است

وقتـي كـه مقيـاس بـزرگ بـه مقيـاس            . بيان كرد مواد در مقياس نانو     

يابـد، ذراتـي منحـصر بـه فـرد بـا            كوچكتر در محدوده نانو تغييـر مـي       

شود، كه با ويژگـي نهـايي         بيني مشاهده مي    خصوصياتي غير قابل پيش   

در حال حاضر صـنعت نـساجي نيـز         . هاي بارزي دارد    مواد اصلي تفاوت  

تحقيقات نـانوتكنولوژي در    . ژي قرار گرفته است   الشعاع نانوتكنولو   تحت

نظيـر در محـصوالت نـساجي،         بهبود كارآيي و كـسب خـصوصيات بـي        

قالـب ايـن تحقيقـات در       . هاي مـؤثري را ايجـاد كـرده اسـت          پيشرفت

استفاده از مواد در مقياس نانو و توليد ساختارهاي نانو در طي فرآينـد              

  ].1[ است توليد و مراحل تكميل منسوجات متمركز شده

همچون جذب رطوبت بـاال،   پنبه با توجه به مزاياي متعددي        الياف

ـ           اي مـورد     طـور گـسترده   ه  زير دست مناسب، استحكام بـاال و غيـره، ب

امــا يكــي از مــشكالت ايــن اليــاف قابليــت . گيرنــد اسـتفاده قــرار مــي 

هاي كـاهش ميـزان ايـن        يكي از راه  . باشد  پذيري باالي آنها مي     اشتعال

اين امر . ]2[انداز آتش است  هاي تأخير يري استفاده از تكميلپذ اشتعال

پذيرد كـه از جملـة آن    توسط مواد تأخيرانداز آتش مختلفي صورت مي  

. توان به تركيبات هالوژني، فسفردار و تركيبات غير آلي اشاره نمـود             مي

هر دسته از اين مواد با مكانيسمي خاص مقاومت كاال را در برابر شعله              

عنوان مثال تركيبات فـسفردار در فـاز جامـد          ه  ب. ]3[دهند    ميافزايش  

عمل نموده و با افزايش ميزان تشكيل اليه خاكستر و همچنين كاهش            

كـه تركيبـات     نماينـد درحـالي     پـذير عمـل مـي       توليد گازهاي اشتعال  

كنند و عمـدة فعاليـت آنهـا قطـع كـردن              هالوژني در فاز گاز عمل مي     

ول توليد و ادامه فرآيند     ؤآزادي است كه مس   هاي   فرآيند توليد راديكال  

  .]4[باشند  سوختن مي

هـايي   انداز آتش هالوژني و فسفردار دركنار تمام مزيـت          مواد تأخير 

 داراي مشكالتي نيز هستند كـه       ،همچون قيمت ارزان و تنوع تركيبات     

از ايـن   . باشـد   مهمترين آنها سمي بودن و مشكالت زيست محيطي مي        

 تركيبات دركشورهاي پيشرفته ممنوع شـده اسـت و         رو استفاده از اين   

انـداز آتـش      طور گسترده از تركيبات تـأخير     ه  عنوان جايگزين آنها ب   ه  ب

تـرين   هيدروكـسيدهاي فلـزي گـسترده     . ]5[ كنند  غيرآلي استفاده مي  

صورت تجاري مورد استفاده    ه  انداز آتش را كه امروزه ب       گروه مواد تأخير  

همراه مواد  ه  اين مواد به تنهايي و يا ب      . ندده  گيرند، تشكيل مي    قرار مي 

پذيري را  انداز آتش ديگر ميزان بهبودي الزم در خصوصيات آتش         تأخير

ـ   . ]6[كنند  ايجاد مي  هيـدرات   نـام تـري  ه هيدروكسيد آلومينيـوم كـه ب

شود، امروزه بيشترين حجم مـصرفي را         نيز شناخته مي  ) ATH(آلومينا  

  كـه تـا    اين ماده هنگـامي   . باشد  دارا مي انداز آتش     عنوان مادة تأخير  ه  ب

°C 200             حرارت ببيند طي يك واكنش گرماگير تجزيه شـده و توليـد 

در نتيجه اين واكنش هم از ). 1معادله  (كند    آب و اكسيد آلومينيوم مي    

ـ  ) H= -1050 Kj/Kg∆(شـود   انرژي محيط كاسته مـي  دليـل  ه و هـم ب

باشـد دمـاي محـيط     يتوليد آب و ظرفيت حرارتي بااليي كه آب دارا م   

پوشاند و عالوه بر      كاهش يافته و اكسيد آلومينيوم نيز سطح كاال را مي         

شـود بـه     پذير به آن مي     آنكه مانع از رسيدن اكسيژن و گازهاي اشتعال       

عنوان يك عايق حرارتي بسيارخوب عمل كـرده و از رسـيدن حـرارت              

  .] 7[كند  باالي شعله به سطح كاال جلوگيري مي
  

)1(  200 C
3 2 2 31050KJ/kg

2Al(OH) 3H O + Al O
+

→

o

  
  

ــانو ذرات هيدروكــسيد آلومينيــوم در مــورد برخــي از تركيبــات   ن

 پليمري به عنوان ماده تأخيرانداز شعله مورد استفاده قرار گرفته اسـت           

، اما استفاده از اين تركيب در مورد ديرسوز نمودن اليـاف طبيعـي              ]7[

 سـلولزي   دهي الياف   در اين تحقيق هدف پوشش    . امري نوين مي باشد   

ــانو  ــط ن ــه توس ــزان   پنب ــي مي ــوم و بررس ــسيد آلوميني ذرات هيدروك

 هوسيله دهي و همچنين خصوصيات حرارتي و رنگي اين الياف ب پوشش

  . باشد هاي مختلف مي آزمون

  

   بخش تجربيـ2

   موادـ1ـ2

 پـودي سـفيدگري   -اي ايراني تاري پنبه% 100پارچه در اين تحقيق از   

پــودر   پــود، نــانو16 تكــس تــار و 20  بــا نمــره نــخ)g/m2100(شــده 

سـاخت  % 99 نانومتر با خلوص     15هيدروكسيد آلومينيوم با ابعاد اوليه      

داراي ( Disperbyk 190 كننده مـايع   آمريكا، ديسپرس1 نانوآمورشركت

 نمـك سـيترات سـديم       ، آلمان BYK  و ساخت شركت   )پايه كوپليمري 

كننـده هـر دو      پراكندهساخت شركت مرك آلمان كه به همراه        % 100

سـاخت   C.I. Blue 21 و رنگزاي راكتيـو  2سازي پراكندهجهت فرآيند 

   .استفاده شده است آلمان 3 وگشيدرشركت
  

  روش كارـ 2ـ2

هـاي كاالهـاي     تكميـل : نانوهيدروكسيد آلومينيوم سازي    پراكنده

گيرد اما هيدروكسيد آلومينيوم  نساجي عموماً در محيط آبي صورت مي

. باشـد  پودر هيدروكسيد آلومينيوم در آب نامحلول مي       و به تبع آن نانو    

 بايـست كـه نـانو     انداز آتش مـي     منظور انجام تكميل تأخير   ه  ين رو ب  ااز  

 در آب درآورده شود تـا       پراكندهصورت  ه  پودر هيدروكسيد آلومينيوم ب   

بدين منظـور ابتـدا     . اي فراهم شود    امكان اعمال آن بر روي كاالي پنبه      

  . تهيه شد1دول هايي مطابق ج حمام

                                                                 
1- Nanoamor 

2- Dispersion 

3- Wegscheider 
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  .هاي عمليات معلق سازي نانوهيدروكسيد آلومينيوم  نسخه حمام:1جدول 

  )ليتر ميلي(آب مقطر   )گرم(سيترات سديم   )ليتر ميلي (پراكنده كننده  )گرم(نانوهيدروكسيد آلومينيوم   حمام

1  5  10  10  100  

2  8  16  16  100  

3  12  24  24  100  

  

 ساعت بـه    24مدت  ه  ها، ابتدا ب    امآماده شدن هر يك از حم     از  پس  

ـ   ينـد دنبالـه   آآن زمان داده شده سپس طي يـك فر           مـدت ه دار ابتـدا ب

 بـا  UP200 S  Hielscher- دقيقه تحت عمل با همزن مـافوق صـوت   3

 12 قـرار گرفتـه و بالفاصـله پـس از آن بمـدت      W200خروجـي   توان

رار  قrpm  12000دقيقه تحت عمل با همزن دور باال با سرعت چرخش

نكته حائز اهميت در اين مرحله استفاده از حمام يخ در تمام            . گيرد  مي

طول مدت عمليات است تا بدين وسـيله حـرارت ايجـاد شـده در اثـر                 

هاي مافوق صوت و دور باال كنترل شـده و در دمـاي               استفاده از همزن  

ــر از  ــع C 10°كمتـ ــا از تجمـ ــود تـ ــته شـ ــه داشـ ــانو1 نگـ ذرات   نـ

  .لوگيري شودهيدروكسيدآلومينيوم ج

  

پـس از  : هيدروكـسيد آلومينيـوم   دهي الياف با نـانو     پوشش

 پراكنـده  غلظت مختلف از محلول 3، سازي پراكندهحصول روش بهينه    

% 12و  % 8،  %5هيدروكسيد آلومينيـوم در آب مقطـر شـامل           شده نانو 

ـ       هاي پارچه پنبـه     سپس نمونه . وزني تهيه شد   ه اي بـه طـور جداگانـه ب

هاي   مورد عمل با هركدام از غلظت2» پخت- ن خشك شد ـ پد«روش 

بار پد   ها يك   هاي اول نمونه   در گروه آزمون  .  قرار گرفتند  ATHمختلف  

. شده و سپس در دماي محيط خشك شدند و پس از آن پخـت شـدند     

ها سه بار پـد شـده و پـس از خـشك               هاي بعدي نمونه   در گروه آزمون  

تفـاوت كـه شـامل      رآينـدي م  در ف . شدن در دماي محيط، پخت شدند     

ـ        باشد نمونه    مي 3گيري  شكل  سـاعت  10مـدت  ه هـا ابتـدا در محلـول ب

در . دهي شدند و سپس تحت عمليات پد و پخت قـرار گرفتنـد              پوشش

 دقيقـه بـوده و     30ها در محيط      ها زمان خشك شدن نمونه     تمام آزمون 

  .  انجام شدC 140°  دقيقه و در دماي5مدت ه عمليات پخت ب

ر بررسي اثر پوشش نانو هيدروكسيد آلومينيـوم        منظوه  ب: رنگرزي

ــه   ــاالي پنب ــگ ك ــر رن ــه ب ــاي  اي، نمون ــه 1ه ــي پنب ــط  گرم   اي توس

  مــاده رنگــزا،% 1رنگــزاي راكتيــو آبــي رنــگ در حمــامي كــه حــاوي 

                                                                 
1- Agglomeration 

2- Pad-Dry-Cure 

3- Formation 

 

 

 

 

  

  
  

  . عمليات رنگرزي پنبه با رنگزاي راكتيونمودار :1شكل 

  

ت بـود تحـت عمليـا    L:G  20:1 نمـك بـا  % 15كربنات سـديم و  % 10

  . قرار گرفتند1 نشان داده شده در شكل نموداررنگرزي مطابق 

مـدل  پويـشي   هاي آماده شده توسط ميكروسكوپ الكتروني         نمونه

XL30    آنـاليز  .  ساخت شركت فيليپس هلند مورد بررسـي قـرار گرفـت

آزمـون   .نيز توسط همـين دسـتگاه صـورت پـذيرفت         ) EDX(عنصري  

ـ     خاكستر باقيمانده كه در آن نمونه       حـرارت داده  C 600°ا دمـاي    هـا ت

آنـاليز  .  سـاعت بـاقي ماندنـد انجـام شـد       2مدت  ه  شده و در اين دما ب     

 Pyris Diamond  مـدل Perkin Elmer توسط دسـتگاه  TGAحرارتي 

(SII)  با شيب حرارتيmin/°C 5 و آناليز DSC توسط دستگاه Perkin 

Elmer مــدل Pyris 6 DSCــا شــيب حرارتــي  صــورت min/°C 10  ب

 Color-Eyeد و آزمون اسپكتروفوتومتر انعكاسي توسط دسـتگاه  گرفتن

7000A  ساخت شركتGretag Macbeth   و تحت منبـع نـوري D65  و

انجام شد كه نتايج اين آناليزها در ادامه مورد بحث قرار            º10 زاويه ديد 

  .گيرد مي

  

  نتايج و بحث ـ 3

ــي 2شــكل  ــصوير ميكروســكوپ الكترون ــشان دهنــده ت ــا  پويــشي ن  ب

  .باشد  از سطح نمونه پنبه خام مي2500گنمايي بزر

  



  محمد شاور و همكاران   270

  Journal of Color Science and Technology(2010)  )1388(علوم و فناوري رنگ علمي ـ پژوهشي  نشريه 

  

 تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح نمونه پنبه خام با بزرگنمايي :2شكل 

2500.  

  

اي   شود سطح نمونـه خـام پنبـه          ديده مي  2همانگونه كه در شكل     

هـايي وجـود     طور جزئي ناخالصي  ه  هايي از آن ب    صاف بوده و در قسمت    

هـا را جـدا نكـرده       طور كامل اين ناخالـصي    ه  بدارد كه فرآيند شستشو     

تـصاوير ميكروسـكوپ الكترونـي از سـطح        )  ي -الف (3در شكل   . است

هاي عمل شده با غلظتهاي مختلف نانوهيدروكسيد آلومينيوم در           نمونه

تـصاوير  . شـود    برابر ديده مـي    30000 و   5000 و   500هاي    بزرگنمايي

 برابـر   5000 و   500اي  هـ  بترتيـب بـا بزرگنمـايي     )  ب -3(و  )  الف -3(

همانگونـه كـه    . باشـد   مـي % 5هاي عمل شده با غلظت        مربوط به نمونه  

شود نانوذرات هيدروكسيد آلومينيوم بر روي سـطح نمونـه      مشاهده مي 

 نحـوه تجمـع ايـن ذرات و تـشكيل           5000قرار گرفته و در بزرگنمايي      

و )  ج -3(اين وضعيت در تصاوير     . هاي چندگانه قابل مشاهده است      اليه

همچنـين در   . نيز مـشاهده مـي شـود      % 8كه متعلق به غلظت     )  د -3(

 نـانومتر   56 برابر اندازه نانو ذره مشخص شده برابر         30000بزرگنمايي  

. است كه نشان از معلق سازي مناسب نـانو پـودر در محلـول دارد دارد     

 از نمونـه  5000 و 500كه بزرگنمـايي هـاي    ) و -3(و  ) هـ -3(تصاوير  

باشد، نيز روند     نانو هيدروكسيد آلومينيوم مي   % 12 غلظت   عمل شده با  

توان نتيجه    با توجه به اين تصاوير مي     . دهند تقريباً مشابهي را نشان مي    

گرفت افزايش ميـزان غلظـت نـانو هيدروكـسيد آلومينيـوم در حمـام               

موجب افزايش سطح پوشش داده شده از نمونه توسط نانوهيدروكسيد          

ــص. آلومينيــوم شــده اســت ــه ) ح -3(و ) ز -3(اوير ت ــه نمون ــوط ب مرب

% 12دهي شده توسـط نانوهيدروكـسيد آلومينيـوم بـا غلظـت               پوشش

. شـده اسـت  ) formation(آوري   سـاعت عمـل  10مدت ه باشد كه ب    مي

آوري در افزايش مقـدار      توان در اين تصاوير تأثير افزايش زمان عمل         مي

   .مشاهده نموداندازه تجمعات نانوذرات بر روي سطح كاال را  و 

 انجـام   توسط ميكروسـكوپ الكترونـي پويـشي       EDX آناليز    فرآيند

گيـرد و     شود و در آن ابتدا نمونه تحت بمباران الكترونـي قـرار مـي               مي

 ساطع شده از سطح نمونه توسـط دسـتگاه مـورد            X-Rayسپس امواج   

گيـري درصـد تركيبـات     از اين روش جهـت انـدازه  . گيرد آناليز قرار مي 

 نشان دهنده 4شكل . شود  ر گرفته در سطح نمونه استفاده مي      فلزي قرا 

هيدروكسيد آلومينيوم به    آناليز عنصري الياف عمل شده با محلول نانو       

شود كه درصـد      با توجه به شكل مشاهده مي     . باشد   ساعت مي  10مدت  

بااليي از ذرات قرار گرفته روي سطح نمونـه حـاوي عنـصر آلومينيـوم               

پيك شديد ديگـري كـه   . باشد منحني مي يد دربوده و داراي پيكي شد

باشـد كـه بـراي        شـود مربـوط بـه عنـصر طـال مـي             در شكل ديده مي   

ـ      پوشش كـار  ه دهي نمونه جهت تصويربرداري ميكروسكوپ الكترونـي ب

  . برده شده است

هـاي    گيـري نمـك     منظـور انـدازه   ه  مانده كه ب   آزمون خاكستر باقي  

باشـد در مـورد نمونـه     لياف مـي معدني و ديگر مواد غير آلي در نمونه ا       

. هاي سه بار پـد شـده از هـر سـه غلظـت صـورت گرفـت                خام و نمونه  

 بار  1 % (12هاي مختلف از نمونه      همچنين اين آزمايش در مورد حالت     

) دهي شده و شستـشو داده شـده   دهي شده و شكل شكل  بار پد،3پد، 

ه  ب 1از رابطة   توان    را مي مانده     خاكستر باقي  ميزان درصد . نيز انجام شد  

  .آورد دست مي

  

)1(  % 100
A

Ash Content
B

= ×  

  

وزن نمونــه اوليــه بــه گــرم  B وزن خاكــستر بــه گــرم و Aكــه در آن 

هـا در    مقادير مربوط به آزمون خاكـستر هـر كـدام از غلظـت            . باشد  مي

خص اسـت    مش 5طوركه در شكل     همان.  نشان داده شده است    5شكل  

هيدروكسيد   شده با نانو   آوري  هاي عمل   مانده نمونه  ميزان خاكستر باقي  

  آلومينيوم در مقايسه با نمونه خام افزايش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت              

در نمونـه  % 17,56درحالـت خـام بـه       % 1,5كه اين ميزان از      طوريه  ب

افـزايش يافتـه    % 5 شده با هيدروكسيد آلومينيوم با غلظـت         آوري  عمل

كار برده شده، ميزان    ه   همچنين با افزايش درصد مادة ضدآتش ب       .است

خاكستر باقي مانده كاال نيز افزايش يافته است و مقدار خاكستر بـراي             

بـه ترتيـب    % 12و  % 8هـاي بـا غلظـت         عمل شده با محلول    هاي  نمونه

 افـزايش   هافزايش يافته كه اين خود نـشان دهنـد        % 31,09و  % 22,17

انداز شعله     تأخير هعنوان ماد ه  كسيد آلومينيوم ب  هيدرو ميزان جذب نانو  

  .باشد ياي م پنبه هبر روي سطح پارچ
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)  د،ج ( برابر، 5000 و 500با بزرگنمايي % 5غلظت )  ب ،الف( شده با نانوهيدروكسيد آلومينيوم  هاي عمل  تصاوير ميكروسكوپ الكتروني مربوط به نمونه:3شكل 

  . برابر30000 و 500با بزرگنمايي % 12غلظت ) ح ، ز( برابر و 5000 برابر و 500با بزرگنمايي % 12غلظت ) و ،  ـه(، ) برابر30000 و 500با بزرگنمايي % 8غلظت 
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هـاي اليـاف     مانده حاصل از نمونـه      مقادير خاكستر باقي   6در شكل   

و در شـرايط  %) 12غلظـت  ( تأخيرانـداز آتـش   ه شده با مـاد   آوري  عمل

شـود بـا      گونه كه ديده مي    همان. تلف نشان داده شده است    آزمايش مخ 

مانده از الياف از      بار خاكستر باقي   3 بار به    1افزايش تعداد دفعات پد از      

افزايش يافته كه نشان دهنـده افـزايش رسـوب و        % 31,08به  % 26,24

بـا  . باشـد  هيدروكسيد آلومينيوم بر روي الياف پنبـه مـي   انباشتگي نانو 

 ميزان خاكـستر باقيمانـده بـه         ساعت 10دهي به     وششافزايش زمان پ  

افزايش يافت كـه بـه وضـوح نـشان دهنـده افـزايش كـشش              % 34,21

هيدروكسيد آلومينيـوم بـر روي       هاي بيشتر نانو    سطحي و تشكيل اليه   

با شستشوي نمونه پوشـش     . سطح كاال و افزايش وزن نمونه شده است       

مانـده    باقي آلومينيوم نانوهيدروكسيد   ساعت ميزان 10داده شده بمدت    

اين امر بيـان كننـده آن       . كاهش يافته است  % 21,03بر روي پارچه به     

انـد در   هايي كه پيوستگي كافي با سطح كاال نداشـته  است كه كريستال 

  .اند اثر شستشو از سطح پارچه جدا شده

اي عمل شده با تمامي       هاي پنبه    نمونه DSC و   TGAآناليز حرارتي   

اي خـام در      و همچنـين نمونـه كـاالي پنبـه        % 12و  % 8،  %5غلظتهاي  

آغـازين،  : ه نشان داده شده است و شـامل سـه مرحلـ           8 و   7هاي    شكل

  دمـاي حـرارت مـرتبط، سـرعت و     . باشـد  اصلي و تشكيل خاكستر مـي   
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 قابـل   TGAهـا از نمـودار        ميزان وزن از دست رفته در هريك از مرحله        

باشـد كـه در    ه خـام مـي   متعلق به نمونه پنبـ Dنمودار . تشخيص است 

باشـد مهمتـرين      مي C 260°مرحله آغازين آن كه تقريباً قبل از دماي         

تغييرات ايجاد شده در الياف، بعضي از خصوصيات فيزيكي و همچنين           

هاي وارده   در اين مرحله بيشتر آسيب    . باشد  مقداركمي كاهش وزن مي   

. شـد با   سـاختمان پليمـري آن مـي       شكل  بيبه الياف سلولزي در بخش      

گيرد كه طي   صورت ميC 350-280°مرحله اصلي در محدوده دمايي     

از وزن نمونـه در     % 70آن تخريب شديدي در نمونه رخ داده و بيش از           

اثر از دست رفتن آب پنبه و همچنين اكـسيداسيون و تـشكيل حجـم               

بيـشترين تخريـب در     . پذير، كاهش مي يابد     عظيمي از گازهاي اشتعال   

ريـستالي سـاختمان پليمـري اليـاف پنبـه رخ           اين مرحله در بخـش ك     

نيز روند مشابهي را طي كرده و        نمونه پنبه خام   DSCمنحني  . دهد مي

 C 335,7°در همين محدوده پيك گرمـازاي شـديدي را بـا مـاكزيمم          

مرحلـه  . رود  دهد كه در نهايت بسمت تخريب نمونه پيش مي         نشان مي 

دهد و طـي   خ مي رC 600-410°تشكيل خاكستر در محدوده حرارتي  

شـود كـه ناشـي از اكـسيد      از وزن نمونه كاسته مـي  % 10آن در حدود    

باشـد و در   هاي كربني تشكيل شده در مرحله قبل مي    شدن باقي مانده  

  .شود از وزن اوليه نمونه كاسته مي% 80,10نهايت در حدود 

 شده با مادة تأخيرانداز     آوري  هاي سلولزي عمل     نمونه TGAنمودار  

ا اين تفاوت كـه مرحلـه      باشد ب   نيز مشابه نمونه خام مي    ) A,B,C(شعله  

ــه  ــايين دوم تجزي ــايي پ ــر در محــدوده دم ــاز ) C 320 -260° (يت آغ

انـداز   توان به وجود مـاده تـأخير   اين تغيير رفتار حرارتي را مي   . شود  مي

 C 220°هيدروكسيدآلومينيوم نسبت داد كه در دماي حدود  شعله نانو

شود و در نتيجه آزاد شـدن آب در   و آب تجزيه ميبه اكسيد آلومينيوم  

 شده در مقايسه بـا      آوري  هاي عمل   اين دما كاهش جزئي وزن در نمونه      

اي محافظ از اكسيد      در ادامه با تشكيل اليه    . گيرد  نمونه خام صورت مي   

. شود  ها كمتر مي    آلومينيوم بر روي سطح كاال ميزان كاهش وزن نمونه        

شود ميزان وزن از دسـت رفتـه          ز ديده مي   ني 7طور كه در شكل      همان

هيدروكـسيد آلومينيـوم در       شـده بـا نـانو      آوري  هاي عمل   تمامي نمونه 

.  نـشده كـاهش چـشمگيري يافتـه اسـت          آوري  مقايسه با نمونـه عمـل     

همچنين با افزايش ميزان غلظت ماده ضد آتش مصرفي اين ميـزان از             

  .يابد دست رفتن وزن كاهش مي
 هيدروكـسيد   شده بـا نـانو  آوري خام و عمل هاي     نمونه DSCنتايج  

گونـه كـه مـشاهده      همـان . باشد  مي TGAآلومينيوم تأييد كننده نتايج     

انـداز آتـش بـا        هاي عمل شده با تأخير       نمونه گرماسنجيشود رفتار     مي

با افـزايش ميـزان غلظـت نـانو هيدروكـسيد           . نمونه خام متفاوت است   

   در ناحيـه دمـاي كمتـر از        هـا خـصوصاً     آلومينيوم تغييرات رفتار نمونه   

°C 200) آغازين : اول همرحل ( دماي   هو محدود °C 350-300)  مرحله

همچنين در مرحله اصـلي جابجـايي   . شود به وضوح مشاهده مي ) اصلي

هـاي عمـل شـده بـا نـانو       هاي گرمـازا در نمونـه   صورت گرفته در پيك   

تـوان   ي نشده را م   آوري  هيدروكسيد آلومينيوم در مقايسه با نمونه عمل      

. به تجزيه هيدروكسيد آلومينوم به آب و اكسيد آلومينيـوم نـسبت داد            

را ) مرحله تشكيل خاكستر  (ي باال   ي دما هها در محدود    تغيير رفتار نمونه  

هيدروكـسيدآلومينيوم بـر روي سـلولز        توان به افزايش غلظت نـانو       مي

 در مورد كاهش مـساحت      DSCنكته قابل توجه در منحني      . نسبت داد 

هاي گرمازا با افزايش غلظت مصرفي نانو هيدروكـسيد آلومينيـوم            پيك

دليل افـزايش سـطح پوشـش داده شـده از نمونـه         ه  اين امر ب  . باشد  مي

اي توسط نانو هيدروكسيد آلومينيوم با افزايش غلظت و در نتيجه             پنبه

تري از خاكستر و اكسيد آلومينيـوم در   آن تشكيل اليه محافظ گسترده   

باشد كه موجب كاهش تخريب در ساختمان پليمـري         ياثر تجزيه آن م   

طور بايستي به تفـاوت رفتـار در قـسمت انتهـايي              همين .شود  پنبه مي 

بـا  % 12و % 8هـاي    شده بـا غلظـت  آوري هاي عمل  نمونهDSCمنحني  

دست آمده از آزمـون سـوختن       ه  ها توجه نمود كه با نتايج ب       ساير نمونه 

 درجـه تمـامي     45مون سوختن   در آز .  درجه هماهنگي خوبي دارد    45

 ثانيه به طـور     15,3 نمونه پنبه عمل نشده ظرف مدت        cm 12,5طول  

اي پوشـش داده شـده بـا نـانو           هـاي پنبـه    كامل سوخت لـيكن نمونـه     

 آوري  نمونـه عمـل   . هيدروكسيد آلومينيوم رفتار متفاوتي نـشان دادنـد       

 3,12نانو هيدروكـسيد آلومينيـوم پـس از گذشـت           % 5شده با غلظت    

ايـن مقـدار   .  از طول آن خـاموش شـد      cm 8,45نيه و سوخته شدن     ثا

بهبـود يافـت بـه طـوري كـه          % 8 شده با غلظت     آوري  براي نمونه عمل  

 از طـول آن  cm 5,13 ثانيه و سوخته شدن 1,87نمونه پس از گذشت    

نانو هيدروكـسيد   % 12 شده با غلظت     آوري  نمونه عمل . خاموش گرديد 

اي آتش   ارد تماس شعله با نمونه پارچه     آلومينيوم در مدت زمان استاند    

 شـده   آوري   خالصه تفاوت عملكرد كاالي سلولزي عمل      طوره  ب. نگرفت

 DSC و   TGAبا نانو هيدروكسيد آلومينيوم بـه وضـوح در نمودارهـاي            

دهنده موفقيت فرآينـد ديرسـوز نمـودن كـاالي           مشهود است كه نشان   

 نـشان داده    2در جدول   ها   نتايج مربوط به اين آزمون    . باشد  اي مي   پنبه

  .شده است

  

  .ها  نمونهDSC و TGAهاي   نتايج مربوط به آزمون:2جدول 

  نمونه

كل وزن 

كاسته شده 

(%)*  

دماي آغاز 

مرحله اصلي 

   *)C°(تخريب 

هاي  مساحت پيك

گرمازاي منحني 

DSC) cm2(**   

  -----  280  80,1   نشدهآوري عمل

 شده آوري عمل

  %5با غلظت 
67,1  235  30,4  

 شده آوري عمل

  %8با غلظت 
65,2  235  15,2  

 شده آوري عمل

  %12با غلظت 
62,6  235  9,5  

  DSC از آزمون **؛ TGA از آزمون *
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هـا پـس از       با توجه به اينكه اغلب عمليات تكميلي بـرروي پارچـه          

ها ابتدا با رنگزاي آبي   گيرد تعدادي از نمونه     عمليات رنگرزي صورت مي   

هيدروكـسيد   رزي شدند و سپس توسـط نـانو  رنگ C.I. Blue 21راكتيو 

هـا تحـت      دهي قرار گرفتنـد پـس از آن نمونـه           آلومينيوم مورد پوشش  

هيدروكـسيد   انعكاسي قرار گرفتند تا اثر نانو     ي  آزمون اسپكتروفوتومتر 

آلومينيوم بر رنگ كاال بررسي شود كه نتايج مربوط به ايـن آزمـون در               

  . نشان داده شده است3جدول 

) *L(شـود سـطح روشـنايي      ديـده مـي    3ه در جـدول     همانگونه ك 

هاي پوشش داده شده با نانوهيدروكسيد آلومينيوم در مقايسه بـا             نمونه

با افـزايش   . نمونه پوشش داده نشده به ميزان كمي افزايش يافته است         

 تغييـر قابـل   *Lغلظت مـصرفي از نانوهيدروكـسيد آلومينيـوم ميـزان       

هـا حـاكي از ان اسـت كـه       نمونـه *b و *aمقادير  . كند  اي نمي   مالحظه

ــه ــه ســبز  تمــامي نمون ــا در ناحي ــ ه ــال   ـ ــا اعم ــد و ب ــرار دارن ــي ق آب

هـا انـدكي كمتـر       سبزي نمونه % 5نانوهيدروكسيد آلومينيوم به ميزان     

داري ديـده   هـا تفـاوت معنـي    شده اسـت ولـي در مـورد سـاير غلظـت       

% 5 آوري شـده بـا      در نمونـه عمـل     (*b)همچنين مقدار آبي    . شود نمي

بيشترين ميزان . نانوهيدروكسيد آلومينيوم نيز كاهش جزئي يافته است

يك بار پـد شـده و كمتـرين         % 5 مربوط به نمونه     )∆*E(اختالف رنگ   

   .باشد يك بار پد شده مي% 12مقدار آن مربوط به نمونه 

ــه 9شــكل  ــي  منحنــي تغييــرات انعكــاس نمون   هــا در ناحيــه مرئ

)nm760-350 (  ا توجه به اينكه رنگزاي مصرفي آبي       ب. دهد  را نشان مي

 نـانومتر و    440باشد، بيشترين ميزان انعكاس در طـول مـوج            رنگ مي 

   .دهد  نانومتر رخ مي680كمترين ميزان انعكاس در طول موج 

ها هم نـشان دهنـده آن اسـت كـه منحنـي               نمودار انعكاسي نمونه  

ي هاي عمل شده در مقايسه با نمونـه عمـل نـشده تغييـر خاصـ                 نمونه

همانگونه كـه   . ها بر روي يكديگر منطبق هستند       نكرده و تقريباً منحني   

ـ         9از شكل    ثير قابـل   أ مشخص است پوشش هيدروكـسيد آلومينيـوم ت

 ثابـت بـاقي مانـده    λmaxاي در طيف انعكاسي نمونه نداشـته و        مالحظه

  .كند لذا رنگ كاال در اثر اعمال پوشش تغيير نمي. است

  ون اســـپكتروفوتومتر انعكاســـيهمانگونـــه كـــه از نتـــايج آزمـــ

هيدروكسيد آلومينيوم پوشش داده شده بـر سـطح          ، نانو است مشخص

  هاي رنگرزي شـده تـأثير نـامطلوبي بـر رنـگ آنهـا نداشـته و در           نمونه

هـاي رنگـي آنهـا مـشابه نمونـه پوشـش داده نـشده                 اكثر موارد مؤلفه  

  . باشد مي

  

  
  

  . نشدهآوري هيدروكسيد آلومينيوم در مقايسه با نمونه عمل  شده با نانوآوري هاي عمل موج نمونه منحني تغييرات انعكاس نسبت به طول :9شكل 
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  .هاي رنگرزي شده و سپس پوشش داده شده با نانوهيدروكسيد آلومينيوم در مقايسه با نمونه پوشش داده نشده هاي رنگي نمونه  مقاديرمؤلفه:3جدول 

  ∆*L* a*  b*  E  نمونه

 ---- -  -23,75  -18,61 76,76  نشدهپوشش داده   

  6,14  -19,03  -16,83 80,26   بار پد شده1
5%  

  5,72  -19,62  -17,09 80,40   بار پد شده3

  2,53  -22,13  -18,42 78,69   بار پد شده1
8%  

  3,31  -21,03  -18,02 78,55   بار پد شده3

  2,17  -21,74  -18,90 77,52   بار پد شده1
12%  

  3,55  -20,27  -18,58 77,46   بار پد شده3

  

  

  گيري  نتيجهـ4

 و  پويــشيدســت آمــده از تــصاوير ميكروســكوپ الكترونــيه نتــايج بــ

ذرات  نشان دهنده قرار گرفتن مقادير زياد از نانو      EDXهمچنين آناليز   

باشد كه بـا افـزايش        اي مي   هيدروكسيد آلومينيوم بر سطح كاالي پنبه     

ن سطح پوشـش داده كـاال نيـز         هيدروكسيد آلومينيوم ميزا   غلظت نانو 

مانـده نيـز ايـن نتـايج را تأييـد            آزمـون خاكـستر بـاقي     . افزايش يافـت  

 نـشان داد كـه نـانو       DSC و TGAهمچنـين نتـايج آزمـون       . نمايد  مي

ـ    عنـوان يـك مـاده ديرسـوز كننـده شـعله            ه  هيدروكسيد آلومينيوم، ب

 دوستدار محيط زيست، بخوبي توانايي افزايش مقاومت حرارتـي اليـاف        

 مـصرفي   هسلولزي را داشته و اين خصوصيت بـا افـزايش غلظـت مـاد             

آزمــون اســپكتروفوتومتر انعكاســي نيــز نــشان داد . يابــد افــزايش مــي

هيدروكـسيد   زي رنگـرزي شـده توسـط نـانو        لدهي الياف سـلو     پوشش

  .آلومينيوم تأثير چشمگيري بر رنگ نمونه نداشته است

  

  تقدير و تشكر

ن جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران   لين باشگاه پژوهشگرا  واز مسؤ 

عمل آوردنـد   ه  هاي الزم جهت انجام اين تحقيق را ب        جنوب كه حمايت  

  .شود و قدرداني ميصميمانه تشكر 
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Disclaimer :   The information  in this  leaflet  is  given  in good  faith  but without  warranty.  We recommend  that before using our 

products, the customer should  make his own tests to determine the suitability of the products for his own purpose 
under his operating  conditions. As the  circumstances under which our  products   are stored.  handled  and used are 
beyond our control,  we  cannot  assume  any responsibility  for their use by the customers. 
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