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افزایش تقاضاى عمومى براى منســوجات بهداشــتى و عارى از آلودگى سبب تســریع در روند پژوهش و 
تولید منسوجات محافظ و خودتمیزشونده شده است. با توجه به افزایش جمعیت جهان، مقاوم شدن عوامل 
بیمارى زا به آنتى  بیوتیک هاى موجود به یک نگرانى جهانى تبدیل شــده است. باقى  ماندن میکروارگانیزم  ها 
و عوامل آالینده بر ســطوح مختلف از جمله منســوجات، سبب انتقال آنها به افراد یا نقاط دیگر خواهد شد. 
تحقیقات نشان داده است که امکان بقاى برخى باکترى  هاى بیمارى  زا بر سطوح پلیمرى و منسوجات تا بیش 
از 90 روز وجود دارد. در این راســتا، به کارگیرى ســطوح خودتمیزشــونده، نه تنها افراد را از معرض ابتال 
به بیمارى هاى مختلف مصون نگه مى دارد؛ بلکه مانع ایجاد بوى نامطبوع، لکه و تخریب ســطوح مى شــود. 
استفاده از فناورى نانو رویاى داشتن منسوجات و پوشاك عارى از آلودگى را در مواردى از جمله پوشاك 
ورزشــى، نظامى و منســوجات خانگى محقق ساخته اســت. اســتفاده از فناورى تولید منسوجات و سطوح 
خودتمیزشــونده، به دلیل کاهش میــزان مصرف آب، انرژى و شــوینده  هاى داراى بنیان نفتى از نظر حفظ 

محیط زیست نیز مورد توجه قرار دارد.

ده
کی

چ

مقدمه 
منسوجات کارا1 دسته اى از منسوجات هستند که عالوه بر دارا بودن خصوصیات ذاتى منسوج، از ویژگى هاى 
ارزشمند دیگرى نظیر خود تمیز شوندگى، ضد میکروب، ضد آب و لکه ، ضد آتش و غیره بهره مند هستند. در 
این میان بازار تولید منسوجات خودتمیزشونده به سرعت در حال رشد است. به طور خالصه دو رویکرد متفاوت 

براى ایجاد منسوجات خودتمیزشونده وجود دارد.

کاربرد فناوری نانو در تولید منسوجات خودیزشونده ی اَبَر آب گریز 
این خاصیت با اصالح شــیمیایى و هندســى ســطح منســوجات حاصل مى شــود. ایجاد ناهموارى  هاى 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 غلطیده و جدا شود و به این ترتیب سطح منسوج تمیز باقى بماند. ایده ایجاد چنین 
محصولى از ساختار طبیعى برگ نیلوفر آبى الهام گرفته شده است. سهولت حرکت قطرات آب بر روى سطح 
از جمله مکانیزم  هاى شناخته شده براى خاصیت خودتمیزشوندگى در نمونه هاى طبیعى یاد شده (شکل 2) است. 
قطره آب به دلیل زاویه تماس زیاد بر روى این سطوح به راحتى با حرکت دادن خواهد لغزید. این نوع حرکت 

سطوح خود تمیز شونده

اصالحات شیمیایى و هندسى 
بر سطوح آب گریز

اثر فوتوکاتالیستى مواد 
نورفعال بر سطوح آب دوست

 شکل 1. تقسیم بندى سطوح خود تمیزشونده

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



4

به قطره آب امکان جارو کردن ذرات آالینده و اضافى موجود بر سطح را مى  دهد.

 اندازه گیرى میزان ترشوندگى سطوح
معموالً میزان ترشوندگى سطوح با اندازه  گیرى زاویه تماس پایا4  یک قطره آب در تماس با سطح ارزیابى مى شود. 

همان  گونه که در شکل 3 مشاهده مى شود، زاویه میان 
سطح و انحناى قطره که در تماس با سطح قرار دارد، 

به عنوان زاویه تماس(CA) در نظر گرفته مى شود.
بر این اســاس، زاویه تماس بیش از 90 درجه بیانگر 
آب گریز بودن، زاویه تماس کمتر از 30 درجه بیانگر 
آب دوســت بودن و زاویه کمتر از 5 درجه بیانگر اَبَر 
آب دوست بودن و زاویه بیش از 150 درجه بیانگر ابر 

آب گریز بودن سطح است.

 روش هاى تولید منسوجات ابَر آب گریز
از آنجایى که خاصیت آب  گریزى و مـــیزان ناهموارى سطح در ارتباط مسـتقیم با یکدیـگر هستند. بنابراین ایجاد 

ناهموارى هاى نانومقیاس با استفاده از قراردادن نانوذرات با اندازه یکنواخت روى سطح امکان  پذیر است. 
 استفاده از نمک هاى فلزى

از نانوذرات فلزى مى توان براى ایجاد ناهموارى هاى نانومقیاس بر ســطح منسوجات استفاده کرد. استفاده از 
نانوذرات فلزى عالوه بر ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگى سبب بروز خواص دیگرى از جمله خاصیت ضد 
میکروب و رســانش الکتریکى مى شود. استفاده از روش گرمایى5 از جمله روش هاى تکمیل پارچه پنبه اى با 
 ZnO اســتفاده از نانوکریستال  هاى اکسید روى به شــمار مى  رود. در این روش پس از قراردادن نانومیله  هاى
براى ایجاد زبرى نانومقیاس بر سطح پارچه، از پوشش دودسیل ترى  متوکسى  سیالن به منظور ایجاد خاصیت 
آب گریزى بر سطح استفاده مى  شود[1]. استفاده از نانوذرات نقره براى ایجاد ناهموارى سطح عالوه بر خاصیت 

  شــکل 3. اندازه گیرى زاویه تماس پایا در سطوح آب 
دوست و آب گریز

 شکل 2. برخى از نمونه هاى سطوح 
خودتمیزشونده طبیعى. الف) برگ گیاه کلم، 
ب) برگ نیلوفرآبى، ج) موى بدن حشره آب 

خستر2 و د) برگ گیاه پاى شیر3 
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خودتمیزشوندگى سبب ایجاد خاصیت ضد میکروبى سطح نیز مى شود. به این منظور مى توان از تکمیل پارچه 
پنبه اى با اســتفاده از نیترات نقره و هیدروکسید پتاسیم و سپس آب  گریزکردن سطح با استفاده از اُکتیل ترى 

اتوکسى سیالن استفاده کرد[2]

 استفاده ازنانولوله هاى کربنى
عــالوه بــر نانــوذرات فلــزى از 
نانولوله هــاى کربنــى (CNTs) نیز 
مى توان براى ایجاد ناهموارى  هاى 
نانومقیاس بر سطح منسوجات بهره 
برد. با قراردادن منســوج پنبه اى در 
سوسپانســیون نانولوله هاى کربنى 
مى توان ساختارى ناهموار بر سطح 

پنبه ایجاد کرد[4].

 استفاده از ترکیبات سیالنى
استفاده از فرایند ُسل-ژل به منظـور تکمیل منسوجـات بـا ترکیبات سیالنى روش دیـگرى براى ایجاد سطوح 
ابَرآب گریز است. چنانچه از ذرات سیلیکا بر روى پارچه پنبه اى آمین دار شده استفاده شود، گروه هاى آمین 
با پلى دى  متیل سیلوکســان داراى یک عامل اپوکسى واکنش مى دهد. در این تکمیل على  رغم ایجاد سطح 
ابَرآب گریز، به دلیل حضور ذرات با ابعاد یک میکرون بر سطح پارچه، نرمى و انعطاف پذیرى پنبه دست خوش 

آسیب نمى شود[5].

 اصالح سطح با استفاده از پالسما
پالسما حالت چهارم ماده و متشکل از مخلوطى از یون ها، رادیکال هاى آزاد و ذرات تهییج شده است که به 
دو گروه اصلى پالســماى حرارتى و سرد تقسیم بندى مى شود. به دلیل انرژى باال در پالسماى حرارتى، این 
روش فقط براى مواد معدنى پایدار نظیر فلزات و اکســیدهاى فلزى اســتفاده مى شود. پالسماى سرد به دلیل 
دماى پایین تر براى سطوح حساس تر نظیر پلیمرها منسوجات پیشنهاد مى شود. تغییرات ایجاد شده در سطح در 
اثر افزوده و یا جدا شدن ذرات از سطح صورت مى  گیرد. از پالسما براى ایجاد خراش سطحى، فعال  سازى، 
پیونددهى ماده ثانویه به سطح و پلیمریزاسیون روى سطح استفاده مى  شود که ایجاد خراش سطحى یا نشاندن 

نانوذرات براى ایجاد ناهموارى سطحى براى تولید منسوجات خودتمیزشونده مورد استفاده قرار مى گیرد.
روش رســوب گذارى بخار شیمیایى تقویت شده با پالسما 6(PECVD) روشى مناسب براى ایجاد پوشش 
نانومترى بر سطح منسوجات است. براى مثال روش CVD براى پوشش  دهى نانومقیاس سطح پارچه پنبه اى 
با ســیلیکون و در پى آن ایجاد یک الیه فلوروکربنى با اســتفاده از روش پالســما بر سطح پارچه مذکور، 
سبب ایجاد پارچه پنبه اى ابَر آب گریز مى  شود. همچنین گزارش شده رسوب  نشانى فیلم نازکى از تفلون 
با اســتفاده از روش لیزر پالسى سبب ایجاد ناهموارى  هاى نانومترى بر سطح سلولز و آب  گریز شدن سطح 

پنبه مى شود[7].

  شکل 4. طرح واره فرایند ابرآب  گریز کردن پارچه پنبه  اى با استفاده 
نانولوله  هاى کربنى

فرو بردن پارچه پنبه اى 
در سوسپانسیون نانولوله 

کربنى

جذب و نشست 
نانولوله هاى کربنى بر 

سطح الیاف پنبه

تصویر میکروسکوپ 
الکترونى الیاف با 
پوشش نانولوله 

کربنى

تصویر قطره آب بر 
سطح پارچه پنبه اى 

ابرآب گریز شده

معلق سازى نانولوله 
کربنى در آب با 
استفاده از به هم 

زدن فراصوت
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 روش خودآرایى الیه الیه
در این روش هر الیه برسطح قبلى که از بار مخالف برخوردار است قرار داده مى شود. برخالف روش هاى دیگر 
پوشش دهى نظیر غوطه  ورى یا پَد کردن، در این روش کنترل ضخامت الیه بر منسوج با تغییر تعداد الیه هاى 
ایجاد شده امکان پذیر است. به منظور ابَرآب  گریز کردن منسوج پنبه اى از الیه نشانى متوالى پلى الکترولیت و 
نانوذرات سیلیکا و در پى آن عملیات فلوروآلکیل سیالنى استفاده مى شود. با رسوب نشانى سه الیه، زاویه تماس 
بیش از 150 درجه حاصل مى  شود و با افزایش تعداد الیه ها این زاویه افزایش مى  یابد. تکمیل انجام شده تا 30 

بار شستشوى ماشینى پایدار خواهد ماند[8]. 

 روش هاى تولید منسوجات خودتمیزشونده با خاصیت فوتوکاتالیستى
دانشمندان با الهام از خاصیت فوتوسنتز در گیاهان، موفق به کشف پدیده الکترولیز آب در اثر تابش نور شدند. آنها 
دریافتند که واکنش هاى نورى-شیمیایى در محلول الکترولیت آبى حاوى دى  اکسید تیتانیوم (آنُد) و پالتینیوم (کاتد) 
در اثر تابش پرتوفرابنفش، مى تواند منجر به تجزیه آب به اکســیژن و هیدروژن شــود. همین امر ســبب معرفى مواد 
فوتوکاتالیست دوست  دار محیط زیست به عنوان عواملى براى ایجاد تجزیه آلودگى در اثر تابش نور خورشید شد[9].

 سازوکار ترکیبات فوتوکاتالیست
ماده فوتوکاتالیست، ماده  اى حساس به نور است که در اثر دریافت انرژى نور خاصیت اکسیداسیون قدرتمندى 
از خود بروز مى  دهد. مبناى سازوکار مواد فوتوکاتالیست بر تهییج شدن و انتقال الکترون  هاى مدار ظرفیت 7 به 

مدار هدایت8 در اثر جذب انرژى معادل یا بیش از اختالف انرژى این دو مدار استوار است (شکل 6).

ترکیباتى نظیــر SrTiO3 ،SnO2 ،ZrO2،ZnO،ZnS ،CdSe ،CdTe ،WO3 و Fe2O3 به دلیل اختالف انرژى 
کم میان مدار ظرفیت و هدایت و قابلیت جذب نور به عنوان مواد فوتوکاتالیست شناخته شده اند. با این وجود 

  شکل 5. طرح واره 
پوشش دهى منسوجات به 

روش خودآرایى الیه الیه

  شکل 6. طرح واره 

فرایند تهییج نورى ماده 
فوتوکاتالیست
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در میان آنها دى  اکســید تیتانیــوم (TiO2) به دلیل 
مزیت  هاى متعدد نسبت به سایر موادفوتوکاتالیست،  
بیشتر مورد اســتفاده قرار مى گیرد[10]. دى اکسید 
تیتانیوم از قابلیت اکسایش قوى و پایدارى شیمیایى 
مطلوبى در اثر تابش نورخورشید برخوردار است. از 
نظر اقتصادى، تیتانیوم یکى از عناصر فراون در زمین 
محسوب مى شود که سهولت و فراوانى دسترسى به 
این ماده موجب پایین بودن بهاى این ماده ارزشمند 
شده اســت. دى اکسیدتیتانویم غیرسمى است و به 
عنــوان رنگدانه در محصوالت آرایشــى، رنگ ها 
و حتى مواد افزودنى خوراکى اســتفاده مى شــود. 
دى  کسیدتیتانیوم که با عنوان اکسید تیتانیوم چهار 
ظرفیتى یا تیتانیا نیز شــناخته مى  شود، به سه حالت 
کریستالى آناتاز9 روتایل10 و بروکیت11 وجود دارد 
که در این میان نوع آناتاز از فعالیت فوتوکاتالیستى 

بیشترى برخوردار است (شکل 7).

 تکمیل خودتمیزشونده منسوجات سلولزى
تکمیل خودتمیزشــونده پارچه پنبه اى نخستین بار با استفاده از 
کلوئید دى کســید تیتانیوم آناتاز با روش پد-خشک-پخت12 
انجام شــد. از آنجایى که دى اکســید تیتانیوم از قابلیت جذب 
پرتوفرابنفش برخوردار است، لذا پایدارى نورى و محافظت از 
منسوج تکمیل شده از مقابله با پرتو فرابنفش بسیار حائز اهمیت 
است. استفاده از پالسماى فرکانس رادیویى(RF) (خالء/ فشار 
جو)، پالســماى ریزموج13 (MV) و پرتودهى فرابنفش (خالء / 
فشــار جو) از جمله روش  هاى آماده  سازى سطح پارچه پنبه اى 
اســت. در این عملیات گروه هاى عاملى نظیر کربوکسیلیک، 
پرکربوکســیلیک، اپوکسید و پراکســید از طریق برهم کنش 

عوامل تهییج شده، بار منفى کسب کرده و از قابلیت اتصال به دى  اکسید تیتانیوم برخوردار خواهند شد[12].

 تکمیل خودتمیزشونده منسوجات پروتئینى
به دلیل محدودیت هاى ناشــى از ترکیب شــیمیایى، مقاومت حرارتى و پایدارى نورى منسوجات پروتئینى، 
تحقیقات پیرامون تکمیل خودتمیزشونده این منســوجات کمتر صورت گرفته است. برخالف پنبه، ساختار 
شیمیایى منسوجات پروتئینى با حضور کمتر از 50 درصد گروه هاى عاملى سطحى، همچون کربوکسیلیک 

  شکل 8.  فرایند تکمیل خودتمیزشونده 
پارچه پنبه اى

  شــکل 7. طرح واره تجزیه عوامل آلودگى دراثر 

TiO2 تابش نور و خاصیت فوتوکاتالیستى
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و هیدروکسیل، براى اتصال دى اکسید تیتانیوم چندان مناسب نیست. به همین دلیل به کمک روش هاى اصالح 
سطح همچون پالسماىRF، پالسماىMW پرتودهى فرابنفش در خالء و غیره امکان ایجاد گروه هاى عاملى 
داراى بار منفى بر سطح الیاف پشم/ نایلون وجود دارد[13]. افزودن گروه  هاى کربوکسیلیک به مکان هاى فعال 
پشم از جمله گروه هاى کربوکسیلیک، هیدروکسى، آمینو و تایول، واکنش  پذیرى زنجیر اصلى الیاف پشم را 

بهبود مى دهد[14].

 تکمیل خودتمیزشونده منسوجات مصنوعى
منســوجات مصنوعى نظیر پلى اســتر یا پلــى  آمید به دلیل عدم وجــود گروه  هاى عاملى بــا قابلیت اتصال به 
دى اکسیدتیتانیوم، از سازگارى ضعیفى با این ماده برخوردارند. محققان استفاده از روش هاى اصالح سطح نظیر 
پالسما RF و MW و پرتودهى فرابنفش را براى آماده  سازى و فرایند ُسل-ژل را براى پوشش دهى منسوجات 
مصنوعى با مواد فوتوکاتالیســت پیشــنهاد کرده اند. از پرتودهى ریز موج براى رســوب دهى TiO2 بر الیاف 
پلى  وینیل الکل(PVA) در دماى محیط اســتفاده مى شــود. الیاف تکمیل شده به این روش عالوه بر خاصیت 

فوتوکاتالیستى از اثر ضد میکروبى برخوردار هستند [15].

 تولید الیاف خودتمیزشونده
در تحقیقات اخیر، تولید الیاف کامپوزیتى حاوى نانوذرات TiO2به جاى تکمیل الیاف تولید شده پیشنهاد شده 
است. براى مثال مى  توان به تولید الیاف پلى  پروپیلن حاوى نانوذراتTiO2 با استفاده از روش ذوب  ریسى اشاره 
کرد[16]. با این وجود افزایش کارایى منسوجات تهیه شده به روش هاى ذکر شده اخیر به تحقیقات بیشترى 

نیازمند است.
الیاف خودتمیز شــونده حاوى نانومواد فوتوکاتالیست در منســوجات بى  بافت، براى مصارف بهداشتى نظیر 

دستمال کاغذى و فیلترهاى خودتمیزشونده مورد استفاده قرار مى گیرند.

 کاربرد منسوجات خودتمیز شونده
 منسوجات با خواص چند منظوره 

رفع انواع بوهاى نامطبوع نظیر بوى حاصل از تعریق، کفش، وسایل نقلیه و دود سیگار و لکه  هاى حاصل از انواع 
نوشیدنى ها، روغن و آالینده  هاى محیطى در منسوجات در بیشتر مواقع به شستشوى معمولى یا خشک شویى 
نیازمند است که سبب صرف هزینه، استفاده از آب و مواد شوینده مى شود. الیاف طبیعى نظیر پشم و ابریشم اغلب 
در معرض حمله میکروارگانیزم ها قرار مى  گیرند؛ استفاده از TiO2 با سازوکارى مشابه تجزیه عوامل آالینده، منجر 

به تجزیه هاگ قارچ هاى موجود بر الیاف مى شود[17].
الیافى نظیر پـلى  استر، پشم و ابریـشم به دلیل حضور گروه هـاى آروماتیک، پرتو فرابنـفش نور خورشیـد را جذب 
مى کنند. در حالى که الیافى نظیر پنبه و نایلون از این قابلیت برخوردار نیستند. عالوه بر نوع الیاف، وزن متفاوت 
پارچه، رنگ، ساختار، تخلخل و انعطاف  پذیرى مى تواند بر جذب یا انتشار پرتو فرابنفش موثر باشد. به دلیل قابلیت 
جذب پرتوفرابنفش توسط TiO2، منسوجات تکمیل شده با این ماده، محافظت خوبى در برابر UV از خود نشان 
مى دهند. از منسوجات یاد شده مى توان براى تهیه پوشاك ویژه نوزادان، کودکان، سالمندان، لباس تابستانى و 

کاربردهای فناوری نانو در تولید منسوجات خودیزشونده مجموعه گزارش هاى  
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لباس کار در فضاى باز و حتى سایبان استفاده کرد[18].
از جمله موارد کاربرد این فناورى مى توان به تکمیل خودتمیزشونده پوشاك نظامى اشاره کرد. محققان مرکز 
Natick آمریکا در پى تحقیقات فراوان براى تولید این منســوجات، موفق به دســتیابى به فناورى پوشش دهى 

Omniphobic بر منسوجات شدند که سبب دافع آب و روغن شدن سطح یونیفرم هاى نظامى امریکایى شدند.

 منسوجات خانگى
منســوجات خانگى خودتمیز شونده نظیر دستمال هاى آشــپزخانه، حوله حمام، پارچه هاى رومبلى و غیره از 
جمله کاربردهاى جدید این منسوجات به شمار مى  روند. عالوه بر حفظ پاکیزگى، جلوگیرى از انتشار عوامل 

بیمارى زا از جمله مزایاى دیگر استفاده از این منسوجات است.

منسوجات خودیز شونده تجاری
با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد استفاده از فناورى نانو در تولید منسوجات خودتمیز شونده، بازار تجارى این 

محصوالت همچنان نوپاست. در ادامه به برخى نمونه هاى تجارى شده اشاره مى شود.

 Schoeller ساخت شرکت سوئیسى NanoSpher پارچه خودتمیزشونده با نام تجارى
با قابلیت دفع آب، روغن و سایر مواد آالینده و با ثبات در برابر شستشو و بدون اثر 

نامطلوب بر راحتى، ظاهر، انعطاف پذیرى و قابلیت تنفس پارچه[19].

شرکت Vardama آمریکا ارائه کننده لباس پیراهن مردانه خودتمیزشونده[20].

شرکت آمریکایى ®DryWired ارائه کننده نانوپوشش افشانه اى خودتمیزشونده ابرآب گریز 
و غیرسمى، قابل استفاده بر روى انواع منسوج، داراى ثبات شستشویى تا 30 بار شستشو، قابل 

خشک شدن و پخت در دماى محیط به مدت 24 ساعت[21].

تى شرت هاى تولید شرکت Silic با استفاده از فناورى نانو از خاصیت خودتمیزشوندگى ابر 
آب گریز بهره مند هستند[22].

شــرکت MacMax تولیدکننده پارچه هاى صنعتى با غشــاء نانوذرات دى اکسید تیتانیوم و پلى 
تترافلورواتیلن (PTFE) و پلى وینیل کلراید(PVC) جهت مصارف چادر و سایبان هاى عظیم[23].

 Kurenaiساخت شرکت ژاپنى Lacecurtain پرده پلى استر خودتمیزشونده و ضد بوى
.[26]

Nano-Fresh®
منسوج خودتمیزشونده و شاداب کننده که حاوى نانوذرات نقر ه و دى اکسید تیتانیوم است، 

سبب عدم ایجاد بوى نامطبوع در لباس هاى ورزشى مى شود[24].
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پژوهش در ایران
در ایران چندین پروژه دکترى، کارشناسى ارشد و کارشناسى در دانشگاه هاى مختلف در مورد خودتمیزشوندگى 
منسوجات انجام شده و مقاالت علمى حاصل از آنها به انتشار رسیده است که به برخى از آنها در ذیل اشاره مى شود.

 پژوهشــگران دانشــگاه صنعتى امیرکبیر با اســتفاده از کامپوزیت نانو ذرات تیتانیوم/ آهــن / نقره الیاف 
پلى اســترى چند منظوره را تولید کردند که داراى کاربردهایى در حوزه پزشــکى اســت و فرآیند تولید آن 

آلودگى هاى زیست محیطى ندارد[27]. 
 محققان نساجى دانشگاه علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اسالمى با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن-دى 
اکســید تیتانیوم موفق به ایجاد ویژگى هاى برجســته اى در پارچه هاى پنبه اى از جمله رســانایى الکتریکى و 
خاصیت ضد میکروبى عالى و خود تمیز شــوندگى شــدند و بدین طریق کیفیت پارچه هاى پنبه اى را بهبود 

بخشیدند[28]
 در تحقیقى که در دانشگاه امیرکبیر صورت گرفت، لکه برى از پارچه هاى پنبه ، پلى استر و پشم با استفاده 

موضعى از محلول نانودى اکسید تیتانیم مورد بررسى قرار گرفته است.
  در تحقیقى که در دانشگاه صنعتى اصفهان صورت گرفته است، پارچه هاى پلى استرى پوشش داده شده 
با پلى وینیل کلراید (PVC) به عنوان متداول ترین ماده در ساخت سازه هاى پارچه اى بررسى شدند. ترکیبى از 
 PVC ماده اى با انرژى سطحى کم و نانو ذرات مورد استفاده قرار گرفت، تا ناهموارى هاى موثرى بر روى سطح
ایجاد شود و با کاهش سطح تماس، موجب کاهش چسبندگى ذرات آلودگى و قطرات آب به سطح گردد.

 بررســى تاثیر کرونا بر خواص خود تمیزشوندگى پارچه پنبه اى عمل شــده با نانوذرات TiO2 ازمطالعات 
انجام شده در دانشگاه آزاد اسالمى یزد است. در این پژوهش از عملیات کرونا براى افزایش میزان چسبندگى 
نانوذرات TiO2 برروى کاال اســتفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان مى دهد که با افزایش میزان شدت و 
زمان کرونا، میزان چســبندگى نانوذرات TiO2 و همچنین خاصیت خودتمیزشوندگى بر روى کاالى پنبه اى 

افزایش یافته است.
 محققان دانشگاه آزاد اسالمى از سنتز نانوکامپوزیت سریسین ابریشم و نانوذرات TiO2و پوشش دهى این 
نانوکامپوزیت روى ســطح منســوجات به منظور تکمیل چندگانه خودتمیزشونده، ضد پرتو فرابنفش وغیره 

استفاده کردند[29].

نخ SelfClear ساخت شرکت ژاپنى Exlan داراى ساختار چند الیه با میکروحفره هایى با 
قطر چند ده نانومتر روى سطح الیاف اکریلیک بوده که با ایجاد ساختار حفره اى نانومترى 
از نســبت سطح جانبى بیشــتر برخوردار شده اســت. به دلیل اســتفاده از اکسید تیتانیوم 
فوتوکاتالیســتى ویژه با ابعاد نانومترى در نــخ SelfClear، با ابعادى معادل یک دهم ابعاد 
اکســید تیتانیومى به صورت متداول که در الیاف اســتفاده مى شود، مساحت جانبى این 

ذرات ده برابر بیش از نمونه هاى قبلى شده است[25].
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 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 
 خورشیدى 

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن 
(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 

 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات 
 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 

 نوشتار 
 میکرو / نانو حباب در صنعت آب و فاضالب 

 کاربرد منسوجات در حوزه انرژى با رویکرد فناورى 
نانو 

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بر پایـه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربـرد فناورى نانو جهت گندزدایى از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکى نانو 
فیلتراسیون

 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

 مرورى بـر فناورى نانـو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجى

 نانوحسگرهاى پایش کیفیت آب
 نانوحسـگرهاى مورد اسـتفاده 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

 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

 کاربرد فناورى نانو در سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 

غشایى
 نانو فیلتر هاى لیفى

 فناورى هاى نوین در مدیریـت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربـرد 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 
 کاربردهـاى فناورى نانو در منسـوجات ورزشـى و 

منسوجات بیرون از خانه

پی نوشت  ها
1  Functional textiles

2  water boatman Notonectaglauca

3  AlchemillaMollis(Ladies Mantle)

4  Static contact angle

5  Hydrothermal

6  Plasmaenhanced chemical vapour deposition

7  Valence band

8  Conduction band

9  Anatase

10  Rutile

11  Brookite

12  Pad-dry-cure 

13  Microwave

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربردهای فناوری نانو در تولید منسوجات خودیزشونده مجموعه گزارش هاى  
94صنعتى فناورى نانـو




