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ایجاد و بهبود ویژگی آب دوستی یا آب گریزی بر روی سطوح و منسوجات
حوزه صنعتی :پردازش سطحی و صنایع نساجی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :آبدوستی؛ آبگریزی؛ اصالح سطح؛
پالسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیلRFP@nano.ir:

تشریح طرح:
آب گریز کردن سطح منسوجات برای کاربردهایی
مانند ،پارچه های دافع خاک/آب برای چتر ،لباس شنا ،پارچهی
چادر ،سطوح ضدچربی ،ضدباکتری و ضدلک از اهمیت ویژهای
برخوردار است .گسترش فناوریها و همچنین مواد شیمیایی

پالسما در ایجاد و ماندگاری این ویژگی ها بر سطوح
منسوجات می تواند نقش آفرینی کند .فناوری پالسما با ایجاد
محیطی یونیزه شده که شرایط مناسب برای اصالح و آماده
سازی سطح منسوجات فرآهم مینماید میتواند در ایجاد خواص
نام برده شده نقش بسزایی داشته باشد.

جدید که در فرآیندهای تکمیل صنعت نساجی مورد استفاده قرار

لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل

گرفتهاند سبب بهبود این ویژگیها حتی ایجاد خواص جدید در

موثر در بکارگیری فناوری پالسما در بخشهای اصالح سطحی

منسوجات شده است .فناوری نانو به دلیل ماهیت ویژهای که در

و تکمیل صنعت نساجی با هدف ایجاد خواص مورد نظر است.

زمینه دستکاری مواد در مقیاسهای کوچک (کمتر از 011

اهداف و معیارهای مورد نظر:

نانومتر) را دارد توانسته است جای پای خود را در صنت نساجی
باز کند.
عالوه بر استفاده از نانومواد که سبب ایجاد خواص
جدیدی در منسوجات شدهاند -خواصی مانند آبگریزی ،ضد
باکتریایی یا ضد غبار -استفاده از فناوریها و روشهای مکمل
در توسعه و بهبود اینگونه خواص موثر بوده است .فناوریهایی
که در فرآیندهای اصالح سطحی منسوجات مورد استفاده قرار

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد
تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از :زمان پردازش ،رژیم
پالسمای مورد استفاده و  ...قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس
صنعتی به همراه مالحظات اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) را
داشته باشد.
برخی از مالحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:

میگیرند از جمله فناوری پالسما میتواند در ایجاد خواصی مانند

 )0بررسی اثر پالسما بر سایر مشخصات منسوج؛

آبگریزی یا آبدوستی بسیار موثر باشد.

 )2لزوم تعیین میزان ماندگاری اثر ایجاد شده بر سطح؛
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 )3تعیین دقیق سهم پالسما در افزایش میزان ایجاد اثر
و بارز بودن این سهم؛
 )4توجه به زمان پردازش پالسمایی و سرعت عملکرد
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 )5لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده؛
 )6بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و مواد مصرفی در
سامانه های طراحی شده؛
مقایسه عملکرد پالسما با سایر روش

سامانه پالسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به

)7

معیارهای متناسب با نیاز صنعت؛

های مرسوم (در صورت وجود).

