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اطالعات علمى

فوتبال را در نظر گرفت. اگر توپى كه به دروازه شوت مى شود، انرژى 
زيادى داشته باشد، به تور دروازه اصابت كرده و در نقطه مشخصى تور 
را به سمت عقب هل مى دهد. نيروى وارد آمده در آن نقطه به وسيله هر 
يك از رشته هاى به هم بافته شده تور، در تمام قسمت هاى آن پخش 
مى شود. يعنى رشته هاى تور دروازه، انرژى توپ را جذب كرده و بدون 
توجه به اين كه توپ به كدام قسمت از تور برخورد كرده، آن را متوقف 
مى كنند.  پارچه ضد گلوله نيز چنين عملكردى دارد و يك تورى بسيار 
متراكم با رشته هاى بلندى از الياف در هم تنيده مى باشد. اما از آنجايى 
كه سرعت و انرژى گلوله زياد است، اين پارچه مى بايست از مواد بسيار 
محكم ترى ساخته شود. معروف ترين ماده اى كه در ساخت جليقه هاى 
ضد گلوله به كار مى رود، اليافى به نام كاولر است. اين الياف بسيارسبك 
وزن بوده و 5 برابر مقاوم تر از يك تكه فوالد هم  وزن با خود است. چنين 
اليافى مى تواند نيروى زيادى را جذب كند و تا حدودى از اثر ضربه ناشى 

از برخورد گلوله بكاهند. 
در سال هاى اخير پيشرفت در فن آورى نانو درى را به سوى "جليقه هاى 
ضد گلوله" جديد گشوده است. كه  بدون استفاده از فلز سنگين و دست 
و پا گير اضافى و يا آبكارى سراميك تهيه مى شوند. بنابراين فن آورى 
نانو منجر به ساخت پارچه هايى با مقاومت، پايدارى، حساسيت و قدرت 
فعاليت باال شده است. نانوساختارها و نانوتركيبات براى بهبود ويژگى هاى 

زير در لباس هاى سربازان  مورد استفاده قرار مى گيرند:
•سبكى لباس هاى حفاظتى: منسوجات انعطاف  پذير ضد گلوله  و 

خود تميز شونده.
•پارچه نانوفيبرى

•لباس هاى تطبيق پذير: پارچه هاى تطبيق پذير براى تطبيق با 
شرايط آب و هوايى و كنترل حرارتى.

•استتار.
•ميكروحسگرها براى تعيين شرايط بدن و مغز، شرايط زيست 

محيطى و آگاهى در موقعيت هاى خاص .
•استفاده از لباس هاى يكپارچه يا كاله هوشمند .

•نمايشگرهاى انعطاف پذير  و يا قابل پوشش براى بازخورد 
هاى بصرى.

•حمايت هاى پشتيبانى: پارچه انعطاف پذير و يا سفت و محكم براى 
استحكام بيشتر در پوشش محافظ خارجى.

در يك روش پارچه هايى را با استفاده از نانولوله هاى كربنى توليد 
مى كنند . استحكام اين نخ ها، برخالف ساير الياف هنگام بافندگى كاهش 
پيدا نمى كند و الياف بافته شده با اين نخ ها در دماهاى بسيار باال و حتى 
در شرايط غير معمول شيميايى،  استحكام و انعطاف پذيرى خود را حفظ 
مى كنند. كاربرد اين پارچه ها اغلب در جليقه هاى ضد گلوله و چادرهاى 
نظامى است كه در آنها استحكام و مقاومت در برابر سايش اهميت  خيلى 

زيادى دارد.

شكل(1)
 در يك روش ديگر با استفاده از برخى از نانومواد، سياالتى ساخته 
شده اند كه به صورت لباس هاى نظامى از سربازان در برابر گلوله 
محافظت مى كنند. اين مواد عالوه بر سبكى، به دليل داشتن خاصيت 
سيالى و انعطاف پذيرى  به سربازان اجازه مى دهند به راحتى در هر 
سمتى كه مى خواهند حركت كنند. اما در صورت برخورد گلوله، 
به اين سيال شوك وارد مى شود و ماده خصوصيات خود را تغيير 
داده و به شدت سخت مى شود و اين عمل باعث توقف گلوله شده 
و از طرفى مانع به وجود آمدن ضربه شديد حاصل از  برخورد گلوله  
خواهد شد، در اين حالت برخورد گلوله تنها يك ضرب ديدگى جزئى 

ايجاد مى كند. 

 شكل(2)
اين نوع جليقه هاى ضد گلوله مى تواند مجهز به سيستم حسگر نيز 
باشد و تهديدهاى شيميايى و بيولوژيكى را تشخيص دهد. با تشخيص 
خطر در حسگرها، منافذ لباس بسته شده و از جان سرباز محافظت 
خواهد شد. بنابراين لباس هاى توليد شده با استفاده از فن آورى نانو  
در مورد تشخيص بسيارى از مواد سمى  و شيميايى نيز مى توانند 
هوشمندانه عمل  كنند. در صورت وجود يك روزنه و حسگر كوچك 


