
Nanoteknoloji ve Tekstil

Nanoteknoloji yeni bir teknoloji dev-

rimi olarak alg›lan›yor ve bu teknoloji-

nin 2025 y›l›na kadar geliflme sürecini

tamamlay›p hayat›n her alan›na girece-

¤i tahmin ediliyor. Önümüzdeki 10 y›l

içinde 3 trilyon dolar pazar pay›na sa-

hip olaca¤› düflünülen nanoteknoloji,

bir çok ülke taraf›ndan kritik ve önce-

likli alan olarak desteklenmekte. Bu ül-

kelerden biri olan ‹srail, bu teknoloji-

nin önemini y›llar öncesinden kavram›fl

gerekli altyap›lar›n› ve insan gücünü

haz›rlam›fl bulunuyor. Bu yat›r›mlar so-

nucunda 45 nanoteknoloji flirketi ku-

rulmufl ve katma de¤eri yüksek ürün-

lerle nanoteknoloji pazar›nda yerlerini

alm›fl durumda. 

19. uncu yüzy›l bafllar›nda geliflme-

ye bafllayan tekstil endüstrisi, nanotek-

noloji sayesinde yeni bir döneme gir-

meye haz›rlan›yor. Tekstilde kullan›lan

malzemelere nanometre boyutlar›nda

farkl› özellikler kazand›r›lmas›, çok

önemli geliflmelere yol açacak. Örnek

olarak, çorap ipli¤inin gümüfl nanopar-

çac›klar› ile katk›land›r›lmas›, çorap

içerisinde bakteri ve mikrop bar›nmas›-

n› engelleyeceginden, kokmas› önlen-

mifl olacak.  Suyu sevmeyen (iten) ku-

mafllardan üretilmifl tekstil ürünlerinde

kirlenme engellenmifl, dolay›s›yla y›ka-

ma ve tekrar ütüleme ihtiyac› en aza in-

dirilmifl olacak. Böylece su harcan›m›

azalacak, hatta belirli bir süre sonra ça-

mafl›r makinalar›na bile gereksinim kal-

mayacak. 

Esnek ve y›kanabilen nanosensörle-

rin ve ayg›tlar›n kumafl içerisine akta-

r›lmas›yla, kulland›¤›m›z elbiselerimiz

yeni boyutlar kazanacak; elbise art›k

görecek, duyacak, hissedecek, komut

verecek, ve enerji üretecek hale gele-

cek. Burada vurgulanmas› gereken

önemli bir nokta fludur ki: Nanoayg›tla-

r›n boyutlar› o kadar küçük olacak ki,

elbiseyi giyene herhangi bir zorluk ge-
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Kendili¤in ayd›nlatma özelli¤ine sahip kumafllar. Mavi ›fl›k yayan masa
örtüleri nostaljik ortamlar yaratacaklard›r. Her ipli¤inden farkl› renkte
›fl›k ç›kan bir kumafl›n çok al›c› bulmas› do¤ald›r.  

NANOTEKNOLOJ‹ TEKST‹L‹N EMR‹NDE

AKILLI KUMAfiLAR 
yaflam›m›zda

Tekstil endüstrisi nanoteknoloji
devrimi ile yeni bir döneme giriyor.
Nanomalzemeler kullan›larak daha
önce hayal bile edemedi¤imiz çok
çeflitli fonksiyonlara sahip kumafllar
elde ediliyor. Üzerine bir bardak
meyve suyu dökülen
pantolonumuzun sahip oldu¤u suyu
itme özelli¤i, kirlenmesine engel
oluyor. Yak›n bir gelecekte,
giydi¤imiz tiflört, üzerindeki
nanosensörler sayesinde kalp
at›fllar›m›z›, vücut ›s›m›z› ve kan
flekerimizi düzenli kontrol ederek, istenmeyen bir durum oldu¤unda bizleri ya da kablosuz bir hatla
doktorumuzu haberdar edebilecek. MP3 çalar›m›z, elbisemizin güneflten elde etti¤i enerjiyle çal›flsa ya da cep
telefonlar›m›z› elbisemiz flarj etseydi ne güzel olurdu degil mi? Son y›llarda her alan› etkilemeye bafllayan
nanoteknolojiden tekstil endüstrisi de nasibini alacak.  Katma-de¤eri yüksek nanoteknoloji tabanl› ak›ll› tekstil
ürünleri, en önemli ihracat kayna¤›m›z olan tekstil endüstrisine soluk ald›rabilir. 
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tirmeyecek. Son zamanlarda yap›lan

çal›flmalarla ak›ll› elbise üretilmesinde

ümit verici sonuçlar elde edilmifl bulu-

nuyor. ABD’nin Boston flehrinde 2000

y›l›nda hayata geçirilen MIT Askeri Na-

noteknoloji Enstitüsü, 15 y›l içerisinde

askeri üniformalar› nanoteknoloji saye-

sinde ak›ll› hale getirmeyi planlamakta.

Kimyasal ve biyolojik ajanlar› tesbit

edebilecek bu ak›ll› elbise, ayn› zaman-

da kalbi duran askeri masaj yaparak

hayata geri döndürebilecek. Savafl mey-

dan›nda yaralanan askere ait bütün bil-

gileri kablosuz hatla merkeze bildirebi-

lecek, gerekti¤inde k›sa süre içerisinde

gerekli müdahalenin yap›lmas›na ola-

nak sa¤layacak. Üniforma, gerekti¤in-

de çok sert bir z›rha dönüflebilece¤i gi-

bi, askerin gereksinim duyaca¤› enerji-

yi güneflten sa¤layacak. Baz›lar›n› ha-

yal bile edemedi¤imiz bu araflt›rmalar,

nanoteknoloji sayesinde gerçek olmufl

ve savafl meydanlar›nda askerin hayat›-

n› kolaylaflt›rmaya bafllam›fl bulunuyor.

Kumafl ipliklerine elektronik ve op-

tik özelliklerin kazand›r›lmas›, tekstil

endüstrisinde yeni ufuklar açacak ve

farkl› uygulama alanlar›n›n ortaya ç›k-

mas›na yol açacak. Örne¤in, kendili¤in-

den ayd›nlatma özelli¤ine sahip bir ma-

sa örtüsü, farkl› mekanlar›n yarat›lma-

s›nda bizlere yard›mc› olacak. Renkga-

renk ve devaml› renk de¤ifltiren kos-

tümler, özellikle gençler aras›nda mo-

da olacak, e¤lence merkezlerine farkl›

bir canl›l›k kazand›racak. 

Ifl›¤› Gören ve Is›y›

Hisseden Ak›ll›

Kumafllar

Kumafl içerisindeki iplikler, ›s›y› his-

sedebilseler ve üzerine düflen ›fl›¤› alg›-

layabilseler ne güzel olurdu de¤il mi?

Soka¤a oynamaya giden çocu¤umuz

hakk›nda endifleye kap›lmazd›k; çünkü

çocu¤un elbisesi, kablosuz hatla hava-

n›n so¤udu¤unu ve çocu¤un üflümeye

bafllad›¤›n› evimizdeki ekrana yans›ta-

rak bizi haberdar ederdi. Düflman aske-

ri taraf›ndan lazer silah›yla hedeflen-

mifl bir askere, üniformas›n›n gelmekte

olan merminin yönünü haber vermesi,

onun hayat›n› kurtarmas›n› sa¤layabi-

lirdi. Art›k bu fiberler, iplikler, hayal ol-

maktan ç›km›fl durumda. K›sa süre ön-

ce gelifltirdi¤imiz yeni bir yöntemle ki-

lometrelerce uzunlukta ve kumafl gibi

dokunabilen ›s› ve ›fl›k sensörleri üretil-

meye bafllanm›fl bulunuyor. Yeni bir

nanoüretim teknolojisi olarak görülen

bu yöntem, makroskopik boyutlardaki

ayg›t›n termal çekme yöntemiyle daha

küçük boyutlara indirilmesi prensibine

dayan›yor. Ayr›ca çok ucuza mal edil-

mesi ve esnek olmas›, kumafllarda kul-

lan›lmas›na olanak sa¤lamakta. K›sa

bir süre önce, ›s›y› hisseden fiberler,

ak›ll› askeri üniformalar›n tasar›m›nda

kullan›lmaya baflland› bile.  Bu teknolo-

jinin tekstil endüstrisinde yeni ufuklar

açabilecek potansiyele sahip oldu¤u

düflünülüyor. 

Belirli dalgaboyuna sahip ›fl›¤›, gelifl

yönünden ba¤›ms›z olarak tümüyle yan-

s›tabilen iplikler, bu yeni yöntemle üreti-

lebilmekte. Bu ipliklerle dokunan ku-

mafllar, zararl› ›fl›nlardan korunmak

amac›yla kullan›labilir. Örnek olarak, ip-

liklerin yans›tma spektrumu 200 nano-

metre civar›nda seçilirse, morötesi ›fl›¤›

yans›tan flapkalar üretmek mümkün. Ay-

r›ca, fiberlerin yans›tma katsay›s› alt›n-

dan daha yüksek oldu¤undan, boya kat-

k› maddesi olarakta kullan›labilir.

Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma

Merkezi’nde halen devam eden altyap›

tamamland›ktan sonra, ülkemizde kat-

ma de¤eri yüksek tekstil iplikleri üretil-

meye bafllanacak. Askeri uygulamalar›-

n›n yan›s›ra sa¤l›k endüstrisinde de

çok önemli kullan›m alanlar›n›n do¤a-

ca¤› beklenmekte.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r
Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ve 

Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi

Ak›ll› askeri üniforma. Her türlü tehlikeyi önceden
hisseden ve askeri yönlendiren üniformalar, hem
rahatl›klar› hem de sahip olduklar› fonksiyonlarla

tam bir teknoloji harikas›d›r.

Ak›ll› üniforma. Yaralanan askerin vücut bilgileri komuta merkezine gönderiliyor.

Yeni bir ayg›t fabrikasyon tekni¤i. Ayg›t fabrikasyonlar›nda kullan›lan litografi ya da kendili¤inden oluflma yöntemlerini kullanmadan nanometre boyutlar›ndaki yap›lar›
kilometrelerce uzunlukta elde etmek mümkün hale gelmifltir. Termal-çekme olarak adland›r›lan bu yeni yöntem, ayg›t›n önce makroskopik boyutta üretilip daha sonra
fiber gibi çekerek ayg›t boyutlar›n›n mikro- ya da nano-metre seviyesine indirilmesi üzerine kurulmufltur 
(Detayl› bilgi için bak›n›z: M. Bay›nd›r ve di¤erleri, Nature, cilt 431, sayfa 826, y›l 2004).
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