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  :چکیده

بی سابقه اي در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهاي حمل در جوامع امروزي، پیشرفت

، وسایل، سوخت و گاز مصرفی براي گرم کردن، تماماً موجب ها فرشها، مبلمان و پرده. ورت گرفته استو نقل ص

بمنظور ایجاد محافظت بیشتر در برابر آتش و همچنین افزایش .اند افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شده

مواد . ختن کاالهاي مصرفی گسترش یافتندزمان فرار هنگام بروز آتش سوزي، روشهاي افزایش بتأخیر افتادن سو

اضافه  اندازي شعله تأخیربصورت شیمیایی به پلیمرها، طبیعی و مصنوعی براي ایجاد خصوصیات  انداز شعله تأخیر

این مواد متعلق به چهار گروه اصلی مواد تأخیرانداز شعله غیر آلی، هالوژن دار، فسفردار و نیتروژن دار  .شدند

اما بسیاري از این .در دو فاز جامد یا گاز عمل می کنندمواد با توجه به ساختار شیمیایی که دارند این . می باشند

این مواد می توانند موجب  ،عالوه بر این مشکالت. داراي مشکالت زیست محیطی هستند تآخیرانداز شعلهمواد 

یی ها یکی از راه حل. شده اند بشوندالکتریکی و شیمیایی موادي که بر روي آن اعمال  ،کاهش خصوصیات مکانیکی

در این تحقیق .باشدمیاستفاده از نانو ذرات بعنوان مادة جایگزین و یا کمکی  ،شودمیکه براي رفع این مشکل بیان 

سعی شده است که مواد تأخیرانداز شعله مختلف، مکانیسم عمل آنها و همچنین نقاط مثبت و منفی آنها بررسی 

اي آتش پذیري الیاف و همینظور کاربرد نانوتکنولوژي درصنعت نساجی و از جمله تکمیلهاي همچنین آزمونه. شود

  .تأخیر انداز شعله مورد بررسی قرار گیرد


