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فناوری نانو مفهوم جدیدی نیست. این فناوری به معنای استفاده از موادی است که حداقل در یک بعد، 
نانو مقیاس باشند. فناوری نانو دانشی است که به مطالعه و دست کاری مواد در سطح اتم ها یا مولکول ها 
می پــردازد. این فناوري به عنوان یک فناوری بین رشــته  اي موجب رشــد روزافــزون بازار محصوالت 

نانویی شده است.

مه
قد

م

تعریف رنگرزی و سازوکار آن
رنگرزی۱ یک فرآیند شــیمیایی اســت که در آن رنگینه۲ به دلیل تمایل ذاتی در سطح الیاف جذب و سپس به 
درون الیاف نفوذ می کنند. از این رو نحوه  ی نگه داری رنگینه توسط لیف بسیار حائز اهمیت بوده، و در جدول 

۱، سازوکار رنگرزی هر لیف با رنگینه ویژه مشخص شده است.

آمار جهانی مرصف رنگ
انتظار می  رود حجم بازار جهانی رنگینه و رنگدانه از ســال ۲0۱3 تا ۲0۱8، 3/6 درصد رشــد داشــته باشد و به 
۱۱ میلیون تن در ســال ۲0۱8 برســد. آسیا و اقیانوسیه با اقتصادهای پررونق و تولید گسترده، یکی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان در پنج ســال آینده خواهند بود. کشــور چین به تنهایی بیشترین میزان مصرف  و سریع ترین رشد 
بازار جهانی را داشــته اســت. پس  ازآن کشور هند، رشد سریعی داشته اســت، اما میزان تقاضا در این کشور به 
مراتب از چین کمتر است. چین به تنهایی دوپنجم از کل بازار را در سال های ۲008 تا ۲0۱3 به خود اختصاص 

 جدول 1. رنگرزی الیاف با رنگینه ها و سازوکار مربوطه ]1[

سازوکاررنگینهالیافسازوکاررنگینهالیاف

الیاف 
سلولزی

)پنبه، کتان، 
ویسکوز(

پیوند هیدروژنیمستقیم
الیاف پروتئینی
)پشم و ابریشم(

پیوند نمکیاسیدی

دندانه ای، پیوند کوواالنسیر اکتیو
پیوند کوواالنسیراکتیو

خمی، 
گوگردی، 

آزوئیک
غیرمحلول کردن

نایلون

پیوند نمکیاسیدی

پلی استر 
و استات 

سلولز
تشکیل محلول دیسپرس

پیوند کوواالنسیر اکتیوجامد

پیوند نمکیبازیکآکریلیک
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داده بود. بازار نســاجی بیش از نیمی از تقاضای جهانی رنگینه و رنگ دانه های آلی را در ســال ۲0۱4 به خود 
اختصاص داد و پیش  بینی می  شــود تقاضای جهانی برای این مواد در سال ۲0۱9 بیش از 30 میلیارد دالر باشد. 
منطقه آسیا به دلیل کثرت کارخانه های تولید منسوج و محصوالت پالستیکی، عمده  ترین مصرف  کننده رنگینه 

و رنگدانه است ]۲[.

اهمیت به کارگیری فناوری نانو در رنگرزی منسوجات
یکنواختی رنگرزی، میزان جذب رنگ باال، ثبات رنگی مناســب، عدم ایجــاد اثر نامطلوب بر خواص لیف و 
عدم ایجاد پساب رنگی سمی ازجمله عوامل مهم در انتخاب مواد رنگزا و فرآیند رنگرزی است. به این منظور 
توسعه روش  های نوین رنگرزی در جهت تسریع سرعت رنگرزی، افزایش جذب رنگ و ثبات رنگی، رنگرزی 

منسوجات فاقد گروه  های عاملی و بهبود پساب رنگرزی ضروری به نظر می  رسد.
فناوری نانو از جمله روش  های نوین و پیشرفته در این زمینه به شمار می  رودکه با انتخاب مواد مناسب رنگرزی 
و همچنین بهینه کردن فرآیند، ســبب بهبود رنگرزی می  شــود. رویکردهای مختلف استفاده از فناوری نانو در 

رنگرزی منسوجات عبارتند از: 
1 استفاده از رنگدانه های نانومقیاس به صورت مستقیم به عنوان رنگینه

2 بهبود آب  دوستی و رنگ  پذیری منسوجات از طریق تکمیل با پوشش  های نانوساختار
3 پوشش  دهی پارچه رنگ شده با نانو الیه به منظور بهبود ثبات رنگی

4 تصفیه پساب رنگرزی
ازجمله مزایای کاربرد فناوری نانو در رنگرزی منسوجات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 افزایش عمق رنگی
2 کاهش مصرف انرژی و مواد

3 رنگرزی الیاف فاقد تمایل جذب رنگینه
4 تکمیل چند منظوره منسوجات )ضد باکتری، ضد آب و غیره کردن پارچه حین رنگرزی( 

۵ افزایش ثبات رنگی)ثبات شستشویی، نوری، سایشی و غیره(
۶ بهبود کیفیت پساب رنگرزی

اســتفاده از نانو موادی نظیر ترکیبات درخت سان3، سیکلودکســترین4، نانو رس، کیتوسان، نانو ذرات فلزی و به 
کارگیری فناوری  هایی نظیر پالســما برخی از کاربردهای فناوری نانو در این شــاخه از علم اســت که در این 

گزارش به این موارد اشاره می شود.

نانو مواد و فناوری های نانوی به کاررفته در فرآیند رنگرزی منسوجات
   سیکلودکسترین ها

سیکلودکســترین ها یکی از پرکاربردترین مواد نانو در نســاجی به شــمار می  روند و به سه دسته آلفا، بتا و گاما 
سیکلودکســترین تقسیم بندی می شوند )شکل ۱(. مشخصه اصلی سیکلودکســترین ها، توانایی آن ها در ایجاد 
کمپلکس جامد )کمپلکس میزبان-میهمان( با گســتره وســیعی از ترکیبات مهمان جامد، مایع و گاز از طریق 
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برهم کنش مولکولی است. این مواد به دلیل برخورداری از دو قسمت آب دوست و آب گریز، مکان های خوبی 
برای جذب مواد رنگزا از طریق ایجاد پیوندهای هیدروژنی می باشند.

از این مواد برای اصالح سطحی پارچه  های پنبه، پلی استر، پشم، پلی پروپیلن و غیره استفاده شده است که در همه 
موارد باعث افزایش جذب رنگزا توسط پارچه و افزایش ثبات شستشویی شده و در برخی موارد افزایش ثبات 

سایشی منسوجات رنگ شده می  شود ]5-3[.

  درخت سان
پلیمرهــای شــاخه ای5 را می تــوان بــه دو گــروه پلیمرهــای درخت ســان )ســاختار شــاخه دار یکنواخــت( و 
فوق العــاده شــاخه دار )حالــت تصادفــی( تقســیم کــرد. درخت ســان ها گروهــی از پلیمرهــای بســیار شــاخه دار بــا 
وزن مولکولــی پاییــن هســتند کــه دارای گروه هــای عاملــی متعــدد بــا یــک هســته مرکــزی و گروه هــای عاملــی 
ــری  ــت و واکنش پذی ــده حاللی ــی، تعیین کنن ــی بیرون ــای عامل ــت گروه ه ــکل ۲(. ماهی ــند )ش ــی می باش بیرون

اســت.  درخت ســان ها 

 شکل 1. ساختار و ابعاد آلفا، بتا و گاما سیکلودکسترین ]1[

 شکل2. نمای کلی از درخت سان ها
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پلــی پروپیلــن ایمیــن6 و پلــی آمیدوآمیــن۷ دو درخــت  ســان پرکاربــرد و دارای گــروه انتهایــی آمیــن می باشــند. 
ــده  ــی ش ــوجات نایلون ــالح منس ــواد در اص ــن م ــدن ای ــرد ش ــبب پرکارب ــاد س ــی زی ــای انتهای ــود گروه ه وج
ــود  ــر بهب ــره عــالوه ب ــه ای، پشــمی و غی ــر پارچه هــای پنب ــات ب ــن ترکیب اســت. از ســوی دیگــر اســتفاده از ای
رنگــرزی، ســبب ایجــاد خاصیــت ضــد میکــروب در ایــن منســوجات می  شــود. ایــن مــواد بــا برخــورداری از 
ــو را  ــای راکتی ــت رنگزا ه ــوذ کــرده، رمق کشــی و تثبی ــف نف ــی درون لی ــی کوچــک، به راحت ــدازه مولکول ان

ــود می  بخشــند. ــاف بهب ــر الی ب

  نانو ذرات فلزی
پارچه  هــای متشــکل از الیــاف طبیعــی )پنبــه  ای و پشــمی( بــا خــواص چندگانــه نظیــر پارچه  هــای رنگ  شــده، 
ــو ذرات نقــره  ــق ســنتز درجــای8 نان ــر از طری ــو فرابنفــش به طــور مؤث ــر پرت ضــد میکــروب و محافــظ در براب
درون پارچــه قابــل تهیــه هســتند. )شــکل 3(. به منظــور افــزودن نانــو ذرات بــر ســطح پارچــه، می  تــوان پارچــه 
موردنظــر را درون محلــول نیتــرات نقــره غوطــه  ور کــرد و ســپس دمــای محلــول را تــا رســیدن بــه نقطه جــوش 

افزایــش داد و در انتهــا محلــول تری ســدیم ســیترات را به صــورت قطــره  ای بــه مخلــوط فــوق افــزود.

  نانو ذرات خاک رس
ــیار  ــاد بس ــوم آب دار در ابع ــیلیکات آلومینی ــکل از س ــه ای متش ــاختار الی ــول دارای س ــاک رس به طورمعم خ
ــو پوشــش دار کــردن  1 نان ــو ذرات اســتفاده می شــود:  ــن نان ــه دو روش از ای کوچــک اســت. در نســاجی ب
ــه نانــو ذرات، جــذب رنگینــه از طریــق پیوندهــای هیدروژنــی  ــه علــت تمایــل رنگینــه ب ســطح الیــاف، کــه ب
2 مخلــوط کــردن حیــن فراینــد ذوب ریســی  افزایش یافتــه و رنگینــه بیشــتری روی پارچــه جــذب می شــود؛ 
الیــاف مصنوعــی، کــه در ایــن حالــت ایــن مــواد وارد شــبکه الیــاف شــده و در نتیجــه باعــث افزایــش جــذب 

ــی می شــود. ــگ پارچــه نهای رن

  فناوری پالسما
پالســما یــک گاز یونیــزه شــده شــبه خنثــی متشــکل از ذرات بــاردار منفــی، مثبــت و ذرات خنثــی اســت که در 

  شکل 3. نمای ترسیمی از تکمیل نمودن پارچه طبیعی با نانو ذرات نقره
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محــدوده بســیار گســترده ای از دمــا و فشــار وجــود دارد. پالســما در کنــار حالت هــای جامــد، مایــع وگاز، بــه 
حالــت چهــارم مــاده نیــز معــروف اســت کــه انــرژی فعال ســازی بــرای ایــن حالــت بســیار باالتــر از حالت هــای 
ــای  ــامل الکترون ه ــما ش ــفر پالس ــود، اتمس ــاهده می ش ــکل 4 مش ــه در ش ــور ک ــت. همان ط ــع و گاز اس مای
ــه گاز  ــته ب ــه وابس ــج یافت ــف تهیی ــیاری از ذرات مختل ــش و بس ــای فرابنف ــا، پرتوه ــا، یون ه آزاد، رادیکال ه
اســت. ذرات گاز پالســما بــر ســطح پارچــه در مقیــاس نانــو عمــل کــرده و خصوصیــات عملکــردی پارچــه را 
تغییــر می دهنــد. برخــالف فرایندهــای تــر متــداول کــه رنگــزا به صــورت عمیــق درون الیــاف نفــوذ می  کنــد، 
ــد.  ــرار نمی ده ــر ق ــت تأثی ــاف را تح ــی الی ــاختار داخل ــرده و س ــل ک ــه عم ــطح پارچ ــا روی س ــما تنه پالس

فنــاوری پالســما ســاختار شــیمیایی و توپوگرافــی ســطح مــواد نســاجی را تغییــر می دهــد.
انجام پالســما باعث ایجاد تغییراتی همچون 
بهبــود برخی خواص فیزیکی ماده، تغییر در 
میزان آب دوســتی، افزایش واکنش پذیری 
سطح و تسهیل چسبندگی به سطح می شود. 
اغلب کاربردهای پالســما در نساجی سبب 
افزایــش قطبیت ســطح، باال بــردن قابلیت 
ترشوندگی و بهبود کشــش سطحی الیاف 
مصنوعی آب گریز مانند پلی پروپیلن می شود. 
با توجه به موارد مذکور می توان نتیجه گرفت 
که استفاده از این روش باعث افزایش جذب 
رنگ منســوجات در اثــر افزایش قطبیت و 

چسبندگی به سطح می شود. البته این روش به تنهایی به کار گرفته نشده و در اکثر موارد از ترکیبات نانوساختاری 
همچون سیکلودکسترین ها به منظور بهبود خواص منسوجات استفاده می  شود ]8-6[.

کاربرد فناوری نانو در رنگرزی
کاربرد سیکلودکسترین  

 افزایش قدرت رنگی و یکنواختی رنگرزی در پارچه نایلونی
رنگرزی پارچه های نایلونی در حضور سیکلودکسترین موجب افزایش حدود 4 تا ۱0 برابر یکنواختی رنگرزی 
و تغییر اندکی در قدرت رنگی می  شــود. نتایج نشــان می دهد که حضور گاما سیکلودکسترین در مقایسه با 
بتاسیکلودکسترین، به دلیل پایداری نسبی باالتر کمپلکس سیکلودکسترین-رنگ و سرعت نسبی رهایش رنگ 

و نفوذ آن درون لیف منجر به یکنواختی بیشتر شده است ]9[. 

 یکنواختی رنگرزی الیاف آکریلیک با رنگینه های کاتیونی
رنگینه های کاتیونی مهاجرت بسیار کمی روی الیاف آکریلیک دارند و لذا عدم یکنواختی رنگ در این دسته 
الیاف مشکل ساز است. استفاده از بتاسیکلودکسترین در رنگرزی الیاف آکریلیک با رنگینه های کاتیونی، ضمن 

 شکل4. 
مبنای عملیات 

پالسما
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 بهبود رنگ پذیری پارچه پلی پروپیلن
پارچه پلی پروپیلن را می توان با فرایند پد- خشک- پخت9 و از طریق واکنش اتصال عرضی با سیکلودکسترین 
تکمیل نمود. رنگ پذیری الیاف پلی پروپیلن اصالح شــده با سیکلودکســترین، با به کارگیری سه رنگینه متعلق 
به طبقه های مختلف )دیســپرس، اســید و راکتیو( با استفاده از فرایند رنگرزی رمق کشی ارتقاء می یابد. تشکیل 
کمپلکــس درجــا میان رنگینه ها و بتاسیکلودکســترین متصل بــه الیاف پلی پروپیلن موجب افزایش ســرعت 
رمق کشــی رنگینه از حمام رنگرزی می شود. بر هم کنش های ممکن میان رنگ راکتیو و الیاف عامل دار شده با 
بتاسیکلودکســترین در شکل 6 نشان داده شده است. مالحظه می شود که میزان رنگرزی به میزان اصالح الیاف 

پلی پروپیلن با سیکلودکسترین وابسته است ]4[.

  شکل ۵. تشکیل کمپلکس سازوکار تأخیری رنگ/بتا سیکلودکسترین ]1[

 شکل ۶. )الف( برهم کنش های مختلف میان رنگینه راکتیو Yellow Lanasol 4G و الیاف پلی پروپیلن 
اصالح یافته با بتاسیکلودکسترین و )ب( نمونه پارچه های پلی پروپیلن شاهد و پلی پروپیلن )اصالح یافته با 

درصدهای مختلف سیکلودکسترین( رنگرزی شده با سه رنگینه اسیدی، دیسپرس و راکتیو ]4[

بالف

ایجاد یکنواختی، عمق رنگی را نیز افزایش می دهد )شکل 5( ]3[.

کاربردهای فناوری نانـو در رنگرزی منسوجات مجموعه گزارش های  
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کاربرد درخت سان ها
 افزایش قدرت رنگی 

پیش عملیات رنگرزی با درخت ســان ها، قدرت رنگی پارچه های پنبــه ای را افزایش می دهد. برای مثال، 
اتصال پلیمر بســیار شــاخه دار با گروه انتهایی آمین به لیف پنبه سبب افزایش قدرت رنگی لیف در زمان 
رنگرزی بدون نمک با رنگ راکتیو می شود ]۱0[. از طرفی، در حضور اسیدسیتریک، پیش عملیات پنبه 
با پلیمرهای بسیار شاخه دار با گروه انتهایی آمین به عنوان عامل اتصال عرضی می تواند رنگ پذیری الیاف 

پنبه ای با رنگ های راکتیو را ارتقاء دهد ]۱۱[. 

 افزایش رنگ پذیری الیاف جوت
تحقیقات نشــان داده است که درخت سان ها قادرند با یون ها و ترکیبات مختلف تشکیل کمپلکس دهند 
و به عنوان یک قالب برای تولید نانو ذرات فلزی به کار روند. به کارگیری درخت سان پلی آمید وآمین از 
نســل دوم با ۱6 گروه ســطحی و ابعاد ۲/6 نانومتر در رنگرزی الیاف جوت۱0، سبب بهبود رنگ پذیری و 

ثبات رنگی می شود ]۱۲[.

 رنگرزی الیاف پلی پروپیلن
به منظور رنگرزی الیــاف پلی پروپیلن، 
ابتــدا درخت ســان آلکیل دار شــده با 
پلی پروپیلن مخلوط می شــود و سپس 
به صورت لیف ریسیده می شود. زمانی 
که این لیف درون محلول رنگی مناسب 
قرار می  گیرد رنگ درون درخت ســان 
موجود در لیف قرار می گیرد و لذا لیف 

رنگی می شود )شکل ۷( ]۱3[. 

 پلیمر پلی آمید با رنگ پذیری جدید
منشأ اصلی مشکالت رنگرزی پلی آمید، 
محدودیــت تعــداد گروه هــای آمینی 
موجود در طــول زنجیرهای مولکولی 

آن ها اســت. لذا به نظر می رسد با افزایش تعداد این گروه ها، خواص رنگرزی این دسته از پلیمرها بهبود 
یابد. افزودن درخت سان های پلی آمیدی و آمینی به پلیمر پلی آمید سبب دستیابی به پلی آمید ابرجاذب با 
هزینه ای پایین می شود، به طوری که میزان رنگ پذیری برخی پلیمرهای پلی آمید اصالح شده با این روش 

به بیش از 30 برابر افزایش می یابد ]۱4[.

 شــکل۷. ســازوکار جذب رنگ در پلی پروپیلن 
اصالح شده ]13[
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کاربرد نانو ذرات فلزی  
 بهبود خواص رنگی و فیزیکی الیاف طبیعی

افزودن نانو ذرات نقره به پارچه های پنبه ای، ابریشمی و پشمی از طریق روش پدکردن )غوطه وری پارچه درون 
محلول نانو نقره به مدت ۱0 دقیقه، پد کردن با برداشت۱۱ ۷0 درصد ، خشک کردن و پخت در دمای C° ۱۲0 به 
مدت ۲0 دقیقه( و سپس رنگرزی این پارچه ها با رنگ های مستقیم موجب افزایش قدرت رنگی می شود. ضمن 

اینکه عمق رنگی، ثبات شستشویی و نوری پارچه با عملیات بعدی پارچه با نانوکلوئیدها افزایش می یابد ]۷[.
از ســوی دیگر با تکمیل نمودن پارچه پنبه ای با نانو ذرات مس، رنگ پذیری لیف پنبه ای با رنگ های مستقیم 

افزایش یافته ضمن اینکه خواص ضدمیکروبی عالوه بر بهبود ثبات شستشویی و نوری کاال ارتقاء می یابد ]8[.
به کارگیری نانو ذرات به عنوان دندانه، در رنگرزی الیاف پشــمی با مواد طبیعی نیز از کارایی باالیی برخوردار 
است. تکمیل نمودن پارچه پشمی با نانو ذرات دی اکسید زیرکونیوم به عنوان دندانه در رنگرزی به روش پس 

دندانه، سبب افزایش رنگ پذیری و ایجاد خاصیت کندسوزی و ضدمیکروبی در پارچه می شود ]۱5[.
رنگرزی الیاف پشمی با رنگزای راکتیو و تترابوتیل تیتانات در یک مرحله تحت شرایط گرمایی نشان داد که 
یک الیه نازک از دی اکسید تیتانیوم با اندازه ذره کمتر از ۱0 نانومتر به صورت یکنواخت با سطح الیاف پشم 
به صورت شیمیایی متصل می شود. افزودن اسید استیک طی فرایند گرمایی می تواند درصد رمق کشی و قدرت 

رنگی لیف را بهبود بخشد ]6[.

 الیاف پلی استر
با آغشته ســازی پارچه پلی استر در سدیم بورهیدرید ســرد، پد کردن با محلول سولفات مس )سولفات نقره 
یا ســولفات روی( و درنهایت پخت پارچه ، نانو ذرات مس )نقره یا روی( به صورت درجا روی پارچه تثبیت 

می شود )شکل 8( ]۷[.

تحقیقات نشــان داده است که رنگرزی منسوج با محلول رنگرزی نوین حاوی سیلیس و رنگ مستقیم سبب 
افزایش ۱0 درصد قدرت رنگی و ثبات سایشی و ثبات شستشویی به ترتیب یک درجه و نیم درجه شده است. 
فرایند صورت گرفته در این تحقیق سل-ژل بوده است به طوری که برای ایجاد سیلیس از اتانول، تترا اتوکسی-

سیالن )TEOS(، آب و 3- گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن )GPTMS( استفاده شده است.

 شکل 8. نمای کلی طراحی فرایند سنتز درجای نانو ذرات فلزی 
روی منسوج ]۷[

کاربردهای فناوری نانـو در رنگرزی منسوجات مجموعه گزارش های  
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تکمیل نمودن پارچه پلی استری با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و رنگرزی این الیاف در غیاب ماده سمی کریر۱۲، 
عالوه بر ایجاد فام ۱3مناسب، خواص چندگانه ای ناشی از به کارگیری این نانو ذرات نظیر خودتمیزشوندگی، 

آب دوستی و حفاظت در برابر پرتو فرابنفش را به همراه دارد ]۱6[.
با انجام عملیات فراصوت می توان نانو رنگ های دیسپرس تولید کرد که منجر به افزایش قدرت رنگی الیاف 
پلی استر رنگرزی شده در دمای پایین می شود. برای افزایش ثبات رنگی نیز می توان نمونه های رنگرزی شده با 

دیسپرسیون نانو ذرات اکسید روی درون پروپانول به مدت ۱0 دقیقه غوطه ور کرد ]۱۷[.

 الیاف پلی پروپیلن
یکی از جدیدترین رویکردهــا در تولید الیاف 
پلی پروپیلن، اختــالط  پلی پروپیلن با نانو ذرات 
آلی و معدنی مناســب اســت. این نانو ذرات در 
حالــت مــذاب در داخل ماتریــس پلی پروپیلن 
قرار داده می شــوند  و انتظار می رود مســیرهایی 
برای عبور رنگینــه و نیز مکان هایی برای جذب 
آن در توده پلیمر ایجاد نمایند. مقدار برداشــت 
رنگینــه به وســیله ی کامپوزیــت پلی پروپیلــن/ 
نانوذره خاک رس  رنگرزی شــده با رنگینه  های 
دیســپرس، با افزایش درصــد نانوذره به صورت 
خطی افزایــش می یابد ]۱8[.  همچنین اســتفاده 

از مســتربچ اصالح شــده با نانو ذرات خاک رس، رنگرزی الیاف پلی پروپیلن با رنگ زاهای متیلن بلو و 
ماالخیت گرین نشان داد که نانوپیگمنت تهیه شده با استفاده از متیلن بلو، بازده بهتری نسبت به نانوپیگمنت 

تهیه شده با استفاده از ماالخیت گرین دارد ]۱9[.

 سنتز همزمان نانو ذرات نقره همراه با رنگرزی کاالی نایلون
از نیترات نقره به عنوان نمک نقره و از کلرید قلع به عنوان احیاکننده و هم چنین دندانه رنگرزی استفاده می شود. 
در این فرایند، ابتدا عملیات دندانه دادن پارچه نایلونی با کلرید قلع صورت می گیرد و پس ازآن سنتز همزمان 
نانوذرات نقره به صورت درجا در محیط آبی روی ســطح پارچــه نایلون و رنگرزی با رنگینه ی کرومی انجام 

می شود.

  کاربرد فناوری پالسما
 الیاف پروتئینی

عملیات پالسما روی الیاف پشمی سبب بهبود رنگ پذیری الیاف )افزایش جذب رنگ و عمق رنگی( در اثر 
تغییر سطح لیف می شود. کاهش دمای رنگرزی الیاف پشمی و عملکرد ضد نمدی با انجام عملیات پالسما 
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امکان پذیر است ]۱5[.
 الیاف پلی پروپیلن

منسوج بی بافت تهیه شده از الیاف متداول پلی پروپیلن قابلیت رنگرزی ندارد. این در حالی است که با عملیات 
پالسما و گرافت کردن منسوج با آکریلیک اسید می توان این منسوج را با رنگینه های اسیدی محلول در آب 

رنگرزی نمود ]۱6[.
 الیاف پنبه/ پلی استر

رنگرزی مخلوط الیاف پنبه/پلی استر در یک حمام و با یک رنگینه )مستقیم یا راکتیو( از طریق عملیات تخلیه 
کرونا و تکمیل با کیتوسان امکان پذیر است ]۱6[.

 الیاف پلی ستر
برای رنگرزی پارچه پلی استر با رنگزای کاتیونیک می توان پارچه پلی استر را با کرونا و سپس با سوسپانسیون 

نانو ذرات رس/ دی متیل فرمامید تکمیل نمود. 

  حذف رنگ از پساب
روش های متفاوتی برای از بین بردن رنگ پســاب ارائه شــده اســت که یکی از معروف ترین این روش ها استفاده از 
نانو ســاختارهای دی اکســید تیتانیوم به عنوان فوتوکاتالیســت است که به علت نیاز به نور خورشــید و نور مرئی از 
محدودیت هایی برخوردار است. حذف رنگ متیلن بلو )رنگینه کاتیونی پرکاربرد در صنایع نساجی( در حضور نانوذره 
دی اکسید تیتانیوم در زمان 30 دقیقه امکان پذیر است ]۲0[. نانو کاتالیست )پالدینیوم/هیدروکسی آپاتاید/ذرات نانو 
مغناطیسی اکسید آهن( برای حذف رنگ از پساب مناسب است و برای انجام فرآیند نیازی به نور مرئی ندارد. محققان 
دریافتند که با به کار بردن نانولوله های کربنی چند جداره در محیط اسیدی می توان آالینده های زیست محیطی و 

رنگ ها را از پساب حذف کرد ]۲۱[.

  رنگینه نانویی اکولوژیکی۱4 
رنگینه نانویی اکولوژیکی، یک رنگینه جدید با اندازه ذرات کوچک تر از ۱00 نانومتر است که از ثبات نوری  
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خوبی برخوردار است. با این رنگینه، می توان مشکالت فرایند رنگرزی از قبیل پساب رنگی باال و فرایند چاپ 
نظیر ثبات رنگی پایین را حل نمود. رنگینه های متداول دارای اندازه ذرات کوچک تر از ۱۷5 میکرومتر است ، 
درحالی که رنگینه نانویی در سه بعد از اندازه ذرات کوچک تر از ۱00 نانومتر برخوردار است. این رنگینه حاوی 
ترکیبات چسبنده بوده و لذا از ثبات شستشویی باالیی برخوردار است. ازجمله مزایای این رنگینه، ثبات رنگی 
عالی، عملکرد زیست محیطی مناسب و غیرانتخابی بودن برای الیاف مختلف است که این امر سبب کاربرد آن 

در گستره وسیعی از منسوجات شده است ]۲۲[.

 محصوالت تجاری
 الیاف پلی پروپیلن با قابلیت رنگرزی با رنگزای دیسپرس

شرکت ®FiberVisions الیاف پلی پروپیلن باقابلیت رنگرزی تولید کرده است. در حال حاضر، لیف کوتاه 
برای ریسندگی رینگ ۱5 موجود است و تالش  هایی برای تولید الیاف فیالمنت و ریسندگی ایرجت نیز صورت 
گرفته اســت. از ویژگی های این الیاف می توان به ســبک بودن و راحتی، نرمی شبیه پنبه، ضد چروک، عایق 

حرارتی و مقاوم به لکه اشاره کرد. 
محصول مخلوط نخ ®CoolVisons )الیاف کوتاه پلی پروپیلن قابل رنگرزی با رنگزای دیســپرس( و الیاف 
پشمی است که در آن 60 درصد الیاف مرینوس و 40 درصد الیاف پلی پروپیلن است. این محصول، یکی از ۱0 

نوآوری برتر سال ۲0۱5 معرفی شده توسط Fabriclink است. ]۲4[.

 رنگ های نانو دیسپرس
شــرکت Jetcolor از جمله تولیدکنندگان دیسپرسیون های نانو پایه آب است که از محصول این شرکت به 

عنوان جوهر چاپ چاپگرهای جوهرافشان، رنگ خودرو و پوشش های صنعتی استفاده می شود.

 شکل 9. الیاف 
پلی پروپیلن رنگرزی 

شده با رنگزای 
دیسپرس
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 نانو مستربچ ۱6
شــرکت چینی Yantai Huada Nano Materials Co فناوری نانو را در تهیه پیگمنت به کار برده اســت و 
پیگمنت با اندازه ذراتی حدود ۲00 نانومتر تهیه کرده اســت. یکی از محصوالت این شــرکت، مستربچ تک 
رنگ با ابعاد کوچکتر از 300 نانومتر است که به خوبی در الیاف پلی پروپیلن و پلی  استر دیسپرس می شود. این 
مستربچ برای پلی  پروپیلن مصرفی در الیاف ۱8BCF ،۱۷FDY، الیاف کوتاه و بی بافت اسپان باند۱9 مفید است ]۲3[.

جمع بندی
به کارگیــری روش های متداول رنگرزی تا حدی نیازهای مصرف کنندگان را برآورد ســاخته اســت، اما نیاز 
بــه ثبات های رنگی بــاال، افزایش قدرت رنگی با کاربرد مقدار ماده کمتــر، عدم آالیندگی، کاهش مصرف 
انرژی، رنگ پذیر نمودن الیافی نظیرپلی پروپیلن و غیره موجب شد که محققان به استفاده از فناوری نانو روی 
بیاورند. درخت سان ها، سیکلودکســترین  ها، نانو رس، کیتوسان و نانو ذرات فلزی ازجمله نانو مواد معرفی شده 

برای اصالح فرایند رنگرزی در صنعت نساجی است.
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۱  Dyeing

۲  Dye 

3  Denderimer

4  Cyclrodextrin 

5  Dendritic polymers

6  Poly (propylene imine) 

۷  Poly (amidoamine)

8  In-situ synthesis 

9  Pad-dry-cure

۱0  Jute fiber

۱۱  Pick-up

۱۲  Carrier 

۱3  Shade

۱4  Nano-ecological dye

۱5  Ring spinning

۱6  Nano- Masterbach

۱۷  Fully-draw yarn

۱8  Bulk-continouse filament

۱9  Spunbond

پی نوشت ها

مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 668۷۱۲59 :مرکز پخش
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 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 
پایه سیمانی

 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانو ساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانومواد 

 منسوجات ضدمیکروب 
 سـازه های بتنی هوشـمند با قابلیـت خود  ترمیم 

 شوندگی 
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی 
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

 خورشیدی 
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن 

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات 

 کاربـرد فنـاوری نانـو در پوشـش های ضد نقش و 
ضد نوشتار 

 میکرونانو حباب در صنعت آب و فاضالب 
 کاربرد منسوجات در حوزه انرژی با رویکرد فناوری 

نانـو 
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند
 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایی از آب به روش 

ازوناسیون
 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکی نانو 

فیلتراسیون
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده ازغشاهای نانوالیاف
 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب

 کاربرد فناوری نانو در منسوجات خانگی
 مـروری بر فنـاوری نانو در تصفیه پسـاب صنعت 

نساجی
 نانو حسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 نانوحسگرهای پایش کیفیت آب

 فوالد های نانوساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی
 کاربرد  فناوری نانو در شیشه های هوشمند )1(

 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره

 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی
 کاربرد فناوری نانو در روغن های روان کننده

 نانو افزودنی های سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزی

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناوری های جداسـازی 

غشایی
 نانو فیلتر های لیفی

 فناوری های نوین در مدیریـت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 
 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 
 LED

 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو
 کاربرد فناوری نانو در پوشاک 

 کاربرد فناوری نانو در رنگرزی منسوجات 
 سلول های خورشیدی رنگ دانه ای 

 نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا
 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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