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كاربردهاى فن آورى نانو بر روى مواد، اطالعات، زيست شناسى و 
انرژى متمركز شده است. كشف مواد جديد، فرآيندها و پديده هاى 
در مقياس نانو  و همچنين توسعه روش هاى جديد تجربى و نظرى 
براى تحقيق، فرصت هاى تازه اى را براى توسعه مواد نانوساختار جديد 
فراهم نموده است. تحوالت در فن آورى سالح، به خصوص با استفاده از 

فناورى نانو،  همزمان براى ابزار هاى مهلك و همچنين ابزار هاى غيرمهلك 
رخ مى دهد. در مورد ابزار هاى مرگبار تمركز دقيق بر روى هدف ، حداقل 
وزن ، آسيب بهينه ضربه مورد نظر است ، اما ابزار هاى غير مهلك بيشتر 

در خنثى سازى استفاده مى شود.
به دليل  خواص  شيميايى ، مكانيكى ، الكترونيكى و مغناطيسى 
قابل توجه نانولوله هاى كربنى  برنامه هاى كاربردى متنوعى از اين مواد 
پيش بينى شده اند.  نانولوله هاى كربنى مى توانند براى توليد ماهيچه هاى 
مصنوعى، مواد تقويت شده، جليقه هاى ضد گلوله، پتوهاى ضد انفجار  و 
غيره مورد استفاده قرار گيرند. براى چنين كاربردهايى مواد سبكتر و قابل 
انعطاف تر و با خواص مكانيكى كامال متفاوت مورد نياز است. در زمان هاى 
گذشته، براى حفاظت از جان سربازها ابزارهاى مختلفى مانند سپر چوبى 
و فلزى به عنوان زره بدن مورد استفاده  قرار مى گرفته تا  از آسيب رسيدن 
به جان سربازها  در مبارزه جلوگيرى كند. با اختراع سالح گرم، چنين 
سپرهايى بى اثر و بى فايده بودند. بدين ترتيب ساخت زره هاى جديد 

محافظ بدن  مانند منسوجات و الياف چند اليه  آغاز شد.
هنگامى كه يك گلوله به زره بدن برخورد مى كند ، رشته هاى اين 
موادمى بايست انرژى ضربه را جذب و به اليه هاى پى در پى پراكنده  كنند 
تا به اين ترتيب از نفوذ گلوله جلوگيرى شود. با اين حال ، نيروى پراكنده 
شده  هنوز هم مى تواند صدمات شديدى را به وجود آورد كه اين صدمات  
با عنوان نيروى ضربه غير نافذ شناخته مى شوند. حتى هنگامى كه گلوله 
با استفاده از اين رشته  ها متوقف مى شود، ضربه  و آسيب روانى همچنان 
وجود داشته و اين ضربات مى تواند منجر به كبود شدگى و يا آسيب شديد 
اعضاى مختلف بدن بشود. از اين رو بهترين مواد براى زره بدن مى بايست 
بيشترين  ذخيره انرژى االستيك را داشته باشد تا  گلوله بتواند منحرف 

شده و يا متوقف شود.
جليقه هاى ضد گلوله امروزى، به دو نوع تقسيم مى شوند: 

 جليقه هاى ضد گلوله سخت  
اين نوع از جليقه ها، از صفحات فلزى و يا سراميكى يا پلى اتيلنى ضخيم 
ساخته مى شوند و به اندازه كافى براى انحراف گلوله و متوقف كردن آن 
مقاومند. مواد بكار رفته در اين جليقه ها، گلوله را با همان نيرويى كه 
در حال وارد شدن به داخل است، به خارج هل مى دهند. به اين ترتيب 
جليقه غير قابل نفوذ مى شود. با وجود اين  كه جليقه هاى نوع سخت 
حفاظت بيشترى را نسبت به جليقه هاى نوع نرم دارند، اما استفاده از آنها 
تا حدودى سخت و طاقت فرساست. افسران پليس و سربازان نظامى  در 
مواقعى كه ميزان خطر احتمالى باال باشد نوع سخت را به تن مى كنند. 
ولى براى استفاده هاى روزمره عموما از جليقه هاى ضد گلوله نرم استفاده 

مى شود. 
 جليقه هاى ضد گلوله نرم 

در داخل اين جليقه ها يك ماده ضد گلوله قرار دارد كه در حقيقت يك 
تورى بسيار قوى است. اما چگونه يك تورى نرم و سبك مانع از اصابت 
گلوله مى شود؟ براى درك بهتر عملكرد اين تورى ها، مى توان تور دروازه 

    نانوتكنولوژى و
 جليقه هاى ضد گلوله

  على كاظم پور

 در شماره گذشته ، با ابزارهاى ساخته شده با استفاده 
اين شماره  نانو در جنگ آشنا شديم. در  از فن آورى 
مى خواهيم عناصر اصلى حفاظت از جان سرباز ها مانند 
جليقه ، كاله ، لباس هاى هوشمند را در برابر مهمات كاليبر 

كوچك بيشتر معرفى كنيم.

گام به گام با نانو تكنولوژى


