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مقدمه
منسوجات مورد استفاده دروسایل نقلیه، مهم ترین بازار جهانى منسوجات فنى به شمار مى رود. ساختارهاى منسوج 
در وسایل نقلیه که به دلیل ایجاد راحتى، زیبایى، ایمنى و کارایى مورد استفاده  قرار مى گیرند؛ عبارتند از: لوازم 
داخلى و صندلى، پوشــش کف، بدنه، سقف، در و کناره، ستون، آفتاب گیرها و کمربندهاى ایمنى، کیسه هاى 
هــوا، عایق هاى حرارتى و صوتى، فیلترهاى منســوج، صفحات جداکننده باترى، الســتیک و انواع مختلفى از 

کامپوزیت هاى سخت و انعطاف پذیر تقویت شده با منسوجات.
صندلى هاى راحت، نرم، انعطاف پذیر، دافع آب و لکه تأمین کننده راحتى سرنشــینان، بدنه داخلى و کف پوش 
منســوج ســبب ایجاد زیبایى، کمربند ایمنى و کیسه هوا براى افزایش ایمنى سرنشینان، الیه هاى منسوج جاذب 
صدا و نویز، فیلتر و صفحات جداکننده منسوج درون باترى از جمله نمونه هاى به کارگیرى منسوجات به منظور 

افزایش کارایى وسایل نقلیه است[2].

 شکل 1. کاربرد 
منسوجات در بخش هاى 

مختلف خودرو[1].

منسوجات
خودرو

الیاف تقویت
کننده الستیک و 

کامپوزیت ها

فیلترهاى  هوا، 
روغن،
بنزین

سایبان،
ستون،
تودوزى

روکش 
صندلى

پوشش در و 
سقف

کمربند ایمنى 
وکیسه هوا

سقف هاى 
تاشو

کف پوش
جاذب صوت 

درقسمت 
موتور

 شکل 2. رویکردهاى مختلف استفاده از منسوجات در بخش هاى مختلف خودرو

کارایىایمنىزیبایىراحتى
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 صندلى: صندلى خودرو معموالً با منسوجات پنبه، پلى استر، چرم 
مصنوعى پوشیده مى شوند. منسوجات مورد استفاده در این موارد از 
نوع پارچه تارى-پودى و از نخ هایى با ظرافت 1300-500 دنیر تهیه 
مى شوند. استحکام مکانیکى، مقاومت ثبات نورى براى جلوگیرى از 
رنگ پریدگى، مقاومت در برابر ســایش، انعطاف پذیرى ، دافع آب 
بودن و کشســانى از جمله خصوصیات مــورد نیاز براى این گروه از 

منسوجات به شمار مى رود[2].

 آفتاب گیر: معموالً از سه قسمت تشکیل مى شوند.
 بدنه اصلى متشکل از الیاف پلى پروپیلن یا کنف

 پارچه آسترى ضخیم تارى-پودى به منظور تقویت
 بخش ظاهرى معموالً از جنس چرم مصنوعى

 کمربند ایمنى: پارچه تارى-پودى نوارى متشکل از نخ فیالمنتى 
نایلون یا نخ فیالمنتى پلى استر با استحکام باال با ظرافت 1800-550 دسى 
تکس است. متداول ترین نخ براى تهیه این منسوج نخ پلى استر 320 ال با 
ظرافت 1100 دسى تکس و نخ پود با ظرافت 550 دسى تکس است. از 

جمله مزایاى بافت نوارى در این منسوج عبارت است از:
 مقاومت در برابر سایش

 مقاومت در برابر نور و گرما
 قابلیت بازشدن آسان و بازگشت به محل اولیه.

 میزان تحمل نیرو در کمربندهاى ایمنى 1500 کیلوگرم نیرو است.

 کف پوش خودرو: کف پوش خودرو معموالً به صورت بى بافت 
و از الیاف پلى پروپیلن با وزن تقریبى 500 گرم بر متر مربع با ضخامت 
3 میلى متر تهیه مى شوند. از جمله خصوصیات کف پوش هاى خودرو 

عبارتند از:
 ثبات مکانیکى باال

 مقاومت زیاد در برابر سایش
 استحکام کششى (50-45 کیلوگرم نیرو)

 قابلیت اشتعال اندك
 قابلیت مناسب فشردگى 

 کیسه هوا: کیسه اى کشسان با قابلیت تورم سریع که به دو حالت 
کیسه هاى هواى جلو و کنارى( سقف، در، صندلى) تولید مى شوند. 
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نایلون 66 با ظرافت زیاد براى تولید پارچه ســبک با پوشــش سیلیکون با وزن تقریبى 1/8گرم بر مترمربع مورد 
استفاده قرار مى گیرد.

 نمد عایق: نمد عایق براى کاهش صدا، ارتعاش و سختى و به صورت عایق صوتى، حرارتى مورد استفاده 
قرار مى گیرد. از این عایق براى نواحى کاپوت، داشــبورد، گل گیر 
و سقف استفاده شــده و مانع انتقال صدا از درون به بیرون خودرو و 
بالعکس مى شــود. نمدهاى عایق از نوع منسوج بى بافت 100درصد 
پلى اســتر بوده و به صورت ســوزنى، داراى رزین فنولى و گرمانرم 
تولید مى شوند. این نمدها اغلب نرم بوده و به صورِت داراى پوشش 

پشتى سخت کننده یا فاقد آن تولید مى شوند[2].

 نخ تایر: پارچه تهیه شده از نخ نایلونى تایر به منظور تامین استحکام الستیک استفاده مى شود و به مرور با 
نخ هاى تایر پلى استر و ریون جایگزین مى شوند. نخ هاى تایر از تاباندن و چندالکنى نخ هاى فیالمنتى با استحکام 
باال تهیه مى شوند. در حال حاضر از نخ نایلون 6 با ظرافت 840/2، 1260/2، 1260/3، 1890/2 استفاده مى شود. 

از جمله خصوصیات مورد نیاز براى پارچه تایر مى توان به موارد ذیل 
اشاره نمود:

 استحکام کششى
 مقاومت در برابر خستگى

 مقاومت در برابر ضربه
 قابلیت چسبندگى زیاد

 سقف پوش: منسوجات بى بافت سبک با خصوصیات ذیل،
 پارچه تک روى پلى اســتر، پلى پروپیلن یا مغزى پلى یورتان 
که میان دو صفحه تقویت کننــده قرار گیرد، با وزن 185-220 
گرم بر متر با الیه پشتى فوم پلى یورتان یا منسوج بى بافت که به 

درون سقف خودرو چسبانده مى شود.
 داراى قابلیت جذب صدا و جلوه ظاهرى مناسب.

 روکش بیرونى خودرو: منسوج پنبه اى یا نایلونى با پوشش پلى اتیلن با استحکام باال (HDPE1)یا پلى وینیل 
(PVC2)کلراید

عالوه بر زیبایى و راحتى که از نکات قابل توجه در این منســوجات 
اســت؛ اجزاى منسوج باید از خصوصیاتى نظیر مقاومت باال در برابر 

عوامل مکانیکى، دما، رطوبت، نور و انواع لکه ها برخوردار باشند. 
منســوجات متــداول مورد اســتفاده در اجــزاى داخلى خــودرو با 
چالش هاى زیــادى از جمله محافظت در برابــر گردوخاك و مواد 
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آالینده، پایدارى در برابر فرسودگى و مقاومت در برابر اشتعال برخوردارند. استفاده از منسوجات با کارایى باال 
راه حل مناسبى براى رفع این چالش ها است که در ادامه به کاربردهاى فناورى نانودر این خصوص اشاره مى شود[2].

کاربردفناوری نانو در وسایل نقلیه
رویکرد کلى استفاده از فناورى نانو در صنعت خودرو شامل موارد زیر است:

 تولید مواد سبک تر اما مستحکم تر به منظور بهینه سازى مصرف سوخت وسیله نقلیه و افزایش ایمنى؛
 تولیدکاتالیزورهــا، افزاینده هــاى ســوختى و روان کننده ها به منظور بهبود کارایــى موتور و مصرف 

سوخت؛
 کاهش اثرات زیان بار زیست محیطى با تولیدخودروهاى هیدروژنى و سلول هاى سوختى؛

 تولید سیستم هاى الکترونیکى مینیاتورى با عملکرد بهبود یافته؛
 افزایش طول عمر، کاهش میزان خرابى اجزا و استفاده از مواد هوشمند به منظورصرفه جویى اقتصادى 

بیشتر؛
 افزایش راحتى، ایمنى و کارایى اجزاى کاربردى خودرو.

در شکل3 خالصه اى از کاربردهاى فناورى نانو در صنعت خودروسازى ذکر شده است [3].

 شکل 3. کاربردهاى فناورى نانو در صنعت خودروسازى[3].

فناورى نانــو با به کارگیرى ســاختارهاى نانومترى امکان ایجاد ویژگى هاى جدیدى را در منســوجات و صنایع 
وابســته فراهم کرده اســت. براى مثال در حوزه منســوجات بى بافت که حدود 60-50 درصد از منســوجات 
درون خودرو را به خود اختصاص مى  دهند؛ با بهره گیرى از فناورى تولید نانوالیاف مى توان ســبب کاهش وزن 
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منسوجات، بهبود عملکرد به عنوان عایق صوت یا افزایش میزان جذب به عنوان فیلترمنسوج شد. از سوى دیگر 
از مواد نانوساختار مى توان به منظور اصالح خواص متداول منسوجات از جمله بهبود خاصیت ضد الکتریسیته 
ساکن، کندسوزى، جذب صوت، مقاومت در برابر ساییدگى و پارگى و یا ایجاد خواص جدید در منسوجات 
نظیر ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگى، ضد میکروب، محافظت در برابر پرتو فرابنفش، جذب بو وغیره استفاده 

نمود[4].

 ایجاد خاصیت ضد الکتریسیته ساکن
ایجاد الکتریســیته ســاکن در اثر مالش دو پلیمر 
دى الکتریــک به یکدیگــر و انتقــال الکترون از 
یــک پلیمر بــه دیگرى صــورت مى گیــرد و به 
محض توقف مالش، بار الکتریکى بر روى سطح 
پخش مى شود. هرچند این پدیده در برخى موارد 
سودمند است، لیکن در مورد منسوجاتى همچون 
روکش صندلى خودرو ســبب بروز مشــکالتى 
خواهد شــد. مــواد آنتى اســتاتیک را مى توان در 
مرحله تولیــد الیاف به پلیمر ســازنده لیف افزود 

و یا به بصورت محلول بر ســطح منســوج اعمال نمود. گروه اول رســانش الکتریکى پلیمر را افزایش مى دهند 
وگروه دوم که معموالً از دو بخش ســاختارى آب دوســت و آب گریز تشــکیل شــده اند؛ با قرارگیرى بخش 
آب دوســت در مجاورت هوا و جذب رطوبت ســبب بهبود انتقال و انتشــار بار الکتریکى مى شــوند. عالوه بر 
مواد آنتى اســتاتیک رایج صنعتى همچون آمین ها، کربن بلک، اســترها، الیاف فلزى، الیاف کربن و گرافیت، 
ترکیبات معدنى و پودرهاى فلزى، امروزه با گســترش فناورى نانو از ترکیباتى همچون نانوذرات اکســید فلزى 
همچون اکسید روى (ZnO) و اکسید قلع (SnO) و شبه فلزى همچون دى اکسید تیتانیوم (TiO2) و نانولوله هاى 
کربن (CNT)و روش هاى اصالح ســطح منسوجات در ابعاد نانومترى همچون فناورى پالسما به منظور افزایش 
قابلیت آب دوستى منسوج و پخش بار الکتریکى و روش رسوب دهى بخار فیزیکى (PVD) به منظور الیه نشانى 

بسیار نازك بر سطح منسوج استفاده مى شود[4].

 ایجاد خاصیت کندسوزى
اســتفاده از منسوجات کندسوز در وسایل نقلیه شــخصى/عمومى ضریب ایمنى را افزایش مى دهد. استفاده از 
ترکیبــات کندســوزکننده معدنى، آلى، هالوژن دار، فســفردار و حاوى بور از جملــه روش هاى رایج در تولید 
منسوجات کندسوز بوده اســت. با پیشرفت فناورى نانو امکان تولید الیاف کامپوزیتى حاوى مواد نانوساختار و 
یا تکمیل منسوجات با استفاده از مواد مذکور فراهم آمده است. کاهش میزان مصرف مواد افزودنى، مهم ترین 
مزیت اســتفاده از نانوذرات در تولید الیاف کامپوزیتى نانوساختار است. به طور معمول با استفاده از 5-3 درصد 
وزنى از این مواد در بستر پلیمر که به مراتب کم تر از مقدار موردنیاز در مورد ذرات میکرومترى است، امکان 

دست یابى به خاصیت کندسوزى قابل توجه وجود دارد[4].
شــرکت Nyacol آمریکا از جمله شــرکت هاى تولیدکننده منسوجات کندســوز نانوفناورانه است. نانوذرات 
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پنتوکسیدآنتیمونى(APO) تولید شده در این شرکت با ابعاد30 نانومتر از مزیت عدم سمیت نیز برخوردار است. 
از این نانوذرات مى توان به صورت پوشــش بر  منسوجات و اســپرى بر روى منسوجات بى بافت استفاده نمود. 
 NYACOL® A1550 و NYACOL® A1540 N ،NYACOL® A1530 محصول کندسوز این شــرکت با نام هاى

براى مصارف منسوجات اختصاص داده شده اند[5].

 مقاومت در برابر پارگى و فرسودگى
براى ایجاد مقاومت در برابر پارگى و فرســودگى منســوجات، از نانوذرات ســیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید 
روى، خاك رس و نانولوله کربن به طور گســترده استفاده مى شــود. اختالط این مواد با پلیمرهاى تولید کننده 
الیاف قبل از ریســندگى و یا تکمیل منســوجات با این مواد وجود دارد. کپســوله کردن نانوذرات رویکردى 

براى اطمینان از دوام بیشتر نانوذرات در طول عمر منسوج خودرو است[4].

 مقاومت در برابر پرتوفرابنفش و رنگ پریدگى
پرتو نورخورشــید از ســه بخش اصلى ناحیه فرابنفش، مرئى و فروسرخ تشکیل شــده است. هرچند نورمرئى، 

 شکل 5. نمایى از روکش 
صندلى خــودرو که در اثر 
تابش نور خورشــید دچار 

رنگ پریدگى شده است

 شکل 4. نانوساختارهاى مورد استفاده در تولید منسوجات کندسوز

منسوجات کند سوز
 نانو فناورانه

نانو ذرات منیزیم
هیدروکساید

نانو ذرات دى اکسید
سیلسیوم

نانو ذرات آلومینیوم
هیدروکساید

نانو لوله هاى کربن

نانو ذرات خاك رس

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه مجموعه گزارش هاى  
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حرارت، رطوبت و فرســودگى و رنگ پارچه تاثیر زیادى بر ایجــاد رنگ پریدگى دارند؛ لیکن پرتو فرابنفش 
عامل بیش از 60-40 درصد رنگ پریدگى در منسوجات به شمار مى رود.

به منظور محافظت از منسوجات در برابر پرتوفرابنفش و جلوگیرى از ایجاد رنگ پریدگى، استفاده از نانوذراتى 
همچونAl2O3،SiO2 و ZnO پیشنهاد شده است[4].

 خاصیت خودتمیزشوندگى
دو رویکرد متفاوت براى تکمیل خودتمیزشوندگى منسوجات وجود دارد. در رویکرد اول منسوج با خاصیت 
خودتمیزشوندگى یک سطح اَبَرآب گریز است. در رویکرد دوم از نانوذراتى نظیر دى اکسید تیتانیوم به صورت 
یک پوشش نانومترى بر روى منسوجات استفاده مى شود، که این نانوذرات در حضور آب، اکسیژن و پرتو نور 

خورشید، سبب تجزیه لکه هاى ایجاد شده بر منسوج مى شوند.
این خاصیت با اصالح شــیمیایى و هندســى ســطح منســوجات حاصل مى شــود.ایجاد ناهموارى هــاى نانو و 
میکرومترى با استفاده از یک پوشش آب گریز سبب مى شود، آلودگى هاى سطح منسوج به راحتى در حضور 
آب از روى منسوج آب گریز لیز خورده و جدا شود و به این ترتیب سطح منسوج تمیز باقى بماند. از روش هاى 
ساده مانند پَد کردن و پوشش دهى سطحى تا روش هاى پیچیده تر نظیر الیه نشانى خودآراى الیه هاى کامپوزیتى3 
براى پوشــش دهى نانومترى منسوجات استفاده مى شود. در این روش ها از نانوذرات، نانومیله ها یا حفره ها، نانو 

لوله هاى کربن، ذرات سیلیکا، نانو میله هاى اکسید روى و نانوذرات نقره استفاده مى شود.

 شکل6. برجستگى هاى سطحى براى ایجاد خاصیت 
خودتمیزشوندگى در منسوج

استفاده از نانوذرات فوتوکاتالیست  همچون دى اکسید تیتانیوم در اثر تابش نور با تجزیه عوامل آالینده به آب و 
دى اکسیدکربن سبب برداشت آلودگى ها از سطح منسوجات مى شود[6].

شرکت Schoeller سوئیس و Nanohorizons امریکا از جمله شرکت هاى تولید کننده مواد تکمیلى به منظور 
ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگى در منسوجات اند[7].

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 شکل9 .فیلتر هواى 
خودرو حاوى نانوالیاف

 کاربرد نانوالیاف در فیلترهاى وسایل نقلیه
شرکت AMSOIL INC آمریکا با استفاده از نانوالیاف، موفق به تولید فیلترهاى هواى خودرو با بازده 5 برابر بیش 

از فیلترهاى معمولى سلولزى شده است[8].

شــرکت Dupont آمریــکا به منظور افزایش طول عمــر و توان باترى در خودروهــاى هیبریدى و الکتریکى 
از جداکننده هــاى نانولیفــى اســتفاده مى کنــد. DuPont™ Energain™ battery separators قــادر بــه 

افزایش 30-15 درصد توان و بیش از 20درصد طول عمر باترى شده است[9].
فیلتر هواى خودرو حاوى نانوالیاف پلى اکریلونیتریل ساخت شرکت نانوساختار مهرآسا است.در این محصول 
بر روى کاغذ فیلتر هواى خودرو معمولى الیاف پلى اکریلو نیتریل با قطر زیر 100 نانومتر اعمال شده است که 

باعث افزایش جذب گرد وغبار هوا شده و عملکرد موتور را بهبود مى بخشد[10].

 شکل8 . فیلتر هواى 
نانولیفى خودرو ساخت 
AMSOIL INC شرکت

شرکت فناوران نانومقیاس از جمله تولیدکنندگان فیلترهاى نانولیفى هوا و روغن خودرو است.این فیلترها قادر به 
جذب ذرات بسیار ریز معلق در سیال هاى مختلف مایع و گاز اند وکارایى این فیلترها نسبت به فیلترهاى معمولى 
سلولزى بســیار بیشتر است. فیلترهاى معمولى سلولزى به دلیل داشتن الیاف ضخیم تر کارایى کمترى دارند در 
صورتى فضاى بین نانوالیاف به دلیل باریک بودن الیاف بیشتر بوده و لذا باعث افزایش کارایى فیلتر مى شود[11].

شــرکت بهران فیلتر در حال حاضر موفق به بهره گیرى فناورى نانو در تولید فیلترهاى هواى ورودى توربین هاى 

 شکل7 . نحوه عملکرد 
منسوجات خودتمیزشونده 

فوتوکاتالیستى

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه مجموعه گزارش هاى  
133صنعتى فناورى نانـو
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 شــکل10 .فیلتر هواى 
تولید شرکت بهران از طریق 
بر  نانوالیاف  پوشــش دهى 

سطح کاغذ فیلتر

 شکل11. کاربرد قطعات نانوکامپوزیتى در خودرو[13].

پوشش تسمه تایم پوشش موتور پوشش مبدل

پنجره

پوشش پوشش المپالستیک
قطعات داخلى

و بیرونى

جعبه موتور

تسمه تایم،
موتور، مبدل

نیروگاه هاى گازى شــده است.دو مزیت اصلى این فناورى شــامل ارتقاى راندمان فیلتراسیون از طریق کاهش 
اندازه سوراخ ها و افزایش عمر فیلتر با بهره گیرى از فیلتراسیون سطحى است[12].

 کاربرد نانوالیاف در قطعات کامپوزیتى وسایل نقلیه
افزایش تقاضا براى تولید قطعات ســبک تر و با اســتحکام بیشــتر در خودرو، منجر به پیشــرفت تولید قطعات 
کامپوزیتى شــده اســت. در این راســتا و با توســعه فناورى نانو، تولید قطعات نانوکامپوزیتى در دســتور کار 
شــرکت هاى تولید کننده قطعات خودرو قرار گرفته است. اســتفاده از قطعات کامپوزیتى عالوه بر مزایاى یاد 

شده، منجر به افزایش بازده موتور، کاهش انتشار دى اکسیدکربن و افزایش سرعت تولید قطعات مى شود. 
کامپوزیت ها از دو جزء یا بیشــتر تشــکیل مى شــوند. نانوکامپوزیت ها متشــکل از یک ماتریس4 جامد(عمدتاً 
پلیمرى) بوده و حاوى نانوساختارهاى پرکننده5 (نانوذرات، نانولوله ها، نانوالیاف وغیره) اند. معموالً بیش از 90 

درصد یک نانوکامپوزیت را پلیمر ماتریس زمینه تشکیل مى دهد. 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 جدول 1. برخى از کاربردهاى نانوکامپوزیت ها در وسایل نقلیه [16].

ویژگى هانانوکامپوزیت

استحکام دو برابر، سختى 1/5 برابر، مورد استفاده در نایلون 6 / نانوذرات خاك رس
پوشش تسمه تایم و موتور

پله کمکىپلى پروپیلن/نانوذرات خاك رس

نایلون 6 و12/ نانولوله کربن
پخش بار الکتریکى ساکن به دلیل خاصیت رسانش 

نانولوله هاى کربن، مورد استفاده در لوله سوخت در اغلب 
وسایل نقلیه جدید

مورد استفاده در شاسى کف نانوکامپوزیت کربن
Chevrolet corvette stingray

کاتدهاى با چگالى انرژى زیاد براى باترى وسایل نقلیه نانوروبان هاى کربن
الکتریکى

Pt3 Ti-SiO2 و پالتین/ نانوذرات خاك رس

کاتالیزور براى خالص سازى خروجى اگزوز به دلیل ثبات 
حرارتى و قابلیت کاتالیستى زیاد

مقاومت در برابر خوردگى و خراشیدگىپلى استایرن/ اکسید گرافن

در میان نانومواد مورد اســتفاده در تولید کامپوزیت هاى خودرو، نانوذرات خاك رس بیش از 80 درصد حجم 
تولید نانوکامپوزیت هاى خودروســازى را به خود اختصاص مى دهد. همچنین از نانوالیاف کربن، نانولوله هاى 
کربــن چنددیواره، پلى هدرال الیگومریک سیلسسکوئیوکســان (POSS6) در تولید نانوکامپوزیت ها اســتفاده 
شده و با بهبود کارایى، کاهش هزینه ها و خواص فرایندپذیرى، کاربردکامپوزیت ها به مرور در حال گسترش 

است[14].
محققان دانشگاه ایالتى مى سى سى پى با آغشته سازى الیاف کنف با نانوذرات کربنات کلسیم، خواص کامپوزیت 
را بهبود داده اند. الیاف کنف به دلیل طبیعى بودن و اســتحکام مناسب به عنوان جایگزین الیاف شیشه در تولید 
کامپوزیت هاى پلى پروپیلن استفاده مى شوند و نانوذرات کربنات کلسیم به دلیل سطح مخصوص زیاد و با مقدار 

کم، قادر به بهبود خواص مکانیکى کامپوزیت اند[15].
در جدول 1 برخى از موارد کاربرد قطعات نانوکامپوزیتى در خودرو ذکر شده است[16].

از جمله محصوالت تجارى شــده در این حوزه مى توان به قطعات کامپوزیتى ضد الکتریســیته ســاکن سامانه 
سوخت خودرو حاوى نانوالیاف کربن اشاره نمود. شرکت Electrovac با معرفى این محصول اعالم کرد که 

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه مجموعه گزارش هاى  
133صنعتى فناورى نانـو
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 شکل 13. تغییر 
شکل الستیک در اثر 

وزن وسیله نقلیه

امکان استفاده از نانوالیاف کربن به عنوان ماده افزودنى در مستربچ پلیمرهایى نظیر پلى اتیلن، پلى پروپیلن، اتیلن 
وینیل اســتات، پلى استایرن اکریلو نیتریل، پلى اکریلونیتریل بوتادین استایرن، پلى کربنات، نایلون6 و نایلون12، 

پلى یورتان ترموپالستیک و پلى استر وجود دارد[17].

 کاربرد نانوالیاف در الستیک خودرو
برداشــت انــرژى از جمله نکات قابل توجــه در دنیاى امروز به شــمار مى رود. هرجزئى در جهان هســتى در 
حــال ارتعاش اســت و به همیــن دلیل از انرژى جنبشــى برخوردار اســت. محققان با بهره گیــرى از نانوالیاف 
پیزوالکتریک(PZT یا PVDF) در الســتیک خودرو ، انرژى مکانیکــى را به انرژى الکتریکى تبدیل نموده اند. 
الســتیک به واسطه وزن وسیله نقلیه دچار تغییر شکل مى شود. با اتصال الیه اى از نانوالیاف تیتانات زیرکونات 
سرب (PZT) یا پلى وینیلیدین دى فلوراید (PVDF7) در دیواره نخ تایر یا دیواره جانبى الستیک مى توان تولید 

بار الکتریکى را به حداکثر رساند. اتصال این الیه با استفاده از چسب سیانواکریالت انجام مى شود[18].

نتیجه گیری
در این گزارش به بررسى موارد استفاده از منسوجات 
در وسایل نقلیه پرداخته شد. هرچند حوزه منسوجات 
خــودرو از جمله گســترده ترین مــوارد اســتفاده از 
منسوجات فنى اســت، لیکن اســتفاده از فناورى نانو 
در ایــن حوزه چندان تجارى نشــده اســت. با وجود 
تحقیقات انجام شده در این بخش، پیش بینى مى شود 

 شکل12. قطعه نانوکامپوزیت 
لیفــى آنتى اســتاتیک حاوى 
نانوالیاف کربن ســاخت شرکت 

Electrovacآلمان[17].

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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پی نوشت ها

مراجع

کــه در ســال هاى آینده اســتفاده از این فنــاورى در 
صنعت خودروســازى با استقبال بیشــتر خودروسازان 
مواجه شــود. بدیهى اســت به دلیل مزایاى فراون که 
در بخش هاى مختلف این گزارش به آنها اشــاره شد، 
اســتفاده از این فناورى ســبب افزایش ارزش افزوده 
کارخانجات خودروســازى و راحتى و ایمنى بیشــتر 

افراد استفاده کننده از این وسایل خواهد شد.
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه 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. 
www.nanosun.ir - 66871259 :مرکز پخش
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 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 نانو در تولید منسـوجات خودتمیز 

شونده
 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 نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاك

 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 
مختلف نیروگاه 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 
 فناورى هـاى 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
 کاربـرد نانو رنگ هـا، نانو پوشـش ها و سـازه هاى  

ضد حریق در صنعت ساختمان
 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 

فتومترى در صنایع رنگ
 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى

 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان
 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى

 کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 
لغزش

 آزمایشگاه روى تراشه 

 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 
مختلف 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
مستقیم 

 کاربرد نانولوله هاى کربنى در فلزات
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 

کامپوزیت و پلیمر
 کاربرد فناورى نانو در خازن ها

 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل هاى 
سوختى

 سلول هاى خورشیدى شفاف
 کاربردهـاى فناورى پالسـماى قوسـى خزنده در 

صنایع
 نانوذرات مغناطیسـى،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیمارى ها
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات پزشکى و بهداشتى

 کاربـرد نانومواد سـلولز در فیلم هاى بسـته بندى 
خوراکى

 کاربرد هـاى نانو ذرات نورتاب در بهبود سـلول هاى 
خورشیدى

 نانو حسگرهاى تشخیص و اندازه گیرى گاز دى اکسید 
گوگرد

 راهکارهاى مقابله با آلودگى هوا توسط فناورى نانو
 نانو حسگرهاى تشخیص و اندازه گیرى گاز دى اکسید 

کربن
 نانو حسگرهاى تشـخیص توالى دى ان اى و ژن هاى 

معیوب
 نانوذرات و دارورسانى به چشم

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه مجموعه گزارش هاى  
133صنعتى فناورى نانـو




