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 نقل مطلب و تصاویر نساجی فردا با ذکر ماخذ آزاد می باشد. 
 سازمان ها، نهادها و شرکت  ها می  توانند اخبار فعالیت  های خود را به 

مجله ارسال نمایند. 
 آرا و نظرهای چاپ شده در مجله لزوماً نظر نساجی فردا نمی باشد. 

 مطالب و تصاویر دریافت شده از نویسندگان قابل بازگشت نمی باشد. 
 نساجی فردا در ویرایش کلیه مطلب دریافتی آزاد می باشد. 

 نساجی فردا  از کلیه متخصصان، اساتید و مدیران در زمینه موضوع  های 
مجله به زبان فارسی و انگلیسی مقاله و نقد می پذیرد. 

 آگاهی از نظرات و پیشنهادات شما بهترین راهنمای ما در تدارک هر چه بهتر و 
مفیدتر نساجی فردا می باشد. 
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ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،
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www.textiledb.com و  وب سایت علمی و اطالع رسانی
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 شما مقاالتی در نشریۀ نیچر نانو دارید که 
خود  به  پتنت ها  سوی  از  را  ارجاع  بیشترین 
اختصاص داده اند )جدول1(. در آن زمان انتظار 
چندین  در  بحثتان،  مورد  علم  که  داشتید 

فناوری پتنت شده مورد استناد قرار گیرد؟ 
جونگ هیون آن: بله، من باور داشتم که مقاله مان 
کمک بزرگی به فناوری گرافن می کند. در سال 
2010، روش ساده ای برای تولید گرافن وجود 
داشت اما تنها در مقیاس کوچک قابل اجرا بود. 
مقاله ی ما روش رولی را معرفی کرد که گرافن 
و  پرفایده  زیرالیه هایی  به  رشد  زیرالیه ی  از  را 
بزرگ منتقل می کند. مفاهیم برای کاربردهای 
واقعی روشن بود، به ویژه برای تحقق بخشیدن به 
الکترودهای شفاف برای الکترونیک نوری، مانند 
سلول های خورشیدی و سنسورهای لمسی یا 
وسایل الکترونیکی انعطاف پذیر. همانطور که انتظار 
می رفت، در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران و 
شرکت ها فناوری گرافن را بر اساس رویکردهای 

پیشنهادی ما توسعه داده اند.
یی کوی: پیش از آن که مقاله ی نانوسیم های 
سیلیکونی برای باتری ها در سال 2007 منتشر 
برای  نانو  علم  که  کردم  پیش بینی  من  شود، 
با ظرفیت باال  باتری  طراحی نسل بعدی مواد 
این مواد  ایفا خواهد کرد.  نقش بسیار کلیدی 

چند برابر بیشتر شارژ ذخیره می کنند، هرچند 
که ساختار بزرگی دارند و درطول یکبار فرآیند 
شارژ و دشارژ شدن تغییر حجم می دهند. من فکر 
می کردم در مقاالت منتشرشده  علمی بسیار به 
این مقاله ارجاع داده شود، اما انتظار نداشتم تا این 
حد مورد توجه تعداد زیادی از پتنت ها قرار گیرد.
هاگان بیلی: در آن زمان، بله. ما از اوایل دهه ی  
stochas�( 1990 در زمینه ی سنجش اتفاقی
tic sensing( کار می کردیم. در این رویکرد تک 
سلولی، منافذ پروتئینی مهندسی شده، تک  به 
 تک، برای شناسایی تنوع گسترده ی آنالیت ها مورد 
استفاده قرار می گرفتند. جریانی که توسط یون ها 
در منافذ جاری بود کنترل می شد و با ارتباط یا 
جداشدن از آنالیت ها تغییر می کرد. آن زمان مدیر 
برنامه ی من در مرکز پژوهشی ناوال،]3[ هارولد 
برایت، مرا تشویق کرد مالکیت معنوی این کار را 
حفظ کنم. زمانیکه من Oxford Nanopore را 
در سال 2005 تاسیس کردم، پتنت های حاصل 
از این کار، بسیار حائز اهمیت بودند. همزمان با 
گسترش فناوری ما، این شرکت ایده ی تئوری 
را  پروتئین  نانوحفره های  با   DNA توالی یابی 
به عنوان یک مسئله پذیرفت. نتایج مقاله ی سال 
2009 ما را ترغیب کرد تا این کار چالش برانگیز 

را ادامه دهیم.

 
مقاله  در  که  فناوری  فعلی  وضعیت   
توضیح داده اید چگونه است؟ آیا به مرحله ی 

تجاری سازی رسیده است؟
جونگ هیون آن: بعد از انتشار مقاله، موفقیت های 
مهمی در زمینه ی تکنیک های تجربی به  دست 
آمد. بسیاری از شرکت ها در کره، چین، اروپا و 
توسعه ی روش های  زمینه ی  ایاالت متحده در 
صنعتی و قابل  افزایش مقیاس برای تولید گرافن 
با کیفیت باال به روش رولی سرمایه گذاری های 
کاربردهای  بر  عالوه  داده اند.  انجام  عظیمی 
تالش  شرکت  چندین  اخیرا  شفاف،  الکترود 
بر  مبتنی  رشدیافته  گرافن های  از  تا  کرده اند 
الیه های  در  بخار  شیمیایی  رسوب دهی  روش 
نمایشگر های OLED و در فیلترهای آب استفاده 
کنند. هرچند این محصوالت گرافنی هنوز به 
مرحله ی آخر تجاری سازی نرسیده اند، اما بسیاری 
از پژوهشگران، مثل خود من، باور دارند که به 

زودی به بازار خواهند رسید.
یی کوی: مدت ها پیش از اینکه مقاله ی آندهای 
نانوسیمی سیلیکونی به چاپ برسد، من از طریق 
دانشگاه استنفورد درخواست پتنت داده بودم. در 
آوریل سال 2008 شرکت استارت آپی، آمپریوس، 
را تاسیس کردم، و کمک کردم تا شرکت مجوز 

Nature Nanotechnol� نانو  نیچر  )مجله 
و هاگان  از جونگ هیون آن، یی کوی   )ogy

بیلی، نویسندگان مسئول سه مقاله در نیچر 
نانو که مقاالت آنها بیشترین ارجاع را از سوی 
دیدگاه شان  تا  خواسته  داشته اند،  پتنت ها 
درباره ی پژوهش کاربردی در محیط آکادمیک 
و الزامات تبدیل یک ایده به فناوری مناسب را 

به اشتراک بگذارند.

  مترجم - زهرا اکرمی ازایدهتافناوری
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محیطآکادمیکوصنعتمکملیکدیگرند.انجام
سرمایهگذاری نیازمند که مقیاسپذیر تحقیقات
پژوهشگران برای باشد، انسانی و مالی  عظیم
بطورکلی مقابل، در است. دشوار دانشگاهی
تعبیری به و پایهای تحقیقات نمیتواند صنعت
تحقیقات»آسمانآبی«انجامدهندزیرابایداز

محصوالتتولیدیسودببرند

انحصاری از دانشگاه استنفورد را دریافت کند. 
در طول ده سال گذشته، آمپریوس بیش از صد 
میلیون دالر سرمایه گذاری جسورانه جذب کرده 
است. این نشان می دهد که تجاری سازی فناوری 
باتری بسیار هزینه بر است و باید وقت زیادی را 
صرف آن کرد. آمپریوس تولیدکننده ی باتری های 
با  نانوسیمی  آند های  شامل  که  است  شارژی 
انرژی  دانسیتۀ  و  ویژه  انرژی  میزان  بیشترین 
)بیش از 400 وات بر کیلوگرم و 1000 وات بر 
لیتر( است. درحال حاضر از این باتری ها در وسایل 
الکترونیکی قابل حمل و هواپیمای بدون سرنشین 
استفاده می شود. محصوالت در مقیاس آزمایشی 
موفق بوده اند اما در مقیاس بزرگتر بایستی بیشتر 
تالش کرد. آندهای نانوسیمی سیلیکونی موجب 

توسعه ی دیگر نانوساختارهای سیلیکونی شده اند 
که درحال حاضر در محصوالت باتری آمپریوس 

استفاده می شوند.
در  پژوهش هایی   2005 سال  از  بیلی:  هاگان 
در  نانوحفره ها  بر  مبتنی  یابی  توالی  زمینه ی 
Ox� در فزاینده ای  بطور  و  اکادمیک   محیط 
بود و شرکت  انجام  ford Nanopore درحال 
موفقیتش را به صورت عمومی در سال 2012 
اعالم کرد. نتیجه توالی سنج MinION، دستگاه 
دستی برای توالی یابی کم هزینه با قابلیت خوانش 
بود.  باز  میلیون  یک  از  بیش  خارق العاده ی 
هم اکنون MinION بیش از 6000 کاربر فعال 
در سطح دنیا دارد، و محصوالتی نوین همچون 
به  تازگی  به   GridION and PromethION
بازار معرفی شده اند و محصوالت بیشتری که در 

آینده ای نزدیک معرفی می شوند.
 

 آیا گروه پژوهشی شما همچنان در این نوع 
کار فعال است؟ اگرنه، در چه زمینه ای فعالید و 

چرا؟
جونگ هیون آن: بله، ما همچنان در زمینه ی 

گرافن  رشد  برای  مهم  فناوری های  توسعه ی 
به منظور کاربردهای واقعی در وسایل الکترونیکی 
بر  عالوه  هستیم.  فعال  پوشیدنی  و  منعطف 
گرافن، ما در زمینه ی مواد دوبعدی دیگری مانند 
MoS2 نیز مطالعه و تحقیق می کنیم. گرافن برای 

الکترودهای شفاف و منعطف بسیار مناسب است 
چرا که شبه فلز است و ویژگی های مکانیکی و 
نوری منحصر بفردی دارد. هرچند برای برخی 
کاربردها ما عالوه بر الکترودهایی با عملکردهای 
خاص، به مواد نیمه رسانا هم نیاز داریم. برای 
مادۀ  چندین  ما  گرافن،  ضعف  نقاط  جبران 
دوبعدی نیمه رسانای دیگر و الکتروهای هیبریدی 

را نیز توسعه دادیم. 
یی کوی: شاید مهم ترین تاثیر مقاله ی آندهای 
موجب  که  بوده  این  ما  سیلیکونی  نانوسیمی 
از  بهره گیری  در  جهانی  پژوهش  جریان  یک 
رویکردهای نانویی برای طراحی مواد باتری به راه 
انداخت با تا کمک فناوری نانو بر مشکالت مهمی 
که پیش از این امکان رفع آنها نبود، غلبه شود. 
در طول ده سال اخیر، ما یازده نسل دیگر از مواد 
سیلیکونی آند طراحی کردیم، برای مثال هسته-
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منبعی برای تولید محصوالت بازاری ندارند. 10% پایان هر کاری نیازمند 
تالش های عظیم و پایدار است. با توجه به مسیرهای جدیدی که ممکن 
است بر توالی DNA موثر واقع شوند، ما به دنبال راه چاره برای شناسایی 
جریان موازی نانوحفره و در پی روش هایی هستیم که نانوحفره هایی با 
ویژگی های خاص طراحی کنند. عالوه بر این، پس از موفقیت با نوکلوئیک 
اسیدها، ذهن ما به سمت آنالیز نانوحفره ای پروتئین، مخصوصا حالت های 
پیوندی و تغییرات پس از انتقال جهت گرفت. در جای دیگر ما عالیقمان 
را در زمینه ی شیمی تک مولکولی و بافت های سنتزی دنبال می کنیم که 

هردو نیازمند حفره های پروتئینی مهندسی شده هستند.
 

 فکر می کنید تحقیقات کاربردی تا چه اندازه در محیط آکادمیک در 
مقابل محیط صنعتی بایستی صورت گیرد؟ شما چگونه با همکاران خود در 

صنعت روابط معنادار برقرار می کنید؟ 
و صنعت مکمل  آکادمیک  فکر می کنم محیط  جونگ هیون آن: من 
یکدیگرند. انجام  تحقیقات مقیاس پذیر که نیازمند سرمایه گذاری عظیم  
مالی و انسانی باشد، برای پژوهشگران دانشگاهی دشوار است. در مقابل، 
بطورکلی صنعت نمی تواند تحقیقات پایه ای و به تعبیری تحقیقات »آسمان 
آبی« انجام دهند زیرا باید از محصوالت تولیدی سود ببرند. بنابراین، من 
معتقدم محیط آکادمیک و صنعت باید بر مواردی تمرکز کنند که در آن 
تبحر دارند. به  نظر من پژوهشگران دانشگاهی و مراکز ملی پژوهشی باید 
فناوری هایی را توسعه دهند که از تحقیقات پایه شروع می شود و مطالعات 
ممکن را به سطح مشخصی برسانند تا مناسب بودن ایده شان تایید شود. 
پس از آن، صنعت بایستی تالش کند بوسیله ی اقدامات مهندسی مختلف 
برای سنجش اعتبار، مقیاس پذیری و غیره، ایده را تا سطح یک محصول 
واقعی توسعه دهد. تیم من بطور مداوم با چندین شرکت بزرگ و کوچک 
همکاری می کند که تمرکزشان بر فناوری پایه ایست که اداره ی آن برای 
صنعت دشوار است و جنبه هایی که فرآیند انتقال فناوری به شرکت ها را 

آسانتر می کند.
یی کوی: بنا به تجربه ی من در دانشکگاه استنفورد که علوم، مهندسی و 
فعالیت در صنعت پیشرفت ویژه ای داشته، بر این باورم که محیط آکادمیک 
بایستی تعادلی بین پژوهش های پایه ای و کاربردی داشته باشد. هرچند 
تحقیقات اکتشافی حائز اهمیت است، من معتقدم که پژوهش هایی با منشاء 
مشکالت اجتماعی و نیاز های فناوری های مهم نیز بطور فزاینده ای مهم اند. 
به سختی می توان مرز مشخصی میان تحقیقات عملی در صنعت و محیط 
آکادمیک کشید. درواقع، خوب است که کمی هم پوشانی داشته باشیم. به 
نظر من، اینکه محیط آکادمیک با داشتن تسهیالت و زیرساخت های انتقال 
تکنولوژی و نسخه ی  پایلوت )نیمه صنعتی( از فضای صنعت، قدمی به 
صنعت نزدیک تر شود بسیار ارزشمند است. مثال موفقی در این زمینه امکانات 
ساخت نیمه رساناها هستند که درحال حاضر تقریبا تمام دانشگاه های بزرگ 
به این امکانات مجهزند. این الگو را می توان در حوزها ی پژوهشی دیگری نیز 
تکرار کرد. من دو راه برای گسترش روابط معنادار با صنعت امتحان کرده ام. 
اولین راه از طریق شرکت استارت آپی خودم است. من حضور فعاالنه ای در 

پوسته، حفره، حفره ی دو جداره، زرده ی تخم مرغ-پوسته، پرمنگنات، قفس 
گرافنی و خود ترمیم شونده. هر نسل می بایست یک یا چند مشکل مهم 
مرتبط با آندهای سیلیکونی در باتری ها را حل کنند. بسیاری از این مشکالت 

ریشه در تحقیقات پایه دارد.
هاگان بیلی: از سال 2010 که مشخص شد Oxford Nanopore در 
زمینه ی توالی DNA موفق می شود، گروه تحقیقاتی من از مطالعه در زمینه ی 
توالی نوکلوئیک اسید نانوحفره ای کنار کشیده بودند. این مسئله ناشی از آن 
بود که ما باور داشتیم تحقیقات اکادمیک باید ایده های نو آغاز کنند، اما 
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توسعۀ فناوری آمپریوس داشتم. با تعامالت مکرر 
دانشم را مستقیما به آن انتقال دادم. در عین حال 
بسیاری از مشکالتی که آمپریوس با آن مواجه 
است می تواند موضوعات تحقیقاتی خوبی برای 
محیط آکادمیک باشد. خود من هم فرصت این 
را دارم که تحقیقات و تشکیالتی در آمپریوس 
شکل دهم. به نظر من این تعامالت روابط بسیار 
موثری میان دانشگاه و صنعت است. دومین راه 
همکاری با واحد تحقیق و توسعه ی شرکت های 
موجود از طریق تعریف یک پروژه ی تحقیقاتی 
است. این پروژه بایستی حوزه های فرصت های 
جدید را پیگیری کند یا مشکلی که درحال حاضر 
دست به گریبان صنعت است را هدف بگیرد. در 
هر دو حالت، تعامل با صنعت بسیار ارزشمند 
است و منجر به روشن شدن مسائل عملی علمی 
گسترده ای خواهد شد که تا پیش از آن، از دید 

دانشگاه پنهان مانده است.
مراکز  که  معتقدم  به شدت  من  بیلی:   هاگان 
آکادمیک بایستی تحقیقات پایه ای انجام دهند. 
البته این نیازمند حمایت از خالقیت و تحمل 
شکست توسط نهادهای سرمایه گذار است. اگر 
موضوع جالبی مطرح شود، پژوهشگران به دنبال 

راه های تجاری سازی می روند. 
جدید  ایده های  جدید-  ایده های  تمام  تقریبا 
تجاری سازی  برای  هدف  بهترین  همیشه 
و  می آیند  ساده  تحقیقات  از  هستند-  شدن 
ناکجاآباد  از  و  نشده اند  برنامه ریزی  بیشترشان 
آمده اند! تجاری سازی می تواند از طریق تشکیل 
یک شرکت جداگانه یا با همکاری محتاطانه با 

شرکت های بزرگتر باشد. 
ما گرنت های تحقیقاتی را از شرکت های کوچکی 
 Oxford ،آورده ایم که خودمان تاسیس کردیم
Nanopore  و  OxSyBi به نظر من مهم است 
که این گرنت ها به جایی وصل نیستند، آن ها باید 
میدان را به فعالیت های اکتشافی در حوزه های 
را  آنها  اینکه  تا  بدهند  شرکت  عالقه ی  مورد 
حوزه ای  در  اسپانسر  با  قراردادی  تحقیقات  به 

مشخص بکشاند.

 پژوهشگران آکادمیک باید بیشتر در چه 
زمینه ای فعالیت کنند تا تحقیقات کاربردی شان 

به فناوری  مناسب تبدیل شوند؟

جونگ هیون آن: بطورکلی بسیاری از پژوهشگران 
آکادمیک بیشتر به دنبال چاپ مقاله هستند بدون 
اینکه عالقه ی خاصی به توسعه  فناوری داشته 
باشند. اما یک فناوری نوین همیشه نیازمند تالش  
بیشتر در جهت بهینه سازی و تاییدیه قابلیت اجرا 
است. اگر این گام اضافه طی نشود، فناوری نوین، 
صرف نظر از تالش های شبانه روزی پشت آن، 
کمرنگ می شود و هیچ گاه به فناوری سودمندی 
برای جامعه تبدیل نمی شود. صنعت و دانشگاه 
باید همکاری شان را عمیق تر کنند، اما دولت و 
سازمان های سرمایه گذار بایستی نقش کلیدی را 

ایفا کنند.
یی کوی: من فکر می کنم برای دانشگاه مهم باشد 
که بیشتر درباره ی فرآیند کلی، از آغاز مفهوم 
علمی تا فناوری نهایی قابل استفاده بداند. آنالیز 
سیستمی می تواند در سطح آکادمیک انجام شود 
و مشکالت مهم را برای توسعه ی بیشتر مشخص 

کند.
با  همراه  خردمندانه ی  ویژگی  بیلی:  هاگان 
پژوهش  الزاما  )نه  دانشگاه  در  نو  اکتشافات 
کاربردی( بایستی حفظ شود. این اعتبار ما در 
برخورد با سرمایه گذاران شرکت های کوچک یا 
ایجاد معامله با نهادهای بزرگ تر است. همچنین 
پژوهشگران باید با کاربران فناوری صحبت کنند. 
کاربران معموال در شک و تردیدند اما بازخورد 

مفیدی ارائه می کنند. 
در  فناوری  مجوز  صدور  دفاتر  و  دانشگاه ها 
تبلیغ  را  دارند  که  آنچه  باید  هردو  دانشگاه ها 
کنند، نه فقط صفحه ای در وبسایت باز کنند، 
بلکه فعاالنه و رو در رو به دنبال سرمایه گذاران 

و کاربران باشند. 
 

 در آخر، آیا کاری هست که مجالت از جمله 
گزارش های  بهتر  ارزیابی  برای  باید  نانو  نیچر 

تحقیقات کاربردی دانشگاهی انجام دهند؟ 
جونگ هیون آن: به نظر من زمان ارزیابی کیفی 
نسخه اولیۀ مقاله، مجالت بیشتر به دنبال نوآوری 
هستند. درحالیکه اگر مقاله ای شامل پیشرفت 
قابل مالحظه ی فناورانه باشد یا مسیری نو برای 
یک فناوری موجود پیشنهاد دهد نیز باید مانند 

نوآوری نظری، ارزشمند شناخته شود.

فناورانه  مهم  پیشرفت های  که  مقاالتی   
مقاالت  اندازه ی  به  می کنند  گزارش  را 
پیشرفت های نظری مورد توجه قرار می گیرند. 
بدیهی است که کار ویراستارها در این زمینه 
فناورانه  پیشرفت های  زیرا  است،   سخت تر 
تدریجی هستند، اما اگر مقاله ای متقاعدکننده 

باشد، باید بتوانیم آن را تشخیص دهیم.
یی کوی: مشکلی که جامعه ی علمی و ویراستارها 
با آن رو به رو هستند آن است که ما دوست 
داریم مقاالتی درباره  موضوعات جنجالی چاپ 
کنیم، درحالیکه حوزه های مهمی وجود دارند 
که به اندازه ی کافی در مقاالت به آنها پرداخته 
نمی شود. برای مثال، فناوری هایی برای مقابله 
خاک(  و  آب  )هوا،  محیط زیستی  مشکالت  با 

که توجه کمی به آن ها شده است. من توصیه 
از مشکالت  برگرفته  تحقیقات  به  که  می کنم 

اجتماعی توجه بیشتری شود.
هاگان بیلی: آیا می توانیم محتواهای بیشتری از 
سوی صنایع داشته باشیم؟ گنجینه ای از مقاالت 
چاپ نشده وجود دارد. چگونه بخش فناوری نانوی 
مجله ی نیچر نانو می تواند آزمایشگاه های صنعتی 
را تشویق کند تا دستاوردها و برنامه هایشان را با 

ما به اشتراک گذارند.

توسعه  و  تحقیق  واحدهای  از  مرتبا  ما   
شرکت ها بازدید می کنیم تا افرادی را به این 
کار ترغیب کنیم اما کمتر پیش می آید دست 

پر بازگردیم. 
شاید این بخاطر بی میلی تاریخی پژوهشگران 
صنعتی به چاپ مقاله در مجالت علمی باشد. 
از ظرفیت  استفاده  با  داریم  تصمیم  همچنین 
پژوهش های  به  سفارشی،  مقاالت  و  سرمقاله 

صنعتی بپردازیم.
 منبع: سایت ستاد نانو

 برای دانشگاه مهم باشد که بیشتر درباره ی 
فرآیند کلی، از آغاز مفهوم علمی تا فناوری 
نهایی قابل استفاده بداند. آنالیز سیستمی 
شود  انجام  آکادمیک  سطح  در  می تواند 
و مشکالت مهم را برای توسعه ی بیشتر 

مشخص کند
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روزنامه فایننشال تایمز در ماه می سال گذشته گزارش کرد که روند رشد 
مثبت در اروپای مرکزی و شرقی به حدی سریع بوده است که در هیچ کجای 
جهان مشابه آن را نداشته ایم. به گزارش فایننشال تایمز در حال حاضر پیش 
بینی عمومی برای رشد اقتصادی در این منطقه 5/2 درصد است که 3/0 
درصد باالتر از چهار ماه گذشته می باشد و انتظار می رود در سال 2018 به 
6/2 درصد برسد. گفته می شود افزایش صادرات، بازار منسجم نیروی کار 
و افزایش سرمایه گذاری های خارجی از دالیل این رشد به شمار می رود. 
بازارچاپ دیجیتال منسوجات در اروپای شرقی نیز با یک چشم انداز اقتصادی 
گسترده تر در حال رشد و توسعه می باشد. البته اگرچه مقیاس آن در مقایسه 
با سایر مناطق همچنان کوچک است اما این بازار هم از نظر تولیدات کوتاه 
مدت برای محصوالت سفارشی و هم از نظر تولیدات وسیع تر برای بازار انبوه 
در حال رشد است. بنابراین در حال حاضر ترکیبی از ماشین آالت مختلف 
در بازار وجود دارد. افزایش قدرت خرید و رشد طبقه متوسط باعث رشد بازار 
چاپ دیجیتال منسوجات در این منطقه شده است.  به گزارش یوروستات 
و اتحادیه آماری درآمد و شرایط زندگی اروپا )EU-SILC(، اگرچه طبقه 
متوسط در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه در کشورهای حاشیه مدیترانه 
نظیر قبرس، یونان و اسپانیا در حال کوچک شدن است اما در بسیاری از 

کشورهای اروپای شرقی به ویژه لهستان، لیتوانی و لتونی این قشر از جامعه در 
حال گسترش می باشد. به گفته ی اتحادیه میزان استخدام نیز در کشورهای 
لهستان، جمهوری چک، لیتوانی و لتونی افزایش یافته است. بنابراین قدرت 
خرید در اتحادیه اروپا از سال 2001 به بعد دارای رشد ثابتی بوده که همچنان 
نیز ادامه دارد و  در نتیجه تقاضا برای محصوالت نساجی لوکس نیز بیشتر 
شده است. لهستان به طور خاص یک بازار نویدبخش به شمار می رود و دارای 
پیشرفته ترین بازار چاپ دیجیتال منسوجات در منطقه می باشد. چندین 
سال است که بازار چاپ دیجیتال منسوجات در لهستان به لطف هزینه های 
پایین این کشور و عضویت در اتحادیه اروپا در حال رشد است. این روند رو 
به رشد به بخش های پوشاک و تزیینات داخلی مربوط می شود. در نیمه 
اول سال 2017 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل شاهد رشد 28 درصدی 
در مجموع ماشین آالت چاپ دیجیتال نصب شده و رشد 48 درصدی در 
ظرفیت خروجی بوده ایم. ماشین های جدید که در آن ها از فرایند چاپ 
تصعید استفاده می شود، بیشتر در بخش نمونه و سرعت های پایین فعالیت 
می کنند. البته تعداد زیادی از ماشین های با سرعت باال نیز نصب شده اند 
که نشان می دهد کمپانی ها به جای افزودن امکاناتی در مقیاس کوچک به 
ماشین آالت موجود، تولید تخصصی در زمینه چاپ دیجیتال را آغاز کرده اند. 
با این وجود بازار چاپ دیجیتال نساجی در لهستان در مقایسه با سایر بازارها 
همچنان کوچک است هرچند که پیش بینی های زیادی برای رشد آن وجود 
دارد. در حالی که چاپ دیجیتال در اروپای شرقی و به وِیژه در کشورهایی 
نظیر لیتوانی-که تنها یک ماشین چاپ دیجیتال نساجی در آن جا نصب 
شده است- همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، رشد بازار لهستان یک 
نشانه مهم است از این که با گسترش تقاضاها در خارج از مرزهای لهستان 
و امتداد آن تا کشورهای همسایه، رشد بازار این کشور همچنان ادامه پیدا 
خواهد کرد. به نظر می رسد اروپای شرقی با وجود بازار اقتصادی مناسب و 
روابط مستحکمش با روسیه که بازار نساجی آن نیز در حال رشد است، یک 

بازار نوید بخش و امیدوارکننده در بخش چاپ دیجیتال منسوجات باشد.

مترجم: مهندس آزاده موحد                                                    

2019DTGحضورکمپانیپیکانولدرنمایشگاه

کمپانی بلژیکی پیکانول متخصص توسعه، تولید و فروش ماشین آالت و 
فناوری های بافندگی در صنعت نساجی قرار است در شانزدهمین دوره از 
 DTG نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی و پوشاک داکا یا همان
حضور داشته باشد. این نمایشگاه از تاریخ 9 تا 12 ژانویه در داکا پایتخت 

بازار بسیار مهمی  بنگالدش برگزار خواهد شد. در دهه اخیر بنگالدش 
برای محصوالت گروه پیکانول بوده است. پیکانول مهم ترین تامین کننده 
ماشین آالت بافندگی برای بازار بنگالدش به شمار می رود که دلیل آن وجود 
نمونه محصوالت کامل و رقابت پذیر و همچنین ارایه خدمات در باالترین 
سطح است. بیشترین سرمایه گذاری در بخش پارچه های جین، شلواری یا 
دامنی، پیراهن مردانه و ملحفه انجام شده است. پیکانول برای این بخش ها 
ماشین آالت بافندگی رپیر و ایرجت را ارایه می دهد. چندین سال است که 
کمپانی اسپینتکس تکنولوژی نماینده پیکانول در این کشور است و با وجود 
تکنسین های متخصص و ماهر خدمات محلی و خدمات پس از فروش 
خوبی را از نظر لوازم یدکی و بسته های بافندگی عرضه می کند. تکنسین ها 
سالی یک بار به شعبه اصلی پیکانول در بلژیک رفته و آموزش های الزم را 
در مورد جدیدترین پیشرفت های صورت گرفته، دریافت می کنند. پیکانول 
قصد دارد در سال های آینده نیز محصوالت و خدمات عالی خود را در اختیار 

کارخانجات نساجی بنگالدشی قرار دهد.
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WhichPLM4.0کمپانیلکترادرصدرلیستمجلهدیجیتالFashionPLMفناوری

BekaertDesleeکاهشحساسیتهایناشیازحیواناتخانگیبامنسوجاتزیستیکمپانی

کمپانی لکترا، تامین کننده ی راهکارهای فناوری یکپارچه برای پارچه، 
چرم، منسوجات فنی و مواد اولیه کامپوزیتی موفق شده است با فناوری 
اخیر خود یعنی Fashion PLM 4.0 در نظرسنجی اخیر مجله دیجیتال 

WhichPLM رتبه ی نخست را کسب کند.
راهکار جدید لکترا که با موج چهارم انقالب صنعتی نیز سازگار می باشد از 
لحاظ تجربه عالی کاربران که قابل انطباق با کسب و کارهای بزرگ و کوچک 
هم هست و همچنین نقطه قیمت فریبنده ی آن، بسیار مورد تحسین مجله 

قرار گرفته است.
فناوری جدید یعنی Fashion PLM 4.0 دربردارنده هدف کمپانی در 
و  ها  برای هدایت چالش  مد  به شرکت های  بخشیدن  قدرت  راستای 
فرصت های صنعت 4.0 یا همان موج چهارم انقالب صنعتی، می باشد. 
نمره ی این فناوری از میانگین نمره ی مشخص شده هم باالتر بوده است. 
این پلتفورم به عنوان یک راهکار بنیادین که رابط بین فرایندها، سیستم ها 
و زنجیره های تامین است، مورد قضاوت قرار گرفته است. کاربران می توانند 
با این فناوری و یادگیری مطالبی در مورد ماشین آالت به ابزاری مجهز 
شوند که باعث افزایش کارایی آن ها و سرعت بخشیدن به فرایندهای تولید 
محصول می شود. ارزیابی تامین کنندگان توسط مجله WhichPLM یک 
برنامه سنجش ساالنه در کل زنجیره تامین است که به بررسی راهکارهای 
حال حاضر بازار در رابطه با مدیریت چرخه عمر محصول)PLM( می پردازد. 
متخصصان بر اساس فاکتورهای مختلفی نظیر دانش صنعتی و شایستگی 
تامین کنندگان، دیدگاه اجرایی و بازخورد مشتریان به بررسی این راهکارها 
می پردازند. کمپانی لکترا به دلیل تحقیق و توسعه ی خود در راستای 
بهبود مداوم تجربه کاربران در هر سال، مورد تشویق بسیاری قرار گرفته 

است. فناوری Fashion PLM 4.0 لکترا موفق شده بیشترین امتیاز را در 
میان رقبای خود در ده زمینه مختلف از جمله ادغام تصویرگر ادوبی، ابزار 
طراحی سه بعدی، مدیریت فهرست مواد اولیه، آزمایشگاه ها، برآورد هزینه با 
محصوالت پیشرفته و رابط گرافیکی کاربر کسب کند. از لحاظ تنظیمات نیز 
لکترا به دلیل ایجاد ابزار آسان لکترا که این امکان را هم برای اجراکنندگان 
و هم کاربران نهایی فراهم می کند تا بالک داده های استاندارد را مدیریت 
کرده و بالک های جدیدی اضافه کنند و نیز فرایند را سریع تر و آسان تر 
انجام دهند، اعتبار الزم را کسب کرده است. لکترا به لطف وجود یک حلقه 
ی فعال بازخورد مشتری باعث افزایش دسترسی کاربر به فناوری جدید و 
درک مستقیم از آن شده است. تغییرات ایجاد شده شامل یک هوم پیج که 
به طور خودکار با عملکرد کاربر تنظیم می شود، صفحات مخصوص جزییات 
محصول، عملکرد جدید "add to cart" برای این که کاربران بتوانند حجم 

کاری خود را سازماندهی کنند و غیره می باشد.

کمپانی بکرت دسلی اعالم کرده است که منسوج زیستی این کمپانی با نام 
Purotex می تواند باعث کاهش حساسیت های ناشی از وجود سگ و گربه 

در خانه شود. 
پیش از این ثابت شده بود که پیورتکس می تواند با کمک پروبیوتیک های 
طبیعی ذرات گرد و خاک حساسیت زا در خانه را از بین ببرد. حساسیت 
به گرد و خاک و موی سگ و گربه می تواند تاثیر منفی بر کیفیت خواب 
و راحتی فرد داشته باشد. کمپانی بکرت دسلی به منظور بهبود کیفیت 
زندگی بیماران مبتال به آلرژی، پارچه های کاهش دهنده حساسیت را 
برای استفاده در ساخت تشک تولید کرده است. پیورتکس بر روی چند 
بیمار مبتال به آلرژی آزمایش و طبق گفته های بیماران باعث بهبود خواب 
و کاهش چشمگیر نشانه های حساسیت در آن ها شده است. در پیورتکس 
از فناوری پروبیوتیک های فعال برای از بین بردن ذرات گرد و خاک و 
سایر عوامل حساسیت زا استفاده می شود. پروبیوتیک ها همچنین در 
ماست برای تضمین سالمت میکروفلور و در بیمارستان ها برای تمیز کردن 

محصوالت و ممانعت آن ها در برابر باکتری های مقاوم مورد استفاده قرار 
می گیرند. به گفته کمپانی پروبیوتیک ها توسط میکروکپسول ها به پارچه 
متصل می شوند. کپسول ها به دلیل اصطکاک باز شده و پروبیوتیک ها آزاد 
می گردند. آن ها ظرف دو هفته در تمام نقاط تشک پخش می شوند و کل 

سطح آن را تمیز می کنند.
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استفادهازنانوذراتنقرهونیتیریدبوربرایرهاییازانتشاراتمونوکسیدکربن

حضوربیشاز3500خریداراز18کشورمختلفدرنمایشگاهاینتکس

شیمیدانان روسی از دانشگاه علوم و فناوری، کاتالیست هیبریدی جدیدی را 
برای اکسیداسیون مونوکسید کربن تولید کرده اند که از نیترید بور و نانوذرات 
نقره تشکیل می شود. این ماده امکان تغییر شکل کامل مونوکسید کربن 
را در دمای c°194 فراهم می کند. این دما به هیچ عنوان نزدیک به دمای 
ثبت شده برای فرایند نیست اما شیمیدانان در آینده می توانند با افزایش 
غلظت نقره در ماده هیبریدی دمای تجزیه شدن را باز هم کاهش دهند. 
مونوکسید کربن یکی از مضرترین گازها برای انسان است اما از آن جایی 
که از اگزوز ماشین ها خارج می شود پس در همه جا وجود دارد. مبدل های 
کاتالیستی که با اکسید کردن گازهای سمی و تبدیل آن به دی اکسید 
نیتروژن غیرسمی از طریق یک سری واکنش های شیمیایی باعث بی اثر 
کردن این گازها می شوند، تنها برای رهایی از مونوکسید کربن خارج شده 
از اگزوز ماشین موثر هستند. البته کاتالیست ها به دلیل افزایش راندمان 
موتورهای جدید و کاهش دمای گازهای خروجی تا حد زیادی کارایی خود 
را از دست داده اند و در نتیجه محتوای مونوکسید کربن در آن ها افزایش 
یافته است. شیمیدان ها برای مقابله با این موضوع در جستجوی انواع جدید 
از کاتالیست ها برای اکسیداسیون مونوکسید کربن هستند که در دماهای 
نسبتا پایین-حدود c°200-150-هم کار کند. دانشمندان آمریکایی اخیرا 
کاتالیستی را برای اکسید کردن مونوکسید کربن تولید کرده اند که در آن 
اتم های پالتین بر روی سطح اکسید سریم توزیع شده است. یک سری از 

مواد اولیه این امکان را برای دانشمندان فراهم می کنند تا مونوکسید کربن را 
با نرخ تبدیل پایین تر و در دماهای زیر 100 درجه سانتی گراد، اکسید کنند. 
یک گروه از دانشمندان روسی و استرالیایی به سرپرستی پروفسور دیمیتریو 
گلبرگ کاتالیست جدیدی را کشف کرده اند که می توان از آن برای تبدیل 
مونوکسید کربن استفاده کرد. دانشمندان پیش از این از قابلیت مواد اولیه 
هیبریدی بر پایه نیترید بور و نانوذرات نقره برای منظور فوق خبر داده بودند. 
مواد مشابهی که در آن ها نیترید بور به عنوان یک ماتریس حامل برای 
نانوذرات فلزی باشد نیز برای اکسیداسیون مونوکسید کربن پیشنهاد داده 
شده اند اما بهترین فلز برای انجام این کار طال و پالتین است. مشخص است 
که مواد اولیه هیبریدی با نانوذرات نقره ارزان تر نیز کاتالیست بسیار موثری 
هستند. محققان برای تهیه نانوذرات نقره از روش تجزیه نیترات نقره در 
محلول پلی اتیلن گالیکول و تحت تاثیر نور ماورای بنفش استفاده کرده اند. 
با این روش آن ها می توانند ذرات نقره یکپارچه با ابعاد تا 10 نانومتر را تهیه 
کنند، این ذرات به طور یکنواخت بر روی سطح نیترید بور الیه بندی شده 
و ماتریس پلیمری پلی اتیلن گالیکول ته نشین می شود. موادی که دارای 
بیشترین غلظت نانوذرات نقره یعنی حدود 1/4 درصد وزن باشند، بیشترین 

تاثیر را دارند. 
این کاتالیست هیبریدی امکان تبدیل مونوکسید کربن به دی اکسید کربن را 
در دمای تنها c°194 فراهم می کند. این دما همچنان تا دمای ایده آل فاصله 
دارد اما محققان گفته اند که در آینده می توان با افزایش غلظت نانوذرات نقره 
و به طور خاص با تغییر شکل آن ها از ماتریس پلیمری به نیترید بور، دمای 
فرایند را باز هم کاهش داد. البته دانشمندان تاکید کرده اند که پارامترهای 
فعلی کاتالیست جدید تنها امکان استفاده از آن را در پاک کردن انتشاراتی 
نظیر انتشارت مضر کارخانه ها، فراهم می کند. در آینده و با کاهش دمای 
تبدیل مونوکسید کربن می توان از این مواد در کاهش نسبت مونوکسید کربن 
در گازهای خروجی وسایل نقلیه نیز استفاده کرد. تولید کاتالیست ها برای 
اکسیداسیون مونوکسید کربن و تبدیل آن به دی اکسید کربن به پاک سازی 
انتشارات مضر و همین طور کاتالیست هایی برای سایر واکنش های گازی نظیر 

تجزیه متان یا احیای دی اکسید کربن به هیدروکربن ها مربوط است.

در چهارمین دوره از نمایشگاه اینتکس آسیای جنوبی در سریالنکا بیش 
از 3500 خریدار از 18 کشور مختلف حضور داشته اند. تامین کنندگان 

مطرح نساجی از کشورهای هند، پاکستان، بنگالدش، چین و تایوان در این 
نمایشگاه طیف گسترده ای از محصوالت نوآورانه خود شامل نخ، پوشاک و 
پارچه جین، اکسسوری های پارچه و خدمات مربوطه را به نمایش گذاشتند.
امسال برای نخستین بار میز گردی تخصصی با موضوع نساجی 4.0-آسیای 
جنوبی که در مورد ترندهای صنعتی پیش رو بود نیز در کنار رویداد فشن 
فیستا که بیش از 500 فعال صنعتی در آن حضور داشتند، برگزار شد. در 
این رویداد اعضا نظریات خود را در مورد چالش ها و آینده صنایع نساجی 
و پوشاک آسیای جنوبی و چگونگی استفاده از موج چهارم انقالب صنعتی 
در کشورها و کسب و کارشان بیان کردند. قرار است پنجمین دوره از این 
نمایشگاه در بیستم نوامبر سال آینده و در مرکز نمایشگاهی سیریماو 

بندارانایکه )BMICH( در شهر کلمبو واقع در سریالنکا برگزار شود.
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MyFabricبرایتولیدWeaveUpاستفادهازنرمافزار
کمپانی خرده فروشی JOANN-متخصص در زمینه فروش پارچه و صنایع 
است.  کرده  رونمایی   MyFabric یعنی  خود  جدید  محصول  دستی-از 
مشتریان با استفاده از این محصول می توانند با خلق یک پارچه کامال 
سفارشی، استایل شخصی خود را به نمایش بگذارند. این برنامه که توسط 
نرم افزار WeaveUp پشتیبانی می شود، به طرز بی سابقه ای امکان کنترل 
طراحی و کیفیت محصول را در اختیار مشتریان می گذارد. اکنون مشتریان 
نه تنها می توانند از میان هزاران طراحی، یکی را انتخاب کنند بلکه این امکان 
را دارند که به طور دقیق رنگ، مقیاس و تعداد دفعات تکرار الگو و کیفیت 
پارچه مورد نظر خود را نیز تعیین نمایند. استیو میلر، معاون رییس بخش 
بازاریابی کمپانی می گوید: ما اطمینان داریم که این طرح بی نظیر الهام بخش 
مشتریان در بروز حس خالقیت آن ها خواهد شد. مشتریان امروزی به دنبال 
محصولی سفارشی و منحصر به فرد هستند که این موضوع در صنایع دستی 
بیشتر محسوس است. آن ها تا به امروز تنها می توانستند پارچه مورد نظر 
MyFab�  خود را از میان طرح ها، رنگ ها و وزن های موجود انتخاب کنند اما

ric در جدیدی را به سوی خالقیت باز کرده و بخشی جدید را به محصوالت 
 joann.com دست ساز افزوده است.مشتریان می توانند در سرویس مرورگر
بیش از 8000 الگوی طراحی مختلف را دستکاری کنند و همچنین برای 
طراحی دکوراسیون خانه خود یا پروژه های مربوط به مد از آن ها الهام بگیرند. 
آن ها در مرحله بعدی می توانند از میان ده ها پارچه مختلف از پارچه های 
ظریف گرفته تا پارچه های مبلی یکی را انتخاب کنند و طرح مورد نظر خود 
را با دقت و کیفیت رنگی بی نظیر برای چاپ بر روی آن سفارش دهند. عالوه 

بر آن پیش از ثبت سفارش هم این امکان را دارند تا با بازدید از فروشگاه ها 
پارچه مورد نظر را ببینند و آن را لمس کنند. سفارش ها در آمریکا با روشی 
زیست سازگار بر روی پارچه چاپ می شود و پارچه حاصل دارای طرح هایی 
با رنگ هایی تند و باثبات است. مشتریان می توانند پارچه مورد نظر خود را 
به هر میزان که بخواهند سفارش دهند حتی فقط یک یارد. به گفته رییس 
کمپانی WeaveUp، استفاده از این فناوری و تهیه پارچه سفارشی برای هر 
یک از مشتریان یک تحول بزرگ است. کمپانی JOANN نخستین کمپانی 
خرده فروشی مهم است که با استفاده از این طرح سفارشی سازی دیجیتال 
کمپانی WeaveUp، این طیف از طرح ها و پارچه های مختلف را ارایه داده 

است. 

فناوریجدیدکمپانیاینویستابرایافزایشکشسانیوحفظحالتاولیه

LY� فناوری جدید خود را با نام ®LYCRA  کمپانی اینویستا، مالک برند
CRA® FREEF!T® در نمایشگاه کینگپینز نیویورک که در تاریخ 28 و 
29 نوامبر برگزار شده بود، به نمایش گذاشته است. این فناوری باعث ایجاد 
نرمی، کشسانی و بازگشت عالی به حالت اولیه در پارچه های جین و تاری 

پودی می شود.
دلیل ظهور فناوری جدید تحقیقی بوده که بر روی یک سری از مصرف 
کنندگان انجام شده است. این تحقیق نشان داده که بیش از 65 درصد از 
خانم های مورد مطالعه در پنج کشور مختلف به جین هایی عالقمند هستند 
که دارای راحتی در حرکت باشند و تنها 25 درصد افراد اظهار داشتند که 
آخرین شلوار جینی که خریداری کرده بودند، شلوار راحتی بوده است. عالوه 
بر آن فقط 22 درصد از افراد مورد تحقیق گفته اند که آخرین شلوار جین 
آن ها شکل اولیه خود را حفظ کرده بود و 56 درصد نیز خواستار جین هایی 
بودند که این ویژگی را داشته باشد. تیم اینویستا عقیده داشت که با استفاده 
از فناوری فوق می تواند از پس این چالش ها برآید. به گفته جین هیگودوس، 
مدیر جهانی بخش پارچه های تاری پودی و جین کمپانی اینویستا معموال 
زمانی که پارچه ای نرم و کشسان باشد، بازگشت آن به حالت اولیه چندان 
خوب نیست اما با استفاده از فناوری جدید ما هر دو جنبه را در کنار هم 
خواهیم داشت. پارچه های LYCRA® FREEF!T® با استفاده از فناوری 
های ثبت شده و در حال ثبت اینویستا در رابطه با پوشش دهی نخ، پردازش 

منسوجات و ساختار پارچه تولید می شوند. در تهیه این پارچه از نخ های 
dualFX® استفاده می شود که عملیات مخصوصی روی آن ها انجام شده و 
سپس با ساختار خاصی تحت عملیات بافندگی تاری پودی قرار می گیرند تا 

آن خاصیت نرمی و کشسانی را ایجاد کنند.
بازدیدکنندگان غرفه اینویستا همچنین شاهد فناوری دیگری از این کمپانی 
یعنی Coolmax Natural Touch™  نیز بوده اند. با استفاده از این فناوری 
دو گونه منحصر به فرد الیاف کولمکس با الیاف پنبه و الیکرا ترکیب می شود 

تا خصوصیاتی نظیر راحتی، نرمی، زیردست طبیعی و زیبایی ایجاد شود.
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بروزتغییراتمثبتدرصنایعنساجیهند

چشماندازسرمایهگذاری50000کرورتاکاییدرصنایعنساجیبنگالدش

صنایع نساجی هند از اواخر سال 2016 به بعد شاهد فراز و نشیب های زیادی 
بوده است. این فراز و فرودها عمدتا به دلیل افت ناگهانی ارزش روپیه هند بوده 
که بالفاصله پس از طرح مالیات بر خدمات و کاال در هند )GST( اتفاق افتاده 
و چندان به نفع موسسات صنعتی کوچک و متوسط که عمدتا وظیفه خدمت 

به مصرف کنندگان داخلی را بر عهده داشتند، نبوده است.
به نظر می رسد مدت زمان این دوره دو ساله که اثرات جدی و منفی بر 
صنایع نساجی هند داشته، تقریبا به پایان رسیده و عالیم بهبود در بخش های 
مختلف این صنعت مشهود است. شرایط مساعد فعلی از نظر صادرات پوشاک 
و ثبات قیمت های جدید پنبه نیز به روند این بهبود کمک کرده است. 
وضعیت مساعد کشت پنبه و جا افتادن بیشتر طرح مالیات بر خدمات و کاال 
باعث افزایش مصرف در بازارهای در حال گسترش داخلی شده است. واضح 
است که در حال حاضر صنایع نساجی هند آماده برای در اختیار گرفتن 
سهم قابل مالحظه ای از تجارت نساجی جهان می باشد، سهمی که چین 
به دلیل افزایش هزینه های تولید در مقایسه با کشورهای رقیب خود نظیر 
هند، ویتنام، بنگالدش و بعضی از کشورهای دیگر در حال از دست دادن آن 

انجمن کارخانجات نساجی بنگالدش ضمن اشاره به مسایل زیرساختی نظیر 
تامین انرژی با قیمتی اقتصادی و سهولت دسترسی به زمین، اعالم کرد که 
بخش نساجی این کشور قابلیت جذب سرمایه گذاری به ارزش 50000 
کرور تاکا را در پنج سال آینده دارد. تقاضا برای کاالهای نساجی داخلی 
نیز هم از سوی بازارهای داخلی و هم جهانی در حال افزایش است. سرمایه 
گذاری بر روی پارچه های تولید شده در داخل کشور باعث کاهش وابستگی 
به واردات به ویژه از کشورهای هند و چین می شود. تولیدکنندگان لباس 

است. عالوه بر آن دولت هند نیز با اعمال تعرفه بیشتر بر روی تعداد بیشتری 
از منسوجات و پوشاک وارداتی از بازارهای رقیب نظیر چین و بنگالدش، 
حمایت خود را از صنایع نساجی داخلی نشان داده است. این کار خود باعث 
افزایش تقاضا برای منسوجات داخلی می شود. صنایع نساجی هند علی رغم 
این اقدام مثبت دولت نسبت به واردات آسان منسوجات چینی به صورت 
غیرقانونی و بدون گمرک از راه بنگالدش و نپال، معترض است. انعکاس 
این معضل را می توان در رشد آهسته صادرات منسوجات و پوشاک از هند 
مشاهده کرد؛ این در حالیست که واردات منسوجات و پوشاک از کشورهای 
رقیب و از راه های مذکور رشد داشته و به 7 میلیارد دالر رسیده است. این امر 
پس از اعمال طرح مالیات بر خدمات و کاال و زمانی که واردات در مقایسه با 
منسوجات داخلی ارزان تر شد، محسوس تر هم بود و تا پیش از اعمال تعرفه 
بیست درصدی گمرک وضعیت بازار را بدتر کرد. در وضعیت فعلی به نظر 
می رسد شاهد تغییرات مثبتی در صادرات نساجی هند هستیم. برای مثال 
پیش بینی می شود بازار پوشاک صادراتی هند با توجه به قیمت های مناسب 

پنبه و پارچه وضعیت بهتری پیدا کند. 
شاخص مثبت تولیدات صنعتی از نظر رشد تولیدات نساجی در آینده نیز 
بسیار اطمینان بخش است. این شاخص برای بخش نساجی و پوشاک در سه 
ماهه منتهی به سپتامبر 2018 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل شاهد رشد 
چشمگیری بوده است. صنایع نساجی و پوشاک هند در سال 2019 با توجه 
به پیش بینی های صورت گرفته در رابطه با افزایش تقاضا در بازار داخلی، 
شاهد رشد هم در بازارهای داخلی و هم صادراتی خواهد بود. این امر باعث 
سرمایه گذاری های بیشتر شرکت های متوسط خواهد شد. به نظر می رسد 
سال جدید مملو از خبرهای خوب برای بخش صادرات نساجی و پوشاک 
هند باشد که این باعث افزایش سهم جهانی هند از این بازار می شود)از 4/5 

درصد به حدود 6 درصد(.

در طول یک سال از 12 میلیارد متر پارچه برای تهیه پوشاک صادراتی 
استفاده می کنند که 3 میلیارد متر آن در داخل تولید می شود. در صورت 
از میان برداشتن تمامی موانع می توان ظرفیت تولید پارچه در داخل کشور 
را تا 60 درصد در طول پنج سال آینده افزایش داد. در نتیجه برای سرمایه 
گذاری های بیشتر در این بخش موقعیت های بیسار خوبی وجود دارد. انجمن 
کارخانجات نساجی بنگالدش از دولت این کشور درخواست اختصاص یک 
منطقه اقتصادی جداگانه برای تاسیس صنایع جدید کرده است. در حال 
حاضر مجموع سرمایه گذاری در بخش نساجی، 70000 کرور تاکا می باشد.
در نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نساجی و پوشاک که اخیرا در داکا-

پایتخت بنگالدش-برگزار شده بود، جدیدترین نوآوری ها در بخش ماشین 
آالت نساجی به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه باعث ایجاد ارتباط بین 
تولیدکنندگان داخلی نساجی و پوشاک با تامین کنندگان و خریداران 
جهانی شده است. در این نمایشگاه فناوری های جدید، تجهیزات مدرن، 
مواد اولیه و خدمات در معرض نمایش گذاشته شد. عالوه بر آن فرصتی 
برای بازدیدکنندگان و تامین کنندگان بین المللی به وجود آورد تا کسب و 
کار خود را در این بازار پرمنفعت گسترش دهند و در عین حال باعث تسریع 

پیشرفت های فنی بنگالدش شده است.
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ترجیحنیمیازمشتریانبهاستفادهازواقعیتمجازییاافزودهدرفروشگاهها

تولیدالیافمجعدبامقطععرضیاصالحشدهتوسطکمپانیتیجین

بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط کمپانی Incisiv انجام شده، تغییراتی 
که واقعیت مجازی و افزوده در تجربه مشتریان از خرید ایجاد کرده است، 
باعث شده تا حدود نیمی از مشتریان خرید خود را از فروشگاه هایی انجام 
دهند که مجهز به واقعیت مجازی یا افزوده باشند. در این تحقیق همچنین 
عنوان شده است که 32 درصد خرده فروشان قصد دارند طی سه سال آینده 

از این فناوری در فروشگاه های خود استفاده کنند.
افزوده می توانند به  از واقعیت مجازی و واقعیت  با استفاده  فروشندگان 
مشتریان خود روش های جدیدی را برای بررسی محصول مورد نظر ارائه 
دهند مثال تجسم کردن این که آن محصول در محیط خانه آن ها چطور به 
نظر می رسد و یا حتی یک لباس در تن آن ها چگونه است. واقعیت مجازی 
و افزوده دارای کاربردهای زیادی هستند برای مثال امکان ترکیب عناصر 
واقعی و مجازی که به ویژه در دکوراسیون منزل، چیدمان و فروش لباس از 
اهمیت زیادی برخوردار است. این که شما موقع خرید یک کاناپه یا تختخواب 
جدید به جای دیدن عکس آن ها در کاتالوگ یا وبسایت، بتوانید چیدمانشان 
را در خانه خود مشاهده کنید و یک آرایش مجازی از رنگ ها و پارچه ها 
در اختیار داشته باشید، می تواند بسیار مفید و موثر باشد که اپلیکیشن های 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده این امکان را برای شما فراهم می کنند. در 
حال حاضر بسیاری از خرده فروشان اپلیکیشن های واقعیت افزوده را عرضه 
کرده اند و بررسی و گسترش اپلیکیشن های واقعیت مجازی نیز در حال  
گسترش است. فروشگاه های زنجیره ای میسیز در آمریکا مثال خوبی در 

کمپانی تیجین فرونتیر-متخصص در زمینه تولید الیاف-اعالم کرده که نخی 
مجعد با مقطع عرضی اصالح شده با نام SOLOTEX OCTA تولید کرده 
است. این نخ بسیار حجیم ،سبک و کشسان بوده و قابلیت بازگشت به 
حالت اولیه را نیز دارد. نمونه های این نخ در سال مالی 2018 عرضه خواهد 
شد. کمپانی تیجین پیش بینی می کند میزان فروش سالیانه الیاف استیپل 
سولوتکس اکتا تا سال مالی منتهی به مارس 2023 به 400 تن و فیالمنت 
آن به یک میلیون متر برسد. الیاف استیپل مصنوعی حجیم و سبک که 
دارای قابلیت فوق العاده ای برای بازگشت به حالت اولیه پس از متراکم 
شدن هستند، به عنوان جایگزینی برای پرهای طبیعی مورد تقاضا هستند. 
تقاضا برای فیالمنت های مصنوعی بسیار حجیم، سبک و کشسان نیز وجود 
دارد اما تا به امروز تولید چنین الیافی که هم حجیم باشد و هم کشسان 
برای تولیدکنندگان مشکل بوده است.کمپانی تیجین با تغییر شکل مقطع 
عرضی سولوتکس و تبدیل آن به یک مقطع عرضی اصالح شده که از هشت 
برآمدگی تشکیل شده که با یک الگوی شعاعی حول یک لیف توخالی 
قرار گرفته اند، سولوتکس اکتا را تولید کرده است. سولوتکس اکتا عالوه بر 

ویژگی های سولوتکس دارای خصوصیات زیر نیز هست:
 بازگشت به حالت اولیه پس از فشرده سازی، بسیار حجیم، سبک و 

کشسان به دلیل فضاهای خالی بین الیاف.

این باره می باشد. این فروشگاه اخیرا تجربه جدیدی از واقعیت مجازی را 
در 70 فروشگاه خود گسترش داده و یک اپلیکیشن واقعیت افزوده را برای 
تجربه خرید مبلمان از منزل عرضه کرده است که امکان مشاهده و تجسم 
تعداد بیشتری از مبلمان را در مقایسه با خرید از یک فروشگاه معمولی فراهم 
می کند. اپلیکیشن "Virtual Artist" یا هنرمند مجازی کمپانی سفورا نیز با 
به کارگیری واقعیت افزوده برای اسکن کردن چهره شخص و سنجیدن جای 
چشم و لب در صورت او، امکان مشاهده آرایش های مختلف بر چهره فرد را 
از طریق گوشی هوشمند فراهم می کند. در طول پنج سال آینده و با افزایش 
تعداد خرده فروشانی که واقعیت مجازی و افزوده را در فروشگاه های خود به 
کار می گیرند، توقع مشتریان برای استفاده از این فناوری در سایر فروشگاه ها 

نیز افزایش خواهد یافت.

 زمانی که در الیاف استیپل مورد استفاده قرار می گیرد، سختی و ساختار 
مجعد سیم پیچی خود را حفظ می کند که منجر به کشسانی زیاد، 

انعطاف پذیری و بازگشت به حالت اولیه پس از فشرده سازی می شود.
 منسوجات تهیه شده از این محصول به دلیل سطح وسیع آن دارای 

خواص جذب عالی، قابلیت خشک شدن سریع و عایق حرارتی می باشند.
کمپانی تیجین کاربردهای متعددی را برای سولوتکس اکتا در نظر گرفته 
است از جمله لباس های فشن، مواد اولیه صنعتی و غیره. از الیاف استیپل 
سولوتکس اکتا می توان به جای پر و به ویژه در کاالی خواب استفاده کرد. 

مدل فیالمنتی آن نیز در منسوجات ورزشی و فشن استفاده خواهد شد.
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مهندسان دانشگاه استنفورد ادعا کرده اند که موفق به تولید دستکش های 
الکترونیکی مجهز به سنسور شده اند که قادر است آن مهارت و چاالکی 
دست انسان را در دست های رباتیک ایجاد کند. ژنان بایو و تیمش نشان 
داده اند که این سنسورها به قدری عالی عمل می کنند که دست رباتیک 
را قادر به لمس یک توت کوچک و ظریف و گرفتن یک توپ پینگ پنگ 
می نمایند بدون آن که آن ها را خرد کنند. به گفته ژنان این فناوری ما را در 
مسیری قرار می دهد که انتهای آن ایجاد قابلیت های حسی پوست انسان 
در ربات ها است. ژنان می گوید سنسورهای موجود در نوک دستکش به 
طور هم زمان شدت و جهت فشار را نیز اندازه گیری می کند که هر دو عامل 
برای کسب مهارت و چاالکی دست الزم است. البته این فناوری همچنان 
نیاز به کامل تر شدن دارد، رباتی که این دستکش ها را به دست می کند 
باید بتواند یک تخم مرغ را بین انگشت اشاره و شست خود نگه دارد بدون 
آن که آن را خرد کند یا تخم مرغ سر بخورد. دستکش الکترونیکی همکاری 
الیه های پوست انسان با یکدیگر برای ایجاد حساسیت فوق العاده در دست 
را تقلید می کند. دانشمندان دریافته اند که سنسورها برای تشخیص فشار، 
حرارت و سایر محرک ها به الیه بیرونی پوست بدن انسان نفوذ کرده اند. 
کف دست انسان و انگشتان آن دارای قابلیت خاصی در لمس سنسورها 
هستند و این سنسورها با زیرالیه ای از پوست که اسپینوزوم نام دارد و 
ناهموار هم هست در ارتباط هستند. به گفته متخصصان ناهمواری این 
الیه الزم و ضروی است. زمانی که انگشت دست شیی را لمس می کند، 
الیه خارجی پوست به اسپینوزوم نزدیک تر می شود. یک تماس کوچک 

تقلیددستکشهایالکترونیکیازعملکردلمسدست
توسط سنسورها به ویژه سنسورهای نزدیک به نوک، حس می شود. افزایش 
شدت فشار وارد شده از پوست بیرونی به اسپینوزوم باعث می شود تا میزان 
حساسیت به لمس نیز افزایش پیدا کند. البته اندازه گیری شدت فشار 
تنها بخشی از وظایف اسپینوزوم است. این الیه زیرین ناهموار همچنین به 
تشخیص جهت فشار یا نیروی برشی نیز کمک می کند. برای مثال انگشتی 
که سمت شمال را فشار می دهد، سیگنال های شدیدی در دامنه های آن 
تپه های میکروسکوپی ایجاد می کند. این توانایی حس کردن نیروی برشی 
بخشی از آن چیزی است که به ما کمک می کند بتوانیم یک تخم مرغ را به 

آرامی اما با قدرت بین انگشت شست و اشاره خود نگاه داریم.
هر سنسور موجود بر روی نوک انگشت دستکش رباتیک از سه الیه انعطاف 
پذیر تشکیل شده که با همکاری یکدیگر عمل می کنند. الیه های باالیی 
و پایینی از نظر الکتریکی فعال هستند. محققان بر روی هر دو سطح رو 
به روی هم یک شبکه از خطوط الکتریکی قرار داده اند که درست مانند 
مرزبندی یک زمین کشاورزی می باشد، برای ایجاد یک آرایش متراکم 
از پیکسل های حسگر کوچک این خط ها را بر هم عمود کرده اند. آن ها 
همچنین الیه زیرین را مانند اسپینوزوم به صورت ناهموار طراحی کرده اند.

عایق الستیکی موجود در الیه میانی به آسانی الیه های باالیی و پایینی 
چون  است  الزم  جداسازی  این  دارد.  می  نگه  جدا  هم  از  را  الکترودها 
را  الکتریکی  انرژی  تماس،  بدون  توانند  به هم می  نزدیک  الکترودهای 
ذخیره سازی کنند. فشار انگشت رباتیک به سمت پایین باعث فشرده شدن 
الکترودهای باالیی نزدیک تر به الیه پایینی و افزایش انرژی ذخیره شده 
می شود. تپه و دره های الیه پایینی می توانند مانند پوست بدن انسان، 
شدت و جهت فشار را در نقاط مشخص موجود در شبکه های عمود بر 
هم ترسیم کنند. محققان برای آزمایش فناوری خود سنسورهای سه الیه 
را بر روی انگشتان دستکش الستیکی قرار دادند و دستکش را به دست 
ربات پوشاندند. هدف نهایی جاسازی مستقیم سنسورها بر روی پوشش 
پوست مانند دست های ربات است. ژنان می گوید با انجام برنامه ریزی صحیح 
می توان کاری کرد که یک دست رباتیک مجهز به دستکش های جدید، یک 
کار تکراری مانند بلند کردن تخم مرغ ها از روی تسمه و قرار دادن آن ها 
درون جعبه را انجام دهد. این فناوری همچنین می تواند در مواردی نظیر 
جراحی های رباتیک که کنترل دقیق بر روی لمس اشیا الزم است، به کار 
رود. البته هدف نهایی ژنان این است که مدل پیشرفته ای از این دستکش ها 
را تولید کند که بدون نیاز به برنامه ریزی قبلی بتوانند به طور خودکار مقدار 
نیروی الزم برای بلند کردن یک شی را اعمال کنند. او می گوید ما می توانیم 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دست رباتیک بتواند یک تمشک را بدون 
خرد کردن لمس کند اما برای این که خود ربات بتواند تشخیص دهد که 
آن شی تمشک است و بعد آن را بلند کند، راهی طوالنی پیش رو داریم. 
در سال های اخیر بحث های زیادی پیرامون اتوماسیون و هوش مصنوعی 
مطرح شده است. فناوری هایی نظیر این دستکش می تواند در هر دو بخش 
نساجی و پزشکی مفید واقع شود. این دو صنعت تنها بخشی از صنایع 
متعددی هستند که در طوالنی مدت می توانند از فناوری دستکش های 

فوق بهره ببرند.
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کمپانی تازه تاسیس اسمارت فابریک چترهایی را تولید کرده که قادرند به 
طرز محسوسی میزان دما را کاهش دهند. گرمازدگی یک مشکل جدی 
محسوب می شود که در اثر گرمای شدید رخ می دهد و در بعضی موارد 
دمای بدن از c°40 نیز بیشتر می شود. اگر در برابر این افزایش دما واکنش 
به موقع انجام شود، بدن تقریبا به سرعت به حالت نرمال خود باز می گردد 
هرچند که در بعضی مواقع گرمازدگی می تواند حتی منجر به مرگ شود. با 
بروز نوسانات آب و هوایی نظیر موج جهانی گرما، تلفات ناشی از گرمازدگی 
نیز افزایش می یابد. تنها در تابستان 2018، 65 نفر در ژاپن در اثر بروز موج 
گرما و گرمازدگی جان باختند و 22000 نفر نیز در بیمارستان ها تحت مداوا 
قرار گرفتند. استارتاپ اسمارت فابریک که یک شرکت اسپین-آف از کمپانی 
انحصاری رادو اینداستریز است، به منظور کمک به کاهش اثر گرمازدگی و 
سایر بیمارهای ناشی از آن چتری تولید کرده که تا حد زیادی حرارت را به 
محیط اطراف منعکس می کند.  ایده این چترها زمانی به ذهن مخترع آن 
یعنی سوروچی وادوا رسید که برادرش را به دلیل گرمازدگی به بیمارستان 
منتقل کردند. زمانی که او و خانواده اش بیرون اورژانس منتظر بودند، مشاهده 
کردند که تقریبا هر 20 دقیقه یک نفر به دلیل مشکالت ناشی از گرمازدگی 
مثل دل درد، احساس ضعف یا تهوع به اورژانس مراجعه می کند. وادوا به 
فکر راه حلی برای این مشکل افتاد. او و خانواده اش متوجه این موضوع شدند 
که برای شرایط آب و هوایی بارانی یا برفی کاپشن های مخصوص وجود دارد 
اما هیچ لباسی که مناسب گرما باشد و در عین حال قیمت آن نیز مناسب و 
در درسترس همه باشد، وجود ندارد. وادوا و تیمش شروع به امتحان کردن 
راهکارهای مختلف برای حل این مشکل کردند از روکش خاک رس گرفته 
تا روکش های تهیه شده از الیاف چوب. آن ها حتی اسپری ها خودرو که 
برای خنک کردن موتور به کار می رود را نیز امتحان کردند، هرچند که هیچ 
کدام از این راهکارها به حد کافی خوب نبودند. آن ها سپس از پوشش های 
فلزی که اخیرا برای استفاده در کیسه های خواب ارتش هند تولید شده بود، 
استفاده کردند که علی رغم نتایج مثبت حاصل در رابطه با مقاومت گرمایی، 
مشکل وزن باالی این پوشش ها مطرح بود. سرانجام تیم تحقیقاتی پس از 

تولیدچترهایکاهندهدماتوسطکمپانیاسمارتفابریک

هشت ماه تحقیق و آزمایش یک پارچه فلزی در ابعاد نانو تولید کردند که 
بسیار هم سبک بود. این پوشش پارچه ای از آلومینیوم تهیه شده و به صورت 
طبیعی حرارت را منعکس می کند. مرحله بعدی، استفاده از پارچه جدید در 
محصولی بود که شخص بتواند به راحتی از آن استفاده کند. آن ها ابتدا پارچه 
را در کت به کار گرفتند اما دریافتند که تولید آن به دالیلی مشکل است برای 
مثال چون پارچه با بدن تماس پیدا می کند باید سیستم تهویه به آن اضافه 
شود. سپس ایده چتر به ذهن آن ها رسید و از پارچه برای تولید چتر استفاده 
کردند. دلیل دیگر جایگزینی کت با چتر این بود که استفاده از پارچه فلزی در 
کت، آن را شبیه لباس فضانوردان می کرد و آن ها نمی خواستند هیچ گونه 

تغییری در ظاهر لباس ایجاد شود.  
در نهایت چتری تولید شد که قادر است تا حدود c°20 حرارت را منعکس 
کند برای مثال اگر دمای هوای بیرون c°50 باشد، در زیر چتر شما حس 
دمای c°30 را خواهید داشت. یک پنکه کوچک نیز در چتر تعبیه شده 
که نسیم مالیمی را برای شخص ایجاد می کند. کمپانی اسمارت فابریک 
هنوز این چترها را به فروش نرسانده اما برای فروش آن ها در سال 2019 

برنامه ریزی کرده است.

فناوریجدیددرتکمیلپنبه

فناوری پوشش دهی فوق نازک فرصت های جدیدی را در رابطه با تکمیل 
پنبه در اختیار می گذارد. 

پروفسور سرجی میکنو و سوراج شارما از دپارتمان نساجی، بازاریابی و فضای 
داخلی دانشگاه جورجیا در حال بهره گیری از فناوری نانو برای توسعه 

روش های پایا برای رنگرزی و تکمیل منسوجات پنبه ای هستند. این گروه 
تحقیقاتی از ژل های نانوسلولزی برای رنگرزی پنبه یا ترکیبات دارای پنبه 
استفاده می کنند. با رنگرزی ژل های نانوسلولزی به دست آمده از پالپ 
سفیدگری شده یک محلول معلق رنگزا-نانوسلولز به دست خواهد آمد که 
از آن برای پوشش دهی منسوجات استفاده می شود. با روش های اسپری 
کردن یا چاپ اسکرین می توان عملیات رنگرزی با استفاده از ژل ها را انجام 
داد. به گفته یکی از محققان عملیات مقدماتی نظیر شستشو و سفیدگری 
بر راندمان رنگرزی تاثیری نخواهد گذاشت. اسمرتی رای از هند از فناوری 
پوشش دهی فوق نازک برای رنگرزی پنبه با استفاده از رنگزاهای راکتیو و 
ایندیگو استفاده کرده است. میزان مصرف آب در رنگرزی با فناوری ژل نسبت 

به روش رمق کشی کمتر و تثبیت رنگزا بهتر است.
گروه تحقیقاتی امیدوار است که این فرایندهای مقرون به صرفه و پایا برای 
تجاری سازی نیز مناسب باشد چون باعث ارتقای صنایع نساجی به مرحله 

بعدی می شود.
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کمپانی نورث فیس در الس وگاس اخیرا از ماده اولیه جدیدی با نام تجاری 
FUTURELIGHT™ رونمایی کرده است. این ماده اولیه تنفس پذیر و 
ضد آب، آینده پارچه های فنی را متحول خواهد کرد. ماده جدید که برای 
تولید آن از روش های پایا و فناوری نوآورانه ریسندگی نانو استفاده شده، 
پیشرفته ترین ماده اولیه ضد آب و تنفس پذیر برای استفاده در لباس های 
بیرونی است. مدیر بخش ورزش های کوهستانی در کمپانی نورث فیس، 
اسکات ملین می گوید: در حال حاضر تصور ما از یک محصول ضد آب 
محصولی پر سرو صدا، گرم و غیرقابل بسته بندی است. با استفاده از فناوری 
فیوچرالیت این امکان به صورت تئوری وجود دارد تا بتوانیم هر چیزی را 
تنفس پذیر و ضد آب کرده و در ضمن برای اولین بار راحتی آن را نیز حفظ 
کنیم. تصور کنید یک تی شرت، پلیور و یا حتی شلوار جین ضد آب داشته 
باشیم. امروزه ما برای محافظت از خود در برابر آب نخست به سراغ کاپشن، 

چتر و دستکش می رویم اما قلمرو این محصوالت می تواند بی انتها باشد.
نورث فیس با استفاده از فناوری فیوچرالیت و به کارگیری روش های جدید 
در فرایند تولید پارچه، سطح جدیدی از استاندارد را ایجاد کرده است. این 
کمپانی موفق شده است به شیوه ای متعهدانه و با استفاده از پارچه های 
بازیافتی و محصوالت فاقد مواد شیمیایی، لباسی سه الیه را در کارخانه ای 
پاک تر و با انرژی خورشیدی تولید کند. طراحان این برند با استفاده از 
فرایند ریسندگی نانو این امکان را یافتند تا برای نخستین بار نفوذپذیری 
بی نظیری را در غشای پارچه ایجاد کنند. در این روش حفره هایی در ابعاد 

دهنده  ارایه  فروشان  خرده  ترین  بزرگ  از  ام-یکی  اند  اچ  کمپانی 
محصوالت های فشن  به عنوان بزرگ ترین کمپانی مصرف کننده پنبه 
پایا و مواد اولیه سلولزی بشرساخت در جهان شناخته شده است که این 
موضوع، کمپانی سوئدی را یک قدم به هدفش که همان استفاده ی 
صرف از مواد اولیه بازیافتی و یا با منابع پایا تا سال 2030 است، نزدیک 
تر می کند. عالوه بر آن اچ اند ام بزرگ ترین مصرف کننده الیاف پشم و 
کرک با منابع پایا در جهان است. زندگی کردن بر روی سیاره ای با منابع 
طبیعی محدود به این معناست که صنعت مد قادر نخواهد بود در آینده، 
عملکردی مشابه امروز داشته باشد. نگرش کمپانی اچ اند ام این است که 
مدل کسب و کاری که دارای منابع پایا بوده و قابلیت استفاده دوباره و 

نانو ایجاد می شود که ضمن حفظ خاصیت ضد آب، تخلخل باورنکردنی در 
پارچه به وجود می آورد و در نتیجه هوا از درون پارچه عبور کرده و تهویه 
بهتری نسبت به گذشته صورت می گیرد. عالوه بر آن طراحان می توانند با 
به کارگیری فناوری فوق وزن، کشسانی، تنفس پذیری، دوام، ساختار)تاری 
پودی یا حلقوی(، و بافتار را با فعالیت ورزشکار و محیط فعالیت مطابقت 
دهند. آن ها می توانند پارچه را به طور سفارشی برای موارد کاربردی خاص 
تولید کنند برای مثال در لباس های مورد استفاده در ورزش ایروبیک تنفس 
پذیری را افزایش دهند. توانایی ایجاد و تنظیم این ویژگی ها در ساختار 
پارچه برای استفاده در پوشاک، تجهیزات و اکسسوری بی سابقه است. 
پارچه فیوچرالیت در کوهستان هایی که در آن تیم جهانی ورزشکاران نورث 
فیس به دنبال افزایش کارایی و تنفس پذیری در تجهیزات ضد آب خود 
بودند، متولد شده است. از آن زمان به بعد آزمایش های زیادی توسط 
ورزشکاران تیم جهانی نورث فیس بر روی آن انجام شده و استفاده از آن در 
مرتفع ترین قله ها و سخت ترین شرایط محیطی از جمله قله های لوتسه و 
اورست در رشته کوه هیمالیا تایید شده است. یکی از کوهنوردان تیم نورث 
فیس در سال 2018 برای تست محصول جدید از سه قله 8000 متری با 

همکارش باال رفته و اسکی کرده است. 
کاپیتان تیم ورزشکاران نورث فیس می گوید: تیم جهانی ما متشکل از 
کوهنوردان، اسکی بازها، آلپینیست ها و اسنوبوردبازها در طول دو سال 
گذشته برای اثبات فناوری جدید، فیوچرالیت را با دقت زیادی تحت هر 
شرایط آب و هوایی و در نقاط مختلف جهان آزمایش کرده است. فیوچرالیت 
الگوی جدیدی را از مواد اولیه ضدآب به نمایش می گذارد. برند نورث فیس 
عالوه بر انجام آزمایشات در آزمایشگاه های داخلی و توسط تیم ورزشی 
خود با یک سری متخصصان مستقل نظیر آزمایشگاه UL- سازمان معتبر 
بررسی و تایید ایمنی محصول- نیز همکاری کرده است. این سازمان عمدتا 
آزمایش های مربوط به ضد آب را برای انجمن ملی محافظت در برابر آتش 
انجام می دهد. سختگیری و دقت روش های آزمایش 50 درصد بیشتر از 
استاندارد فعلی برای صنعت کوهنوردی بوده است. آزمایشات فوق نشان 
داده که فیوچرالیت نه تنها کامال ضد آب بوده بلکه قابلیت استفاده در 

سخت ترین شرایط سفر و کوهنوردی را نیز دارد.

فناوریضدآبوتنفسپذیرFUTURELIGHT™ازکمپانینورثفیس

کمپانیاچاندامبزرگترینمصرفکنندهپنبهپایادرجهان

دوباره منابع را نیز داراست، تنها راه پایا نگه داشتن صنعت مد می باشد. اچ 
اند ام کامال به هدف خود که استفاده صرف از مواد اولیه بازیافتی یا دارای 
منابع پایا تا سال 2030 می باشد، متعهد است. یکی از نقاط عطف آن در 
طول مسیر این است که تمام پنبه مورد استفاده کمپانی تا سال 2020 باید 
 Better Cotton پایا باشد. پنبه پایا شامل پنبه ارگانیک، پنبه بازیافتی و پنبه

Initiative می شود.
صنعت مد در آینده از مواد اولیه متفاوتی با آن چه امروز مصرف می کند، 
Con�استفاده خواهد کرد. کمپانی اچ اند ام هر ساله از طریق ارایه مجموعه 

scious Exclusive خود، مواد اولیه جدیدی را در دسته بندی محصوالت 
خود به کار می گیرد تا جدیدترین نوآوری ها را کشف کند.
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صادرات4/3میلیارددالریماشینآالتنساجیچیندرسال2017
در سال 2017 صادرات ماشین آالت نساجی چین بالغ بر 3/4 میلیارد 
رشد  در سال 2016 شاهد  میلیارد دالر  به 2/98  نسبت  که  بوده  دالر 
چشمگیری بوده است. ارزش صادرات تجهیزات وابسته نیز در همین سال 
0/62 میلیارد دالر بوده است. ماشین آالت نساجی ساخت چین یک سوم 
بازار صادرات جهانی ماشین آالت نساجی را به خود اختصاص می دهند. این 
کشور بیش از 600 نوع از ماشین آالت نساجی و تجهیزات وابسته به آن را 
تولید می کند. به گفته معاون انجمن ماشین آالت نساجی چین،گو پینگ 
کارخانجات ماشین آالت نساجی چین تالش زیادی برای ارتقای فناوری های 
نوآورانه که متناسب با نیازهای بازار باشد، کرده اند. این کمپانی ها با توجه 
به محدودیت های موجود در سیاست ملی در رابطه با افزایش آگاهی های 
زیست محیطی، فناوری های تولیدی زیست سازگارتری را به کار گرفته اند. 
در عرصه ریسندگی و بافندگی فناوری های نوآورانه ای برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی و کاهش انتشارات وجود دارد. انجمن ماشین آالت نساجی 
چین که در ماه می 1990 تاسیس شده است دارای 663 عضو می باشد. 
پینگ می گوید شرکت های تولید کننده ماشین آالت نساجی در چین بر روی 

نوآوری در زمینه هایی چون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تمرکز کرده اند. 
بعضی از بخش ها نظیر چاپ به سطح باالیی از پیشرفت در این زمینه ها 
رسیده اند. انجمن قصد دارد روند موجود در رشد و پیشرفت فنی در صنعت 
را همچنان ادامه دهد و به توسعه شرکت ها در بازارهای بین الملل کمک کند.

امکاناتجدیدکمپانیکارلمایردرفروشاینترنتیقطعاتیدکی

کمپانی کارل مایر برای فروش اینترنتی قطعات یدکی خود یک سری 
امکانات جدید در نظر گرفته است. فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی کارل 
مایر یک سیستم خرید راکد و ساکن نیست بلکه ابزاری است برای بهبود و 
ارتقای مداوم فروش. کارل مایر یک کمپانی آلمانی مطرح در زمینه تولید 
ماشین آالت نساجی است که راهکارهای عالی در رابطه با بافندگی حلقوی 
تاری، آماده سازی نخ های چله و منسوجات فنی ارایه می دهد. یکی از 
جدیدترین امکانات این کمپانی قابلیت اسکن محصول و سفارش آن می 
باشد که برای سفارش سریع و آسان قطعات یدکی از طریق گوشی هوشمند 
طراحی شده است. این امکان در ابتدا تنها برای بخش های سوزنی در 
دسترس می باشد اما بعدها گسترش یافته و شامل سایر اجزا و قطعات نیز 
خواهد شد. کارل مایر برای این منظور اپلیکیشن بررسی اجزا را با فروشگاه 
اینترنتی قطعات یدکی خود مرتبط کرده است. با اسکن کردن ماتریس داده 
های موجود بر روی بخش های سوزنی و بدون نیاز به وارد کردن هیچ گونه 
اطالعات اضافی به آسانی می توان قطعه مورد نظر را سفارش داد. محصول 
اسکن شده به طور خودکار به سبد خرید افزوده شده و فرایند سفارش 
دهی آغاز می شود. در چین این پروسه آنالین سفارش حتی پیشرفته تر 
هم هست. پرداخت محصول سفارشی می تواند به طور مستقیم از سامانه 
پرداخت Alipay انجام شود. رییس دپارتمان قطعات یدکی کارل مایر می 
گوید از آن جایی که چین در زمینه روش های پرداخت مدرن از ما پیشرفته 
تر می باشد، ما این پروسه را برای کاربران چینی خود در نظر گرفته ایم. 
عملکرد جدید امکان سفارش قطعات یدکی را در حین فعالیت های روزانه 
برای مشتریان ساده تر می کند چه هنگام سفارش در محل و چه برای 
انبارداری. چنانچه یک قطعه دچار مشکل شود می توان از طریق امکان 
جدید اسکن و سفارش آن محصول را سفارش مجدد داد و نیازی به صرف 

هزینه های مازاد اداری نیست. فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی در آینده 
عالوه بر محصوالت انتخابی امکان سفارش محصوالت فنی تکمیلی را نیز 
فراهم خواهد کرد. این عملکرد جدید و مفید فروش متقابل حامی مشتریان 
در هنگام سفارش قطعات یدکی خواهد بود. در حال حاضر تعداد زبان های 
موجود در فروشگاه اینترنتی افزایش یافته و به 12 زبان رسیده و زبان های 
کره ای، چینی، ویتنامی، اندونزیایی، تایلندی، پرتغالی، ایتالیایی و فرانسوی 

نیز به آن اضافه شده است.
ژاپن در ژوئن 2018 فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کرده که با استقبال 
زیادی نیز روبرو شده است. بسیاری از شرکت های حاضر در بازار ژاپن از 
زمان آماده سازی تا رونمایی این فروشگاه پرسش هایی را در مورد این ابزار 
آنالین آسان برای استفاده مطرح کرده اند. در حال حاضر عملکرد جدید 
فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی با تاسیس نسخه ژاپنی آن در هر مکانی 
از گروه کارل مایر در دسترس می باشد. برای ایجاد تغییرات در آینده نیز 

برنامه ریزی هایی انجام شده است.
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فناوریهایدیجیتالجدیددردوموتکس2019

دوموتکس-نمایشـگاه بیـن المللـی مطـرح در عرصـه کـف پوش هـا-
 CREAT’N’CONNECT  در راسـتای تـم اصلـی خـود کـه همـان
اسـت، راهکارهایـی دیجیتـال برای به تصویر کشـیدن و ایجـاد ارتباط 
بیـن فرش ها و سـایر پوشـش های کـف ارایـه خواهـد داد. راهکارهای 
جدیـد مـوارد مختلفـی را در بـر می گیـرد از واقعیت مجـازی و افزوده 
و آپشـن های خـاص تصویـر سـازی گرفتـه تـا نـرم افزارهایـی کـه به 
مشـتریان در انتخـاب مناسـب طرح هـا و محصوالت کمـک می کند.

یکـی از راهکارهـای دیجیتـال ارایـه شـده در نمایشـگاه مربـوط بـه 
کمپانـی آلمانـی ویـژن مـی خواهـد بـود. ایـن کمپانـی تازه تاسـیس 
کـه در شـهر النگنهاگن واقع شـده، جدیدترین محصـوالت خط تولید 
"iunco" خـود را بـه نمایـش خواهـد گذاشـت. بـه گفتـه مدیـر عامل 
کمپانـی ویـژن مـی، این کمپانی طیـف کاملی از محصـوالت دیجیتال 
را کـه شـامل خدمـات اسـکن مـواد اولیـه بـرای صنعـت کـف پـوش 
هـا مـی شـود، عرضـه می کنـد. نمونـه کارهـای ایـن کمپانی شـامل 
رندرنیـگ سـه بعدی، راهکارهـای مبتنی بر واقعیت مجـازی و واقعیت 
افـزوده و اپلیکیشـن واقعیـت افـزوده iunco مـی شـود. با اسـتفاده از 
ایـن محصـوالت، فراینـد انتخـاب و بـرش کـف پـوش هـا بـه صـورت 
هوشـمند و بـه طـور خـودکار انجام مـی شـود، در نتیجه کاربـران می 
تواننـد بـه سـرعت و به آسـانی طیف کاملـی از کف پوش هـا را بر روی 

طیـف کاملـی از طـرح هـا و الگوها قـرار دهند.
کاربـران  بـرای  را  امـکان  ایـن   iunco افـزوده  واقعیـت  اپلیکیشـن 
فراهـم می کنـد تـا بـی درنـگ سـطوح مجـازی را در محیط های سـه 
بعـدی فوتورئالیسـتی قـرار دهنـد. این نـرم افـزار قادر اسـت بالفاصله 
خصوصیـات مـواد اولیـه و الگوها را محاسـبه و آن ها را بـر روی صفحه 
نمایشـگر دو بعـدی بـه نمایـش درآورد. مشـتریان بـا اسـتفاده از ایـن 
اپلیکیشـن مـی تواننـد از گوشـی های هوشـمند خود برای قـرار دادن 
کـف پـوش هـای مجـازی بـر کـف منـازل خـود اسـتفاده کننـد. بـا 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری بافتارهایـی با رزولوشـن باال ایجاد می شـود. 

از آن جایـی کـه ایـن اپلیکیشـن جزیـی از ابر یا شـبکه iunco اسـت، 
مـی توانـد بـه تمامـی بافتارهـا، الگوها و اطالعـات مربوط بـه محصول 
کـه توسـط اپلیکیشـن واقعیـت مجـازی همـراه آن حاصل می شـود، 
دسترسـی داشـته باشـد و از آن هـا اسـتفاده کنـد. بـا ایـن کار تعـداد 
نمونـه هـای فیزیکی و واقعـی از پارچه که فروشـندگان باید در اختیار 

مشـتری قـرار دهنـد بـه طـرز چشـمگیری کاهـش می یابد.
فنـاوری  شـد  خواهـد  ارایـه  نمایشـگاه  در  کـه  دیگـری  محصـول 
RoomVo از کمپانـی کانادایـی لیـپ تولـز خواهـد بود که توسـط آن 
کاربـران می تواننـد عکس هـای اتـاق خـود را در وبسـایت مربـوط بـه 
تولید کننـدگان و فروشـندگان آپلـود کننـد. بـرای ایـن کار نیـازی به 
نصـب هیـچ اپلیکیشـن و یـا ثبـت نـام در سـایت نیسـت. کاربـران به 
سـادگی عکـس هـای خـود را آپلـود کـرده و سـپس بـا یـک کلیـک 
کـف پوش هـای وینیلـی، موکتـی و یـا تختـه ای را بـر کف اتـاق خود 
مشـاهده می کننـد. همچنین می تـوان از پلتفـورم واقعیت افـزوده در 
فروشـگاه ها نیـز اسـتفاده کـرد کـه بـا ایـن روش مشـتریان می توانند 
پیـش از خریـد یـک محصـول آن را به صـورت مجازی امتحـان کنند. 
بـه گفتـه مدیـر عامـل کمپانـی لیـپ تولـز اسـتفاده از ایـن فنـاوری 
بسـیاری سـریع و آسـان اسـت. خریـداران بـا ایـن روش مـی تواننـد 
راحـت تر و با سـرعت بیشـتری بـرای انتخاب محصول مـورد نظر خود 

تصمیـم گیـری کنند. 
کمپانی هـای ایسـاین و اکتیـو آنالیـن نیـز در یـک همکاری مشـترک 
نـرم افـزار تصویرسـازی و مدیریـت داده ها را برای اسـتفاده در صنعت 

کفپـوش بـه نمایش خواهند گذاشـت. 
کمپانـی ایسـاین نخسـتین نمونـه اولیـه از یـک ابـزار جدیـد بـر پایه 

واقعیـت افـزوده را معرفـی خواهـد کـرد. 
بـا اسـتفاده از آن کاربـران می تواننـد عکس هـای مربـوط بـه فضاهای 
منـزل خـود را آپلـود کـرده و بالفاصله تمامـی کف پوش هـای موجود 

را مشـاهده نمایند. 
بـه گفتـه مدیـر عامل ایـن کمپانی بسـیاری از مشـتریان مایـل بودند 
کـه بتواننـد بالفاصلـه هـر نوعـی از کـف پـوش را در محیـط خانـه 
خـود مشـاهده کننـد کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری جدیـد ایـن آرزو به 
واقعیـت تبدیـل می شـود. عـالوه بـر آن بـا اسـتفاده از ایـن فنـاوری 
امـکان تصویرسـازی بیـش از 100000 کـف پـوش در هر عکسـی که 
از اتـاق گرفتـه شـود وجـود دارد. کمپانـی اکتیـو آنالین نیز ابـزاری را 
بـر پایـه واقعیـت مجازی و افـزوده تولید کرده اسـت که به وسـیله آن 
تولیدکننـدگان کـف پـوش مـی تواننـد اطالعـات محصول را بـه طور 
خـودکار در وبسـایت هـا یـا فروشـگاه هـای آنالین خـود آپلـود کنند.

دوموتکـس 2019 از تاریـخ 11 تـا 14 ژانویـه در مرکـز نمایشـگاهی 
هانوفـر آلمـان برگـزار خواهد شـد.
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APLرونماییازپایاترینکفشهایدوتوسطکمپانی
کمپانی APL-برند لوکس کفش کتانی- با همکاری کمپانی وولمارک 
از پایاترین و سبک ترین کفش های دو خود تا به امروز رونمایی کرده 
است. این کفش ها از 80 درصد پشم مرینوس استرالیایی تهیه شده 
که به صورت بسیار نوآورانه تحت فرایند کشبافی APL قرار گرفته اند.

افزایش  و  کفش  بیشتر  کشسانی  باعث  فرد  به  منحصر  ترکیب  این 
استحکام آن می شود و این امکان را فراهم می کند تا کفش به طور 
طبیعی بیشترین حالت پشتیبانی از پا را داشته باشد به ویژه در هنگام 
 TechLoom انجام امور روزانه و حرکات ورزشی.کالکشن جدید با نام
Breeze Merino Wool نخستین کفشی است که با روش جدید و 

فنی کشبافی تولید شده و مورد تایید کمپانی وولمارک در بازار جهانی 
قرار گرفته است. تولید این کفش ها با استفاده از نخ های پشمی که با 
مقاومت  افزایش  و  استحکام  افزایش  باعث  پیچیده شده اند  فیالمنت 
سایشی آن ها شده است. این کفش ها با استفاده از جدیدترین فناوری 
فولی فشن بافته شده که این یعنی کفش ها از ابتدا به فرم نهایی خود 
بافته می شوند و در نتیجه فاقد ضایعات مربوط به روش های متداول 
افزایش  باعث  نوآورانه همچنین  این طراحی  برش و دوخت هستند. 
تنفس پذیری طبیعی پشم می شود چون با این روش امکان طراحی 
بدون دوخت وجود دارد. ماده اولیه جدید دارای نخ های پیشرفته ضد 
بو و ضد لک بوده که این قابلیت را دارند که به طور طبیعی دمای 

 TechLoom پای شخص را نیز تنظیم کنند. عالوه بر آن به کارگیری
Upper که دارای خاصیت ارتجاعی می باشد و به طور هم زمان با پا 

حرکت می کند باعث می شود تا کفش های جدید نرم، سبک و تنفس 
 speed پذیر باشند. کفش های جدید همچنین دارای سیستم داخلی
lacing بوده که پای شخص را به صورت ثابت در محل خود نگه داشته 

و در عین حال امکان انجام تمامی حرکات را برای او فراهم می کند. 
این کفش نیز مانند تمامی کفش های APL دارای فناوری اختصاصی 
تولید بیشترین میزان  از طراحی آن  Propelium می باشد که هدف 

انرژی و ایجاد بیشترین راحتی است.

عایقهایتهیهشدهازالیافصددرصدبازیافتیوزیستتجزیهپذیر
کمپانی پریماالفت متخصص در فناوری های مربوط به مواد اولیه پیشرفته، 
ادعا کرده که نخستین عایق مصنوعی تهیه شده از الیاف پلی استر صد در 

صد بازیافتی و زیست تجزیه پذیر را تولید کرده است.
الیاف زیستی پریماالفت در شرایط آزمایشگاهی که در آن زمین های 
دفن زباله شبیه سازی شده بود، طی 394 روز تقریبا به طور کامل تجزیه 
شده اند در حالی که تجزیه الیاف پلی استر استاندارد در شرایط مشابه 
ناچیز بوده است. این فناوری اختصاصی که طی چهار سال گذشته ایجاد 
شده است، هیچ تغییری در کارایی، ظاهر یا زیردست لباس ایجاد نمی 
کند و پیش بینی می شود تا سه ماهه سوم سال 2020 در اختیار مصرف 

کنندگان قرار بگیرد.
الیاف زیستی پریماالفت زمانی که در زمین های دفن زباله یا اقیانوس ها 
رها شوند، تجزیه خواهند شد: این الیاف طوری اصالح شده اند که برای 

میکروب های موجود در این محیط های بی هوازی جذاب تر باشند. 
الیاف زیستی پریماالفت تنها زمانی که در معرض میکروب های موجود در 
زمین های دفن زباله یا آب های اقیانوس قرار بگیرند، تجزیه می شوند در 
نتیجه خصوصیت عایق بودن آن ها در تمام طول عمر مفید لباس ثابت 

و با دوام باقی می ماند. 
کمپانی پریماالفت تا به امروز بیش از 84/7 میلیون بطری پالستیکی 

را از زمین ها دفن زباله جمع آوری و آن ها را به محصوالتی ممتاز در 
زمینه عایق بندی تبدیل کرده است. تا سال 2020، 90 درصد محصوالت 
عایق بندی این کمپانی دارای محتوای حداقل 50 درصدی از موادی می 
باشد که از بازیافت محصوالت مصرف شده توسط مصرف کننده نهایی به 
دست آمده است. این کمپانی امسال نخستین محصول عایق خود را که 
از صد در صد الیاف بازیافتی و زیست تجزیه پذیر تشکیل شده، معرفی 

کرده است.
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در سال های اخیر صنایع نساجی از نظر تولید ضایعات و پایا بودن تحت 
فشارهای زیادی قرار گرفته است. بسیاری از تولید کنندگان همچنان از 
رنگزاهای سمی در فرایندهای رنگرزی خود استفاده می کنند و فست 
فشن یا مد سریع هم منجر به دور ریختن چندین تن لباس در زمین 
های دفن زباله می شود حتی شستشوی لباس ها در خانه هم باعث رها 
شدن میکروالیاف در اقیانوس ها و خورده شدن توسط موجودات دریایی 

می گردد.
پایا شدن آن قدرها هم ساده نیست و نیازمند شیوه های تولیدی و ایده 
های جدید است که این امر پول، زمان و تالش زیادی را می طلبد. حتی 
اگر محصوالت پایا با موفقیت هم تولید شوند باز هم چالش تولید آن در 

مقیاس بزرگ و توان مالی برای خرید آن مطرح است.
کمپانی ژالتکس یکی از کمپانی هایی است که در حال حاضر در مرحله 
تولید یک ماده اولیه دوستدار محیط زیست قرار دارد که هم پتانسیل تولید 
انبوه را دارد و هم مقرون به صرفه است. موسس و مدیر عامل کمپانی 
ژالتکس، ماری آن فونسکا ضمن کار در عرصه پوشاک دریافت که چه 
حجم باالیی از ضایعات در صنعت مد تولید می شود و در نتیجه تصمیم 
به شروع تحقیقات در مورد مواد اولیه نوآورانه گرفت. او می گوید در زمان 
فعالیت خود در صنعت مد متوجه شدم که ضایعات زیادی در این بخش 
تولید می شود البته طراحانی هم هستند که برای تولید لباس از مواد اولیه 
جالب و نوآورانه مثل کاغذ استفاده می کنند. فونسکا سپس در جستجوی 
افرادی رفت که مواد اولیه جدید تولید می کردند و در همان دانشگاهی 
که خود در آن تحصیل می کرد دانشمندانی را یافت که منسوجات بر پایه 
ژالتین تولید می کردند و مارت اریک، دیگر موسس کمپانی یکی از آن ها 
بود. بیشتر تمرکز دانشمندان در آن زمان بر صنعت پزشکی بود و مشغول 
بررسی استفاده از مواد اولیه ژالتینی برای رشد سلول های پوستی بودند اما 
آن ها عقیده داشتند که این ماده دارای پتانسیل های کاربردی دیگری نیز 
هست نظیر تولید محصولی به جای چرم و این گونه بود که فونسکا و اریک 
تحقیقات خود را آغاز کردند.  دباغی با مواد گیاهی احتماال متداول ترین 
روش زیست سازگار برای تولید چرم است اما این فرایند بسیار کند بوده و 
هنوز قابلیت تولید انبوه را ندارد. فونسکا و اریک با تحقیق بیشتر دریافتند 
که با ارتقای فناوری های موجود برای تولید منسوجات بر پایه ژالتین می 
توان کارایی را افزایش داد و آن را به تولید انبوه رساند. بیست و پنج درصد 
ضایعات گوشتی بدون استفاده هستند چون ارزش تجاری ندارند. فونسکا 
می گوید در حال حاضر ژالتین دارای کاربردهای زیادی است اما پتانسیل 
آن از این هم بیشتر است. تا زمانی که مردم گوشت مصرف می کنند باید 
این امکان فراهم شود تا از ضایعات گوشتی نیز بیشترین استفاده را به عمل 

آورد.
کمپانی ژالتکس ژالتین را به صورت پودر از کارخانه ژلیتا در آلمان تامین 
می کند. کارخانجاتی نظیر ژلیتا از ضایعات گوشتی نظیر پوست و استخوان، 
ژالتین تهیه می کنند. فونسکا می گوید که در آینده و پس از افزایش ظرفیت 
تولید کمپانی ژالتکس و آزمایش و بررسی کامل فناوری جدید، ژالتین هم 
در خود ژالتکس تولید خواهد شد. در حال حاضر ژالتین به مایع تبدیل 
شده و پس از آن برای این که در انبار شرایط بهتری داشته باشد خشک 
و سپس برای خریدار فرستاده می شود اما ما به ژالتین جامد و خشک 

نیازی نداریم و ژالتین مایع مورد نیاز ما است. در نتیجه در آینده خودمان 
اقدام به تولید ژالتین خواهیم کرد و با حذف بخشی از فرایند می توانیم 
حتی انرژی بیشتری هم ذخیره کنیم. فرایند تولید چرم کمپانی ژالتکس از 
فرایند معمول تولید چرم سریع تر است. اگرچه این فرایند همچنان در مرحله 
آزمایش قرار دارد اما فرایند تولیدی آن بسیار سریع تر و مصرف آب و انرژی 
آن کمتر است. فونسکا می گوید: ما برای انجام فرایند خود به آب نیاز داریم 
تا بتوانیم از ضایعات، ژالتین تهیه کنیم اما این آب بازیابی شده و مجددا مورد 
استفاده قرار می گیرد. پس از تهیه ژالتین و منسوج در واقع چندان نیازی به 
آب نیست. همچنین چرم تهیه شده به این روش مقرون به صرفه تر و خرید 
آن آسان تر است. هزینه چرم تهیه شده از ژالتین 25-20 یورو برای هر متر 
مربع است که احتماال نصف میانگین قیمت چرم معمولی می باشد. البته 
قیمت بعضی از چرم ها نیز همینطور است اما میانگین قیمت چرم 40-50 
یورو برای هر متر مربع می باشد. محصول نهایی تهیه شده از چرم ژالتینی 
بسیار شبیه محصول چرمی واقعی است. هدف کمپانی نیز تولید چرمی است 
که از نظر ظاهر و زیردست مشابه چرم واقعی باشد. نمونه های اولیه ظاهری 
بسیار شبیه به چرم داشتند. با اعمال تغییرات اندک در شیوه تولید، سختی 
چرم بیشتر شد. تیم تحقیقاتی همچنان مشغول کار بر روی زیردست پارچه 
می باشد. تولید هر محصول جدیدی همواره با چالش هایی روبرو است و در 
مورد ژالتکس این چالش ها شامل بهبود خصوصیات ماده اولیه و تامین مواد 
شیمیایی غیرسمی می باشد. به گفته فونسکا مقاومت محصول جدید در برابر 
پارگی و آب خوب است اما همچنان دارای مقاومت سایشی ضعیفی می باشد 
چون مالش دادن ماده اولیه باعث از بین رفتن دوام آن می شود. مهم ترین 
موضوع برای کمپانی عدم استفاده از مواد شیمیایی سمی در ماده اولیه است. 
برای مثال ممکن است بعضی از تولید کنندگان مواد اولیه دوستدار محیط 
زیست مواد شیمیایی بر پایه نفت به آن اضافه کنند که کمپانی ژالتکس مایل 
به انجام آن نیست. به همین دلیل است که فرایند تولید ممکن است کمی 
به طول بینجامد چون آن ها به دنبال مواد جایگین زیست سازگار هستند 
که نتایج مشابهی داشته باشد. کمپانی ژالتکس در حال حاضر مشغول کار بر 

روی فرایند رنگرزی چرم می باشد. 
کمپانی قصد دارد برای این کار تنها از رنگزاهای طبیعی و غیرمضر استفاده 
کند و اکنون نیز در حال بررسی استفاده از چغندر برای ایجاد شید صورتی 
است. ژالتکس همچنان راه زیادی را در مسیر تحقیق و توسعه پیش رو دارد 
هر چند که فونسکا امیدوار است که چرم ژالتینی ظرف مدت یک سال 
آماده تولید شود. او امیدوار است که تا پایان سال آینده)2019( محصوالت 
دیگری را نیز تولید کند و حتی در سال 2020 بتواند بعضی از محصوالت 
ژالتکس را در فروشگاه ها مشاهده نماید. این کمپانی تا االن چند محصول 
را از چرم ژالتینی تولید کرده و صحبت هایی را نیز با چند طراح از استونی 
و فنالند انجام داده است. ژالتکس در این دو کشور کاالهایی را عرضه کرده 
و بازخوردهایی را نیز از برندها دریافت داشته است. بعضی از این محصوالت 

عبارتند از کیف های کالچ، کیف پول و پاپیون. 
در حال حاضر عالقه به مواد اولیه دوستدار محیط زیست بیشتر در طراحان 
کوچک تر به چشم می خورد، آن هایی که به دنبال مواد اولیه نوآورانه هستند. 
کمپانی های خودرو و مبلمان نیز به این مواد عالقمند هستند چون استفاده 

از آن باعث افزایش کارایی می شود.
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به گزارش سازمان ملل، ژاپن کشوری است که در دنیا به دلیل میزان غیر 
طبیعی جمعیت مسن و سالخورده در آن شناخته شده می باشد. به همین 
دلیل مقدار جمعیت در سن کار این کشور بین سال های 2000 تا 2018 
حدود 12 درصد کاهش یافته و این موضوع در عدم رشد اقتصادی کشور 
نقش داشته است. ژاپن به منظور مقابله با مشکل جمعیت سالخورده، اقدام 
 )IoT(به سرمایه گذاری بر روی انواع مختلفی از وسایل مجهز به اینترنت اشیا
کرده است. ابزار هوشمند بهداشتی و پزشکی قابلیت های زیادی دارند، 
بسیاری از آن ها قادر به کنترل و ثبت داده هایی نظیر نرخ ضربان قلب، 
تنفس و فشار خون هستند. یکی از کمپانی های فعال در عرصه راهکارهای 
بر پایه اینترنت اشیا، کمپانی میتسوفوجی واقع در کیوتو است. این کمپانی 
خود را این گونه توصیف می کند: تنها کمپانی در جهان که راهکارهای یک 
مرحله ای از الیاف منحصر به فرد به خدمات ابری ارایه می دهد و آن ها را 
از ژاپن در اختیار مشتریان سرتاسر جهان می گذارد. سنسورهای مجهز به 
اینترنت اشیای میتسوفوجی درون لباس قرار می گیرند که اغلب از آن ها 
به عنوان راحت ترین فناوری پوشیدنی یاد می شود. این کمپانی در حال 
حاضر تمرکز خود را بر روی توسعه و تولید الیاف رسانای بر پایه نقره با برند 
 Hamon و محصوالت پوشیدنی مجهز به اینترنت اشیا با برند AGposs
گذاشته است. این محصوالت از سال 2016 وارد بازار شده اند. الیاف ای جی 
پاس الیاف نایلون کشسان و انعطاف پذیر و با قابلیت رسانایی الکتریسیته 
بوده که با نقره پوشش دهی شده اند. با قرار دادن این الیاف در پلیورهای 
هامون می توان اطالعات بیومتریک یا زیست سنجشی نظیر نرخ تنفس و 
ضربان قلب، دما، رطوبت و سرعت و داده های ژیروسکوپیک را کنترل کرد. 
این داده ها با استفاده از فرستنده متصل به پارچه یا سایر ابزار هوشمند به 
موبایل ها و پلتفورم های ابری ارسال می شوند. فناوری فوق را می توان بر روی 
انواع مختلفی از پوشاک به کار گرفت به عبارتی پتانسیل کاربردی آن بسیار 
گسترده است. پیشنهاد خود کمپانی استفاده از آن در لباس های ورزشی می 
باشد نظیر یوگا یا وزنه برداری چون فعالیت های ورزشی برای حفظ سالمتی 
افراد مسن از اهمیت زیادی برخوردار است. به گزارش کمپانی میتسوفوجی 
این فناوری برای مقاصد صنعتی نیز قابل استفاده است برای مثال لباس های 
کار کارگران. اگرچه این موارد نیز از نظر ارزش در حال رشد هستند اما بخشی 
که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است بخش مراقبت های بهداشتی 

می باشد. گفته می شود لباس های هوشمند هامون در تابستان داغ این کشور 
می توانند وضعیت سالمتی افراد سالخورده را کنترل کنند. در ماه های ژوییه 
و اوت سال گذشته از 105نفری که در اثر گرمازدگی در توکیو جان سپردند، 
80 نفر 70 ساله یا مسن تر بودند. کمپانی میتسوفوجی برای توسعه بیشتر 
این فناوری با محققان دانشگاه همکاری کرده است تا بتواند الگوریتمی را 
برای لباس های هاومن طراحی کند که بتواند پیش از بروز گرمازدگی آن را 
پیش بینی کند. به گفته مدیر عامل میتسوفوجی پلیورهای هامون در مقایسه 
با فناوری های پوشیدنی حال حاضر نظیر دستبندها به شیوه ای مد روز تر 
قادر به کنترل ضربان قلب هستند. با استفاده از این فناوری گرمازدگی قابل 
تشخیص بوده و هشدارهایی نیز در هنگام حمله قلبی به افراد مسوول در 
این رابطه فرستاده می شود. کمپانی میتسوفوجی همچنین لباس های یک 
بار مصرف را برای استفاده در مراکز مراقبتی تولید کرده است. او می گوید 
که جمعیت سالخورده یک مشکل جهانی است و ژاپن به عنوان کشوری که 
تعداد زیادی از این قشر را در خود جای داده است، می تواند راهکارهای آن را 
نیز ارایه دهد. خانواده های سنتی پر جمعیت که در آن از افراد مسن خانواده 
مراقبت و نگهداری می شد، مربوط به گذشته است. امروزه پرستارانی که با 
استفاده از فناوری های پزشکی از راه دور به داده های مربوط به بیمار نظارت 
دارند، نقش اعضای خانواده آن بیمار را بازی می کنند. به نظر من تا سال 
2040 دیگر نیازی به مراجعه به بیمارستان ها نیست چون بیماری ها و عالیم 

آن ها از پیش قابل شناسایی هستند.

در این دوره از نمایشگاه تکس پروسس که از تاریخ 14 تا 17 ماه می در مسه 
فرانکفورت آلمان برگزار می شود، جدیدترین ماشین آالت و روش های انجام 
فرایند بر روی منسوجات و مواد اولیه انعطاف پذیر به نمایش گذاشته خواهد 
شد. بازدیدکنندگان از بخش های مد و پوشاک و تولیدکنندگان مبلمان و 
منسوجات خانگی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. تکس پروسس با 
داشتن غرفه گذارانی از 29 کشور مختلف، طیف کاملی از فناوری های مربوط 
به پردازش منسوجات را ارایه خواهد داد از طراحی گرفته تا طرح بندی، برش، 
ساختن، مرتب کردن، چاپ دیجیتال، فرم دهی، تکمیل، لجستیک و بازیافت. 
موضوع اصلی این دوره از نمایشگاه، میکروکارخانه هاست. در حال حاضر 
چهار میکروکارخانه در این نمایشگاه وجود دارد. میکروکارخانه چاپ دیجیتال 
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در تکس پروسس و تک تکستیل با همکاری موسسه تحقیقاتی الیاف و 
نساجی دنکندورف و شرکای صنعتی، سه خط تولید را در این نمایشگاه 
به نمایش خواهند گذاشت که مربوط به پوشاک، کفش های سه بعدی 
کشباف و پردازش منسوجات فنی برای مثال منسوجات مربوط به خودرو 
یا مبلمان می شود. دانشگاه فنی آخن با همکاری بعضی از فعاالن صنعتی 
و محققان در میکروکارخانه منسوجات هوشمند خود، یک کوسن هوشمند 
تولید خواهد کرد و به این وسیله سازگاری صنعتی تولید منسوج هوشمند از 
مرحله طراحی تا تکمیل آن را نشان خواهد داد. شش کمپانی فعال در عرصه 
های مختلف تصویرسازی، سیستم های برش CAD، محاسبه خودکار توده 
بدنی، طرح بندی و اتوماسیون فرایند نیز زیر چتر جهان مد دیجیتال گرد 
هم جمع شده اند. آن ها در این نمایشگاه با همکاری یکدیگر روش های یکی 
شدن محصوالتشان را با گردش های کاری مختلف در طول زنجیره ارزش 
افزوده نشان خواهند داد و زنجیره فرایند دیجیتال را به یک تجربه زنده تبدیل 
خواهند کرد. تمرکز اصلی آن ها بر روی سفارشی سازی مد و پوشاک خواهد 
بود. عالوه بر آن کمپانی های Efk-تولید کننده سیستم های محرک ماشین 
آالت دوخت صنعتی و-Gemini-متخصص کد یا طراحی به کمک رایانه-

نشان می دهند که چطور می توان پیراهن های فوتبال با طراحی سفارشی 
تولید کرد. میکروکارخانه راهکاری آسان که بیشتر شرکت ها با استفاده از 

در طول پروژه های فضایی آپولو ثابت شد که گرد و غبار ماه می تواند برای 
فضانوردان مشکل ساز شود. گرد و غبار با سایش پارچه و تجهیزات اصلی به 
سرعت لباس فضانورد را تخریب می کند و در عین حال بر روی سالمت او نیز 
تاثیر منفی به جای می گذارد. در گذشته فضانوردان آپولو اعالم کرده بودند 
که گرد و غبار ماه در طول انجام ماموریت بر روی پوست، چشم و سیستم 

تنفسی آن ها تاثیر گذاشته بود.
ناسا در حال حاضر در حال بررسی بازگشت احتمالی به ماه است و آژانس 
فضایی اروپا نیز قصد دارد یک پایگاه دایمی بر روی سطح ماه تاسیس کند. 
ناسا با توجه به این قضیه، گرد و غبار ماه را به عنوان یک چالش زیست 
محیطی جدید تعریف کرده است که برای ماموریت های آینده بر روی سطح 

ماه باید بر آن غلبه کرد.
گروهی از مهندسان شرکت بویینگ برای رفع این مشکل با استفاده از فناوری 
نانولوله های کربنی یک لباس فضانوردی با خاصیت خودتمیزشوندگی را تولید 

و آزمایش کرده اند.

ساختارها و منابع موجود خود بتوانند آن را به کار بگیرند، ارایه می دهد. یکی 
از مهم ترین موضوعات نمایشگاه های تکس پروسس و تک تکستیل پیش 
رو، مبحث پایایی است. هر دو نمایشگاه برای نخستین بار تالش های غرفه 
گذاران در راستای این موضوع مهم را به معرض نمایش خواهند گذاشت. 
در این رابطه جوایزی نیز به نوآوری های صورت گرفته در این زمینه اهدا 
خواهد شد. این دو نمایشگاه همچنین برای اولین بار دارای یک سالن نمایش 
مشترک خواهند بود. تکس پروسس در سالن 4.1، میکروکارخانه چاپ 
دیجیتال منسوجات را با خط تولید لباس، کفش و منسوجات سه بعدی 
نمایش می دهد. عالوه بر آن غرفه گذاران در آماده سازی محصول، تکمیل، 

لجستیک و ... حضور خواهند داشت. 
بعضی از تامین کنندگان پارچه های کشباف و تابیده شده، تاری پودی، 
منسوجات پوشش دهی شده و بی بافت ها و همچنین تامین کنندگان منتخب 
ماشین آالت نساجی نیز از نمایشگاه تک تکستیل در این سالن حضور خواهند 
داشت. می شود، متخصصان در مورد مباحث روز این صنعت به گفتگو 
 ،)CRM(خواهند پرداخت. نرم افزارهای مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری
برنامه ریزی منابع سازمانی)ERP(، مدیریت چرخه عمر محصول)PLM( و 
مدیریت زنجیره تامین)SCM( در میان سخنرانی های ارایه شده توسط غرفه 

گذاران وجود خواهد داشت.          

تولیدلباسفضانوردیباخاصیتخودتمیزشوندگیتوسطمهندسانشرکتبویینگ

فناوری
مهندسان شرکت بویینگ یک لباس فضانوردی با سیستم حذف گرد و غبار 

تعبیه شده درون آن را تولید کرده اند.
در این فناوری نخ های رسانای موازی تهیه شده از الیاف نانولوله ای کربن 

انعطاف پذیر، درون الیه بیرونی لباس فضانوردی قرار می گیرند.
نانولوله های کربنی توسط ولتاژ متناوب انرژی دریافت می کنند و یک موج 
رونده از میدان الکتریکی را در اطراف لباس ایجاد می نمایند. با این کار هم 
از تجمع گرد و غبار ماه جلوگیری شده و هم گرد و غبارهای احتمالی اطراف 

لباس دفع می شود.
در واقع الیه بیرونی لباس فضانوردی به عنوان یک زیرالیه غیررسانا برای 
الکترودها عمل می کند. میدان الکتریکی می تواند ذرات گرد و غبار را در 
فضا به صورت شناور درآورده و آن ها را از سطح لباس دور کند و در ضمن 
این ذرات را از طریق نیروهای الکترواستاتیک و دی الکتروفورتیک دفع نماید.

با افزودن یک پوشش نظیر پوشش WFM که توسط ناسا برای کاهش 
چسبندگی سطحی ذرات گرد و غبار ایجاد شده می توان کارایی سیستم 

حذف گرد و غبار را افزایش داد.
در واقع این سیستم برای نتیجه گیری بهتر از فناوری های پیشین سپر غبار 

الکترودینامیک و فناوری پوشش دهی WFM استفاده می کند.
علت استفاده از نانولوله های کربنی

یک لباس فضانوردی باید ویژگی های زیادی داشته باشد برای مثال باید 
انعطاف پذیر باشد تا مانع از حرکت فضانورد نشود و در عین حال باید مقاومت 

سایشی خوبی داشته باشد تا در برابر ساییدگی و پارگی دوام بیاورد. 
مهندسان هنگام طراحی این لباس فضانوردی باید ماده اولیه ای را به جای 
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الکترود پیدا می کردند که بتواند تمامس نیازهای فوق را برآورده کند. 
در نهایت از نانولوله های کربنی به عنوان الکترودهای سیستم حذف گرد و 
غبار استفاده کردند چون این نخ ها انعطاف پذیر بوده و خود را با الیه بیرونی 
لباس و مواد اولیه ای که در آن قرار می گیرند، مطابقت می دهند. عالوه بر 
آن گفته می شود استحکام مکانیکی نانولوله های کربنی بسیار بیشتر از فلزات 
بسیار رسانا نظیر مس می باشد. استحکام و انعطاف پذیری این الیاف نیز عالی 
بوده و دانسیته پایین نانولوله های کربنی آن ها را به انتخابی ایده آل در برابر 

الکترودهای فلزی تبدیل می کند.
اثبات مفهوم

با انجام آزمایشات تجربی با استفاده از مواد اولیه لباس های فضانوردی در 
شرایط محیطی و خال، مفهوم سیستم حذف گرد و غبار اثبات شد.

تیم تحقیقاتی با استفاده از مشاهدات آنی آزمایشات انجام شده بر روی 

نمونه های کوچک تهیه شده از مواد اولیه لباس های فضانوردی و نمونه های 
در مقیاس بزرگ تر، مدارک محکمی را در مورد این که سیستم حذف گرد 
و غبار قادر به محافظت از فضانورد و لباسش در برابر گرد و غبار ماه است، 

ارایه کرده اند.
این سیستم نشان داد که بر روی نمونه های کوچک شبیه سازی شده و 
نمونه های در مقیاس بزرگ تر، قادر است بین 80 تا 96 درصد گرد و غبار ماه 
را از خود دور کند. عالوه بر آن هنگام آزمایش بر روی نمونه های با مقیاس 
بزرگ تر مشخص شد که پس از استفاده از این سیستم تنها 4 تا 16 درصد 

منطقه مورد نظر از گرد و غبار پوشیده شده بود.
سیستم فوق در دو حالت مداوم و جهشی عمل می کند. در حالت اول به طور 
مداوم هر گونه گرد و غباری را که به پارچه نزدیک می شود دفع می کند و 

در حالت دوم گرد و غبار چسبیده به پارچه را از بین می برد.

خالقیتدرایجادخصوصیاتتازهدرالیافاکریلیک

از زمان اختراع الیاف اکریلیک در سال 1941 توسط دانشمندان کمپانی 
دوپونت هفتاد و پنج سال می گذرد. این الیاف که از آن به عنوان الیاف 
جالب توجه نام برده شده بود، در برابر نور خورشید آسیب نمی دیدند و بنا 
بر ادعای شرکت در برابر کپک، دمای باال و حتی اسید سولفوریک دارای 

مقاومتی طوالنی مدت بودند.
از آن زمان به بعد ویژگی های بسیار دیگری در این الیاف کشف شده که 
باعث افزایش عالقه به آن ها و گسترش زمینه های کاربردیشان شده است. 
برای اختراع مجدد این الیاف و افزایش طول عمر آن ها و تضمین مناسب 
بودنشان برای استفاده در منسوجات و کاربردهای فنی و همچنین تولید 

الیاف کربن از روش های متعددی برای ایجاد نوآوری استفاده شده است.
کمپانی Fisipe SA در پرتغال از سال 1976 اقدام به تولید الیاف اکریلیک 
کرده و در چهار سال اخیر به بخشی از گروه SGL تبدیل شده است. این 
کمپانی طی 15 سال گذشته به صورت فعاالنه در فرایند اختراع مجدد این 
الیاف مشارکت داشته و در حال حاضر نمونه محصوالتی را تولید کرده است 

که پاسخگوی تمامی زمینه های کاربردی هستند.
این کمپانی با سرمایه گذاری در دو خط تولید آزمایشی مختص الیاف 
اکریلیک)از سال 1998( و تولید پیش ماده الیاف کربن)از سال 2010( 

فعالیت های نوآورانه خود را پررنگ تر کرده است.
امکانات فوق در کنار یک آزمایشگاه داخلی و یک تیم تحقیق و توسعه 
اختصاصی که به صورت شبانه روز در زمینه تولید محصول و فناوری 
فعالیت می کنند منجر به سیر تکاملی محصوالت از سال 2000 به بعد 

شده است.
فعالیت های نوآورانه کمپانی فیسیپی عوامل مختلفی را در بر می گیرد. 
این عومل نه تنها روش کالسیک ایجاد خصوصیات جدید در محصول 
است بلکه شامل بازاریابی نوآورانه، به کار گیری تحقیق و توسعه و تولید 

سفارشی نیز می شود.
تمام عوامل باال در راستای استراتژی کمپانی در پذیرفتن چالش های بازار 

اکریلیک و پر کردن فضای بین کاالهای اقتصادی و کاالهای تخصصی 
است.

در تمامی پروژه های تحقیق و توسعه مشارکت با مشتری یک الزام است 
که این امر با هدف کمپانی فیسیپی مطابقت دارد.

نوآوری با به کار گیری هر یک از روش های زیر به تنهایی و یا به صورت 
ترکیبی رخ می دهد. در نتیجه محصوالت به دست آمده دارای درجه های 
مختلفی از پیچیدگی و پتانسیل نوآوری هستند و همچنین موارد کاربردی 

آن ها متفاوت است.
کمپانی فیسیپی در میان روش های اساسی برای اصالح الیاف اکریلیک 

تالش کرده است تا به تخصصی کردن موارد زیر بپردازد:
1. اصالح مقطع عرضی-اشکال مستطیلی، گرد،استخوان سگ و کلیه ای. 
از نظر تئوری و تا زمانی که کنترل عالی بر روی شرایط انعقاد و طراحی 
اسپینرت وجود داشته باشد، ایجاد تمامی این اشکال ممکن است. فیسیپی 
در زمینه مقطع عرضی الیاف به سطح باالیی از تکامل دست یافته است. 
این ویژگی در کنار رنگ الیاف زمینه تولید بهترین خز مصنوعی یا نرم ترین 

الیاف مورد استفاده در بافندگی دستی را فراهم می کند.
2. اصالح ساختاری-در پیش ماده الیاف کربن فشردگی فیالمنت ها یک 
عامل مهم محسوب می شود. یک ساختار بسیار متخلخل می تواند فیبریله 
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شود و الیافی با سطح مخصوص بسیار باال برای استفاده در مواد اصطکاکی 
ایجاد کند.

3. تزریق پیگمنت در مرحله ریسندگی-همان طور که کمپانی دوپونت 
پیش از این اعالم کرده بود، الیاف اکریلیک در برابر نور خورشید بسیار 
مقاوم هستند. این ویژگی در کنار تزریق صحیح پیگمنت به مذاب یا محلول 
پلیمر منجر به تولید بهترین الیاف برای استفاده در پارچه های مربوط به 
فضاهای بیرونی می شود)الیاف مقاوم در برابر نور خورشید(. بسیاری از مواد 
اولیه تا زمانی که در سیستم حالل مناسب قابل دیسپرس شدن باشند، 
قابل استفاده در فیالمنت های الیاف به منظور اصالح خواص آن ها هستند.

4. رنگرزی ژل-رنگرزی ژل در طول فرایند اکستروژن زیست سازگارترین 
روش برای رنگ کردن الیاف است. کمپانی فیسیپی برای تضمین به دست 
آمدن رنگ انحصاری مشتریان دارای خدمات سریعی برای رنگ همانندی 

است.
5. مواد اولیه فرایند تکمیل-پیش از فرایند خشک کردن و هنگام به کار 
گیری روغن تکمیل بر روی الیاف می توان خصوصیاتی نظیر نرمی عالی، 
اصالح شیمیایی الیاف و یا سایر خواص نظیر دفع آب را در الیاف به وجود 
الیاف است که به طور  آورد. این یک روش ساده اما مهم برای اصالح 

گسترده ای توسط کمپانی فیسیپی مورد استفاده قرار می گیرد.
استحکام  ویژه  به  کششی  باال-خواص  مخصوص  استحکام  با  الیاف   .6
مخصوص الیاف در مواردی که به عنوان تقویت کننده به کار می روند و 
یا در پیش ماده های الیاف کربن از اهمیت زیادی برخوردار است. کمپانی 
فیسیپی به عنوان یکی از اعضای گروه SGL و پس از تولید پیش ماده 
الیاف کربن برای این گروه دانش عمیق تری را در این زمینه کسب کرده 
است. از محصوالت اخیر کمپانی فیسیپی که بسیار نوید بخش هم هستند 
می توان به الیاف فنی مورد استفاده در ساخت و سازهای شهری برای 

تقویت آسفالت )Asphal+( اشاره کرد. 

7.تکمیل حرارتی- با اکسید کردن پیش ماده مناسب اکریلیک می توان 
خواص کند کنندگی شعله را در الیاف ایجاد کرد. پیشنهاد گروه SGL ماده 
اولیه Panox است که در لباس های آتش نشانی یا ترمز هواپیما استفاده 
می شود. تکمیل حرارتی کامل تر شامل اکسیداسیون و کربونیزاسیون یک 
پیش ماده اکریلیک خاص باعث تولید محصول دیگری بر پایه اکریلیک یا 
همان الیاف کربن می شود. طیف وسیعی از الیاف کربن نیز توسط گروه 

SGL عرضه می گردد.
8.بازاریابی و سفارشی سازی-بازاریابی نوآورانه با استفاده از تداعی های 
صحیح برند می تواند ابزار قدرتمندی برای نوآوری و ایجاد محصوالت و 
فرصت های تجاری جدید باشد. پتوی الکچری برند CR7 یک مثال در 
این رابطه است. این پتو در آمریکا و با استفاده از الیاف انحصاری کمپانی 
فیسیپی در پرتغال، کشور بازیکن حرفه ای فوتبال، کریستیانو رونالدو تولید 
می شود. بخش تحقیق و توسعه روابط محکمی را با مشتریان ایجاد می 
کند که خود اساس یک ابزار نوآوری مهم دیگر می شود: تولید سفارشی. 
فیسیپی با فعالیت در سه سطح از محصوالت اقتصادی، تخصصی و سفارشی 

پیشنهادی دارد که کل بازار اکریلیک را پوشش می دهد)شکل4(.
حاصل این نگرش سفارشی تولید محصوالت متعدد است. دانشمندان 
کمپانی دوپونت هیچ گاه تصور نمی کردند که استفاده از الیاف اکریلیک 
در توپ تنیس مناسب باشد اما مشتریان فیلیپی چالشی را در این زمینه 

به وجود آوردند.
کمپانی فیسیپی عقیده دارد که این روش درست برای اختراع مجدد الیاف 

اکریلیک و خلق یک داستان بی پایان است.
زیست سازگار بودن محصوالت چالش دیگری است که نیازمند نگرشی 
نوآورانه می باشد. علی رغم این که فرایند تولید الیاف اکریلیک پاک و 
دوستدار محیط زیست است، هنوز چالش های زیاد دیگری باقیست که با 

یک تیم تحقیق و توسعه قوی باید به رفع آن ها پرداخت.

درصنعتبیبافتهاچهمیگذرد؟

با توجه به این که در ماه های آغازین سال جدید هستیم تمایل دارم تا 
شما را از آن چه که در صنعت بی بافت ها در جریان است به ویژه اتفاقات 

مربوط به رشد و نوآوری آگاه کنم.

در آمریکای شمالی صنایع بی بافت به دلیل سرمایه گذاری های مداوم، 
مالکیت  و  شده  انجام  های  ادغام  تولید،  ظرفیت  در  گذاری  سرمایه 
شرکت های جدید در حال رشد است. انجمن صنایع پارچه های بی بافت 
در ظرفیت های  گذاری  رشد سرمایه  افزایش سرعت  متوجه   )INDA(
تولیدی در این منطقه شده است. از آن جایی که تصمیمات برای این 
سرمایه گذاری ها مربوط به دوران رکود بزرگ بود، روند سرمایه گذاری 
بین سال های 2012 تا 2014 کند شده بود. بی بافت ها معموال از تولید 
ناخالص داخلی واقعی پیشی می گیرند؛ ظرفیت تولید بی بافت ها در 
آمریکای شمالی در یک دوره 25 ساله یعنی از سال 1990 تا 2015، 5/4 
درصد در سال افزایش یافته در حالی که تولید ناخالص واقعی در ایاالت 
متحده آمریکا 2/4 درصد در سال بوده است. البته رشد ظرفیت از سال 
2012 تا 2014، 1/3درصد در سال کاهش یافته است. در سال 2015 
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و پس از دوران رکود، روند رشد به حالت اولیه ی خود بازگشت و شاهد 
افزایش 2/7 درصدی در آن سال بوده ایم. میزان رشد در سال گذشته 
حداقل  رشد  از  امسال  انجمن  است.  بوده  یا 5/1درصد  تن   153000
112000 تن یا 3/6درصدی خبر می دهد که بی شک تا پایان سال این 

رقم بیشتر نیز خواهد شد.
مفهوم رشد به خودی خود هیجان انگیز است. در حال حاضر شرکت هایی 
وجود دارند که در آمریکای شمال دارای امکانات تولیدی هستند و در 
حال اضافه کردن به این امکانات می باشند؛ شرکت هایی هم هستند )از 
کشورهایی نظیر آلمان، ترکیه و چین( که در آمریکای شمالی ردپایی 
از خود به جای گذاشته اند و مشغول سرمایه گذاری در ایجاد امکانات 
Carver Nonwoven Tech�  تولیدی هستند؛ شرکت هایی هم نظیر
nologies و US Cotton که پیش از این فعالیتی در عرصه بی بافت 
ها نداشته اند، در حال سرمایه گذاری در تولید این محصول می باشند. 
بخش اعظم امکانات تولیدی در جنوب شرقی آمریکا)جورجیا، کارولینای 
شمالی و جنوبی( واقع شده است. از 17 خط تولید جدید در سال 2016 

و 2017، 10 خط تولید در این مناطق قرار دارند.
روند رشد در صنعت بی بافت ها محدود به یک فرایند تولیدی مختص 
از  ای  گسترده  طیف  در  رشد  این  بلکه  شود  نمی  نهایی  کاربرد  یک 
فرایندهای تولیدی و مصارف نهایی رخ می دهد. تنوع در موارد کاربرد 
نهایی محصوالت باعث به وجود آمدن فرایندهای تولیدی مختلفی در این 

صنعت شده است.
شما ممکن است از این که چه عاملی باعث این رشد شده است متعجب 
شوید. رشد بی بافت ها ناشی از رشد بازار مصارف نهایی موجود و مصارف 
نهایی جدید می شود. سه مورد از موارد مصرف نهایی که شاهد رشد 
چشمگیری بوده اند عبارتند از دستمال های تمیز کننده، جاذب های 

بهداشتی و حمل و نقل.
دستمال های تمیز کننده!! به نظر می رسد که هر روزه در آمریکای 
شمالی یک محصول جدید از این گروه به بازار عرضه می شود. در حال 
حاضر پایانی برای رشد این محصول به نظر نمی رسد چون مصرف هر 
چیز از مایعات گرفته تا کرم ها و ژل ها تنها با استفاده از این دستمال ها 
امکان پذیر است. این رشد هم در دستمال های مورد استفاده در منازل-

امروزه برای هر گوشه ای از خانه از جمله سینک یک دستمال مخصوص 
وجود دارد- و هم دستمال ها دارای مصرف شخصی شاهد به چشم می 
خورد. افزایش مصرف در دسته بندی های موجود و رشد دسته بندی 

های جدید در بخش مورد نظر در این رشد تاثیرگذار بوده اند.
مواد جاذب بهداشتی بزرگ ترین گروه از مصارف نهایی محصوالت بی 
بافت هستند. مهم ترین عامل آن جمعیت است: جمعیت مسن با افزایش 
امید به زندگی و فرزندان کودکان نسل انفجار-کودکانی که در دوره انفجار 
جمعیت پس از جنگ جهان دوم زاده شده باشند-در آمریکا. چند سال 
پیش در طیف محصوالت مربوط به بی اختیاری انتخاب های محدودی 
وجود داشت به ویژه برای بی اختیاری های خفیف که از هر 10 زن بین 

18 تا 64 سال در آمریکا، 4 زن با آن درگیر هستند. امروزه وقتی در 
راهروی مربوط به محصوالت بهداشتی قدم می زنیم، محصوالت زیادی 
وجود دارند که می توان متناسب با نیاز شخصی انتخاب درست را از میان 

آن ها انجام داد.
بی بافت ها در عرصه حمل و نقل و به ویژه وسایل نقلیه سبک تنوع 
خود را از لحاظ حفظ منابع و راحت و بی صداتر کردن وسیله نقلیه ثابت 
کرده اند. تولید کنندگان خودرو همواره برای کاهش وزن خودرو و حذف 
قطعات فلزی سنگین از آن و جایگزین کردنشان با محصوالت سبک تر 
نظیر مواد اولیه کامپوزیتی تحت فشار بوده اند. رشد مصارف نهایی بی 
بافت ها نه تنها از افزایش استفاده از آن ها در وسایل نقلیه ناشی می شود 
بلکه افزایش فروش وسایل نقلیه در آمریکای شمالی نیز در این رشد نقش 
داشته است. درصد بیشتری از این وسایل نقلیه در آمریکای شمالی تولید 
می شوند که اندازه آن ها نیز روز به روز در حال بزرگ شدن است. در 
سال 2016 نسبت فروش تراک های سبک )شامل کراس اوور، مینی ون 
و اس یو وی( به خودروهای معمولی در آمریکا 60:40 و در سال 2013؛ 

50:50 بوده است.
افزایش  باعث  بافت ها  روند رشد و جذابیت های موجود در بخش بی 
چشمگیری در فعالیت های مربوط ادغام و تملک و به ویژه تملک شده 
است. در این میان شرکت هایی هستند که مالک شرکت های بی بافت 
شده اند نظیر شرکت Berry Plastics که مالک کمپانی Avintiv شده 
است. شرکت های CPG نیز به شرکت های فعال در عرصه ی بی بافت ها 
 Seventh که کمپانی Unilever نظیر کمپانی اند  داده  نشان  تمایل 
Generation  و کمپانی SC Johnson که کمپانی Babyganics را 

خریداری کرده اند.
یک سری از شرکت های کاغذسازی نیز در زمینه ی خرید و سرمایه گذاری 
در شرکت های بی بافت تمایل نشان داده اند. در این میان شرکت های 
بی بافتی هم هستند که شرکت های بی بافت دیگر را خریداری کرده اند 

.Lydall توسط کمپانی Texel نظیر خرید کمپانی
صنایع بی بافت ها در آمریکای شمالی یک صنعت موفق، در حال رشد، 
پررونق، پویا و متنوع است.چشم انداز این صنعت در آمریکای شمالی 
بسیار دلگرم کننده است نه تنها از جنبه های مثبت مربوط به بهبود 
اوضاع اقتصادی وجمعیت که بر مصرف محصوالت بی بافت تاثیرگذارند 

بلکه به لحاظ طبیعت داتی خود بی بافت ها. 
از آن جایی که منسوجات بی بافت را می توان برای کاربردهای مختلفی در 
مصارف نهایی خاص مهندسی کرد، سهم سایر مواد اولیه در مصارف نهایی 
موجود و توانایی بی بافت ها برای تامین نیازهای مربوط به مصارف نهایی 
جدید باعث تسریع رشد این صنعت می شود. عالوه بر آن از آن جایی که 
مواد اولیه بی بافت بیشتر در همان جایی که تولید می شوند مورد استفاده 
قرار می گیرند و تقاضا برای آن ها نیز در حال افزایش است، باید سرمایه 
گذاری های بیشتری در ظرفیت تولید این محصوالت در آمریکای شمالی 

انجام شود.
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نبرد تجاری بین ایاالت متحده و چین، بزرگترین 
اقتصادی جهان، در مقیاس بزرگی  قطب های 
بر روی اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد. چین و 
اقتصادی  قطب های  بزرگترین  متحده  ایاالت 
را  ژاپن  سال 2010  در  چین  هستند.  جهان 
به عنوان  تا  اقتصادی سرنگون ساخت  از نظر 

دومین کشور اقتصادی جهان شناخته شود. 
)شکل 1(

و  اقتصاد  تحقیقات  مرکز  گزارش  اساس  بر 
بازرگانی، انتظار می رود چین از آمریکا به عنوان 
بزرگترین اقتصاد جهان سبقت بگیرد. با دلیل 
نیروی کار ارزان و سیاست کارا و خوب دولت 
چین، پس از ورود به عرصه اقتصاد جهانی در 
اقتصاد  در  چشمگیری  رشد  به   1990 سال 
رسید، در آن زمان، ایاالت متحده در گنجاندن 
جهانی(  تجارت  سازمان   WTO در(  چین 

حمایت کرد. امروز ایاالت متحده به این 
فکر می کند که در آن زمان تصمیم اشتباهی 
برای کمک به چین گرفته است. پس از انقباض 
اقتصادی در سال 2008، دولت اوباما اقدامات 
گوناگونی را برای بهبود آن انجام داده است. 
صرف  را  کالنی  هزینه های  متحده  ایاالت 
مبارزه با تروریسم در افغانستان، عراق، لیبی و 
نمود.  تر  را سخت  این شرایط  و  نمود  سوریه 
انتخابات ریاست  به همین دلیل است که در 
جمهوری دونالد ترامپ اعالم کرد اقدامات الزم 
را جهت افزایش تولید در ایاالت متحده انجام 
خواهد داد. تعرفه جدید برای کاالهای چینی 
ممکن است موجب تورم در ایاالت متحده شود، 
اما در عین حال مفسران انتظار دارند که این 
امر موجب افزایش اشتغال در آمریکا و به طور 

خاص در صنایع با تکنولوژی باال گردد.
چین به عنوان پاسخ سریع به ایاالت متحده در 
تحمیل تعرفه باال اعالم کرده است که تعرفه 
چین  برای  آمریکایی  کاالهای  برای  مشابهی 
در نظر گرفته شده است. این نبرد تجاری بین 
بزرگترین اقتصادهای جهان در مقیاس بزرگی 

بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت.
مطمئنا آنچه که دولت هر دو کشور در حال 
برای عموم مردم هر دو  نه  انجام آن هستند 
کشور و نه برای صنایع مرتبط در این کشورها 

مفید نخواهد بود.

مترجم : دکتر مژده قهرمانی هنرور

شکل 1: نبرد تجاری میان چین و آمریکا به جهان و خودشان آسیب می رساند

تأثیرنبردتجاریبین
ایاالتمتحدهآمریکاوچین
درصنعتپوشاک
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ایاالت متحده آمریکا و چین در این مورد چه 
فکری می کنند؟

ترامپ رییس جمهور آمریکا وعده داده است که 
مالیاتی فراتر از حد تصور برای دارایی های چین 
در نظر خواهد گرفت.  بر اساس این گزارش، در 
29 ژوئن، ایاالت متحده مبلغ 34 میلیارد دالر 

تعرفه واردات چین را اعمال نمود.
یکی دیگر از تعرفه های 16 میلیارد دالری در 
این  لوله می باشد.  به خط  حال حاضر مربوط 
و  یخچال  خورشیدی،  پانل های  شامل  تعرفه 
فریزر، ماشین های شستشو و غیره می شود. به 
زودی اعالم می شود که چین نیز تعرفه ای به 
ارزش 34 میلیارد دالربرای ورود کاال از ایاالت 

متحده به چین تحمیل می کند.
ایاالت  تجاری  نماینده   ،Robert Lighthizer

بدون  کار  این  که  کرد  خشم  ابراز  متحده، 
شده  انجام  توجیه  یا  قانونی  مبنای  هیچگونه 
"در  گفت:   Lighthizer بیانیه،  یک  در  است. 
نتیجه عکس العمل انتقام جویانه چین و عدم  
موفقیت در تغییر شیوه های خود، رئیس جمهور 
متحده(  ایاالت  تجارت  نماینده   USTR به( 

دستور داد تا روند تحمیل تعرفه های 10٪ به 
مبلغ 200 میلیارد دالر از واردات چین را آغاز 
کند. این واکنش متقابل آمریکا بود که موجب از 
بین بردن شیوه های مضر صنعت چین می شود. 

"
 : نموده  بیان  چین  بازرگانی  وزیر  پاسخ  در 
"این امر کامال غیر قابل قبول است که ایاالت 
متحده بتواند فهرست جمع آوری مالیات ارتقاء 
یافته را سریعتر منتشر کند. ما به طور رسمی 
ایاالت  این رفتار  بیان می کنیم.  را  اعتراضمان 
متحده به چین آسیب می رساند، به دنیا آسیب 
می رساند و حتی به خود آمریکا آسیب می زند. 
به منظور محافظت از صنعت هسته ای کشور 
مانند  نیز  دولت چین  مردم،  اساسی  منافع  و 

همیشه باید اقدامات متقابل را انجام دهد. "
در فهرست تعرفه 200 میلیارد دالری چیست؟

 USTR این لیست در گزارش 195 صفحه ای
عمده  شامل  گزارش  این  است.  دسترس  در 
کنندگان  مصرف  که  بود  خواهد  محصوالتی 
خریداری  پوشاک  تهیه  برای  سوپرمارکت  از 
یا پوشاکی که به طور آماده تهیه  می کنند و 

می کنند. پنبه و تمام مواد اولیه مربوط به تولید 
منسوج )نخ پنبه، نخ پنبه دوخت، پارچه پنبه ای 
و ضایعات پنبه ای( با تعرفه 10 درصدی برای 
شرکت هایی که کاال را از چین وارد می کنند، 
استر،  پلی  نخ  نایلون،  نخ  شد.  خواهد  مواجه 
ویسکوز، جوت، کنف و خمیر مواد سلولزی نیز 

در لیست قرار دارند.
)شکل 2(

و  نارگیل  الیاف  تولیدکنندگان  این،  بر  عالوه 
سایر الیاف گیاهی، آنها را تبدیل به مواد خام 
پایدار جایگزین می کنند. پارچه های رنگی در 
کنار مواد خام، منسوجات بی بافت، پارچه های 
حوله ای، گیپور، توری و چرم در لیست هدف 
قرار دارند. پوشاک و لوازم جانبی ساخته شده 
از پالستیک، پالستیک ولکانیزه شده )اثر دادن 
گوگرد بر کائوچو(، پوست خز و الیاف سلولزی 

نیز با تعرفه های جدید مواجه خواهند شد.
دستی،  کیف های  جانبی،  لوازم  که  آنجا  تا 
مانند  مسافرتی  کاالهای  و  ورزشی  کیف های 
چمدان ها و موارد ناچیز شامل تعرفه می گردد. 
چرمی،  کفش های  برای  تعرفه هایی  همچنین 
کاالهای  برای  جالدهنده  و  چشمی  قالب ها، 
چرمی نیز وجود خواهد داشت. عالوه بر این، 
بسته های  برای  نیز  فروشان  خرده  و  برند ها 
نمایند.  پرداخت  تعرفه  باید  خود  وارداتی 
برچسب پوشاک، کارتن های تاشو، جعبه، لوازم 
بسته بندی و غیره در لیست پرداخت تعرفه قرار 

خواهند گرفت.

کاالهای  برای  می خواهد  متحده  ایاالت  چرا 
چینی تعرفه بگذارد؟

متحده  ایاالت  که  دارد  وجود  متعددی  دالیل 
می نماید.  تعیین  تعرفه  چینی  کاالهای  برای 
این هدف بزرگ ستاد انتخاباتی رئیس جمهور 
ایاالت  بین  تجارت  شکاف  تا  است   Trump

کردن  محدود  با  را  کشورها  دیگر  و  متحده 
واردات و افزایش بخش تولیدی خود در ایاالت 

متحده کاهش دهد.
جمهوری  ریاست  از  سال  دو  تقریبا  چه  اگر  شکل 2: محصوالتی که از چین وارد ایاالت متحده می شوند
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ترامپ می گذرد اما این اعالم تهاجمی تعجبی 
برای همگان نداشته است. این اولین تالش برای 
کاهش کسری تجاری 337 میلیارد دالری بین 
ایاالت متحده و چین می باشد. بخش اول آن 
اعمال 25 درصد تعرفه برای 50 میلیارد دالر 
کاالهای چینی خواهد بود که از ان به عنوان 

"تکنولوژی مهم صنعتی " نامبرده می شود. 
]The Guardian, 29 May 2018[

و  تحقیق  غرب،  جهان  که  بود  این  بر  اعتقاد 
توسعه را در تمام جهان هدایت کرده و جهان 
می  آشنا  پیشرفته  و  جدید  فناوری های  با  را 
برنامه  به  مربوط  تعرفه جدید کاالهای  نماید. 
"Made in China 2025" می باشد که دولت 

رساندن  آسیب  به  منجر  است  معتقد  ترامپ 
ایاالت متحده و سراسر جهان  به شرکت های 

خواهد شد. این سیاست ها شامل انتقال اجباری 
از قیمت متداول  آوری است که می تواند  فن 
"تکنولوژی  چین  دولت  مالکیت  مجوز  صدور 
کمتر  سایبری"  سرقت  و  استراتژیک  حساس 

باشد.
دولت ترامپ معتقد است که بسیاری از مشاغل 
ایاالت متحده به علت جهانی شدن و بازی های 
ناعادالنه از سوی بسیاری از کشورها از جمله 
چین از بین رفته است. این بیانیه اصلی ترامپ 
انتخابات ریاست جمهوری  برنده  او را  بود که 
2016 در برابر هیالری کلینتون که طرفداران 
بیان  از مفسران  بسیاری  نمود.  زیادی داشت، 
نموده اند که این گفته فقط یک شعار تبلیغاتی 
معتقد  ترامپ  دولت  حال،  این  با  است.  بوده 
بر روی  ناپذیری  تزلزل  به طور  باید  است که 

کاالهای چینی تعرفه های متغیر تعریف نموده 
و همچنین ایاالت متحده را از هرگونه معامله 

تجاری دور نماید.
توسط  ترامپ  جمهوری  ریاست  موقعیت 
 ،Peter Navarro مشاورتجاری اش 
توسط  »مرگ  کتاب  درتالیف  که 
است،  نموده  چین«همکاری 
Na�  شدیدا پشتیبانی می شود.

را  کتاب  این  بعدها   varro

ویدئویی  مستند  صورت  به 
تبدیل کرد تا نشان دهد که 
ظهور چین به اقتصاد آمریکا 

لطمه وارد نموده است.
از  یکم،  و  بیست  قرن  در 
یکم  و  بیست  قرن  ابتدای 
امروز صادرات چین هفت  تا 
برابر شده است. در حال حاضر 
چین بزرگترین صادر کننده کاال 
در جهان با ارزش حدود 2 تریلیون 

دالر در سال است.
 Andrew Walker, BBC Economics[

.]Correspondence, July�12, 2018

پیامدهای نبرد تجاری
روی  جدید  های  تعرفه  تحمیل  به  توجه  با 
نتیجه  متحده،  ایاالت  توسط  چینی  کاالهای 
آن در صنایع پوشاک و کفش قابل توجه می 
تامین  زنجیره  گرفتن  درنظر  با  در کل  باشد. 
در  بود.  خواهیم  قیمت  کلی  افزایش  شاهد 
نتیجه این اقدام آمریکا منجر به تورم در قیمت 
می گردد  متحده  ایاالت  در  محصوالت  نهایی 
توسط  باید  فقط  افزایش  این  متاسفانه،  که 

مصرف کنندگان آمریکایی پرداخت شود.
تخمین زده می شود که بیش از 84٪ کاالهای 
وارداتی به ایاالت متحده از چین وارد می شود. 
پوشاک،  روی  بر  بالقوه  طور  به  موضوع  این 
کفش و لوازم جانبی برندها تاثیرگذار می باشد 
بازار  مبارزه  و  این کاالها  و سبب گران شدن 
ایاالت متحده علیه این افزایش قیمت می گردد. 

 | زمستان  3097



آخرین  در  پوشاک  بخش  به  مربوط  کاالهای 
دوره تعرفه ها اضافه شده است و این امر بعد از 
یک دوره نظرسنجی عمومی مطرح شده است.

از  خاص  گروه  یک  که  نیست  تعجب  جای 
اگرچه  که  معتقدند  متحده  ایاالت  شهروندان 
قیمت خرده فروشی افزایش خواهد یافت، اما به 
طور بالقوه سبب تقویت صنعت داخلی پوشاک 

و مد می شود.
از  نساجی(  ارگان های  ملی  )شورای   NCTO

به  و  نموده  قدردانی  جدید  تعرفه های  اعالم 
تا  است  کرده  پیشنهاد  ترامپ  جمهور  رییس 
دسته های بیشتری از منسوجات تکمیل شده 

و پوشاک را در لیست تعرفه بعدی قرار دهد. 
از سوی دیگر، خرده فروشان با آخرین تعرفه 
ترامپ خوشحال نیستند. آنها فکر می کنند که 
این استراتژی دیوانه وار مبلغ  200 میلیارد دالر 
روی محصوالت وارداتی از چین هزینه می شود 
به  رساندن  آسیب  به   منجر  بالقوه  به طور  و 
خانواده ها و کارگران آمریکایی می شود. مجددا 
میلیون ها  می تواند  چین  جویانه  تالفی  اقدام 
باعث  ببرد،  بین  از  را  متحده  ایاالت  در  شغل 
آسیب زدن به کشاورزان، بازرگان محلی و کل 

جامعه شود.

نبرد تعرفه و صنعت پوشاک بنگالدش
می  زندگی  جهانی  اقتصاد  یک  در  ما  امروزه 
کنیم. یک تجارت منصفانه بین کشورها باید به 
 John Divine .بهترین وجه به نفع همه باشد
، مامور ارشد سرمایه گذاری در گزارش خبری 
ایاالت متحده و جهان بیان نمود: اقتصاد ایاالت 
با توجه به جنگ تعرفه همانند مثال  متحده 

"پاندورا خارج از جعبه خویش است" می باشد.
کاالهای  مورد  در  شده  اضافه  های  تعرفه  با 
چینی و زمانی که پای محصوالت پوشاک به 
میان می آید، قیمت درنظر گرفته شده برای 
کاالهای ساخته شده در چین نسبت به دیگران 
دیگر  کشورهای  نتیجه،  در  بود.  خواهد  باالتر 
میتوانند در این کاالها با چین رقابت کنند و در 
زمینه پوشاک از چین سبقت بگیرند. بنابراین، 

نظر  به  پوشاک چینی  ای در  تعرفه  با چنین 
لباس های  قیمت  و  صادرات  میزان  می رسد 
بنگالدش افزایش یابد. با توجه به 200 میلیارد 
دالر آمریکا در تعرفه پوشاک وارداتی از چین، 
به صنعت پوشاک ضربه شدیدی خواهد خورد. 
با توجه به جهانی شدن، هیچ کشوری توانایی 
درونی برای سازگاری با تاثیر تولید جهانی کاال 

و خدمات ندارد.
بنابراین، هنگامی که ما بتوانیم از تاثیرات جهانی 
بهره مند شویم، برای مردم هر کشوری راحتتر 
خواهد بود تا کاالهای خود را با هزینه کمتری 
تهیه نمایند. به عنوان مثال، با توجه به هزینه 
شرت  تی  یک  بنگالدش،  در  کار  هزینه  کم 
از یک برگر است. به همین  ارزان تر  اروپا  در 
دلیل، خدمات مخابراتي و فناوري هاي پیشرفته 
مي تواند به راحتي به مردم بنگالدش در اقتصاد 

آزاد تجارت ارائه شود. 
در همان زمان، هنگامی که کارخانه های پوشاک 
چینی کسب و کار خود را از دست می دهند، 
اولیه  مواد  چینی  پارچه های  تولید کنندگان 
یک  با  را  خام  پارچه  و  نخ  مانند  اضافی خود 
به  بنگالدش  های  کارخانه  به  رقابتی  قیمت 

فروش می رسانند.
بنابراین، شانس کمی وجود دارد که کارخانه های 
رقابت  با  بنگالدش  در  جین  و  پارچه  تولید 
بیشتری مواجه شوند، اما با انتقال سریع مد، 

آنها ممکن است تصور کنند که قوی تر باشند.
کاالی  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اگر 
چینی به ایاالت متحده آسیب ببینند، به شدت 
آمریکای  اروپا،  در  جدید  بازارهای  دنبال  به 
التین، استرالیا، شرق آسیا و غیره خواهند بود 
که صادرکنندگان بنگالدشی به راحتی به آن 

دست نمی یابند. 
در حال حاضر سوال این است که در صورت 
افزایش هزینه تعرفه در مورد کاالها و پوشاک 
این  دریافت  توانایی  بنگالدش  آیا  چینی، 
سفارشات از ایاالت متحده را خواهد داشت یا 

خیر. 
با وجود عدم آمادگی بنگالدش، با دلیل شرایط 

موجود، بنگالدش احتماال غرق در تخیالت و 
هیچ  نمی تواند  حالیکه،  در  شد.  خواهد  اوهام 
این شرایط دریافت  از  قابل مالحظه ای  مزیت 
کند. فقط در حال حاضر به کسب و کار ایاالت 
 Walmart، کنید.  دقت  بنگالدش  در  متحده 
Sears، JC Penny، GAP، Levi's، Phil�

lips Van Heussen، و غیره همه این کسب 

و کارها از مرکز تجارت در هند کنترل می شوند. 
خرده  این  از  را  سود  بیشترین  هند  بنابراین، 

فروشان ایاالت متحده دریافت می کند.
اکثر واردکنندگان ایاالت متحده می خواهند از 
خریداری   )LDP )Landed Duty Payed

بنگالدشی  کنندگان  صادر  حالیکه  در  کنند 
نمی خواهند این سیستم پرداخت را قبول کنند. 
پرداخت  برای  آنها می توانند  که  است  درست 
 FOB و حمل و نقل LC امن تحت اصطالح
اقدام نمایند اما اگر سعی نکنیم با در نظر گرفتن 
شرایط مشتری رقابتی را بدست آوریم، به آرامی 
بازار ایاالت متحده را که دو سوم اقتصاد جهان 

را مصرف می کند از دست می دهیم.
ایاالت  با  باید   BGMEA و  بنگالدش  دولت 
 FTA )متحده مذاکره کنند تا واجد شرایط برای
توافقنامه تجارت آزاد( شوند و شروع به تهیه 
بسته مالی کنند تا تولید کنندگان ما بتوانند 
تحت شرایط / LDP  پرداخت نقد هنگام تحویل 

به صورت FOB / LC  به فعالیت بپردازند. 
در غیر این صورت، هجوم سفارشات ایاالت متحده 
کنترل  هندی  و  چینی  واردکنندگان  توسط 
می شود. این سفارشات هیچ هزینه مشخصی را 
در بر نمی گیرد چرا که بیشترین سود متعلق به  

وارد کنندگان کاالها خواهد بود. 

منبع :
(University of Manchester), (IBA� Uni�

versity of Dhaka), Director, Promoda 
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در نمایشگاه شلوغ Canton در جنوب چین، 
 Pan ،تولید کننده نسل دوم در زمینه نساجی
Jing، به شدت قیمت های خود را کاهش داده 

است.
عنوان  غرفه  سردر  در  شده  نصب  تابلوی 
برای  ارزان، کارخانه  بسیار  می کند: موجودی 

فروش ... ترخیص کاال از گمرک.
این یک تصمیم آسان برای خانواده Pan نبوده 
است که کارخانه پنبه خود را بعد از 32 سال 
که  پنبه ای  کارخانه  این  بگذارد.  فروش  برای 
زمانیکه چین  در سال 1986،  پدرش  توسط 
به عنوان مرکز جهانی تولید نساجی و پوشاک 

ظهور نمود، تاسیس گردیده بود. 
سال هاست که آنها در حال تولید محصوالت 
آشپزخانه،  دستگیره  از   - خانگی  پنبه ای 
و  آشپزخانه  ظروف  رویه  اجاق،  دستکش 
حوله - و صادرات آنها به ایاالت متحده و اروپا 

هستند.

خود  تولید  خطوط  داشتند  سعی  آنها  اخیرا 
منطقه  در  مترمربع   40/000 کارخانۀ  در  را 
افزودن  با  و  دهند  ارتقاء  جنوبی   Guangxi

به  هایی  بالش  و  پنبه ای  بازیافتی  کیسه های 
را  خود  تولیدات   )emojis( شکلک  صورت 
را  بیشتری  مشتری های  تا  دهند  گسترش 
نیروی  هزینه های  افزایش  اما  نمایند.  جذب 
کار و رشد آهسته در تقاضای خارج از کشور، 
سبب شد Pan هیچ انتخابی نداشته باشد، و 
با فروش این کسب و کار به یک تولید کننده 
داخلی  محصوالت  روی  بر  نساجی،  بزرگتر 
تمرکز نماید، با این امید که با سرمایه جدید 
بتواند در کار خود باقی بماند و به تولید ادامه 

دهد. 
نمایشگاه  در  دهه  یک  از  بیش  که   ،Pan

من  گفت:  داشته،  حضور   Guangzhou

آینده ای را در فروش این کاالهای کم ارزش 
می  ام   5 تا  که  تجاری  نمایشگاه  نمی بینم. 

برپا می باشد، قدیمی ترین و بزرگترین رویداد 
صادراتی کشور است.

سمت  به  چین  پوشاک  و  نساجی  سازندگان 
بازسازی رو به افول صنعتی می روند. با وجود 
اینکه این کشور هنوز بزرگترین صادر کننده 
عظیم،  تولید  ظرفیت  با  جهان  در  پوشاک 
از حد مصرفی در کشور، هزینه  بیش  عرضه 
های باالی نیروی کار و افزایش حمایت جهانی 

است، رقابت پذیری آن کاهش یافته است.

بروشور شرکت Pan برای نمایشگاه در طول 
سالها نشان دهنده تغییرات در صنعت است. 
با  عنوان  تحت  ای  نوشته  پیش،  سال  شش 
افتخار ساخت چین بود، در حالی که در سال 
کربن  از  استفاده  با  دوره ای  پیشرفت  گذشته 
کمتر و سازگار با محیط زیست بود. در سال 
جاری، آنها فقط یک آگهی داشتند که برای 

تبلیغ ترخیص کاالساخته شده بود.

مشکالتــیبرســرراهصنعـت
نساجیوپوشاکچیندرحالرشد
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یک نظرسنجی از 34 مدیر اجرایی شرکت های 
نشان  گذشته  سال  در  آمریکا  امروزی  مدرن 
از  کمتری  تعداد  بار،  اولین  برای  که  داد 
چین  محصوالت  به  متحده  ایاالت  برندهای 
توجه می کنند، حتی اگر این کشور همچنان 
به عنوان بهترین منبع برای صنعت در سراسر 

جهان باقی بماند.
مد  صنعت  انجمن  نظرسنجی   به  توجه  با 
ایاالت  مدرن  شرکت های  متحده،  ایاالت  در 
یک  در  را  خود  مرغ های  تخم  تمام  متحده 
سبد قرار نمی دهند، و از مدل چین به جای 
بسیاری به چین و ویتنام و بسیاری دیگر تغییر 

می دهند.
طبق بررسی انجام شده، بسیاری از برندهای 
تجاری ایاالت متحده، یک سوم از محصوالت 
از  از چین، یک سوم  در حال حاضر  را  خود 
تامین  دیگر  از کشورهای  را  مابقی  و  ویتنام، 

می نماید. 
لباس  و  استاد مطالعات مد   ،Sheng Lu اما 

محصوالت  گفت:   ،  Delaware دانشگاه  در 
دلیل  به  را  خود  رقابتی  قیمت  چین  ساخت 

بازده کل زنجیره تامین از دست نخواهد داد.
Sheng گفت: همچنین باید به این نکته توجه 

شود که چین به عنوان یکی از تأمین کنندگان 
نساجی برای کشورهای وارد کننده پوشاک در 

آسیا نقش مهمی را ایفا می نماید.
نساجی  واردات   ،Sheng تحقیق  اساس  بر 
 39 از  سنجی،  ارزش  با  چین،  از  بنگالدش 
درصد در سال 2005 به 47 درصد در سال 
در  نیز  مشابهی  روند  و  یافت  افزایش   2015
و سایر کشورهای در  مالزی  ویتنام،  کامبوج، 

حال توسعه آسیا دیده می شود.
وی گفت: شاخص معنادار برای بررسی آینده، 
ارزش کاالهای ساخته شده در چین در مقایسه 
با سایر کشورهای آسیایی صادرکننده پوشاک 

به جهان بررسی و تعیین می گردد..

سهم بازار چین در ارزش جهانی صنعت نساجی 
به  در سال 2015  از 38.6 درصد  پوشاک  و 
یافته  کاهش   2016 سال  در  درصد   35.8
است و روند نزولی در عمده مناطق واردکننده 
و  اروپا  اتحادیه  متحده،  ایاالت  مانند  پوشاک 

ژاپن مشاهده می شود.
از  جهانی،  تجارت  سازمان  گزارش  اساس  بر 
سال 2014، صادرات پارچه و لباس چینی به 
شدت از 236 میلیارد دالر در سال 2014 به 
206 میلیارد دالر در سال 2016 کاهش یافته 

است.
اطالعات صادرات چین نشان می دهد صادرات 
لباس و لوازم جانبی در سال گذشته از سال 
2016، 0/4 درصد کاهش یافته است، در حالی 
که صادرات منسوجات در سال گذشته رشد 

4/5 درصدی داشته است.
طور  به  چین  در  کار  هزینه های  ضمن،  در 
است. حداقل دستمزد  یافته  افزایش  پیوسته 
حاضر  حال  در   Shenzhen شهر  در جنوب 
حدود 336 دالر در هر ماه است - بیش از دو 
برابر نرخ در برخی از کشورهای آسیای جنوب 

شرقی.
حال  در  پوشاک  مطرح  برند های  از  برخی 
تالش برای بازسازی صنعت و کسب درآمد و 
امنیت مالی هستند. یک تولید کننده کفش و 
استان  واقع در  لباس مردانه در هنگ کنگ، 
فوجیان، از سال 2015 درآمدهایش در حال 
نوسان می باشد. این کمپانی در نیمه اول سال 
گذشته، 10 میلیون یوان )1/57میلیون دالر( 
از دست داده است. در این سال، به طور پیش 
یوان  میلیارد   3 حداقل  بدهی هایش  فرض 

افزایش خواهد یافت.
گرچه تحلیلگران می گویند که تولید کنندگان 
میان  تجاری  جنگ  از  چینی  لباس  و  پارچه 
چین و آمریکا در معرض خطر اندک هستند، 
بخش های  با  مقایسه  در  آنکه  به  توجه  با 
دیگر،حجم کمتری به آمریکا صادر می گردد، 
برندهای آمریکا شروع به ایجاد تنع در منابع 

خود نموده اند.
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امـروزه الیـاف شـیر تهیـه شـده سـازگار بـا 
دارای  و  مسـتحکم  بسـیار  زیسـت،  محیـط 
کیفیت بسـیار باالتری نسـبت به سـایر الیاف 

تولیـد شـده توسـط بشـر هسـتند.
الیافـی ماننـد پنبـه و کتـان، از آغـاز تمـدن 
اسـت.  نمـوده  حکومـت  جهـان  بـر  بشـر، 
فـن  و  نـوآوری  مـورد  در  مـا  کـه  همانطـور 
تولیـد  بـا  چیـن  می کنیـم،  صحبـت  آوری 
الیـاف جدیـدی از شـیر و سـویا در حجم باال، 
نوآوری ارزشـمندی را به ثبت رسـانده اسـت. 

)شکل 1(
اگرچـه در دهـه 1940 این دسـته از الیاف در 
آمریـکا و اروپا بسـیار محبوب بودنـد ولی بازار 

آن بـه دلیـل جنگ جهانـی دوم از بین رفت.
در حال حاضر الیاف بازسـازی شـده کارآمد تر 
و بـا دوام تـر از هر لیف دیگری که در گذشـته 
تولیـد شـده یـا در حـال حاضـر وجـود دارد 
می باشـد. الیاف شـیر در سـال 1930 توسـط 
 Antonio  یـک دانشـمند  ایتالیایـی بـه نـام

Ferratti تولیـد شـد. ایـن لیـف از کازئیـن 

شـیر تهیه شـد تا بتوانـد با الیاف پشـم رقابت 
نمایـد. از آن زمـان بـه بعـد الیـاف کازئیـن با 
نامهـای مختلفی در کشـورهای مختلف تولید 

شـده است : 
Lanital .1 در بلژیک و فرانسه.

Fibrolane  .2 در بریتانیا.
Merinova .3 در ایتالیا.
Wipolan .4 در لهستان.

Aralac .5 در امریکا.

کازئیـن از طریـق عملیات اسـدی انجام شـده 
بـر روی عصـاره شـیر تهیـه می شـود. کازئین 
بدسـت آمـده بـه صـورت ماسـیده می باشـد 
کـه نیـاز بـه عملیات شستشـو و خشـک کن 
دارد و در نهایـت بـه شـکل پـودر تولید شـده 
و مـورد بهـره بـرداری قـرار می گیـرد. از 35 
لیترعصـاره شـیر حـدود 1 کیلوگـرم کازئیـن 

تولیـد می شـود.

امـروزه الیـاف شـیر تهیـه شـده سـازگار بـا 
دارای  و  مسـتحکم  بسـیار  زیسـت،  محیـط 
کیفیت بسـیار باالتری نسـبت به سـایر الیاف 

تولیـد شـده توسـط بشـر هسـتند.
پروتئیـن کازئیـن )شـیر( قـرن هـا بـه عنوان 
چسـب برای رنگ ها اسـتفاده می شـده اسـت 
کازئیـن  بکارگیـری  بـا  رنگ هـا  از  اسـتفاده 
مربـوط بـه قـرن 14 و 15میـالدی می باشـد 
که در کلیسـاها بـکار رفته و امـروزه هنوز هم 
ظاهـری شـفاف و بـدن محـو شـدگی دارد. 
پروتئین هـا از شـیر خشـک، شـیر بخار شـده 
و شـیر تغلیـظ شـده بـه دسـت می آینـد. در 
هـر 100 پونـد شـیر حدود سـه پونـد کازئین 

وجـود دارد.

تولید الیاف شیر:
کازئیـن از طریـق عملیات اسـدی انجام شـده 
بـر روی عصاره شـیر تهیـه می شـود. کازئین 
بدسـت آمـده بـه صـورت ماسـیده می باشـد 
کـه نیـاز بـه عملیات شستشـو و خشـک کن 
دارد و در نهایـت بـه شـکل پـودر تولیـد مـی 
شـود. کازئین در محلول هیدروکسـید سـدیم 
حل می شـود. پـودر کازئین را با هیدروکسـید 
بـه  کـه  تـا حـدی  می نماینـد  سـدیم حـل 
ویسـکوزیته مناسـب برسـد و سـپس فیلتر و 

هـوای آن خـارج می شـود.
محلـول ریسـندگی توسـط  فراینـد ترریسـی 
و اکسـتروژن و اسـپینرت ها وار حمـام انعقـاد 
شـامل اسید سـولفوریک )2 سـهم ازمحلول(، 
فرمالدئیـد )5 سـهم از محلـول(، گلوکـز )20 
سـهم از محلول( و آب )100 سهم از محلول( 
رشـته های  انعقـاد  نحـوه  می شـود.  ریسـیده 

نحوهتولیدواستفادهازالیافشیر
وخواصآن

 marenscott.blogspot.com :شکل 1: استخراج و و ریسیدن الیاف شیر. منبع
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شـیر مشـابه با انعقاد رشـته های ویسـکوز می 
باشد.

و امـا فراینـد بعدی بسـیار حائز اهمیت اسـت 
زیـرا الیـاف باید توسـط فرایندهای شـیمیایی 
اسـتحکام الزم را بدسـت آورنـد. ایـن فرآینـد 
معمـوال بـه عنوان سـخت شـدن توصیف می 
شـود، در نتیجـه موجـب بـه حداقل رسـاندن 
اثـرات نرم کننـده آب مـی شـود. بکارگیـری 
تکنیک هـای  از  بسـیاری  اسـاس  فرمالدئیـد 

سـخت شـدن را تشـکیل می دهـد.
دسـته های فیالمنـت تشـکیل شـده بـه فـرم 
و  می شـود  خـارج  انعقـاد  حمـام  از  تاپـس 

سـپس در محلـول فرمالدئید قـرار می گیرند.
رشـته های تهیـه شـده در ایـن مرحلـه تحت 
از  پـس  می گیرنـد.  قـرار  کشـش  عملیـات 
شسـته  الیـاف  دسـته  شـیمیایی،  عملیـات 
شـده و خشـک می شـوند و سـپس به صورت 
نهایـت  در  و  می شـوند  تکسـچره  مکانیکـی 
اسـتیپل  بـه شـکل  بـرش  عملیـات  توسـط 
تبدیـل می شـوند. در غیر این صـورت، پس از 
تبدیـل دسـته الیـاف بـه تاپس بـرای مخلوط 

شـدن بـا الیـاف پشـم آمـاده می شـوند. 
در جدول زیر انواع الیاف شـیر قابل دسـترس 

در بازارمشـخص شده است :

الیاف استیپل/ تاپس
الیـاف شـیر تسـت oeko-tex را بـا موفقیت 
اسـتاندارد  نمـوده و دارای گواهینامـه  پـاس 
سـبز 100 بـرای منسـوجات زیسـت محیطی 

می باشـد. بین المللـی 
الیـاف شـیر حـاوی هجـده نـوع آمینو اسـید 
مـی باشـد کـه بـرای سـالمت انسـان مفیـد 
اسـت و وظیفـه تغذیـه و مراقبـت از پوسـت 
را نیـز برعهـده دارد. در فراینـد ترریسـی، یک 
حـالل منحصـر بـه فـرد مـورد اسـتفاده قرار 
میکـرو  ابعـاد  در  روی  یون هـای  می گیـرد، 
در الیـاف گنجانـده می شـوند، پـس از خـروج 
الیاف از حمام انعقاد و خشـک شـدن، اکسـید 
روی تولیـد می شـود، بنابرایـن الیـاف حاصله 
ضدباکتـری و بـا دوام اسـت. الیـاف کازئیـن 
بیشـتر در غالـب اسـتیپل، تاپـس و یا دسـته 

الیـاف تولیـد می شـوند. 
)شکل 2(

خواص الیاف شیر:
الیاف شـیر بـه دلیل داشـتن زیردسـت نرم و 
گرم شـبیه به الیاف پشـم می باشـد. الیاف به 
طـور طبیعـی دارای فـرو و موج می باشـند و 
درنتیجه نخ هـای حاصله دارای زیردسـت نرم 
و گـرم مـی باشـند. ایـن امر سـبب می شـود 
منسـوج حاصله از الیاف شـیر، عایـق حرارتی 
خوبـی را ایجاد نمایـد. این الیـاف مانند الیاف 

پشـم ارتجاعیت باالیـی دارند. 
از طریـق آزمایشـات شـیمیایی و یـا تسـت 
سـوزاندن نمی توان الیاف پشم و الیاف کازئین 
را از هـم تفکیک نمود. تنها راه تشـخیص بین 
ایـن دو لیف روش میکروسـکوپی می باشـد. از 
آنجـا کـه ترکیبـات شـیمیایی ایـن دو لیـف 
بسـیار مشـابه اسـت، در اثـر انجـام آزمایـش 
سـوزاندن الیـاف کازئیـن همانند الیاف پشـم 
مـی سـوزد ولـی از آنجاییکـه بـر روی سـطح 
لیـف کازئیـن هماننـد پشـم فلـس مشـاهده 
تشـخیص  بـرای  میکروسـکوپ  از  نمی شـود 
ایـن دو لیـف می تـوان اسـتفاده نمـود. الیاف  شکل 2: نمودار فرایند تولید الیاف شیر
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کازئیـن در زیـر میکروسـکوپ صـاف و دارای 
سـطح مقطح لوبیایی شـکل می باشـد. محیط 
قلیایـی و کپک هـا سـبب آسـیب رسـاندن به 

الیاف می شـود.  ایـن 
رنـگ طبیعـی الیـاف سـفید اسـت. در حالت 
کاهـش  شـدت  بـه  آن  اسـتحکام  مرطـوب 
می یابـد و میـزان سـختی به 0.3 تـا 0.6 گرم 

بـر دنیـر خواهد رسـید. 
الیـاف شـیر بـه راحتـی رطوبت را جـذب می 
در  نـرم می شـوند.  تـورم   اثـر  در  و  نماینـد 
صورت افزایش دما، ممکن اسـت پالسـتیک و 
چسـبنده شـوند. الیاف در دمای بیش از 100 
درجه سـانتیگراد شـکننده و زرد می شوند. در 
مجـاورت هـوا بـه آرامـی می سـوزدو اشـتعال 

پذیری آن شـبیه به پشـم اسـت.
سـطح مقطـع طولـی الیـاف شـیر دارای یک 
کانـال متقـارن نمی باشـد که سـبب می شـود 
الیاف شـیر جذب رطوبتشـان شـبیه به الیاف 
طبیعـی باشـد و جذب رطوبت بهتری نسـبت 

بـه الیاف مصنوعی داشـته باشـد.
الیـاف شـیر دارای زیردسـت نـرم و نفوذپذیـر 
هسـتند.این الیـاف سـفید، کرکی و کشسـان 
بـوده و دارای بـوی دلپذیـر مـی باشـند. اگـر 
چـه الیاف کازئیـن فاقد خواص مطلوب پشـم 
اسـت امـا راهـی بـرای جایگزینی الیاف پشـم 
بـا هزینـه کمتر می باشـد.  در جنـگ جهانی 

دوم بـا مخلـوط کـردن ایـن الیـاف بـا الیـاف 
ویسـکوز و پشـم، بـه عنـوان جایگزیـن پشـم 
بـرای پوشـش و حفاظت مـورد اسـتفاده قرار 

گرفت.
نحوه شستشـوی الیـاف کازئین مشـابه الیاف 
پشـم می باشـد بـا ایـن تفـاوت کـه بـا دقت و 
مراقبـت بیشـتری بایـد ایـن کار انجـام شـود 
آن  اسـتحکام  رطوبـت  جـذب  اثـر  در  زیـرا 
کاهـش مـی یابـد. در ضمـن به دلیـل همین 
خاصیـت، ایـن الیـاف به مـدت طوالنـی نمی 
تواننـد در محیـط مرطـوب نگهـداری شـوند. 
امـروزه الیـاف شـیر بسـیار سـازگار بـا محیط 
زیسـت می باشد و دارای اسـتحکام باالیی می 
باشـد. از نظر کیفیت در سـطح بسیار باالتری 

نسـبت به الیاف سـاخت بشـر قرار دارد.

ترکیب الیاف شیر با سایر الیاف:
هنگامـی کـه الیـاف کازئیـن بـا دیگـر الیـاف 
خاصیـت  یـک  کازئیـن  می شـود،  مخلـوط 
انعطاف پذیری و ریزش مناسـبی را به خواص 
پارچـه اضافـه می نمایـد. الیـاف شـیر با پشـم 
بـرای ایجـاد خاصیـت نمـدی و در مخلـوط با 
ریون ریسـیده شـده، پشـم، موهر و پنبه برای 
تولیـد انـواع پارچه های تاری پـودی، حلقوی، 

تکسـچره و چـاپ بکار مـی رود.
مخلوط هـای متـداول شـامل ترکیـب الیـاف 

پشـم 94٪ و الیـاف کازئیـن6٪ و یـا الیـاف 
ویسـکوز50٪ و الیـاف کازئیـن50٪ می باشـد. 
ترکیـب کازئیـن / پنبـه بـرای بافـت جـوراب 
از  مقـدار کمـی  فـرش مرسـوم می باشـد.  و 
کازئیـن  الیـاف  در صـد  از صـد  محصـوالت 
بدسـت می آینـد و اغلب این الیـاف در ترکیب 
بـا سـایر الیاف نظیر الیاف پشـم، پنبـه، ریون، 
نایلـون و سـایر الیـاف اسـتیپل بـکار می روند. 
مخلـوط الیـاف حـاوی الیـاف کازئیـن اغلـب 
ریسـیده  معمولـی  سیسـتم های  تمـام  در 

می شـوند.
 / ویسـکوز  مخلـوط   پنبـه ای  سیسـتم   .1

کازئیـن.
2. سیسـتم پشـمی - مخلوط کازئین / پشـم 

یا ویسـکوز.
3. سیسـتم فاسـتونی - مخلوط کازئین / پشم 

ویسکوز. یا 
4. سیستم کتان - مخلوط کازئین / ویسکوز.

درصدهـای مخلوط الیاف شـیر با سـایر الیاف 
و محـدوده نمـره نـخ تولیـدی در جـدول زیر 

مشـخص شـده است :
شـیر  پروتئیـن  الیـاف  شـیمیایی  فراینـد 

)کازئیـن(:
الیاف پروتئین شـیر دارای سـاختار فیزیکی و 
شـیمیایی متفاوتـی از الیـاف طبیعی پروتئین 
می باشـند. فرایندهای شـیمیایی بر روی این 
الیـاف مطابـق با مراحـل زیر انجام می شـود:

در  ترجیحـا  هـای  آنزیـم  از  آهارگیـری:   
محـدوده pH  4 تـا 6 ممکـن اسـت مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. اگـر از آهـار محلـول در 
آب اسـتفاده شـده باشـد، آهارگیـری ضروری 

نیسـت.
 شستشـو: ترجیحـا بایـد از مـواد شـوینده 
مصنوعـی تحـت شـرایط اسـیدی، بـه عنوان 

مثـال pH 6.0 اسـتفاده شـود.
 سـفید گـری: الیـاف کازئیـن بـه طـور کلی 
عملیـات  بـه  نیـاز  معمـوال  و  اسـت  سـفید 
بایـد  لـزوم،  صـورت  در  نـدارد.  سـفیدگری 
تحـت شـرایط اسـیدی ضعیـف ایـن عملیات 
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انجـام شـود، بـرای مثـال pH 4.0-6.0 . زیرا 
بـا حداقـل  الیـاف کازئیـن  ایـن شـرایط  در 
می نمایـد.  حفـظ  را  خـود  اسـتحکام  تـورم 
سـفید کننده های هیپوکلریت نباید اسـتفاده 
شـود. سـفید گری ممکن اسـت با اسـتفاده از 
پراکسـید هیـدروژن - GPL 2 در pH 8، بـا 
اسـتفاده از سـدیم پیـرو فسـفات انجام شـود. 
ایـن عملیـات بایـد بـا شستشـوی دقیـق و 
اسـیدی کردن با اسـید اسـتیک دنبال شـود. 
همچنین ممکن اسـت از  سـفید کننده نوری 

کمـک گرفته شـود.
 رنگـرزی: کازئیـن بـه راحتـی رطوبـت را 
نـدارد.  بلـوری  سـاختار  و  می کنـد  جـذب 
رنگ هـا می تواننـد بـه راحتـی به داخـل لیف 
بـا  را می تـوان  کازئیـن  الیـاف  نفـوذ کننـد. 
رنگ هـای مـورد اسـتفاده بـرای پشـم رنـگ 
مسـتقیم  قلیایـی،  اسـید،  رنگ هـای  کـرد. 
و دیسـپرس در حالتیکـه ثبـات شستشـوی 
مناسـب بـه عنـوان یـک نیـاز اولیـه مطـرح 
می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  می شـود 
اسـتفاده از کمپلکـس رنگ هـای فلـزی ثبات 
شستشـویی را افزایـش می دهـد. PH حمـام 
رنـگ بایـد بین 4 و 6 باشـد. رنگـرزی معموال 
در دمـای بیـن90 تـا 95 درجـه سـانتیگراد 

می شـود. انجـام 

 چـاپ: پارچـه حاوی الیـاف کازئیـن ممکن 
اسـت به صـورت دسـتی، اسـکرین، و غلتکی 
چـاپ  پروسـه  ایـن  در  باشـد.  شـده  چـاپ 
مسـتقیم،  قلیایـی،  اسـیدی،  هـای  رنـگ  از 
کرومـی، دندانـه ای، آزوئیـک، حمـام رنگرزی 

یـا رنگدانـه اسـتفاده شـود.
 تکمیـل ضد چـروک: تکمیل ضـد چروک 
ممکن اسـت بـرای پارچه هایی کـه از مخلوط 
الیاف کازئین اسـتفاده شـده بـکار رود. در این 
حالـت اسـتفاده از دماهـای پایین تـر از 160 
درجـه سـانتیگراد بـرای حـدود 2.5 دقیقـه 

می شود.  پیشـنهاد 

استفاده از الیاف پروتئین شیر:
یکـی از نخسـتین کاربردهـای الیـاف کازئین 
در تولیـد کاله بـود. مخلـوط الیـاف کازئیـن/ 
اسـتفاده  نمـدی  کاله  تهیـه  بـرای  پشـم 
می شـود. پارچه هـای تولیـد شـده از مخلـوط 
بـرای  نایلـون  یـا  پنبـه  بـا  کازئیـن  الیـاف 
ژاکت هـای  تی شـرت،  پیراهـن،  لباس هـای 
بافتنـی، پیراهـن و غیـره اسـتفاده می شـود. 
الیـاف کازئیـن در مخلـوط بـا الیـاف پشـم، 
پنبـه، ویسـکوز، نایلـون در تولیـد پارچه هـای 
راشـل، رومبلـی، روفرشـی و پتو بـکار می رود. 
مخلوطـی از الیـاف کازئیـن و پشـم به صورت 

نمـد فشـرده بـرای اسـتفاده در پوشـش کف 
و در فرش هـای معمولـی و تافتینگ اسـتفاده 
کازئیـن  از   تافتینـگ  می شـود. موکت هـای 
-50٪ و پشـم یـا ویسـکوز -50٪ تولید شـده 

. ست ا
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سیستمجدیداندازهگیریسریعالیاف

 Diamscope اندازه گیـری  سیسـتم  در 
اسـکن  بـرای  نـوری  میکروسـکوپ  روش  از 
اتوماتیـک و تجزیـه و تحلیـل الیـاف در آب 
اسـتفاده می شـود. بـا ایـن روش قطـر الیـاف 
)از µm 0/2(، انحنـا و طـول آن هـا )کمتـر 
آب  می شـود.  گیـری  انـدازه   )mm  0/5 از 
بـه پراکنـده شـدن یکنواخـت و سـریع الیاف 

می کنـد. کمـک 
سـازی  آمـاده  از  اندازه گیـری  فراینـد  کل 
نمونـه هـا و اندازه گیـری 20000 لیـف کمتر 
از دو دقیقـه طـول مـی کشـد. ایـن سیسـتم 
خودتمیـز شـونده و خـود پرشـونده اسـت و 
آب مـورد اسـتفاده در آن نیـز در سـه مرحله 
میـزان  تـا  می شـود  بازیابـی  فیلتراسـیون 
آلودگـی آن بـه کمتریـن مقـدار خود برسـد.

سیسـتم دیـام اسـکوپ بـرای انـدازه گیـری 
میکروالیـاف شیشـه، سـرامیک و میکروالیاف 
مصنوعـی بـه منظـور تحقیـق دربـاره آن هـا 
و بررسـی کنترل کیفیتشـان مناسـب اسـت. 
ایـن سیسـتم بـرای الیافـی که انحـراف آن ها 
از قطـر اسـتاندارد باالسـت، از روشـی سـریع 

و دقیـق بـرای انـدازه گیـری توزیـع قطـری 
الیـاف اسـتفاده مـی کند.

اصول عملکردی سیستم دیام اسکوپ
ابتـدا الیـاف بـا اسـتفاده از کاتـر بـرش داده 
شـده و آمـاده سـازی مـی شـوند و سـپس 
درون کاسـه ای حـاوی 120 میلـی لیتـر آب 
مقطـر یـا دیونیـزه شـده ریختـه مـی شـوند. 
بـرای پراکنـده کـردن الیـاف در آب از یـک 

هـم زن مغناطیسـی اسـتفاده مـی شـود.
پـس از آن هـر کـدام از الیـاف از فضـای بین 
یـک منشـور راسـت گوشـه و یـک پنجـره 
شیشـه ای عبـور داده مـی شـوند، جایـی که 
تصاویـر بـا وضـوح بـاالی الیـاف توسـط یک 
دیـود نورافشـان بـه کدهای دیجیتـال تبدیل 
می شـود. یـک نـرم افـزار تخصصـی هرکـدام 
از تصاویـر را در کمتـر از ms 10 تجزیـه و 

تحلیـل می کنـد.
الگوریتـم زیرپیکسـل تخصصـی ایجـاد شـده 
در سـال 1990 کـه در تمامـی محصـوالت 
 )OFDA( مربـوط به آنالیـز نوری قطر الیـاف

نیـز کاربـرد دارد، بـرای اندازه گیـری دقیـق 
قطـر در محـدوده ی نوری گسـترده ضروری 
می باشـد. ابـزار OFDA یک اسـتاندارد ثبت 
در  الیـاف  قطـر  گیـری  انـدازه  بـرای  شـده 

صنایع نسـاجی اسـت.

مزایای مهم دیام اسکوپ
مهـم تریـن مزیـت سیسـتم دیـام اسـکوپ 
نسـبت بـه سـایر سیسـتم هـای اندازه گیـری 
نظیـر جریـان هـوا، میکروسـکوپ دسـتی و 
میکروسـکوپ الکترونـی پویشـی توانایـی آن 
در انـدازه گیـری هزاران لیـف در مدت زمانی 
کوتـاه و ارائـه ی میانگیـن و توزیـع قطـری 

دقیـق تر اسـت.
توزیـع قطـری الیـاف یـک فاکتـور مهـم در 
رابطـه بـا کارایی آن هاسـت و با انجـام اندازه 
گیـری هـای کافـی بـر روی الیـاف )هـزاران 
مـورد و نـه صدهـا( مـی تـوان آن را بـه طور 

دقیـق بـه دسـت آورد.
را  الیـاف  قطـر  اسـکوپ  دیـام  سیسـتم 
بـار  یـک  بـا   0/2-150  µm محـدوده  در 
کالیبراسـیون انـدازه گیری می کنـد و نیازی 
هـم بـه تعویـض لنزهـا نیسـت. منبـع نوری 
فـرد  بـه  و طراحـی منحصـر  حالـت جامـد 
سیسـتم هـای انـدازه گیری به این معناسـت 
و  نـدارد  وجـود  انسـدادی  گونـه  هیـچ  کـه 
نیـز  دسـتگاه  نگهـداری  و  تعمیـر  بـه  نیـاز 
حداقـل اسـت. سیسـتم فـوق دارای قابلیـت 
نیـز هسـت )شـکل2(. تکرارپذیـری خوبـی 
الیـاف در زمـان انـدازه گیـری در آب معلـق 
بـوده و در نتیجـه مشـکل رایـج مربـوط بـه 
انـدازه گیری قسـمت پهن تر الیـاف در اندازه 
میکروسـکوپی  اسـالید  سیسـتم  بـا  گیـری 
وجـود نـدارد )الیـاف در هنـگام قـرار گیـری 
بـر روی اسـالید تمایل دارند بر روی قسـمت 

عریـض تـر خـود قـرار بگیرند(.
و  سـریع  روش  ایـن  در  الیـاف  آماده سـازی 
آسـان اسـت و الیـاف فـوق ظریـف نیـز دیگر 
گـم نخواهنـد شـد. ایـن الیـاف هنـگام برش 

ترجمه: آزاده موحد
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دادن بـا سـایر الیـاف کنـار هـم نگـه داشـته 
شـده و به سـرعت در آب پراکنده می شـوند. 
در روش هـای دیگـر کـه بـر مبنـای گرانـش 
زمیـن می باشـد، تعداد زیـادی از الیـاف فوق 
ظریـف هنـگام انداختن الیاف بـر روی صفحه 

شیشـه ای در هـوا شـناور و گـم می شـوند.
در روش فـوق هیـچ اپراتوری نقش ندارد و در 
نتیجـه خطـای اپراتـور نیـز نخواهیم داشـت. 
از  اغلـب  اپراتـور در سیسـتم هـای دسـتی 
اندازه گیـری الیاف ذوب شـده و آسـیب دیده 

غافـل می شـود. 
اپراتورهـا در سیسـتم دیام اسـکوپ بر خالف 
سـایر سیسـتم ها که نیازمند آمـوزش طوالنی 
مدت بـه اپراتورهـا بودند، به سـرعت آموزش 

 . می بینند
سیسـتم فـوق فضـای کمـی اشـغال کـرده و 
همچنیـن نمونـه هـا پیـش از انـدازه گیـری 

نیـاز بـه خشـک شـدن ندارنـد.

اندازه گیری انحنای الیاف
در حـال حاضـر مبحـث اندازه گیـری انحنای 
الیـاف شیشـه ای، جدیـد و در دسـت تحقیق 
بـرای  ابـزاری  ایـن  از  پیـش  چـون  اسـت 

اندازه گیـری سـریع انحنـا در دسـترس نبود. 
البتـه در تعـدادی از مقـاالت بـه دسـت آمده 
از کمپانـی BSC Electronics پیرامون ابزار 
انـدازه گیـری انحنـای الیاف پشـم گوسـفند 

مباحثـی مطـرح شـده بود.
اندازه گیـری  الیـاف  انحنـای  اندازه گیـری 
از  کوچـک  قطعـه  هـر  شـدن  خـم  زاویـه 
لیـف بـر حسـب درجه بـر میلـی متر اسـت. 
میانگیـن انحنـای الیاف بین 1 تـا 100 درجه 

می باشـد.  میلی متـر  بـر 
فاکتـور انحنای الیـاف ارتباط خوبـی با حجم 
خـواص  می تـوان  نتیجـه  در  و  دارد  الیـاف 
عایـق بـودن و بازیابـی الیـاف پس از فشـرده 

سـازی را از روی آن تخمیـن زد.

توزیع قطری الیاف
توزیـع قطـری الیـاف هیسـتوگرام قطـر هـر 
نمونـه می باشـد.  الیـاف موجـود در  از  یـک 
حیوانـی،  الیـاف  بیشـتر  بـرای  هیسـتوگرام 
 µm محـدوده  در  مصنوعـی  الیـاف  و  پنبـه 
1 ثبـت مـی شـود. دیـام اسـکوپ بـه منظور 
ثبـت هیسـتوگرام هـای دقیـق تـر از الیـاف 
 µm فـوق ظریـف، قطر آن هـا را در محـدوده

می کنـد. ثبـت   0/2
کمپانـی Bauer کـه از الیـاف شیشـه بـرای 
کـرد  اعـالم  می کنـد  اسـتفاده  فیلتراسـیون 
کـه توزیـع قطـری تا حد زیـادی بـه عملکرد 
واسـطه ها بسـتگی دارد  بـه ویـژه در رابطه با 

کارایـی فیلتراسـیون و افت فشـار.
نمونـه های الیـاف با میانگین قطری یکسـان 
رفتـار  می تواننـد  متفـاوت  قطـری  توزیـع  و 

بسـیار متفاوتـی از خـود نشـان دهند. 
بـرای مثـال وزن 1 متـر از نخـی بـا میانگین 
 µm اسـتاندارد  انحـراف  و   10  µm قطـری 
4، 11/5 درصـد بیشـتر از 1 متـر از نخـی بـا 
همـان میانگیـن قطـری و انحراف اسـتاندارد 

µm 2 اسـت.

کمپانـی BSC Electronics، تامیـن کننده 
ابـزار انـدازه گیـری الیـاف پشـم و کشـمیر 
کـه در بیـش از 30 کشـور مـورد اسـتفاده 
تولیـد  را  می باشـد، سیسـتم دیـام اسـکوپ 

کـرده اسـت.
ایـن کمپانـی بیـش از دو دهـه اسـت کـه به 
طراحـی و تولیـد ابـزار انـدازه گیـری الیاف با 
اسـتفاده از جدیدترین فناوری هـای ویدیویی 

دیجیتـال می پـردازد.
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در نیمه دوم سده بیستم شاهد افزایش توجهات 
به سمت مسایل مربوط به ایمنی و محافظت 
ایمنی  برای  تقاضا  افزایش  ایم.  بوده  شخصی 
نیازمند  کاری  در محیط های  افراد  و سالمت 
استفاده از لباس های محافظ برای کارگران در 
بخش های مختلف صنعتی است. این در حالیست 
عوامل  عمدی  بیوتروریسم)انتشار  خطر  که 
بیولوژیک نظیر باکتری ها، ویرووس ها یا سموم-

مترجم( و مواد شیمایی و همچنین بیماری های 
همه گیر در جهان به یک مساله مهم سیاسی 

تبدیل شده است.
در نتیجه میزان تقاضا برای تجهیزات محافظت 
از افراد )PPE( در جهان همچنان رو به افزایش 
از  استفاده  که  نوظهور  بازارهای  رشد  است. 
تجهیزات محافظتی در آن در بخش های صنعتی 
دارای رشد سریع در حال افزایش می باشد، یک 

عامل مهم در این رابطه محسوب می شود.
بر اساس مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسیده، 
ارزش بازار جهانی PPE در سال 2016، 39/7 
میلیارد دالر بوده است. پیش بینی می شود این 
بازار طی پنج سال آینده دارای نرخ رشد ترکیبی 
به  سال 2025  تا  و  بوده  درصدی  ساالنه 6/1 

65/9 میلیارد دالر برسد.
از  عبارتند  بخش  این  رشد  عوامل  ترین  مهم 
فناوری های  یکپارچگی  نظیر  فناوری  توسعه 
وایرلس و بلوتوث و همچنین قوانین سختگیرانه 

دولتی برای افزایش ایمنی در مشاغل.

تهدیدها و خطرات شغلی
از  انواع مختلفی  کارفرمایان در سرتاسر جهان 
تجهیزات محافظتی را برای محافظت از کارکنان 
خود در برابر خطرات شغلی آن ها فراهم می کنند.
تجهیزاتی  محافظتی  تجهیزات  کلی  طور  به 
هستند که از شخص در برابر خطراتی که ایمنی و 
سالمت او را در حین کار تهدید می کند، محافظت 
می کنند. این تجهیزات می توانند لباس محافظ، 
یا  لباس ها  سایر  و  ایمنی  عینک  ایمنی،  کاله 
تجهیزاتی باشد که برای محافظت از بدن شخص 

در برابر آسیب ها یا عفونت طراحی شده است.

خطرات شغلی شامل خطرات فیزیکی، الکتریکی، 
حرارتی، شیمیایی، هسته ای، زیستی و ذرات 

معلق در هوا می شود.

پوشاک محافظ
محافظ  پوشاک  و  منسوجات  حاضر  حال  در 
بخش عمده ای از صنایع منسوجات فنی را به 
محافظ  منسوجات  دهد.  می  اختصاص  خود 
سرما،  گرما،  برابر  در  از شخص  حفاظت  برای 
شیمیایی،  مواد  بنفش،  ماورای  نورهای  آتش، 
میکروارگانیزم ها، بارهای الکترواستاتیک و سایر 

عوامل خطرزا طراحی شده اند.
از پوشاک عایق هوا و  این منسوجات عبارتند 
پوشاک مقاوم در برابر سرمای زمستان، پوشاک 
مربوط  تجهیزات  هوای سرد،  و  آب  مخصوص 
به عملیات امداد و نجات، تجهیزاتی برای بقا در 
شرایط سخت، منسوجات زره ای تقویت شده، 
تجهیزات مربوط به ارتش و خدمات ایمنی، آتش 

نشانی، منسوجات محافظ در برابر زخم و گلوله و 
منسوجات با قابلیت رویت باال.

پیچیدگی و گستره ی خطرات فیزیکی، شیمیایی 
و بیولوژیکی و ابزار مبارزه با آن ها روز به روز در 
حال بیشتر شدن است. این امر منجر به ایجاد 
ساختارهای جدیدی از الیاف، پارچه و پوشاک 
می شود که به منظور بهبود فاکتورهای ایمنی 
و محافظت و در عین حال حفظ راحتی و کارایی 

طراحی شده اند.
چنین لباس هایی باید در برابر شستشو و سایش 
مقاوم بوده و سبک و راحت نیز باشند به ویژه در 

کشورهای بسیار سردسیر یا گرمسیر.

منسوجات هوشمند
یکی از ترندهای مهم، تولید پارچه های هوشمندی 
است که بتوان آن را با سیستم های الیی گذاری 
درون پوشاک قرار داد. این پارچه ها رطوبت را 
از شخص دور می کنند و الیه بیرونی زمخت و 

افزایشایمنیمشاغلونقش
آندربازارمنسوجاتمحافظ

 | زمستان  4097



بادوام نیز مانند مانعی در برابر خطرات موجود 
عمل می کند.

معموال برای ایجاد خواص کاربردی و محافظتی، 
الیاف طبیعی راحت مانند پشم و پنبه را با الیاف 
مصنوعی با کارایی باال ترکیب می کنند. الیاف 
با کارایی باال شامل برندهایی نظیر نومکس )متا 
آرامید(، وکتران )پلی استر آروماتیک حاصل از 
پلیمر کریستال مایع(، توآرون، کوالر )هر دو جزو 
الیاف پاراآرامید هستند(، داینیما )پلی اتیلن با 
وزن ملکولی بسیار باال(، زایلون و همچنین الیاف 

کربن می شود.

محافظت در برابر گلوله
از الیاف با کارایی باال که در برابر گلوله مقاوم 
باشند می توان به کوالر، داینیما، اسپکترا و زایلون 
اشاره کرد. معموال برای محافظت در برابر چاقو و 
سوزن و افزایش مقاومت لباس در برابر نفوذ سالح 
از یک بافت فشرده فیلمی و پوشش ضد سایش 

استفاده می شود.
از  توانند  بدن می  زره های مخصوص محافظ 
اعضای بدن در برابر آسیب های فیزیکی مختلف 
ناشی از ضربه محافظت کنند. این زره ها از نخ 
های پلی آمید چند فیالمنتی که با سیلیکون 

پوشش دهی شده اند، تهیه می شود.

محافظت در برابر فشار
جو  فشار  از  ناشی  خطرات  برابر  در  محافظت 
یک حوزه تخصصی است مانند غواصی در آب 
های عمیق، فعالیت فضانوردان در فضا و خلبانان 
جنگی. از لباس های مخصوص این شرایط می 
توان به کت های کامال نفوذناپذیر در برابر هوا 
اشاره کرد. این کت ها خود حاوی مخزن ذخیره 
هوا هستند که نباید در اختالف فشار زیاد نشتی 
داشته باشد. سیستم به کار رفته در این کت های 
مخصوص فضانوردی باید گرما و رطوبت ایجاد 

شده توسط فضانورد را از او دور کند.

خطرات محیطی
لباس های محافظ در شرایطی که عوامل محیطی 

مانند گرما، سرما و آب خطر محسوب می شوند، 
امکان  کنند.  کمک  بدن  دمای  حفظ  به  باید 
تحقیق و پژوهش در این عرصه بسیار گسترده 
است. افزودن مواد تغییر فاز دهنده)PCMs( به 
الیاف بشرساخت در حین فرایند ریسندگی و یا 
قرار دادن آن ها به صورت کپسول درون پارچه در 
حین فرایند تکمیل یکی از نوآوری های صورت 
هیدروکربن های  است.  رابطه  این  در  گرفته 
را  گرمایی  انرژی  تواند  می  مواد  این  پارافینی 
ذخیره و آزادسازی کند. مواد تغییر فاز دهنده 
دمای بدن را ثابت نگه می دارند یعنی در شرایط 
آب و هوایی گرم بدن را خنک و در شرایط آب و 

هوایی سردن آن را گرم نگه می دارند.
خاصیت  با  الیافی  از  آتش  ضد  لباس های 
کندکنندگی شعله نظیر نومکس، کوالر، شیشه 

و کربن تهیه می شوند.
برای مثال لباس های آتش نشان ها دارای یک 
الیه داخلی ضد شعله است که شامل آستری 
و موانعی است که رطوبت و حرارت را دفع می 
کنند، الیه خارجی آن نیز دارای مقاومت حرارتی 
و مکانیکی و همچنین مقاومت در برابر شعله 
می باشد. الیاف آرامید و پلی بنزیمیدازول برای 

استفاده در این لباس ها مناسب است.

خطرات بیولوژیک
عوامل بیولوژیک طیف گسترده ای از خطرات 
را شامل می شوند نظیر جنگ های بیولوژیک، 
حشرات، عوامل آالینده مواد غذایی و عفونت های 

ناشی از بیماری.
زا  برابر عوامل عفونت  باید در  پوشاک محافظ 
کامال مقاوم باشند. بی بافت های اسپان باند یا 
لمینت های بی بافت به طور خاص برای ایجاد 
مانع در برابر عوامل فوق به کار می روند و امکان 
برای  شیمایی  مواد  رهاسازی  مکانیزم  وقوع 

محافظت را فراهم می کنند.

خطرات الکتریکی
این خطرات شامل بار الکترواستاتیک، صاعقه و 
برق فشار قوی می شود. برای محافظت در برابر 

این خطرات از الیاف رسانا نظیر الیاف کربن، الیاف 
الیاف  و  با هسته کربن  فلزی  الیاف  مصنوعی، 
پلیمری رسانا استفاده می شود برای مثال الیافی با 
هسته کربن و پوسته پلی آمید یا الیافی با هسته 

آرامید و پوسته کربن.

خطرات ناشی از اشعه
مشکالت ناشی از اشعه در بخش های پزشکی و 
صنایع هسته ای به چشم می خورد. لباس های بی 
بافت قدیمی که از پلی اتیلن اسپان باند تشکیل 
می شدند قادر به محافظت از بدن در برابر اموج 
گاما نبودند اما از تماس ذرات رادیواکتیو با پوست 

جلوگیری می کردند.
اخیرا پارچه ای با نام تجاری Demron کشف شده 
که از یک فیلم پلیمری بین دو الیه ی پارچه ای 
بی بافت و تاری پودی تشکیل می شود. این پلیمر 
ترکیبی از پلی یورتان و پلی وینیل کلراید حاوی 
ذرات نمکی آلی و غیرآلی است که مانعی در برابر 
اشعه ایکس و تشعشعات آلفا، بتا و گاما با انرژی 

پایین می باشد.

محافظت در برابر نور خورشید
نور  برابر  در  محافظ  پوشاک  طراحی  از  هدف 
اشعه  معرض  در  قرارگیری  کاهش  خورشید 
فرابنفش است چون امواج فرابنفش نه تنها باعث 
آفتاب سوختگی بلکه آسیب های پوستی دایمی، 

سرطان پوست و اختالالت بینایی نیز می شود.
از  فرابنفش  اشعه  عبور  میزان  کلی  طور  به 
پودی  تاری  بافت  دارای  و  کشباف  پارچه های 
متراکم کمتر است. پارچه های سنگین تر و تیره 
تر نیز بیشتر از پارچه های روشن تر و سبک تر 
مانع از عبور امواج فرابنفش می شوند. لباس های 
آستین بلند، شلوارهای تا روی قوزک پا، دامن ها و 
لباس های تا روی زانو برای محافظت در برابر نور 

خورشید متداولند.
در ضمن پارچه ی به کار رفته در برخی از این 
لباس های محافظ را می توان در مرحله تولید با 
عوامل بازدارنده اشعه فرابنفش عمل کرد و به این 

ترتیب اثربخشی لباس ها را بهبود بخشید.
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اهمیتعملیاتتستوبررسیدرصنایعنساجی

 )TIC(بازار جهانی تست، بازرسی و صدور گواهینامه
تا پنج سال آینده از مرز 100 میلیارد دالر عبور 
خواهد کرد. اهمیت این مبحث در بخش نساجی 
و پوشاک بسیار زیاد است. در این مقاله به رشد 
تقاضا برای تی آی سی در بازار هند پرداخته شده 

است.
بخش های زیادی در صنایع نساجی و پوشاک به 
پویایی یک سری دیگر از بخش های مشخص 
نیستند. به عالوه بسیاری از بخش ها چندان مورد 
توجه قرار نمی گیرند و از چشم انداز عمومی دور 
هستند. بخش تی آی سی یکی از همین بخش 
هاست که اهمیت آن در بازار پیچیده ی امروز 
در حال افزایش می باشد. تقاضا برای کیفیت و 
در نتیجه استاندارد و الگو بودن محصول در حوزه 
داد و ستد و خرده فروشی روز به روز جدی تر 
این  که  دارند  اذعان  بسیاری  شود.  می  گرفته 
افزایش اگرچه قابل لمس است اما کافی نیست 
و هنوز راه زیادی پیش رو داریم. عده ای نیز با 
این نظریه مخالفند اما همگی بر روی این موضوع 
که شرکت های تی آی سی بیشتر در حال دیده 

شدن هستند، توافق دارند.
برای مثال کمپانی تی یو وی رینلند)هند(، زیر 

اخیرا  آلمان  رینلند  وی  یو  تی  گروه  مجموعه 
تفاهم نامه ای را با شورای ارتقای صادرات صنایع 
دستی)EPCH( به امضا رسانده است که در آن دو 
سازمان متعهد می شوند که برای ظرفیت سازی 
در بخش صنایع دستی هند با یکدیگر همکاری 
 Textiles India نمایشگاه  در  خبر  این  کنند. 
2017 که در تابستان سال گذشته در شهر گاندی 
نگر برگزار شده بود، اعالم شد. کمپانی رینلند در 
سال 2014 اعالم کرد که ظرف سه سال آینده 
حداقل مبلغ 100 کرور روپیه در هند سرمایه 
گذاری خواهد کرد و دلیل آن را هم اهمیت و 
جذابیت بازار هند عنوان کرد. کمپانی انحصاری 
آرویند، پیشرو در عرصه مد و سبک زندگی در 
با  را  تفاهمی  یادداشت  ژوییه گذشته،  هند در 
به  گواهینامه  اعطای  برای   KVIC کمیسیون 
کاالهای جین و محصوالت تولید شده توسط 

کمپانی khadi امضا کرده است.
عنوان  به  هند  در  پوشاک  و  نساجی  صنایع 
صنعتی که بیش از سایر صنایع جهانی شده، به 
نقطه کانونی برای کمپانی های تی آی سی بدل 
شده است. تقریبا بیشتر شرکت های چندملیتی 
تی آی سی در هند، مدتی خارج از این کشور 

فعالیت داشته اند. این یک کسب و کار بزرگ در 
سطح جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش 
های صنعتی پیش بینی می شود بازار جهانی تی 
آی سی از سال 2016 تا 2022 دارای نرخ رشد 
ترکیبی سالیانه حدود 5 درصد بوده و انتظار می 
رود تا سال 2022 به 115 میلیارد دالر برسد. البته 

این شامل بخش نساجی و پوشاک هم می شود.
بر اساس گزارش Safety Gauge 2017 که در 
ماه می به چاپ رسیده بود، هند دارای بیشترین 
درصد افراد نگران درباره ایمنی کاالهای مصرفی و 
به ویژه محصوالت مربوط به کودکان و مواد غذایی 
است. هند در میان چهار بازار مصرف کننده برتر 
جهان از جمله آمریکا، چین و آلمان بیشترین 
میزان آسیب را از کاالهای ناایمن در طول پنج 
سال گذشته دیده که بیشترین آمار آسیب ها 
مربوط به آلرژی و پس از آن بریدگی ناشی از لبه 
های تیز و مسمومیت غذایی بوده است. محصوالت 
بچه گانه جدای از اسباب بازی ها دارای یک جزء 
منسوجی می باشد که باعث نگرانی شرکت های 
نساجی و پوشاک می شود. در حال حاضر این 
نگرانی به اسباب بازی و مواد غذایی منتهی می 
گردد اما مسلما در آینده به پوشاک نیز سرایت 
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خواهد کرد. این موضوعی است که باید به آن 
توجه شود. فاکتورهای تی آی سی دیگر نه تنها بر 
فروشگاه های خرده فروشی داخلی بلکه بر صادرات 

نیز حکمفرما شده اند.

کمیت شرکت های تی آی سی
البته به نظر می رسد که همچنان شرکت های 
کمی در زمینه تی آی سی در هند فعالیت دارند. 
اما آیا واقعیت نیز همین است؟ نماینده سازمان 
استاندارد نساجی در هند و بنگالدش،  جهانی 
داده  توضیحاتی  رابطه  این  در  گوپتا  سامیت 
به  بیشتر  سی  آی  تی  که  گوید  می  او  است. 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  به  که  صادرکنندگانی 
انگلیس صادرات دارند، مربوط می شود. او می 
گوید با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده و 
سپس مقایسه با سهم بازار هند می توان نتیجه 
گرفت که تعداد شرکت های تی آی سی در هند 
منطقی به نظر می رسد. برای مثال سازمان جهانی 
استاندارد نساجی دارای هشت نهاد فعال اعطای 
گواهینامه در هند می باشد. گوپتا می گوید: به طور 
مشابه نهادهای دیگری نیز برای سایر تاییدیه های 
نساجی در هند وجود دارد. آزمایشگاه های وطنی 
و همچنین چند ملیتی در این کشور برای انجام 
تست های نساجی و همچنین بازرسی خدمات 
وجود دارند. طبیعت این کسب و کار به گونه ای 
است که تعداد فعاالن آن باید محدود باشد به این 
دلیل که چنانچه رقابت به دلیل وجود تعداد زیادی 
از شرکت کنندگان تنگاتنگ شود، شانس اقدامات 
ناعادالنه افزایش پیدا می کند که منتهی به بروز 
مشکالتی از لحاظ اطمینان و اعتبار می شود. اگر 
فروشندگان داخلی نیز استفاده از این خدمات 
را آغاز نمایند، شرکت های تی آی سی نیز باید 

حضور خود در کشور را دو چندان کنند. 
انحصاری  کمپانی  عامل  مدیر  ساگی،  سونال 
این  به  دیگری  زاویه  از   RSJ بازرسی خدمات 
موضوع نگاه می کند. او می گوید: دوره باروری 
فعالیت های تی آی سی طوالنی است و موانع 
زیادی نیز بر سر راه آن وجود دارد. افراد مشتاق 
به این عرصه باید صبر داشته باشند و به آن زمان 

بدهند. این کسب و کار نیازمند انجام خدمات برای 
تعداد زیادی از مشتریان در کشورهای مختلف 
سطح  نیازمند  آن  ریسک  به  توجه  با  و  است 
باالیی از تخصص می باشد. در نتیجه بسیاری از 
افراد ترجیح می دهند در زمینه صادرات یا خرید 
و فروش یا گرفتن نمایندگی فعالیت کنند تا وارد 
به تی آی سی شوند  و کارهای مربوط  کسب 
بر خالف کمپانی  چون در عرصه های مذکور 
های تی آی سی با تالش قابل قبول می توان 
به نتایج مفیدی دست یافت.چاران سینگ، معاون 
و مدیر منطقه ای Softlines )هند، خاور میانه و 
آفریقا( در کمپانی تی یو وی رینلند)هند( عقیده 
دارد که تعداد کمپانی های تی آی سی فعال در 
هند که از پس تمامی نیازهای موجود در این 
بخش بر می آیند، اندک است. او می گوید: امروزه 
تولید کنندگان برای آن که بتوانند با استانداردهای 
بین المللی سازگار باشند باید آزمون های زیادی 
را پشت سر بگذارند. برای مثال چنانچه تولید 
کننده ای بخواهد محصول خود را در بازارهای 
آمریکا یا اروپا به فروش برساند، آن محصول باید 
با استاندارد کمیسیون ایمنی محصوالت مصرف 
کنندگان)CPSA( یا قوانین اروپایی مربوط به 
منسوجات مطابقت داشته باشد. آژانس های تست 
نیز مانند ما مشتریان را از سیاست های ایمنی 
محصول در خارج از کشور آگاه می کنند و بر 
حسب استانداردهای بین المللی به محصوالت 
آن ها تاییدیه می دهند. پیچیدگی قوانین در 
کشورهای مختلف، هزینه های زیرساختی برای 
تامین امکانات و روند اعتبار بخشی به آزمایشگاه ها 
از دالیل محدود بودن تعداد فعاالن در این عرصه 
صادرکنندگان  بیشتر  می دهد:  ادامه  او  است. 
کوچک  یا  متوسط  های  شرکت  جزو  نساجی 
هستند که سرمایه الزم برای داشتن واحدهای تی 
آی سی در کارخانجات خود را ندارند چون خرید 
تجهیزات آزمایشی نساجی و همچنین مراحل 
اعتباربخشی نیازمند هزینه ی زیادی است. آن ها 
ترجیح می دهند به جای ایجاد واحد مشابه در 
مجموعه خود، نمونه محصول را برای آزمایش به 
ما بفرستند. تیم ما در تی یو  وی رینلند دارای 

تجهیزات کامل انجام آزمایش بر روی محصوالت 
نساجی می باشد. ما یک آزمایشگاه معتبریم و 
محصوالت نساجی را از نظر دارا بودن محتوای 
مواد مضر و از نظر هر گونه خصوصیات فیزیکی 

یا کیفی مورد بازرسی قرار می دهیم.

برون سپاری
بسیاری از تولیدی های پوشاک از قدیم مراحل 
را خودشان  بر روی محصوالتشان  انجام تست 
انجام می دادند اما امروزه انجام این کار بیشتر بر 
عهده ی کمپانی های حرفه ای تی آی سی و به 
صورت برون سپاری است. ساگی می گوید که این 
موج توسط کمپانی های بزرگ و کارآفرینان نسل 
جدید که برای پیشرفت دارای دید بازتری هستند، 
آغاز شده است. البته گوپتا عقیده دارد که هر دو 
شکل به طور هم زمان در کنار هم وجود خواهند 
بابت  که  تولیدکنندگانی  گوید:  می  او  داشت. 
کیفیت محصوالت خود نگران هستند باید همواره 
یک آزمایشگاه در داخل کارخانه داشته باشند و 
تغییر این روند هم مشکل است. الزم به ذکر است 
که نیاز به وجود آزمایشگاه های شخص ثالث واجد 
شرایط به منظور یکنواختی استانداردهای کیفی 
و امکان مقایسه بین تامین کنندگان مختلف، 
در حال افزایش است. با توجه به استانداردهای 
قدیمی اصالح شده )نظیر GOTS ورژن 5.0 که 
در ماه مارس 2017 منتشر شد( یا استانداردهای 
 )ZDHC از Chemical Gateway جدید)نظیر
الزم است تا محصوالت به صورت مستقل توسط 
متخصصان واجد شرایط در آزمایشگاه ها مورد 

بررسی و آزمایش قرار گیرند.
نظریه مدیر عامل کمپانی UL، سرباجیت ماخرجی 
ندارد.  یا گوپتا  نظریه ساگی  با  تفاوت چندانی 
ماخرجی می گوید: در هند چندین کمپانی تی 
آی سی شخص ثالث فعال وجود دارد هرچند که 
عامل ایجاد تقاضا از سوی بازار نساجی در داخل 
به شدت در حال کم شدن است. علت عمده آن 
نبود مکانیزم های قانونی برای تضمین ایمنی و 
کیفیت محصوالت نهایی می باشد. با وجود آن که 
هند استفاده از یک سری مواد شیمیایی مضر را 
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ممنوع کرده اما همچنان توجه چندانی به اجرای 
این قانون نمی شود. اولویت های قانونی بیشتر در 
راستای شرایط زیست محیطی نظیر کنترل ورود 
پساب های حاوی مواد شیمیایی به محیط های 
آبی و همچنین شرایط استخدام نظیر جلوگیری از 
استخدام نیروی کار کودک است. بیشترین تقاضا 
برای خدمات تی آی سی در هند از سوی صاحبان 
برندهای خارجی که تولیدات خود را در هند انجام 
می دهند، می باشد. تولیدکنندگان جهانی که در 
کشور خود با قوانین سخت گیرانه محدود می 
شوند، برای تضمین دسترسی بیشتر به بازار از 
کمپانی های تی آی سی شخص ثالث درخواست 
کمک می کنند. او ادامه می دهد: برندهای هندی 
کیفیت  و  ایمنی  برای  الزامی  که  شرایطی  در 
محصوالت در بازار داخلی وجود نداشته باشد، به 
واحدهای تی آی سی خود در داخل کارخانه تکیه 
می کنند تا به برند خود اعتبار دهند. این وضعیت 
بدون وجود فشارهای قانونی تغییر نخواهد کرد. 
البته الزم به ذکر است که هند به عنوان یکی از 
برجسته ترین تولید کنندگان نساجی در جهان 
باید در زمینه اکوسیستم یک سری استانداردهای 
سی  آی  تی  کمپانی های  کند.  طراحی  جدی 
به  داشتن متخصصین جهانی  با  ثالث  شخص 
کیفیت  و  ایمنی  گواهی  اعطای  در  ها  دولت 

محصوالت کمک می کنند.

واقعیت های هند
یک سری پرسش های واضح در مورد راهکارهای 
مورد نیاز در صنایع نساجی و پوشاک هند وجود 
دارد از جمله این که چه میزان از این راهکارها 
مورد نیاز و حتی دست یافتنی است. به این واقعیت 
که نیاز مبرم به این استانداردها در داخل وجود 
ندارد نیز باید توجه کرد. گوپتا اشاره می کند که 
خدمات مربوط به تی آی سی بیشتر توسط تامین 
کنندگان هندی که خریداران خارجی دارند، مورد 
استفاده قرار می گیرد چون این خریداران باید 
برای مقاصد قانونی یا محافظت از نام برند خود، 
استانداردهای جهانی را رعایت کنند. ماخرجی 
خواهان وقوع اتفاقاتی در هند است. با توجه به 
این که در حال حاضر صنایع نساجی هند چندان 
در قید و بند قوانین و مقررات نیست، نخستین 
گام می تواند معرفی استانداردهای جهانی در این 
بخش به منظور برآورده کردن حداقل نیازهای 
رفع  باشد.  کیفیت  و  ایمنی  عرصه  در  موجود 
احتیاجات سفارشی در بخش نساجی و پوشاک 
باتوجه به وسعت این بخش و نابسامان بودن آن، 
کاری دلهره آور است. عالوه بر آن از آن جایی 
که این صنعت دارای قدمتی طوالنی می باشد، 
ممکن است برای به کارگیری قوانین جدید در 
آن انعطاف پذیری چندانی نداشته باشد. اگرچه ما 
دارای استانداردهایی برای نظارت در این بخش 

هستیم اما ممکن است به عنوان دستورالعمل، 
مجاز نباشند. نیاز امروز اجرا و به کارگیری الزامات 
ایمنی است برای مثال باید قوانین بسیار قاطع و 
سختگیرانه ای در رابطه با ممنوعیت استفاده از 
مواد شیمیایی چه توسط تولید کنندگان داخلی 
و چه صادرکنندگان اعمال شود. هماهنگ کردن 
استانداردهای موجود در هند با انواع جهانی آن 
می تواند باعث بهبود رقابت پذیری در صنایع هند 
شود. اما به گفته ی سینگ در حال حاضر خرده 
فروشان بزرگی در هند هستند که انجام تست 
کارایی برای محصوالت خود را انتخاب می کنند، 
به هر حال تقاضا برای تست مواد شیمیایی در 
بازار داخلی هند هنوز چندان رایج نیست. خرده 
فروشان بزرگ به دلیل طبیعت کسب و کارشان 

در این عرصه نسبت به سایرین پیشرو هستند.
سینگ در این باره می گوید: تاکید بر کیفیت یکی 
از مهم ترین جنبه هایی است که خریداران در 
خرید محصول مورد نیاز خود از هر کشوری به 
آن توجه می کنند. هند از نظر کیفیت، در میان 
تولیدکنندگان مطرح نخ و منسوجات خانگی در 
جهان قرار دارد. البته فاکتور کیفیت تنها زمانی 
مورد پیگیری قرار می گیرد که محصول به خارج 
صنایع  به  مربوط  قوانین  شود.  صادر  کشور  از 
نساجی در هند بسیار متداول است اما برای تامین 
کنندگان و تولید کنندگانی که در داخل کشور 
فعالیت می کنند، اجباری نیست. او سپس به این 
نکته اشاره کرد که دولت باید گام های استواری در 
جهت اعمال یک سیاست اجباری برای محصوالت 
در  کنندگان  مصرف  بردارد.  داخلی  نساجی 
اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  نظیر  کشورهایی 
در هنگام خرید محصول به نشان های ایمنی و 
کیفیت آن بسیار اهمیت می دهند در حالی که در 
هند هنوز مصرف کنندگان به این سطح نرسیده اند. 
دولت باید مشوق هایی را برای آژانس های مربوطه 
نظیر ما در نظر بگیرد و سیاست هایی را نیز برای 
بخش نساجی اتخاذ کند. صنایع نساجی هند باید 
به جز فاکتور کیفیت به بهبود کارایی ماشین آالت 
و فرایندها و همچنین آموزش نیروی کار ماهر نیز 

توجه کند.
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مدلسازییککارخانهنساجیدرآینده

موسسه تحقیقات نساجی آلمان-STFI-در حال 
حاضر مشغول کار بر روی پروژه ای با هدف اداره 
صنایع نساجی بر اساس انقالب صنعتی چهارم می 
 )futureTEX(باشد. این پروژه که فیوچرتکس
نام دارد، همان شکل و مدل صنایع سنتی در 
انقالب صنعتی چهارم است. یکی از بخش های 
این پروژه مدل سازی یک کارخانه نساجی در 

آینده می باشد.
در حال حاضر صنایع نساجی و پوشاک در اروپا 
با چالش های گسترده ای روبروست. یکی از این 
چالش ها کوچک شدن اندازه سفارشات تولیدی 
به دلیل افزایش روند شخصی شدن سفارشات 
است چون مشتریان بیشتر خواهان محصوالت 
سفارشی و مخصوص به خودشان هستند. این 
بدان معناست که تولید باید انعطاف پذیر باشد 
تا بتواند از پس پویایی موجود در بازار بربیاید. 
عالوه بر آن به گفته موسسه تحقیقاتی، با توجه 
به استفاده از محصوالت نساجی در بسیاری از 
خودروسازی  پزشکی،  تجهیزات  نظیر  صنایع 
محصوالت  این  برای  تقاضا  میزان  معماری،  و 

افزایش یافته است.
موسسه اشاره می کند که فرایندهای تولیدی 
دارای  ها  چالش  این  با  مواجهه  برای  سنتی 
محدودیت هایی هستند. در نتیجه یک کمپانی 
نساجی برای آماده سازی و تجهیز خود در آینده 
باید فرایندهای خود را از نو طراحی و مهندسی 
کند و همچنین از فناوری های به کار رفته در 
زیرساخت هایش و مفاهیم مربوط به اینترنت 
همان  یا  و صنعت 4.0   )IIoT(اشیای صنعتی

انقالب صنعتی چهارم نیز غافل نباشد.
مدل سازی یک روش ثبت شده در حمایت از 
فرایند طراحی مجدد است. موسسه می گوید: 
نظر  نقطه  از  حاضر  سازی  مدل  های  دیدگاه 
مفاهیم و فناوری های جدید دارای محدودیت 
هایی هستند. بنابراین الزم است تا یک روش 
مدل سازی مناسب ایجاد شود که این بخشی 
از پروژه ی فیوچرتکس یا همان مدل سازی یک 

کارخانه نساجی در آینده می باشد.
موسسه در این بخش از پروژه مشغول یک کار 
تحقیقاتی مشترک تحت عنوان توسعه طرح ها 

و روش های مدل سازی برای در اختیار داشتن 
یک فرایند کامل به منظور طراحی یک کارخانه 
نساجی در آینده می باشد. موسسه می گوید: 
هدف از این پروژه تحقیقاتی ایجاد یک رویکرد 
فرایندهای  طراحی  برای  مفهومی  مدل سازی 
تجاری با در نظر گرفتن فناوری ها و مفاهیم 
جدید نظیر اینترنت اشیا)IoT( یا همان معادل 
تولیدات  برای  ویژه  به   4.0 صنعت  صنعتی 
انعطاف پذیر و در مقیاس کوچک است. در این 
رابطه یکپارچه سازی، تمرکز زدایی، جهت گیری 
و  مختاری  خود  و  خودسازماندهی  خدمات، 
به  فیزیکی-سایبری  سیستم های  همچنین 
عنوان پایه و اساس فناوری ها از اهمیت زیادی 
یک  توسط  سازی  مدل  رویکرد  برخوردارند. 
برای  و  یافت  خواهد  بسط  متخصص  سیستم 
راهکارهای  ی  ارائه  به  شد  ذکر  که  مواردی 
مرجع خواهد پرداخت. این راهکارها در پروژه ی 

فیوچرتکس مورد بررسی قرار گرفته اند.
مدل های  توان  می  سازی  مدل  رویکرد  با 
را  محصوالت  و  تولیدی  فرایندهای  تشریحی 
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برای کارخانه نساجی آینده ایجاد کرد. به گفته 
موسسه، هسته مرکزی رویکرد مدلسازی یک 
یک  هوشمند  موجود  است.  هوشمند  موجود 
موجود مستقل و خودمختار است که از طریق 
سنسورها می بیند و با استفاده از محرک ها و 
بر اساس اهداف تعیین شده عمل می کند، به 
این موجود، هوش مصنوعی هم گفته می شود. 
مصنوعی  هوش  که  کند  می  اضافه  موسسه 
کسب  به  مربوط  موضوعات  نمایانگر  می تواند 
و کار نیز باشد از ماژول های دستگاه گرفته تا 
کل شبکه های تولیدی. ساختار داخلی از اجزای 
را  امکان  این  که  است  تشکیل شده  مختلفی 
فراهم می کند تا هوش مصنوعی به عنوان یک 
واحد وابسته ولی در عین حال خودمختار در 
محیط کسب و کار عمل کند. هر کدام از آن ها 
عناصر الزم برای فراهم کردن هوش و انعطاف 
پذیری مورد نیاز محیط تولیدی در آینده می 
باشند. در نتیجه با به کار گیری این نوع از مدل 
سازی می توان تولید و توسعه در محیط کارخانه 
که  گوید  می  موسسه  البته  بخشید.  بهبود  را 
مدل سازی به خودی خود باعث بهبود تولید و 
توسعه نمی شود.مدلسازی ابزاری را فراهم می 
کند تا بتوان فرایندها را از نو طراحی کرد. می 
توان برای برقراری ارتباط بین راهکارهای مدرن 
رسیدگی به امور خاص یک فرایند مرجع ایجاد 

کرد)برای مثال من چگونه می توانم برای انعطاف 
پذیر شدن، فرایندهای توسعه خود را سازماندهی 
کنم؟(. متغیرهای مختلف در فرایندها را می توان 
مدل  بنابراین  داد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
سازی ابزاری برای حمایت از طراحی و مهندسی 
مجدد، ارتباطات و ارزیابی مرحله گذار از تولیدات 
نساجی سنتی به تولیدات مشتری محور، دانش 
بنیان، انعطاف پذیر و مناسب برای آینده می 
باشد. در کارخانجات سنتی تر، مدل سازی برای 
کمک به یکپارچه سازی فرایندها و مهم تر از 
آن درک یکپارچگی بین داده ها و فرایندها در 
کارخانجات آینده، حیاتی است. یکپارچگی در 
آینده و در موج چهارم صنعتی  کارخانه های 
شود.  می  محسوب  کلیدی  عنصر  یک  شدن، 
موسسه می گوید: یکپارچگی داده ها و فرایندها 
تولیدی  های  شبکه  همچنین  و  کارخانه  در 
انعطاف  است.  الزامی  آینده  کارخانه های  برای 
پذیری نیازمند پویایی در رسیدگی به سفارشات 
تولیدی می باشد. چنانچه یک کمپانی دارای 
منابع داخلی نباشد، می تواند سفارش را برای 
یک کمپانی دیگر در شبکه تولید ارسال کند. 
بدون وجود یکپارچگی در داده ها و فرایند، انجام 
خواهد  گیر  وقت  بسیار  نهادها  بین  مذاکرات 
بود. مشتری محور بودن نیز نیازمند یکی شدن 
مشتری با توسعه و شاید مراحل تولیدی است. 

موسسه می گوید: فناوری های تولیدی یکپارچه 
جدید نظیر چاپ دیجیتال نساجی در ترکیب با 
تولید مجازی محصول باعث می شود تا با ادغام 
با فرایندها، در زمان و هزینه صرفه  مشتریان 

جویی شود.
یکپارچگی داده ها و فرایندها تنها یکی از عناصر 
کلیدی برای مواجهه با چالش های موجود در 
صرفه  باعث  یکپارچگی  است.  نساجی  صنایع 
از  یکی  که  می شود  هزینه  و  زمان  در  جویی 
عوامل مهم رقابت پذیری در صنایع نساجی اروپا 

محسوب می شود.

STFI ،موسسه تحقیقات نساجی آلمان
تحقیقاتی  موسسه  یک   STFI موسسه 
غیرانتفاعی واقع در ایالت ساکسونی آلمان است 
و فعالیت های تحقیقاتی مربوط به صنعت قدیمی 

نساجی در این ایالت را ادامه می دهد. 
به گفته موسسه، فعالیت های تحقیقاتی مربوط به 
فرایندهای تولیدی و محصول تمامی فناوری های 
کالسیک نساجی و همچنین راهکارهای فنی 
موارد  از  ای  گسترده  طیف  برای  را  نوآورانه 
با  موسسه  این  دهد.  می  پوشش  کاربردی 
همچنین  و  المللی  بین  و  ملی  کمپانی های 
موسسات تحقیقاتی همکاری و از کمپانی های 

نساجی محلی پشتیبانی می کند.
فیوچرتکس

پروژه ی فیوچرتکس توسط وزارت  بودجه ی 
برنامه  قالب  در  و  تحقیق  و  آموزش  فدرال 
تامین   Twenty20 نوآوری  برای  مشارکت 
می شود. در این پروژه شرکت ها، موسسات علمی 
و انجمن ها برای خلق یک صنعت نساجی آینده 
گرا در آلمان از ریشه های سنتی این صنعت، با 

هم همکاری می کنند.
در این مسیر بیشتر بر روی بخش منسوجات 
فنی دارای ارزش افزوده به عنوان تکیه گاه اصلی 
صنایع نساجی آلمان تمرکز می شود. این امر 
رقابت زیادی را در بخش تحقیق و توسعه طلب 
تمایز  وجه  ایجاد  باعث  نوآوری،  با  و  کند  می 

می شود.
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بررسیعواملموثربرکیفیتنخرینگبااستفادهازروشتحلیل
خطاهایبالقوهوآثارآن

مقدمه
مشـخصه هاي مختلـف کیفـی نـخ در رفتـار 
فرآینـدي، راندمـان تولیـد و باالخـره نـخ و 
پارچـه تأثیـر عمدهـاي دارد. تغییـر در هـر 
فرآینـد  طـول  در  مشـخصه ها  ایـن  از  یـک 
بـروز مشـکالت  باعـث  از آن،  بعـد  تولیـد و 
زیـادي می شـود. بنابرایـن ارتبـاط بیـن ایـن 

مشـخصات بـراي جلوگیري از بروز مشـکالت 
مختلـف بایـد بـه طـور واضح مشـخص گردد. 
در فرآینـد تولیـد نـخ امـکان انجام اشـتباه در 
هـر مرحلـه بنـا به هـر دلیلـی وجـود دارد. به 
نهایـت  در  کـه  ناخواسـته  اشـتباه هاي  ایـن 
منجـر بـه افت کیفیـت نخ تولیـدي می گردد، 
خطـا گفتـه می شـود.  یافتن ایـن خطاها قبل 

از وقـوع بسـیار مهـم و تاثیـر گـذار اسـت.
بـر  را  بیشـتري  اثـر  ایـن خطاهـا  از  برخـی 
روي نـخ تولیـد شـده دارنـد؛ بـراي یافتن این 
خطاهـا و رتبه بنـدي آنها می تـوان از برخی از 
تکنیک هـاي موجود بـه نام تحلیـل خطاهاي 
شـود.  اسـتفاده   )FMEA(آن آثـار  و  بالقـوه 
بنابرایـن ابتـدا باید هر یـک از این ویژگی هاي 
نخ و مشـخصه هاي کیفی به طـور کامل مورد 
مطالعـه قـرار بگیرد و بعـد راهکارهایـی براي 
حـذف خطـا و مشـکالت ارائـه شـود. از روش 
تحلیـل خطاهاي باالقـوه و آثـار آن در صنایع 
مختلـف از جملـه صنعـت نسـاجی در بخـش 

عیـوب پارچه اسـتفاده شـده اسـت.
در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش تحلیـل 
خطاهـاي بالقـوه و آثار آن، دالیـل ایجاد عیب 
نـخ مشـخص و راهکارهایـی بـراي رفـع ایـن 

عیـوب ارائه شـده اسـت.

روش تحلیل خطا های بالقوه و آثار آن
FMEA یـک تکنیـک مهندسـی اسـت کـه 

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی، ارزیابی، اولویت بندي عوامل موثر بر عیوب نخ مخلوط پنبه-پلی استر ارائه راهکارهایی براي رفع این عیوب 
می باشد. بدین منظور روشی کاربردي به نام تحلیل خطاهاي بالقوه و آثار آن، براي شناسایی بحرانی ترین خطاها و کاهش آثار مخرب آنها بکار 
برده شده است. براي تحقق این هدف در یک شرکت ریسندگی، ابتدا عیوب موثر بر روي نخ تولیدي و برخی از مشخصه هاي مهم کیفی نخ 
در فرآیند تولید، مورد بررسی قرار گرفت. عیوب در پرسش نامه اي گردآوري و در اختیار کارشناسان خبره آن واحد قرار گرفت و کارشناسان 
با توجه به تعریف شاخص هاي معین )شدت، وقوع و تشخیص( اظهار نظر نمودند. با تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از پرسش نامه ها، 
عیوب موجود در نخ مخلوط پلی استر-پنبه شناسایی و رتبه بندي گردید. با توجه به نتایج، مهمترین عامل درکیفیت نخ تولید شده الیاف مورد 

استفاده می باشد.

منصـوره مـرادی-  دانشکده مهندسـی نساجـی دانشگاه یـزد
محسـن  هـادیزاده- دانشکده مهندسی نساجـی دانشگاه یـزد
نجمه دهقان منشادی- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یـزد
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بـه منظـور مشـخص کـردن و حـذف خطاها، 
مشـکالت و اشـتباهات بالقوه موجود سیستم، 
فراینـد تولید و ارائه خدمت، قبـل از وقوع، در 

نـزد مشـتري بـکار برده می شـود.
 اولیـن کاربـرد رسـمی ایـن تجزیـه و تحلیل 
تحـت عنـوان FMEA در صنایـع هـوا فضاي 
ایـاالت متحـده امریکا اسـتفاده شـد. در واقع 
آن زمـان FMEA بـه عنـوان یـک نـوآوري 
و  اشـتباهات  از  پیشـگیري  بـراي  ابتـکار  و 
خطاهـاي جبـران ناپذیـري مطـرح گردید که 
وقـوع هریـک از آنهـا باعث خسـارات هنگفت 
و اتـالف سـرمایه فوق العـاده زیـاد می گردید .

مراحـل انجـام روش FMEA به طـور خالصه 
در ذیـل آمده اسـت:

1- جمع آوري اطالعات مربوط به فرآیند
2- تعیین خطاهاي بالقوه

3- بررسی اثرات هر خطا
4- تعیین علل خطا

حسـب  بـر  کـه  وخامـت،  نـرخ  تعییـن   -5
می گـردد. بیـان   10 تـا   1 مقیـاس 

6- احتمـال وقـوع کـه مشـخص می کنـد که 
یـک علـت یـا مکانیـزم بالقـوه خطـا بـا چـه 
بـر  رخـداد  احتمـال  می دهـد.  رخ  تواتـري 

تـا 10 سـنجیده می شـود.  مبنـاي 1 
7- نرخ احتمال کشف خطا

حاصلضـرب  کـه  ریسـک  اولویـت  عـدد   -8
 ،)Severity( وخامـت  عـدد  سـه 
کشـف  احتمـال  و   )Occurrence(رخـداد
)Detection( اسـت ، )فرمـول 1( عدد اولویت 
ریسـک عـددي بیـن 1 و 100 خواهـد بـود. 
بـراي اعـداد ریسـک بـاال ، کارگروهـی بایـد 
جهـت پائیـن آوردن ایـن عدد از طریـق اقدام 

پذیـرد. صـورت  اصالحـی 
RPN= Severity * Occurrence * De�

tection

9- اقدامات اصالحی و پیشنهادي
10- تصحیح فرایند طبق اقدامات اصالحی

11- بعـد از انجـام اقدامـات اصالحـی دوبـاره 
بایـد عـدد اولویـت ریسـک محاسـبه گردد.

در محاسـبه عـدد اولویت ریسـک بایـد توجه 
داشـت که تعیین اعـداد نرخ رخـداد، وخامت 
و کشـف می بایسـت براسـاس نـوع فعالیـت 
سـازمان تعییـن و تثبیـت شـود عمدتـاً براي 
خطاهایـی کـه نـرخ وخامـت و رخـداد باالي 
7 دارنـد می بایسـت اقـدام اصالحـی در نظـر 

شـود. گرفته 
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بـه منظور بهبـود کیفیت نخ در شـرکت مورد 
مطالعـه و همچنین بررسـی عوامـل تاثیرگذار 
در مسـیر فرآینـد تولیـد، بـر روي کیفیت نخ 
نمـره 30 پنبه-پلی اسـتر  )20 درصـد پنبه و 
80  درصـد پلـی اسـتر بـا تـاب 750، با توجه 
بـا امکانـات موجـود و شـرایط، پارامترهایـی 
زننـده  خرابـی  الیـاف،  خرابـی  جملـه  از 
ERM ،کنـد شـدن تیغـه هـاي وایر سـیلندر 

کاردینـگ، فیلر و سـرعت نامناسـب سـیلندر 
کاردینـگ، کشـش جزئی نامناسـب در فالیر، 
کثیـف بـودن رینـگ، کلیپـس نامناسـب در 
رینـگ، سـرعت رینـگ، تمیـز بـودن رینـگ، 
کاتس معیـوب، پارافیـن غیر اسـتاندارد مورد 
بررسـی قرار گرفـت. پس از انجـام آزمایش بر 
روي نخ الزم اسـت نتایج حاصـل مورد تجزیه 
و تحلیـل آمـاري قـرار گیـرد تا اهمیـت نتایج 

حاصلـه از نظـر آمـاري تعییـن گردد.
بـراي هـر یـک از پارامترهـاي اولویـت خطـا 
) وقـوع، کشـف و وخامـت( اعـدادي تعییـن 
شـده اسـت. محـدوده اعـداد بـراي هـر کدام 
از شـاخص هاي وقـوع، کشـف و وخامـت بین 

10-1 مـی باشـد.
جهـت تعیین عـدد اولویت خطـا از تعدادي از 
کارشناسـان نظرسـنجی شـد که نتایج آن در 

جدول 1 مشـاهده می شـود.

 بحث و نتایج
پـس از انجـام تحلیل خطاها و بدسـت آوردن 
عـدد اولویـت خطـا متناظر بـا هر خطـا، قدم 
بعدي اولویت بنـدي خطاها و ارائه راهکارهایی 
بـا توجـه بـه علـل بـه وجـود آورنـده، جهـت 
کاهـش عدد اولویـت خطا می باشـد تا خطاي 

بحرانـی موجـود در سـامانه حـذف گـردد. در 
جـدول 2 اولویت بنـدي خطاهـا و راهکارهاي 
ارائـه شـده جهت رفع عیب نشـان داده شـده 
از  بـا توجـه بـه جـدول 2 هـر یـک  اسـت. 
خطاهـا بـا توجـه به عـدد اولویت خطـا مرتب 
شـدند کـه در شـکل 1 ایـن خطاهـا بـا توجه 
بـه میـزان تاثیـر منفـی کـه روي کیفیـت نخ 
می گـذارد؛ بـه خوبی نشـان داده شـده اسـت.

نتیجه گیری
خطاهـاي  تحلیـل  روش  پژوهـش  یـن  درا 
بالقـوه واثـرات آنهـا، بـراي شناسـایی و حذف 
بحرانی تریـن خطاهاي موجـود در یک فرآیند 
تولید نخ پلی اسـتر-پنبه اسـتفاده شده است. 
پـس از ارزیابـی ایـن فرآیند توسـط روش یاد 
شـده، بحرانی تریـن خطاهـا در ایـن فرآینـد 
مشـخص و راه حل هاي مناسـب بـراي حذف 

ایـن خطاهـا ارائـه گردید.
 بـا توجـه به سـاده و عملی بـودن راهکارهاي 
ارائـه شـده می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن 
کاربـردي  ابـزار  عنـوان  بـه  می توانـد  روش 
مناسـب براي ارتقـا کیفیت محصـوالت نقش 
ایفـا کنـد و در سـایر شـاخه هـاي نسـاجی از 
قبیـل پوشـاک، فـرش و منسـوجات بی بافـت 

شود. اسـتفاده 
منبـع: یازدهمیـن کنفرانس ملی مهندسـی 

نسـاجی ایران ) دانشـگاه گیالن(
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