فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

RFP#C13-02-95

بهبود قابلیت رنگرزی منسوجات و کاهش مصرف مواد شیمیایی
حوزه صنعتی :پردازش سطحی و صنایع نساجی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :افزایش قابلیت رنگرزی؛ اصالح سطحی؛
پالسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیلRFP@nano.ir :

تشریح طرح:
یکی از معضالت صنعت نساجی به ویژه در بخش
رنگرزی و اصالح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید
پسابهای صنعتی است که اغلب سبب تحمیل هزینههای
اضافی به این صنعت میشود .از این رو استفاده از روشها یا
فرآیندهایی که سبب رفع یا کاهش این معضل شود جزء
اولویتهای این صنعت محسوب میشود .استفاده از روشهای
پیش فرآیندی جدید که نیاز به مصرف آب کمتر و در نتیجه
سبب تولید پساب کمتر میگردد میتواند نوید بخش رفع این
معضلها باشد.
فناوری پالسما با توجه به ماهیت آن و همچنین
قابلیتهایی که دارد گزینهی مناسبی برای کاربرد در صنعت
نساجی به ویژه در بخشهای اصالح سطحی و تکمیل
منسوجات خواهد بود .بهره گیری از پیش فرآیندهای پالسمایی
به دلیل کاهش مصرف انرژی ،مواد شیمیایی و آب ،هم اکنون
از اولویتهای صنعت نساجی به حساب میآید .از طرفی خواص
سطح الیاف در برخی موارد کاربردی ،دارای نقش مهمتری
نسبت به خصوصیات توده کاال میباشد .به طوری که بعضی از
عملکردهای الیاف مانند چسبندگی ،قابلیت چاپ شدن ،رنگ-

پذیری ،زیردست ،درخشندگی ،زیست سازگاری و خواص
اصطکاکی بیش از آنکه با خواص توده الیاف مرتبط باشد ،متأثر
از خارجی ترین الیه سطحی الیاف میباشد .پالسمای سرد
نوعی از پالسما که در دمای پایین کار میکند میتواند این
اهداف را قابل دستیابی نماید.
لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل
موثر در بکارگیری فناوری پالسمای سرد در بخشهای اصالح
سطحی و تکمیل صنعت منسوجات است.
اهداف و معیارهای مورد نظر:
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:
 )1بررسی اثر پالسما بر سایر مشخصات منسوج؛
 )2لزوم انتخاب پارامترهای سیستم مانند نوع رنگ و
منسوج منطبق و یا نزدیک به شرایط واقعی؛
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 )3تعیین دقیق سهم پالسما در افزایش میزان ماندگاری
اثر؛
 )4توجه به زمان پردازش پالسمایی و سرعت عملکرد
سامانه پالسمایی و انطباق و یا نزدیک بودن آن به
معیارهای متناسب با نیاز صنعت؛
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 )5لزوم مقیاس پذیر بودن روش ارائه شده؛
 )6بررسی و ارزیابی راندمان انرژی و ماده مصرفی در
سامانه های طراحی شده؛
 )7مقایسه عملکرد پالسما با سایر روش های مرسوم
(در صورت وجود).

