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چکیده:

بخش اعظم انرژی مصرفی در جهان به وسيله سوختهای فسيلی تأمين میشود .استفاده بیرويه از انرژی و منابع زيست محيطی جهت توليد و مصرف ،باعث بروز
مشکالت فراوانی در زمينههای محيطزيستی ،آب و هوايی شده است .اين سوختها دارای انواع آاليندههای سمّی و خطرناك هستند که از طرق مختلف به
محيطزيست و در نهايت به زنجيره غذايی انسان وارد میشوند .استفاده جامعه بشری از سوختهای فسيلی و از طرفی تجديدناپذير بودن اين سوخت ،موجب ايجاد
نگرانیهايی شده است ،تا جامعه جهانی مفاهيمی همچون توسعه پايدار ،انرژیهای تجديدپذير ،ذخيره انرژی ،انرژی حرارتی و مواد تغييرفازدهنده را در چارچوب
برنامهريزیهای نيرو و انرژی جای دهند .فناوری کاربرد مواد تغييرفازدهنده ايدهی نوينی جهت ذخيره انرژی تجديدپذير حرارتی است ،که رو به گسترش میباشد.
وجود انواع مواد تغييرفازدهنده موجب شده است تا امکان استفاده از اين مواد ،در صنايع مختلف همچون نساجی ،پزشکی ،لباسهای هوشمند ،عمران و صنايع
الکترونيک فراهم شود .از طرفی فناوری استفاده از انرژیهای تجديدپذير ،ذخيره و آزادسازی اين انرژیها به کمک مواد تغييرفازدهنده عامل مهمی برای پيشرفت
در زمينهی مديريت انرژی خواهد بود .لذا در اين پژوهش ،سعی بر اين است که نقش انواع مواد تغييرفازدهنده در لباسهای هوشمند بررسی شود.

کلید واژگان :انرژیهای تجديدپذير ،مواد تغييرفازدهنده ،لباس هوشمند ،نانوالياف ،مديريت حرارتی
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Abstract:
A majority portion of energy resources in the world is supplied by fossil fuels. Excessive consumptions of fossil energy
resources have instigated many environmental issues such as climate change. Burning fossil fuels release toxic and
dangerous pollutants that will affect the environment and finally the human food chain. Overconsumption of
nonrenewable fossil fuels concerns the global community to develop concepts such as sustainable renewable energies,
energy storage, thermal energy and phase change materials within the framework of energy management. The idea of
using phase change materials for storage of renewable thermal energy is growing. Having variety types of phase - change
materials with different characteristics has led to the possibility of using these materials in several industries such as
textiles, medicine, smart clothes, civil and electronic industries. Additionally, storage and release of renewable energies
are important factor in the development of energy management. Therefore, in this study, the role of phase change materials
in smart clothing is investigated.
;Keywords: Renewable energies; Phase change materials; Smart clothes; Nanofibers; Thermal management

70
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ  4ﮐﺮﯾﺘﯿﻮ ﮐﺎﻣﻨﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ

نگاهی به بهينهسازی انرژی در لباسهای نسل جديد با استفاده از مواد تغييرفازدهنده

 -1مقدمه

 -1-1محیطزيست

با آغاز انقالب صنعتی و ورود جامعه بشری به عصر مدرن ،زندگی فردی
و جمعی دچار دگرگونیهايی بوده است .افزايش جمعيت باعث شد تا
پيشرفت اقتصادی هم از عوامل اين تغييرات باشد .از جمله اين تغييرات،
استفاده بیرويه از انرژی و منابع زيستمحيطی جهت توليد و مصرف انبوه
بوده است که اين مصرف بیرويه در دهههای اخير ،جامعه بشری را با
مشکالت عمدهای مواجه کرده است .سوختهای فسيلی از جمله مهمترين
منابع تامين انرژی مصرفی جهان میباشد .اين سوختها دارای انواع آالينده-
های سمّی و خطرناك هستند که به طرق مختلف به محيطزيست و در نهايت

يک راه مؤثر برای ذخيرهسازی انرژی حرارتی استفاده از سيستم ذخيره-
سازی گرمای نهان با استفاده از مواد تغييرفازدهنده است .اين روش دارای
مزيتهايی مانند چگالی باال و دمای ثابت در حين ذخيرهسازی است .ذخيره
انرژی حرارتی با گرمای نهان عاملی است که باعث کاربرد مواد تغييرفازدهنده
در زمينههای مختلفی از جمله مهندسی خورشيدی ،بازيافت تلفات گرمايی،
سرمايش و گرمايش ساختمانها ،پمپهای حرارتی و کاربردهای فضايی
شوند [ .]6شکل  1وضعيت يک نانوالياف تغييرفازدهنده قبل و بعد از ذخيره-
سازی گرمايی را نشان میدهد.

زنجيرهی غذايی انسان وارد میشوند [ .]1اثرات زيستمحيطی استفاده از

سوختهای فسيلی بر آبهای سطحی ،آبهای زيرزمينی ،خاك ،هوا و
پوشش گياهی بیشمار است .اما انتشار گازهای گلخانهای از اهميت بيشتری
برخوردار بوده که موجب افزايش دمای کرهی خاکی و تغييرات اقليمی شده
است .سوزاندن سوختهای فسيلی ،يکی از عواملی است که باعث برهم زدن
تعادل تابشی نور خورشيد میشود و شرايط حضور گازهای پايدار مانند دی-
اکسيدکربن ،فرئون ،متان و اکسيدنيتريد که ظرفيت بااليی در جذب حرارت
دارند را فراهم میکند [ .]2 ،1از طرفی تخريب جنگل و استفاده از CFCها1
و مواردی از اين قبيل مشکالت را دوچندان میکند .در اين بين افزايش
قيمت سوخت و انرژی و تجديدناپذير بودن انرژی بر نگرانیها افزوده است.
در حال حاضر محيطزيست مفهوم متفاوتی پيدا کرده است و در معرفی
آن صرفاً بر حياتوحش و آلودگی هوا بسنده نمیشود .محيطزيست
دربرگيرندهی جنبههای متفاوتی از زندگی بشر از جمله اقتصاد ،فرهنگ و
صنعت است .توسعه بدون انرژی امکانپذير نيست .اين چرخه نابههنجار
افزايش جمعيت ،رشد اقتصادی ،استفاده از انرژی در نهايت با مشکالت
محيطزيستی پايان میيابد [.]3
حراست از انرژی و عناصر زيستمحيطی عالوهبر مسئوليت ،نياز اساسی
انسان برای بقا و ادامهی حيات است و بايد پيوسته برای حفظ آن تالش کند،
در مرحله اول با تغيير در مفهوم رشد و توسعه میتوان اين امکان را فراهم
کرد .در برخی از کشورهای توسعهيافته حفظ محيطزيست در چارچوب
برنامهريزی کشور مطرح میشود [ .]4مفهوم توسعهپايدار در مرحله اول نياز
اساسی انسان به پيشرفت و انرژی و در مرحله بعدی ارتقای پيشرفت بدون
آسيب زدن به محيطزيست را شامل میشود .استفاده از فناوریهای نوين
در عصر نو و تغيير در شيوهی اجرايی سيستمها روند رسيدن به مرحله دوم
در تعريف توسعه پايدار را تسريع میبخشد [ .]5استفاده از انرژی تجديدپذير
بهعنوان جايگزين سوختهای فسيلی در شرايط فعلی رو به افزايش است.
انرژی حرارتی يکی از اين جايگزينها است که ذخيرهسازی گرمايی آن
اهميت ويژهای دارد .اين ذخيرهسازی توسط PCMها2صورت میپذيرد .مواد
تغييرفازدهنده ،موادی هستند که گرما را در صورت نياز در خود ذخيره
میکنند و در موقع الزم به محيط پس میدهند .کاربرد PCMها در مقياس
کوچک و بزرگ در سرد و گرم کردن روند رو به رشدی دارد .از يک ديدگاه،
PCMها در دو دستهی پارافينی و غيرپارافينی تقسيمبندی میشوند.
 -2مواد تغییرفازدهنده و ذخیرهسازي انرژي حرارتي

1. Chlorofluorocarbons
2. Phase-change material

شکل  1الف) نانوالياف قبل از ذخيرهسازی گرما ب) نانوالياف بعد از ذخيرهسازی
 -1-2ذخیرهسازي انرژي

ذخيرهسازی انرژی حرارتی به دو روش ذخيره گرمای
گرمای نهان 2صورت میگيرد.

محسوس3

و

-1-1-2ذخیرهسازي محسوس

در ذخيرهسازی محسوس ،انرژی حرارتی متناسب با ظرفيت حرارتی
ماده است و با افزايش انرژی گرمايی ،دمای ماده افزايش پيدا میکند .ظرفيت
ذخيرهسازی انرژی در اين مواد متفاوت بوده و بستگی به خواص فيزيکی
ماده ذخيرهکننده دارد .ذخيره انرژی در روش ذخيرهسازی به کمک گرمای
نهان با فرآيند تغيير فاز انجام میشود .با توجه به اينکه ظرفيت حرارتی نهان
هر ماده نسبت به ظرفيت حرارتی محسوس آن باالتر است ،برای ذخيرهسازی
انرژی در بسياری از سيستمهای ذخيرهکننده انرژی از اين روش استفاده
میشود.
 -2-1-2ذخیرهسازي گرماي نهان

ذخيره انرژی گرمايی به صورت نهان به هنگام تغيير فاز جسم از حالت

جامد به مايع يا مايع به گاز و يا جامد به جامد صورت میگيرد .در اين حالت،
با افزايش انرژی گرمايی ،دمای جسم ثابت مانده و انرژی گرفته شده سبب
تغييرفاز ماده میشود .از اين رو ،هر سيستم ذخيرهسازی گرمای نهان بايد
دارای اجزای زير باشد:
 -1يک  PCMمناسب با نقطه ذوب در محدوده دمايی مورد نياز.
 -2يک سطح تبديل حرارت مناسب.
 -3يک ظرف نگهدارنده مناسب که متناسب با خصوصيات  PCMباشد
[.]7
3. Sensible heat storage
4. Latent heat storage
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 -3مواد تغییرفازدهنده )(PCM

مواد تغييرفازدهنده به موادی گفته میشود که میتواند در يک محدوده
دمايی مشخص ،تغيير فاز بدهد .اين مواد به صورت کامالً هوشمند و بدون
استفاده از تجهيزات مکانيکی با توجه به خواص ذاتی تمايل به تغيير فاز
داشته و به طور طبيعی خود را با نوسانات محيط وفق داده و کاهش مصرف
انرژی را به همراه دارند .جهت اين تغيير فاز ،الزم است که انرژی از اطراف
جذب يا به آن بازگردانده شود .اين مواد انرژی الزم را از محيط به صورت
حرارت جذب کرده و در اثر شکسته شدن پيوندهای ساختارشان ،به آرامی
ذوب میشوند .به دليل اينکه اين مواد دارای گرمای نهان ذوب باال هستند
در طول فرآيند ذوب شدن ،دما ثابت میماند و حرارت را به صورت گرمای
نهان ذوب جذب میکنند .ذخيره انرژی گرمايی به صورت نهان به هنگام
تغيير فاز جسم از حالت جامد به مايع يا مايع به گاز و يا جامد به جامد
صورت میگيرد.
يکی از مزيتهای اصلی اين مواد اين است که در دمای حدود 20درجه
سانتیگراد میتوانند  3تا  4برابر انرژی بيشتری در واحد حجم نسبت به
گرمای محسوس در جامدات و مايعات ذخيره نمايند .از يک ديدگاهی ،مواد
تغييرفازدهنده به دو گروه بزرگ تقسيم میشوند :مواد معدنی و مواد آلی
[.]8

اين مواد در دو دسته نمکهای معدنی و فلزات طبقهبندی میشوند.
اين نوع مواد به درجه سرمای زير نقطه انجماد نمیرسند و گرمای نفوذی
آنها در چرخه کم نمیشود.
 -1-2-3نمکهاي غیرآلي هیدراته شده

نمکهای غيرآلی هيدراتــه ترکيبات فلزی نمکهای غيرآلی و يک
جامد بلوری با فرمول عمومی
)(H2O.Na2SO4

AB.nH2O

میباشــند .نمک گالبر

نمونه آشنايی از اين دسته مواد است .اين مواد دارای

محدوده جذب و آزادســازی دمای  20-40درجه سانتیگراد میباشند.
تغيير شکل جامد -مايع نمکهای هيدراته در واقع آبگيری از هيدراسيون
نمک است ،اگرچه اين فرآيند به صورت ترموديناميکی به ذوب يا انجماد
شــبيه است .يک نمک هيدراته در هنگام ذوب به يک نمک هيدراته ديگر
با تعداد مول کمتر آب تبديل میشود .نمکهای هيدراته مهمترين گروه
مواد تغييرفازدهنده هستند که به طورگسترده برای سيستمهای ذخيره
انرژی گرمايی نهان مورد مطالعه قرار گرفتهاند .مهــمترين خصوصيات نمک-
های هيدراته عبارتند از:
 -1گرمای نهان ذوب باال به ازای واحد حجم (در حدود  350مگاژول بر
مترمکعب)

 -1-3مواد تغییرفازدهنده آلي

اين ترکيبات ،در دو دسته پارافينها و غيرپارافينها توصيف شدهاند .در
اين مواد ذوب و انجماد به طور مکرر و بدون تفکيک فاز انجام میشود و در
نتيجه افت در گرمای ذوب و نهان و با مقدار دمای کمی فوق تبريد و يا حتی
بدون آن متبلور میشوند .اين گونه مواد معموالً غيرخورنده میباشند [.]9
 -1-1-3پارافینها

هيدروکربنهای خطی آبگريز محصول فرعی پااليش نفت خام بوده که
فرمول عمومی آن  CnH2n+2می باشد .تبلور زنجير  (CH3)-مقدار زيادی گرمای
نهان آزاد میکند .همچنين دمای محدوده ذوب و گرمای نهان ذوب با افزايش
طول زنجير افزايش میيابند [ .]10اين مواد از لحاظ شيميايی بیاثر بوده و
در زير دمای  500درجه سانتیگراد پايدار هستند ،در هنگام ذوب ،کمی
تغيير حجم دارند و در حالت مايع ،فشــار بخار آنها پايين اســت .به دليل
وجود اين خواص ،سيستمهای دارای پارافيــن ،چرخهی انجماد و ذوب
بســيار طوالنی دارند .اين محصوالت غيرسمّی ،قابل اطمينان ،قابل پيش-
بينی ،ارزان و غيرخورنده بوده و دارای خاصيت هســتهگذاری خود به خودی
میباشند [.]11
 -2-1-3غیرپارافینها

مواد آلی غيرپارافينی بيشترين مواد تغييرفازدهنده با خواص قابل تغيير به
شمار میروند .تعداد زيادی از اســترها ،اسيدهای چرب ،الکلها و گاليکولها
برای ذخيره انرژی مناسب تشخيص داده شدهاند .ايــن مواد قابــل احتراق
بوده و نبايد در معرض دماهای باال ،شــعله و عوامل اکسيدکننده قرار بگيرند.
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 -2-3مواد تغییرفازدهنده معدني

 -2هدايت گرمايی نســبتاً باال (تقريباً دو برابر پارافينها و در حدود
 0/5وات بر متر درجه ســانتيگراد)
 -3تغيير حجم کم در هنگام ذوب .اين گونه نمکها خورنده نبوده ،با
پالستيکها سازگار هستند و سميت کمی دارند .بهعالوه ،بسياری از
نمکهای هيدراته جهت استفاده در ذخيرهسازی ارزان میباشند [.]12
 -2-2-3ترکیبات فلزي

اين دســته شــامل فلزات با نقطه ذوب پاييــن و اوتکتيکهای فلزی
اســت .اين مواد فلزی به سبب وزنی که دارند ،به طور جدی به عنوان مواد
تغييرفازدهنده مورد توجه قرار نگرفتهاند .اما هنگامی که حجم مدنظر قرار
میگيرد ،به واسطه داشتن گرمای ذوب به ازای واحد حجم باال ،برگزيدگان
احتمالی میباشند .آنها همچنين هدايت گرمايی باال دارند .تفاوت اصلی ميان
اين مواد فلزی و ســاير مواد تغيير فاز دهنده ،هدايت گرمايی باالی آنها
میباشــد .تعــدادی از اين ترکيبات فلزی ،ترکيبات گاليوم ،اينديوم،
کادميوم ،بيسموت ،سرب و قلع میباشند.
 -3-2-3اوتکتیکها

يک اوتکتيک ،ترکيبی از دو يا چند جزء میباشــد که هر کدام از آنها
به صورت متجانس ذوب و منجمد شده و مخلوطی از بلورهای اجزا را در
طول تبلور تشــکيل میدهند .اوتکتيک به واســطه آنکه با ترکيب
مشــخصی از بلورها منجمد شده و اجزا شانســی برای جدايی ندارند ،تقريباً
همواره بدون تفکيک ،ذوب و منجمد میگردند.

نگاهی به بهينهسازی انرژی در لباسهای نسل جديد با استفاده از مواد تغييرفازدهنده

 -4کاربرد PCMها
PCMها با توجه به دمای تغيير فازشان ،کاربردهای متنوعی پيدا کردهاند.
باتوجه به ويژگیهای عنوان شده ،اين مواد به يکی از ظرفيتهای خاص
ذخيره انرژی در مصارف گوناگون تبديل شدهاند .اين مواد در سطح بسيار
وسيعی در صنايع گوناگون شامل مخابرات ،حمل ونقل ،خودروها ،ماهوارهها،
پزشکی ،نساجی ،گلخانهها و ديگر موارد به کار میروند .اين مواد را میتوان
در ساختمان و در اجزايی مجزا برای کاربردهای گرمايش و سرمايش بهکار
برد از جمله تختهگچ ،سيستمهای گرمايش کف ،تختههای سقفی و يا ديوار
ترومبی [.]13
 -5کاربرد  PCMدر منسوجات
در کاربردهای نساجی مواد تغييرفازدهندهای که در دمايی کمتر يا بيشتر از
دمای بدن تغيير فاز میدهند ،مناسب میباشند .از آنجا که تغيير فاز يک
فرآيند ديناميک است ،بنابراين مواد ،بسته به ميــزان فعاليت فيزيکی بدن
و دمای بيرون ،دائماً از حالتی به حالت ديگر تغيير میکنند .خاصيت تنظيم
دما در الياف بشر ساخت توســط افزودن ميکروکپسولهای ماده
تغييرفازدهنده درون محلول پليمری قبل از اکستروژن ليف حاصل میشود.
در اين فرآيند ميکروکپســولهای ماده تغييرفازدهنده درون ليف گنجانده
میشوند .تکنيکهای پوششدهی1دو جزئی و ريختهگری تزريقی 2برخی از
فرآيندهای مناسب بوده که برای به کارگيری مواد تغييرفازدهنده درون
ماتريکس منسوج استفاده میگردند [.]14
البسه گرم ،به لباسهايی که در دمای پايين حرارت بدن را در اطراف
خود نگه میدارد گفته میشود .کارکرد لباس به گونهای است که مانع از
سرد شدن بدن در دمای پايين میشود .در لباس معمولی به کمک اليههای
هوايی عايقبندی بوجود میآيد که کارايی البسه گرم را فراهم میکند اما در
شرايطی که لباس در اثر باران يا حتی تعريق خيس شود يا وزش باد وجود
داشته باشد اين عايق هوايی از بين میرود ،در اين شرايط میتوان به کمک
مواد تغييرفازدهنده اين امکان را فراهم کرد که حتی در شرايط نامتعادل
گفته شده هم از ويژگی البسه گرم استفاده کرد.
تکنولوژی مواد تغييرفازدهنده در نساجی به اين معنی است که
ميکروکپسولهای  PCMبه ساختار لباس اضافه میشود .با اين عمل خاصيت
کارايی دمايی لباس افزايش میيابد .مکانيزم عملکرد مواد تغييرفازدهنده در
نگهداری حرارت و يکنواختسازی دما به اين گونه است که اين
ميکروکپسولها میتوانند با تغيير فاز از حالت جامد به مايع و بالعکس ،انرژی
مورد نياز و همين طور انرژی اضافی را در خود ذخيره کند.
ميکروکپسول کردن يک فرآيند پوشاندن است که طی آن يک جسم
توسط جسمی ديگر احاطه میشود و در مقياس بسيار کوچک در محدودهی
اندازه کوچکتر از يک ميکرون تا چند ميکرون است .ميکروکپسول های
تغييرفازدهنده در لباسهای نظامی ،تحولی بزرگی در صنعت نساجی ايجاد
کرده است.
 -6لباس هوشمند

1. Coating

لباس هوشمند به معنای توانايی احساس محركها از محيط و واکنش
نشان دادن به اين محركها است .به عبارت ديگر به معنای سازگاری رفتار
و شرايط نسبت به يکديگر است [ .]15لباس هوشمند پديده جديدی نيست
و حدود چهل سال از معرفی آن میگذرد ،اما در سالهای اخير با توجه به
نياز روز افزون ،اين پژوهش رو به گسترش است .کاربرد اوليه اين نوع
منسوجات در راستای اهداف نظامی بوده ،اما در حال حاضر در زمينهی
سرگرمی روزمره ،پزشکی و ايمنی به خصوص پوشاك جايگاه خاصی يافته
است .در ايدهی ايجاد فناوری لباس هوشمند عالوه بر خالقيت و طراحی
ظاهری ،نيازمندیهای کاربر در زمينهی ارگونومی ،روانی ،زيست مکانيکی و
فيزيولوژی با درصد باالتری در نظر گرفته میشود [ .]16هدف نهايی در
طراحی اين نوع پوشاك ،توليد محصولی است که در مرحله اول نيازمندی و
محدوديت موجود در مسير کاربر را رفع کند .ارتقاء سطح بهداشت ،سهولت
استفاده ،محافظت در برابر نور خورشيد ،راحتی در کنار ظاهری زيبا و
متناسب با مد از جمله نيازمندیهای امروزه طرفداران اين نوع پوشاك می-
باشد.
طراحی لباس هوشمند متأثر از چهار دسته کلی ذکر شده و در کنار آن
نيازمندی اجتماعی ،چالشها و پيچيدگیهايی را نيز به همراه دارد که توسعه
و پيشرفت عملی را تحت تأثير قرار خواهد داد .در طراحی لباس هوشمند
موارد فرآيند طراحی ،نياز کارکردی ،پذيرش کاربر و در مرحله آخر مواد و
فناوری ساخت موردنظر است .لباس هوشمند بايد قابليتهای الزم برای
فناوری درنظرگرفته شده را دارا باشد .لباس هوشمند براساس درجه هوشمند
بهدستههای زير تقسيمبندی میشود:
 -1منسوجات هوشمند غيرفعال (حسگرها) ،تغييرات محيط اطراف را
احساس میکنند.
 -2منسوجات هوشمند فعال که قدرت عکسالعمل و راهاندازی مجدد
در برابر تغييرات را دارند.
 -3منسوجات بسيار هوشمند که عالوهبر احساس و عکسالعمل ،قابليت
تطبيق رفتار و شرايط در اين نوع لباسها فراهم میکنند .در اغلب موارد
لباس هوشمند برای درك نيازمندیهای کاربر در زمينههای محيطی طراحی
میشود و در شرايط نياز خدمات مناسبی را ارائه میدهند [.]17
 -4منسوجات فوقالعاده هوشمند که قادر به انجام وظيفه براساس يک
طرح و برنامهريزی از قبل تعيين شده است [.]18
برای يک لباس هوشمند  5واحد در نظر گرفته میشود که شامل موارد زير
است:
 -1سنسور :پارامتر مورد نياز را از محيط اطراف يا بدن دريافت کرده و
به کمک لباس که در تماس مستقيم با بدن قرار دارد تغييرات را اندازهگيری
میکند.
 -2پردازشگر :اين دسته از تجهيزات الکترونيکی به صورت بستههای
ضدآب و انعطافپذير هستند .هر دادهی دريافتی نيز به پردازش ،برای
خروجی محصول دارد وجود اين قطعات الکترونيکی به فرم مينياتوری اين
امکان را فراهم میکند تا اطالعات دريافتی از طريق سنسورها پردازش شوند.
 -3واحد عملکننده :واحدی که در برابر کنش و تغيير ايجاد شده
واکنشی را نشان دهد ،مانند ايجاد صدا يا تغيير شکل .مواد تغيير شکل
دهنده حافظهدار برای اين واحد مناسب است ،عملکرد اين مواد به صورتی
هست که با تغييرات حرارتی ،تغيير شکل میدهند و در حالتی که محيط به
2. Injection molding
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شرايط استاندارد تعريف شده بازگردد ،دوباره به حالت قبلی تغيير شکل
میدهد.
 -4انباره :نقش يک باتری را دارد که انرژی مصرفی مورد نياز در طی
فرآيند پردازش را در خود ذخيره میکند .اين انرژی از طريق انرژی
خورشيدی ،حرارت و حرکات مکانيکی بدن تامين میشود.
 -5سيستم ارتباطی :به کمک الياف نوری و الياف رسانا ارتباط بين اجزا
در لباس برقرار میشود.
در لباس هوشمند و تکنولوژی پوشيدنی ،پارچهها مواد اوليه هستند .اما
اجزای منفعل در ساخت پوشاك نيستند .در ترکيب لباس ،اجزای فناوری
بايد در پيکرهی پارچه قرار بگيرند.
 -1-6نمونههايي ازپارچههاي هوشمند

گورتکس 1،پارچه حاوی غشايی از جنس کربن اســت و مانع از انتشار
بوﻯ انسان که توسط حيوانات قابل درك است ،مﻰشــود .اين پارچه براﻯ
ســياحان و شکارچيان مﻰتواند مورد استفاده قرار گيرد.
کول مکس 2،پارچههايی هستند که مﻰتوانند رطوبت بدن را انــدازه
بگيرند .اين نوع پارچه در پوشاك دوندگان و کسانﻰ که راهپيمايی مﻰکنند
مورد اســتفاده قرار مﻰگيرد .در اين پارچه ،با استفاده از نانوذرات  TiO2به
روش رسوبنشانی اليه اليه ،سطح آب دوستی لباس افزايش داده میشود.
به کمک اين نانوذرات ،رطوبت موجود بر روﻯ بدن را منتقل و اجازه میدهد
که تبخير شود .در اين صورت ،هيچ گونه احساس رطوبت در پارچه وجود
نخواهد داشت.
اينوا 3،پارچهای از جنس يک نوع پلﻰاولفين جديد است .اين پارچه با
انتقال عرق از روﻯ پوست ،منجر به تبخير آن شده و در اين حالت بدن در
هنگام فعاليت بدنﻰ ،خنک نگه داشــته مﻰشود.
پارچهها با فناوری جديد ،ارزش خاصی به لباس میدهند که در پارچه-
های سنتی اين امکان وجود ندارد .ساختار اصلی در پارچههای هوشمند
وجود الياف و نانوالياف ارتقاء يافته است .پارچهی معمولی مانند پنبه و الياف
مصنوعی با فناوری نانو بهبود يافته و به پارچههايی تبديل میشوند که در
کنار ويژگیهای فيزيکی گذشته ،ويژگیهای ضدآب ،ضدلک ،ضدباکتری و
ضدالکتريسيته ساکن را بدست میآورد.
 -7نانوالیاف

نانوالياف ،اصطالحی است که برای رشتههای کوتاه با قطری کمتر از
 500نانومتر استفاده میشود .در زمينههای گوناگونی از جمله توليد لباس
محافظ ،پزشکی و منسوجات پزشکی ،بهعنوان تقويتکننده در کامپوزيتها،
مهندسی بافت ،صنايع دفاعی و حسگرها کاربرد دارند [ .]18به طور کلی
نانوساختارهای يکبعدی توخالی (مانند نانولولهها) از اهميت فراوانی در
حوزههای مختلف مانند الکترونيک ،نانوسيالها ،ذخيره انرژی و ميکرو-
کپسولها برخوردار است.
نانوالياف به سه دستهی الياف معمولی ،الياف ميکرونی و نانوالياف طبقه-
بندی میشوند .خاصيت اصلی اين مواد ،نسبت طول به قطر بسيار باال می-
باشد .شکل  2نمونهای از نانوالياف سنتز شده توسط باباپور و همکارانش را
به روش الکتروريسی نشان میدهد.

1. Gore Tex
2. Coolmax
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شکل  2نمونهای از نانوالياف سنتز شده
 -1-7روش تولید

چندين روش برای توليد نانوالياف وجود دارد از جمله اين روشها
کشش ،جداسازی الياف چندجزئی ،روش قالب ،دمش ،جدايش فازی،
خودآرايی مولکولها و الکتروريسی4است.
 -2-7روش الکتروريسي

ريسندگی الکتريکی يا الکتروريسی يکی از روشها برای توليد الياف
پليمری است که از محلول مذاب و محلول پليمری در آن استفاده میشود.
اين روش در ميان روشهای ذکر شده ،بهتر و مناسبتر است .سادگی ،تنوع،
سرعت ،مقرون به صرفه بودن و شرايط مناسب تجاریسازی ،دليل اين برتری
است [.]18
فرآيند به اين صورت است که محلول مورد نظر به کمک سرنگ که به
يک نازل متصل است ،به سطح جمع کننده مواد تزريق میشود ،وجود
اختالف پتانسيل بين نازل و سطح سبب باردار شدن محلول پليمری و
پليمريزه کردن الياف میشود و در نهايت نانوالياف پليمره از نازل خارج می-
شود .مهمترين کاربرد الکتروريسی در زمينه مهندسی نساجی و کاربردهای
فيلترکننده میباشد .در اين روش میتوان از مواد ديگری جهت بهبود خواص
نانوالياف استفاده کرد .شکل  3فرآيند الکتروريسی را نشان میدهد.

3. Innova
4. Electrospinning

نگاهی به بهينهسازی انرژی در لباسهای نسل جديد با استفاده از مواد تغييرفازدهنده

 -8کاربردهاي منسوجات حاوي مواد تغییرفازدهنده
برای استفاده از مواد تغييرفازدهنده در منسوجات از روش انتقال
ميکروکپسولها استفاده میشود .ميکروکپسول کردن يک فرآيند پوشاندن
است که طی آن يک جسم توسط جسمی ديگر احاطه میشود و در مقياس
بسيار کوچک در محدودهی اندازه کوچکتر از يک ميکرون تا چند ميکرون
است [.]19
ميکروکپسولهای تغييرفازدهنده در لباسها تحولی بزرگی در صنعت
نساجی ايجاد کرده است .در مناطقی که در درجه حرارت باال و يا در درجه
حرارت پايين قرار دارند اختالف دما بين روز و شب در طول سال بسيار زياد

شکل  3نحوهی الکتروريسی

است .بنابراين بايد تأثير درجه حرارت باال و دمای پايين را در تجهيزات

در کنار تمامی خصوصيات و ويژگیهای جديد که باعث ارتقاء نانوالياف می-
شود ،ذخيره انرژی گرمايی به کمک نانوالياف در لباس هوشمند دستاوردی
مؤثر در زمينه انرژی تجديدپذير و محيطزيست است.
 PCMها بر اساس شرايط و محيطی که نياز به کاربردشان است انتخاب

الکترونيکی در نظر گرفت [ .]20مواد نساجی پوشيده شده با  PCMگرمای
بيش از حد را در صورت رها شدن آن ذخيره میکنند و هنگامیکه گرما
الزم است دوباره آن را برمیگردانند .شکل  4چند نمونه از ميکروکپسول را
نشان میدهد.

میشوند PCM .ها بايد ويژگیهای خاصی ازجمله دمای تغيير فاز مناسب،
ضريب انتقال حرارت باال و گرمای نهان باال داشته باشند .باال بودن ميزان
گرمای نهان شرايطی را فراهم میکند تا مقدار کم از ماده

PCM

انرژی

بيشتری در خود ذخيره و در سيکلهای بعدی رهاسازی کند .محدودهی
تغيير دمای ذوب و انجماد  PCMمورد نظر بايد متناسب با محدوده تغييرات
گرمايش و سرمايش سيستم هدف باشد .عموماً مواد تغييرفازدهنده
محدوديتهايی مانند پايين بودن ضريب هدايت حرارتی را دارند .ضريب
شکل  4ميکروکپسول تغييرفازدهنده

هدايت حرارتی باال در ذخيرهسازی و رهاسازی انرژی مؤثر است .يوتکتيک
اسيدهای چرب نمونهای از PCMهايی هستند که ضريب هدايتی پايينی
دارند .محققان در طی آزمايشات و تحقيقات انجام شده به اين نتيجه رسيده-
اند که میتوان با افزودن اکسيدهای فلزی مانند اکسيد سيليسيوم ،اکسيد
روی و اکسيد آلومينيوم به محلول توليد نانوالياف ،ميزان ضريب هدايت
حرارتی نانوالياف تغييرفازدهنده توليد شده را افزايش داد .با افزودن نانوذرات
اکسيد فلزی ضريب هدايت حرارتی نانوالياف تا حدود  %96نسبت به
کامپوزيت پليمری پايه بهبود میيابد .اين دسته از مواد تغييرفازدهنده با
توجه به محدودهی دمايی که دارند و نزديک به دمای بدن انسان است ،در
صنعت نساجی کاربرد مؤثرتری دارند .مواد تغييرفازدهنده ،تجديدپذير بوده
و به دفعات در سيکلهای مختلف گرمايش و سرمايش قابل استفاده هستند.
در برخی موارد ممکن تا ده هزار سيکل نيز خواص خود را حفظ کنند .اين
بستگی به نوع ماده ،شرايط ذوب ،شرايط انجماد ،شرايط محيط عملياتی و
دارد .محدوه دمايی کاربرد اين تکنيک نيز در مواد مختلف ،فرق میکند.
چون مواد تغييرفازدهنده ،محدوده ذوب و محدوده انجماد مختلفی دارند که
برحسب مکان و شرايط کاربرد مواد تغييرفازدهنده ،بايد ماده مناسب همراه
با محدوده دمايی مناسب ذوب و انجماد انتخاب شود [.]16 ،15

لباس هوشمند به عنوان يک سيستم نظارت نوآورانه بر سالمت و
ترکيبی از تکنيکهای توليد نساجی به منظور رفع نواقص لباسهای
پوشيدنی مرسوم ،در اين زمينه مواد تغييرفازدهنده برای انواع مختلف پارچه
از جمله پوشاك ،لباس زير ،جوراب ،کفش ،لوازم جانبی تختخواب و کيسه
خواب بسيار کاربرد دارد .در ادامه ،مختصــری از کاربردهای مواد تغييرفــاز
دهنده در زمينه نساجی توضيح داده میشود.
 -1-8فضانوردي

نخستين استفاده از تکنولوژی مواد تغييرفازدهنده ،استفاده در
دستکشها و لباسهای فضانوردی بود که از فضانوردان در برابر سرمای زياد،
محافظت میکرد.
 -2-8البسه ورزشي

گرمای توليد شده درحين فعاليت ورزشی ورزشکاران اغلب به مقدار
الزم به محيط اطراف انتقال داده نشده و اين امر باعث بروز تنش حرارتی
میشود .وجود ماده تغييرفازدهنده میتواند اين گرمای اضافی را جذب نموده
و در فرصت مناســب آن را آزاد کند .دستکشهای اسنوبرد ،لباس زير و
لباس کوهنوردی ،لباس زير برای دوچرخهسواری و دو ،چکمههای اسکی،
چکمههای کوهنوردی ،چکمههای رانندههای رالی ،کاله و دستکش
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عزيز باباپور ،زهرا دهقان ،مینا گنجخاني ،میثم پار

موتورســواری و کفش گلف ،مثالهايی از کاربردهای مواد تغييرفازدهنده در

تغييرفازدهنده که میتوانند دمای پوست را در محدوده راحتی ثابت نگه

البسه ورزشی میباشند .شکل  5نمونهای از کاربرد مواد تغييرفازدهنده در

دارند ،در بانداژها کاربرد دارند.

البسه ورزشی را نشان میدهد [.]20

 -9ساير کاربردها
مواد تغييرفازدهنده در منسوجات مربوط به خودرو ،نظير روکش
صندلیها نيز استفاده میشود .روکش داخلی سقف اتومبيل ،کالههای ايمنی
آتشنشانان و کارگران ،لباس آتشنشانان و غواصان نمونههای ديگری از
کاربرد مواد تغييرفازدهنده در نساجی میباشند [.]21-25
اگر چه ميکروکپسولهای

PCM

خاصيت تنظيم دما را میدهند ولی

آنها میتوانند ديگر خواص مرتبط با راحتی را تحت تأثير قرار دهند ،بهويژه
در مواقع کاربرد موضعی ميکروکپسولها ،باعث تغييرات شديدی در
خصوصيات سطحی مواد میشوند .ميزان تغيير در اين مواد به ميزان ظرفيت
ميکروکپسولهای  PCMبستگی دارد .از اين رو الزم است پارچههای عمل
شکل  5لباس ورزشی هوشمند با ساختار مواد تغييرفازدهنده
 -3-8لوازم خواب

ميکروکپســولهای حاوی مواد تغييرفازدهنده تعبيه شــده درون
لحاف ،بالش و تشکها ،کنترل فعال دما در رختخواب را امکانپذير میسازند.
هنگامی که بدن گرم میشود ،گرمای اضافه جذب شــده و بدن خنک
میماند و هنگامی که بدن سرد شود گرمای جذب شده آزاد شده و بدن
همچنان گرم نگه داشته میشود .شکل  6نمونهای از کاربرد مواد
تغييرفازدهنده در لوازم خواب را نشان میدهد.

شده با ميکروکپسولهای  PCMقبل از کاربرد آنها در لباس ،خواص آنها
بررسی و اندازهگيری شود.
 -10منابع
[ ]1عليرضا ،حقيقی ،عزيز ،باباپور ،استفاده از انرژیهای تجديدپذير راهی مؤثر جهت

کاهش آلودگی محيطزيست ،فصلنامه علمی و ترويجی انرژیهای تجديدپذير و
نو ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار .1397
[ ]2الهام ،غضنفری ،عزيز ،باباپور ،نگاهی نو به انرژی تجديدپذير باد در ايران،
يازدهمين کنگره ملی ماشينهای کشاورزی و مکانيزاسيون ،دانشگاه بوعلی
سينا ،همدان ،ايران ،شهريور .1397
[ ]3مهديه ،طهماسبی ،فرشته ،رحيم پور ،پروا ،رافضی ،عزيز ،باباپور ،مروری بر
نانومواد هوشمند در صنعت نساجی ،چهارمين همايش علمی مهندسی فرآيند،
شرکت همانديشان انرژی کيميا ،تهران ،ايران ،خرداد .1394
[ ]4عزيز ،باباپور ،ميثم ،کرمانشاهی ،داوود ،محمدی ،مروری بر توسعه پايدار شهری

با رويکرد زيستمحيطی ،دومين همايش ملی بهداشت محيط ،سالمت و محيط
زيست پايدار ،همدان ،ايران ،خرداد .1394
[ ]5يونس ،عباسی ،ميرحسين ،مظلومی اصل شيخالر ،امير ،بهروزی ،بهرام ،پناهی،
عزيز ،باباپور ،مروری بر ارتباط آلودگی هوای صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی با

توسعه پايدار ،دومين همايش ملی برنامهريزی ،حفاظت ،حمايت از محيطزيست
و توسعه پايدار ،دانشکده شهيد مفتح ،همدان ،ايران ،اسفند .1393
شکل  6لوازم خواب مجهز به فناوری هوشمند
 -4-8کاربردهاي پزشکي

پارچههای عمل شــده با  PEGدر مصارف پزشکی و بهداشتی که انتقال
مايعات و خواص ضدميکروبی مورد انتظار را تأمين مینمايند (نظير باندهای
جراحی و پوشک) ،قابل استفاده میباشند .همچنين منسوجات حاوی مواد

[ ]6محمدمهدی ،عزيزی ،عزيز باباپور ،رضا ،پيشکار آذری ،مروری بر کاربرد مواد

تغيير فازدهنده در کنترل دمايی انواع باتری ،اولين همايش ملی کاربرد علوم
شيمی در صنايع دارويی ،شيميايی و محيط زيست ،دانشگاه آزاد واحد اهر،
اسفند .1393
[ ]7مهديه ريحان ،مسعودی ،عزيز ،باباپور ،مروری بر مواد تغيير فازدهنده به عنوان
منبع ارزشمند انرژی ،ششمين کنفرانس انرژی های تجديدپذير ،پاك و کارآمد،
تهران ،آبان .1393
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