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ض الخواص الرئيسيه والتغيرات التي تحدثها في بع -فرص ومخاطر تكنولوجيا النانو    
بالشعور بالراحه في الخامات السليلوزيه المرتبطه  

Opportunities and risks of nanotechnology - changes in some of the main 

properties associated with comfortable in cellulose materials 
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 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقيه  –أستاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو 

 ملخص البحث:

الً التعرف علً الجوانب االٌجابٌه والسلبٌه لتقنٌة النانوعلً صحة المستهلك والبٌئه المحٌطه به، حٌث  هذا البحث يهدف

كان التركٌز الرئٌسً للبحوث حتى وقت قرٌب على تطوٌر وتسوٌق التكنولوجٌا؛ ولٌس على المخاطر الناجمه عن 

ها بعض المعالجات بهذه التقنٌة علً بعض خواص إستخدامها، باالضافة إلً التعرف علً التغٌرات التً ٌمكن ان تحدث

فً أن تكنولوجٌا النانو تعد واحدة من  هذا البحث أهميةالقماش، والتً تؤثر بالشكل مباشر علً الشعور بالراحه. وتتمثل 

رصا أكثر التكنولوجٌات الواعدة للقرن الحادي والعشرٌن، وقوة دافعة وراء ثورة صناعٌة جدٌدة من المرجح أن توفر ف

كبٌرة للنمو. لذا ٌنبغً عمل تقٌٌم شامل للمخاطر الناجمة عن هذه التكنولوجٌا، وتخفٌضها إلً أدنً مستوى لها، كما ٌنبغً 

رفع مستوى الوعً لدى المستهلك لٌحٌط علما بالفوائد والمخاطر البٌئٌة المحتملة عن المنتجات المزودة بالمواد النانوٌة. 

ی مزٌد من البحوث حول المخاطر المتعلقة بالتکنولوجٌا النانوٌة، مع توفٌر التموٌل المستقل ونحن فً هذا الصدد نحتاج إل

لتلك البحوث، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصه على المستوى العالمً ، وبالطبع الشفافٌة حول نتائج البحوث من أجل 

 إدارة مخاطر ناجحة لتکنولوجٌا النانو.

والتحلٌلً،  حٌث تم انتاج ست اقمشه من خامات سلٌلوزٌه مختلفه )قطن ، بامبو ،  التجرٌبً المنهجوٌتبع هذا البحث 

راٌون فسكوز (، تم توظٌفها كأقمشة أطفال، ثالثه منها تركت دون أي معالجه، بٌنما تم معالجة الثالثه االخرى بنانو 

الهامه لتالئم غرض االستخدام النهائً،  أكسٌد الفضه ، ونانو ثانً أكسٌد التٌتانٌوم ، وذلك الكساب القماش بعض الخواص

علً جمٌع العٌنات  Pema test (skin model)مثل مقاومة البكترٌا ، ومقاومة االتساخ . وقد تم إجراء إختبار 

المعالجة والغٌر معالجة )والذي ٌشمل إجراء إختبار علً كل من  نفاذٌة القماش الهواء ، ونفاذٌة بخار الماء ، والتوصٌل 

ي، وهً الخواص المرتبطه بشكل مباشر بتوفٌر خاصٌة الراحه للجسم( وذلك للتعرف علً أثر هذه المعالجات الحرار

 علً الخواص المرتبطه براحة الجسم ، 

 :عرض ألهم النتائجوفيما يلي 
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اإلختبار قد تأثرت بالمعالجة والسٌما كل من نفاذٌة الهواء، والتوصٌل وقد اوضحت النتائج أن جمٌع الخواص محل  

الحراري، مما ٌفقد الخامات السلٌلوزٌة أهم ممٌزاتها وخصائصها، لذا ٌجب دراسة تأثٌر مواد المعالجة قبل معالجة الخامة 

، والتً ٌكون لها دورا رئٌسٌا فً للتعرف علً التأثٌرات السلبٌة التً قد تحدثها هذه المعالجة بخصائص الخامة االصلٌة

 كفاءة أدائها عند األستخدام.

أن المعالجات بالمواد النانونٌه وإن كانت قد أضافت خواص مرغوبة للقماش لٌالئم غرض  من كل ماسبق نستنتج

بالراحة اإلستخدام النهائً، إال إنها علً الجانب االخر أثرت بشكل سلبً علً الخصائص االساسٌه المرتبطة بالشعور 

بالقماش، لذا ٌجب دراسة تأثٌر كل مادة معالجة للقماش علً حدى قبل إجراء هذة المعالجة، والتعرف علً تأثٌرها علً 

خواص القماش االساسٌة، وإتخاذ القرار المناسب بما ٌتالئم مع غرض االداء، وفً نفس الوقت المحافظة علً الخواص 

 ة بالراحة.االصٌله للخامه والسٌما إذا كانت مرتبط

 


