مقـاالت

منسوجات نانويي
درصنعت خودرو

Observatory Nano
Briefing No.24

مترجم :دکتر معصومه قلخانی

محقق پسادکتراي شيمي ،پژوهشکده فناوري نانو دانشگاه صنعتيشريف

 1مقدمه
صنعت خودروس��ازی به ط��ور بالقوه ذینفع
اصلی توس��عه فناوری نانو اس��ت که بهبود و
مزایای موجود در سطوح مختلف نظیر :ارائه مواد
س��بکتر ،قویتر ،سختتر ،کارایی بهبودیافته
موتور ،کاهش مصرف س��وخت ،کاهش اثرات
زیس��تمحیطی ،بهب��ود امنی��ت و راحتی را
فراهم میکند .مردم حتی زمان بیشتری را در
خودروهای خود میگذرانند و بنابراین امنیت
و آس��ایش به طور فزاینده حائز اهمیت است.
مواد نساجی به دلیل اس��تفاده وسیعشان در
موارد گوناگ��ون از پانلهای داخلی برای درها
و س��تونها ،پوشش و بالشتکهای صندلیها،
بخشهایی از داش��بورد گرفته تا سقف کابین
و پوش��ش ک��ف ،کمربند ایمنی ،کیس��ه هوا،
فیلتراس��یون هوا ،طن��اب تای��ر و بخشهای
تزئینی ،نقش مهمی در صنعت خودروس��ازي
دارند .بعالوه ،استفاده از منسوجات ،بهخصوص
مواد طبیعی به دلیل قابلیت بازیافتشان بسیار
مطلوباس��ت و منجر به کاهش وزن خودرو با
جایگزین کردن بسیاری از ساختارهای داراي
سطح سخت متعارف میشود .سهم منسوجات
در خودروهایی با وزن متوس��ط در حال حاضر
ح��دود  25کیلوگرم اس��ت و انتظار میرود تا
سال  ،2020به  35کیلوگرم افزایش یابد و در
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مجموع موجب کاهش وزن تا 30کيلوگرم در
خودرو ش��ود .پارچههای سنتی مورد استفاده
برای فضای داخلی خ��ودرو با چندین چالش
عم��ده ،مانند حفاظت از گ��رد و غبار و خاک،
تهویه ،دوام و س��ایش و مقاومت در برابر آتش
مواجه هس��تند که همه آن موارد ،پارچههای
جدی��د ب��ا فناوری ب��اال و ارائه پیش��رفته و یا
ویژگیه��ای جدی��د را میطلبد .توس��عههای
حاصل از فناوري نانو ممکن است راهحلهای
نوینی پیش��نهاد کن��د و ملزومات ب��ا کارايی

چندگانه را ارائه کند.
 2ارزش افزوده فناوری نانو
منس��وجات نبافت ه و نمدها ح��دود  50تا 60
درص��د از افزای��ش مص��رف پارچ��ه در خودرو
را ش��امل میش��وند .الیاف نان��و میتواند برای
تولید این مواد اس��تفاده ش��ود ک��ه در کاهش
وزن ،جذب س��ر و ص��دا و عایقکردن بس��یار
موث��ر خواه��د بود .ام��ا منس��وجات مربوط به
فناوری نانو میتوانند دسترسی بسیار غنیتری

شکل  .1منسوجات فعال نانویی ،از طريق حذف خاک با آب داراي قابليت
خودتمیزکنندگي هستند( .اثر لوتوس) .منبع :مالیک.2008 ،

داش��ته باشند .هدف مهم راهبرد تجاری امروزه
صنع��ت خ��ودرو ارتقاء ه��ر دو خاصیت ذاتی و
ادراکی کیفیت و آس��ایش در یک وسیله نقلیه
اس��ت و پارچهها نقش مهم��ی را ایفا میکنند.
ویژگیهای اصلی مورد نیاز برای افزايش ایمني
زیبايي و راحتي داخل خودرو عبارتند از:
مدیریت خوب انتقال گرما و بخار آب؛
ضدلک بودن و قابلیت تمیزکردن ساده؛
ضدحساسیت پیرایش؛
مقاومت در برابر اشتعال؛
خواص ضدمیکروبی؛ و
بهبود کارایی صوتی.
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منسوجات فعال نانویی ممکن است راهحلهای
بالق��وه برای تع��دادی از نیازهاي صنعت خودرو
ارائ��ه دهد 9 .م��ورد از نيازمنديهاي خودرو در
ادامه آمده است.
راهحلفناورينانوبراينيازمنديصنعتخودرو

جذب رطوبت
پارچههای��ی با خواص ج��ذب رطوبت و تعرق
ب��ه ویژه برای رانندگی راحت با ارزش هس��تند.
نتایج موفقی بهوسیلهی پوشش پارچه با پوشش
آبدوس��ت نانوذرات  TiO2یا بهوسیلهی فرآوری
پالسمای پارچههای نبافته ،با ارائه سطح مورد نظر
با عملکرد مناسب ،بهدست آمده است .این کاربرد
هنوز در نس��اجی صنعت خودرو استفاده نشده
است اگرچه احتماالً در مراحل تحقیقاتی است.
خودتمیزکردن /دافع ذرات خاک
تکنیکهاي نانویی جدید ،با استفاده از نانومواد،
نظی��ر نانو پلیمره��ای فلوئوروکرب��ن متصل به
س��طح پارچه شده ،بهوسیلهی فرایند خشک یا
مرطوب (فراوری پالس��ما) ،از طريق ممانعت از
اتصال آلودگ��ی ،آب و روغن به پارچه ،به تميز
نگهداش��تن پارچه کمک میکند .اس��تفاده از
فرایند خش��ک مزایای اف��زودهای چون مصرف
انرژی کمتر و سازگاری زیستمحیطی بیشتری
را نسبت به فرایند مرطوب شامل میشود.
در حالی که گزینههای غیر نانويی در دسترستر
هستند ،در حال حاضر نمیتوانند پارچههایی با
انعطاف پذیری و راحتی که نانو پوششها فراهم
میآورند را ارائه کنند .منس��وجات فعال نانویی،
در حال ورود به بازار هس��تند .اوپل Insignia
(خ��ودرو س��ال  )2009اولی��ن تولیدکننده در
جهان است که صندلی داخلی را با پوشش فعال
نانویی تجهیزکرده که از چس��بندگی آلودگی و
مایع جلوگیری میکند.
تصفیه و فیلتراسیون هوا
کیفی��ت هواي درون ماش��ین ب��رای راحتی و
رفاه راننده و مس��افران مهم است .فیلترها باید
موادی نظیر گردهها ،هاگها ،مواد مضر و گرد و
غبار ،که میتواند منبع بیماری و آلرژی باشند،

را ح��ذف کنند .فیلترهای جدید با اس��تفاده از
نانوالی��اف در مقایس��ه با محص��والت معمولی،
پتانس��یل ارائ��ه قابلیته��ای برت��ری را مانند
مس��احت سطح بزرگ دارند درحالیکه تخلخل
را برای حذف م��واد مضر و تا حد زیادی بهبود
کیفیت هوا و ایمنی حفظ کنند .با این حال ،در
حال حاضر نانو الیاف هزینههای س��نگین برای
چنین کاربردهایی دارد.
خواص ضد میکروبی/ضد باکتری
پارچ��ه با خواص ضد میکروب��ی و ضد باکتری
میتواند برای صنعت خودرو جذاب باشد .از اين
طريق میتوان بهداش��ت درون خودرو را بهبود
داده و بوهای نامطبوع را از بين برد .روش مبتنی
بر فناوری نانو ،غیرفعال ،استفاده از نانوذرات نقره
) (Agاس��ت که زمانی که به سطح پارچه اضافه
ش��ود ،در برابر طیف وس��یعی از باکتریها موثر
اس��ت .چنین منس��وجاتي میتوانند در بخش
خودرو تقاضا پیدا کنند.
خواص آنتی استاتیک

الیاف مصنوعی خواص آنتیاس��تاتیک ضعیف
دارند ،اما پارچههای حاوی نانو موادرسانا ،مانند
دیاکسید تیتانیوم ) ،(TiO2اکسیدروی ،اکسید
قل��ع آالییده با آنتیموان ،بار اس��تاتيکي ندارند.

بازار
رشديافته

ورود به
بازار
خودتميز کردن

استفاده از اين مواد میتواند جایگزین با ارزشي
دربرنامههای آینده شرکتهاي خودروسازي باشد.
مقاومت در برابر شعله /بازدارنده شعله
در مقایس��ه ب��ا نانوکامپوزیته��ای ترکیب��ات
هالوژن-آنتیم��وان و فس��فر-برم ،ک��ه عالوهبر
داش��تن محدودیت عملک��رد دارای پیامدهای
زیستمحیطی اس��ت ،نانوکامپوزيتهاي حاوی
رس اص�لاح ش��ده آل��ی )(montmorillonite
توزیع ش��ده در ماتریس پلیمری انتخابی توجه
فراوانی به خود جلب کردهاند .آنها همچنین در
غلظ��ت کم (5 w/wدرصد یا کمتر) هم موثرند.
با وجود این ،کارشناس��ان بیان میکنند که در
حال حاضر کلوئیدال پنتاکسید آنتیموان ،خاک
رس و کربن نانولولهها بسیار گرانتر از روشهای
سنتی هس��تند و به ميزان قابل توجهی ويژگي
باالتر از حفاظ��ت را ارائه نمیکنن��د .بنابراین،
حتی اگر آنها سازگارتر با محیط زیست هستند،
استفاده از آنها در حال حاضر مختل است .بهبود
عملکرد بیشتر و یا کاهش هزینهها (یا هر دو) به
احتمال زیاد این وضعیت را تغییر میدهد.
کاهش نویز

ب��رای کاهش س��ر و ص��دا در داخ��ل خودرو،
الی��ه نانو فیب��ری از پلیوینیل ال��کل غیربافته

نمونه
آزمايشگاهي

تحقيقات
کاربردي

تحقيقات
اوليه

تصفيه هوا
جذب رطوبت
مقاومت دربرابر شعله
کاهش نويز
مقاوم در برابر UV

خواص ضد ميکروبي  /ضد باکتري
مقاوم در برابر سايش و پارگي

شکل .2سطح آمادگی فناوری برای منسوجات فعال نانویی خودرو.
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ش��ده الیهای بر روی مواد فیبری زیرین ممکن
اس��ت اس��تفاده ش��ود .اين اليه در مقایس��ه با
م��واد معمول��ی بهب��ود کاهش س��ر و ص��دا را
دارد و همچنی��ن عای��ق حرارتی خوبی اس��ت
و موج��ب کاه��ش وزن خودرو ميش��ود .برای
اینکه اين م��اده جاذب خوب صدا باش��د ،باید
ضخامت��ی در حد  40میلیمتر داش��ته باش��د.
مقاومت در برابر پارگی و سایش
نان��وذرات  SiO2 ،Al2O3 ،ZnOو
وس��یعترین نانوم��واد اس��تفاده ش��ده ب��رای
بهبود مقاومت پارگی و سایش��ی هس��تند .آنها
میتوانند با بسیاری از پیشمادههای پلیمرهای
الی��اف مانن��د پلیاس��تایرن ،پلیپروپیلن ،و یا
پیوینیلال��کل قبل از ریس��ندگی ،ی��ا متناوبا،
مخلوط ش��وند .در حال حاضر صنعت به دنبال
پی��دا کردن راههایی برای بهتر کپس��وله کردن
نانوذرات برای اطمینان از ایجاد پوشش��ی است
که در طول عمر خودرو پایدار میماند.

CNT

مقاومت در برابر UV
پوشش پارچهای فعال شده با نانو SiO2 ،Al2O3

و اکسید روی بهوس��یلهی صنعت خودرو برای
حفاظت پارچه از صدمات  UVآزمایش شدهاند.
باز هم باید روش کپسوله کردن نانوذرات ،برای
تضمین اینکه پوشش در بازه عمر خودرو پایدار
بماند ،پیدا ش��ود .این ویژگیها میتوانند با هم
ترکیب شده و منسوجاتي با ویژگیهای متعدد
و مزایايی از نظر هزینه و یا سادگی فرایند فراهم
آورند .بخش عمدهای از این فعالیت در س��طح
 R&Dباق��ی میماند ،اما برخی از منس��وجات
فعال نانویی به بازار رسیدهاند ،از جمله :محصول
 RUCO-Guard UCSاز ،Rudolf GmbH
منس��وجات ب��ا پای��ان  NanoSphereتولی��د
ش��ده برای  ،Schoellerاث��ر خودتمیزکنندگی
طبیعی نش��ان میدهند و مواد  Tencelبر پایه
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نانو فیبرهای س��لولوزی تولید شده بهوسیلهی
 ،Lenzingداراي مدیری��ت خوب رطوبت همراه
با مصرف کم انرژی ،کاهش رشد باکتری ،رفتار
ضد آنتی استاتیک و خواص جذب حرارتي ،در
مقایس��ه با پلیاستر معمولی کاندیدای خوبی را
برای پوشش صندلی خودرو معرفی میکند.
میک��رو الی��اف نان��و اص�لاح ش��ده Evolon
بهوس��یلهی  ،Freundenbergب��رای جلوبندی،
ت فرش ،درها و قسمت زیر سپر
داشبورد ،پش�� 
اس��تفاده ش��ده ،اجازه کاهش وزن و ضخامت و
جذب بهتر س��ر و صدا را میدهد .وب س��ایت
 AcousticNanoSpiderElmarcoکاهش صدای
مشابهی را عالوهبر عایق گرما و کاهش وزن ارائه
میدهد.
پيش��رفت در زمينه پارچه هوش��مند بسرعت
در حال ش��کلگيري اس��ت .ويژگي حس��گری
و تحریککنندگ��ی آنه��ا را نس��بت به محرک
خارجی واکنشپذی��ر میکند ،بنابراین امکانات
جدیدی را در صنعت خودرو ایجاد میکند.
نمونههای اولی��ه ،تالش کردن ب��رای ترکیب
زیباییشناس��ی با فنآوری ،ب��ا ویژگیهای زیر
تولید ش��دهاند؛ نش��ر نور ،انعکاس نور ،محافظ
 RFI / EMIو خواص آنتیاستاتیک .حباب المپ
ساخته ش��ده تحت نام  ReLIGHTبهوسیلهی
 GradoZeroEspaceتولید شدهاند که روشنایی
یکپارچه در داخل خودرو ممکن میکند .دیگر
نمونههایی این��ده از ادغام الکترونیک نانو فعال
ش��ده در منس��وجات را میتوان انتظار داشت،
عبارتند از :حس��گر هش��دار دهنده صندلی به
اندازه بدن فرد و دما و نظارت رانندگی.
پارچهها همچنین برای نمایش وضعیت شناختی
برای رانندگان کامیون تجاری ،وسایل حمل و نقل
عمومی و رانندگان شخصی توسعه داده شدهاند.
آزمایشه��ای بیش��تر ش��امل :صندلیه��ای
خ��ودرو کنت��رل ش��ده آب و هوایی بر اس��اس
مواد ترمودینامیکی که الکتریسیته را مستقیما

به حرارت یا س��رما تبدی��ل میکنند و نمایش
موقعیت و عملکرد بدن ،میشوند .در کوتاهمدت،
منسوجات مرتبط با نانو برای بخش خودرو عمدتا
با راحتی و موارد عاملی ایجادکننده پارچههای
ب��ا خ��واص خودپاککنندگ��ی ،ضدمیکروبی و
مقاوم در برابر سایش ،سرو کار خواهند داشت.
 4اثرات
 1. 4اقتصادی /صنعتی

با توجه به مطالعه انجام شده برای فدرال آلمان،
فناوری نانو در قابلیتهای هستهای بسیار مهم
آین��ده برای حفظ رقاب��ت بینالمللی قرار دارد.
بحران مالی  2008/09باعث ش��د تولید خودرو
س��بک جهانی در حدود از  67میلیون ()2007
به  56/6میلیون ( ،)2009با کاهش قابلتوجهی
در غ��رب اروپا ( 16/1میلیون در س��ال 2007
ب��ه  11/3میلیون در س��ال  ،)2009افت کند.
به هر حال ،ایالت متحده تخمینزده اس��ت که
ناوگان خودرو در سراس��ر جهان از  75میلیون
امروز به حدود  1/5میلیارد ابزار و وسایل نقلیه
مسافربری تا سال  2030دو برابر خواهد شد ،به
علت اینکه افزایش تقاضا از شرکتهای به سرعت
رش��دکننده چینی ،هن��دی ،ک��رهای ،برزیلی
و روس��ی بازار بزرگ و درحال رش��دی را برای
پارچههای خودرو نمایش میدهد.
حجم پارچهها در خودرو انتظار میرود به شدت
افزایش یابد و بعضی از افراد پیشبینی میکنند
فن��اوری نانو بر تقریبا هر نس��اجی که در حال
حاضر در اینجا اس��تفاده میشود ،تأثیر بگذارد.
این پدیده فش��اری را ب��ر تولیدکنندگان اعمال
خواهد کرد ،زیرا ماشینآالت و آموزشهای الزم
برای اینکه اجازه دهد تا یک تولیدکننده پارچه
معمولی شروع به تولید منسوجات فعال نانویی
کند ،از بسیار جزئی تا بسیار پیچیده وابسته به
روش مورد اس��تفاده متفاوت است .اینها ممکن
است فاکتورهای محدودکنندهای برای پذیرش

فناوری نوین باشند.

2. 4
صنعت منس��وجات هنوز نقش وابستهای را در
اروپا ،هم از نظر اشتغال و هم درآمد دارد .رقابت
در این بخش در طول سال گذشته سخت بوده
اس��ت ،موقعیت صنعت اروپای��ی در این بخش
فرس��وده اس��ت .منس��وجات فعال نانویی برای
مقابله با این رقابت میتواند با ایجاد محصوالت
جدید و نوآورانه ،حفظ تولید موجود و باز کردن
بازارهای جدید در نتیجه حفظ مش��اغل بسیار
مهم ،سهیم باشد.
عالوهبر این ،جایگزین نس��اجی فع��ال نانویی
میتوان��د تأثی��ر قابلتوج��های ،البت��ه به طور
غیرمس��تقیم ،روی محیطزیس��ت داشته باشد.
همانطور که پیش��تر گفته شد ،تا 2020انتظار
پارچه در اتومبیل،

میرود که افزایش اس��تفاده
کاه��ش وزن  30کیلوگرمي برای یک ماش��ین
با وزن متوس��ط ایجاد کند .ب��ا توجه به خواص
منحصربهفرد منسوجات فعال نانویی ،میتوانند
برای رس��یدن به ای��ن هدف کم��ک کند .این
کاه��ش وزن تخمین زده میش��ود که انتش��ار
گاز  CO2را  2/2گ��رم به ازای هر کیلومتر برای
ماش��ین کاهش دهد و نشر سالیانه خودرو را در
اروپا تا بیش از  7/7میلیون تن کم کند.
تأثیرات اجتماعی روی شهروندان اروپایی

 5چالشها
راحتی ،ایمنی و کاهش مصرف سوخت برخی
از چالشهای پیش روی صنعت خودرو هستند.
منس��وجات فعال نانویی میتوان��د در این مورد
سهیم شود .با این حال ،این پارچههای نوآورانه
باید با محصوالت بدون ریس��ک تجاری ،رقابت
کن��د .صنعت خودرو گران اس��ت و قابلیتها و
ویژگیهای س��ودمند ارائه ش��ده بهوس��یلهی
فن��اوری نانو باید در تولی��د ،واقعی و مقرون به
صرفه باشد.
از آنجا که نس��بت قیمت به کارایی یک عنصر
کلیدی اس��ت ،قیم��ت امروزه محص��والت نانو
فعال میتواند پذیرش گس��ترده آن را آهس��ته
کند .به عنوان مثال ،اگرچه ارائه سیس��تمهای
تصفی��ه نانو فیبر امکانپذير اس��ت ،اما در حال
حاضر هزینههای س��نگین مان��ع تولید زیاد آن
اس��ت و در نتیجه تحقیقات مح��دودی در این
حیطه در حال انجام است .معرفی مواد جدیدی
ک��ه ویژگیهای بهبود یافته ،زیباییشناس��ی و
رفتار راحت دارند اما گرانتر هستند ،با تخمین
افزایش کیفیت ،ک��ه میتواند افزایش قیمت را
قابل قبول کند ،قابل تامل است.
 1. 5اخالقی و اجتماعی
ممکن اس��ت اطالع��ات محرمانهاي در صنعت
پارچههای هوشمند وجود داشته باشد دسترسي
افراد نامناسب به آنها سالمت مصرفت کننده را
به خطر بيان��دازد .به غير از اين ،هيچ اطالعاتي

بدس��ت نيامده مبن��ي براينکه پيش��رفتهاي
شاخص ،به مس��ائل خاص اخالقی یا اجتماعی
دامن خواهد زد.
 2. 5مسائلمحیطزیست،بهداشتوایمنی
برخ��ورد ب��ا عواق��ب بالق��وه س�لامت و ی��ا
زیس��تمحیطی اساس��ی اس��ت .پارچه هنگام
اس��تفاده در اثر س��ایش ،تابش ،آب ،عرق ،مواد
ش��وینده شستش��و و یا تغییرات دم��ا وزن کم
میکن��د .بنابرای��ن ،نباید بیتوجه ب��ود به این
موضوع که نان��وذرات از پارچههای فعال نانویی
آزاد میش��وند و بررس��ی سیس��تماتیک روی
تأثیرنانوذرات رها شده بر روی سالمت و محیط
الزم اس��ت .این مطلب بای��د برای چرخه کامل
عمر این پارچهها ش��امل بازیافت ،بس��ط داده
شود.
ایمنی یک مسئله مهم است که تولید کنندگان
پارچه خودرو باید حل کنند تا محصوالتش��ان
وارد بازار شود .پژوهش به منظور بهبود کپسوله
کردن نانوذرات برای اطمینان از دوام پوششها
برای کل عمر خودرو در حال انجام است .موارد
تجاری از نظ��ر کاهش قیمت ،از دس��ت دادن
نانوذرات و ایمنی ،مهمترین چالشهایی هستند
که باید برطرف شوند.
بس��یاری از اف��راد اروپا را در اتخاذ بیش��ترین
گامها در حفاظت از تأثیر فناوری نانو س��تایش
میکنن��د .در حال��ی ک��ه قوانی��ن و مق��ررات
 REACHاستانداردهای  EHSاز اتحادیه اروپا را
ممکن است بهبود داده باشد ،برخی شرکتهای
فناوری نانو نساجی به اين نکته توجه میکنند
که رعایت این قوانین ممکن است به موضع آنها
در بازار آسیب بزند .کارشناسان نشان میدهند
که قوانین و اس��تانداردها باید براساس ارزیابی
م��وردي از «خط��ر واقعی» محص��والت نانويي
براساس اس��تفاده از آنها در ش��رايط نرمال در
مقابل استفاده از آنها در موقعیتهای غیرواقعی
دشوار ،تنظيم شود.
قوانین بیش از حد محتاط میتواند به طور بالقوه
ش��رکتهای اروپایی را از راهاندازی محصوالت
جدید ب��ازدارد درحالیکه محصوالت خارجی به
بازار حمله میکنند .قوانین و مقررات هماهنگي
برای اطمینان از ایمنی محصول و جلوگیری از
رقابت مخرب در نظر گرفته میشوند.
 6موقعیت رقابتی اتحادیه اروپا
صنع��ت خ��ودرو اتحادی��ه اروپ��ا یک��ی از
پیش��رفتهترین و رقابتیتری��ن صنايع در جهان
باقی اس��ت .برای باقيمان��دن در اين موقعيت
به دليل وج��ود تقاضاهاي مبتني ب��ر فناوري،

احتمال س��وق به سمت توسعه صنعت نساجی
فع��ال نانوی��ی اروپ��ا وج��ود دارد .پژوهش در
منسوجات مرتبط با نانو ،در اتحادیه اروپا ،کامال
رقابتی اس��ت و همچنین تعهد توسعه یافتهای
در س��طح صنعتی که محصوالت��ی آن در حال
حاضر در بازار اس��ت ،ایجاد ش��ده است .با این
حال ،رقابت قوی و تعهد مستمر برای تحقيق و
توسعه در این زمینه ،برای حفظ موقعیت نسبت
به رقبا ضروری است.
 7خالصه
بخش خ��ودرو میتواند از منس��وجات فعال
نانویی ،از هر دو نظر نیاز مس��افر و اثرات زیست
محیطي بهرهمند شوند.
منس��وجات فعال نانوی��ی راهحلهای جدید
و ابت��کاری برای اثاثه یا ل��وازم داخلی خودرو با
ج��ذب رطوبت ،خود تمیز ک��ردن ،خواص ضد
میکروبی و آنتی استاتیک و یا مقاومت در برابر
پارگی /س��ایش و ویژگیهای کاهش سر و صدا
فراهم میکند.
همچنی��ن با اس��تفاده از منس��وجات فعال
نانوی��ی دارای خ��واص بازدارندگی /مقاومت در
برابر اشتعال ،ايمني محصول افزایش مييابد.
در آین��ده دور« ،پارچههای هوش��مند» که
میتوان��د نظارت بر متغیرهای��ی مانند وضعیت
راننده داشته باشند؛ با این حال ،مسائل مربوط
به حریم خصوصی ممکن است مطرح شود.
افزایش اس��تفاده از پارچ��ه در خودرو باعث
کاهش وزن خ��ودرو و از این رو کاهش مصرف
سوخت و انتش��ار گاز  CO2میشود .منسوجات
فعال نانوی��ی ارائهکننده ویژگیه��ای خالقانه،
اغلب منحصربهفرد ،میتوانند در جهت گرایش
استفاده گس��تردهتر از پارچه در صنعت خودرو
مطلوب باشند.
منسوجات نوآورانه خودرو باید با محصوالت
پذیرفته ش��ده بازار رقابت کنن��د .قیمت باالی
کنون��ی آنها س��رعت توسعهش��ان را کند کرده
است.
صنعت خودرو اروپا ،یکی از پیش��رفتهترین
و رقابتیترینه��ا در جهان باقیمانده اس��ت .به
دليل وجود تقاضا احتمال سوق به سمت توسعه
صنعت نساجی فعال نانویی وجود دارد.
ویژگیهای توانمندسازی فناوری نانو میتواند
به وضعيت اروپا در موقعیت مشکل مالی کنوني
مشکل کمک کند.
استفاده گس��ترده از منسوجات فعال نانویی
در بخش خودرو وابسته به تضمین ایمنی برای
سالمتی و محیط زیست آن محصوالت در طول
تمام چرخه زندگیشان است.
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