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  :چکیده
هاي اخیر باعث شکوفایی و جهش عظیم  نانو تکنولوژي فناوري نوین میان رشته اي است که در دهه

عمده تحقیقات صورت گرفته در استفاده از نانو . در بسیاري از حوضه ها از جمله صنعت نساجی شده است
ایی از نانو ذرات در صنعت نساجی مربوط به بخش تکمیلهاي نساجی می باشد که عموماً بصورت پوششه

الیاف پنبه با توجه مزایاي متعددي که دارند همچون جذب . ذرات برروي کاالي نساجی صورت می گیرند
اما یکی . رطوبت باال، زیر دست مناسب، استحکام باال و غیره، بطور گسترده اي مورد استفاده قرار می گیرند

یکی از راههاي کاهش میزان این اشتعال . اشداز مشکالت این الیاف قابلیت اشتعال پذیري باالي آنها می ب
خیر انداز آتش مختلفی صورت  این امر توسط مواد تأ.پذیري استفاده از تکمیل هاي تأخیر انداز آتش است

هر دسته از این مواد با . می پذیرد که از جملۀ آن می توان به ترکیبات هالوژنی ، فسفر دار و غیره اشاره نمود
اما مواد تأخیر انداز آتش هالوژنی و . ت کاال را در برابر شعله افزایش می دهندمکانیسمی خاص مقاوم

فسفردار درکنار تمام مزیتهایی که دارند همچون قیمت ارزان و تنوع ترکیبات داراي مشکالتی نیز هستند که 
 از این رو استفاده از این ترکیبات. می باشدا سمی بودن و  مشکالت زیست محیطی مهمترین آنه

درکشورهاي پیشرفته ممنوع شده است و بعنوان جایگزین آنها بطور گسترده از ترکیبات تأخیر انداز آتش 
 هیدروکسیدهاي فلزي گسترده ترین گروه مواد تأخیر انداز آتش را که امروزه .غیرآلی استفاده می کنند

هایی و یا بهمراه مواد تأخیر این مواد به تن. بصورت تجاري مورد استفاده قرار می گیرند، تشکیل می دهند
هیدروکسید آلومینیوم که  .صیات آتش پذیري را ایجاد می کنندانداز آتش دیگر میزان بهبودي الزم در خصو

نیز شناخته می شود، امروزه بیشترین حجم مصرفی را بعنوان مادة تأخیر ) ATH(بنام تري هیدرات آلومینا 
دف پوشش دهی الیاف سلولزي پنبه توسط نانو ذرات هیدروکسید  در این تحقیق ه.انداز آتش دارا می باشد

آلومیینیوم و بررسی میزان پوشش دهی و همچنین خصوصیات حرارتی این الیاف بوسیلۀ آزمونهاي مختلف 
  .می باشد

از آنجائیکه اکثر تکمیلهاي نساجی در محیط آبی صورت می پذیرد الزم بود که ابتدا نانو پودر 
بدین منظور مواد دیسپرس کننده و . در آب در آید) دیسپرس(یوم بصورت معلق شده آلومینهیدروکسید 

 غلظت مختلف 3پس از آن . تجهیزات دستگاهی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند تا حالت بهینه بدست آید
سپس نمونه هاي پارچه اي .از محلول دیسپرس شده نانو هیدروکسید آلومینیوم تهیه شد% 12و % 8، 5%
 با تعداد دفعات مختلف پد شدن تحت عمل با )Pad-Dry-cure(  پخت - خشک شدن-پد سط روشتو

 ساعت در محلول زمان داده 10همچنین یک نمونه از هر غلظت بمدت . محلولهاي تهیه شده قرار گرفتند
  ). formation(شد 

 ،)EDX(یز عنصري  آنال،)SEM(نمونه هاي آماده شده تحت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
اندازه ، DSCو  TGA  حرارتی هايآنالیز ،45˚ آزمون شعله پذیري ،)Ash content(آزمون خاکسترباقیمانده 

  .قرار گرفتند گیري طول خمش، اندازه گیري استحکام و اسپکتروفوتومتري انعکاسی
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و هیدروکسید نتایج بدست آمده از آزمون ها و آنالیز هاي مختلف نشان دهنده این است که نان
بعنوان یک ماده دیر سوز کننده شعله دوستدار محیط زیست، بخوبی توانایی افزایش مقاومت آلومینیوم 

  .حرارتی الیاف سلولزي را دارا می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


