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فناورى نانو مفهوم جدیدى نیست اما بازتعریف آن در دهه هاى اخیر چشم انداز مهمى براى توسعه ایجاد کرده 
اســت. فناورى نانو به کاربرد ســاختارهایى با حداقل یک بعد در مقیاس نانو، براى ســاخت مواد، دستگاه یا 
سامانه هاى ایجاد کننده خواص نوین یا بهبودیافته مى پردازد. جذابیت هاى حاصل از نانو نه تنها دانشمندان بلکه 
بازارهاى صنعتى را نیز به سرعت به خود جذب کرده است. در این گزارش، به برخى از کاربردهاى فناورى نانو 
در کف پوش هاى نساجى(شامل انواع فرش و موکت) به عنوان یکى از بزرگ ترین حوزه هاى صنعت نساجى 

پرداخته شده است.  

صنعت کف پوش
کف پوش ها نقش مهمی در زندگی امروز ما ایفا می کنند و کاربردهاي متنوعى دارند. به طور کلی کـف پوش ها 
به دستـــه هاي مختلفی تقســیم می شوند؛ کف پوش هاي ورزشــی، صنعتی، زینتی، خانگی و غیره که این تنوع 
باعث گستردگی این صنعت نیز شده است. از دیدگاهى دیگر، کف پوش ها به انواع دستی و ماشینی دسته بندي 
می شــوند. هرچند ممکن است کف پوش هاي دســت باف، از تنوع زیادي همچون کف پوش هاي مصنوعی و 
ماشــینی برخوردار نباشند، اما از برتري هاي منحصر به فردي برخوردارند. از مهمترین کف پوش هاي مصنوعی 
می توان به انواع چمن هاي مصنوعی، کفپوش هاي  PVC  و لمینیت، کف پوش هاي چوبی و پارکت، انواع سنگ، 
موکت هاي نمدي و تافتینگ، فرش هاي ماشــینی بافته شــده در تراکم ها و بافت هاي مختلف، کف پوش هاي 
پلیمرى و کف پوش هاي ترکیبی پلیمرى،منســوج، سرامیک، کاشی و غیره اشاره کرد. از میان دست بافته ها در 
صنعت کف پوش مى توان به فرش هاي دستباف، انواع گلیم، جاجیم، گبه، نمد و حصیر اشاره کرد. البته گاهی 
مفروشات دست بـاف به قدري زیبا، ظریف و ارزشمند هستند که از کف پـوش به دیـوارپوش تبدیل می شوند و 
فضاي منزل را آذین بندي می کنند. تنوع زیاد و روزافزون موجود در صنعت کف پوش موجب شده است تا در 

انتخاب کف پوش، عوامل بسیار زیادي در نظر گرفته شود. 
پیش بینى هاى صورت گرفته در سال 2013 نشان مى دهد که میزان تقاضا براى فرش و کف پوش ها تا سال 2016 
میالدى با رشد 9/4 درصدى به حدود 6/18 میلیارد مترمربع در سال خواهد رسید. این در حالى است که میزان 

ارزش بازار جهانى کف پوش ها با 8/6 درصد افزایش 
بــه عــدد 270 میلیــارد دالر در ســال 2016 خواهد 
رسید. پیش بینى ها حاکى از آن است که درسال هاى 
آینده، بازار کشــورهاى آســیایى از رشــد مناســبى 
برخوردارخواهندبود. مهم ترین دلیل رشد این بخش، 
صنعتى شدن و افزایش درآمد سرانه در این کشورها 
اســت که منجر به افزایــش توان خرید مردم شــده 
است. کشــورچین به  عنوان بزرگ ترین بازارمصرف 
کف پوش هاى جهان یک ســوم از تقاضاهاى جدید 
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اهمیت کاربرد فناوری نانو درتولید کف پوش های منسوج
نــوآورى در جلب نظــر مصرف کننده یکى ازشــاخصه هاى اصلى هر صنعت اســت. کیفیــت، دوام و ایجاد 
خصوصیــات ویژه در کف پوش ها و برآورده ســاختن نیاز مشــتریان از جمله عوامل مهــم تقویت جایگاه این 
صنعــت و افزایش ســهم آن در بازار به شــمارمى رود. وجــود قابلیت هاى نوین نظیر ضــدآب ولکه، ضد بو، 

ایجادشده در بازار تا سال 2016 را به خود اختصاص خواهد داد. بازار صنعت کف پوش در آمریکا و کانادا به 
دلیل غلبه بر بحران ساخت وساز مسکن و رشد تولید خودرو در رتبه دوم و سوم قرار مى گیرد[1]. 

صنعت کف پوش را مى توان از نظر روش تولید و کاربرد محصول نهایى، مطابق شکل 1 تقسیم بندى کرد [2]. 
همانطور که دراین شکل مشاهده مى شود،کف پوش هاى خانگى بیشترین سهم بازارکف پوش هاى صنعتى را 
به خود اختصاص داده اند (59 درصد) و ســهم کف پوش هاى به کار رفته در وســایل نقلیه، تنها شش  درصد 
ازکل کف پوش هاى صنعتى تولید شــده اســت. از جمله رایج ترین کف پوش هاى خانگى، فرش (دست باف 
و ماشــینى) و موکت اســت که البته در محیط هاى ادارى و وســایل حمل و نقل نیز کاربرد دارند. در تولید 
این نوع کفپوش ها از انواع الیاف، نخ و بافت اســتفاده مى شــود و با توجه به ســلیقه مردم هر کشور یا منطقه، 
نوع بافت،تراکم و نوع الیاف به کار رفته درآنها متفاوت اســت. با توجه به ســهم قابل توجه کف پوش هاى 
منسوج (فرش و موکت) درصنعت کف پوش، در این گزارش به اهمیت به کارگیرى فناورى نانو در این نوع 

کف پوش ها پرداخته مى شود.

 شکل 1. طبقه بندى کف پوش ها بر اساس کاربرد و نحوه تولید

کف پوش

کف پوش خانگى

کف پوش ادارى

کف پوش وسایل  حمل ونقل

کاربرد

فرش

35%
59%
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ماشینى

جاجیم
گلیم
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تولید
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 شکل 2. الیاف مورد استفاده درکف پوش هاى نساجى[2]

الیاف مورد استفاده بر
سطح کف پوش

الیاف مورد استفاده در
پشت کف پوش

جوت

پنبه

سایر

پشم

پلى آمید

پلى استر

پلى
پروپیلن

پلى
پروپیلن

ابریشم

الیاف
گیاهى اکریلیک

خودتمیزشــوندگى، ضد میکروب، مقاومت در برابر چروك، ضد الکتریســته ساکن، کندسوزى و جلوه هاى 
ظاهرى متفاوت، ازجمله معیارهاى جدید مشتریان در انتخاب کف پوش هاى منسوج است. بنابراین، فناورى نانو 

با قابلیت ایجاد خصوصیات متفاوت در این محصوالت از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

پتانسیل به کارگیری فناوری نانو درصنعت کف پوش های نساجی
عمده ترین الیاف مورد استفاده بر سطح و پشت کف پوش هاى نساجى، به تفکیک در شکل 2 نشان داده شده اند. 
به کارگیرى فناورى نانو در بخش هاى مختلف تولیدالیاف و تکمیل محصول نهایى امکان پذیراســت. از جمله 

کاربردهاى فناورى نانو در صنعت کف پوش مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

  استفاده از فناورى نانو در مرحله تولید الیاف مصنوعى مورد استفاده در کف پوش هاى منسوج
درفرایند تولید الیـــاف مصنوعى نظیر الیاف پلى اســتر، پـــلى پروپیلن، نایلون و اکریـــلیک مى توان با افزودن 
نانـــوساختارهاى نـــقره، دى اکســیدتیتانیوم، اکســیدروى، نانو رس و نانولوله کربن ضمن ارتقاء رنگ پذیرى 
و خــواص مکانیکى این الیــاف، خواصى نظیر ضدمیکروبى، خودتمیزشــوندگى،ضد بــو، محافظت در برابر 
پرتو فرابنفش و کندســوزى ایجاد نمود که نتیجه آن، ارتقاء خواص نهایى کف پوش حاصل اســت. برخى از 
شــرکت هاى داخلى و خارجى تولید کننده فرش و نخ فرش که در تولید محصول خود از فناورى نانو اســتفاده 

کرده اند، در جدول 1 به اختصار بیان شده اند.
در نوآورى به ثبت رســیده در ســال 2009 با شــماره ثبت TW 200940779، طى فرایند ذوب ریســى الیاف 
نایلون،پلى پروپیلن و پلى استر مورد مصرف در فرش، زغال فعال و نانو نقره افزوده شد. این مواد عالوه بر ایجاد 
خواصى نظیر ذخیره انرژى، عایق حرارتى و ضد بو، سبب افزایش طول عمر فرش خواهندشد[3]. در سال 2010، 
لیف پلى پروپیلن مقاوم به آتش حاوى نانو ذرات سلنیوم نیزتولیدشد. دراین نوآورى، مستربچ ضد آتش حاوى 

10 تا20 درصدنانو ذره سلنیوم به کاربرده شد[4].
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  تکمیل کف پوش هاى منسوج با استفاده از فناورى نانو

  تکمیل ضد بید
پشم از جمله مهم ترین الیافى است که به طور گسترده در تولید فرش و کف پوش هایى نظیر نمد مورد استفاده 
قــرار مى گیرد. الیاف پشــم به دلیــل حضور پروتئین در ساختارشــان در معرض حمله حشــراتى نظیر بید قرار 
مى گیرند. محیط تاریک و مرطوب با دمایى در محدوده 35-25 درجه ســانتى گراد شــرایط مناسب براى بقاى 
این حشره به شمار مى آید. طول عمر بید روى فرش حدود 6 الى 9 ماه است. همین امر لزوم تکمیل منسوجات 
حجیم نظیر فرش و کف پوش ها را در زمان تولید با ترکیبات ضد بید به وجود آورده اســت. ترکیبات ضد بید 

محصوالت تجارىشرکت

SteriTouchfresh�bersTM تولید نخ نایلونى و پلى پروپیلن ضد میکروب با نام تجارى

RadiciGroup

نخ نایلون6 ضد میکروب با استفاده از فناورى ضد میکروبى ®AlphaSan (سرامیک زیرکونیم 
فسفات حاوى نانو ذرات نقره)

نخ ضدمیکروب با نام تجارى Starlight®feel و با ذوب ریسى الیاف پلى استر حاوى نانو ذرات 
فلزى نقره درون ماتریس دى اکسیدسیلیکون

 TWD Fibres
GmbH

نخ فیالمنتى فوق آب گریز با اثر خودتمیزشوندگى پایدار

نخ پلى آمید CARR TIMBERLLE® 66 حاوى یون نقره با خواص ضد میکروبى

نخ پلى آمید PerfomanZ TIMBERLLE ®66 حاوى یون روى با خواص ضد میکروبى و 
کندسوزى

Mohawk NanolocTM با نانو فناورى پیشرفته SmartStrand تولید الیاف ضد لکه و ضد آب

 Beaulieu

Group, LLC

افزودن نانو ذرات فلزى مس و روى حین ریسندگى الیاف فرش ضد میکروب با 
Silver Release® نام

نخ پلى آمید باخاصیت ضدمیکروب حاوى نانوذرات نقره/ TiO2تهران زرنخ

 جدول 1. برخى ازشرکت هاى تولیدکننده فرش و نخ فرش مبتنى بر فناورى نانو
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مناسب عالوه بر عدم ایجاد آسیب بر محیط زیست و سالمت انسان، باید درطول مدت زمان استفاده از کف پوش 
پایدار باشند. به این منظور از مواد تکمیلى ضد بید حین فرایند رنگرزى الیاف پشمى استفاده مى شود. استفاده از 
نانوکپسول هاى حاوى ترکیبات ضد بید و یا رنگینه هاى طبیعى داراى این خاصیت در فرایند رنگرزى پشم، از 
جمله کاربردهاى فناورى نانو در این بخش است. گروهى از محققان در تحقیقات خود دریافتندکه با استفاده از 

دى اکسیدتیتانیوم درتکمیل فرش پشمى، مى توان خاصیت ضد بید ایجاد نمود[14]

  تکمیل ضد میکروب و مایت
مایت ها موجوداتى میکروسکوپى هستند که به گروه کنه ها تعلق دارند ودر فضاى داخلى اماکنى که از رطوبت 
باالیى برخوردارند، زندگى می کنند. مایت ها براى ســالمتى انســان مضر هســتند و اغلــب باعث واکنش هاى 
آلرژیک مثل آسم مى شوند. مایت ها از مواد آلى موجود در گرد و خاك خانه تغذیه مى کنند که قسمت اعظم 
این مواد آلى شامل سلول هاى مرده پوست بدن انسان، قارچ ها وذرات ریز مواد غذایى پخش شده در سطح خانه 

است. مایت ها ذرات مرطوب را جذب مى کنند.

اســتفاده از نانوذرات فلزى نظیر نقره، روى و همچنیــن نانوحامل هاى حاوى مواد از بین برنده مایت ها همچون 
نانوکپســول هاى کیتوســان حاوى Eugenol براى حصول این هدف گزارش شــده اســت. امکان استفاده از 

نانوساختارهاى مذکور در مرحله رنگرزى الیاف و همچنین در مرحله تکمیل به روش افشانه وجود دارد.
با آغشــتن الیاف پشم به نانوذرات نقره و دى اکسید سیلیس حامل نقره مى توان الیاف ضدمیکروب با استحکام 
باالترتولیدکــرد. ضمن اینکه قدرت رنگى و ثبات رنگى آنها نیــز افزایش خواهدیافت[11]. عمل نمودن لیف 
پشــمى بــا نانوذرات زیرکونیوم به  عنــوان دندانه در رنگــرزى گیاهى موجب ایجاد خــواص ضد میکروبى و 
کندسوزى در لیف رنگ شده خواهد شد. بهترین خاصیت ضد میکروبى و کندسوزى در روش رنگرزى پس 
دندانه به دســت مى آید[13]. در کفپوش هاى تهیه شده از الیاف با ترکیبات مصنوعی مانند نایلون و پلى پروپیلن 
مى توان از نانو ذراتى مانند اکســید روي، اکســید مس، دى اکســید تیتانیوم و نانو ذرات نقره و طال براي ایجاد 

 شکل 4. نمایى از مایت هاى 
موجود  بر کف پوش

 شکل 3.  نمایى از یک 
حمله  معرض  در  که  فرش 
و  اســت  گرفته  قرار  بید 
چرخه زندگى حشره بید بر 

روى فرش

تخم حشره  10-4 روز
پیله   10-8 روز

الرو 30-2 ماه

حشره بالغ 80-75 روز
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خواص ضدمیکروبى استفاده کرد.
شرکت آمریکایى Beaulieu محلول ضد میکروبى حاوى نانوذرات روى تهیه کرده است که براى محصوالت 
مختلف ازجمله انواع کف پوش ها قابل اســتفاده اســت. کف پوش ضدمیکروب تولیدشــده بــراى کاربرد در 
محل هایى که به علت عبور و مرور بســیار زیاد مســتعد رشد میکروب هستند، بسیارمناسب است [16]. شرکت 
�Dan انگلســتان پوشــش ضدمیکروب پایدارى روى الیاف فرش بانام تجارى™mædical™ i-Link ارائه oor

نموده است.
شرکت نساجى فرخ سپهر کاشان (گروه نساجى فرهى) نیز با نوآورى ثبت شده به شماره ى 78783 تحت عنوان 
«اصالح ساختار سطحى و شیمیایى فیالمنت پلى استر با استفاده از ترکیبات پلى یورتان و نانو ذرات مس جهت 
استفاده در فرش ضد باکترى» اقدام به طراحى، تولید و توزیع فرش هاى بدون پرز و حساسیت نموده است. در 
این محصول،کلوئید نانونقره حاوى ماده اتصال دهنده عرضى و ســطح  فعال آمفوترى بر نخ فیالمنتى پلى اســتر 

اعمال شده و پشت فرش ماشینى نیز با روش افشانه به این مواد آغشته شده است[22].

  تکمیل ضد قارچ و پوسیدگى
الیاف طبیعى نظیر جوت یا پشــم که در ســاختار کف پوش هایى نظیر فرش اســتفاده مى شوند، ممکن است در 

محیط مرطوب در معرض حملــه قارچ ها قرار 
گرفته و منجر به کاهش اســتحکام و از دســت 
رفتــن کیفیت فــرش شــوند. از ســوى دیگر 
اســتفاده از آهار نشاسته بر الیاف فرش، احتمال 
حملــه میکروارگانیزم هــا به فــرش را افزایش 
مى دهد از ســوى دیگر حضــور ترکیباتى نظیر 
کلســیم،  پیریدوکســین،  ریبوفالوین،  تیامین، 
منیزیم، آهن، کبالت، قلع، منگنز، سیلیســیوم و 

فســفر موجب افزایش رشد میکروارگانیزم ها و احتمال تجزیه جزء سلولزى( همچون جوت) مى شود. از جمله 
روش هاى موجود، درگیر کردن گروه هاى هیدروکسیل و یا استفاده از ترکیبات ضد قارچ در تکمیل کف پوش 

است. نانوذرات دى اکسید تیتانیوم از جمله ترکیبات نانوساختارى است که به این منظور استفاده مى شود.
در ســال 2001 نوآورى با عنوان فرش ضدقارچ آنتى بیوتیک به شــماره CN 00259357 به ثبت رسید[19]. در 
این نوآورى،پشت فرش با الیه ضد قارچى حاوى نانو ذرات نقره پوشش داده شده است. مزیت این روش ایجاد 

عملکرد ضد میکروبى خوب،  تولید ساده و هزینه اندك است.
عــالوه بر انجام تکمیل، مى توان با افشــاندن مــاده ضدقارچ برکف پوش از آن محافظت کــرد. براى مثال، در 
نوآورى ثبت شــده با شــماره CN 201010510238 در سال 2012، اســپرى ضد قارچ حاوى نانو ذرات نقره، 
موادافزودنى، هیدروژن پراکســید و آب مقطر براى جلوگیرى سریع از رشد قارچ روى کف پوش ها و مبلمان 
تهیه شد. در این اسپرى، نانو نقره توسط پراکسید هیدروژن اکسید مى شود در نتیجه خواص ضد قارچ و استرلیزه 

کردن به وجودمى آورد[21].

کاربرد فناوری نانو در صنعت کف پوش های نساجی مجموعه گزارش هاى  
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 تکمیل دافع آب، لکه و خودتمیزشونده
تکمیل هاى دفع کننده آب و لکه هاى خشــک و روغنى، در منســوجات مختلف از قبیل پوشاك،کفپوش هاى 
خانگى و صنعتى داراى اهمیت هســتند. با به کارگیري فناوري نانو در عملیات تولید یا تکمیل منســوج، قطرات 
مایع (اعم از آب، روغن) بر سطح این منسوجات به صورت قطره باقى مانده و پخش نمى شوند (شکل 5). این 
خاصیت با استفاده از انواع نانو ذراتى از قبیل دى اکسید تیتانیوم، الیه سیلوکسان، نانولوله هاى کربن و غیره قابل 

ایجاد است.

 شکل 5. نمونه اى از فرش و موکت دافع آب/روغن با استفاده از نانو مواد

فرشموکت

شرکت سوئیسىCeracoat Ceramic با استفاده از نانو ذرات سرامیکى و ایجاد پوشش سرامیکى موفق به تولید 
مواد ضد آتش و ضد آب شــده اســت. همچنین محصول این شــرکت با نام Ceracoat textile care ماده اى 
ضد آب اســت که پس از عمل نمودن منســوج با این ماده، خواص ضد آب تا 45 چرخه ى شستشــویى پایدار 

است [18].
شــرکتNANO4LIFE EUROPE  نانوذرات دى اکســید سیلسیوم (SiO2) تولید شده به روش ُسل-ژل را به دو 
حالت مناســب براى اســتفاده صنعتى و خانگى ارائه مى کند. نانوذرات مذکور براى ســطوح مختلف از جمله 
منسوجات تولید مى شوند و سبب تسهیل پاك سازى منسوجات و ایجاد خاصیت دافع آب و روغن بر منسوجات 
مى شود. نتایج حاصل نشان مى دهد اسپرى کردن این محصول بر روى منسوجات به صورت خانگى و صنعتى 
به ترتیب منجر به ایجاد زاویه تماس 112 و 117 درجه اى قطره آب با سطح مى شود که نشان از ایجاد خاصیت 

دافع آب مناسب بر این سطوح است.
شــرکت Atlas Hali ترکیه با بهره گیرى از فناورى نانو و با اســتفاده از نانوذرات فوتوکاتالیست نظیر دى اکسید 
تیتانیوم، موفق به تولید کف پوش هاى خودتمیزشــونده شــده اســت. لکه ها به جا مانده بر روى الیاف ســازنده 
کف پوش، در معرض نورخورشید و در اثر خاصیت فوتوکاتالیستى این ماده نانوساختار تجزیه شده و برطرف 
مى شوند. استفاده از این تکمیل به ویژه بر روى موکت هاى تافتینگ با رنگ روشن و متشکل از الیاف اکریلیک 

و پلى استر پیشنهاد شده است[24].
در ســال 2005، محققان چینى روشى نوین براى تولید کف پوش خودتمیزشونده با شماره CN1687506 A به 
ثبت رساندند. در این روش، فرش با محلولى حاوى نانوذرات دى اکسید تیتانیوم در دماى 30 درجه سانتى گراد 
و در نسبت وزنى فرش 1 به 10 عمل شد. وزن نانوذرات به کار رفته در این روش، 1 تا 2/5 درصد وزنى فرش 
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  تکمیل کندسوز
از نانوســاختارهایى نظیر نانولوله کربن و یا نانوذرات ســیلیس مى توان در مرحله تولید مستربچ الیاف مصنوعى 
استفاده نمود و به این ترتیب الیاف مصنوعى نظیر نایلون، پلى استر، پلى پروپیلن و اکریلیک با قابلیت کندسوزى 
تولید نمود. از سوى دیگر مى توان از سوسپانسیون این نانو ذرات در مرحله تکمیل کف پوش هاى تولید شده از 
الیاف طبیعى یا مصنوعى به روش افشــانه اســتفاده نمود. اختالط نانوذرات یاد شده با رزین پوشش دهنده پشت 
کف پوش هایى نظیر موکت یا فرش هاى ماشینى منجر به ایجاد خاصیت کندسوزى در این منسوجات مى شود.

شرکت Nyacol دیسپرسیون هاى کلوئیدى و پودرهایى متشکل از نانوذرات پنتاکسید آنتیمونى (APO) با ابعاد 
حدود 5 نانومتر تولید نموده اســت. این شرکت محصوالت خود را با نام هاى تجارى Nycol (دیسپرسیون پایه 
آب)، BurnEX (پــودر پنتاکســید آنتیمونى براى مصرف در پلیمرها و محیط هاى حــالل) و NYAGRAPH  و 

NYACHAR ارائه مى نماید.

شرکت سوئیسى Ceracoat Ceramic با استفاده از نانو ذرات سرامیکى و ایجاد پوشش سرامیکى موفق به تولید 
مواد ضد آتش و ضد آب شده است. ماده ضد آتش با نام تجارى CERACOATTM، ماده اى غیرسمى، باکارایى 
باال، محلول درآب، بى رنگ و بدون بو است که با اسپرى کردن آن روى منسوجات نظیر مبلمان وکف پوش ها، 

الیه اى نانوسرامیکى ایجاد مى کند که در برابر آتش مقاوم است [18].
شرکت تولیدى نیمابافت، تولیدکننده فرش ماهور دو فرش ضد آب و ضدآتش با استفاده از فناورى نانو تولید 
کرده اســت که درنمایشــگاه بین المللى کف پوش  ها، موکت، فرش ماشینى و صنایع وابسته در سال 1394 ارائه 

شد[23].

  تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
به منظور ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن 
در کف پوش هاى منسوج، الیاف مصنوعى 
و پشــم باید با مواد افزودنى آنتى استاتیک 
تکمیل شده و یا از سیم هاى فلزى یا الیاف 
کربن در ســاختار کف پوش استفاده شود. 
بــه طور کلى مواد تکمیلى آنتى اســتاتیک 
که روى الیاف اعمال مى شــوند با افزایش 

با ابعاد 20-40 نانومتر است [20].

 شکل 6. از بین رفتن لکه هاى 
ایجاد شده بر کف پوش منسوج 
در اثر تابش نورخورشــید مانع 
ایجاد بوى نامطبوع  در کف پوش 

مى شود

کاربرد فناوری نانو در صنعت کف پوش های نساجی مجموعه گزارش هاى  
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رســانایى ســطح لیف و یا کاهش اصطکاك میان الیاف، مانع ایجاد الکتریســیته ساکن مى شــوند. استفاده از 
نانوذرات کربن در مرحله تولید الیاف و یا استفاده از دیسپرسیون این ذرات به عنوان ماده تکمیلى بر روى الیاف 
مى تواند با افزایش میزان رســانش و امکان انتقال الکترون، سبب کاهش میزان الکتریسیته ساکن بر روى الیاف 
کف پوش هاى منســوج شوند. اســتفاده از نانوذرات فلزى نظیر نقره، مس، روى و نیکل عالوه بر کاهش میزان 
الکتریسیته ساکن در الیاف منجر به ایجاد خواص دیگرى از جمله ضد میکروب و ضد پرتو فرابنفش نیز خواهد 
شــد. در مورد کف پوش هاى اکریلیکى، پوشــش نانو ذراتى نظیر نقره، تیتانیوم و روى بر ســطح الیاف موجب 
ایجاد خواص ضد میکروبى، آنتى اســتاتیک،محافظت دربرابرپرتوفرابنفش،دافع آب وکندسوزى مى شود. از 
افشانه هاى خانگى حاوى نانوذرات نیز مى توان براى کاهش میزان الکتریسیته ساکن کف پوش ها استفاده کرد. 

شرکت Nanex بلژیک افشانه اى حاوى نانوذرات براى کاربرد خانگى ارائه نموده است.

  تکمیل معطر
کف پوش هــاى معطر با اســتفاده از نانوحامل هایى نظیر سیکلودکســترین (مولکول هاى حلقــوى)، پلیمرهاى 

درخت سان و یا انواع نانوکپسول هاى پلیمرى قابل تولید مى باشند.

ماده معطر درون حفره میانى مواد مذکور قرار گرفته و بر اثر فشــار ناشــى از راه رفتن بر روى فرش رها شده و 
رایحه مورد نظر را در محیط آزاد مى کند.

اســتفاده از نانوذرات خاکســتر بامبو در مرحله تولید الیاف کف پوش نظیر نایلون، پلى پروپیلن و پلى اســتر نیز 
مى تواند عالوه بر حبس مولکول هاى ایجاد کننده بو در منافذ نانومترى موجود در خاکستر بامبو، سبب افزایش 

خاصیت عایق حرارتى این الیاف شده و گرمى بیشترى در محیط ایجاد نماید.
شرکت Beaulieu Group, LLC فرش معطرى با نام  تجارى ®Magic fresh به بازار ارائه کرده است.

  تکمیل ضد پرتو فرابنفش
اغلب منسوجات و به ویژه کف پوش هایى که در معرض تابش نورخورشید قرار مى گیرند در بلند مدت دچار 

رنگ پریدگى و کاهش استحکام مى شوند.

 شــکل 7. نانو حامل هایى براى مواد معطر، پلیمر درخت سان (الف)، 
نانوکپسول (ب) و سیکلودکسترین (ج)

جبالف
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نانوذرات اکسید فلزى نظیر اکسید روى به  عنوان ماده محافظ در برابر پرتو فرابنفش در مقایسه با مواد محافظ آلى 
بســیارپایدارتر هستند. این مواد به دلیل افزایش مساحت سطح و جذب پرتوها در ناحیه فرابنفش، از منسوجات 
در برابر این پرتو محافظت مى نمایند. نانوذرات اکســیدروى نســبت به نانوذرات نقره در تکمیل ضد میکروبى 
نیز مقرون  به  صرفه تراند وخواص محافظت در برابر پرتوفرابنفش بهترى ایجاد مى کنند. این تکمیل براى الیاف 

پلى پروپیلن مصرفى درفرش مى تواند حائز اهمیت باشد[17].

 بهبود رنگ پذیرى الیاف با استفاده از فناورى نانو
با کمک فناورى نانو مى توان سطح الیاف طبیعى نظیر پشم، ابریشم، پنبه و جوت را به گونه اى تغییر داد  که سبب 
افزایش قدرت رنگى و ثبات رنگى الیاف شود. فناورى نانو همچنین از پتانسیل باالیى براى بهبود خواص رنگى 
و فیزیکى الیاف مصنوعى برخوردار است. نانو موادى نظیردرخت سان ها، سیکلودکسترین ها، رس، کیتوسان و 

ذرات فلزى در این زمینه مورد استفاده قرار مى گیرند. 
سیکلودکســترین ها براى اصالح سطحى پارچه  هاى پنبه اى،پلى استرى، پشــمى، پلى پروپیلنى و غیره به منظور 
افزایش جذب رنگزا توســط پارچه و بهبودثبات شستشــویى اســتفاده شــده اند. بهبودثبات سایشى منسوجات 

رنگ شده با این مواد نیزدر برخى موارد گزارش شده است[7-5]. 
پلى پروپیلن ایمینوپلى آمیدوآمیندو از جمله پلیمرهاى 
درخت ســان پرکاربرد با گروه انتهایى آمین است. 
وجــود گروه هاى انتهایــى زیاد باعث شــده تا این 
مــواد کاربرد زیادى در اصالح منســوجات نایلونى 
داشته باشند. از ســوى دیگر استفاده از این مواد در 
منســوجات پنبه اى، پشــمى و غیره عــالوه بر بهبود 
رنگرزى، خواص ضد میکروبى منحصربه فردى نیز 
بــه همراه دارد [8 و 9]. این مــواد با اندازه مولکولى 
کوچــک، به راحتــى درون لیف نفــوذ مى کنند و 

 شــکل 8. نمایــى از 
رنگ پریدگى ایجاد شده در 
یک موکت در اثر تابش نور 

خورشید
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رمق کشى وتثبیت رنگ هاى راکتیو روى الیاف اصالح یافته را بهبود مى بخشند[9]. 
محققان نشــان داده اند که عمل کردن پارچه پشمى،ابریشــمى و پنبه اى با نانو ذرات نقره عالوه بر خواص ضد 

میکروبى، استحکام کششى و عمق رنگى این پارچه ها را نیزبهبود مى بخشد[10].

  بهبود آهار نخ تار ریسندگى
فناورى نانو فرصتى جدید براى بررسى و ایجاد ویژگى هاى منحصر به فرد در موادافزودنى شیمیایى نخ تار ایجاد 

مى کند. اندازه کوچک و مســاحت ســطحى باالى 
این مــواد در نخ موجب تغییرخواص نخ مى شــود. 
تالش هاى صــورت گرفته بــراى بهبودخواص نخ 
بــا آهارهــاى تجارى متــداول هنــوز موفقیت هاى 
پایــدارى را ایجاد نکرده اســت. افــزودن نانومواد 
بــه مواد آهار ســبب نفــوذ نانوذرات درون دســته 
الیاف و بهبودچســبندگى لیف و عملکرد بافندگى 
مى شود[25]. افزودن نانوذرات SiO2 به آهار نشاسته 
موجــب افزایش چســبندگى آهار به الیــاف پنبه و 
پلى استر مى شود. در پژوهشى مقدار بهینه نانوذرات 

افزوده شــده براى بهبود چسبندگى حدود 1- 0/5 درصد عنوان شده است [26]. در نوآورى ثبت شده در سال 
2009 به شماره CN101545204 A از نانو مواد در آهار نشاسته استفاده شد. در این نوآورى، از نانو سل سیلیکا، 
آلومینا و تیتانیوم با اندازه ذرات 1-300 نانومتر در نســبت وزنى 1-30 درصد آهار نشاسته استفاده شد.نمونه اى 
از آهار نخ تار پلى اســتر پیشــنهاد شده در این نوآورى عبارت اســت از نانو سیلیکا 1/1درصد، نانو تیتانیوم 1/4 
درصد، نانو آلومینا 1درصد، واکس 2درصد، رزین پلى استرمایع 15درصد، پلى وینیل الکل 30 درصد و نشاسته 

اصالح شده 49/5 درصد [27].
شــرکت®Zydex مــواد آهــارى ویــژه اى را حــاوى نانــوذرات روانــه بــازار کــرده اســت. بــراى مثــال، 
محصــول R3000NAJ  F رزین پلى اســتر با وزن مولکولى باال حاوى نانوذرات اســت که بــراى آهارزنى نخ 
پلى استر چندفیالمنتى بسیار ظریف تولید شده است. این رزین براى بافندگى فیالمنت هاى ظریف درماشین هاى 

جت هوا و پروژکتایل1 مناسب است [28].

جمع بندی
ارتقاء خواص کف پوش هاى نساجى و ایجاد ویژگى هاى نوین نظیر ضد آب و لکه، ضد بو، خودتمیزشوندگى، 
ضد میکروب وکندســوزى از جمله اهداف جدید صنایع تولید کف پوش در جذب مشــترى و ماندگارى در 
بازارهاى داخلى و جهانى است. در این زمینه فناورى نانو با قابلیت ایجاد خصوصیات ذکر شده درکف پوش ها از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است. با استفاده از فناورى نانو مى توان خواص کف پوش هاى نساجى را در هر یک از 

مراحل زنجیره تولیدآنها از قبیل تولید الیاف، ریسندگى، رنگرزى و تکمیل تحت تأثیر قرار داد.
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مجموعــه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و 
منتشر شده است. در این نرم افزار اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و مصاحبه با 

کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شش عنوان از مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با موضوع کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، 

«نساجى»، «ساخت وساز»، «بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بـر پایه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربرد فناورى نانو جهت گندزدایى از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب بـا اسـتفاده از غشـاء سـرامیکى 
نانوفیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانوالیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات خانگى

 مـرورى بـر فناورى نانو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجى

 نانوحسگرهاى پایش کیفیت آب
 نانو حسـگرهاى مورد استفاده در صنایع غذایى و 

آشامیدنى
 فوالد هاى نانوساختار

(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى

 کاربرد  فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)
 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره
 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى

 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده
 نانو افزودنى هاى سوخت

 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى
 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى

 کاربرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 
غشایى

 نانو فیلتر هاى لیفى
 فناورى هـاى نوین در مدیریت و افزایش بهره ورى 

آب در نیروگاه هاى گرمایى
Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 

کاربرد فناورى  نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناورى نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 

 LED
 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو
 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 

 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى

 کاربـرد   فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خود 
تمیزشونده

 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 
 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 
در مواد غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاك
 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسمت هاى 

مختلف نیروگاه  
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 

 فناورى هاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 
شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 

 مدخل هوا-نانو الیاف
 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز
 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ

 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سازه هاى  ضد 
حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 
فتو مترى در صنایع رنگ

 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى
 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان
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