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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Προηγμένα
Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά
(Advanced textile materials)
Επιμέλεια:
Daiva Mikučionienė
&
Rimvydas Milašius
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1.1. Ίνεςυψηλώνπροδιαγραφών (High Performance Fibres)
Audronė Ragaišienė, Kaunas: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Λιθουανίας

Οι ίνες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: οργανικές και ανόργανες. Μέχρι και τον
περασμένο αιώνα, οι πιο δημοφιλείς οργανικές φυσικές ίνες, όπως το βαμβάκι,
το μαλλί, το λινάρι, το μετάξι, κ.λ.π., χρησιμοποιήθηκαν, όχι μόνο για την
κατασκευή υφασμάτων για ένδυση, επιπλοποιία, χαλιά ή/και άλλα υφάσματα,
αλλά και ως τεχνικά ή βιομηχανικά υφάσματα. Κατά το πρώτο μισό του 20ού
αιώνα, οι συνθετικές ίνες (οξική κυτταρίνη (AC), πολυεστέρας (PES), νάιλον (ΡΑ),
ρεγιόν (CV), πολυακρυλονιτρίλιο (PAN), και άλλα) είχαν ανώτερες τεχνικές
ιδιότητες, οι οποίες ήταν κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Οι ανόργανες ίνες, όπως εκείνες που είναι κατασκευασμένες από άνθρακα,
γυαλί, μέταλλο, κεραμικό και αμίαντο, έχουν επίσης ειδικές ιδιότητες, οι οποίες
είναι κοινές για τα τεχνικά/βιομηχανικά υφάσματα. Οι ίνες αυτές
χρησιμοποιούνται συχνά για την ενίσχυση σύνθετων υλικών. Για παράδειγμα, οι
σημαντικότερες φυσικές καιμηχανικές ιδιότητες που εμφανίζουν οι ίνες άνθρακα
είναι το μέτρο ελαστικότητας, η αντοχή στον εφελκυσμό και η ηλεκτρική και
θερμική αγωγιμότητα. Οι ιδιότητες αυτές επιτρέπουν τη χρήση ινών άνθρακα σε
σύνθετα υλικά για κατασκευή υφασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε
εφαρμογές όπως: εσωτερικό τμήμα αεροσκαφών, διαστημικών λεωφορείων και
αυτοκινήτων, σε εξοπλισμό αθλητικών δραστηριοτήτων, σε σκάφη θαλάσσης και
πολλές άλλες εφαρμογές. Οι ίνες γυαλιού χρησιμοποιούνται για κατασκευή
μονωτικών και διηθητικών υλικών, όπως και ως οπτικές ή ενισχυτικές ίνες. Οι
γυάλινες ίνες είναι βαριές, ανθεκτικές στην μηχανική καταπόνηση, αλλά όχι στην
κάμψη και την τριβή. Οι μεταλλικές ίνες χρησιμοποιούνται, όχι μόνο για τη
διακόσμηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά και σεμεταλλικά φίλτρα,
υλικά για τριβή επιφανειών, καθώς και σε ιμάντες μεταφοράς. Συνήθως,
δημιουργούνται τυλίγοντας κλωστοϋφαντουργικά νήματα γύρω από μεταλλικό
πυρήνα ή με τον αντίστροφο τρόπο μπορεί να κατασκευαστεί σύνθετο νήμα. Οι
ίνες αμιάντου από τη φύση τους είναι ανθεκτικές στη φωτιά. Αλλά αυτός ο τύπος
ίνας θεωρείται βλαβερός για την ανθρώπινη υγεία. Για την κατασκευή
αεροσκαφών ή διαστημικών λεωφορείων χρησιμοποιούνταισυνήθωςκεραμικές
ίνες.
Παρά τα πλεονεκτήματα των προαναφερόμενων ινών, οι ανάγκες για σύνθετα
υλικά υψηλής απόδοσης στα μέσα της δεκαετίας του 1960 οδήγησαν στην
εντατική ανάπτυξη ινών με υψηλή μηχανική αντοχή, καθώς και αντοχή σε
περιβάλλον θερμότητας και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα αραμίδια, ο
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αρωματικός πολυεστέρας, το πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους
(UHMwPE) και άλλες ίνες διαθέτουν τις προαναφερόμενες ιδιότητες. Η εταιρεία
DuPont (ΗΠΑ) ήταν η πρώτη που έδωσε εμπορική αξία σε δύο είδη
ινώναραμιδίου. Η μιακατηγορία ινών, ανήκει στην ομάδα παρα-αραμιδίων και
ονομάζεται Kevlar®. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία ονομάζεται Nomex®, ανήκει
στην ομάδα μετα-αραμιδίων. Η εταιρεία “Teijin” (Ιαπωνία) εμπορεύεται την ίνα
που ανήκει στα παρα-αραμίδια, και ονομάζεται Twaron®, το μετα-αραμίδιο με
εμπορική ονομασία Teijinconex® neo και την αρωματική ίνα συμπολυαμιδίου, με
την ονομασία Technora®. Ένας αριθμός εμπορικών ινών “UHMwPE”διατίθενται
στην αγορά, στις οποίες περιλαμβάνονται το Spectra® (Allied Signal, USA), το
Dyneema® (DSM, Ολλανδία) και το Tokilon® (Mitsui Toatsu, Japan). Το Vectran®
(δημιουργήθηκε από την εταιρεία Celanese και από το 2005 υιοθετήθηκε από
την ομάδα Kuraray™) και οι ίνες Zylon® (πολυ-παρα-φαινυλενο-βενζοβισοξαζόλη)
ανήκουν επίσης στις ίνες υψηλής απόδοσης. Το Vectran® είναι αρωματικός
πολυεστέρας,κλωστοποιημένος με τη διαδικασία εξώθησης τήγματοςαπό
πολυμερές υγρών κρυστάλλων (LCP). Με αυτή τη διαδικασία τα
μόριαπροσανατολίζονται κατά μήκος του άξονα των ινών, οδηγώντας στην
κατασκευή ινών υψηλής αντοχής. Η ίνα Vectran®, η οποία κατασκευάστηκε για
πρώτη φορά το 1990 είναι η μόνη εμπορικά διαθέσιμη κλωστοποιημένη ίνα από
πολυμερές υγρών κρυστάλλων (LCP).
Είναι γνωστό ότι τα πολυμερή κλωστοποιούνται εφαρμόζοντας τεχνολογίες και
τεχνικές με χρήση τήγματος, υγρής ή ξηρής μεθόδου. Για να επιτευχθούν οι
απαιτούμενες ιδιότητες παρα-αραμιδίου (εξαιρετική αναλογία απορρόφησης
ενέργειας σε αναλογία με το βάρος του, καθώς και εξαιρετική μηχανική αντοχή),
χρησιμοποιείται η διαδικασία υγρής κλωστοποίησης μέσω ξηρής εκτόξευσης
δέσμης (dry-jet wet spinning process). Η θερμική επεξεργασία υπό τάση κατά την
προεργασία των ινών, επιτρέπει την επίτευξη μίας επέκτασης μικρότερης από 5%
σε θερμοκρασία άνω των 5000 °C, αυξάνοντας επίσης το μέτρο (modulus) των
ινών και τον κρυσταλλικό προσανατολισμό, ο οποίος είναι πάντα ακτινικής
διάταξης. Η προεργασία των αραμιδικών ινών πραγματοποιείαι με τη γενική
αντίδραση μεταξύ μιας ομάδας αμίνης και μιας ομάδας αλογονιδίου
καρβοξυλικού οξέος. Το μοριακό βάρος των ινών παρα-αραμιδίου πρέπει να
είναι υψηλό, όπως επίσης και ο μοριακός προσανατολισμός - όχι λιγότερο από
120. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην επίτευξη υψηλής αντοχής στις ίνες αυτού
του είδους. Τα μετα-αραμίδια (Meta-aramids) βασίζονται σε ένα πλήρως
αρωματικό πολυαμίδιο. Αυτές οι ίνες κατά κανόνα κατασκευάζονται με τη χρήση
τεχνολογίας υγρής κλωστοποίησης. Η ίνα Technora®, η οποία είναι οκτώ φορές
πιο ανθεκτική από το ατσάλι, είναι συμπολυαμίδιο που κατασκευάστηκε μέσω
του συμπολυμερισμού χημικών υλικών (αρκετών αρωματικών και διοξέων).

7

Οι αραμιδικές ίνες έχουν μοναδικές ιδιότητες συγκρινόμενες με άλλα είδη ινών.
Τα αραμίδια, ως τελικά προϊόντα, συναντώνται με τις εξής μορφές: πολύκλωνα
νήματα, νήματα από ασυνεχείς ίνες, μη υφάνσιμα υλικά, χάρτινα υφάσματα,
διάτρητα μη-υφάνσιμα υφάσματα (spunlaced), πούδρες και πολτούς. Η χαμηλή
ακαμψία και η μεγάλη επιμήκυνση αυτών των ινών, προσδίδουν χαρακτηριστικά
παρόμοια με εκείνα των κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κάτι που επιτρέπει την
επεξεργασία τους σε συμβατικό κλωστοϋφαντουργικό εξοπλισμό. Τα νήματα από
ίνες αραμιδίου μπορούν εύκολα να υφανθούν σε αργαλειούς.
Έτσι, η τεχνική προετοιμασία των συγκεκριμένων ινών είναι ευκολότερη από την
αντίστοιχη των ανόργανων ινών (από γυαλί, άνθρακα, μέταλλο ή κεραμικό). Τα
νήματα από ίνες παρα-αραμιδίων είναι πολύ ανθεκτικά: η αντοχή τους στον
εφελκυσμό είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των πολυεστερικών και
πολυαμιδικών νημάτων υψηλής αντοχής και 5 φορές υψηλότερη από εκείνη των
ατσάλινων (με βάση το βάρος). Οι πιο σημαντικές ιδιότητες των μετα-αραμιδίων
(Nomex, Conex και άλλα) είναι η εξαιρετική αντίσταση στη θερμότητα, τη φλόγα
και τις χημικές ουσίες. Στην εικόνα 1.1.1 και στον Πίνακα 1.1.1 παρουσιάζονται οι
τυπικές καμπύλες τάσης-τάνυσης διαφόρων οργανικών και ανόργανων ινών
καικάποιες ιδιότητες των ινών αυτών, αντίστοιχα.
Υπάρχουν αρκετά τροποποιημένα είδη ινών Kevlar, όπως το Kevlar 29 (ως σημείο
αναφοράς είναι το τυπικό μέτρο ελαστικότητας (70 GPa)), το Kevlar 49 (υψηλό
μέτρο ελαστικότητας(135 Gpa)), Kevlar 149 (υψηλό μέτρο ελαστικότητας(143
GPa)), Kevlar 68 (ενδιάμεσος συντελεστής (99 GPa)), Kevlar 119 (υψηλή
επιμήκυνση (4.4%)), Kevlar 129 (Υψηλή αντοχή (3.4 GPa), Επίσης, ίνες Twaron,
όπως π.χ. Twaron 1000 (τυπικό μέτρο ελαστικότητας (66 GPa)),Twaron 1055/6
(υψηλό μέτρο ελαστικότητας (125 GPa)), Twaron 2000 (Υψηλή Αντοχή (3,8 GPa)).
Αυτές οι τροποποιήσεις επιτυγχάνονται με χειρισμό διαφόρωντεχνολογικών
παραμέτρωνκατά την παραγωγή ινών παρα-αραμιδίου.
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Εικόνα 1.1.1.Τυπικές καμπύλες τάσης-τάνυσης διαφόρων ινών

Τα μετα-αραμίδια παράγονται επίσης με τροποποιήσεις, όπως τα σύνθετα παρακαι μετα-αραμιδικά υλικά. Για παράδειγμα, το Nomex 430 (ένα συνεχές νήμα
υψηλής κρυσταλλικότητας με υψηλότερη αντοχή και αντίσταση στα χημικά από
τα κλωστοποιημένα νήματα), το Nomex 450 (φυσική ασυνεχής ίνα) και το Nomex
455 (ένα πατενταρισμένο μείγμα ινών NOMEX® και KEVLAR®, το οποίοσε μορφή
υφάσματος είναι γνωστό εμπορικά ως NOMEX® III).
Το NOMEX®IIIA κατασκευάζεται αποκλειστικά ως μείγμα σε συνδυασμό με
διασπορά ινών τύπουP-140, Ν102 (νήμα από ασυνεχείς ίνες) κ.α.. Η σύνθεση των
υφασμάτων μπορεί να είναι 100% NOMEX®, 100% KEVLAR® ή αναμείξεις των δύο
αυτών (DuPont). Τα υφάσματα αυτά είναι ανθεκτικά, μαλακά, υδατοστεγανά,
ενισχυμένα υφάσματα (conformable), και ελαφριά - ένας μοναδικός συνδυασμός
αυτών των ιδιοτήτων.
Γενικά, όλα τα παρα-αραμίδια χρησιμοποιούνται ως ίνες υψηλής αντοχής και τα
μετα-αραμίδια ως ίνες ανθεκτικές στη θερμότητα, τη φλόγα και τις χημικές
ουσίες, παρά το γεγονός ότι οι LOI όλων είναι υψηλότερες από 20. Τα αραμίδια
έχουν επίσης και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, το σημαντικότερο
μειονέκτημά όλων των ινών αραμιδίου είναι η χαμηλή αντίσταση στο φως. Η
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αντοχή αυτών των ινών μειώνεται μετά την έκθεση τους στο ηλιακό φως και
αλλάζουν χρώμα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Το δεύτερο
μειονέκτημα των αραμιδίων είναι ότι δεν έχουν καλή βαφική συμπεριφορά.
Πίνακας 1.1.1.Ιδιότητες ινών
Είδος Ίνας

Kevlar®
Twaron®

Πυκνότη
τα
g/m3
1.44
1.44

Τάνυση
(tenacity)
N/tex
2.0-2.2
1.65-2.5

Technora®
1.39
2.2
Nomex®
1.46
0.5
Conex®
1.38
0.45-0.5
UHMwPE
O.97
2.3-4.0
Carbon
1.78
2.0-3.91
(PAN based)
E-Glass
2.55
0.6-1.2
PBI
1.43
0.24
PET
1.38
0.6-0.8
PA 6.6
1.14
0.75
1– στη δομή του ακατέργαστου υλικού
2 – μέτρηση σε ύφασμα
3–μέτρηση σε νήμα από συνεχείς ίνες

Modulus
GPa

Επιμήκυ
νση %

Υγρασ
ία,
wt%
3.2-5

Αποσύνθε
σημετήξη
0C
560
500

57-127
60-120

2-4
2.2-4.4

55-104
0.8
52-132
230-540

4.4-4.6
31

72
5.1
-

LOI

3-4
0.7-2.01

1.9
3.5
5-5.5
< 0.1
0

500
371
400
150
3700

31-32
292 373
252
29-32
29-32
<20
-

1.8-3.2
27
10-15
18-25

0.1
15
0.4
4-6

825
450
255
260

˃41
15-20
20-21

Το Vectran® είναι ένα υλικό θερμοτροπικό. Τήκεται σε υψηλές θερμοκρασίες και
κατασκευάζεται με κλωστοποίηση μέσω τήξης. Συνεπώς, είναι πολύ διαφορετικό
συγκρινόμενο με τα αραμίδια και τις ίνες UHMwPE (Ultra High Molecular weight
PolyEthylene). Οι ίνες UHMwPE είναι οι πιο ελαφριές ίνες με πυκνότητα μόλις
0.97 g/m3, η οποία είναι χαμηλότερη από την πυκνότητα του νερού. Είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικές στην υγρασία, τα αλκάλια, σεπεριβάλλοντα υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV), καθώς επίσης είναι χημικά αδρανείς. Εμφανίζουν,επίσης,
καλή αντοχή στην τριβή, επαναφορά στην κάμψη, τη συμπίεση και τη
ραδιενέργεια. Τα κύρια μειονεκτήματα είναι η χαμηλή αντοχή στην κάμψη και η
χαμηλή συμβατότητα.
Ανάλογα με τιςτις ιδιότητές τους και τιςτροποποιήσεις που υπόκεινται, οι ίνες
υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου του σύνθετου υλικού,
χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες εφαρμογές: Προστατευτικά υλικά, ένδυση
προστασίας από τη θερμότητα, κατασκευές στην ναυσιπλοϊα και την
αεροδιαστημική, δομικά υλικά, υλικά μεταφοράς, πλαστικά, αθλητικό εξοπλισμό.
Κάποια είδη προστατευτικών υλικών από ίνες υψηλής απόδοσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για βαλλιστική προστασία και αντοχή στο σχίσιμο ή τις υψηλές
θερμοκρασίες. Είναι γνωστό ότι τα προστατευτικά υλικά πρέπει να απορροφούν
την κινητική ενέργεια στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Έτσι, η υψηλή
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μηχανική αντοχή και η αντοχή στον εφελκυσμό, ο υψηλός ρυθμός απορρόφησης
ενέργειας και το υψηλό μέτρο ελαστικότητας των παρα-αραμιδίων επιτρέπουν
την ταχεία διασπορά των κυμάτων παραμόρφωσης, καθιστώντας τα ένα ιδανικό
προστατευτικό υλικό. Τα υλικά βαλλιστικής προστασίας περιλαμβάνουν κράνη,
ελάσματα, θωρακισμένα γιλέκα, ελασματοποιημένα φύλλα που παρέχουν
αποτελεσματική προστασία από ένα ευρύ φάσμα βαλλιστικών κινδύνων, όπως
σφαίρες, χειροβομβίδες, ακόμη και ορισμένες νάρκες. Προστατευτικά προϊόντα,
όπως τα αραμίδια που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές του στρατού και της
αστυνομίας, δηλαδή οι ίνες Vectran® και Honeywell Spectra® και τα βαλλιστικά
σύνθετα υλικά - Spectra Shield®, Gold Shield® και Gold Flex® - μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για βαρούλκα, οχήματα χρηματαποστολών, καθώς και
αλεξίσφαιρα αυτοκίνητα, ελικόπτερα, αεροπλάνα και βάρκες. Τα υλικά που
χαρακτηρίζονται από αντοχή στο σχίσιμο βρίσκουν εφαρμογή σε: ενδύματα
εργασίας και παπούτσια για εργασίες υψηλού κινδύνου στις βιομηχανίες
ξυλείας, κρέατος ή γυαλιού, γάντια ασφαλείας, κάλτσες, προστατευτικές στολές,
ενδύματα για αθλήματα υψηλού κινδύνου και άλλα.Επίσης, τα υλικά
αυτάχαρακτηρίζονται από αποτελεσματική αντίσταση στο λιωμένο μέταλλο
(όταν αυτό εκτοξεύεται) για μέταλλα χαμηλής θερμοκρασίας, όπως ο μόλυβδος,
ο ψευδάργυρος ή και POT. Σχεδόν όλα τα είδη ινών υψηλής απόδοσης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τέτοια υλικά προστασίας.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα όλων των αραμιδίων πιθανόννα είναι η δυνατότητα
χρήσης τους σε ενδύματα θερμικά ή ανθετικά σε υψηλές θερμοκρασίες:
υφάσματα ενδυμάτων για προστασία από την πυρκαγιά και την έκθεση σε
ηλεκτρικό τόξο,ενδύματα για πυροσβέστες ή οδηγούς που λαμβάνουν μέρος σε
αγώνες αυτοκινήτων,για θερμικά-προστατευτικά ενδύματα με μόνωση ενάντια
στη φωτιά. Η DuPont εμπορεύτηκε το NOMEXOMEGA®, που συνιστά ένα
ολοκληρωμένο σύστημα για τους πυροσβέστες. Ένα πλήρες σύστημα
πυροπροστασίας περιλαμβάνει ένα εξωτερικό περίβλημα πυροπροστασίας
DuPont™ Z200™, ένα φράγμα υγρασίας και μια θερμική επένδυση από υλικά
DuPont. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να ελαχιστοποιεί τη θερμική καταπόνηση
και να μεγιστοποιεί τη θερμική απόδοση και την άνεση. Τα ενδύματα των
πυροσβεστών, για παράδειγμα, αποτελούνται από ένα εσωτερικό στρώμα FR
(FireRetardant), αποτελούμενο από ένα στρώμα προστασίας από την υγρασία,
αντίστοιχα ένα στρώμα προστασίας από την θερμότητα και ένα ύφασμα
επένδυσης, ενώ το εξωτερικό κέλυφος παρέχει αντοχή στη φλόγα, θερμική
αντίσταση και μηχανική αντοχή. Κατάλληλες ίνες για τέτοια ενδύματα
θεωρούνται τα αραμίδια και το πολυβενζιμιδαζόλιο (ΡΒΙ). Η NASA εργάζεται προς
την κατεύθυνση ανάπτυξης της επόμενης γενιάςτεχνολογίας ενδυμάτων, η οποία
θα καταστήσει δυνατή τη διερεύνηση του βαθύτερου χώρου του διαστήματος με
την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η αναγεννητική απομάκρυνση
διοξειδίου του άνθρακα και τα συστήματα εξάτμισης νερού.
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Εξαιτίας της εξαιρετικά υψηλής ειδικής αντοχής των ινών υψηλών
προδιαγραφών, συγκρινόμενες με τις ιδιότητες που διαθέτει το ατσάλι σε
περιβάλλον αέρα και θαλάσσιου ύδατος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
κατασκευές κτιρίων, αεροσκαφών, θαλάσσιων σκαφών, αποβαθρών, μηχανικών
καλωδίων και σχοινιών πρόσδεσης. Οι ίνες υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται
ευρέως στην παραγωγή διαφόρων ελαστικών για φορτηγά και αεροσκάφη,
μοτοσικλέτες ή ποδήλατα, ακόμη και για ελαστικά υψηλών ταχυτήτων. Επίσης,
χρησιμοποιούνται ως υλικά διήθησης, συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων
διήθησης σε θερμό αέρα, υλικά τριβής και φλάντζες.
Οι ίνες υψηλής απόδοσης, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επιμήκυνση και
μικρότερο συντελεστή (modulus), χρησιμοποιούνται αντίστοιχα με τα προϊόντα
από καουτσούκ, όπως ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, ελαστικά
αυτοκινήτων, μάνικες σε υδραυλικά συστήματα, κ.α.. Ορισμένες χρήσεις
προϊόντωνχάρτου από αραμίδια περιλαμβάνουν μονωτικά υλικά για ηλεκτρικούς
κινητήρες και μετασχηματιστές, περιβλήματα καλωδίων και μέρη του
εσωτερικού αεροσκαφώνκυψελοειδούς δομής και υψηλής αντοχής. Επιπλέον, οι
ίνες
υψηλής
απόδοσης
χρησιμοποιούνται
για
την
κατασκευή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προορίζονται γιαμεγάλο αριθμό
εφαρμογών που αυξάνεται συνεχώς, όπως για παράδειγμα στο χώρο των
μεταφορών (χαλιά αεροσκαφών), κλωστές ραψίματος, προϊόντα αλιείας,
φερμουάρ, αξεσουάρ ιατρικήςκαι άλλα.
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1.2. Επισκόπηση των τεχνικών εφαρμογών των κλωστοϋφαντουργικών
υλικών
Ariadna Detrell, AEI Tèxtils, Ισπανία

Από μια ευρεία οπτική γωνία, ως τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
μπορούν να οριστούν όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που δεν
εντάσσονται στους παραδοσιακούς τομείς ένδυσης, επιλοποιίας, ή ακόμα
καλύτερα: όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, στα οποία η λειτουργικότητα
είναι, λίγο πολύ, σημαντικότερη από την αισθητική.
Στην εικόνα 1.2.1. παρουσιάζεται η αλυσίδα αξίας των τεχνικών υφασμάτων, η
οποία, όπως συμβαίνει με την συμβατικήπαραγωγή κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ξεκινά με φυσικές ή τεχνητές ίνες (ίνες που παράγονται με εξώθηση
τήγματος).Στη συνέχεια, ακολουθεί (εάν εφαρμόζεται) κλωστοποίηση ή
μετασχηματισμός σε νήμα, προκειμένου να παραχθεί το ύφασμα από νήματα ή
απευθείας από ίνες, ή με επεξεργασία ταινιών (plaited structures), διχτυωτών
δομών, ταινιών ή άλλων τύπων πολυστρωματικών και τρισδιάστατων
κλωστοϋφαντουργικών δομών,οι οποίες υπόκεινται στο κατάλληλο φινίρισμα και
τους προσδίδονται νέες λειτουργικές ιδιότητες για ειδικές εφαρμογές.
Τα τελικά προϊόντα μπορούν να φινιριστούν, να συναρμολογηθούν κατάλληλα
σύμφωνα με την τελική τους χρήση, ή να περάσουν από ένα στάδιο ημιετοίμων
προϊόντων, όπως προ-εμποτισμένα υλικά ή συγκολλητικά υλικά ή υλικά που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σύνθετων προϊόντων (composites).

Εικόνα 1.2.1 Αλυσίδααξίαςτεχνικώνκλωστοϋφαντουργικώνπροϊόντων(Πηγή: AEI TÈXTILS)
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Συνεπώς, όλες οι φυσικές, τεχνητές ή συνθετικές κλωστοϋφαντουργικές ίνες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα των τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. Ωστόσο, η άφιξη των νέων οικογενειών ινών με υψηλή μηχανική,
θερμική και χημική αντοχή είναι, μεταξύ άλλων, ένας από τους παράγοντες που
έχουν ουσιαστικά συμβάλει στην τρέχουσα εικόνα του τομέα τεχνικών
κλωστοϋφαντουργικών υλικών: πλέον ικανοποιούνται ανάγκες που πριν μερικές
δεκαετίες δεν ήταν σε καμία περίπτωση συσχετισμένες με τον χώρο των
κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Η πιο συνηθισμένη ταξινόμηση τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών υλικών είναι
εκείνη που καθορίστηκε στην εμπορική έκθεση “Techtextil”, στην
Φρανκφούρτη(Messe), η οποία διεξήχθη το 1986 και που χρησιμοποιείται από το
1997: Agrotech, Buildtech, Clothtech, Geotech, Hometech, Indutech, Oekotech,
Packtech, Protech και Sportech.
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή για κάθε περιοχή εφαρμογών:
Γεωργία και αλιεία
Στον συγκεριμένο τομέα, τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά χρησιμοποιούνται για τη
διευκόλυνση και τη βελτίωση των συνθηκών στις γεωργικές καλλιέργειες, την
κηπουρική και την αλιεία. Συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και
της παραγωγικότητας των τομέων που καλύπτουν. Τα προϊόντα μπορούν να
ταξινομηθούν σε 2 κύριες κατηγορίες:

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για γεωργικές καλλιέργειες και
κηπουρική: κάλυψη εδάφους, προστασία καλλιεργειών (από χαλάζι,
ήλιο, πτηνά, έντομα, άνεμο), συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης,
φάρμες (σιλό), συστήματα αποθήκευσης υγρών και υδάτων, προσωρινές
κατασκευές, σχοινιά για γεωργικές δραστηριότητες, θερμοκήπια και
πλέγματα.

Υφάσματα για αλιεία: δίχτυα, σπάγγοι, σχοινιά για χρήση σε αλιευτικές
δραστηριότητες, θαλάσσια εκτροφή και ιχθυοκαλλιέργειες.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα νήματα
πολυλεφίνης, πολυεστέρα και οι φυσικές (κυτταρινικές) ίνες. Οι πιο
συνηθισμένες δομές είναι τα υφαντά, πλεκτά και μη-υφάνσιμα υφάσματα,
δίχτυα και σχοινιά.
Αρχιτεκτονική
Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα είναι
ανθεκτικά στη μηχανική παραμόρφωση, τον άνεμο, το νερό, την αποδόμηση και
στον εφελκυσμό. Οι κύριες ομάδες προϊόντων/λειτουργιών είναι: Σταθεροποίηση
εδάφους και υποστρώματος, ενίσχυση υφασμάτων για σκυρόδεμα, ενισχυτικά
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πλέγματα, υφαντικές ύλες για ξυλότυπους (καλούπια δομικών έργων),
κατασκευές προσόψεων, παροχή μόνωσης (θερμότητα, κρύο, θόρυβο,
ηλεκτρομαγνητικά κύματα), φίλτρα, μονωτικές οθόνες, υλικά για τοίχους και
οροφές, αδιάβροχα υφάσματα για αεροσκάφη, υλικά για εσωτερική επένδυση,
δίχτυα ασφαλείας, εφαρμογές κλωστοϋφαντουργικών υλικών στην αρχιτεκτονική
και σε προσωρινές κατασκευές (σκέπαστρα και τέντες, μαρκίζες και επενδύσεις
για περίπτερα, φουσκωτές κατασκευές, σκέπαστρα-σκίαστρα, καλύμματα για
λίμνες και δεξαμενές νερού).
Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με την τελική εφαρμογή στην
οποία θα χρησιμοποιηθούν, μπορούν να έχουν διάφορα είδη δομής, όπως ίνες,
υφαντά υφάσματα με ή χωρίς επικάλυψη, μη υφάνσιμα και διχτυωτές
κατασκευές. Οι πρώτες ύλες περιλαμβάνουν: ίνες πολυεστέρα ή πολυολεφίνης,
ίνες ή νήματα από πολυεστέρα ή από πολυπροπυλένιο και ρητίνες PVC,
ακρυλικές ή PTFE.
Βιομηχανικές χρήσεις
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά που
έχουν κάποιο ειδικό ρόλο στις βιομηχανικές διεργασίες, όπως:

Μεταφορά των υλικών μεταξύ των διαδικασιών στο χώρο της
παραγωγής.

Μεταφορά υλικών και μετάδοση ενέργειας μεταξύ των μηχανών.

Διαχωρισμός και καθαρισμός βιομηχανικών προϊόντων.

Καθαρισμός αερίων και λυμάτων.

Καθαρισμός λεκέδων και λαδιού.

Χρήση ως υπόστρωμα για επικαλυμμένα προϊόντα και σύνθετα υλικά.
Παραδείγματα τελικών προϊόντων, όπου χρησιμοποιούνταικλωστοϋφαντουργικά
υλικά: επικάλυψη καλωδίων, φίλτρα, πιλήματα χαρτιού, ενισχυτικά ξύλου,
πλαστικά και προϊόντα χαρτιού, βιομηχανικά προϊόντα καθαρισμού κ.λ.π.
Καθόσον υπάρχουν αρκετά είδη προϊόντων, η γκάμα των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται είναι πολύ ευρεία και οι κλωστοϋφαντουργικές δομές,επίσης,
αρκετές.

Γεωυφάσματα – Υφάσματα αρχιτεκτονικής και δόμησης
Τα γεωυφάσματα είναι κλωστοϋφαντουργικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε
έργαπολιτικών μηχανικώνστο επίπεδο του εδάφους ή κάτω από αυτό για να
παρέχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

Διαχωρισμό στρωμάτων υπεδάφους: σε δρόμους, αεροδρόμια και
σιδηροδρόμους.
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Ενίσχυση: στερεοποίηση εδάφους, ενίσχυση υπεδάφους, προστασία
εδάφους σε πλαγιές και στις όχθες ποταμών.
Συστήματα αποστράγγισης σε δρόμους και σήραγγες.
Στεγάνωση σε δεξαμενές, πισίνες, σήραγγες ή χωματερές.

Υπάρχουν γεωυφάσματα που εκτελούν ταυτόχρονα περισσότερες από μια
λειτουργίες. Στις περισσότερες εφαρμογές, ένα γεωύφασμα εκτελεί μια κύρια
λειτουργία και κάποιες επιμέρους.
Για την κατασκευή γεωυφασμάτων, οι περισσότερες πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται είναι νήματα πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου και ρητίνες
PVC. Οι κλωστοϋφαντουργικές δομές που χρησιμοποιούνται κυρίως συνίστανται
σε πλεκτά ή υφαντά υφάσματα, με ή χωρίς επικάλυψη και μη υφάνσιμα
υφάσματα.

Αυτοκίνητα και μέσα μαζικής μεταφοράς
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με την
κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών υλικών/εξαρτημάτωνπου βρίσκουν εφαρμογή
στις μεταφορές ξηράς, θαλάσσης, καθώς και τις εναέριες. Η ταξινόμηση των
προϊόντων μπορεί να γίνει σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Υλικά για αυτοκινητοβιομηχανία: υφάσματα για ελαστικά, σωλήνες και
μάνικες εξαερισμού, δίκτυα και πλέγματα, φίλτρα, μεταφορικές ταινίες,
ζώνες ασφαλείας, ταπετσαρίες, χαλιά και καλύμματα, μονωτικά υλικά,
αερόσακους, υφάσματα για καλούπια, διαχωριστικά μπαταριών και
προστατευτικά καλύμματα.

Υφάσματα ανθεκτκά στη φωτιά για εσωτερική διακόσμηση σε δημόσια
μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, σιδηροδρομικές γραμμές κ.λπ.).

Πυρίμαχα υφάσματα για εσωτερική διακόσμηση σε εναέρια και
θαλάσσια μέσα μεταφοράς.

Υφάσματα για τη βιομηχανία αεροδιαστημικής.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για υφάσματα με εφαρμογή στην
αυτοκινητοβιομηχανία είναι κυρίως από ίνες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου,
βισκόζης ή γυαλιού και νήματα πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου. Οι πιο
συνηθισμένες δομές είναι: μη υφάνσιμα υφάσματα, πλεκτά και υφαντά
υφάσματα, υφάσματα μικρού πλάτους (ταινίες) και χνουδωτά υφάσματα.
Για τα μέσα μεταφοράς, οι κύρες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι:
πολυεστέρας, πολυπροπυλένιο, μαλλί, ίνες και νήματα από άνθρακα ή αραμίδια.
Οι πιο συνηθισμένες δομές είναι: μη υφασμένα υφάσματα, πλεκτά και
υφασμένα υφάσματα, σύνθετα υλικά και θυσάνους.
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Συσκευασία και μεταφορά
Σ΄αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταιυλικάκλωστοϋφαντουργικής δομής που
χρησιμοποιούνται για την συσκευασία και μεταφοράπροϊόντων. Ο απώτερος
σκοπός τους είναι η προστασία, η διαχείριση και η παρουσίαση των προϊόντων.
Τα κλωστοϋφαντουργικά αυτά προϊόντα μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες
ομάδες: μουσαμάδες για φορτηγά, υλικά για την προστασία αποστολών,
υφάσματα συσκευασίας, μεταφορικές ταινίες, μεγάλες σακούλες και δοχεία,
ιμάντες και συστήματα πρόσδεσης και συρμάτινα καλώδια για συσκευασία και
μεταφορά.
Τα πιο δημοφιλή υλικά για την κατασκευή σάκων, σπάγγων και σχοινιών είναι:
νήματα από πολυεστέρα, πολυολεφίνη και φυσικές ίνες. Οι πιο συνηθισμένες
κατασκευές είναι: υφαντά και πλεκτά υφάσματα, υφάσματαμικρού πλάτους,
σχοινιά και καλώδια.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στους μουσαμάδες είναι: πολυεστέρας,
βαμβάκι/πολυεστέρας ή ακρυλικά νήματα και ρητίνες PVC. Η συνήθης δομή
αυτών των προϊόντων είναι επικαλυμμένο υφαντό ύφασμα.

Μέσα ατομικής προστασίας
Περιλαμβάνονται κλωστοϋφαντουργικά υλικά που έχουν τις εξής λειτουργίες:
• Προστασία των εργατώναπό κινδύνους, όπως είναι η επαφή με
επικίνδυνα υλικά ή διεργασίες εντός του χώρου εργασίας τους.
• Προστασία των προϊόντων, του χώρου εργασίας ή του περιβάλλοντος.
• Προστασία των ανθρώπων από τρομοκρατικές ενέργειες σε καταστάσεις
ασφάλειας / άμυνας.
Τα προϊόντα με αυτές τις λειτουργίες μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
• Κλωστοϋφαντουργικά υλικά για την κατασκευή ενδυμάτων (PPE)
προστασίας από τον ήλιο, χημικούς παράγοντες, ηλεκτρικό σοκ,
θερμότητα και φωτιά, μηχανική καταπόνηση, πυρηνικό κίνδυνο,
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ακτίνες Χ, σκόνη, πτώσεις και αιχμηρά
αντικείμενα.
• Εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και διάσωσης: σωσίβια διάσωσης, σωσίβια
γιλέκα και εξοπλισμό επιβίωσης και διάσωσης, εύκαμπτοι σωλήνες
επίπλευσης, πυροσβεστικές μάνικες.
• Ενδύματα για αθλήματα υψηλών απαιτήσεων (extremesports).
• Υφάσματα για αντανάκλαση.
• Προστατευτικά ενδύματα για χώρουςμε υψηλές απαιτήσεις
καθαριότητας.
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•

•
•
•

Υφάσματα για δυνάμεις ασφαλείας: δίχτυα και υλικά καμουφλάζ,
τσάντες άμμου, εξοπλισμός προστασίας NBC, σκηνές, αλεξίσφαιρα
γιλέκα, άθραυστες κουρτίνες και υφάσματα, υλικά μη ανιχνεύσιμα από
το IR.
Γάντια ασφαλείας.
Υποδήματα ασφαλείας.
Ενδύματα εργασίας και στολές.

Οι ίνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο σ’ αυτή την κατηγορία είναι:
βαμβάκι, μαλλί, πολυεστέρας, αραμίδια, PBI, PBO, κ.λ.π. και οι δομές
υφασμάτων, αντίστοιχα: υφαντά υφάσματα με ή χωρίς επικάλυψη, πλεκτά
υφάσματα και μη υφάνσιμα.

Αθλητισμός και αναψυχή
Ο συγκεκριμένος τομέας καλύπτει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις για
προπόνηση επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών. Τα προϊόντα μπορούν να
ταξινομηθούν σε οκτώ βασικές κατηγορίες:
• Υφάσματα για ενδύματα άθλησης επαγγελματιών, ερασιτεχνών, καθώς
και για αθλητικά υποδήματα.
• Υφάσματα για αθλητικά αξεσουάρ: πλέγμα για ρακέτες, γάντια,
επιγονατίδες, μπάλες, διχτυωτά υφάσματα.
• Υφάσματα για θαλάσσια σπορ: πανιά ιστιοπλοϊας, φουσκωτές βάρκες,
φουσκωτά στρώματα, σωσίβια, σχοινιά και καλώδια, συνθετικά υλικά για
σκάφη μικρού βάρους, εξοπλισμός καταδύσεων.
• Υφάσματα για αθλήματα αέρα (αλεξίπτωτο πλαγιάς, αιωροπτερισμός):
αλεξίπτωτα, μπαλόνια, σχοινιά υψηλής αντοχής, συνθετικά υλικά για
αεροναυπηγική.
• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για ακραία αθλήματα (extremesports):
Αξεσουάρ για αθλήματα με πατίνια και για ξιφασκία.
• Υφάσματα για αθλήματα βουνού: σκηνές, σακίδια, υπνόσακοι, κλπ.,
Υφάσματα για ένδυση σκι, σχοινιά για αναρρίχηση και bungee jumping,
υφάσματα για προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
• Υφάσματα για αθλητικές εγκαταστάσεις: καλύμματα για πισίνες και
γήπεδα, τεχνητό χλωροτάπητα.
• Υφάσματα για έπιπλα κήπου, παραλίας και κατασκήνωσης (camping).
Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το τελικό προϊόν,
είναι: υφάσματα από βαμβάκι 100% είτε σε ανάμειξη με άλλο υλικό,
πολυεστέρας, μαλλί, αραμίδια, άνθρακα, κ.λ.π., από τα οποία κατασκευάζονται
υφάσματα υφαντά ή πλεκτά, με ή χωρίς επίστρωση ή επικάλυψη, διχτυωτής
δομής, σε μορφή σχοινιού, καθώς και σύνθετα υλικά.
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Εικόνα 1.2.2. Διάφορες εφαρμογές τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών υλικών
(Πηγή: AEI TÈXTILS)

Εφαρμογές στην Ιατρική-υγιεινή-υγειονομικές χρήσεις
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις κλωστοϋφαντουργικές ύλες που
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στο χώρο της ιατρικής, υγιεινής και προσωπικής
φροντίδας, τόσο στην ευρεία αγορά των καταναλλωτών, όσο και στις αγορές
που απευθύνονται σε ιατρούς. Περιλαμβάνουν μια σαφώς καθορισμένη σειρά
προϊόντων με σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα οφέλη του προϊόντος και την
προστιθέμενη αξία. Μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κύριες ομάδες:
• Υλικά για νοσοκομεία: νοσοκομειακός εξοπλισμός και ενδύματα.
• Είδη υγιεινής: χειρουργικές ταινίες, γάζες, απορροφητικό βαμβάκι,
συμβατικός και ελαστικός επίδεσμος, ενδύματα ακράτειας, προϊόντα
γυναικείας υγιεινής, πάνες, υλικά διάλυσης και διήθησης, υλικό
ακινητοποίησης, ενδύματα μίας χρήσης, χειρουργικές μάσκες,
καθαριστικά και καλλυντικά μαντηλάκια.
• Χειρουργική και ορθοπεδική: εξοπλισμός πρόσθετων τμημάτων, κορσέ,
κάλτσες συμπίεσης (αντιθρομβωτικές), ορθοπεδικά προστατευτικά
προϊόντα (νάρθηκες για τους αστραγάλους,επιγονατίδες κλπ.), κλωστές
για ράμματα, σωλήνες εμφύτευσης για συσκευές που χρησιμοποιούνται
σε παθήσεις του κυκλοφορικού.
Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό είναι:
απορροφητικό βαμβάκι, βαμβάκι, πολυεστέρας, πολυαμίδιο και ελαστομερή
νήματα κλπ. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να έχουν την ακόλουθη δομή: υφαντά
με ή χωρίς επίστρωση, πλεκτά υφάσματα, μη υφάνσιμα υφάσματα και
υφάσματα με δομή πλεξίδας.
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Προστασία του περιβάλλοντος
Περιλαμβάνει
προϊόντα
με
κλωστοϋφαντουργικά
συστατικά
που
χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πέντε είδη
προστασίας:
• Ατμοσφαιρική προστασία: Διαχωρισμός αερίου/στερεού
• Προστασία των υδάτων: Συστήματα διαχωρισμού στερεών / υγρών,
συστήματα αποθήκευσης υπολειμμάτων και απορριμμάτων
• Προστασία του εδάφους: όχθες ποταμών και παράκτια σταθεροποίηση
αμμόλοφων
• Προστασία της βλάστησης: προστασία από δασικές πυρκαγιές,
αναδάσωση
• Υφάσματα για έλεγχο διάβρωσης
• Ηχομόνωση: υπαίθρια υλικά φραγμού ήχου, εσωτερική ηχομόνωση
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι συνθετικές και φυσικές ίνες και
νήματα. Οι πιο κοινές δομέςυφασμάτων που χρησιμοποιούνται είναι μη
υφάνσιμα, υφαντά και πλεκτά.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης υψηλής τεχνολογίας
Στους τομείς ειδών ένδυσης και υφασμάτων οικιακής χρήσης υψηλής
τεχνολογίας, που διαχωρίζονται οριακά με τους δύο αντίστοιχους
παραδοσιακούς τομείς, ως τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θεωρούνται
σήμερα τα προϊόντα που είναι «διαφοροποιημένα» με βάση κάποια καινοτόμα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά και, ενδεχομένως στο μέλλον, όταν τα
χαρακτηριστικά αυτάενοποιηθούν με τα πιο συμβατικά, δεν θα θεωρούνται
πλέον τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Αναφορικά με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στην
κατηγορία προϊόντων οικιακής χρήσης, ως παραδείγματα αναφέρονται τα υλικά
επένδυσης τοίχων και κουρτίνες ή χαλιά που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους,
όπου η πυρασφάλεια αποτελεί απαίτηση των οδηγιών της Ε.Ε., κ.λ.π.
Ως ρούχα υψηλής τεχνολογίας μπορούν να θεωρηθούν:τμήματα υποδημάτων,
υποστρώματα προϊόντων, ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ένδυσης
κ.λ.π..
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1.3. Γενικές τάσεις καινοτομίας
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

στον

τομέα

των

τεχνικών

Ariadna Detrell, AEI Tèxtils, Ισπανία

Η ατζέντα Στρατηγικής Καινοτομίας και Έρευνας, που αναπτύχθηκε από την
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Fibers Textiles Clothing» (ΊνεςΚλωστοϋφαντουργία-Ένδυση), το 2016, χαρακτήρισε τέσσερα στρατηγικά θέματα
καινοτομίας ως ιδιαίτερα σημαντικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης:
I. Έξυπνα υλικά υψηλής απόδοσης
II. Προηγμένη ψηφιοποιημένη κατασκευή, αλυσίδες αξίας και
επιχειρηματικά μοντέλα
III. Κυκλική οικονομία (ανακύκλωση) και αποδοτικότητα των πόρων
IV. Λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ανάπτυξη ελκυστικών αγορών
Ωστόσο, τα θέματα αυτά αφορούν επίσης τον τομέα των τεχνικών
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα και
σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργικότητα του προϊόντος, οι κοινές τάσεις
καινοτομίας στα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μπορούν να οριστούν
ως:
• Ο δυναμισμός, σε επίπεδο ανάπτυξης προϊόντων, προκειμένου να
ανταποκριθεί στη νέα ζήτηση της αγοράς ή να αντικαταστήσει άλλα
υλικά με αντίστοιχες λειτουργίες.
• Η πολλαπλότητα των δυνατοτήτων επιλογής υλικών, δομών, κατασκευής
προϊόντων και της προσαρμογής τους σε πολύ διαφορετικές χρήσεις.
• Η βραδεία αλλά συνεχής πρόοδος υποκατάστασης των συμβατικών
πρώτων υλών με νέα υλικά υψηλού κόστους και απόδοσης και ιδιαίτερα
η εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών του γενικού
κλωστοϋφαντουργικού τομέα σε είδη τεχνικής χρήσης (μικροΐνες, νέα
φινιριστικά υλικά όπου το προϊόν «αναπνέει», τεχνικές εμβολιασμού
μονομερών, κ.λπ.)
Από τη σκοπιά της καινοτομίας, η συνεχής ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων ινών,
οι νέοι συνδυασμοί ή η επεξεργασία των υφιστάμενων υλικών, η συνεχής
δημιουργία νέων μορφών και σχεδίων ή η αυξανόμενη χρήση των
κλωστοϋφαντουργικών υλικών σε βιομηχανικές χρήσεις και υπηρεσίες, έχουν
αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της κλωστοϋφαντουργίας τις τελευταίες
δεκαετίες. Όλα τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί ο ακρογωνιαίος λίθος των
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Ευρωπαϊκών εταιρειών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην
παγκόσμια αγορά.
Ο κύκλος καινοτομίας των τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διαφέρει
από το συμβατικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Το κύριο γεγονός είναι ότι η
πρώτη ακολουθεί μια στρατηγική που βασίζεται στην προσφορά (push market),
ενώ για τα συμβατικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (προϊόντα ένδυσης και
μόδας και οικιακά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) βασίζεται στην προσαρμογή
στη ζήτηση (pull market).

Εικόνα 1.3.1. Κύκλος καινοτομίας τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
συγκρινόμενα με τασυμβατικά (Πηγή: AEI TÈXTILS)

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τεχνικών
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μοιάζει αρκετά με εκείνη της παραγωγής
συμβατικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αναφορικά με τον εξοπλισμό
(εκτός από κάποια συγκεκριμένα προϊόντα). Η βασική διαφορά παραμένει στο
επίπεδο των απαιτήσεων και της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Από τεχνολογική άποψη στην εικόνα 1.3.2 παρουσιάζονται τα στάδια του κύκλου
ζωής των υλικών και των συστημάτων κατασκευής.
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Εικόνα 1.3.2. Εξέλιξη κλωστοϋφαντουργικών τεχνολογιών (Πηγή: Tecnitex Ingenieros)

Στις εικόνες φαίνεται ότι οι αποκαλούμενες ίνες υψηλών προδιαγραφών είναι
ήδη στη φάση της ωριμότητας (αραμίδια , πολυκετετόνες, PBI κ.λπ.) ενώ άλλες
(PBO) αναπτύσσονται, μαζί με τις οικολογικές, κάτι που προκύπτει από την
συλλογικά αυξανόμενη ευαισθησία προς τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και
οικολογίας.
Πίνακας 1.3.1. Βασικές γραμμές έρευνας σε υλικά, δομές και κατεργασίες
Τεχνολογική
περιοχή

Βασικές γραμμές έρευνας

Υλικά / Ίνες

•Ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνικής επάρκειαςτων συμβατικών ινών.
•Ανάπτυξη ινών, οι οποίεςπροσαρμόζουν τη λειτουργικότητά τους
ανάλογα με το περιβάλλον (ανταποκρινόμενες σε κάποιες παραμέτρους).
• Παραγωγή υπερ-μιμητικών ινών, με λειτουργίες ανάπτυξης, όπως τα
ζωντανά όντα.

Δομές

• Σύνθετα υλικά υψηλότερης αντοχής, συμπεριλαμβανομένων
βελτιωμένων διαδικασιών κατασκευής.
• Δημιουργία τρισδιάστατων δομών, χρησιμοποιώντας νήματα υψηλής
τεχνολογικής αξίας και νέες διαδικασίες κατασκευής για νέες εφαρμογές.
• Προϊόντα χωρίς ραφές.

Κατεργασίες βελτίωσης λειτουργικότητας (εμβρυϊκές τεχνολογίες)
• Αντιγήρανση μαλλιού.
Πλάσμα
• Θεραπεία πριν από τη βαφή (βελτίωση της απορρόφησης χρωστικών
ουσιών).

25

Τεχνολογική
περιοχή

Βασικές γραμμές έρευνας
• Μοσχεύματα από πλάσμα (δημιουργία επιφανειο-δραστικών κέντρων
που συνδέονται ομοιοπολικά με χημικές ενώσεις που εφαρμόζονται στη
συνέχεια για να προσδώσουν διαφορετικές ιδιότητες (αντιμικροβιακές,
υδροφιλία/υδροφοβία, κλπ.)).

Νανοτεχνολογία

Ηλεκτροστατική
Ινοποίηση
(Electrospinning)

• Νανο-φινίρισμα “Sol-gel”.
• Θερμοχρωμικές και φωτοχρωμικές μικροκάψουλες ανθεκτικές σε υψηλή
θερμοκρασία.
• PCM υψηλής αντοχής.
•Μικρο-ενθυλάκωση εντομο-απωθητικών και φυσικών αντιμικροβιακών
προϊόντων, μειώνοντας τη χρήση τοξικών βιοκτόνων.
•Μικρο-ενθυλάκωση
φαρμακευτικών
ουσιών
σε
ιατρικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
•Μικροκάψουλες επιβράδυνσης πυρκαγιάς χωρίς αλογόνο.
•Κινητικός
έλεγχος
της
απελευθέρωσης
δραστικών
ενώσεωνμικροκάψουλας.
•Σκευάσματα μικρο- και νανο-καψουλών με φινίρισμα βελτιωμένης
αντοχής.
•Νέες μέθοδοι εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης
επιφάνειας.
• Προσδιορισμός των επιπτώσεων της χρήσης νανοϋλικών στην υγεία και
το περιβάλλον.
• Μεγέθυνση σε μεγάλους όγκους.
• Ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
διαδικασίας παραγωγής.
• Ασφάλεια και περιβαλλοντική πρόληψη.

Τεχνολογίες, όπως η κατασκευή νημάτων ή υφαντών και πλεκτών υφασμάτων
βρίσκονται ήδη στη φάση της γήρανσης, ενώ η ηλεκτροστατική ινοποίηση
(electrospinning), που προέρχεται από τη νανοτεχνολογία, βρίσκεται ακόμη σε
εμβρυϊκή φάση.
Η νανοτεχνολογία οδηγεί σε επανάσταση στην επιστήμη των υλικών, όπως για
παράδειγμα με πολυμερή που σχηματίζουν ίνες. Αυτό επιτρέπει στον
κλωστοϋφαντουργικό τομέα να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα με νέους
τύπους λειτουργικών ινών, έτοιμων να καλύψουν μια μεγάλη ποικιλία αναγκών.
Όσον αφορά τις διαδικασίες τελικής επεξεργασίας, η βαφικήδιατηρεί τον
παραδοσιακό, σημαντικό της ρόλο, αν και αυτό πιθανόν να επηρεαστεί ελαφρώς
από την καινοτομία, λόγω περιβαλλοντικών θεμάτων. Υπάρχει μια τάση
γενίκευσης της χρήσης των συστημάτων επίστρωσης και ελασματοποίησης που
φθάνειστο στάδιο της ωριμότητας και αναμένοντας τον αντίκτυπο των εξελίξεων
στην ηλεκτροστατική ινοποίηση, τη χρήση της βιοτεχνολογίας με φινίρισμα
βασισμένη στην εφαρμογή ενζύμων, η λύση στο σημερινό πρόβλημα είναι η
προσθήκη μικροκαψουλών ή η ενοποίηση με νανοϋλικά.Από την άλλη πλευρά, οι
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συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες επιφανειακού φινιρίσματος, μέσω της
τεχνολογίας πλάσματος ή της ψηφιακής εκτύπωσης, μπορούν γρήγορα να
φθάσουν σε ένα στάδιο ωριμότητας χωρίς να γίνουν πραγματικά υποκατάστατα
των σημερινών τεχνολογιών, αλλά ίσως κατέχοντας συμπληρωματικό ρόλο, λόγω
τεχνολογικών και οικονομικών λόγων.

Εικόνα 1.3.3 Ιστός ναναϊνών (Πηγή: LEITAT)

Εικόνα 1.3.4 Ύφασμα από υδρόφοβο βαμβάκι (Πηγή: LEITAT)

Η κλωστοϋφαντουργική τεχνολογία επιτρέπει την εφαρμογή σε πολλές
τεχνολογικές περιοχές και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων
λύσεων για αποτελεσματική και προσιτή ιατρική περίθαλψη, άκρως λειτουργικά
αθλητικά είδη και «έξυπνα» μέσα ατομικής προστασίας. Όλα αυτά συνιστούν
ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στοχεύουν στις
προκλήσεις της παράτασης γήρανσης των υλικών, καθώςκαι της ασφάλειας. Το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο “CONEXT – COSTACTION” έχει ορίσει τις ακόλουθες βασικές
τεχνολογικές προκλήσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της
αεροναυπηγικής, του αθλητισμού, της ατομικής προστασίας, της αρχιτεκτονικής
και της διαβίωσης.
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Πίνακας 1.3.2 Τεχνολογικές προκλήσεις για κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Τομέας
Υγειονομική
περίθαλψη και
ιατρική

Αυτοκινητοβιομηχανία και
αεροναυπηγική

Άθληση

Προσωπική
προστασία

Βελτίωσηδιαβίωσης

Προκλήσεις-κλειδιά
• Ανάπτυξη ινών ελεγχόμενης απελευθέρωσης φαρμακευτικών ουσιών και
κλωστοϋφαντουργικών δομών για θεραπευτική αντιμετώπιση διαφόρων
δερματικών καταστάσεων.
•Ανάπτυξη ενδυμάτων και οικιακών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με
πλήρως ολοκληρωμένη βιο-παρακολούθηση, ενεργά συστήματα για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και συστήματα ΤΠΕ που επιτρέπουν την
απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και υπηρεσίες υποβοηθούμενης
διαβίωσης για καλύτερη αντιμετώπιση της γήρανσης.
• Ανάπτυξη ινών για κλωστοϋφαντουργικές δομές με ενισχυμένες ηλεκτροδραστικές ιδιότητες θερμικής αντοχής και αναπνευσιμότητας με
ενσωμάτωση νέων επιφανειακών λειτουργιών για τη βελτίωση των
φραγμών (αντι-ιικών και αντιβακτηριακών) ιδιοτήτων.
•Ενσωμάτωση ολοκληρωμένων και τυπωμένων ηλεκτρο-ενεργών και
διαδραστικών αισθητήρων και ενεργοποιητών που επιτρέπουν την
ανάπτυξη ευρείας γκάμας αισθητηρίων και διαδραστικών επιφανειών, ενώ
ταυτόχρονα ενσωματώνει πλήρως ολοκληρωμένα (τυπωμένα, ινώδη ή/και
με ενσωματωμένα νήματα) συστήματα ανάδρασης μέσω αμφίδρομης
ενσωμάτωσης και ανταπόκρισης σε μηχανικά ερεθίσματα.
•Ενσωμάτωση
πλήρως
προσαρμόσιμων
αυτο-φωτιζόμενων
υλικών,βασισμένων
σε
ενεργέςίνεςκαινήματακαιενσωμάτωσηπρογραμματιζόμενων
κλωστοϋφαντουργικών μητρών για διαδραστική ανίχνευση.
• Ανάπτυξη ενδυμάτων μικρού βάρους από υφάσματα με ειδικές
επικαλύψεις, οι οποίες ενισχύουν τη διαχείριση θερμότητας (μόνωση),
παρέχουν ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμακευτικών ουσιών για το μυϊκό
σύστημα, άνεση, δεν χνουδιάζουν, έχουν σταθερότητα διαστάσεων και
στεγνώνουν γρήγορα.
• Ενσωμάτωση συστημάτων επικοινωνίας μικρής ισχύος/αυτόνομης
παρακολούθησης ή/και ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας ICT και
loT για την παρακολούθηση της προπόνησης, παροχή βοήθειας και
ενσωμάτωση δυνατότητας παροχής αναλύσεων της απόδοσης κατά την
προπόνηση, μόνιμα συνδεδεμένωνμε τις περιφερειακές συσκευές των
ενδυμάτων.Με τα ανωτέρω συστήματα παρέχεται επιπλέον καθώς και
ανταλλαγή δεδομένων.
 Ενσωμάτωση
συστημάτων
γεωγραφικής
παρακολούθησης
και
προσωπικών συστημάτων GPS (Global Positioning Systems), φυσιολογικής
και βιομετρικής παρακολούθησης, ενσωματωμένων και ολοκληρωμένων
επικοινωνιών και συλλογής ενέργειας, με όλα τα συστήματα
παρακολούθησης δεδομένων να μοιράζονται δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο.
 Ενσωμάτωση συστημάτων ψύξης / θέρμανσης σε ενδύματα.
• Ανάπτυξη νέων λειτουργικών κλωστοϋφαντουργικών υλικών με τη χρήση
νανοϋλικών και βιομηχανικών αποβλήτων, και τεχνολογιών φιλικών προς το
περιβάλλον (όπως η υπερηχητική εναπόθεση, ίνες από δύο ή τρία συστατικά
μέρη, επικαλύψεις UV με θεραπευτικές ιδιότητες), σε μορφή
πολυστρωματικών δομών.
• Εστίαση σε υψηλές θερμικές επιδόσεις (εφαρμόζοντας οικολογικά
αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης μαζί με χαμηλές θερμικές
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αγωγιμότητες μέσω επικαλύψεων, προσθέτων και υπέρυθρων
αντανακλαστικών υλικώνκαι υλικών αλλαγής φάσης), προκειμένου να
επιτευχθεί η οικία με μηδενική κατανάλλωση ενέργειας (Net Nero Energy
Buildings (NZEB)).
• Λειτουργικότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με έξυπνα και
αποδοτικά συστήματα, όπως αισθητήρες, συστήματα επικοινωνίας και
ενεργοποιητές, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ηλεκτρονικής
εκτύπωσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η άνεση και η ευεξία.
• Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών.

Πηγές
1. Συγγραφείς: Li, Y., and Dai, X-Q. Biomechanical engineering of textiles and clothing,
Woodhead Publishing Limited. 2006.
2. Brown, P.J., and Stevens, K., edited by, Nanofibers and nanotechnology in textiles.
Woodhead Publishing Limited. 2007.
3. Senthil, R., Textile Structures in Technical Textiles. Createspace Independent Publishing
Platform by Amazon. Scotts Valley, USA. 2014
4. Bost, F and Crosetto, G. Textiles. Innovations et matières actives. Groupe Eyrolles. 2014.
5. Journal of textile innovation. Technical textiles guide. From 2003 to 2011.
6. Detrell, J.; Detrell, A. Innovación Textil y Textiles de uso Técnico. Tecnitex Ingenieros,
S.L. 2008
7. European Technology Platform Fibres Textiles Clothing. Towards a 4th Industrial
Revolution of Textiles and Clothing. A Strategic Innovation and Research Agenda for the
European Textile and Clothing Industry. 2016
8. Bautista, Ll. Perspectiva de evolución de la tecnología textil: del nylon a las nanofibras.
NEGOTEC Conference. 2013
9. Yetisen, A.K.; Qu, H. et al. Nanotechnology in Textiles. ACS Nano. 2016, 10, 3042−3068
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Portrait of the Recent Textile Catalonia. Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 2015
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1.4. Καινοτόμα κλωστοϋφαντουργικά υλικά: επιλογή σύγχρονων
υλικών, ως λύση για μια νέα διάσταση των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων
Micol Costi, Claudia Reder, Veronica Sarbach, Christian Tubito, Material ConneXion
Italia, Ιταλία

Εισαγωγή
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι παρόντα σε μια ευρεία γκάμα
εφαρμογών, η οποία ποικίλει από τη χρήση τους ως κύριο υλικό κατασκευής ενός
προϊόντος, όπως για παράειγμα ένα ένδυμα ή το ύφασμα επένδυσης ενός
επίπλου, είτε ως δευτερεύοντα συστατικά στοιχεία ενός πολύπλοκου προϊόντος,
όπως για παράδειγμασε μορφή φίλτρουεύκαμπτης οθόνης, ως προστατευτικό
υλικό, ως υλικό συσκευασίας, διακοσμητικό στοιχείο κ.λ.π.. Τα
κλωστοϋφαντουργικά υλικά μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις βασικές
κατηγορίες με βάση τη μέθοδο παραγωγής τους (υφαντά, πλεκτά από
νήμα,πλεκτά από πλεκτές ταινίες (braided), και μη υφάνσιμα), τη μορφή τους και
με βάση το πεδίο εφαρμογής τους. Χάρη στην εγγενή προσαρμοστικότητά τους,
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν περιορίζονται στη βιομηχανία T & C
(Κλωστοϋφαντουργίας &Ένδυσης), αλλά βρίσκουν εφαρμογή σε όλους σχεδόν
τους βιομηχανικούς κλάδους, από την επιπλοποιία και την εσωτερική
διακόσμηση, την κατασκευή προϊόντων διαβαθμισμένης αντοχής, μέχρι και σε
πολύ τεχνικές εφαρμογές, όπως στον εξοπλισμό ήχου ή σε μηχανήματα
βιομηχανικής παραγωγής. Τα σχήματα 1.4.1 έως 1.4.4 δείχνουν μερικά
παραδείγματα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εφαρμογές πέραν της
ένδυσης.

Εικ. 1.4.1.Υφαντό
ύφασμα: χρήση σε
πληκτρολόγιο
“LogiTech’s FabricSkin
Keyboard Folio“

Εικ. 1.4.2.
Μη υφάνσιμο
υλικό: «έξυπνη»
μικρή τσάντα της
εταιρείας Puma

Εικ. 1.4.3. Πλεκτό
ύφασμα: Χρήση
σε πολυθρόνα
IkeaPS 2017
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Εικ. 1.4.4. Ύφασμα από
πλεκτές ταινίες:
θήκεςTEF’s
σωληνοειδούς μορφής

Με επίκεντρο τον τομέακλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, μπορούν να
προσδιοριστούν τρεις βασικοί τομείς, όπου η βιομηχανία μπορείνα
εκμεταλλεύεται τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά με καινοτόμο τρόπο, ήτοι:
1. Αναβάθμιση της λειτουργικότητας των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων.
2. Δημιουργία καινοτόμων δομών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
3. Χρήσημη-συμβατικών υλικών σε εφαρμογές κλωστοϋφαντουργίας.
Αυτές οι τρεις διαστάσεις περιγράφονται σύντομα στις επόμενες παραγράφους,
παρέχοντας μια γενική επισκόπηση των σύγχρονων κλωστοϋφαντουργικών
υλικών.
Αναβάθμιση υφασμάτων: Ειδικό φινίρισμα για πρόσδωση λειτουργικότητας,
προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένης απόδοσης.
Η γενική και συνεχιζόμενη τάση που επικρατεί στον Τομέα
Κλωστοϋφαντουργίας&Ένδυσης από την πλευρά των καταναλλωτών είναι η
ευημερία και ο υγεινός τρόπος ζωής με αθλητικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίαςείναι αυξανόμενες οι ανάγκες
για ιδιότητες προϊόντων, όπως η εύκολη φροντίδα τους, το να είναι
ευκολοφόρετα, να μην αναπτύσσουν οσμές, να διαθέτουν ιδιότητες απώθησης
της σκόνης και ενίοτε ενσωματωμένες ουσίες για εξειδικευμένες λειτουργίες.
Έτσι, η εύκοληφροντίδα αποτελεί πλέον δεσπόζουσα τάση στα προϊόντα του
σύγχρονου τομέα T & C. Σύμφωνα με μια ανεξάρτητη έρευνα αγοράς που
διεξήχθη για την εταιρεία “Novozymes”, η οποία κατασκευάζει βιομηχανικά
ένζυμα: η φθορά της επιφάνειας των υφασμάτων και η δημιουργία χνουδιού
είναι ένα ζήτημα για το 71% των καταναλωτών και το 85% προτιμά μάρκες με
επιφάνεια υφασμάτων ομαλή, χωρίς ελαττώματα. Συνεπώς, οι παραγωγοί θα
πρέπει να επικεντρωθούν ολοένα και περισσότερο στοσυνδυασμό
λειτουργικότητας και μόδας (αισθητικής). Η προσαρμογή των ιδιοτήτων των ινών
για την παροχή λειτουργικών και εύχρηστων προϊόντων δεν αποτελεί ζήτημα
μόνο για τον τομέα Κλωστοϋφαντουργίας&Ένδυσης, καθώςοι καινοτόμες
μέθοδοι
φινιρίσματος
για
αύξηση
της
λειτουργικότητας
των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων επιτρέπει μεγάλες επιδόσεις σε ευρεία γκάμα
τεχνικών εφαρμογών.
Πολυλειτουργικότητα
Οι καταναλωτές τείνουν να έχουν υψηλές προσδοκίες από τα ενδύματα που
φορούν, όχι μόνο όταν πρόκειται για τα ενδύματα που φορούν σε εξωτερικό
χώρο. Έτσι, τα σορτς και οι μπλούζες πρέπει να έχουν όλο και πιο βελτιωμένες
ιδιότητες, γι αυτό οι κατασκευαστές εφαρμόζουν διαφορετικές διαδικασίες για
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να παράγουν προϊόντα με ένα νέο επίπεδο λειτουργικότητας. Για παράδειγμα,
πολυλειτουργικά υλικά που απορροφούν γρήγορα την υγρασία, προσφέρουν
πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία ή
βοηθούν στην αναζωογόνηση (των μυών) μέσω της συμπίεσης. Πολλά
εξειδικευμένα υλικά επικάλυψης έχουν αναπτυχθεί για να προσδίδουν υψηλή
απόδοση στα υφάσματα, τα οποία ενσωματώνουν μικρο-ενθυλακωμένα
δραστικά συστατικά όπως καφεΐνη, ρετινόλη, λιπαρά οξέα, αλόη και βιταμίνη Ε ή
μικρο-ενκαψυλιωμένα (encapsulated) προβιοτικά που μειώνουν τα αλλεργιογόνα
των κατοικιδίων. Για παράδειγμα, ένα πλεκτό ύφασμα επικαλυμμένο με φυσικό
διάλυμα πρωτεΐνης μεταξιού για εφαρμογές εσωρούχων, βελτιώνει με την
πάροδο του χρόνου, το επίπεδο υγρασίας του δέρματος του χρήστη. Επίσης, μια
επίστρωση με βάση τα ανόργανα και βιοκεραμικά σε αθλητικά ρούχα, ενισχύει
την ευκολότερη αναζωογόνηση των μυών μετά από άσκηση και βελτιώνει την
κυκλοφορία του αίματος.

Εικ. 1.4.5. Revolutional™ Slim –
Nanomineral: ύφασμαγια αδυνάτισμα

Εικ. 1.4.6. Nanobionic: Βιο-λειτουργικό ύφασμα

Παράδοση & υψηλή τεχνολογία
Παραδοσιακά υλικά, όπως το μαλλί και το δέρμα, βρίσκονται σε εξειδικευμένες
συλλογές ενδυμάτων υψηλής ποιότητας (λειτουργικής). Είναι σχεδιασμένα, ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ομάδας-στόχου των καταναλλωτών, οι
οποίοι απαιτούν λειτουργικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με κλασική
εμφάνιση των προϊόντων. Η άνεση και η λειτουργικότητα συνυπάρχουν στα
αθλητικά προϊόντα, αλλά πάντα σε συνδυασμό με την κομψότητα. Το “SayLoden”
είναι ένα παραδοσιακό, λεπτό μάλλινο πιληματοποιημένο ύφασμα και το υλικό
αυτό που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν σε μπουφάν και στολές εξωτερικής
ένδυσης, μπορεί πλέον να βρει εφαρμογή σε απλά καθημερινά μπουφάν, που
είναι επικαλυμμένα με τεφλόν φινίρισμα για να κάνουν το ένδυμαανθεκτικό στο
νερό, αλλά και στους λεκέδες. Η εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών σε
συμβατικά προϊόντα επιτρέπει στους κατασκευαστές να βελτιώσουν την
απόδοση των προϊόντων τους, κερδίζοντας τη δυνατότητα διεύρυνσης
δραστηριοτήτων σε νέες αγορές: π.χ. το φινίρισμα που προσδίδει
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αδιαβροχοποίηση και
αντιδιαβρωτικές ιδιότητεςσε κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα, μιμείται τη φυσική προστασία που έχει η πάπια και άλλα υδρόβια
πτηνά και δεν επηρεάζει την ιδιότητα του υφάσματος να «αναπνέει» ή την αφή
του, έχει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και η λειτουργικότητά του μπορεί να
ενεργοποιηθεί ξανά μετά το στέγνωμα. Άλλες διεργασίες προσφέρουν επιλεκτική
εφαρμογή χημικής δράσης, όπως φωτο-, θερμο- ή υδρο-χρωματικές θεραπείες,
με τις οποίες δημιουργείται ένα νέο οπτικό αποτέλεσμα, που επιτρέπει τη
δημιουργία ενός προϊόντος, φιλικό προς το περιβάλλον και με εμπορική αξία.
Τέλος, τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με “Graphene”και βρίσκονται στο
στάδιο της ανάπτυξης, με σκοπό να προσδωθούν λειτουργίες, όπως η
απορρόφηση θερμότητας και η απελευθέρωση της ζέστης με την πάροδο του
χρόνου, η αγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η απώθηση βακτηρίδιων και διάχυση της
υπερβολικής υγρασίας του σώματος.

Εικ. 1.4.7 Οικολογικό
φινίρισμα - βιομιμητική
απώθηση νερού και λεκέ
΄Ecorepel–Biomimetic’

Εικ. 1.4.8
Υδρο-χρωματική
κατεργασία για
κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα

Εικ. 1.4.9 Χαρακτηριστικά
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων με χρήση
νανοτεχνολογίας

Εφαμογή καινοτομιών σε υφάσματα: νέες λύσεις στην κατασκευή υφασμάτων
Ο τομέας ανάπτυξης υλικών εξετάζει τα έξυπνα υλικά, όπου τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν αναμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο,
χάριν στην ευελιξία τους να ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε προϊόν του
ανθρώπινου περιβάλλοντος. Οι προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής επιτρέπουν
την πλήρη επανεξέταση της κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενσωματώνονταςστις ιδιότητές τους τις νέες απαιτήσεις,ώστε να
ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, με συστηματική
προσπάθεια ανάπτυξης πολύπλοκων και δύσκολων μορφών, σε μεγάλα ή μικρά
μεγέθη παρτίδων, ατομικά και εξατομικευμένα προϊόντα, και όλα αυτά με
ελάχιστα απόβλητα. Η νέα μορφή μεταποίησης και επεξεργασίας στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας, με εφαρμογή έρευνας σε επίπεδο νανοτεχνολογίας, θα
προσφέρει
ανατρεπτικές
τεχνολογίες
για
δημιουργία
έξυπνων
κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
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Διαδραστικά υλικά
Οι αρχές των έξυπνων εσωτερικών χώρων και οικιακού περιβάλλοντος,
διευρύνθηκαν σε υλικά μεαπαλές επιφάνειες και υφάσματα. Η ανάπτυξη
φορέσιμων κλωστοϋφαντουργικώνπροϊόντων (συσκευών) διευρύνθηκε από τον
ιατρικό τομέα στο χώρο της αθλητικής ένδυσης. Η ασύρματη φόρτιση των
κινητών συσκευών ενσωματώνεται πλέονχωρίς ραφή σε έπιπλα μαζικής αγοράς,
όπως η συλλογή ασύρματης φόρτισης της εταιρείας Ikea. Οι λειτουργίες
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, πλέον μπορούν να ενσωματωθούν σε
μαλακές εύκαμπτες συσκευές και μη υφάνσιμα υφάσματα να χρησιμοποιηθούν
ως εύκαμπτη υποστήριξη για αγώγιμο στρώμα. Παραδείγματα είναι τα
κλωστοϋφαντουργικάπλήκτρα
πίεσης, τα μαλακά ποτενσιόμετρα και οι
αγώγιμες ταπετσαρίες που χρησιμοποιούνται ως στρώμα ασφαλείας ή ως βύσμα
γιαLED, λειτουργώντας έτσι ως συσκευές φωτισμού.

Εικ. 1.4.10 Σχέδιο Jacquard: κοινή προσπάθεια της
Levi's και της Google για τη δημιουργία του πρώτου
μαζικά παραγόμενου ενδύματος με δυνατότητα
διασύνδεσης

Εικ. 1.4.11 Σακίδιο πλάτης με
δυνατότητα συλλογής
ενέργειας

Τα ευφυή υλικά, με την ευρεία έννοια, είναι οι δομές και τα υλικά των οποίων οι
μηχανικές ιδιότητες (ακαμψία έναντι ελαστικότητας) μπορούν να
τροποποιηθούν, όταν υποβάλλονται σε ορισμένες δυνάμεις ή κατά την χρήση
τους, π.χ. υφάσματα που μπορούν να τεντωθούνσε κατακόρυφη, οριζόντια και
διαγώνιαδιεύθυνση, προσφέροντας εξαιρετική ανάκτηση από την επιμήκυνση,
διατηρώντας την αρχική τους μορφή. Τέτοια υλικά εφαρμόζονται σε αθλητικά
ενδύματα, ώστε να παραμορφώνονται λιγότερο μετά τη χρήση, διατηρώντας το
αρχικό τους σχήμα και προσφέροντας μια βελτιωμένη και άνετη εφαρμογή.

Εικ. 1.4.12 Nike Motion Adapt Bra:το
εσωτερικό του σουτιέν διαθέτει
προσαρμοσμένο υλικό που κάμπτεται σε
συνθήκες ηρεμίας εφαρμόζοντας στο σώμα
και κλειδώνει όταν υπάρχει κρούση

Εικ . 1.4.13 Quinny Yezz Air:
η ελαστικότητα του πλεκτού
πλέγματος καθιστά το κάθισμα
πολύ άνετο, καθώς υποστηρίζει
ομαλά όλα τα σημεία πίεσης
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Ενσωματωμένη προστασία
Οι νέες τεχνολογίες κατασκευής σε συνδυασμό με το φινίρισμα και επεξεργασίες
υψηλής απόδοσης, επιτρέπουν τη δημιουργία κλωστοϋφαντουργικών υλικών,
αξιοποιώντας τα εγγενή χαρακτηριστικά τους, όπως η προσαρμοστικότητα, το
μικρό βάρος και η δομή τους, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά για παροχή
προστασίας. Για παράδειγμα, το προστατευτικό ελαστικό απότρισδιάστατο
πλεκτό ύφασμα προσφέρει, χάρη στην καινοτόμο πολυστρωματική του δομή,
τέλειες ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών και λοιπών καταπονήσεων, ενώ
ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό και «αναπνεύσιμο».
Στις μέρες μας, στο χώρο της έρευνας εργάζονται προς την κατεύθυνση
εξεύρεσης κλωστοϋφαντουργικών υφασμάτων ως βοηθητικών υλικών για να
δημιουργηθούν έξυπνα υφάσματα και να καλύψουν την υψηλή ζήτηση στους
τομείς του τεχνικού υφάσματος. Αυτά τα υλικά παρουσιάζουν ειδική
συμπεριφορά, καθώς όταν τεντώνονται διευρύνεται η επιφάνειά τους και όταν
συμπιέζονται γίνονται λεπτότερα, προσφέροντας πολύ υψηλή αντοχή στη
θραύση υπό φορτίο και στη φθορά και ταυτόχρονα υψηλήαπορρόφηση
ενέργειας. Τα βοηθητικά υλικά παράγονται σε μορφή σύνθετων υλικών,
υφασμάτων, αφρών, και στο εγγύς μέλλον θα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο σε
μορφή μονόκλωνων νημάτων. Αυτά τα υλικά έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών σε
τομείς όπως η ιατρική, η ενίσχυση του εδάφους, η αεροδιαστημική, η άμυνα, η
αυτοκινητοβιομηχανία κ.α..

Εικ. 1.4.14. Ceraspace:
τεχνολογία υφασμάτων με
υψηλή αντοχή στην τριβή

Εικ. 1.4.15.Kobleder:
Τρισδιάστατα πλεκτά
υφάσματα για προστατευτικά
ενδύματα

Εικ. 1.4.16.
Κλωστοϋφαντουργική
δομή ως βοηθητικό
υλικό

Καινοτόμα
προϊόντα:
ασυνήθιστα
υλικά
και
επεξεργασίες
για
κλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές.
Στις μέρες μας, η καινοτομία σημαίνει βιωσιμότητα: οι κοινωνικές και
περιβαλλοντικές αρνητικές παρενέργειες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες οδηγούν τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, έναν από
τους πλέον ρυπογόνους βιομηχανικούς τομείς, στην αναζήτηση πιο βιώσιμων
πρώτων υλών και έχουν ήδη αναπτύξει μια σειρά εναλλακτικών λύσεων
διαχείρισης αποβλήτων, όπως οι ακόλουθες: εκμετάλλευση ασυνήθιστων
πρώτων υλών, όπως απορρίμματα εσπεριδοειδών, φύκια και DNA αράχνης.
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Επιπλέον, η προβλεπόμενη έλλειψη παραδοσιακής πρώτης ύλης
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (κυρίως παρθένο βαμβάκι και αργό
πετρέλαιο) απαιτεί τη διερεύνηση εναλλακτικών υλικών για εφαρμογές
κλωστοϋφαντουργίας. Οι ανάγκες της βιομηχανίας και των υπό ανάπτυξη
πρωτοποριακών τεχνολογιών κατασκευής ενισχύουν αμφότερα, την «μόλυνση»
του τομέαT & C με «ξένα», καινοτόμα υλικά και διαδικασίες.
Σύνθετα κλωστοϋφαντικά υλικά (κατασκευασμένα από ανάμιξη με μησυμβατικές καινοτόμες α΄ ύλες)
Ο συνδυασμός μη-κλωστοϋφαντουργικών υλικών με ίνες και νήματα για τη
δημιουργία προϊόντων που μοιάζουν με ύφασμα, εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην αγορά και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης. Αυτά τα υβριδικά υλικά οδηγούν προς την κατεύθυνση δημιουργίας
προϊόντων με νέα αισθητική και λειτουργίες (αισθητήρια), που δύσκολα μπορούν
να συνδεθούν συμβατικές τεχνολογίες.

Εικ. 1.4.17. Η εταιρεία «Studio Andreea
Mandrescu» ερευνά διαφορετικά υλικά για
ενδύματα

Εικ. 1.4.18. b.Cork:
Tencel®//βαμβακερό πλεκτό ύφασμα
με μετα-βιομηχανικά απορρίματα
φελού

Καινοτόμες επεξεργασίες
Στις μέρες μας, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη διάφορων τεχνολογιών, οι
οποίες συνδυάζουν διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής με τη συμμετοχή
ασυνήθιστων υλικών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυμάτων.
Η έρευνα θεωρεί ότι η χρήση τεχνολογιών άλλων τομέων στην παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων γίνεται κυρίως από κατασκευαστές
υφασμάτων και υλικών, καταρρίπτοντας έτσι τα όρια της παραδοσιακής
ανάπτυξης υλικών. Για παράδειγμα, η επιλεκτική εκτύπωση “inlay” σε υφάσματα,
επιτρέπει δομικές τροποποιήσεις υφασμάτων με εφαρμογή τρισδιάστατων
μοτίβων.
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Εικ. 1.4.19. Wooden-Textiles:
εύκαμπτα υφάσματα που
δημιουργούνται με αποικοδομημένο ξύλο
σε γεωμετρικά σχήματα

Εικ. 1.4.20. GRDXKN®:
Επιλεκτική εκτύπωση inlay σε
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για την ενίσχυση
και την ενεργοποίηση τρισδιάστατων δομών

Η τρισδιάστατη εκτύπωση φέρνει την επανάσταση στις διαδικασίες κατασκευής
όλων των βιομηχανικών κλάδων, καθώς βελτιώνεται μέσω της ψηφιοποίησης και
των τεχνολογιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoΤ
InternetofThings). Στις πρώτες προσπάθειες εφαρμογής τρισδιάστατης
εκτύπωσης
για
την
παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων,
χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες αιχμής, όπου το υλικό εναποτίθεται σε
μεμονωμένα στρώματα, τα οποία συνενώνονται και δημιουργούν το
τρισδιάστατο ύφασμα, αλλάζοντας έτσι την παραδοσιακή έννοια του υφάσματος
που κατασκευάζεται από ίνες ή νήματα.

Εικ. 1.4.21. Ludi Naturae: συνδυασμός
τρισδιάστατα εκτυπωμένου πλαστικού
με υφάσματα & δέρματα κομμένα με
λέιζερ

Εικ. 1.4.23. Το πρωτοποριακό
αυτοκίνητο GINA της BMW
χρησιμοποιεί το ύφασμα
Lycra,το οποίο καλύπτει ένα
πλαίσιο αλουμινίου

Εικ. 1.4.22. Silvia Heisel:τρισδιάστατα
εκτυπωμένα κλωστοϋφαντουργικά υλικά με
τη χρήση προσομοίωσης σχηματισμού
εναπόθεσης (FDM)

Εικ. 1.4.24. Η εταιρεία
Splinter works παράγει
μπανιέρες από
ανθρακονήματα
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Εικ. 1.4.25. Τα
κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα αποτελούν το
τέλειο υπόστρωμα για τις
εύκαμπτες οθόνες OLED

Συμπεράσματα
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και την καινοτομία των
κλωστοϋφαντουργικών
υλικών
διευρύνουν
το
πεδίο
εφαρμογών
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε πρωτόγνωρο βαθμό, παρέχοντας λύσεις
για κάθε κλάδο της βιομηχανίας. Η εξατομίκευση καινοτόμων, οικονομικών και
περιβαλλοντικά βιώσιμων πρώτων υλών, η λειτουργικότητα των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στα οποία έχουν εφαρμοστεί ειδικά
φινιρίσματα, παράλληλα με τις βελτιωμένες και εξατομικευμένες παραγωγικές
διαδικασίες που επιτυγχάνονται μέσω της ψηφιοποίησης, θα συμβάλουν στη
διατήρηση της ευελιξίας των κλωστοϋφαντουργικών υλικών, επιβεβαιώνοντας
έτσι ότι θα χρησιμοποιούνται ως βασικά υλικά και σε μελλοντικές εφαρμογές.
Μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων, ερευνητών και
σχεδιαστών που ασχολούνται με την ανάπτυξη υλικών, προωθείται η προσέγγιση
ανάπτυξης με γνώμονα το σχεδιασμό (DDMI), κι έτσι μπορούν να επιτευχθούν
ανατρεπτικές καινοτομίες.

Πηγές
1. https://www.britannica.com/topic/textile
2. http://www.novozymes.tv/video/9737255/novozymes-consumer-study-effectofMultiproperty
3. https://www.carvico.com/en/fabrics/revolutional_slim/
4. http://www.nanobionic-group.com/#innovations
5. https://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/ecorepel
6. https://www.sfxc.co.uk/products/hydrochromic-ink-paint-coatings
7. https://www.vollebak.com/product/graphene-jacket-1/
8. https://www.kaleidoinsights.com/impact-analysis-smart-textiles/
9. Poongodi, G. R. et al, Auxetic Textile,Jaya Engineering College
10.http://orangefiber.it/en/
11.https://www.algiknit.com/
12.https://boltthreads.com/technology/microsilk/
13.Tempelman, E. et al., The White Book - Lessons from a four-year journey into designdriven materials innovation, light.touch.matters project
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1.5. Κλωστοϋφαντουργικές Κατασκευές με τρισδιάστατη Αρχιτεκτονική
Luminita Ciobanu and Mariana Ursache, “Gheorghe Asachi” Technical University
of Iasi, Ρουμανία

Εισαγωγή
Όλα τα κλωστοϋφαντουργικά υφάσματα συνιστούν αντικείμενα τριών
διαστάσεων, αλλά πολλές φορές αναφέρονται ως μονο- δι- ή τρισδιάστατα
υφάσματα. Αυτή η ταξινόμηση βασίζεται στον αριθμό των διευθύνσεων που
έιναι σημαντικές για την γεωμετρία τους. Οι ίνες και τα νήματα θεωρούνται ως
μονοδιάστατα υλικά, καθώς το μήκος τους καθορίζει τη γεωμετρία τους. Τα
υφάσματα (υφαντά, πλεκτά, μη υφάνσιμα και δομές κατασκευασμένες από
υφάσματα μικρού πλάτους/κορδόνια (braidedfabrics). θεωρούνται αντικείμενα
δύο διαστάσεων, καθώς ορίζονται βάσει των δύο αξόνων, του μήκους και του
πλάτους τους (το πάχος του υφάσματος είναι εγγενές σε μια ειδική γεωμετρία).
Τα τρισδιάστατα κλωστοϋφαντουργικά υλικά αποτελούνται από πλήρως
ενσωματωμένα επιμέρους συστήματα συνεχών ινών, με πολυ-αξονικό
προσανατολισμό σε επίπεδο και προς τα έξω. Με άλλα λόγια, η δομή του
υφάσματος είναι κατασκευασμένη κατά μήκος και των τριών αξόνων. Όλες οι
τεχνολογίες κατασκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή
τέτοιων υφασμάτων, αλλά οι συνηθέστερες είναι η ύφανση, και η πλέξη από
νήματα ή υφάσματα μικρού πλάτους/κορδόνια (braidedfabrics).
Η πιο γνωστή εφαρμογή για τρισδιάστατα υφάσματα είναι η ενίσχυση σύνθετων
υλικών, ωστόσο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε είδη ένδυσης, ιατρικής,
γεωυφάσματα, προστατευτικό εξοπλισμό, αυτοκινητοβιομηχανία, αθλητικό
εξοπλισμό, καθώς και διακοσμητικά υφάσματα και υφάσματα αρχιτεκτονικής.
•
•

•

•

Τα πλεονεκτήματα των τρισδιάστατων υφασμάτων είναι τα ακόλουθα:
Η πολυπλοκότητα των σχημάτων που μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς
ενώσεις, εξαλείφοντας τα στάδια κοπής, συναρμολόγησης, καθώς και τα
απόβλητα.
Ο αυστηρός έλεγχος της συμπεριφοράς των υλικών και στους 3 άξονες
μέσω της αρχιτεκτονικής των υφασμάτων και των χαρακτηριστικών του
νήματος. Αυτό σημαίνει ότι η αντοχή του υλικού ελέγχεται σε όλες τις
κατευθύνσεις από το στάδιο του σχεδιασμού του.
Το ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης στην περίπτωση σύνθετων
υλικών (όταν χρησιμοποιούνται υφάσματα δύο διαστάσεων για
ενίσχυση, η αποκόλληση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα).
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•

Η δυνατότητα ανάπτυξης υβριδικών δομών που συνδυάζουν
κλωστοϋφαντουργικές ίνες με άλλα υλικά με συγκεκριμένες ιδιότητες
(όπως κεραμικά, πλαστικά κ.λπ.).

Τρισδιάστατα πλεκτά υφάσματα
Λόγω της υψηλής επεκτατικότητάς τους και της δυνατότητας παραγωγής
υφάσματος σε ποικιλία σχημάτων, τα πλεκτά υφάσματα είναι κατάλληλα για το
σχεδιασμό τρισδιάστατων δομών. Μια γενική ταξινόμηση των τρισδιάστατων
πλεκτών υφασμάτων με βάση τη γεωμετρία τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.5.1.

Εικόνα 1.5.1. Ταξινόμηση τρισδιάστατων πλεκτών υφασμάτων

Τα τρισδιάστατα υφάσματα είναι στημονοπλεκτά που χαρακτηρίζονται από την
παρουσία στρωμάτων νημάτων σε προκαθορισμένες γωνίες: 0° (νήματα
υφαδιού), 90 ° (νήματα στημονιού) και ±°. Τα ανεξάρτητα στρώματα νημάτων
τροφοδοτούνται στην περιοχή πλέξης και ενώνονται με τη βασική δομή σε
μορφή στήλης ή θηλιών τρικότ, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1.5.2.

Εικόνα 1.5.2. Πολυαξονικόστημονοπλεκτό – δομή υφάσματος [6]

Τα τρισδιάστατα(spacer) υφάσματα σχηματίζονται από δύο ανεξάρτητα
στρώματα πλεκτού, τα οποία συνδέοντα μεταξύ τους με νήματα ή άλλα πλεκτά
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στρώματα. Κατασκευάζονται, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κατασκευής
στημονοπλεκτού (μηχανές Raschel με δύο πλάκες) ή υφαδοπλεκτού (η επίπεδη
πλέξη είναι καταλληλότερη για υφάσματα με σύνθετη γεωμετρία). Τα
τρισδιάσταταστημονοπλεκτά (spacer) υφάσματα παράγονται με σύνδεση
νημάτων και παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα: του ελεγχόμενου (και πιθανόν
μεταβλητού) πάχους, της αυξημένης σταθερότητας, της δυνατότητας παραγωγής
ανοικτών και κλειστών δομών και του υψηλού βαθμού ανάκτησης από συμπίεση
(με ειδικά μονόκλωστα νήματα).

Εικ. 1.5.3. Τρισδιάστατα στημονοπλεκτά υφάσματα – εξωτερικάστρώματαμεκλειστήδομή
(αριστερά) και ανοιχτήδομή (δεξιά) [4]

Τα τρισδιάστατα υφαδοπλεκτά υφάσματα (επίσης γνωστά ως υφάσματα
«σάντουιτς») έχουν παρόμοια γεωμετρία - δύο ανεξάρτητα στρώματα
υφάσματος που συνδέονται μέσω νημάτων. Η τεχνολογία κατασκευής πλεκτού
σε ευθύγραμμες πλεκτομηχανές επιτρέπει την παραγωγή τέτοιου είδους
υφασμάτων, όπου τα ανεξάρτητα στρώματα συνδέονται μέσω πλεκτών
στρωμάτων, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1.5.4. Η πολυπλοκότητα του
τρισδιάστατου σχήματος ελέγχεται μεταβάλλοντας τον αριθμό των στρωμάτων
σύνδεσης, τη θέση τους μεταξύ των εξωτερικών στρωμάτων, καθώς και το σχήμα
τους.

Εικ. 1.5.4.Τρισδιάστατο (sandwich) ύφασμα με στρώματα διασύνδεσης από πλεκτές
δομές(Διατομή σχήματος “U”)

Οι πλεκτές δομές με σχήμα κελύφους (Knitted shell structures) είναι δομές δύο
διαστάσεων που συμμετέχουν σε τρισδιάστατη γεωμετρία, λόγω της ειδικής
κατασκευής με συσσώρευση θηλιών σε συγκεκριμένη βελόνα (μια τεχνική
γνωστή και ως fléchage). Αυτές οι γραμμές δημιουργούνται, όταν κατά την
διαδικασία δημιουργίας του πλεκτού σταδιακά μειώνονται οι βελόνες. Σε ένα
συγκεκριμένο σημείο, οι βελόνες ξανασυμμετέχουν στην διαδικασία (συνήθως
με την αντίθετη σειρά από εκείνη που σταμάτησαν να εργάζονται). Κατ’ αυτό τον
τρόπο δημιουργείται μια περιοχή στο ύφασμα με μικρότερο αριθμό θηλιών και η
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περιοχή με τις περισσότερες θηλιές οδηγεί σε χωρική γεωμετρία (βλ. Εικόνα
1.5.5).

Εικόνα 1.5.5. Αρχή δημιουργίας υφάσματος με με συσσώρευση θηλιών και
υφαδοπλεκτού με σχήμα κελύφους

Για τη δημιουργία πολύπλοκων σχημάτων, είναι δυνατός ο συνδυασμός της
δισδιάστατης καμπύλης τρισδιάστατου σχήματος (κανονικό και ακανόνιστο) σε
επιφάνεια υφάσματος δύο διαστάσεων.
Τα πλεκτά υφάσματα “Nodal” έχουν σωληνοειδή δομή με διαφορετικές
διασταυρώσεις και θέσεις των επιμέρος σωληνοειδών δομών, όπως
απεικονίζεται στο σχήμα 1.5.6. Μπορούν να παραχθούν και σε στημονομηχανές
δύο μπαρών.

Εικ. 1.5.6. Παραδείγματα υφαδοπλεκτών δομών Nodal[15]

Τρισδιάστατα υφαντά υφάσματα
Οι τρισδιάστατες υφαντές δομές κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας αργαλειούς
σχεδιασμένους για να πλέκουν δομές δύο διαστάσεων αλλά και αργαλειούς που
εξειδικεύονται στην κατασκευή τρισδιάστατων υφαντών υφασμάτων.
Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις τρισδιάστατων υφασμάτων, αλλά οι πιο
δημοφιλείς είναι οι εξής: στερεά-συμπαγή (3Dsolid), κούφια (3Dhollow),
κελύφους (3Dshelland) και κόμβου (3Dnodal).
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Τα τρισδιάστατα συμπαγή υφάσματα έχουν ορθογώνια διατομή, στην οποία
υπάρχουν περισσότερα του ενός στρώματα (νήματα υφαδιού και στημονιού),
που ενώνονται μεταξύ τους με νήματα σύνδεσης (συνήθως νήματα στημονιού).
Το πολυστρωματικό υφαντό ύφασμα αποτελείται από πολλά στρώματα
υφασμένα το ένα πάνω στο άλλο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με νήματα
συνδεσης (στην τρίτη διάσταση) ή με σύμπλεξη (interlocking). Με βάση τη θέση
των νημάτων, η σύνδεσή τους με τη βασική δομή μπορεί να είναι υπό γωνία
(ορθή γωνία ή υπό άλλη κλίση). Η θέση των νημάτων σύνδεσης απεικονίζεται στα
σχήματα 1.5.7 και 1.5.8.
Με βάση τον αριθμό στρωμάτων υφάσματος που συνδέονται μεταξύ τους, η
αλληλοσύνδεση μπορεί να γίνει συνδέοντας κάποια από τα στρώματα (layer-tolayer) ή συνδέοντας όλα τα στρώματα (through-thickness).

Εικόνα 1.5.7.Υφαντικές δομές με διαφορετικά συνδετικά νήματα και υπό διαφορετική
γωνία (through-thickness και layer-to-layer) [5]

Εικόνα 1.5.8. Υφαντική δομή με συνδετικό νήμα υπό ορθή γωνία (through-thickness)[5]

Οι τρισδιάστατες υφαντές δομές μπορούν να έχουν παραλληλόγραμμη διατομή,
όπως φαίνεται παραπάνω ή διατομή με ιδιαίτερο σχήμα, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 1.5.9.

Εικόνα 1.5.9. Παραδείγματα τρισδιάστατων υφαντών υφασμάτων [9]
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Τα τρισδιάστατα κοίλα υφαντά υφάσματα (3D hollow woven fabrics) είναι
σωληνοειδείς δομές με διαστάσεις ανάλογα με την τελική χρήση και
προσαρμοσμένο σχήμα με κοίλους χώρους. Οι επιφάνειες μπορούν να είναι
σχηματοποιημένες ή επίπεδες και με πολλές διαφορετικές δυνατότητες
σύνδεσης: πλάγιες, οριζόντιες ή/και κάθετες συνδέσεις, όπως παρουσιάζεται
στην Εικόνα 1.5.10.

Εικόνα 1.5.10. Παραδείγματα τρισδιάστατων κοίλων υφαντών υφασμάτων [8]

Τα υφάσματα τύπου Nodal είναι σωληνοειδείς κατασκευές με διασταυρώσεις σε
διαφορετικές γωνίες, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1.5.11.

Εικόνα 1.5.11. Παραδείγματα τρισδιάστατων υφαντικών δομών τύπου “Nodal”[7]

Τα υφαντά υφάσματα τύπου “Shell” χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι το
ύφασμα εξαναγκάζεται σε τρισδιάστατη θέση, μετά από τη διαδικασία ύφανσης.
Τα υφάσματα αυτά έχουν γεωμετρία σφαιρική είτε κυβική (παρόμοια με
κουτιού) και παράγονται σε ένα ή περισσότερα στρώματα.

Εικόνα 1.5.12. Παράδειγμα τρισδιάστατου υφαντού υφάσματος σε σχήμα θόλου [14]

44

Τρισδιάστατα υφαντά υφάσματα τύπου «κοτσίδα»(braided)
Πρόκειται για ένα γραμμικό ινώδες σύστημα που αποτελείται από δύο βασικές
σειρές συνδετικών νημάτων, αμφότερες των οποίων ευρίσκονται υπό γωνία
(διαγωνίως) ως προς τον διαμήκη άξονα της δομής, όπως παρουσιάζετα την
Εικόνα 1.5.13. Τα υφάσματα αυτά μπορούν να είναι επίπεδης ή σωληνοειδούς
μορφής (Εικόνα 1.5.14).

Εικόνα 1.5.13. Θέση των δύο συστημάτων
νημάτων σε δομή κοτσίδα (braided ) [13]

Εικόνα 1.5.14. Ύφασμα δομής κοτσίδας
σε σωληνωτή μορφή [10]

Οι τρισδιάστατες δομές τύπου «κοτσίδα» αναπτύχθηκαν ειδικά για τεχνικές
εφαρμογές. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες κατασκευής. Με τη χρήση
τεχνολογίας κατασκευής τύπου «γαϊτανάκι» (maypole), ειδικά για δισδιάστατες
κοτσίδες, μπορεί να γίνει εισαγωγή νημάτων στημονιού στη δομή, κι έτσι
δημιουργούνται δομές κοτσίδας τριών αξόνων, όπως απεικονίζονται στην Εικόνα
1.5.15. Για τη δημιουργία διαφόρων σχημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
αντίστοιχα καλούπια (Mandrels) (Εικόνα 1.5.16).

Εικόνα 1.5.15. Δομή τρισδιάστατης
υφαντής κοτσίδας [3]

Εικόνα 1.5.16. Τρισδιάστατες υφαντές
κοτσίδες με σχηματοποιημένη
γεωμετρία [12]

Άλλες αντιπροσωπευτικές μέθοδοι δημιουργίας τρισδιάστατου πλεκτού
υφάσματος είναι η περιστροφική κοτσίδα και η κοτσίδα που δημιουργείτα σε 4βήματα (καρτεσιανού τύπου). Στην τρισδιάστατη κοτσίδα, τα γρανάζια έχουν την
κατάλληλη διάταξη για να σχηματίσουν συγκεκριμένες γεωμετρίες και οι φορείς
του υφάσματος (braider carriers) μπορούν να κινούνται ελεύθερα και αυτόνομα
πάνω από τη βασική πλάκα, σχηματίζοντας το πλεκτό σχήμα – σε ορθογώνιο
σχήμα L, σε σχήμα U, κλπ. Στην εικόνα 1.5.17 παρουσιάζονται αντίστοιχα
παραδείγματα με τετραγωνική διατομή.
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Εικόνα 1.5.17. Ύφασμα με τετραγωνική διατομή (Solid 3Dbraiding) [10]
Η βασική διαδικασία καρτεσιανού πλέγματος περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές
καρτεσιανές κινήσεις ομάδων νημάτων, που ονομάζονται σειρές και στήλες (Εικόνα
1.5.18). Για ένα δεδομένο βήμα, οι εναλλασσόμενες σειρές (ή στήλες) μετατοπίζονται σε
μια καθορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την
εναλλακτική μετατόπιση των στηλών (ή σειρών) σε μια προκαθορισμένη απόσταση. Το
τρίτο και το τέταρτο βήμα είναι απλώς η αντίστροφη μετατόπιση του πρώτου και
δεύτερου βήματος, αντίστοιχα.

Εικόνα 1.5.18. Σχηματική απεικόνιση των 4 βημάτων κατασκευής [13]
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1.6 Πλεκτά προϊόντα για ορθοπεδική χρήση
Daiva Mikučionienė και Laima Muralienė, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas,
Λιθουανία

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία χρήσης λειτουργικών υφασμάτων είναι τα
ιατρικά κλωστοϋφαντουργικά υλικά, η σημασία του οποίου οφείλεται στη σχέση
του με την ανθρώπινη υγεία. Τα ιατρικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορούν
να ταξινομηθούν σε τέσσερις κύριους τομείς: εμφυτεύσιμα υλικά, μηεμφυτεύσιμα υλικά, εξωτερικές συσκευές και προϊόντα υγιεινής και περίθαλψης.
Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση, στην κατηγορία μη-εμφυτεύσιμων προϊόντων
εντάσσεται μια ποικιλία προϊόντων ιατρικής, πρόληψης και ενδυμάτων
συμπίεσης. Πολλά και διαφορετικά λειτουργικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των άκρων ή τη θεραπεία μέσω συμπίεσης,
συνήθως αποδίδονται ως ιατρικά υφάσματα ή υφάσματα για αθλητές. Η χρήση
υφασμάτων συμπίεσης για ιατρική χρήση αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1970.
Αρχικά, τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση πίεσης σε διάφορα
μέρη του ανθρώπινου σώματος, για τη θεραπεία των ουλών που προκύπτουν
από εγκαύματα και για τη θεραπεία σε μετεγχειρητικές καταστάσεις. Σήμερα, η
χρήση των προϊόντων συμπίεσης έχει επεκταθεί σε εφαρμογές για φλεβικά και
λεμφικά συστήματα, επούλωση οστικών και μυϊκών τραυμάτων, έλεγχο μυών
κ.λπ.. Η περιοχή χρήσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ιατρική και τον
αθλητισμό είναι πολύ εκτεταμένη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
συγκεκριμένες ομάδες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι απολύτως μη
συγκρίσιμες μεταξύ τους. Το ιατρικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
περιλαμβάνουν, από κουβέρτες πρώτων βοηθειών, μέχρι προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας, όπως συνθετικά αγγεία ή χειρουργικά πλέγματα. Με τη σειρά τους,
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που βρίσκουν εφαρμογή στον αθλητισμό
συνίστανται συνηθως ενδύματα, αξεσουάρ και εξοπλισμό για αθλητικές
δραστηριότητες. Ωστόσο, και πάλι οι δύο προαναφερόμενες ομάδες
εξακολουθούν να έχουν στενή σχέση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τα
προϊόντα συμπίεσης (επίδεσμοι) και τα διάφορα είδη ορθοπεδικής υποστήριξης,
δύσκολα μπορούν να αποδοθούν απόλυτα στη μία ή την άλλη ομάδα.
Στην παγκόσμια αγορά ορθοπεδικών στηριγμάτων υπάρχουν αρκετές γνωστές
εμπορικές μάρκες, όπως η Sigvaris (Ελβετία), η Orliman (Ισπανία), η Otto Bock
(Γερμανία), η Bauerfriend (Γερμανία) και άλλες. Η βασική ιδιότητα των
προϊόντων αυτών είναι η παρεχόμενη συμπίεση, ωστόσο, η αισθητική, η άνεση
και οι εξειδικευμένες ιδιότητες σύμφωνα με την τελική χρήση, κρίνονται εξίσου
σημαντικές
για
τους
καταναλλωτές.
Η
ανάλυση
της
χρήσης
κλωστοϋφαντουργικών υλικών για ιατρική ή αθλητική χρήση έδειξε ότι υπάρχουν
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πολλές και διαφορετικές ταξινομήσεις αυτών των ομάδων. Πρώτον, τα προϊόντα
ιατρικής και προληπτικής στήριξης ή ενδύματα συμπίεσης μπορούν να
ταξινομηθούν σύμφωνα με τη θέση εφαρμογής τους στο ανθρώπινο σώμα.
Η ταξινόμηση των προϊόντων, ανάλογα με τη θέση χρήσης τους στο ανθρώπινο
σώμα, είναι απαραίτητη για την αναγνώρισή τους σε πρώτο στάδιο. Ωστόσο, το
σημαντικότερο κριτήριο ταξινόμησης των υφασμάτων αυτών, είναι ο σκοπός της
χρήσης τους. Τα ενδύματα συμπίεσης χρησιμοποιούνται για άσκηση πίεσης σε
ένα συγκεκριμένο τμήμα του ανθρώπινου σώματος. Η συμπίεση μπορεί να
οριστεί ως η δύναμη που εφαρμόζεται στην αντίθετη κατεύθυνση της
εφελκυστικής δύναμης. Τα ιατρικά ενδύματα συμπίεσης που σχεδιάζονται τα
τελευταία χρόνια, κατασκευάζονται μεμονωμένα για ένα συγκεκριμένο τμήμα
του σώματος: κάλτσες συμπίεσης για αγγειακές παθήσεις, φόρμες συμπίεσης,
μάσκες προσώπου, ιατρικά ορθοπεδικά υποστηρίγματα, προληπτικά
υποστηρίγματα συμπίεσης, ενδύματα συμπίεσης για αθλητικές δραστηριότητες,
κ.λπ. Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας έχουν κοινό σκοπό την εφαρμογή
πίεσης, ωστόσο η ποικιλία των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας είναι ευρεία.
Τα ενδύματα συμπίεσης είναι ωφέλιμα για την ανάκτηση αρκετών δεικτών
μυϊκής βλάβης που προκαλείται από την άσκηση, επιταχύνουν την
αποκατάσταση της μυϊκής λειτουργίας και μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον
αθλητή και μετά την άσκηση, αλλά τα ωφέλη είναι συχνά μεμονωμένα ή ασαφή.
Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η κάποιας μορφής συμπίεση που ασκείται από τα
αθλητικά ενδύματα μπορεί να επηρεάσει τις μυϊκές επιδόσεις ή να συμβάλει
στην πρόληψη τραυματισμών. Έχει διαπιστωθεί ακόμα, ότι κατά την
αποθεραπεία του αθλητή βελτιώνονται η δύναμη και η αντοχή του όταν φοράει
ενδύματα συμπίεσης των οποίων η αποτελεσματικότητα επηρεάζεται από την
κατασκευή τους, τις ιδιότητες των υφασμάτων και την εφαρμογή τους στο
ανθρώπινο σώμα. Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες παίζουν σημαντικό
ρόλο κατά τον προσδιορισμό του βαθμού πίεσης που πρέπει να παράγεται από
το ένδυμα, καθώς η όποια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να υποβαθμίσει τη
λειτουργικότητά του.
Στην Ευρώπη, τα ενδύματα συμπίεσης ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες
ανάλογα με την ένταση της συμπίεσης. Οι κάλτσες που χρησιμοποιούνται για
προληπτικούς λόγους ή για ασθένειες των άκρων ασκούν χαμηλότερη συμπίεση,
ενώ σε ασθενείς με πιο σοβαρές παθήσεις εφαρμόζονται υψηλότερες τιμές
συμπίεσης. Στον Πίνακα 1.6.1. παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ των ομάδων
προϊόντων σύμφωνα με τις τιμές συμπίεσης, σε διάφορες χώρες. Η υψηλότερη
συμπίεση εφαρμόζεται στον αστράγαλο και την γάμπα και, ανεβαίνοντας προς τα
πάνω, η συμπίεση μειώνεται βαθμιαία: αστράγαλος - 100%, γάμπα - 70%, πάνω
από το γόνατο - 50%, μηρός -40%.
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Πίνακας 1.6.1 Πρότυπα ταξινόμησης σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πίεση
Πρότυπο

Κατηγορία συμπίεσης
II
III

I

IV

Παραγόμενη συμπίεση, mmHg
Βρετανία BS

14 – 17

18 – 24

25 – 36

>36

Γερμανία RAL-GZ-387/1:2008

15 – 21

23 – 32

34 – 46

≥49

Γαλλία AS-QUAL

10 – 15

15 – 20

20 – 36

>36

Europe UNI ENV 12179

15 – 21

23 – 32

34 – 36

>49

USA

15 – 20

20 – 30

30 – 40

>40

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κατασκευής καλτσών συμπίεσης, οι οποίες
καθορίζουν την κατηγορία συμπίεσης του προϊόντος. Οι κάλτσες συμπίεσης που
παράγονται από μια ευθύγραμμη πλεκτομηχανή μπορούν να φθάσουν σε
υψηλότερη κατηγορία συμπίεσης (κατηγορία 3-4) απ’ ότι τα υφάσματα που
κατασκευάζονται σε κυκλική πλεκτομηχανή (κατηγορία 1-3). Ωστόσο, στις
κυκλικές πλεκτομηχανές μπορούν να κατασκευαστούν προϊόντα χωρίς ραφές. Τα
κύρια απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας κάλτσας που προορίζεται για βασική
χρήση είναι η αντοχή στην τριβή, η ελαστικότητα και κάποιες επιπλέον φυσικομηχανικές ιδιότητες. Για την παραγωγή προϊόντων που πληρούν αυτές τις
απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται ειδικές ίνες ή εφαρμόζονται ειδικές κατεργασίες.
Τα νήματα πολυαμιδίου είναι τα πιο δημοφιλή για την κατασκευή καλτσών
συμπίεσης, λόγω της υψηλής τους επιμήκυνσης, της αντοχής τους στην τριβή, της
σταθερότητας διαστάσεων και της δυνατότητας κατασκευής μιας εξαιρετικά
διαφανούς πλεκτής δομής. Οι μικροϊνες πολυεστέρα μπορούν, επίσης, να
χρησιμοποιηθούν για κάλτσες συμπίεσης, καθώς είναι ανθεκτικές, εύκαμπτες,
ελαστικές, μαλακές, έχουν καλή απορροφητικότητα, που αποτελεί πολύ
σημαντική ιδιότητα άνεσης.
Όπως οι κάλτσες συμπίεσης, έτσι και τα ορθοπεδικά πλεκτά προϊόντα συμπίεσης
μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες, με βάση το σκοπό τους:
πρόληψη, αποκατάσταση ή μετεγχειρητική υποστήριξη. Η κύρια διαφορά μεταξύ
αυτών των ομάδων είναι η ένταση της παραγόμενης συμπίεσης. Η προληπτική
συμπίεση χρησιμοποιείται σε αθλητικά είδη, καθώς και τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα για ιατρική χρήση. Ωστόσο, τα ιατρικά προϊόντα υποστήριξης μπορούν
να εφαρμοστούν για το ίδιο μέρος του σώματος, όχι μόνο για θεραπεία μέσω
συμπίεσης. Τυπικά, όλα αυτά τα προϊόντα έχουν πολλές και διαφορετικές
εφαρμογές, από την ιατρική έως την κοινή αγορά που απευθύνεται στον μέσο
καταναλλωτή.
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Η δομή των λειτουργικών στηριγμάτων συμπίεσης αποτελείται από επιμέρους
τμήματα με συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες είναι κρίσιμες και ουσιαστικές
για την υγεία του ασθενούς ή τη διαδικασία επούλωσης. Από αυτή την άποψη, η
ομάδα των λειτουργικών μετεγχειρητικών προϊόντων μπορεί να χαρακτηριστεί
ως η πιο δύσκολη και περιέχει τα σημαντικότερα στοιχεία. Τα ορθοπεδικά
υποστηρίγματα, συνήθως κατασκευάζονται από μαλακά υλικά με ελαστική δομή.
Καταλληλότερα γι αυτό το σκοπό είναι τα πλεκτά υφάσματα. Τα ελαστικά πλεκτά
ορθοπεδικά υποστηρίγματα είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές, μπορεί να
περιέχουν στη δομή τους και επιπρόσθετα στοιχεία για διαφορετικούς
λειτουργικούς σκοπούς και ενδείκνυνται για διάφορες ασθένειες.

Ελαστομερές νήμα με διπλή επικάλυψη
Πολύκλωνο νήμα
Ελαστομερές νήμα με διπλή επικάλυψη
Ελαστομερές νήμα με διπλή επικάλυψη

Πολύκλωνο
νήμα
Πολύκλωνο νήμα

Ελαστομερές νήμα με διπλή επικάλυψη
Πολύκλωνο νήμα

Εικόνα 1.6.1 Τυπική δομή πλεκτού υφάσματος συμπίεσης
επικάλυψη
[http://www.bauerfeindkorea.com/pdf/bro_knie_gb.pdf]
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Τα πλεκτά υφάσματα συμπίεσης κατασκευάζονται από δύο τουλάχιστον τύπους
νήματος - νήμα βάσης και ελαστομερές νήμα, το οποίο εισάγεται στη δομή. Το
νήμα βάσης εξασφαλίζει το πάχος του υφάσματος και την ακαμψία. Για την
πρόσδωση της συμπίεσης και για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης στη στήριξη,
εισάγονται επιπλέον νήματα (π.χ. με επένδυση) στη δομή του πλεκτού
υφάσματος σε διάφορες διατάξεις.
Υψηλότερο επίπεδο συμπίεσης επιτυγχάνεται κυρίως με την αύξηση του πάχους
του ελαστικού πυρήνα του επιπρόσθετου νήματος, αν και μπορούν επίσης να
γίνουν προσαρμογές στο νήμα της βασικής δομής. Ανάλογα με το σχέδιο,
μπορούν να εισαχθούν επιπρόσθετα νήματα σε μορφή υφαδιού σε
συγκεκριμένες σειρές του πλεκτού ή και σε όλες. Το επίπεδο συμπίεσης ορίζεται
εν μέρει από τις ιδιότητες του επιπρόσθετου νήματος και ταυτόχρονα
επηρεάζεται άμεσα το μέτρο ελαστικότητας του υφάσματος και οι παράμετροι
κάλυψης. Ανεξάρτητα από την πρώτη ύλη του νήματος κάλυψης, η αντοχή στον
εφελκυσμό του ελαστομερούς νήματος αυξάνεται εκθετικά αυξάνοντας την
επιμήκυνση. Στην περιοχή χαμηλών επιμηκύνσεων (50% για ελαστομερή
νήματα), οι ιδιότητες των νημάτων κάλυψης δεν έχουν σημαντική επίδραση στις
ιδιότητες συμπίεσης, ενώ μόνο τα ελαστομερή νήματα πυρήνα επηρεάζουν την
αντοχή στον εφελκυσμό. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των νημάτων κάλυψης
γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις άνεσης, υγιεινής, αισθητικής κ.λπ. Η
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πυκνότητα των
επιπρόσθετων νημάτων έχει σημαντική επίδραση στην
παραγόμενη συμπίεση. Η επίδραση αυτή έχει εκθετικό χαρακτήρα. Μέχρι και
25% υψηλότερες τιμές παρεχόμενης συμπίεσης προσδιορίστηκαν σε πλεκτά με
εισαγωγή νημάτων σε κάθε σειρά υφάσματος, σε σύγκριση με άλλα, στα οποία
είχαν εισαχθεί νήματα με μικρότερη πυκνότητα (έως και 50%), αλλά με την ίδια
συνολική ποσότητα νημάτων ανά σειρά.
Τα ορθοπεδικά προϊόντα μπορεί να είναι πλεκτά υφάσματα, με ή χωρίς ραφές,
κατασκευασμένα από ένα υλικό ή από συνδυασμό με άλλα υλικά (π.χ.
νεοπρένιο). Τα προϊόντα χωρίς ραφή συνήθως σχεδιάζονται για μαζική
παραγωγή σε διάφορα μεγέθη και χρησιμοποιούνται για χρήση πρόληψης.
Τα ραμμένα προϊόντα μπορούν να παραχθούν με κοπή κατάλληλων
ακατέργαστων τεμμαχίων από ύφασμα σε επίπεδη μορφή. Το κύριο μειονέκτημα
αυτής της τεχνολογίας είναι η δυσκολία να επιτευχθεί μια ακριβής ανατομική
εφαρμογή του προϊόντος, κι έτσι δημιουργείται ένας μεγάλος αριθμός σημείων
σύνδεσης των τεμμαχίων, όπως ραφές. Οι ραφές μεταβάλλουν μερικώς τις
ιδιότητες του υλικού και αυτό ενισχύει τον κίνδυνο μη ορθής λειτουργίας των
σημείων πίεσης ή και ερεθισμού της επιδερμίδας. Η πλέον συμφέρουσα μέθοδος
είναι η δημιουργία σχηματοποιημένου πλεκτού σε κυκλικές ή ευθύγραμμες
πλεκτομηχανές. Τα προϊόντα συμπίεσης που είναι κατασκευασμένα σε
ευθύγραμμες πλεκτομηχανές είναι πιο αποτελεσματικά, λόγω του ανατομικού
τους σχήματος, το οποίο εγγυάται τέλεια εφαρμογή λόγω της ελαστικής τους
δομής, βάσει της οποίας προσφέρεται στήριξη και συμπίεση. Τα ενσωματωμένα
ελαστικά τμήματα ή επιθέματα παρέχουν σταθερότητα και κάποιες φορές ακόμα
και μασάζ για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και την απορρόφηση
των αιματωμάτων και των οιδημάτων.
Είναι σημαντικό το ότι μια διαφορετική γεωμετρία της δομής του πλεκτού
υφάσματος δημιουργεί διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες που συνδέονται στενά
με τη δομή του υφάσματος, τις ιδιότητες του νήματος και την κατεύθυνση του
υφάσματος. Η παρεχόμενη συμπίεση του υφάσματος εξαρτάται από την περιοχή
εφαρμογής στο ανθρώπινο σώμα, το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του
υφάσματος, όπως το σχέδιο δομής υφάσματος, πυκνότητα κλπ. Ο τρόπος
κατασκευής του υφάσματος και οι καταπονήσεις στις οποίες υπόκειται κατά την
παραγωγή, παίζουν σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά του κατά την τελική του
χρήση. Έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες σχετικά με την παραμόρφωση των
πλεκτών υφασμάτων. Η εναλλασσόμενη παρεχόμενη συμπίεση κατά μήκος του
προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή της πυκνότητας του υφάσματος, του
σχεδίου ή/και της τάσης του επιπρόσθετου ελαστομερούς νήματος.
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Τα πλεκτά ορθοπεδικά προϊόντα συχνά σχεδιάζονται με επιπρόσθετες
λεπτομέρειες για διαφορετικούς σκοπούς. Στα προϊόντα αυτά συχνά προστίθεται
σιλικόνη ή άλλα υλικά για λειτουργική εφαρμογή, στα οποία μπορεί επίσης να
περιλαμβάνονται και στοιχεία, όπως τιράντες, φερμουάρ, ή άλλα συστήματα
κλεισίματος αποτελούμενων από δύο μέρη. Όλα τα άκαμπτα στοιχεία που
εισάγονται για λόγους παροχής υποστήριξης, είναι πιθανό να μεταβάλλουν την
ελαστικότητα ολόκληρου του προϊόντος. Στις περιοχές χαμηλών επεκτάσεων
υπάρχει έντονη γραμμική εξάρτηση μεταξύ της σχετικής επιφάνειας άκαμπτου
στοιχείου και της συμπίεσης που παράγεται από το πλεκτό τμήμα - η συμπίεση
αυξάνεται γραμμικά αυξάνοντας την περιοχή του άκαμπτου στοιχείου. Τα
στοιχεία άκαμπτου υλικού μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες ομάδες, οι
οποίες χρησιμοποιούνται για: α) ιατρική χρήση (τα στοιχεία δημιουργούν τη
λειτουργία που σχετίζεται με την υγεία του ασθενούς και τη διαδικασία
επούλωσης), β) παροχή άνεσης (τιράντες, λωρίδες συλικόνης, φερμουάρ ή άλλα
στοιχεία κλεισίματος, κ.λπ., η συμπίεση δεν επηρεάζεται μόνο ανάλογα με τη
σχετική περιοχή του υλικού, αλλά και λόγω της διαφορετικής δύναμης που
ασκείο ο χρήστης), γ) αναγραφή εμπορικής υπογραφής (ετικέτες, καρτελάκια και
λογότυπα). Τα επιπρόσθετα στοιχεία που τοποθετούνται για ιατρική χρήση είναι
κρίσιμα και δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από το προϊόν ή να μειωθεί η
επιφάνειά τους. Αντίστοιχα, η επιφάνεια των στοιχείων που χρησιμοποιούνται
για πρόσδωση άνεσης μπορεί να αλλάξει, καθώς η λειτουργία που παρέχουν δεν
θεωρείται τόσο κρίσιμη. Τέλος, αναφορικά με την τρίτη ομάδα (καρτελάκια
επωνυμίας προϊόντων) πρόκειται για μια περίπτωση που είναι προφανής. Γενικά,
τα επιπρόσθετα στοιχεία του προϊόντος που δεν έχουν ευκαμψία, μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά την παραγόμενη συμπίεση, ακόμα και σε βαθμό που το
προϊόν να αλλάξει βαθμίδα συμπίεσης.
Έχει διαπιστωθεί ότι ένα άκαμπτο στοιχείο, το οποίο καταλαμβάνει έως και ~ 8%
της συνολικής επιφάνειας ενός προϊόντος, ενισχύει την αντίσταση στον
εφελκυσμό, καθώς και τη συμπίεση μέχρι και 15% ακόμα και σε χαμηλή
επιμήκυνση (10%). Η επίδραση αυτή εξαρτάται από το επίπεδο των
επιμηκύνσεων, στις οποίες χρησιμοποιείται η ορθοπεδική υποστήριξη. Η
συμπίεση που δημιουργείται από το προϊόν με 25% σχετική επιφάνεια
καλυμμένη με άκαμπτο στοιχείο, αυξάνει έως και ~17% σε σταθερή επιμήκυνση
10% και έως και 24% σε σταθερή επιμήκυνση 20%. Ωστόσο, εάν η περιοχή που
καλύπτεται από άκαμπτο στοιχείο έως 3% και χρησιμοποιείται σε περιοχές
χαμηλών καταπονήσεων (μέχρι 10%), δεν είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί η
επίδραση της σχετικής άκαμπτης περιοχής στη συνολική παρεχόμενη συμπίεση
του υφάσματος.
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με τη χρήση προϊόντος συμπίεσης δεν
εξαρτάται μόνο από την παραγόμενη πίεση. Οι ψυχολογικοί και φυσιολογικοί
53

παράγοντες από τη χρήση προϊόντων συμπίεσης διερευνώνται στα πλαίσια
επιστημονικών ερευνών. Είναι γνωστό η σύνθεση των υφασμάτων και των
νημάτων επηρεάζουν τις ιδιότητες άνεσης, όπως η θερμική αγωγιμότητα, η
διαπερατότητα στον αέρα και στους υδρατμούς. Έχει αποδειχθεί ότι οι θερμικές
ιδιότητες επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από το επιφανειακό χνούδι των ινών
και τη γεωμετρία της επιφάνειας του νήματος. Επίσης, σε ένα ύφασμα πλεκτής
δομής, ο αέρας επηρεάζει με συγκεκριμένο τρόπο τη μεταφορά θερμότητας.
Έτσι, η έλλειψη άνεσης κατά τη χρήση ενδυμάτων συμπίεσης επηρεάζει αρνητικά
την απόδοση των αθλούμενων, όπως επίσης και την ενθάρρυνσή τους να
ασκηθούν περισσότερο.
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1.7. Σύνθετα προϊόντα ενισχυμένα με κλωστοϋφαντουργικό υλικό (TRC)
Luminita Ciobanu and Mariana Ursache, “Gheorghe Asachi” Technical University
of Iasi, Ρουμανία

Εισαγωγή
Γενικά, ένα σύνθετο υλικό κατασκευάζεται από διαφορετικά διακριτά υλικά, τα
οποία σε συνδυασμό ενεργούν διαφορετικά απ’ ότι μεμονωμένα. Υπάρχουν
πολλά παραδείγματα σύνθετων συστημάτων, φυσικών ή συνθετικών, π.χ. από το
ανθρώπινο σώμα, κτίρια, αεροπλάνα κ.ο.κ.
Ένα σύνθετο υλικό είναι ένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων χημικά
διαφορετικών υλικών, με μια διεπαφή μεταξύ τους. Το ένα υλικό (βασικό)
ονομάζεται μήτρα και ορίζεται ως η συνεχής φάση. Το άλλο στοιχείο ονομάζεται
ενίσχυση και προστίθεται στη μήτρα, προκειμένου να βελτιωθούν οι ιδιότητές
της. Το υλικό ενίσχυσης αντιπροσωπεύει την ασυνεχή φάση, κατανέμεται
ομοιόμορφα και ελέγχεται εντός της μήτρας.
Υπάρχουν διάφορες επιλογές για υλικά ενίσχυσης και μήτρας, οι πιο
συνηθισμένες παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.7.1.

Εικόνα 1.7 1. Δομή σύνθετων υλικών

Η ανάπτυξη σύνθετων υλικών, ενισχυμένων με κλωστοϋφαντουργικό υλικό
(TRC - Textile Reinforcement Concrete) με μήτρα ρητίνης (επίσης γνωστά ως
σύνθετα πολυμερή) βασίζεται στην τάση για παραγωγή βελτιωμένων υλικών με
προσαρμοσμένες/εξατομικευμένες ιδιότητες. Το κλωστοϋφαντουργικό υλικό
προσδίδει αντοχή στο σύστημα, ενώ η ρητίνη διασφαλίζει την ενότητα του
υλικού και μεταδίδει το φορτίο από το εξωτερικό στρώμα προς το εσωτερικό. Τα
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πλεονεκτήματα των σύνθετων υλικών που είναι ενισχυμένα με
κλωστοϋφαντουργικό υλικό είναι τα εξής:
• Η δυνατότητα ελεγχόμενης δομής του κλωστοϋφαντουργικού υλικού,
κάτι που σημαίνει ότι τα δομικά τους υλικά μπορούν να σχεδιαστούν,
έτσι ώστε οι ίνες να τοποθετούνται στις επιθυμητές κατευθύνσεις,
σύμφωνα με τη μέγιστη τάση.
• Η χρήση ενισχυτικών υφασμάτων επιτρέπει την επίτευξη καλύτερης
αναλογίας βάρους/αντοχής σε σύγκριση με τα κλασσικά υλικά, όπως ο
χάλυβας.
• Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά διατηρούν την ακεραιότητα και τη
συμπεριφορά τους ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες - για παράδειγμα,
δεν διαβρώνονται σε εξωτερικό (υπαίθριο) περιβάλλον, δεν
μεταβάλλονται οι διαστάσεις τους, ακόμα και όταν υπάρχουν σημαντικές
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ούτε είναι ευαίσθητα στα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
• Τα TRC παρουσιάζουν βελτιωμένο κύκλο ζωής προϊόντος.
Η αεροναυπηγική βιομηχανία ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε υλικά TRC σε
αεροσκάφη. Προς το παρόν, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών TRC, με υψηλό
οικονομικό αντίκτυπο. Τα σύνθετα υλικά συναντώνται σε όλα τα πεδία των
τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι βιομηχανικές εφαρμογές των
σύνθετων υλικών περιλαμβάνουν δεξαμενές, προϊόντα αποθήκευσης, σωλήνες,
μάνικες, κ.λπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιεί υλικά TRC σε πλαίσια
αυτοκινήτων και άλλα μηχανικά μέρη (π.χ. κινητήρα, τροχούς), ενώ στην
αεροναυπηγική τα σύνθετα υλικά αναβαθμίστηκαν από χρήση σε εφαρμογές
1ουεπιπέδου σε 2ου, δηλαδή σε ανθεκτικά στοιχεία της δομής του αεροπλάνου και
η τρέχουσα τάση είναι η κατασκευή τους με αποκλειστική χρήση σύνθετων
υλικών. Ένας άλλος τομέας υψηλής σημασίας για τα σύνθετα υλικά (TRC) είναι η
διαχείριση της αιολικής ενέργειας - τα υλικά αυτά είναι κατάλληλα για
ανεμόμυλους. Τα TRC χρησιμοποιούνται, επίσης, για κατασκευή ειδών αθλητικού
εξοπλισμού - ρακέτες τένις, ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.λπ.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή των TRC είναι στην κατασκευή κτιρίων, όπου
τα υλικά αυτά (κλωστοϋφαντουργικά οπλισμένο σκυρόδεμα) χρησιμοποιούνται
για την ενίσχυση τοίχων και άλλων δομών (τσιμέντο / σκυρόδεμα), αυξάνοντας
την αντοχή τους, μειώνοντας το πάχος τους και συνεπώς το κόστος παραγωγής.
Πρώτες ύλες σύνθετων υλικών
Κλωστοϋφαντουργικά ενισχυτικά υλικά TRC
Δύο κύρια κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό των
κλωστοϋφαντουργικών υλικών που χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικά σε TRC: η
δομή / γεωμετρία του υλικού και η τεχνολογική διαδικασία.
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Η ταξινόμηση του τύπου του κλωστοϋφαντουργικού υλικού που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κατασκευή σύνθετου υλικού παρουσιάζεται στην Εικόνα
1.7.2. Η ενίσχυση, σύμφωνα με τις σημαντικές διαστάσεις της γεωμετρίας του
υλικού, χωρίζεται σε: μιας διάστασης -1D (ίνες και νήματα), 2 διαστάσεων -2D
(επίπεδα κλωστοϋφαντουργικά υφάσματα) και τριών διαστάσεων -3D (υλικά με
τρισδιάστατη δομή, θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε άλλο κεφάλαιο αυτής
της ενότητας).
Αναφορικά με την τεχνολογία κατασκευής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι
τεχνολογίες κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών υλικών/υφασμάτων, για την
παραγωγή ενισχυτικού υλικού, αλλά οι ιδιαιτερότητες της κάθε διαδικασίας και η
προκύπτουσα γεωμετρία, οδηγούν σε διαφορετικές δυνατότητες και
συμπεριφορές προϊόντων. Οι κύριες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή ενισχυτικών υφασμάτων, είναι: ύφανση, πλεκτική (για κατασκευή
κανονικού και μικρού πλάτους πλεκτά) και τεχνολογίες κατασκευής μηυφανσίμων. Επίσης, χρησιμοποιείται και το κέντημα αλλά σε μικρότερη κλίμακα.

Εικόνα 1.7.2. Γενική ταξινόμηση κλωστοϋφαντουργικών υφασμάτων ενίσχυσης TRC

Υπάρχουν διαδικασίες παραγωγής, όπου γίνεται επεξεργασία του νήματος μαζί
με ρητίνη. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υφάσματα ενίσχυσης είναι τα
υφαντά (δύο και τριών διαστάσεων) και τα μη υφάνσιμα (πλέγματα ινών), λόγω
της καλής μηχανικής συμπεριφοράς τους, η οποία συσχετίζεται με τον υψηλό
λόγο του όγκου τους. Οι δομές στημονοπλεκτών (πολυ-αξονικά και τρισδιάστατα)
είναι, επίσης κατάλληλες για ενίσχυση σύνθετων υλικών. Τα υφαδοπλεκτά
υφάσματα απαιτείται να διαθέτουν στη δομή τους επιπλέον νήματα, τα οποία
συμβάλουν στη βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων. Οι υψηλές δυνατότητες
ευλιξίας διαμόρφωσης των υφασμάτων αυτών, τα καθιστά κατάλληλλα για
πολύπλοκα τρισδιάστατα προδιαμορφώματα προϊόντων.
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Η επιλογή μιας συγκεκριμένης διαδικασίας βασίζεται στις αρχιτεκτονικές της
δυνατότητες (δομή 3D), στα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των υλικών
(σταθερότητα διαστάσεων, μηχανική αντοχή, «πέσιμο υφάσματος» και
δυνατότητα διαμόρφωσης, κ.λπ.) και την καταλληλότητά της για σύνθετη
επεξεργασία και εφαρμογή.
Ίνες Υψηλής απόδοσης (HPF)
Τα κλωστοϋφαντουργικά ενισχυτικά υλικά παράγονται με χρήση ινών υψηλής
απόδοσης, όπως γυαλί, άνθρακας/γραφίτης, Kevlar, PESHM και HT, κεραμικές
ίνες, βόριο κλπ. Οι ίνες βασάλτου είναι ένας άλλος τύπος HPF που
χρησιμοποιείται σε κατασκευές από σκυρόδεμα στην κατηγορία των δομικών
υλικών.
Οι ίνες αυτές έχουν την βέλτιστη μηχανική συμπεριφορά, η οποία
ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις σύνθετων εφαρμογών, όπως
απεικονίζεται στον Πίνακα 1.7.1.
Οι ίνες γυαλιού (νήματα, προνήματα) είναι οι συνηθέστερες ίνες υψηλής
απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση σύνθετων υλικών.
Χαρακτηρίζονται από σκληρότητα, αντοχή σε χημικούς παράγοντες, σταθερότητα
και αδράνεια, χαμηλό βάρος, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που
σχετίζονται με τη δυνατότητα επεξεργασίας τους, λόγω της εύθραυστης φύσης
τους.
Πίνακας 1.7.1. Κύρια χαρακτηριστικά ορισμένων ινών υψηλής απόδοσης που
χρησιμοποιούνται σε κατασκευές σύνθετων υλικών

1
2
3
4
5
6

Τύπος ίνας

Σχετική πυκνότητα
[g/cm3]

Carbon (PAN)
Boron
E-glass
S-glass
Kevlar 29
Kevlar 49

2.0
2.6
2.5
2.6
1.44
1.45

Ειδικό μέτρο
ελαστικότητας
(Young’s Modulus)
[GPa]
400
400
70
84
60
60

Αντοχή στον
εφελκυσμό
[GPa]
2.0-2.5
3.4
1.5-2.0
4.6
2.7
2.7

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ινών γυαλιού, ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση: “Eglass”, με καλή αντοχή, υψηλή ηλεκτρική αντίσταση και διαδεδομένη χρήση στα
σύνθετα υλικά, “S-glass”, με υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, πιο συνηθισμένη
χρήση σε στρατιωτικές εφαρμογές. Τέλος, το “AR -glass”, που χαρακτηρίζεται από
αντοχή σε αλκάλια (χρησιμοποιείται σε σκυρόδεμα).
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Ρητίνες που χρησιμοποιούνται ως περίβλημα υλικού
Το περίβλημα προσδίδει στο σύνθετο υλικό ενότητά στη δομή του και
εξασφαλίζει τη μεταφορά φορτίου μέσα σε αυτό. Υπάρχουν δύο τύποι ρητινών
που χρησιμοποιούνται ως περίβλημα -θερμοσκληρυνόμενες (αφού η ρητίνη
σκληρυνθεί για μια φορά, δεν επανέρχεται σε ιξώδη κατάσταση) και
θερμοπλαστικό (μετά την σχηματοποίηση του σύνθετου υλικού, μπορεί να γίνει
τήξη και εξαγωγή των ρητινών). Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους συνηθέστερους
τύπους ρητινών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σύνθετων υλικών και
τους κυριότερους τομείς εφαρμογής τους. Οι θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες
εποξειδικών και πολυεστέρα είναι ευρέως διαδεδομένες, λόγω του
προσπελάσιμου κόστους και των καλών χαρακτηριστικών τους.
Πίνακας 1.7.2. Ρητίνες με διαδεδομένη χρήση στα σύνθετα υλικά
Τύπος ρητίνης

Είδος περιβλήματος

Εφαρμογές
Βιομηχανία αεροναυπηγικής,
αεροπορία, αθλητικός εξοπλισμός,
αυτοκινητοβιομηχανία
Αυτοκινητοβιομηχανία, ναυτική
βιομηχανία, χημικές εγκαταστάσεις,
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προϊόντα για
σχετικές χρήσεις

Εποξειδικά

Πολυεστέραςκαι
βινυλεστέρας
1. Θερμοσκληρυνόμενες
ρητίνες

Πολυουρεθάνες και
πολυουρία

Εξαρτήματα αυτοκινήτου

Φαινόλες
Βισμίδιο, πολυϊμίδιο, κλπ.

2. Θερμοπλαστικές
ρητίνες

Νάυλον 6, νάυλον 6,6,
Πολυεστέρες (PET and PBT),
κλπ.
Πολυαιθεροκετόνη (ΡΕΕΚ),
πολυφαινυλένιο σουλφίδιο,
ιμίδιο πολυαμιδίου,
πολυαιθερο ιμίδιο, κλπ.

Βιομηχανία αεροναυπηγικής,
αυτοκινητοβιομηχανία
Βιομηχανία αεροναυπηγικής, για
εφαρμογές σε περιβάλλον με υψηλές
θερμοκρασίες
Σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες
μικρού μήκους
Σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες
συνεχείς και ασυνεχείς για εφαρμογές
σε περιβάλλον με σχετικά υψηλές
θερμοκρασίες

Κλασματικός όγκος (volume fraction)
Το κλάσμα του όγκου ινών (FVF-Fibre volume fraction) αντιπροσωπεύει το λόγο
μεταξύ του όγκου των ινών και του συνολικού όγκου ενός σύνθετου υλικού. Η
σημασία του μεγέθους αυτού σχετίζεται με την άμεση επίδρασή του στην αντοχή
του σύνθετου υλικού.
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Το κλάσμα όγκου ινών, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη εξίσωση:

όπου:
Wf = βάρος των ινών που περιέχονται στο σύνθετο υλικό (g)
Wm= βάρος των ρητινών που περιέχονται στο σύνθετο υλικό (g)
f = πυκνότητα ινών (g/cm3)
m = πυκνότητα περιβλήματος (ρητίνης) (g/cm3)
Η βέλτιστη τιμή του FVF που εξασφαλίζει την ποιότητα του σύνθετου υλικού και
τη μηχανική του αντοχή, κυμαίνεται από 50 έως 70% του συνολικού όγκου. Η
χαμηλότερη τιμή FVF οδηγεί σε σύνθετα υλικά χαμηλής ποιότητας, ενώ η
υψηλότερη τιμή FVF επηρεάζει το επίπεδο απόδοσής τους, καθώς η ρητίνη δεν
διαπερνά πλήρως το ενισχυτικό ύλικό. Το FVF χρησιμοποιείται κατά τον
σχεδιασμό σύνθετων υλικών για τον υπολογισμό/εκτίμηση της μηχανικής
συμπεριφοράς του υλικού.
Παραγωγή σύνθετων υλικών
Γενικά, τα σύνθετα υλικά παράγονται με την δημιουργία περιβλήματος (ρητίνη)
στο βασικό ενισχυτικό υλικό (κλωστοϋφαντουργικό υλικό), ακολουθούμενη από
μια αντίδραση σκλήρυνσης-σταθεροποίησης, ούτως ώστε τα δύο συστατικά
στοιχεία να συνδεθούν, σχηματίζοντας τελικά το σύνθετο υλικό. Στην αρχή της
διαδικασίας, το ενισχυτικό υλικό τοποθετείται μέσα σε ένα καλούπι,ώστε να του
δοθεί το τελικό σχήμα του προϊόντος και ακολουθεί η εισαγωγή της ρητίνης. Με
βάση τον τύπο του καλουπιού, υπάρχουν δύο τύποι διεργασίας για την
κατασκευή σύνθετων υλικών:
• Διαδικασίες ανοικτού τύπου, όπου η τοποθέτηση του περιβλήματος στο
καλούπι είναι μονόπλευρη. Αυτού του είδους οι διαδικασίες
χρησιμοποιούνται συχνά και περιλαμβάνουν την περιέλιξη συνεχών ινών
και την εξώθηση σε μορφή ελάσματος.
• Διεργασίες κλειστού τύπου, στις οποίες και στις δύο πλευρές του
καλουπιού τοποθετείται περίβλημα. Οι πιο χρησιμοποιούμενες
διεργασίες είναι: καλούπι με μεταφορά ρητίνης (RTM) και καλούπι με
μεταφορά ρητίνης με χρήση ατμού (VARTM).
Η θερμοδιαμόρφωση με χρήση υβριδικών ινών/ρητινών είναι μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες διεργασίες κατασκευής (κλειστό καλούπι), καθώς εξαλείφει το
ξεχωριστό στάδιο εισαγωγής της ρητίνης στο βασικό υλικό. Οι υβριδικές δομές
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θερμαίνονται (ακτινοβολία NIR) και κατόπιν υποβάλλονται σε πίεση με πρέσα για
να επιτευχθεί μια προκαθορισμένη μορφή.
Η αυτοματοποιημένη τοποθέτηση ινών είναι ένα άλλο παράδειγμα μιας
διαδικασίας που βασίζεται σε υβριδικές δομές (ταινίες από ίνες με ρητίνη).
Επιτρέπει την κατασκευή των στρωμάτων του υλικού, ελέγχοντας την
τοποθέτηση των ταινιών μέσω ενός ρομποτικού βραχίονα. Η ταινία θερμαίνεται
πριν την τοποθέτησή της και το στρώμα υλικού στερεοποιείται με εφαρμογή
πίεσης (κύλινδρος πίεσης).
Στην προσαρμοσμένη τοποθέτηση ινών (Tailored Fibre Placement)
χρησιμοποιείται η τεχνική του κεντήματος για την τοποθέτηση και τη
σταθεροποίηση των ινών (κλωστοϋφαντουργικό φυτίλι) επί ενός υβριδικού
κλωστοϋφαντουργικού ενισχυτικού υλικού, μέσω του οποίου εισάγεται η ρητίνη
στην διαδικασία.
Βιωσιμότητα σύνθετων υλικών με ενίσχυση κλωστοϋφαντουργικού υλικού
Η βιωσιμότητα είναι ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αποκτά
ιδιαίτερη σημασία και συνεπώς θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη
μελλοντικών σύνθετων υλικών. Το κύριο πρόβλημα των σύνθετων υλικών με
κλωστοϋφαντουργική ενίσχυση, αφορά τα απόβλητα που προκύπτουν μετά τον
κύκλο ζωής του προϊόντος. Τα σύνθετα υλικά απορρίπτονται με μηχανικές και
χημικές διεργασίες, καθώς και με αποτέφρωση, διαδικασίες με υψηλό κόστος.
Εάν δεν υποστούν επεξεργασία (ανακύκλωση), τα σύνθετα υλικά καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής, δημιουργώντας σοβαρά περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Τα θερμοσκληρυνόμενα σύνθετα υλικά είναι ιδιαίτερα δύσκολα στην
επεξεργασία, καθώς η ρητίνη δεν μπορεί να αποτεφρωθεί. Ένα μικρό ποσοστό
θερμοσκληρυνόμενων σύνθετων υλικών επεξεργάζεται μηχανικά (σε σκόνη) ή
αποτεφρώνεται. Τα θερμοπλαστικά σύνθετα υλικά απορρίπτονται μέσω
θερμικών διεργασιών - αποτέφρωση, διαχωρισμού ρητίνης από το ενισχυτικό
υλικό και πυρόλυση / αεριοποίηση.
Η λύση για τη βιωσιμότητα είναι η ανάπτυξη πράσινων σύνθετων υλικών με
χρήση βιώσιμων συστατικών, τα οποία μετά τη χρήση του προϊόντος μπορούν
εύκολα να απορριφθούν, χωρίς να επηρεάσουν το περιβάλλον. Προς το παρόν, η
πιο κοινά προτεινόμενη λύση για βιώσιμα σύνθετα κλωστοϋφαντουργικά υλικά
είναι η χρήση φυσικών ινών (όπως λινάρι, κάνναβη, γιούτα κλπ.). Πρέπει, βέβαια,
να εξεταστεί περαιτέρω η εφαρμογή και οι απαιτήσεις αυτής της λύσης, καθώς οι
φυσικές ίνες δεν έχουν αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες με τις HPF.
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1.8. Ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα(e-Textilematerials)
Ευάγγελος Λούρης, Πανεπιστημιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εντατικοποίηση της έρευνας για το νέο
διεπιστημονικό τομέα των ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (eTextiles ή Textronics) και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για
καινοτόμα προϊόντα που συνδυάζουν τις ιδιότητες κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων με τις εφαρμογές ηλεκτρονικής. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια
επισκόπηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ηλεκτρονικών
υφασμάτων, παρουσιάζοντας μερικά τυπικά παραδείγματα και επισημαίνοντας
μείζονα ζητήματα και προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές
ηλεκτρονικών υφασμάτων. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του θέματος, ο
εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση: να διατυπώσει βασικούς ορισμούς και να
χρησιμοποιήσει
βασικούς
όρους
σχετικά
με
τα
ηλεκτρονικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, να ονομάσει τις βασικές κατηγορίες
διαφορετικών
υλικών
που
χρησιμοποιούνται
στα
ηλεκτρονικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, να γνωρίζει ποιες κατηγορίες υλικών μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη εφαρμογή “e-textile“ και να
περιγράφει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα
επεξεργασίας που σχετίζονται με συγκεκριμένα υλικά.
Ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά
Τα ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά αποτελούν τη βάση για κάθε εφαρμογή e-Textile. Τα
αγώγιμα υλικά για την κατηγορία προϊόντων“e-Textiles” μπορούν να χωριστούν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Μεταλλικές ίνες
- Ίνες επικαλυμμένες με μέταλλα, οξείδια μετάλλων ή μεταλλικά άλατα
- Αγώγιμα σύνθετα πολυμερή (CPCs)
- αγώγιμα πολυμερή (ICPs-Inherently conductive polymers)
- Αγώγιμα μελάνια
Οι μεταλλικές ίνες είναι λεπτές μονόκλωνες ίνες που παράγονται με τη
συμβατική διαδικασία νηματοποίησης (τράβηγμα). Μπορούν να αναμειχθούν με
άλλες κλωστοϋφαντουργικές ίνες για να σχηματίσουν αγώγιμα νήματα ή να
χρησιμοποιηθούν απευθείας σε διαδικασίες ύφανσης και πλέξης. Επίσης,
εμπορικά διαθέσιμες έιναι οι μεταλλικές ίνες από χαλκό (Cu), αλουμίνιο (Al),
ασήμι (Ag 99%), επιχρωμιωμένο χαλκό (Cu/Ag), επιχαλκωμένο αλουμίνιο (CCA),
ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό.
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Η δεύτερη πολύ διαδεδομένη κατηγορία αφορά την επίστρωση συμβατικών
κλωστοϋφαντουργικών ινών με μέταλλα, οξείδια μετάλλων ή μεταλλικά άλατα. Η
επίστρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ίνες, νήματα ή απευθείας πάνω σε
υφάσματα, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως εμβάπτιση, ιοντική επιμετάλλωση,
επιμετάλλωση ηλεκτροδίων, επιμετάλλωση σε κενό, καθοδικό ψεκασμό και
χημική εναπόθεση ατμού (CVD).
Η κατηγορία των αγώγιμων σύνθετων πολυμερών υλικών (CPCs) αφορά τις
τεχνητές οργανικές ίνες, στις οποίες διασπείρονται αγώγιμα σωματίδια, όπως
άργυρου, νικελίου, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου, γραφίτη, μαύρου
άνθρακα, καθώς και νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) στο πολυμερές διάλυμά τους
κατά τη διαδικασία της προπαρασκευής τους. Η διασπορά πραγματοποιείται με
μηχανική διαδικασία ανάμειξης στο τήγμα του πολυμερούς. Η μεγαλύτερη
συγκέντρωση αγώγιμων σωματιδίων έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη
αγωγιμότητα, αλλά πιο εύθραυστες ίνες.
Το ενδιαφέρον για εγγενώς αγώγιμα πολυμερή (ICP) αυξάνεται συνεχώς, επειδή
είναι πιο συμβατά με τις συμβατικές κλωστοϋφαντουργικές ίνες, τόσο από
άποψη ιδιοτήτων, όσο και αναφορικά με τη δυνατότητα επεξεργασίας τους.
Τυπικά ICPs είναι: πολυακετυλένιο (ΡΑ), πολυ-πυρρόλιο (Ppy), πολυ-θειοφαίνιο
(ΡΤ), πολυ-ανιλίνη (PANI), πολυ-περιναφθαλίνη (Pna) και πολυ-(3,4-αιθυλενοδιοξυ θειοφαίνιο), πολύ-στυροσουλφονικό οξύ (PEDOT-PSS). Η αγωγιμότητα των
πολυμερών υλικών ICPs επιτυγχάνεται με την παρουσία ειδικών παραγόντων στο
διάλυμα, μέσω των οποίων παρέχονται περισσότερα ή λιγότερα ηλεκτρόνια στη
συζευγμένη τους αλυσίδα. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης της
αγωγιμότητας των ICP, μεταβάλλοντας την ποσότητα του εκάστοτε παράγοντα.
Αυτό θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, καθώς με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν
να προετοιμάσουμε οργανικά ημιαγώγιμα υλικά που είναι κατάλληλα για την
κατασκευή πλήρως βιολογικών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως τρανζίστορ ή
πυκνωτές.
Οι αγώγιμες μελάνες είναι μια άλλη κατηγορία υλικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή προϊόντων e-Textiles. Συνήθως, τα αγώγιμα
μελάνια περιέχουν μεταλλικά υλικά πλήρωσης διαλύματος, όπως τα
νανοσωματίδια Ag, Cu και Au (NPs) που ενσωματώνονται σε ένα φορέα
πολυμερούς, αλλά και οργανικά αγώγιμα υλικά. Οι αγώγιμες μελάνες μπορούν
να εφαρμοστούν σε επιφάνειες υφασμάτων, με παραδοσιακές μεθόδους
εκτύπωσης υφασμάτων, όπως εκτύπωση οθόνης, εκτύπωση σε κύλινδρο,
μεταφορά υλικού επικάλυψης με κυλίνδρους ή με πιο σύγχρονη μέθοδο
εκτύπωσης με έγχυση μελάνης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτύπωσης είναι
χαμηλού κόστους και πιο παραγωγικές, δεδομένου ότι μπορούν να εφαρμόσουν
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μεγάλου πάχους στρώσεις υλικού σε μορφή πάστας σε μεγάλες περιοχές. Η
εκτύπωση κανονικά ακολουθείται από διαδικασία ξήρανσης σε υψηλές
θερμοκρασίες, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο υφάσματος του
υποστρώματος. Η εκτύπωση μελάνης είναι κατάλληλη για διαλυτά υλικά
χαμηλού ιξώδους, ενώ τα υλικά υψηλού ιξώδους δημιουργούν προβλήματα στη
διαδικασία ψεκασμού.
Οπτικές ίνες
Μια πλαστική οπτική ίνα ή πολυμερική οπτική ίνα (POF) αποτελείται συνήθως
από μια διαφανή διηλεκτρική ίνα που συνιστά τον πυρήνα και η οποία
επικαλύπτεται από ένα διαφανές διηλεκτρικό επιστρωμένο υλικό με διαφορετικό
δείκτη διάθλασης. Το φως αντανακλάται εσωτερικά μέσα στον πυρήνα και
μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς απώλειες. Οι τυπικές οπτικές ίνες POF
κατασκευάζονται από έναν πυρήνα πολυ (μεθυλ-μεθακρυλικού) (ΡΜΜΑ) και από
ένα φθοροπολυμερές υλικό ως επένδυση. Οι οπτικές ίνες POF είναι ανθεκτικές
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, επομένως είναι ιδανικές για τη μεταφορά σημάτων
δεδομένων. Παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτες, μπορούν να
ενσωματωθούν με επιτυχία σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κυρίως μέσω της
ύφανσης. Εκτός από τη μετάδοση δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
φωτισμό και απεικόνιση, οπτική, μηχανική και χημική ανίχνευση, σε
βιοαισθητήρια και σε φωτοθεραπευτικές εφαρμογές. Με τη χρήση οπτικών ινών
σε εφαρμογές τεχνολογιών ανίχνευσης, όπως "Fiber Bragg Gratings" και "Brillouin
and Raman", είναι δυνατό να ανιχνευθεί η θέση στην οποία λαμβάνει χώρα μια
αλλαγή στη μετάδοση του φωτός, όπως για παράδειγμα κατά την κάμψη ινών ή
αλλαγή θερμοκρασίας [6]. Αφαιρώντας την επένδυση σε επιλεγμένες θέσεις κατά
μήκος της ίνας, μέσω μηχανικής (απόξεσης), χημικής επεξεργασίας (διαλύτη) ή
θερμικής επεξεργασίας (πλάσματος, λέιζερ), είναι δυνατό να δημιουργηθούν
διαδρομές διαφυγής για το φως, επιτυγχάνοντας έτσι φωτισμό ή ακόμα και
απεικόνιση οθόνης (Εικόνα 1.8.1).

Εικόνα 1.8.1 (a) Πρωτότυπη εύκαμπτη οθόνη επικοινωνίας βασισμένη σε POF της France
Telecom, (b) Ανεξάρτητα εικονοστοιχεία που σχηματίζονται από POF, (c) τσάντα
φωτιζόμενη από Luminex [9]
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Δίοδοι εκπομπής φωτός
Μια τυπική δίοδος εκπομπής φωτός (LED) αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια, την
άνοδο και την κάθοδο, και μεταξύ τους ένα στρώμα από υλικό
ηλεκτροφωταύγειας. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το LED, προκαλεί το
φωτισμό του ηλεκτροφωταυγούς υλικού. Τα τελευταία χρόνια, οι συμβατικές
λυχνίες (LED) αντικαθίστανται από οργανικές λυχνίες LED (OLEDs). Στα OLEDs τα
άκαμπτα κρυσταλλικά στρώματα των παραδοσιακών LED έχουν αντικατασταθεί
με λεπτά στρώματα οργανικών υλικών, τα οποία είναι πιο εύκαμπτα,
ελαφρύτερα, φθηνότερα και απαιτούν πολύ λιγότερη ενέργεια για να εκπέμπουν
φως. Το νερό μπορεί να προκαλέσει φθορά στα OLED προϊόντα, έτσι για να
προστατευτούν, ενσωματώνονται σε αδιάβροχες ταινίες επικάλυψης. Στις μέρες
μας έχει καθιερωθεί η κατασκευή λεπτών οθονών OLED σε μορφή πολυμερούς
ταινίας. Ωστόσο, η μεταφορά αυτής της τεχνολογίας από τις μεμβράνες
πολυμερών σε κλωστοϋφαντουργικά υποστρώματα, παραμένει μια πρόκληση. Οι
έρευνες του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας που είναι σε εξέλιξη, ακολουθούν
δύο κατευθύνσεις, είτε την ανάπτυξη οθονών ηλεκτροφωταύγειας απευθείας σε
υφασμάτινα υποστρώματα (σχήμα 1.8.2α) με παρόμοιο τρόπο όπως και στις
πολυμερείς μεμβράνες ή την ανάπτυξη πολυστρωματικών ινών OLED, οι οποίες
στη συνέχεια ενσωματώνονται στη δομή του υφάσματος (σχήμα 1.8.2β). Τα OLED
χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρμογές ηλεκτρονικών υφασμάτων αλλά,
ως επί το πλείστον, ως έτοιμα εξαρτήματα προσαρτημένα στη δομή
κλωστοϋφαντουργικών υφασμάτων με μηχανική συγκόλληση, με κέντημα,
κόλληση και υπερηχητική συγκόλληση. Εκτός από τις δυνατότητες αισθητικής και
προβολής, τα OLED ενσωματωμένα σε e-textiles μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για ιατρικές εφαρμογές στον τομέα της φωτοθεραπείας ή της φωτοδυναμικής
θεραπείας (PDT).

Εικόνα 1.8.2 (a)Οθόνη από ύφασμα υφαντής δομής με ηλεκτροφωταύγεια,
(b) Δομή από πολυστρωματική ίνα OLED [9]
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Υλικά συγκομιδής ενέργειας
Ο όρος συγκομιδή ενέργειας αναφέρεται στη συγκέντρωση ενέργειας από το
περιβάλλον, προκειμένου να μετασχηματιστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά ως
ηλεκτρική ενέργεια για διάφορες εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
διάφορες
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού φωτός, της θερμότητας, του ανέμου, των
κυμάτων, των κραδασμών και των κινήσεων του σώματος. Όσον αφορά τις
εφαρμογές συλλογής ενέργειας στα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
τα υλικά με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα Πιεζοηλεκτρικά (ΡΕ), τα Τριβοηλεκτρικά και τα Φωτοβολταϊκά (PV).
Η έρευνα στον τομέα των ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τη
συγκομιδή ενέργειας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι εφαρμογές που έχουν
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις. Ωστόσο, οι
περαιτέρω εξελίξεις στα υλικά των ηλεκτρονικών υφασμάτων, σε συνδυασμό με
τη συνεχώς μειούμενη κατανάλλωση ενέργειας των σύγχρονων ηλεκτρονικών
συσκευών, μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες αποτελεσματικές λύσεις στο εγγύς
μέλλον.

Πιεζοηλεκτρικά υλικά
Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά παράγουν ηλεκτρικό φορτίο ως αποτέλεσμα της
εφαρμοζόμενης μηχανικής πίεσης/καταπόνησης από εξωτερικές δυνάμεις. Με
τον τρόπο αυτό η κινητική ενέργεια του ανέμου ή του ανθρώπινου σώματος
μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά μπορούν να
χωριστούν σε φυσικά και τεχνητά, ενώ τα τεχνητά με τη σειρά τους,
υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες: κρυσταλλικά, κεραμικά και
πολυμερή υλικά. Τα πολυμερή πιεζοηλεκτρικά υλικά είναι τα πλέον κατάλληλα
για εφαρμογές e-textile. Τα κεραμικά πιεζοηλεκτρικά υλικά μπορούν να
παράγουν ίνες με καλύτερη πιεζοηλεκτρική απόδοση, αλλά άκαμπτες και μη
συμβατές με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών υφασμάτων. Παραδείγματα
πολυμερικών πιεζοηλεκτρικών υλικών είναι το πολυ-βινυλοδενοφθορίδιο (PVDF),
το πολυ-βινυλιδενοφθορίδιο-συν-τριφθοροαιθυλένιο Ρ (VDF-TrFE), το
πολυϊμίδιο, τα πολυαμίδια με μονό αριθμό και το κυτταρικό πολυπροπυλένιο.
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Τριβοηλεκτρικά υλικά
Το τριβοηλεκτρικό φαινόμενο αφορά τη δημιουργία ηλεκτρικού φορτίου, όταν
δύο ανόμοια υλικά έρχονται σε επαφή και πιέζονται ή ολισθαίνουν μεταξύ τους,
δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο δυνάμεις τριβής. Η ποσότητα φόρτισης που
παράγεται εξαρτάται από τα υλικά που έρχονται σε επαφή. Υπάρχουν πολλές
κλωστοϋφαντουργικές κατασκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
γεννήτριες τριβοηλεκτρισμού (TGE), με στόχο τη μέγιστη αλληλεπίδραση μεταξύ
των τριβοηλεκτρικών υλικών και συνεπώς τη μέγιστη απόδοση της γεννήτριας.
Ένα παράδειγμα γεννήτριας τριβοηλεκτρισμού από κλωστοϋφαντουργικό υλικό
παρουσιάζεται στο σχήμα 3.4. Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά που παράγουν
τριβοηλεκτρισμό μπορούν να δώσουν υψηλές τάσεις εξόδου. Το υλικό του
σχήματος 1.8.3 δίνει μέγιστες τάσεις εξόδου 28.13 V, 119.1 V και 11.2 V σε
κινήσεις τάνυσης, πίεσης και τριβής, αντίστοιχα.

Εικόνα 1.8.3. Ύφασμα με κλωστοϋφαντουργικό υπόστρωμα και αυλακωτή μορφολογία
που παράγει τριβοηλεκτρισμό (TEG) (a)Σχηματική απεικόνιση δομής CTTEG, SEM
(b)αγώγιμου υφαντού υφασματος, (c)αγώγιμουπλεκτούυφασματοςκαι (d)μεταξωτού
ύφάσματος [13]

69

Φωτοβολταϊκά υφάσματα
Τα υλικά που είναι γνωστά ως φωτοβολταϊκές κυψέλες (PV) μπορούν να
απορροφήσουν φωτόνια με επαρκή ενέργεια, όπως συμβαίνει υπό το άμεσο
ηλιακό φως, και να μετατρέψουν την ενέργεια αυτή σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μια
απλή εμπορική μορφή των φωτοβολταϊκών υφασμάτων που είναι διαθέσιμα
σήμερα, είναι συμβατικά ηλιακά κύτταρα, κατασκευασμένα σε πλαστικό
υπόστρωμα και προσαρτημένα εν συνεχεία στην επιφάνεια υφάσματος,
συνήθως με ραφή. Από τη σχετική έρευνα για τη λειτουργία υφασμάτων ως
φωτοβολταϊκά, προτείνεται η κατασκευή φωτοβολταϊκών ινών, οι οποίες στη
συνέχεια να υφαίνονται σε δομή φωτοβολταϊκού υφάσματος. Ένα παράδειγμα
αυτής της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στρωμάτων γύρω από
μια εύκαμπτη ίνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ), όπως παρουσιάζεται στην εικόνα
1.8.4.. Μέχρι στιγμής η απόδοση των φωτοβολταϊκών υφασμάτων είναι πολύ
χαμηλότερη από αυτή των συμβατικών ηλιακών κυψελών, αλλά οι μελλοντικές
εξελίξεις μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την απόδοση σε συγκομιδή ενέργειας
των φωτοβολταϊκών υφασμάτων.

Εικόνα 1.8.4. Σχηματική απεικόνιση ομοαξονικής φωτοβολταϊκής ίνας
(Bedeloglu, 2010) [11,12]
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Αποθήκευση ενέργειας - Πυκνωτές από κλωστοϋφαντουργικό υλικό
Οι πυκνωτές, κοινώς γνωστοί ως μπαταρίες, είναι παθητικά ηλεκτρικά στοιχεία
που αποθηκεύουν ενέργεια στο ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ ενός ζεύγους αγωγών.
Το ενδιαφέρον για ελαφριές και εύκαμπτες μπαταρίες αυξάνεται συνεχώς,
συνεπώς οι έρευνες για πυκνωτές κατασκευασμένους από ύφασμα
εντατικοποιούνται. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η κατασκευή μιας
τυπωμένης μπαταρίας σε μια επιφάνεια υφάσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε
από μια Γερμανική ερευνητική ομάδα στο Ινστιτούτο Fraunhofer του Βερολίνου.
Η μπαταρία κατασκευάζεται με εκτύπωση οθόνης σε παχιά στρώση πάστας με
βάση το οξείδιο αργύρου και στη συνέχεια εφαρμογή σε λεπτό στρώμα για να
σφραγιστεί η δομή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια παχιά μπαταρία AgO-ZN
πάχους 120 μm, τυπωμένη σε υφασμάτινο υπόστρωμα. Αυτή η μέθοδος
επιτρέπει την υψηλής ταχύτητας παραγωγή εύκαμπτων υφασμάτινων μπαταριών
με χαμηλό κόστος και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά
υποστρώματα υφάσματος.
Περίληψη
Οι εξελίξεις στα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθεί
ότι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά υλικά δεν είναι
κατάλληλα για ηλεκτρονικές κλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές, επομένως πρέπει
να εφευρεθεί μια νέα γενιά υλικών συμβατών με τις ιδιότητες και τις μεθόδους
επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών υλικών. Στην εποχή των νέων/καινοτόμων
υλικών, εκείνα που κυριαρχούν είναι τα αγώγιμα πολυμερή και τα υβριδικά
οργανικά και ανόργανα υλικά. Εκτός από τις εξελίξεις στα υλικά, λαμβάνεται
υπόψιν ότι οι μέθοδοι κατασκευής συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για τη
μετάβαση από την κατασκευή εργαστηριακών πρωτοτύπων στη βιομηχανική
παραγωγή ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
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2.1. Ηλεκτρο-κλωστοποίηση (Electrospinning)
Rimvydas Milašius,ΤεχνολογικόΠανπειστήμιοKaunas
Technology), Λιθουανία

(Kaunas

University

of

Η ηλεκτροκλωστοποίηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας λεπτών πολυμερών
ινών, μέσω ανάπτυξης ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Η διαδικασία της
ηλεκτροκλωστοποίησης είναι εφικτό να εφαρμόζεται τόσο σε πολυμερές
διάλυμα, όσο και σε πολυμερές τήγμα. Το μήκος των ινών που δημιουργούνται
με αυτή τη μέθοδο, συνήθως κυμαίνεται στην περιοχή από 20 νανόμετρα έως 2
μικρά. Οι ίνες με μέση διάμετρο που κυμαίνεται μέχρι 500 nm στην
κλωστοϋφαντουργική βιβλιογραφία ονομάζονται νανοΐνες, ενώ οι ίνες
μεγαλύτερου πάχους συναντώνται με διάφορες ονομασίες - μικροΐνες, υπομικροΐνες, νάνο-μικροΐνες, αλλά και νανοΐνες, παρόλο που ο τελευταίος όρος δεν
θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την
περιγραφή των νανοϋλικών, οι λεπτές ίνες μπορούν να ονομάζονται ως νανοΐνες,
μόνο στην περίπτωση που εάν περισσότερο από το 50% του συνόλου των ινών
έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 nm. Έτσι, στην περιγραφή του είδους των
ινών που μπορούμε να ονομάσουμε ως νανοΐνες, προκύπτει κάποια
αναντιστοιχία. Στην πλειονότητα της κλωστοϋφαντουργικής βιβλιογραφίας,
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός - οι ίνες με διάμετρο πιο κοντά σε 1
νανόμετρο (έως 500 νανόμετρα) ονομάζονται νανοΐνες και οι ίνες με διάμετρο
πιο κοντά σε 1 μικρόμετρο (άνω των 500 νανομέτρων) ονομάζονται μικροϊνες ή
υπο-μικροΐνες. Στην εικόνα 2.1.1 απεικονίζεται η τυπική όψη
ηλεκτροκλωστοποιημένου ιστού. Στο παράδειγμα δημιουργούνται νανοΐνες, οι
οποίες κατασκευάζονται από διάλυμα νερού - πολυ-βινυλικής αλκοόλης και στη
συγκεκριμένη περίπτωση από πολυβινυλική αλκοόλη.

Εικόνα 2.1.1 Τυπική όψη ηλεκτροκλωστοποιημένου ιστού
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Πρέπει να σημειωθεί, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάμετρος των
νανοϊνών κατανέμεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και η κατανομή της διαμέτρου
των ινών στον ιστό συνήθως δεν είναι κοντά στην κανονική κατανομή του
Gaussian. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί κάποιες δυσκολίες κατά την εκτίμηση
της δομής των νανοϊνών, καθώς δεν αρκεί για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής
της διαμέτρου των νανοϊνών, αλλά ούτε και της ακριβούς κατανομής των
διαμέτρων τους. Η τυπική κατανομή της διαμέτρου των νανοϊνών παρουσιάζεται
στην Εικόνα 2.1.2 (στο παράδειγμα παρουσιάζονται νανοϊνες πολυ-βινυλικής
αλκοόλης).
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Εικόνα 2.1.2. Τυπική κατανομή διαμέτρου ηλεκτροκλωστοποιημένων νανοϊνών

Η διαδικασία ηλεκτροκλωστοποίησης είναι γνωστή για πάνω από 100 χρόνια,
από το 1900, όταν για τον πρώτο σχετικό εξοπλισμό πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ο J. F.Cooley. Από εκείνη την χρονική περίοδο, ο τομέας της
ηλεκτροκλωστοποίησης απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές.
Ωστόσο, η ηλεκτροκλωστοποίηση έχει της ρίζες της στην εποχή της Αναγέννησης.
Ο πρώτος επιστήμονας που αποτύπωσε το ειδικό σχήμα μιας σταγόνας νερού,
μετά την επίδραση ηλεκτροστατικών δυνάμεων που δημιουργήθηκαν από
ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν ο Άγγλος επιστήμονας William Gilbert (γνωστός και ως
Gilberd), ο οποίος θεωρείται από διάφορους ερευνητές ως «ο πατέρας του
ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού». Η μεταγενέστερη συμπεριφορά ενός
σταγονιδίου στο ηλεκτροστατικό πεδίο έχει παρατηρηθεί από τον διάσημο
φυσικό Robert Hook, ο οποίος, ως επί το πλείστον, είναι γνωστός λόγω της
περιγραφής του "νόμου του Hook", ότι η δύναμη που χρειάζεται να επεκτείνει
ένα ελατήριο εξαρτάται γραμμικά από την τιμή της επέκτασης. Αργότερα επίσης,
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κάποιοι ερευνητές ανέλυσαν τη συμπεριφορά του σταγονιδίου στο
ηλεκτροστατικό πεδίο και στα τέλη του 19ου αιώνα, μέσα από αυτή την έρευνα
έγινε διάσημος ο Βρετανός Φυσικός John William Strutt, γνωστός και ως Lord
Rayleigh. Εξήγησε το φαινόμενο του σχηματισμού σταγονιδίων σε
ηλεκτροστατικό πεδίο, περιγράφοντας θεωρητικά και εμπειρικά το απαιτούμενο
φορτίο για την παραμόρφωση των σταγονιδίων. Κατ’ αυτό τον τρόπο
δημιούργησε την κύρια επιστημονική βάση για την ηλεκτροκλωστοποίηση και
την ανάπτυξη του σχετικού εξοπλισμού.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο πρώτος εξοπλισμός κατοχυρώθηκε με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Cooley το 1900, ο επόμενος το 1902 και πολύ
σύντομα, μετά από μερικούς μήνες κατά το 1902, ο W. J. Morton κατοχυρώθηκε
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη δική του συσκευή ηλεκτροκλωστοποίησης. Στο
συγκεκριμένο πεδίο, πολύ σημαντική εργασία έκανε και ο Τσέχος-Αμερικανός
επιστήμονας J. Zeleny, ο οποίος το 1914 δημοσίευσε το πρώτο του έργο. Το
μοντέλο, που αναπτύχθηκε από τον Zeleny, με κάποιες βελτιώσεις
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Τα πιο σημαντικά έργα σε αυτή την πρώιμη
περίοδο εξέλιξης της ηλεκτροκλωστοποίησης, έγιναν από την Α. Formhals, ο
οποίος από το 1934 έως το 1944 κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κάποια
έργα για ηλεκτροκλωστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών νημάτων. Το 1936 ο C. J.
Norton κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον πρώτο εξοπλισμό για
ηλεκτροκλωστοποίηση από το πολυμερές τήγμα (διάλυμα). Το 1939 δύο Ρώσοι
επιστήμονες, ο ND Rozenblum και ο Ι. V. Petryanov - Sokolov ανέπτυξαν μια
διαδικασία για την παραγωγή φίλτρου από ινώδες μη υφάνσιμο υλικό, επίσης
γνωστό και ως φίλτρο Petryanov ή ύφασμα Petryanov. Το υλικό αυτό
κατασκευάστηκε στην πρώην ΕΣΣΔ και τώρα κατασκευάζεται στην Εσθονία. Πολύ
σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του G. Taylor στην εξέλιξη της διαδικασίας
ηλεκτροκλωστοποίησης, ο οποίος το 1964 προσδιόρισε με μαθηματικό τρόπο το
σχήμα του σταγονιδίου στο ηλεκτροστατικό πεδίο. Αυτή η μορφή του
σταγονιδίου στην ηλεκτροκλωστοποίηση έχει ονομασθεί ως «ο κώνος του
Taylor» και η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το τυπικό σχήμα
ηλεκτροκλωστοποίησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1.3.

Εικόνα 2.1.3.Τυπικό σχήμα ηλεκτροκλωστοποίησης
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Παρά τις πολλές και ενδιαφέρουσες θεωρητικές εργασίες και τον σχετικό
εξοπλισμό με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η διαδικασία ηλεκτροκλωστοποίησης
μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα δεν ήταν ακόμα γνωστή για την πλειοψηφία των
ερευνητών στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. Το ενδιαφέρον για την
ηλεκτροκλωστοποίηση αυξήθηκε από τη δεκαετία του 1990 και μετά, όπου
άρχισαν να δημιοσιεύονται κάθε χρόνο και περισσότερα άρθρα στα πιο
σημαντικά επιστημονικά περιοδικά που αναφέρονται στη βάση δεδομένων
“Clarivate Analytics Web of Science“. Ο αριθμός των άρθρων αυξανόταν κάθε
χρόνο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μέχρι το 2016, ενώ από το 2017 και μετά
μειώθηκε περισσότερο από το 20%. Η πρόοδος στον αριθμό των άρθρων
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1.4.
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Εικόνα2.1.4. Η πρόοδος του αριθμού των άρθρων που αναφέρονται στη βάση
δεδομένων “Clarivate Analytics Web of Science“ ανά έτος

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις επικεντρώνονται σε διάφορα προβλήματα - στη
χρήση διαφόρων πολυμερών και των μιγμάτων τους για ηλεκτροκλωστοποίηση,
στη συγκέντρωση του πολυμερούς διαλύματος, στην επίδραση της απόστασης
μεταξύ των ηλεκτροδίων, στη χρησιμοποιούμενη τάση και το υποστηρικτικό
υλικό στο οποίο συλλέγεται το πλέγμα νανοϊνών, στις έρευνες για τη χρήση
υλικών που είναι επικαλυμμένα από ηλεκτροκλωστοποιημένες ίνες για διάφορες
εφαρμογές, ειδικά στην ιατρική και την υγειονομική περίθαλψη κ.λπ. Η
πλειοψηφία των άρθρων δημοσιεύονται σε περιοδικά εκτός του χώρου της
κλωστοϋφαντουργίας - στη φυσική, την εφαρμοσμένη χημεία, την ιατρική κ.α.. Η
διαδικασία της ηλεκτροκλωστοποίησης έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις νανο- ή
μικρο- ίνες που χρησιμοποιουνται σε διάφορα είδη προηγμένων υλικών και τις
εφαρμογές τους.
Η σημασία της διαδικασίας ηλεκτροκλωστοποίησης αυξήθηκε σημαντικά όταν
έγινε αντιληπτή η αξία των νανοϋλικών και κυρίως εκείνων που βασίζονται σε
77

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το γεγονός ότι η εφαρμογή τους παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διάφορους τομείς της φυσικής και ιδιαίτερα της
ηλεκτρονικής. Αυτά τα υλικά, επίσης είναι πολύ σημαντικά στην εφαρμογή
θεραπείας σε ασθενείς, καθώς η δομή του νανο-ινώδους ιστού παρομοιάζει σε
μεγάλο βαθμό με τη δομή του ανθρώπινου ιστού. Επίσης, ένα νανο-υλικό μπορεί
να έχει στη δομή του τόσο μικρούς πόρους, ώστε να είναι αδιάβροχο, αλλά και
ταυτόχρονα το υλικό να αναπνέει. Ακόμη περισσότερο, τα πλέγματα από νανουλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα προστασίας των ανθρώπινων
πληγών από λοιμώξεις, καθώς οι πόροι μπορεί να είναι μικρότεροι από τα
βακτήρια, τους ιούς ή τα ερυθροκύτταρα του αίματος. Τα
ηλεκτροκλωστοποιημένα νανοϊνώδη υλικά χρησιμοποιούνται και ως
εμφυτεύματα στη χειρουργική, για αναγέννηση ορισμένων τμημάτων
ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, σε επιδέσμους και γύψο, σε φίλτρα υψηλής
ακρίβειας, σε ηλεκτρονικές συσκευές και μικρο-ηλιακές μπαταρίες. Επίσης,
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη έξυπνων υφασμάτων. Το
πεδίο εφαρμογών των ηλεκτροκλωστοποιημένων υλικών νανο-ινώδους δομής
έχει πολύ μεγάλο εύρος και δεν έχει τάση να κλείσει - διάφορα είδη νέων υλικών
ή
ενδυμάτων
περιλαμβάνουν
στη
δομή
τους
κάποιο
είδος
ηλεκτροκλωστοποιημένου νανο-ινώδους υλικού που δίνει στο ένδυμα κάποια
νέα συγκεκριμένη ιδιότητα. Η σημασία των ηλεκτροκλωστοποιημένων υλικών
νανο-ινώδους δομής αυξάνεται, λόγω της πολύ μικρής τους μάζας και της πολύ
μεγάλης τους επιφάνειας. Καθώς η μάζα αυτού του υλικού είναι πολύ μικρή,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά υψηλού κόστους για την κατασκευή και τη
δημιουργία λειτουργικών ιδιοτήτων.
Το κύριο μειονέκτημα της ηλεκτροκλωστοποίησης είναι η χαμηλή
παραγωγικότητα όλων των γνωστών χρησιμοποιούμενων συσκευών και ως εκ
τούτου, αυξάνεται το κόστος του παραγόμενου προϊόντος σε μεγάλο βαθμό.
Παρ’ όλ’ αυτά, η τεχνολογία αυτή είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και την
κατασκευή προηγμένων υλικών και ενδυμάτων.

Πηγές
1. Ramakrishna, S. An introduction to electrospinning and nanofibers. World Scientific
Publishing Co., 2005.
2. Brown, P. J., Stevens, K. Nanofibers and nanotechnology in textiles. Woodhead
Publishing Limited, 2007.
3. Andrady, L. A. Science and technology of polymer nanofibers. A John Wiley & Sons, Inc,
2008.
4. Cooley, J. F. Improved methods of and apparatus for electrically separating the
relatively volatile liquid component from the component of relatively fixed substances
of composite fluids. Patent GB 06385, 19th May 1900.
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10. Taylor G., Disintegration of water drops in an electric field. Proceedings of the Royal
Society of London Series a Mathematical and Physical Sciences, 1964, July(280), 383397.
11. Doshi, J., Reneker, D. H. Electrospinning process and applications of electrospun fibers.
Journal of Electrostatics, 1995, 35(2-3), 151-160.
12. Milašius, R., Malašauskiene, J. Evalution of structure quality of web from electrospun
nanofibers. Autex Research Journal. 2014, 4(14), 233-238.

79

2.2. Λειτουργικότητα
τεχνολογίας πλάσματος

κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων

μέσω

Surdu Lilioara, Radulescu Ion Razvan, Aileni Raluca Maria, INCDTP, Ρουμανία

Η

έννοια

της

τεχνολογίας

πλάσματος

στην

κλωστοϋφαντουργική

βιομηχανία
Η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία μετασχηματίζεται, μέσω τεχνολογικών
εξελίξεων, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής από την ίνα μέχρι το τελικό προϊόν. Οι
ανάγκες σε προϊόντα καθημερινής και αθλητικής ένδυσης, τόσο για ερασιτεχνική
άσκηση, όσο και για αθλήματα υψηλών απαιτήσεων, έχουν αυξηθεί σημαντικά
κατά τα τελευταία χρόνια και έχουν θέσει περαιτέρω απαιτήσεις για καινοτομία
στον κλάδο της ανάπτυξης ινών και του φινιρίσματος. Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα του 21ουαιώνα είναι η ανάπτυξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
με αυξανόμενο επίπεδο λειτουργικότητας. Υπάρχουν τρία βασικά πλεονεκτήματα
που παρέχονται από τη χρήση λειτουργικών υφασμάτων, ήτοι: άνεση, υγεία και
ασφάλεια [1-3]. Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά έχουν εγγενείς ιδιότητες που τα
καθιστούν πολύτιμα, όπως η ευκαμψία, το μικρό τους βάρος, η αντοχή τους, ο
μεγάλος λόγος επιφάνειας προς όγκο, ευχάριστη αφή, απαλότητα κ.λπ. Εξαιτίας
αυτού, θεωρούνται εξαιρετικά υλικά για την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών,
ώστε να γινουν υδρόφοβα, ελαιόφοβα ή αντιβακτηριακά. Οι παραδοσιακές
υγρές μέθοδοι για την εφαρμογή αυτών των φινιρισμάτων απαιτούν τη χρήση
μεγάλων ποσοτήτων χημικών, νερού και ενέργειας. Το πλάσμα είναι μια τεχνική
ξηρής επεξεργασίας και παρέχει μια λύση για τη μείωση της χρήσης και των
τριών προαναφερθέντων πόρων.
Η τεχνολογία πλάσμα είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους
της επιστήμης, ο οποίος αντικαθιστά πολλές συμβατικές μεθόδους υγρής χημικής
επεξεργασίας σε εργαστήρια και στη βιομηχανία, με τεράστιο αντίκτυπο στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τις βιοϊατρικές
εφαρμογές, τη νανοτεχνολογία, τη μικροηλεκτρονική και άλλους τομείς. Το
πλάσμα, το πολύπλοκο μίγμα ιόντων, ριζών, ηλεκτρονίων και φορτισμένων
μορίων έχει αντικαταστήσει τις συμβατικές μεθόδους για την ανάπτυξη
διαφόρων νανοδομημένων υλικών με σύνθετη μορφολογία και προηγμένες
ιδιότητες, όπως η παραγωγή κατακόρυφα ευθυγραμμισμένων CNTs, που είναι
δύσκολο να επιτευχθεί με άλλες συμβατικές μεθόδους.
Στις μέρες μας,οι εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η τεχνολογία πλάσματος
λειτουργουν σε περιβάλλον ατμοσφαιρικής πίεσης, είτε σε μορφή κυλίνδρων σε
σειρά. Από σχετική ανασκόπηση βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι με την
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επεξεργασία ινών μαλλιού σε περιβάλλον πλάσματος, μειώνεται η αντίσταση στη
συρρίκνωση και βελτιώνεται η απόδοσή τους στη βαφή.
Όταν εφαρμόζεται επεξεργασία πλάσματος με HMDSO (Hexamethyldisiloxane) σε
βαμβάκι, το προϊόν αποκτά μια επιφάνεια που παρομοιάζει με του νούφαρου
(lotus), πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτει υψηλή, βελτιωμένη ικανότητα να
παραμένει καθαρή, ενώ παράλληλα δεν επηρεάζεται η συμπεριφορά του με την
εισχώρηση νερού. Στις συνθετικές ίνες, ο υδρόφιλος/υδρόφοβος χαρακτήρας
τους, είναι δυνατόν να αλλάξει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς επίσης με
το κατάλληλο υλικό επικάλυψης μπορεί να βελτιωθεί η αντίστασή τους κατά της
υδρόλυσης.
Οι συμβατικές υγρές κατεργασίες που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία
υφασμάτων για διάφορες τροποποιήσεις, όπως π.χ. της επιφάνειας των ινών,
παρουσιάζουν πολλούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν κυρίως
θέματα ενέργειας, κόστους και περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της τεχνολογίας
πλάσματος
σε
χαμηλές
θερμοκρασίες,
για
την
επεξεργασία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μπορεί να αποδειχθεί ως η καλύτερη
εναλλακτική λύση για τα προαναφερθέντα θέματα. Αντίθετα με τις συμβατικές
υγρές διαδικασίες, οι οποίες διεισδύουν στις ίνες εις βάθος, το πλάσμα αντιδρά
μόνο με την επιφάνεια του υφάσματος, κι έτσι δεν επηρεάζεται η εσωτερική
δομή των ινών. Με την τεχνολογία πλάσματος τροποποιείται η χημική δομή και
οι επιφανειακές ιδιότητες των κλωστοϋφαντουργικών υλικών, καθώς γίνεται
εναπόθεση χημικών υλικών (πολυμερισμός πλάσματος), ώστε να προσδοθεί
λειτουργικότητα ή να απομακρυθούν ουσίες από τα υφάσματα και για καλύτερη
εφαρμογή.
Οι λειτουργικές ιδιότητες των υφασμάτων μπορούν να τροποποιηθούν με τη
«χάραξη» της επιφάνειας τους με σωματίδια αερίου πλάσματος σε νανοκλίμακα. Στην κλωστοϋφαντουργία, η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας μπορεί
να διερευνηθεί σε διάφορους τομείς, όπως η προ-επεξεργασία, η βαφή και η
τελική επεξεργασία των υλικών, μέσω διαφορετικών μεθοδολογιών. Η
τεχνολογία πλάσματος μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα
κλωστοϋφαντουργικά υλικά, για επιφανειακή επεξεργασία και είναι ευεργετική
έναντι της συμβατικής διαδικασίας, καθώς δεν μεταβάλλει τις εγγενείς ιδιότητες
των υλικών, είναι επεξεργασία ξηρού τύπου χωρίς καμία δαπάνη για την
επεξεργασία αποβλήτων, είναι διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον και απλή
στην εφαρμογή της. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, μπορούν να αναπτυχθούν
καινοτόμα προϊόντα, κατάλληλα για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις πολλών
κατηγοριών χρηστών.
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Η τεχνολογία πλάσματος προσφέρει έναν ελκυστικό τρόπο προσθήκης νέων
λειτουργικών ιδιοτήτων στα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, εξαιτίας των βασικών
φυσικών και χημικών μετασχηματισμών, που επιφέρουν:
- τροποποποίηση των χημικών ιδιοτήτων του επιφανειακού στρώματος
- τροποποποίησητης δομής του επιφανειακού στρώματος
- τροποποποίηση των φυσικών ιδιοτήτων του επιφανειακού στρώματος.
Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, τα οποία υπόκεινται επεξεργασία σε περιβάλλον
με πλάσμα, αποκτούν νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως ιδιότητες που
αφορούν τη συμπεριφορά και την αντοχή τους στο νερό, την αντοχή σε
ρυπογόνους παράγοντες, υδροφοβία, αγωγιμότητα, βιοσυμβατότητα, καθώς και
νέες ή βελτιωμένες μηχανικές και οπτικές ιδιότητες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
προσφέρουν
ένα
υψηλό
πλεονέκτημα
έναντι
των
συμβατικών
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα της
επεξεργασίας με πλάσμα είναι οικονομικής, ποιοτικής και περιβαλλοντικής
φύσης.
Εφαρμογές κατεργασίας με τεχνολογία πλάσμα στον τομέα των
κλωστοϋφαντουργικών υλικών
Η κατεργασία με τεχνολογία πλάσματος μπορεί να εφαρμοστεί, τόσο σε φυσικές
όσο και σε συνθετικές ίνες, για την επίτευξη αποτελεσμάτων, όπως απολίπανση
μαλλιού, αντοχή στην συστολή του υφάσματος, αλλαγή διαβροχής των ινών
(ιδιότητες υδροφιλίας και υδροφοβίας), βελτίωση της συμπεριφοράς κατά τη
βαφή (αύξηση της χημικής συγγένειας βαφής), φινίρισμα για την αντίσταση στο
πίλινγκ του μαλλιού ή την αποστείρωσή του.
Με την τεχνολογία πλάσματος μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των
κλωστοϋφαντουργικών υλικών, ως ακολούθως:
- Ιδιότητες συμπεριφοράς στην υγρασία (διαβροχή): έχουν διεξαχθεί
πολλές έρευνες σχετικά με τη θεραπεία πλάσματος σε
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για την τροποποίηση των ιδιοτήτων
διαβροχής τους, για παράδειγμα πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου,
μαλλιού, όπου η επεξεργασία πλάσματος μπορεί να βελτιώσει την
ικανότητα αυτών των ινών να συγκρατούν την υγρασία ή τα σταγονίδια
νερού στην επιφάνεια τους.
- - Φινίρισμα για υδροφοβία: η επεξεργασία κυτταρινικών ινών μαλλιού,
μεταξιού, ΡΕΤ, με συγκεκριμένα αέρια πλάσματος, όπως HMDSO ή
φθοράνθρακες, οδηγεί σε λεία επιφάνεια υφάσματος με αυξημένη γωνία
επαφής με το νερό.
- - Αύξηση αντοχής χημικού δεσμού υφάσματος με υλικά επίστρωσης
(Adhesion): η τεχνολογία πλάσματος μπορεί να αυξήσει την αντοχη του
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-

-

δεσμού του υλικού χημικής επίστρωσης με το υπόστρωμα, όπως και να
ενισχύσει την αντοχή των χρωμάτων στο ύφασμα.
- Ποιότητα προϊόντος: Η επιφανειακή φθορά του υφάσματος, λόγω των
διαβαθμίσεων του μήκους των ινών, είναι ένα βασικό ζήτημα για την
ποιότητα του μάλλινου ενδύματος. Το συμβατικό φινίρισμα για την
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
αίσθηση της επιφάνειας του υφάσματος και δεν είναι φιλικό προς το
περιβάλλον. Το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πλάσμα
οξυγόνου, χωρίς τα προαναφερόμενα προβλήματα της συμβατικής
μεθόδου.
Λειτουργικότητα: τα διάφορα είδη αερίου πλάσματος παρέχουν ειδικές
λειτουργικές ιδιότητες σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά, όπως προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία, αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, λειτουργίες
ιατρικής φύσεως, λεύκανση υλικού, επιβράδυνση φλόγας κ.λ.π. Όσον
αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αυτές οι τεχνολογίες έχουν
αποδειχθεί ότι ενισχύουν τα ποσοστά ποιότητας βαφής πολυμερών
υλικών, βελτιώνουν τη σταθερότητα του χρώματος στο υλικό και την
αντοχή των υφασμάτων στην πλύση/συντήρηση κατά τη χρήση. Έρευνες
έχουν δείξει ότι οι βελτιώσεις που αφορούν στην τραχύτητα της
επιφάνειας, τη μηχανική αντοχή και την αντοχή των υφασμάτων στη
συρρίκνωση, μπορούν να επιτευχθούν με την υποβολή των διαφόρων
θερμοπλαστικών ινών σε ατμόσφαιρα πλάσματος. Σε αντίθεση με τις
υγρές διεργασίες που εισχωρούν στις ίνες εις βάθος, το πλάσμα δεν
παράγει, παρά μια επιφανειακή αντίδραση στο εξωτερικό στρώμα του
υλικού και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε φυσικές, όσο και σε
συνθετικές ίνες, καθώς και σε μη-υφάνσιμα υφάσματα, χωρίς να
δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της δομής τους.

Εφαρμογή της τεχνολογίας πλάσματος στην επεξεργασία υφασμάτων
Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας εφαρμόζονται δύο διαφορετικοί τύποι
επεξεργασίας με πλάσμα: θερμικός και μη θερμικός. Το μη-θερμικό πλάσμα είναι
εκείνο, στο οποίο δεν επιτυγχάνεται θερμοδυναμική ισορροπία, παρά μόνο σε
τοπική κλίμακα μεταξύ ηλεκτρονίων και σωματιδίων υψηλότερης μάζας
(ουδέτερα άτομα όλων των μορίων, θραύσματα ιόντων και ουδέτερων μορίων).
Το θερμικό πλάσμα χαρακτηρίζεται από ισορροπία ή σχεδόν ισότητα μεταξύ των
τριών συστατικών του πλάσματος: ηλεκτρόνια, ιόντα και ουδέτερα σωματίδια. Το
μη-θερμικό πλάσμα, επίσης γνωστό ως ψυχρό πλάσμα, είναι ιδιαίτερα
κατάλληλο για την τροποποίηση και την επεξεργασία της επιφάνειας των
υφασμάτων, επειδή τα περισσότερα κλωστοϋφανουργικάπροϊόντα είναι
κατασκευασμένα από πολυμερή υλικά, ευαίσθητα στη θερμότητα. Οι τύποι
πλάσματος ψυχρού τύπου χωρίζονται σε: ατμοσφαιρικής πίεσης και κενού ή
χαμηλής πίεσης.
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Στις μέρες μας, η τεχνολογία πλάσματος για την προετοιμασία και τροποποίηση
της επιφάνειας του υφάσματος, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
στους επιστήμονες, λόγω ορισμένων από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως
το ότι συνιστά εφαρμογή ξηρής τεχνολογίας, φιλική προς το περιβάλλον και
απαιτείται χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, η τεχνολογία πλάσματος
συνιστά μια εύκολη μέθοδο, εφαρμόσιμη σε ίνες, νήματα και υφάσματα
χρησιμοποιώντας τον ίδιο εξοπλισμό και αλλάζοντας κάθε φορά μόνο μια
συσκευή τοποθέτησης.
Η αρχή της επεξεργασίας με πλάσμα συνίσταται στην έκθεση του υφάσματος σε
ένα πολύ δραστικό περιβάλλον στο οποίο περιέχονται ιόντα, ηλεκτρόνια,
φωτόνια, υπεριώδεις ακτινοβολίες, ουδέτερα μόρια, ελεύθερες ρίζες και άτομα.
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής εξαρτώνται από τις συνθήκες
εφαρμογής: τη γεννήτρια πλάσματος, τη συχνότητα εφαρμογής, τον θάλαμο, το
πρωτογενές ή δευτερογενές πλάσμα, το κενό, τη σύνθεση των αερίων
πλάσματος, τον χρόνο επεξεργασίας, την ισχύ του πλάσματος και επίσης τις
διαφορές της φύσης και της μορφής των υπό επεξεργασία
κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Οι γενικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή τεχνολογίας
πλάσματος είναι η αποξήρανση, ο καθαρισμός, η ενεργοποίηση ή η επικάλυψη, η
οξείδωση της επιφάνειας του υλικού, η δημιουργία χημικών ομάδων και η
περαιτέρω ενσωμάτωση υλικών στην επιφάνεια (surface fringing), η πρόσδωση
υδροφιλίας/υδροφοβίας στο υλικό. Όταν οι ίνες μαλλιού υπόκεινται κατεργασία
σε περιβάλλον πλάσματος, στη συνέχεια η επιφάνειά τους δεν φθείρεται εύκολα,
κάτι που οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή τριβής μεταξύ των ινών. Υπάρχει
τεράστια δυναμική από τα αποτελέσματα εφαρμογής τεχνολογίας πλάσματος
στην επεξεργασία υφασμάτων (Εικόνα 2.2.1). Η επεξεργασία με πλάσμα
αποδείχθηκε επιτυχημένη μέθοδος για την βελτίωση της αντοχής του μαλλιού
στη συρρίκνωση, με ταυτόχρονη θετική επίδραση στη βαφή και την εκτύπωση. Η
συγκεκριμένη επιστήμη συνεχίζει να εξελίσσεται, οδηγώντας σε καινοτομίες.
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Εικόνα 2.2.1 .Εφαρμογές τεχνολογίας πλάσματος σε υφάσματα

Η μορφολογία του μαλλιού είναι εξαιρετικά περίπλοκη, όχι μόνο στη δομή της
ίνας αλλά και στην επιφάνειά της. Στην πραγματικότητα, η μορφολογία της
επιφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία του μαλλιού. Οι
παραδοσιακές κατεργασίες φινιρίσματος υφασμάτων από μαλλί διεξάγονται με
υγρές μεθόδους. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως η συρρίκνωση, η μη
ομαλή επιφάνεια και η αντίσταση στη διάχυση, πιθανότατα οφείλονται στην
ύπαρξη χνουδιού (προεξοχή κοντύτερων ινών) στην επιφάνεια του υφάσματος.
Στο παρελθόν, η τροποποίηση της μορφολογίας της επιφανείας του μάλλινου
υφάσματος διεξάγονταν είτε με χημική αποικοδόμηση (οξειδωτική επεξεργασία
με χρήση χλωρίωσης), είτε με εναπόθεση πολυμερών υλικών. Ωστόσο, και στις
δύο διαδικασίες, παράγεται μια μεγάλη ποσότητα χημικών αποβλήτων από τις
ατελείς χημικές αντιδράσεις. Η οξείδωση απαιτείται, επίσης, για να μειώσει τη
μη-διαπερατότητα του μαλλιού στο νερό, κι έτσι να αποκτήσει καλή ικανότητα
βαφής. Η βαφή συνιστά μία από τις πιο δαπανηρές διεργασίες από πλευράς
κατανάλλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και μεγάλου βαθμού χρήσης χημικών
παραγόντων που στη συνέχεια απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η υψηλή θερμοκρασία αυτών
των διεργασιών μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση της δομής των ινών και κατά
συνέπεια των μηχανικών τους ιδιοτήτων.
Το βασικό πλεονέκτημα που επιφέρει η εφαρμογή τεχνολογίας πλάσματος
περιλαμβάνει τη βελτίωση διάχυσης της βαφής στις ίνες σε χαμηλές
θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, κάτι που οδηγεί στη
μείωση κατανάλλωσης νερού, ενέργειας και βαφής.
Όσον αφορά την επιφάνεια των ινών μαλλιού, όταν υποβάλλονται σε πλάσμα, το
υδρόφοβο, λιπιδικό στρώμα οξειδώνεται και απομακρύνεται μερικώς. Καθώς η
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επιφάνεια οξειδώνεται, ο υδρόφοβος χαρακτήρας αλλάζει, κι έτσι σταδιακά
γίνεται πιο υδρόφιλος. Η τεχνολογία πλάσματος που εφαρμόζεται στα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι μια μέθοδος φιλική προς το περιβάλλον,
αλλά και χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους για τους εργαζομένους, καθώς η επίτευξη
επιφανειακών αλλαγών γίνεται χωρίς τροποποίηση των ιδιοτήτων του όγκου των
διαφόρων υλικών. Συγκεκριμένα, τα μη-θερμικά σωματίδια ατμόσφαιρας
πλάσματος είναι κατάλληλα, επειδή τα περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά υλικά
είναι πολυμερή, ευαίσθητα στη θερμότητα κι έτσι μπορεί να γίνει εφαρμογή υπό
μορφή συνεχούς διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία πλάσματος
αποτελείένανεξαιρετικάενεργό τομέα έρευνας, υψηλής ανάπτυξης, με μεγάλη
εφαρμογή μεταξύ όλων τωνυπολοίπωνυλικών,στηντροποποίηση της επιφάνειας
των κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Η τεχνολογία με πλάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικασίες κατάλυσης
και εναπόθεσης. Ενώ η κατάλυση επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό των
υφασμάτων από τα υπολείμματα που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή
τους, η εναπόθεση μπορεί να ελεγχθεί στην περιοχή νανομέτρων για να
επιτευχθούν νέες λειτουργίες. Οι ιδιότητες του υφάσματος παραμένουν
ανεπηρέαστες και από τις δύο προαναφερόμενες επεξεργασίες και είναι ως
διαδικασίες ξηρές και φιλικές προς το περιβάλλον.
Σε σύγκριση με τις τρέχουσες συνήθεις διαδικασίες φινιρίσματος, οι διαδικασίες
πλάσματος παρουσιάζουν το κρίσιμο πλεονέκτημα της μείωσης χρήσης χημικών,
νερού και ενέργειας. Επιπλέον, προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής
φινιρίσματος σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά, χωρίς την τροποποίηση των
βασικών τους ιδιοτήτων.
Η εργασία στον τομέα της χημείας και της κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί
πρόκληση, λόγω της υψηλής χρήσης ενέργειας και νερού, της μεγάλης
ποικιλομορφίας και του αριθμού των χημικών ουσιών. Αν και η χημεία
πλάσματος ανοίγει το δρόμο για νέες ευκαιρίες, έχει και πολλά μειονεκτήματα.
Συμπεράσματα
Η τεχνολογία πλάσματος μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα στάδια
επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως κατά την προεπεξεργασία, τη βαφή και το φινίρισμα. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της κόλλας (PVA) από βαμβακερές ίνες, για να
μειώσει το «χνούδιασμα» στο μαλλί, να βελτιώσει τη βαφική ικανότητα των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από φυσικές και συνθετικές ίνες. Με τη
βοήθεια αυτής της τεχνολογίας μπορούν να παραχθούν και ειδικά λειτουργικά
υφάσματα. Έτσι, παρόλο που αρχικά ήταν δαπανηρή ως τεχνολογία, προσφέρει
υψηλότερο ρυθμό και χαμηλότερο κόστος παραγωγής, βελτιωμένα προϊόντα και
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το πιο σημαντικό, φινίρισμα σε υφάσματα που σε άλλη περίπτωση ήταν δύσκολο
ή αδύνατο να εφαρμοστούν. Πάνω απ’ όλα, η τεχνολογία πλάσματος δίνει την
ελευθερία αποφυγής περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούν οι
παραδοσιακές τεχνολογίες.
Η τεχνολογία πλάσματος προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως το ότι είναι
διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, ξηρή, με ελάχιστη ή καθόλου
κατανάλλωση νερού και ελάχιστη παραγωγή αποβλήτων. Από τα αποτελέσματα
των ερευνών σε αυτόν τον τομέα διαφαίνονται τεράστιες προοπτικές αυτής της
τεχνολογίας, ως μια διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική
για την επιφανειακή τροποποίηση κλωστοϋφαντουργικών και πολυμερών
υλικών. Σε πολυεστερικά και βαμβακερά υφάσματα επιτυγχάνεται λειτουργικό
φινίρισμα με εναπόθεση υδρόφοβης επικάλυψης, μέσω πολυμερισμού
πλάσματος. Επίσης, η τεχνολογία πλάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
εμποτισμό κλωστοϋφαντουργικών υλικών με υδατο-απωθητικά μονομερή,
αποτελώντας μια εναλλακτική λύση σε συμβατικές μεθόδους, οι οποίες είναι πιο
δαπανηρές και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
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2.3. Κατασκευή ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων “eTextiles“
Aileni Raluca Maria INCDTP, Ρουμανία

E-textile- Επισκόπηση
Τα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ηλεκτρονικά ή έξυπνα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) είναι κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με
ενσωματωμένα ηλεκτρονικά μέρη (ενεργοποιητές, μπαταρίες, αισθητήρες ή
μικρούς υπολογιστές). Το ηλεκτρονικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν ορίζεται ως
ένα προϊόν στα κοινά σύνορα μεταξύ κλωστοϋφαντουργικών και ηλεκτρονικών
υλικών (εικόνα 2.3.1). Ο στόχος των e-textile είναι η δημιουργία ενός εύκαμπτου
και άνετου προϊόντος για το χρήστη, το οποίο να λειτουργεί ως αισθητήριο,
ενεργοποιητής ή και μονάδα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρήσιμο σε τομείς
όπως η ιατρική, στρατιωτικός/αμυντικός τομέας, προστατευτικός εξοπλισμός,
αθλητισμός και ασφάλεια.

Εικόνα 2.3.1 E-textile κλωστοϋφαντουργικό υλικό – ηλεκτρονικό προστατευτικό υλικό

Το ηλεκτρονικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν είναι ένα ύφασμα που μπορεί να
μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια, διότι είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά
νήματα, ίνες, είτε διαθέτει επίστρωση με μικρο/νανοσωματίδια ή με αγώγιμα
πολυμερή. Τα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι υφάσματα που
στη δομή τους φέρουν ηλεκτρονικά στοιχεία και διασυνδέσεις. Ως ηλεκτρονικό
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν θεωρείται μια κλωστοϋφαντουργική επιφάνεια που
ενσωματώνει δυνατότητες ανίχνευσης (βιοϊατρικά σήματα ή περιβαλλοντικές
παραμέτρους), επικοινωνίας (ασύρματη), μετάδοσης ισχύος και τεχνολογία
διασύνδεσης, οι οποίες επιτρέπουν στους αισθητήρες - προϊόντα, όπως συσκευές
επεξεργασίας σήματος, να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά μέσα σε ένα ύφασμα
μέσω IoT (Intenet of Things - διαδίκτυο των πραγμάτων). Τα “e-textiles” συνήθως
περιέχουν αγώγιμα νήματα που είναι είτε κλωστοποιημένα, είτε στριμμένα και
περιέχουν αγώγιμο υλικό (ασήμι, χαλκό ή ανοξείδωτο χάλυβα) ώστε να
επιτρέπεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα.
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Οι τεχνολογίες για τα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει να
επιτρέπουν:
Μαζική παραγωγή εύκαμπτων ηλεκτρονικών υφασμάτων
Χαμηλό κόστος παραγωγής
Κατασκευή προϊόντων με τις απαιτούμενες παραμέτρους άνεσης και χρήσης
(θερμική αγωγιμότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαπερατότητα, μηχανική
αντοχή, αντοχή στο πλύσιμο)
Τα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι προϊόντα βασισμένα σε
κλωστοϋφαντουργικά και ηλεκτρονικά μέρη. Υπάρχουν δύο ομάδες προϊόντων
e-textiles:
• Ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με κλασικές ηλεκτρονικές
συσκευές, όπως αγωγοί, ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίοδοι φωτοεκπομπής(LED)
και συμβατικές μπαταρίες, ενσωματωμένες σε ενδύματα.
• Ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με ηλεκτρονικά μέσα,
ενσωματωμένα απευθείας στο υπόστρωμα του υφάσματος, όπως παθητικά
ηλεκτρονικά (αγωγοί και αντιστάσεις) ή ενεργά εξαρτήματα (τρανζίστορ, δίοδοι
και ηλιακά κύτταρα).

E-textiles –Προηγμένεςμέθοδοικατασκευής
Η βασική απαίτηση από τις μεθόδους κατασκευής που χρησιμοποιούνται για etextiles είναι η παραγωγή υφασμάτων με ηλεκτροαγώγιμες ιδιότητες,
προκειμένου να παραχθούν προϊόντα που να λειτουργούν ως ηλεκτρικοί αγωγοί
ή ημιαγωγοί κυκλωμάτων, αισθητήρια, ενεργοποιητές, EM ή EMI
(ηλεκτρομαγνητικά υλικά). Οι σημαντικότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή ηλεκτρονικών υφασμάτων (υφάσματα με ενσωματωμένα
ηλεκτρονικά στοιχεία ή κλωστοϋφαντουργικές επιφάνειες με ηλεκτρο-αγώγιμες
ιδιότητες) είναι:
 Κλασικές τεχνολογίες, βασισμένες στην ενσωμάτωση αγώγιμων νημάτων σε
υφάσματα, με τη χρήση τεχνολογιών κεντήματος, ύφανσης και πλέξης (εικόνα
2.3.2).
 Προηγμένες τεχνολογίες, το ύφασμα παράγεται σε δισκία πυριτίου:
Οι τεχνολογίες εκτύπωσης, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D-printing) και η
εκτύπωση σε 4 διαστάσεις (4D-printing), έχουν μεγάλες προοπτικές να
συμβάλουν στην επανάσταση στο χώρο της κατασκευής ηλεκτρονικών
υφασμάτων.
 Η αγώγιμη τεχνολογία εκτύπωσης 3D περιλαμβάνει την κατασκευή προσθέτων
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αγώγιμων εξαρτημάτων
(κυκλώματα, αισθητήρες, EMI και RF ασπίδες) απευθείας επάνω στο ύφασμα,
χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδικασίες:
Διαδικασία FDM (εικόνα 2.3.3), η οποία περιλαμβάνει την εξώθηση
θερμαινόμενων νημάτων σε μορφή στρώσεων.
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Διεργασία LDM για την κατασκευή αγώγιμων μικροδομών βασισμένων σε
νανοσύνθετα 3D (εικόνα 2.3.4).
Διαδικασία SC3DP για την κατασκευή των αγώγιμων νανοσύνθετων CNT /
PLA (εικόνα 2.3.5) που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές θωράκισης EMI.

α.
Κεντητική
μηχανή
STICTRONIC για προσθήκη
αγώγιμων νημάτων σε
ύφασμα [9]

β.
Υφάσματα
που
εκπέμπουν φως με LED:
αγώγιμα
νήματα
συνυφασμένα
με
νήματα πολυεστέρα [10]

β.
Υφάσματα
που
εκπέμπουν φως με LED:
αγώγιμα
νήματα
συνυφασμένα με νήματα
πολυεστέρα [10]

Εικόνα 2.3.2.Κλασικές τεχνολογίες – νέες εξελίξεις

Εικόνα2.3.3.Μοντέλο διαδικασίας εξώθησης θερμαινόμενων νημάτων σε
μορφή στρώσεων(FDM) [12]
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Εικόνα2.3.4. Τρισδιάστατη εκτυπωμένη νανο-σύνθετη δομή με βάση το MWCNT που
χρησιμοποιείται ως αγώγιμο στοιχείο σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα[11]

Εικόνα 2.3.5. 3D τυπωμένανανοσύνθετα CNT/PLA για εφαρμογές EMI [13]

•Εκτύπωση σε 4 διαστάσεις – (4D printing) η τεχνολογία αυτή (εικόνα 2.3.6)
χρησιμοποιείται για σύνθετα υλικά και συνιστά έναν συνδυασμό τεχνολογίας
τρισδιάστατης εκτύπωσης και της διάστασης του μετασχηματισμού, σε
συνάρτηση με το χρόνο (ευφυή υλικά - smart materials).
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Εικόνα 2.3.6. Εκτύπωση 4D - τροποποιημένη διαδικασία FDM για PACs [14]

• Τεχνολογίες επιφανειακής επίστρωσης, όπως PVD (με πλάσμα), CVD (χημική
εναπόθεση ατμών), ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (ασήμι, χαλκός και νικέλιο,
χρυσός) και ελασματοποίηση, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
ηλεκτρονικών υφασμάτων.
Η ηλεκτρολυτική επίστρωση είναι μέθοδος εναπόθεσης σε ηλεκτρονικό υλικό.
Ωστόσο, η σταθερότητα της ηλεκτρολυτικής επίστρωσης εξαρτάται από το υλικό
του υποστρώματος, τη διαδικασία προεπεξεργασίας, τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου διαλύματος, το pΗ και τη θερμοκρασία κατά την
επιμετάλλωση. Κατά την ηλεκτρολυτική επίστρωση με Άργυρο (Ag) (εικόνα 2.3.7),
τα στρώματα αργύρου έχουν καλή πρόσφυση και αντοχή στο πλύσιμο, μόνο όταν
εφαρμόζονται σε ίνες νάυλον.

Εικόνα 2.3.7. Ύφασμα EMS που παρασκευάζεται από επιμετάλλωση ηλεκτροδίων από
νικέλιο-βολφράμιο-φώσφορο
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Η επίστρωση με πλάσμα (εικόνα 2.3.8) είναι μια φιλική προς το περιβάλλον
τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμετάλλωση υφασμάτων με
απόθεση μετάλλων, όπως ο χαλκός (εικόνα 2.3.9) ή το ασήμι με απώτερο σκοπό
τη βελτίωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των υφασμάτων. Η εναπόθεση
μετάλλου με ψεκασμό πλάσματος επιτρέπει τον καθαρισμό και την απόθεση
μετάλλου σε ένα βήμα με χαμηλή ποσότητα Αργύρου. Ο ψεκασμός είναι μια
μέθοδος εναπόθεσης ατμού με σωματίδια (PVD) και βασίζεται στη θεωρία ότι οι
συγκρούσεις ιόντων απομακρύνουν τα νανοσωματίδια από το υλικό-στόχο, τα
οποία εναποτίθενται στην επιφάνεια του υφάσματος. Η εναπόθεση με ψεκασμό
εκτελείται σε θάλαμο κενού, χρησιμοποιώντας αέριο αργού και μεταλλικό υλικό
ως «στόχο».
Η στρωματοποίηση της εύκαμπτης λεπτής μεμβράνης τρανζίστορ σε μορφή
οθόνης LED (TFT) κατασκευάζεται από υφάσματα που έχουν αναπτυχθεί από το
Holst
Center,
το
IMEC
και
το
CSMT
εικόνα
2.3.10.a.
Στην εικόνα 2.3.10.b. παρουσιάζεται η επίστρωση ινών σε μορφή στρωμάτων
LED / OLED (Fraunhofer IZM).

Εικόνα 2.3.8. Σχηματικό διάγραμμα ψεκασμού πλάσματος[17]

Εικόνα 2.3.9.Υφάσματα με και χωρίς επικάλυψη χαλκού [17]
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a. TFT ελασματοποιημένα σε δομή
υφάσματος [18]

b. Έξυπνο εικονοστοιχείο LED ενσωματωμένο σε
ύφασμα με χρήση NCA [19]

Εικόνα2.3.10.Επιστρωμένα υφασμάτινα ελάσματα TFT / LED / OLED

• Η ηλεκτροκλωστοποίηση είναι "μια τεχνική που βασίζεται στην τάση και
περιλαμβάνει ηλεκτροστατική διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία νημάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή διαφανών
νανοϊνών για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα LED (εικόνα 2.3.11 και 2.3.12).
Επιπλέον, με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας κατασκευάζονται ηλεκτρονικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως:
 Αισθητήρες, με βάση την τροποποίηση επιφανειακών ιδιοτήτων ανίχνευσης
(χωρητική, αντίσταση, οπτική).
 Ενεργοποιητές, με βάση την τροποποίηση επιφανειακών ιδιοτήτων
ενεργοποίησης (ηλεκτρο-ενεργά και βοηθητικά υφάσματα).
 Μπαταρίες και συγκομιδή ενέργειας (υφάσματα που λειτουργούν ως
πυκνωτές αποθήκευσης της κινητικής, πιεζοηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας).

Εικόνα2.3.11. Η διαδικασία κατασκευής διαφανών υφασμάτων με νανοϊνες και
παρεμβαλλόμενα LED ZnO @graphene QD(a-e) [20]

Εικόνα 2.3.12. Εκπομπή μπλε φωτός από κλωστοϋφαντουργικά υλικά / LED /
κλωστοϋφαντουργικές συσκευές μετά από κάμψη (ακτίνα καμπυλότητας: R = 1 cm) [20]
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2.4. Προηγμένες τεχνολογίες πλεκτικής
Mariana Ursache και Luminita Ciobanu, “Gheorghe Asachi”, Τεχνικό Πανεπιστήμιο
Ιασίου, Ρουμανία

Εισαγωγή
Η πλεκτική είναι μία από τις δύο μεθόδους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
δομών, μαζί με την υφαντική. Στην περίπτωση της πλεκτικής, τα υφάσματα
παράγονται μετατρέποντας το νήμα σε διασυνδεδεμένους βρόχους στην
κατεύθυνση υφαδιού ή στημονιού. Εκτός από την πιο σημαντική χρήση τους για
κατασκευή ενδυμάτων, τα πλεκτά υφάσματα κερδίζουν όλο και περισσότερο
έδαφος στον τομέα των τεχνικών υφασμάτων, όπως τα γεωυφάσματα, προϊόντα
αυτοκινητοβιομηχανίας, ιατρικά προϊόντα, αθλητικά προϊόντα, γεωργικά
υφάσματα, αεροδιαστημική βιομηχανία, προστατευτικά υφάσματα κ.λπ.
Τα πλεκτά υφάσματα, με βάση την τροφοδοσία νήματος και την κατεύθυνση
κίνησης του νήματος σε σχέση με την κατεύθυνση σχηματισμού υφάσματος,
χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: i. πλεκτά στημονιού και ii. πλεκτά υφαδιού.
Στην τεχνική πλέξης υφαδιού, οι βρόχοι σχηματίζονται οριζόντια από το ίδιο
νήμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4.1.α. Στην τεχνική στημονιού, οι βρόχοι που
σχηματίζονται συνδέονται στην κατεύθυνση κίνησης του νήματος στημονιού,
όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4.1.β.

Εικόνα 2.4.1. Βασικές δομές υφαδοπλεκτού και στημονοπλεκτού

Αναφορικά με τις δύο δομές και τις τεχνικές πλεκτικής, υπάρχουν δύο ευρείες
τεχνολογίες πλέξης: στημονοπλεκτά και υφαδοπλεκτά. Μια γενική ταξινόμηση
των τεχνολογιών πλέξης που λαμβάνει υπόψη τα δύο είδη δομών, καθώς και τις
αντίστοιχες πλεκτομηχανές, το σχήμα και τον αριθμό των πλακών βελονών,
απεικονίζεται στην εικόνα 2.4.2.
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Με εφαρμογή εξελιγμένων και καινοτόμων τεχνικών σε σύγχρονο περιβάλλον
παραγωγής, η τεχνολογία κατασκευής πλεκτών επιτρέπει την κατασκευή ενός
μεγάλου φάσματος προϊόντων.

Εικόνα 2.4.2. Γενική ταξινόμηση τεχνολογιών πλεκτικής και πλεκτομηχανών

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές πρόοδοι στις
τεχνολογίες πλεκτικής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις
σχετικά με τις εφαρμογές των πλεκτών προϊόντων, όπως επίσης τα τεχνικά
θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή των πλεκτομηχανών.
Προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής υφαδοπλεκτών
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι κορυφαίοι κατασκευαστές πλεκτομηχανών
συμπεριέλαβαν στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους πλεκτομηχανές για
τρισδιάστατη κατασκευή πλεκτού και λογισμικό σχεδίασης για παραγωγή
υφασμάτων, τόσο για εφαρμογές στο χώρος της μόδας, όσο και για τεχνικές
εφαρμογές.
Οι κατασκευαστές προϊόντων συνεργάζονται με τους κατασκευαστές
πλεκτομηχανών για την παραγωγή βιομηχανικών και τεχνικών υφασμάτων και
τρισδιάστατων πλεκτών δομών για χρήση σε εφαρμογές ιατρικής, αθλητισμού,
αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροναυπηγικής και ταπετσαριών.
α) Εξελίξεις στις τεχνολογίες ευθύγραμμων πλεκτομηχανών
• Εξελίξεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία της μόδας
Τα τελευταία 20 χρόνια, υπήρξαν θεαματικές τεχνικές εξελίξεις στις μηχανές και
το λογισμικό που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων μόδας,
ειδικά στις ευθύγραμμες πλεκτομηχανές. Οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν τον
εξορθολογισμό μεταξύ του σχεδιασμού και της παραγωγής πλεκτών ενδυμάτων.
Η διαδικασία κατασκευής ενδυμάτων σε ευθύγραμμες πλεκτομηχανές, μπορεί
να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές μεθόδους παραγωγής (όπως παρουσιάζεται
στην εικόνα 2.4.3):
A. Κοπή και ραφή κομματιών ενδύματος (Cut & Sew / CutStitched Shape)
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Β. Κατασκευή σχηματοποιημένων τμημάτων ενδύματος – ένωση με ραφή (Fully
Fashioned)
Γ. Πλήρης κατασκευή ενδύματος από την πλεκτομηχανή, χωρίς ραφές.
Η τελευταία αναφερόμενη τεχνολογία χωρίς ραφή, γίνεται όλο και πιο
δημοφιλής, ως εναλλακτική της συμβατικής κατασκευής πλεκτού. Τα βασικά
πλεονεκτήματα της είναι η καλύτερη εφαρμογή και η άνεση του ενδύματος,
μέσω της τρισδιάστατης κατασκευής, το βελτιωμένο «πέσιμο» λόγω μη ύπαρξης
ραφών, η εφαρμογής στρατηγικής παραγωγής γρήγορης απόκρισης και η
ελαχιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων υλικών, εφόσον κατασκευάζεται το
προϊόν ολοκληρωμένο σε ένα τεμμάχιο.

Εικόνα 2.4.3. Σύγκριση των τριών διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής ενδυμάτων σε
ευθύγραμμες πλεκτομηχανές

Η εταιρεία “Shima Seiki” θεωρείται πρωτοπόρος αυτής της τεχνολογίας,
εγκαινιάζοντας το 1995 την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία
“Wholegarment” που επιτρέπει την τρισδιάστατη κατασκευή ενδυμάτων. Μια
παρόμοια τεχνολογία, με την ονομασία "Knit and Wear", ξεκίνησε και η εταιρεία
“Stoll” το 1997, η βασική ανταγωνίστρια εταιρεία της Shima Seiki.
 Τεχνικές καινοτομίες για την αύξηση του δυναμικού των μηχανών
Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες δεν εξετάζουν μόνο τη δυνατότητα παραγωγής
προϊόντων χωρίς ραφή, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των
μηχανών, το οποίο έχει βελτιωθεί δραματικά με την εφαρμογή των σύγχρονων
τεχνικών καινοτομιών, όπως: μηχανές με τέσσερις πλάκες βελονών, χρήση
βελονών (slide needles), αντιολισθητικές πλατίνες, πλατίνες με ελατήριο,
βυθιζόμενες πλατίνες, περόνη πιέσεως ή πιεστής-ποδαράκι (presser foot), τζακ
μεταφοράς, πιεστήρες δημιουργίας θηλιάς, βοηθητικά εξαρτήματα δημιουργίας
ραφών, νέο σύστημα εξαγωγής προϊόντος ελεγχόμενο από υπολογιστή,
βοηθητικό μηχανισμό απομάκρυνσης παραγόμενου προϊόντος κλπ. Ακολουθεί η
παρουσίαση μερικών από τις προαναφερόμενες εξελίξεις.
Η διάταξη τεσσάρων πλακών των σύγχρονων αυτοματοποιημένων ευθύγραμμων
πλεκτομηχανών MACH2XS της Shima Seiki διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες
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της διαδικασίας πλέξης και της μεταφοράς θηλιών, επιτρέποντας τον
επαναστατικό σχεδιασμό και την παραγωγή του ολοκληρωμένου ενδύματος
(Wholegarment). Αυτή η νέα διάταξη πλακών βελονών (βλέπε εικόνα 2.4.4)
αποτελείται από 2 επιπλέον πλάκες (1 και 3) επάνω από τις συμβατικές τύπου-V(2 και 4). Και οι τέσσερις πλάκες είναι εξοπλισμένες με τις νέου τύπου βελόνες
ολίσθησης. Οι μηχανές είναι σε θέση να κατασκευάζουν το ολοκληρωμένο
πλεκτό ένδυμα, χρησιμοποιώντας όλες τις βελόνες στον χώρο εργασίας
(παραγωγής).
Ο νέος τύπος βελόνας (slide) της Shima Seiki συνιστά ένα εντελώς νέο σχέδιο
βελόνας που επιτρέπει πρακτικά απεριόριστα είδη θηλιών (εικόνα 2.4.5). Ένας
εύκαμπτος ολισθητήρας, αποτελούμενος από δύο μέρη, ο οποίος αντικαθιστά το
κλείστρο (στην περίπτωση κουταλοβελόνας), διαχωρίζεται και εκτείνεται πέραν
του αγκίστρου της βελόνας κι έτσι επεκτείνει το δυναμικό χώρο πλέξης,
διευκολύνοντας πολύπλοκες μεταφορές θηλιών [4]. Η ενέργεια μεταφοράς
θηλιάς δεν απαιτεί κάποιο κλιπ μεταφοράς επί της βελόνας, επομένως οι
βελόνες τοποθετούνται στο κέντρο των αυλακώσεων (σχήμα 2.4.6.β). Αυτή η
τοποθέτηση έχει ως αποτέλεσμα τον τέλεια συμμετρικό σχηματισμό βρόχων και
την κατασκευή υφασμάτων υψηλής ποιότητας.
Οι νέου τύπου πλατίνες (Contra-Sinkers) της Shima Seiki με την κίνησή τους
μειώνουν τη συνολική κίνηση των βελονών, κάτι που οδηγεί σε σημαντικές
βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και την καλύτερη ποιότητα των υφασμάτων,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ευρύτερη ποικιλία νημάτων.
Το νέο σύστημα εξαγωγής πλεκτού υφάσματος που ελέγχεται από ηλεκτρονικό
υπολογιστή συνιστά τη νεώτερη τεχνική καινοτομία που εφαρμόζεται για την
εξαγωγή προϊόντος, όταν εφαρμόζεται τρισδιάστατη πλέξη ή δημιουργία
ολοκληρωμένου πλεκτού ενδύματος. Το σύστημα ελέγχει την τάση του
υφάσματος και από τις δύο πλευρές κατά την απόρριψή του από τη μηχανή, έτσι
επιτρέπεται η τρισδιάστατη διαμόρφωση του προϊόντος και η κατασκευή
ενδυμάτων με ακριβείς διαστάσεις που έχουν καλύτερη εφαρμογή στο
ανθρώπινο σώμα.

Εικόνα 2.4.4. Διάταξη μηχανής τεσσάρων πλακών
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Εικόνα2.4.5. Ο νέος τύπος βελόνας της Shima Seiki (Slide Needle)

α) Συμβατικές κουταλοβελόνες και
πλατίνες

β)Βελόνες τύπου Slide needles και οι
αντίστοιχες πλατίνες

Εικόνα2.4.6.Θέση βελονών και πλατινών

Δύο πλάκες με πρέσες θηλιών, που αναπτύχθηκαν από την Shima Seiki στη σειρά
SRY, συμβάλουν στη βελτίωση του σχηματισμού βρόχων, ελέγχοντας την πίεση
των μεμονωμένων θηλιών [6]. Οι πλάκες πρεσών είναι τοποθετημένες στο επάνω
μέρος της εμπρόσθιας και της οπίσθιας πλάκας βελονών. Αυτή η νέα τεχνική
παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα στο χώρο της πλεκτικής. Επιπροσθέτως,
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικών νημάτων, όπως για παράδειγμα τα
μεταλλικά, κι έτσι προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες για εφαρμογές σε άλλους
τομείς εκτός από τη μόδα.
Η εταιρεία Shima Seiki (LAPIS®) κατασκεύασε μια νέα υβριδική, πλήρως
αυτοματοποιημένη, επίπεδη πλεκτομηχανή υφαδιού/στημονιού, η οποία
συνδυάζει τη δυνατότητα εισαγωγής στημονιού σε υφαδοπλεκτό, αξιοποιώντας
ταυτόχρονα και τις τελευταίες εξελίξεις σχηματοποιημένου πλεκτού. Η εισαγωγή
του στημονιού πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών μεταλλικών αξόνων, οι
οποίοι είναι τοποθετημένοι σε κάθε πλευρά του συστήματος single-Knitran® στο
εμπρόσθιο καρότσι της πλεκτομηχανής.
β) Εξελίξεις στο χώρο των κυκλικών πλεκτομηχανών
Οι κυκλικές πλεκτομηχανές χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία
παραγωγής πλεκτών υφασμάτων. Κατασκευάζονται σε μεγάλη ποικιλία
διαμέτρων κυλίνδρων.
• Τεχνολογία δημιουργίας πλεκτού χωρίς ραφές
Οι κυκλικές πλεκτομηχανές που υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία
διαφοροποιούνται αρκετά από τις αντίστοιχες ευθύγραμμες. Μπορούν να
παράγουν περισσότερα από ένα σωληνοειδούς μορφής υφάσματα, τα οποία στη
συνέχεια ενώνονται μεταξύ τους. Η κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων σε κυκλικές
πλεκτομηχανές απαιτεί μόνο μια ελάχιστη λειτουργία κοπής μετά την εξαγωγή
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του υφάσματος από τη μηχανή. Επίσης, οι κυκλικές πλεκτομηχανές που
παράγουν ενδύματα χωρίς ραφή, απαιτείται να συνδυάζουν διαφορετικές
διαμέτρους παραγόμενου υφάσματος, ώστε να αντιστοιχούν στα μεγέθη του
ενδύματος. Ως εκ τούτου, στις μηχανές αυτές δεν μπορεί να παραχθεί εξ
ολοκλήρου πλεκτό ένδυμα χωρίς ραφές. Οι πιο αντιπροσωπευτικοί
κατασκευαστές μηχανών τέτοιου τύπου είναι οι: Santoni, Sangiacomo και Orizio
Santoni.
Η μηχανή παραγωγής προϊόντων χωρίς ραφή "Santoni", μια
ηλεκτρονική κυκλική πλεκτομηχανή απλού ζέρσεϋ με τέσσερις τροφοδότες,
παράγει σωληνωτό ύφασμα χωρίς ραφές σε διαστάσεις ανθρώπινου σώματος
και επιτρέπει τη δημιουργία σχηματοποιημένου ενδύματος μέσω αμοιβαίας
κίνησης στοιχείων της μηχανής. Οι πλεκτομηχανές αυτές παράγουν μαγιό,
αθλητικά και εξωτερικά ενδύματα και εσώρουχα.
• Τεχνολογία πλέξης“Spin-knit“
Πρόσφατα, τρεις κατασκευαστές κυκλικών πλεκτομηχανών (Mayer & Cie, Terrot
και Pai Lung) παρουσίασαν τις κυκλικές πλεκτομηχανές “Spin-knit“, οι οποίες
περιστρέφουν το νήμα από τους κώνους προνήματος που είναι τοποθετημένα
κοντά στη μηχανή και πλέκουν το ύφασμα από το κλωστοποιημένο νήμα στην
ίδια μηχανή (Εικόνα 2.4.7). Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο χρόνος παραγωγής μειώνεται,
οδηγώντας σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
από τη συμβατική διαδικασία και χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών CO2.

Εικόνα 2.4.7. Πλεκτομηχανή Spin-knit Spinit 3.0 E από την εταιρεία Mayer & Cie

Εξελίξεις στο χώρο παραγωγής στημονοπλεκτών
Η στημονοπλεκτική έιναι μια ευέλικτη τεχνολογία που παρουσιάζει πολλά
πλεονεκτήματα, όπως:
- εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα (παρόμοια ή και υψηλότερη από την
ύφανση) και δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ποικιλίας ανοιχτών και κλειστών
δομών υφάσματος,
- παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων από ενδύματα, διακοσμητικά
προϊόντα, τεχνικά προϊόντα (όπως πλεκτά προϊόντα για ιατρική χρήση, αθλητικά
ενδύματα, είδη συσκευασίας, γεωργικά είδη, σύνθετα ενισχυτικά υλικά, κ.λ.π.),
- δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον νημάτων στη δομή του υφάσματος (στημόνι,
υφάδι, πολυαξονικά),
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- ιδανική για την παραγωγή δικτυωτών δομών,
- εξαιρετικός έλεγχος ιδιοτήτων (σε επίπεδη μορφή και εγκάρσια)
- παραγωγή υφασμάτων με εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και τα οποία
δεν ξηλώνονται εύκολα.
Η τεχνολογία Tricot παρουσιάζει πολλές βελτιώσεις στην απόδοση της μηχανής,
όπως αυξημένη ταχύτητα πλέξης (μέχρι και 3000 στροφές/λεπτό), λεπτότερα
νούμερα μηχανής – αριθμός βελονών/ίντσα (έως 44E), πλάτος εργασίας (έως
6,60 μ.), ηλεκτρονικό έλεγχο για όλους τους μηχανισμούς κλπ.
Οι στημονομηχανές δύο πλακών Raschel χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
μιας μεγάλης γκάμας τρισδιάστατων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (Εικόνα
2.4.8). Για την αύξηση της παραγωγικότητας, οι κουταλοβελόνες
αντικαταστάθηκαν με σύνθετες βελόνες.

Εικόνα2.4.8. Πλεκτομηχανή με δύο πλάκες – μηχανικά στοιχεία πλέξης

Τα τρισδιάστατα υφάσματα παράγονται πλέκοντας δύο ανεξάρτητα στρώματα
(με ξεχωριστές ράβδους οδήγησης), που συνδέονται με νήματα (pile yarns), τα
οποία τροφοδοτούνται από 1-2 οδηγούς, οι οποίοι πλέκουν και στις δύο
βελονοστοιχίες (Σχήμα 2.4.9). Το κενό μεταξύ των πλακών καθορίζει το πάχος του
υφάσματος, το οποίο κανονικά κυμαίνεται μεταξύ 1 και 15 mm. Οι δίπλακες
μηχανές με μεγάλη απόσταση μεταξύ των πλακών (εύκαμπτες πλάκες/trick
plates) παράγουν τρισδιάστατα υφάσματα με αυξημένο πάχος (20 έως 65 mm).
Οι κύριες εφαρμογές γι αυτά τα υλικά είναι στρώματα, παπούτσια και
ταπετσαρίες αυτοκινήτων.

Εικόνα 2.4.9. Τριδιάστατο ύφασμα - εγκάρσια διατομή
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Τα στημονοπλεκτά ενδύματα χωρίς ραφές συνιστούν μια κατηγορία προϊόντων
υψηλής ποιότητας με υψηλό δυναμικό αγοράς - λειτουργικά αθλητικά ρούχα,
εσώρουχα, κάλτσες και μοντέρνα εξωτερικά ενδύματα.
Εκτός από τη δυνατότητα δημιουργίας υφάσματος σωληνοειδούς μορφής σε
διάφορα μεγέθη ανάλογα με το προϊόν, η τεχνολογία ζακάρ (piezo jacquard
technology) δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων σχεδίων δομής. Οι
μπάρες ζακάρ διαθέτουν πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να
μετατοπιστούν μεμονωμένα, τόσο αλληλοεπικαλυπτόμενα όσο και μετωπικά,
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, τροποποιώντας την κανονική πορεία του
νήματος, τροφοδοτώντας το σε γειτονική βελόνα, επηρεάζοντας έτσι την
κρουστότητα του υφάσματος. Οι μπάρες αρχικά αναπτύχθηκαν για δαντελομηχανές, αλλά πλέον η χρήση τους εξαπλώθηκε εξαιτίας των δυνατοτήτων που
παρέχουν στην ανάπτυξη σχεδίων.
Η τεχνολογία για τα πολυαξονικά στημονοπλεκτά υφάσματα που
χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικά (σύνθετα) υλικά αποτελούν μια άλλη σημαντική
εξέλιξη στο χώρο. Η τεχνολογία βασίζεται στο σχηματισμό στρωμάτων (πρότυπο
3) από προνήματα γυαλιού ή άνθρακα, το ένα τοποθετημένο σε γωνία 90°
(εισαγωγή υφαδιού) και το άλλο σε διαφορετική γωνία (ρυθμιζόμενο), τα οποία
τροφοδοτούνται στην περιοχή πλέξης, όπου προστίθενται νήματα πλήρωσης και
οι θηλιές (τρικότ ή pillar) συνδέουν το ύφασμα που εξάγεται από τη μηχανή
(Σχήμα 2.4.10). Τα στρώματα νημάτων τανυσμένα τροφοδοτούνται με τη χρήση
ειδικών βαγονέτων, τα οποία κινούνται κατά μήκος του πάγκου, τοποθετώντας
τα νήματα στην ακριβή γωνία που απαιτείται για την εφαρμογή.

a) Μηχανικά μέρη
πλεκτομηχανής

b)Φορέας εκτύλιξης νημάτων

c) Όψη των στρωμάτων, με
στρώση κομμένων ινών στο
κατώτερο στρώμα

Εικόνα 2.4.10. Πολυαξονικά στημονοπλεκτά υφάσματα με άκρα που δεν ρολάρουν

Ακόμη και αν η χρήση ευθύγραμμων πλεκτομηχανών κυριαρχεί, εξακολουθούν
να χρησιμοποιουνται και κυκλικές στημονομηχανές με κυλίνδρους μικρής
διαμέτρου. Αυτές οι μηχανές παράγουν σωληνωτές δικτυωτές δομές για χρήση
σε προϊόντα συσκευασίας, ιχθυοκαλλιέργιες και καλτσοβιομηχανία.
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία πλάσματος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία,
μεταξύ όλων των διαθέσιμων διαδικασιών τροποποίησης της επιφάνειας των
υφασμάτων. Πρόκειται για μια ξηρή, φιλική προς το περιβάλλον και προς τους
εργαζόμενους μέθοδο επίτευξης επιφανειακών αλλαγών, χωρίς τροποποίηση
των εγγενών ιδιοτήτων των διαφόρων υλικών. Η κατάσταση πλάσματος, επίσης
γνωστή ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης, είναι ένα ηλεκτρικά ουδέτερο,
ιονισμένο αέριο που αποτελείται από σωματίδια ενεργειακά ουδέτερα, ιόντα,
φωτόνια, καθώς και κάποια είδη φορτισμένων σωματιδίων που δεν είναι
συνδεδεμένα σε κάποιο άτομο ή μόριο. Περισσότερο από το 99% του γνωστού
σύμπαντος βρίσκεται στην κατάσταση πλάσματος, εκτός από τα ψυχρά σώματα
και τα πλανητικά συστήματα. Η πλέον χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση διαιρεί τα
είδη πλάσματος σε δύο κατηγορίες: θερμικό πλάσμα, όταν τα είδη βρίσκονται σε
θερμική ισορροπία, και ψυχρό πλάσμα, όταν τα είδη δεν βρίσκονται σε
θερμοδυναμική ισορροπία. Το θερμικό πλάσμα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές
θερμοκρασίες ηλεκτρονίων και βαρέων σωματιδίων κοντά σε υψηλό επίπεδο
ιοντισμού. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 4.000 K για είδη που ιονίζονται
εύκολα, όπως το Cesium, έως 20.000 K για είδη που ιονίζονται δύσκολα, όπως το
ήλιο. Η θερμική ισορροπία συνεπάγεται ότι η θερμοκρασία όλων των ειδών
(ηλεκτρόνια, ιόντα, ουδέτερα είδη) πρέπει να είναι ίδια. Μερικά παραδείγματα
είναι: ηλεκτρικά τόξα, εκτοξευτήρες πλάσματος από πυραυλοκινητήρες και
αντιδράσεις θερμοπυρηνικής δημιουργίας πλάσματος. Το θερμικό πλάσμα
αποκτάται σε υψηλές πιέσεις αερίου, πράγμα που συνεπάγεται πολλές
συγκρούσεις πλάσματος, καθώς η μέση ελεύθερη διαδρομή του είδους είναι
μικρή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των ειδών του
πλάσματος είναι αποτελεσματική, διατηρώντας ίσες θερμοκρασίες μεταξύ των
ειδών. Το ψυχρό πλάσμα, που ονομάζεται επίσης μη-θερμικό πλάσμα,
αποτελείται από σωματίδια χαμηλής θερμοκρασίας (φορτισμένα και ουδέτερα
μόρια και άλλα είδη ατόμων) και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες ηλεκτρονίων που
σχετίζονται με χαμηλό ιονισμό. Για το ψυχρό πλάσμα, χρησιμοποιείται χαμηλή
πίεση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα μερικές συγκρούσεις των ειδών πλάσματος,
καθώς η μέση ελεύθερη διαδρομή είναι μεγάλη. Συνεπώς, παρουσιάζονται
ανεπάρκειες κατά τη μεταφορά ενέργειας που προκαλείται στις διαφορετικές
θερμοκρασίες των ειδών του πλάσματος. Το ψυχρό πλάσμα θεωρείται ιδιαίτερα
κατάλληλο για την επεξεργασία και την τροποποίηση της επιφανείας των
υφασμάτων, καθώς τα περισσότερα ινώδη υλικά συνίστανται σε πολυμερή, τα
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οποία είναι ευαίσθητα στη θερμότητα. Οι κατεργασίες ψυχρού πλάσματος
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση του δεσμού συγκόλλησης βασικού
υποστρώματος-ινών, με την εισαγωγή πολικών ομάδων, μέσω απόθεσης μιας
νέας στρώσης από το ίδιο πολυμερές ή με αλλαγή της τραχύτητας της επιφάνειας
του υποστρώματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά ευνοούν το σχηματισμό ισχυρών
δεσμών μεταξύ της ίνας και της μήτρας του πολυμερούς. Τέτοιες μορφές
διαθέτουν το κύριο πλεονέκτημα ότι προκαλούν σημαντικές επιφανειακές
χημικές και μορφολογικές τροποποιήσεις που βελτιώνουν την υδροφιλία και
καθιστούν τις ίνες πιο συμβατές με διάφορα χημικά είδη, χωρίς να μεταβάλλουν
τις εγγενείς τους ιδιότητες. Το ψυχρό πλάσμα μπορεί να χωριστεί σε α)
ατμοσφαιρικής πίεσης και β)κενού ή χαμηλής πίεσης (Εικόνα 2.5.1).
Το πλάσμα χαμηλής πίεσης παραμένει η προτιμώμενη τεχνολογία για την
επίτευξη διαφόρων αποτελεσμάτων, μέσω χάραξης επιφάνειας, πολυμερισμού ή
σχηματισμού ελεύθερων ριζών στην επιφάνεια του κλωστοϋφαντουργικού
υποστρώματος, όπως στην περίπτωση των υπερ-υδρόφοβων και επικαλυπτικών
υλικών επιβράδυνσης φλόγας. Επιπλέον, στην περίπτωση που υφάσματα από
πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο βαφούν με τεχνολογίες πλάσματος χαμηλής
πίεσης, προκύπτει ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ειδικά όταν έχουν
χρησιμοποιηθεί βαφές διασποράς. Ωστόσο, οι κατεργασίες πλάσματος χαμηλής
πίεσης απαιτούν συστήματα κενού υψηλού κόστους, καθιστώντας έτσι δύσκολη
την αναβάθμιση και συνεχή επεξεργασία.

Εικόνα 2.5.1. Ταξινόμηση ειδών πλάσματος

Το ατμοσφαιρικό πλάσμα είναι μια εναλλακτική και ανταγωνιστική μέθοδος, από
πλευράς κόστους, για πλάσμα χαμηλής πίεσης και για υγρές χημικές
επεξεργασίες, αποφεύγοντας την ανάγκη χρήσης του δαπανηρού εξοπλισμού
συστημάτων κενού και επιτρέποντας τη συνεχή και ομοιόμορφη επεξεργασία
των επιφανειών των ινών. Η τεχνολογία αποβολής με διηλεκτρικό φράγμα (DBDdielectric barrier discharge) είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές πηγές μη108

θερμικού ατμοσφαιρικού πλάσματος και προσελκύει όλο και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για βιομηχανικές εφαρμογές κλωστοϋφαντουργίας. Τα τελευταία
χρόνια, τόσο η επιφανειακή ενεργοποίηση, όσο και η εναπόθεση λεπτής
λειτουργικής επικάλυψης με τη βοήθεια πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης DBD,
διερευνώνται με σκοπό να προσδώσουν στα υφάσματα διάφορες ιδιότητες
(Εικόνα 2.5.2), όπως αύξηση της χημικής συγγένειας του υλικού με τη βαφή,
αντίσταση στους λεκέδες, τη συρρίκνωση και το πίλημα (pilling), καθώς και
αντιβακτηριακές ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά
μείγματα αερίων για τροφοδοσία, από μη πολυμεριζόμενα (αέρια, Ar, He, N2,
O2), σε υδρογονάνθρακες, φθοράνθρακες και πρόδρομα (precursors)
οργανοπυριτίου.
Λόγω της εγγενούς στειρότητας iτης επεξεργασμένης επιφάνειας, οι διεργασίες
πλάσματος είναι επίσης ελκυστικές για εφαρμογές στη βιολογία και την ιατρική.
Στον τομέα της ιατρικής, της διατροφής και της κλωστοϋφαντουργίας, η
βακτηριακή προσκόλληση και η επακόλουθη ανάπτυξη της επιφάνειας, συνιστά
ένα επίμονο πρόβλημα που ενίοτε οδηγεί σε λοίμωξη και αποτυχία βιοϋλικών.
Τα ιατρικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε μια σειρά
εφαρμογών, από επιδέσμους, ενδύματα ασθενών, ράμματα μέχρι και
χειρουργικά ενδύματα, εμφυτεύματα όπως ικριώματα, στεντ και πλέγματα. Οι
λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων είναι
υπεύθυνες για τουλάχιστον 2-7% των μετεγχειρητικών επιπλοκών που αυξάνουν
τη θνησιμότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Την τελευταία
δεκαετία, λόγω της λειτουργίας υπό ατμοσφαιρική πίεση, σε ήπιες συνθήκες και
της δυνατότητας να γίνεται ανάφλεξη πλάσματος σε μικρούς όγκους, έχουν
καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για την ανάπτυξη διεργασιών πλάσματος
διηλεκτρικού φραγμού (DBD: Dielectric Barrier Discharges) για βιοϊατρικές
εφαρμογές, όπως αντιβακτηριακά υλικά επικάλυψης, φιλικά προς το περιβάλλον
και αλέκιαστα (non-fouling). Επίσης, πολλές τεχνικές με χρήση πλάσματος DBD
εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά για να προσδώσουν
αντιμικροβιακές ιδιότητες (Εικόνα 2.5.3). Το αργίλιο (Ag) ή Agion και το άλας
τεταρτοταγούς αμμωνίου είναι οι αντιμικροβιακοί παράγοντες που έχουν
διερευνηθεί περισσότερο ως σήμερα. Επίσης, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον
για χρήση μετάλλων, ιδιαίτερα άργυρου και χαλκού υπό τη μορφή ιόντων και
ιδιαίτερα νανοσωματιδίων, ως αντιμικροβιακών φινιριστικών παραγόντων, λόγω
της έντονης ολιγοδυναμικής και βιοκτόνου δράσης τους.
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Εικόνα 2.5.2. Παράδειγμα πολυεστερικής ίνας πριν (a,c) και μετά (b, d) την κατεργασία
πλάσματος DBD

Εικόνα2.5.3. Παράδειγμα AgNPs σε πολυεστερική ίνα πριν και μετά την κατεργασία
πλάσματος DBD

Παρά τα σαφή πλεονεκτήματα της τεχνολογίας πλάσματος, η χρήση της στην
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία είναι περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στους
ακόλουθους βασικούς λόγους: i)Το το ότι ο κλωστοϋφαντουργικός τομέας
βασίζεται στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας και δεν είναι ανοιχτός στην
καινοτομία. ii) Ο κίνδυνος μολύνσεων ή η διαφορετική κατάσταση της
επιφάνειας των υφασμάτων, είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά την
καθαρότητα της επιφάνειας του τελικού προϊόντος, καθώς η επεξεργασία
πλάσματος επηρεάζει μόνο το ανώτερο στρώμα των υλικών. iii)Η πορώδης και
τρισδιάστατη δομή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δυσχεραίνει τη
διείσδυση των υλικού πλάσματος στο βάθος της δομής των υφασμάτων, όπως
γίνεται με τις υγρές διεργασίες. iv)Τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά έχουν μεγάλο
εμβαδόν επιφάνειας, συνήθως κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από τις
επίπεδες μεμβράνες. Παρά τον περιορισμό αυτό, λόγω της συνεχούς
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τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης, η τεχνολογία πλάσματος
χρησιμοποιείται σήμερα σε αρκετές εφαρμογές στη βιομηχανία τεχνικών
κλωστοϋφαντουργικών υλικών και η χρήση της σε βελτιωμένα προϊόντα
ευρύτερου πεδίου εφαρμογών αυξάνεται διαρκώς. Στην κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία, η τεχνολογία κενού πλάσματος (vacuum plasma) θεωρείται πιο
κατάλληλη από την τεχνολογία πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης, καθώς
υπάρχει δυνατότητα ευκολότερου ελέγχου συγκέντρωσης του όγκου πλάσματος,
της σύνθεσης και της χημικής κατεργασίας της ατμόσφαιρας αερίου σε κλειστό
σύστημα υπό κενό. Αρκετές εταιρείες πλαστικών χαμηλής πίεσης εμπορεύονται
ήδη σχετικό εξοπλισμό για κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες: Ιταλοί (HTP
Unitex, SAATI), Βέλγοι (Europlasma), Άγγλοι (P2i) και Αυστριακοί
(Textilveredelungs GmbH Grabher) κατασκευαστές παράγουν και εμπορεύονται
συστήματα πλάσματος χαμηλής πίεσης για επιφανειακή ενεργοποίηση σε
κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της διαβρεξιμότητας
και της δυνατότητας συγκόλλησης, όπως και για χρήση σε φινίρισμα για
υδροφοβία/ελαιοφοβία με πολυμερισμό πλάσματος. Ευρωπαίοι προμηθευτές
εξοπλισμού πλάσματος αναπτύσσουν, επίσης, προϊόντα πλάσματος χαμηλής
πίεσης για την αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως Grinp, Softal,
Iplas, Ahlbrandt Systems και Arioli. Όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός με
μεγάλους κυλίνδρους σε συστήματα χαμηλής πίεσης, η επεξεργασία πλάσματος
κενού, θεωρείται γενικά, οικονομικά βιώσιμη. Ένα τυπικό πλήρες κόστος για την
ενεργοποίηση του πλάσματος είναι περίπου 0,02 εκατ.€ - 2 εκατ.. Από την άλλη
πλευρά, το κόστος της επίστρωσης πλάσματος υπό χαμηλή πίεση είναι
υψηλότερο (0,05 € m-2), λόγω της χαμηλότερης ταχύτητας δικτύου και του
υψηλού κόστους επεξεργασίας αερίων.
Παρά το προφανές πλεονέκτημα του πλάσματος χαμηλής πίεσης σε πολυάριθμες
εφαρμογές, το πλάσμα κενού, πρέπει να λειτουργεί κατά παρτίδες (off-line). Η
τεχνολογία πλάσματος υπό ατμοσφαιρική πίεση στην κατεργασία
κλωστοϋφαντουργικών υλικών έχει μείζον πλεονέκτημα το ότι λειτουργεί σε
υψηλότερες ταχύτητες, για υφάσματα μεγάλου πλάτους (2 μέτρων ή και
μεγαλύτερου) σε συνεχή (on-line) λειτουργία, που επιτρέπει την εύκολη
ενσωμάτωση στις συμβατικές γραμμές φινιρίσματος. Μερικά εμπορικά
παραδείγματα χρήσης πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης που βασίζονται σε
τεχνολογίες, όπως “corona“, DBD, Glow Discharge, όπως και νέες συσκευές
ατμοσφαιρικής πίεσης είναι: i) H πρωτότυπη βιομηχανική συσκευή DBD, η οποία
κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία “Softal“ σε συνεργασία με το Tμήμα
Kλωστοϋφαντουργίας του Πανεπιστημίου Minho (Πορτογαλία), η λειτουργία της
οποίας δοκιμάστηκε από μια κλωστοϋφαντουργική εταιρεία, προκειμένου να
αντικατασταθούν οι προεπεξεργασίες βαφής, καθαρισμού και λεύκανσης του
βαμβακιού (Εικόνα 2.5.4). Το συνολικό κόστος της συσκευής DBD συγκρίθηκε με
τη χρήση μεθόδων ατμού Jet και Pad σε συνεχή διαδικασία. Το σύνολο των
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δαπανών των συμβατικών μεθόδων (μεταξύ 0,147 και 0,055 € /kg) ήταν
υψηλότερο από το DBD (0,013 €/ kg) [22]. ii) Η εταιρία Softal ισχυρίζεται ότι ο
χρόνος απόσβεσής της είναι μόνο 9 μήνες λειτουργίας, με χρήση συστήματος
συγκόλλησης πλάσματος Aldyne, αντί για συμβατικό με υγρή μέθοδο. iii)Η
Ελβετική εταιρία “Sefar AG“ χρησιμοποιεί τα παγκοσμίως μεγαλύτερα
συστήματα πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης για βιομηχανικές εφαρμογές στην
παραγωγή λύσεων φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης. iv) Η εταιρεία APJET
(ΗΠΑ) εμπορεύεται μια πρωτότυπη τεχνολογία “APPJ“ για την παραγωγή
υφασμάτων που εξωτερικά απωθούν το πετρέλαιο και το νερό, διατηρώντας
ταυτόχρονα στο εσωτερικό τους τις αρχικές του ιδιότητες και την παρεχόμενη
άνεση. v) Η εταιρεία “Green Theme Technologies LLC“ (ΗΠΑ) σχεδίασε την
αποκαλούμενη τεχνολογία ChemStik, με τρόπο που να είναι συμβατή με το DBD
(πλάσμα), το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει με αέρια χαμηλότερου
κόστους από το ήλιο, όπως το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, εξαλείφοντας την
ανάγκη για χρήση δαπανηρού συστήματος ανακύκλωσης αερίων. vi) Το πλάσμα
(APNEP) χωρίς
ισορροπία ατμοσφαιρικής πίεσης αναπτύχθηκε από την
εταιρεία“EA Technology Ltd“ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Surrey. Με
τη συνεχή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και του νερού,
οι τεχνολογίες ατμοσφαιρικού πλάσματος αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία
αναφορικά με το κόστος συγκρινόμενες με την υγρή επεξεργασία, και
αναμφίβολα η τεχνολογία πλάσματος αποτελεί επανάσταση στην επεξεργασία
κλωστοϋφαντουργικών υλικών.

Εικόνα 2.5.4. Πρωτότυπο ημι-βιομηχανικης χρήσης, εγκατεστημένο
στο Πανεπιστήμιο του Minho
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2.6. Τεχνολογία πλάσματος: Μέθοδοι PVD (Plasma Vapor Deposition)
στην κλωστοϋφαντουργία
Margarida M. Fernandes, Andrea Zille, Πανεπιστήμιοτου Minho, Πορτογαλία

Η επιφανειακή τροποποίηση υλικών που αποτελούνται από λεπτά στρώματα,
πάχους από μερικά νανόμετρα έως μερικά μικρόμετρα, τυπικά εφαρμόζεται για
να προσδώσει νέες και μοναδικές ιδιότητες στο υπόστρωμα, μια στρατηγική που
χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια σε τεχνολογικές περιοχές, όπως οι
ηλεκτρονικές διατάξεις ημιαγωγών, η ανάπτυξη οπτικών συσκευών λέιζερ UV και
οικολογικών LED, δημιουργία αντιανακλαστικών επιστρώσεων, καθώς και
προϊόντων για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται στη
βιοϊατρική, με την ανάπτυξη συστημάτων απελευθέρωσης φαρμακευτικών
ουσιών, μέσω λεπτής μεμβράνης. Για την ανάπτυξη τέτοιου τύπου μεμβρανών,
έχει διερευνηθεί ευρέως η τεχνική της φυσικής εναπόθεσης ατμού (PVD).
Πρόκειται για μια φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία, η οποία συνίσταται στη
συμπύκνωση μιας ατμοποιημένης μορφής του υλικού της μεμβράνης σε μορφή
υποστρώματος. Τυπικά, η διαδικασία αποτελείται από τρία διαφορετικά στάδια
επεξεργασίας: i) εξάτμιση μίας στερεής πηγής επί του υλικού, σε περιβάλλον
υψηλής θερμοκρασίας και σε συνθήκες κενού ή αερίου πλάσματος, ii) μεταφορά
του ατμού στην επιφάνεια του υποστρώματος υπό κενό και iii) συμπύκνωση του
ατμού στο υπόστρωμα για την παραγωγή των λεπτών μεμβρανών (Εικόνα 2.6.1).

Εικόνα 2.6.1. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας φυσικής εναπόθεσης
ατμού υποβοηθούμενης από πλάσμα
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Η κλωστοϋφαντουργία, ως κλάδος, επωφελείται από τη χρήση αυτών των
τεχνολογιών, καθώς τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποκτούν προστιθέμενη
αξία, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ανάγκες
της αγοράς. Στη βιομηχανία αυξάνεται διαρκώς η κατασκευή προηγμένων
κλωστοϋφαντουργικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, λόγω των αυξανόμενων
λειτουργικών ιδιοτήτων που μπορούν να προσδώσουν στα υλικά οι νανο- και
μικρο-επιστρώσεις. Η ανάπτυξη ενδυμάτων προστασίας από μικρόβια, χημικές
ουσίες, φυτοφάρμακα, υπεριώδη ακτινοβολία και ρύπους έχει αρχίσει τα
τελευταία χρόνια. Ο Πίνακας 2.6.1 παρουσιάζει τυπικές εφαρμογές τεχνικών PVD
σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Πίανακας 2.6.1.Τυπικές εφαρμογές τεχνικών PVD σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Εφαρμογή

Επίστρωση μέσω
ψεκασμού Magnetron
Ψεκασμός με πλάσμα
Αντιμικροβιακά
κλωστοϋφαντουργικά
Πλάσμα προκαλούμενο
προϊόντα
από ραδιοσυχνότητα
(RF-Plasma)
Επίστρωση μέσω
Επικάλυψη υλικών για ψεκασμού Magnetron
παροχή προστασίας
από υπεριώδη
Παλμική εναπόθεση
ακτινοβολία
λέιζερ
(UVlightprotection)
Βελτίωση υδροφοβίας
Επίστρωση μέσω
- υαλοκαθαριστικά
ψεκασμού Magnetron
υφάσματα
Επίστρωση μέσω
Αγωγιμότητα
ψεκασμού Magnetron
Βελτίωση βαφής
κλωστοϋφαντουργικού Ψεκασμός με πλάσμα
υλικού
Επικαλυπτικά υλικά
Διαδικασία Arc -PVD
προστασίας από
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία
Ηλεκτρονικά
κλωστοϋφαντουργικά Θερμική εξάτμιση
υλικά
Προστατευτική ένδυση Διαδικασία Arc -PVD
Φωτοκατάλυση

Ίνες και υλικά επικάλυψης

Είδος τεχνικής PVD

Παλμική εναπόθεση
λέιζερ

Ίνες SiO2 επικαλυμμένες με άργυρο, χαλκό,
λευκόχρυσο, πλατίνα / ρόδιο και χρυσό
Υφάσματα “ΕΤ” επικαλυμμένα με
νανοσωματίδια αργύρου
Υφάσματα πολυεστέρα-πολυαμιδίου
επικαλυμμένα με Ag
Πολυεστερικό ύφασμα με επικάλυψη αργύρου

Υφάσματα από βαμβάκι επικαλυμμένα με ZnO

Υφασμάτινο μεταξωτό ύφασμα επικαλυμμένο με
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
Μ-υφάνσιμο υλικό επικαλυμμένο με μεταλλικό
αλουμίνιο (Al)
Υφάσματα από πολυεστέρα/μαλλί επικαλυμμένα
με σωματίδια χαλκού
Φυσικές, συνθετικές και τεχνητές ίνες
επικαλυμμένες με Cu, Ti και Cr

Πολυϊμίδια επικαλυμμένα και από τις δύο
πλευρές με PVC
Πολυαμιδικά υφάσματα επικαλυμμένα με
τιτάνιο και ζιρκόνιο
Νανοσωματίδια TiO2 εφαρμοσμένα με
ομοιόμορφη κατανομή στην επιφάνεια ενός
υαλοβάμβακα
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Οι τεχνικές PVD μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
1) Εναπόθεση μέσω ψεκασμού (Sputter deposition): Η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη διαδικασία PVD στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι η
τεχνική εναπόθεσης μέσω ψεκασμού, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται
ευρέως και σε άλλες βιομηχανίες όπως γυαλιού, κεραμικών και
μικροηλεκτρονικών συσκευών. Αυτή η τεχνική βασίζεται στην εφαρμογή
πλάσματος μέσω πυρακτώσεως (συνήθως εντοπισμένη γύρω από το "στόχο" από έναν μαγνήτη), όπου το υλικό βομβαρδίζεται με επιταχυνόμενα αέρια ιόντα
(τυπικά Argon), τα οποία εκτοξεύονται σε μορφή ατμού για εναπόθεση. Τα
διασκορπισμένα άτομα έχουν υψηλή ενέργεια και όταν στοχεύουν στην
επιφάνεια, σχηματίζουν μια πολύ λεπτή επιφανειακή επίστρωση, η οποία
επιτρέπει την καλύτερη σύνδεση με το υπόστρωμα λόγω βελτιωμένης
πρόσφυσης. Επιπλέον, συνιστά μια απλή και σύντομη διαδικασία, μέσω της
οποίας μπορούν να αναπτυχθούν πολύ λεπτές κεραμικές ή μεταλλικές
επικαλύψεις σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων. Η εναπόθεση με ψεκασμό έχει
πολλά πλεονεκτήματα, αφού σχεδόν όλα τα κράματα, τα στοιχεία και οι ενώσεις
μπορούν να εναποτεθούν σε μια επιφάνεια, μέσω παροχής από μια σταθερή
πηγή εξάτμισης. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα,
συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι ρυθμοί διασποράς - εναπόθεσης
είναι χαμηλοί σε σύγκριση με τις μεθόδους θερμικής εξάτμισης και τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι συνήθως υψηλού κόστους. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος
της ενέργειας που παράγεται από τη διαδικασία του ψεκασμού, συνιστά
θερμότητα που πρέπει να απομακρυνθεί.
Η υποκατηγορία τεχνολογίας ψεκασμού “Μagnetron” ξεπερνά μερικά από τα
προαναφερθέντα μειονεκτήματα, καθώς χρησιμοποιεί ισχυρούς μαγνήτες, οι
οποίοι περιορίζουν τη διασπορά του υλικού που ψεκάζεται στην περιοχή της
προς ψεκασμό επιφάνειας, βελτιώνοντας έτσι την ταχύτητα εναπόθεσης. Αυτό
επιτυγχάνεται επειδή διατηρεί υψηλότερη πυκνότητα ιόντων, πράγμα που
καθιστά τη διαδικασία σύγκρουσης μορίου ηλεκτρονίου/αερίου πολύ πιο
αποτελεσματική.
Αυτή η τεχνική μπορεί να προσδώσει αγωγιμότητα σε κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα. Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη τεχνολογική περιοχή, δεδομένου ότι
τα αγώγιμα νήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε ηλεκτρονικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα προϊόντα για μεταφορά
δεδομένων, απεικόνιση, προστασία από τη διάβρωση και ηλεκτρομαγνητική
θωράκιση, καθώς συνήθως γίνεται εναπόθεση κοινών αγώγιμων μετάλλων,
συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, λευκόχρυσου και χρυσού-παλλαδίου. Στην
πραγματικότητα, σχεδόν όλα τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να εναποτεθούν
μέσω ψεκασμού σε υφασμάτινα υποστρώματα. Το ασήμι αποτελεί παράδειγμα
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ενός μετάλλου, που χρησιμοποιείται συνήθως για την πρόσδωση
λειτουργικότητας σε υφάσματα. Οι επικαλύψεις με βάση το αργίλιο είναι από τις
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας για
παροχή σε υφάσματα αποτελεσμάτων, όπως εξουδετέρωση βακτηριδίων,
παροχή αγωγιμότητας, προστασία από ακτινοβολία UV και υδρόφοβες ιδιότητες.
Τα αντιμικροβιακά υλικά θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση των
παθογόνων μικροοργανισμών και επομένως πολύ χρήσιμα σε περιβάλλον
κλινικών νοσοκομείου για την αποφυγή νοσοκομειακών λοιμώξεων σε ασθενείς.
2) Απόθεση με εξάτμιση (Evaporative deposition): Η διαδικασία θερμικής
εξάτμισης επιτρέπει την εναπόθεση σωματιδίων ατμού του υλικού απευθείας
στο στόχο του υποστρώματος, σχηματίζοντας μια λειτουργική επίστρωση, όταν
αυτό συμπυκνωθεί και στερεοποιηθεί. Έτσι, η διαδικασία σε βιομηχανικό
περιβάλλον περιλαμβάνει κυρίως 2 βήματα και δημιουργεί επιστρώσεις στα
0.5μm/min, με χρήση τάσης ατμών 10 mtorr. Οι ταινίες υψηλής καθαρότητας
που σχηματίζονται και η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας είναι τα κύρια
πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Η εναπόθεση με εξάτμιση βασίζεται σε δύο
απλά βήματα: την εξάτμιση του υλικού και τη συμπύκνωση στο υπόστρωμα. Για
να αποφευχθεί η σύγκρουση των εξατμισθέντων σωματιδίων με το αέριο
υποβάθρου, χρησιμοποιείται κενό. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως για
την ανάπτυξη εύκαμπτων υποστρωμάτων και εναπόθεση σε λεπτές αγώγιμες
μεμβράνες, πιο συγκεκριμένα για την παραγωγή ενός μη-ελαστικού υφαντού
υφάσματος, επικαλυμμένου και από τις δύο πλευρές με PVC, για την
ενσωμάτωση ηλεκτρονικών στοιχείων σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
3) Εναπόθεση πλάσματος με χρήση τεχνολογίας καθοδικής Arc (Cathodic arc
plasma deposition): Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες τεχνολογίες
επικάλυψης PVD, κατά την οποία χρησιμοποιείται υψηλής απόδοσης ηλεκτρική
εκκένωση τόξου επάνω στο υλικό, δημιουργώντας ατμό υψηλού ιονισμού, ο
οποίος εναποτίθεται περαιτέρω στο υπόστρωμα. Η εναπόθεση με καθοδικό τόξο
ή Arc-PVD έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την εναπόθεση μεταλλικών,
κεραμικών και σύνθετων επιστρώσεων σε διάφορα υποστρώματα και δεδομένου
ότι το υλικό ιονίζεται πλήρως, με πολύ ενεργητικά ιόντα, όπου ενισχύεται η
καλύτερη πρόσφυση του υποστρώματος και ο σχηματισμός επικάλυψης πυκνής
δομής. Στην τεχνική αυτή συνήθως χρησιμοποιούνται Νιτρίδια και μερικά οξείδια
για την ανάπτυξη επικαλύψεων, ανθεκτικών στη φθορά, τη διάβρωση και την
παροχή προστασίας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα επιχρίσματα Cu,
Ti και Cr χρησιμοποιούνται για επικάλυψη κλωστοϋφαντουργικών υλικών,
χρησιμοποιώντας την τεχνική Arc-PVD και έχει παρατηρηθεί ότι σε αντίθεση με
άλλες μεθόδους επιμετάλλωσης, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη στο να
ρυθμίζει το πάχος της επικάλυψης και συνεπώς την αντίσταση και την επίδραση
θωράκισης EMI. Με την τεχνική Arc-PVD είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν
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πολλαπλές κάθοδοι και έτσι να ελέγχεται η σύνθεση των επικαλύψεων. Ανάλογα
με τις συνθήκες εξάτμισης, έχει παρατηρηθεί χημική και δομική μεταβολή στην
επιφάνεια του υποστρώματος, προκαλώντας μια καλύτερη πρόσφυση
επικάλυψης, μεταξύ του υλικού επίστρωσης και των ινών του υποστρώματος.
4) Φυσική εναπόθεση ατμού με δέσμη ηλεκτρονίων: Σε αυτή την τεχνική, μια
άνοδος-στόχος βομβαρδίζεται από μια δέσμη ηλεκτρονίων που εκπέμπεται από
ένα φορτισμένο νήμα βολφραιμίου υπό υψηλό κενό. Η δέσμη ηλεκτρονίων
προκαλεί το μετασχηματισμό των ατόμων του υλικού-στόχου σε αέρια φάση. Τα
άτομα, στη συνέχεια, μετατρέπονται σε στερεά μορφή, καλύπτοντας πλήρως τον
θάλαμο κενού με ένα λεπτό στρώμα από το υλικό ανόδου.
Η συγκεκριμένη τεχνική με εξάτμιση δέσμης ηλεκτρονίων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί μια επαρκώς μεγάλη ροή εξατμίσεως από
πυρίμαχα υλικά. Η επίδραση αυτής της τεχνικής στην κυτταρίνη έχει μελετηθεί
και έχει προταθεί ο αποπολυμερισμός της, με αύξηση οξειδωμένων ομάδων,
λόγω της εφαρμογής ακτινοβολίας. Ενώ αυτή η τεχνική φαίνεται να προκαλεί
βλάβη στα κλωστοϋφαντουργικά υλικά, η ακτινοβολία δέσμης ηλεκτρονίων
εφαρμόζεται για τη βελτίωση της βιο-αποδομησιμότητας των λυμάτων
βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας, ενεργοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη
διαδικασία καθαρισμού λυμάτων.
5) Απόθεση παλμικού στρώματος: Σύμφωνα μ’ αυτή την τεχνική, εφαρμόζεται
μια παλμική δέσμη laser υψηλής ισχύος για την εξάτμιση του υλικού σε
περιβάλλον πλάσματος και στη συνέχεια την εναπόθεσή του σε μορφή λεπτού
στρώματος επί του υποστρώματος, μια διαδικασία που διεξάγεται σε περιβάλλον
εξαιρετικά υψηλού κενού ή υπό την παρουσία ενός αερίου, όπως το οξυγόνο. Το
τελευταίο χρησιμοποιείται συνήθως για την απόθεση οξειδίων. Τα φυσικά
φαινόμενα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και σχετίζονται με την
αλληλεπίδραση λέιζερ-υλικού υποστρώματος και τη δημιουργία επικάλυψης στο
υλικό, είναι αρκετά περίπλοκα. Όταν το υπότρωμα απορροφά τον παλμό λέιζερ,
συμβαίνει μια ηλεκτρονική διέγερση που αργότερα μετασχηματίζεται σε
θερμική, χημική και μηχανική ενέργεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την
εξάτμιση, κατάλυση, το σχηματισμό πλάσματος και ακόμη και την απολέπιση. Το
υλικό που εκλύεται, επεκτείνεται στο περιβάλλον κενού υπό μορφή νέφους, το
οποίο περιέχει πολλά ενεργά είδη, συμπεριλαμβανομένων ατόμων, μορίων,
ηλεκτρονίων, ιόντων, συστάδων σωματιδίων και σταγονιδίων τετηγμένου υλικού,
πριν από την εναπόθεση στο τυπικά θερμό υπόστρωμα. Τα οξείδια, όπως το ZnO
και το TiO2 θεωρείται ότι με αυτή την τεχνική σχηματίζουν σταθερές επικαλύψεις
για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και για φωτοκαταλυτικούς
σκοπούς.
119

Οι τεχνικές πλάσματος με PVD παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον για την
επιστημονική κοινότητα, καθώςοι νανο- και μικρο-επικαλύψεις που
επιτυγχάνονται, επιτρέπουν βελτιωμένη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα σε
μεγάλες επιφάνειες και χωρίς καμία δυσμενή επίδραση στην αίσθηση του
υφάσματος. Τα υφάσματα μετά την κατεργασία εξακολουθούν να είναι λεπτά και
εύκαμπτα, σε αντίθεση με άλλες συμβατικές μεθόδους εφαρμογής φινιρίσματος,
όπως η επίστρωση ξηρού στρώματος, που συνήθως συνοδεύεται από
υπερβολικό βάρος, απώλεια της αρχικής αίσθησης της επιφάνειας και του
πεσίματος του υφάσματος, και μείωση της αντοχής του στο πλύσιμο. Επιπλέον,
πρόκειται για μια ξηρή και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, η οποία
προσφέρει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την προσθήκη νέων λειτουργιών,
όπως η απώθηση του νερού, η διατήρηση της υδροφιλικότητας μετά από μακρά
χρήση, οι μηχανικές, ηλεκτρικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, καθώς και η
βιοσυμβατότητα, λόγω της τροποποίησης νανο-ινών [20]. Έτσι μπορεί να
εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, όπως η
αεροδιαστημική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ιατρική/χειρουργική και για τη
βαφή και επεξεργασία κάθε είδους υλικού, όπως εργαλεία κοπής, πυροβόλα
όπλα, οφθαλμικά προϊόντα, ρολόγια, λεπτά στρώματα υλικού (βαφή
παραθύρων, υλικά συσκευασίας τροφίμων) και στην κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία.
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3.1. Υλικά για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας – Εισαγωγή νέων
υλικών για μια κυκλική βιομηχανία μόδας.
Anna Pellizzari, Executive Director MCI, Ιταλία
Εισαγωγή
Η βιομηχανία της μόδας είναι ένα σύνθετο σύστημα το οποίο βασίζεται στις
πρώτεςύλες από τις οποίες κατασκευάζονται τα ενδύματα. Τα υλικά για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, συνήθως ομαδοποιούνται σε 5 βασικές
κατηγορίες (βαμβάκι, μαλλί, λινάρι, στην τεχνητή
κυτταρίνη, σε ύλες
κατασκευασμένες από τον άνθρωπο με βάση το πετρέλαιο), δέρματα και γούνες.
Επίσης χρησιμοποιούνται ποικίλα υλικά για την παραγωγή εξαρτημάτων στον
κλωστοϋφαντουργικό τομέα (π.χ. φερμουάρ, κουμπιά, ταινίες, ετικέτες κλπ.),
όπως είναι διάφορα είδη πλαστικών, μετάλλων, κρυστάλλων κ.α. Από τα
προαναφερόμενα, τα υφάσματα για την παραγωγή προϊόντων ένδυσης είναι
αυτά που αποτελούν το βασικό λόγο κατανάλωσης πόρων. Τα δεδομένα
υποδεικνύουν ότι από τη δεκαετία του 60 και έπειτα, έχει αυξηθεί δραματικά η
παραγωγή υφασμάτων για τη βιομηχανία της μόδας. Η αύξηση αυτή είναι ακόμα
πιο έντονη την τελευταία δεκαπενταετία. Αυτή τη στιγμή η ετήσια κατανάλωση
αναλογεί σε περίπου 13 κιλά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ανά άτομο, σε
σχέση με πέντε (5) κιλά ανά άτομο το 1960 και οκτώ (8) κιλά το 2000. Η αύξηση
αυτή οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων, όπως είναι η άνοδος του μέσου
εισοδήματος σε μέχρι πρότινος φτωχές χώρες (με αποτέλεσμα περισσότεροι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε έναν "δυτικοποιημένο" τρόπο ζωής με τα
πρότυπα κατανάλωσης που αυτός συνεπάγεται).Επιπλέον οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην άνοδο της επονομαζόμενης "γρήγορης μόδας" – fast fashion , η
οποία με τη σειρά της επιβάλει μια πολύ υψηλότερη ταχύτητα στο γραμμικό
μοντέλο «αγοράζω-φοράω-πετάω» για τα ενδύματα το οποίο είναι εξαιρετικά
σπάταλο και ρυπογόνο. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen McArthur , ο μέσος όρος
των φορών που φοριέται ένα ένδυμα πριν παύσει να χρησιμοποιείται έχει
μειωθεί κατά 20% την τελευταία δεκαπενταετία, ενώ ταυτόχρονα οι πωλήσεις
ρούχων σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Πρόκειται για μια τάση η οποία ασκεί ιδιαίτερη πίεση στο σύστημα παραγωγής
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού: από την πρώτη ύλη έως τη χρήση
ενέργειας και νερού κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων κατασκευής (ίνες,
νήματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα), έως το τέλος της ζωής των
προϊόντων . Σύμφωνα με τα περισσότερα δημόσια ιδρύματα καθώς και τις
ιδιωτικές ενώσεις κατασκευαστών, η μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής
οικονομίας φαίνεται να είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για τη διόρθωση αυτής της
κατεύθυνσης και για τη μείωση της εξάντλησης των θεμελιωδών φυσικών πόρων.
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Η εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας σημαίνει παρέμβαση σε ολόκληρο
τον κύκλο ζωής του προϊόντος - από το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διακίνηση,
τη λιανική πώληση και τη χρήση από τον καταναλωτή. Επιπλέον σημαίνει
παρέμβαση ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του ρούχου ,
υιοθετώντας μια σειρά από πρακτικές που στοχεύουν στη διαχείριση της
μετέπειτα ζωής του προϊόντος , όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση, η
ανακύκλωση και η μεταποίηση. Πρόσθετες στρατηγικές κυκλικής οικονομίας
περιλαμβάνουν τον καθορισμό μιας κυκλικής αλυσίδας εφοδιασμού, την
επέκταση της ζωής των προϊόντων, την ανάπτυξη πλατφόρμων κοινής χρήσης
καθώς και τη μετάβαση από τα προϊόντα στις υπηρεσίες. Από όλο αυτό το
σύνθετο σύστημα δράσεων και πολιτικών , το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στα υλικά ,
και συγκεκριμένα, στην καινοτομία των υλικών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την
υλοποίηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και μείωση του περιβαλλοντικού
κόστους που επιφέρει η βιομηχανία της μόδας στο σύνολο της.

Εικόνα 3.1.1. Οι απότομες αυξήσεις των τιμών των βασικών προϊόντων από το
2000 έχουν διαγράψει τις πραγματικές μείωσεις των τιμών του 20ου αιώνα

Ορισμένα υλικά είναι ήδη διαθέσιμα και πολλά άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη, για
να υποστηρίξουν μια κυκλική προσέγγιση στη βιομηχανία της μόδας με:
 Ανάπτυξη νημάτων από πηγές βιολογικής προέλευσης εκτός από το
βαμβάκι, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
 την
αντικατάσταση
των
επιβλαβών
χημικών
ουσιών
με
βιοαποικοδομήσιμες εναλλακτικές λύσεις
 εισαγωγή ανακυκλωμένων υλικών και νέων διαδικασιών ανακύκλωσης
 χρήση βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων ρητινών
(βιολογικών ή μη) τόσο για τη δημιουργία νημάτων από νήματα όσο και
για την κατασκευή αξεσουάρ.
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Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των "κυκλικών υλικών" εξακολουθεί να είναι
πολύ χαμηλό, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως τα υλικά που
αναφέρονται παρακάτω δεν είναι μόνο πειραματικά προϊόντα, αλλά συχνά
προτείνονται από διεθνείς εταιρείες και μείζονες παίκτες των αγορών της
κλωστοϋφαντουργίας, των ινών, των πολυμερών , και των νημάτων και μπορούν
να παράσχουν αποδόσεις παρόμοιες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανώτερες,
από τα συνηθισμένα υλικά.
Τα υλικά ως βασικοί παίκτες
Γιατί τα υλικά; Το υλικό είναι ο «φυσικός πρωταγωνιστής» της βιομηχανικής
κατασκευής και, ως εκ τούτου, φέρει ειδικό βάρος όσον αφορά στην
κατανάλωση των βασικών πόρων, είναι το βασικό συστατικό ενός προϊόντος π.χ. ένα ένδυμα - και αποτελεί και το ίδιο προϊόν από μόνο του. Το βιβλίο
«Νεουλικά στην κυκλική οικονομία- Neomaterials in the circular economy»
εξετάζει το πώς κατασκευάζονται τα υλικά από την αρχή και από πού
προέρχονται και προτείνει ταξινόμηση των κυκλικών υλικών σε τρεις βασικές
κατηγορίες:
 Βιολογικής βάσης καινοτόμα υλικά που προέρχονται από οργανικές,
ζωτικές πρώτες ύλες και είναι ως εκ τούτου ανανεώσιμες και που
μπορούν να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά τα υλικά με βάση το
πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή μείωση της
χρήσης πλαστικών και χημικών ουσιών γενικά.
 Νεοκλασικά, τα υλικά που προέρχονται από τις καθιερωμένες ροές
ανακύκλωσης, όπως χαρτί, αλουμίνιο, χάλυβα, γυαλί και πρόσφατα
επίσης ΡΕΤ και άλλα αναγεννημένα πλαστικά.
 Σε πειραματικό στάδιο, όλα τα υλικά, που λαμβάνονται από τα
απόβλητα στο τέλος της αλυσίδας ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα
οι σκόνες αποτέφρωσης, η πολτοποίηση χαρτιού, η λυματολάσπη , τα
απορρίμματα από διάφορες βιομηχανίες που δεν μπορούν να
εισαχθούν ξανά στον κύκλο παραγωγής μέσω τυπικών διαδικασιών
ανακύκλωσης και οι οποίες επί του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή.
Επίσης, τα υλικά για τη βιομηχανία της μόδας, και ειδικότερα τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μπορούν να προβληθούν από αυτή την οπτική
γωνία. Τα επόμενα κεφάλαια παρέχουν μια επισκόπηση των πρόσφατων
καινοτομιών σε ότι αφορά τα υλικά που είναι διαθέσιμες στην αγορά ή σε
προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.
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Βιολογικής βάσης: αντικατάσταση των βασισμένων σε πετρέλαιο υλικών με
ανανεώσιμες λύσεις
Τα φυσικής προελεύσεως ανανεώσιμα υλικά, χρησιμοποιούνται ευρέως στη
βιομηχανία της μόδας. Το βαμβάκι αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ινών
μετά το πετρέλαιο και παρόλο που η κατανάλωσή του αυξήθηκε ελάχιστα την
τελευταία δεκαπενταετία μειώνοντας το συνολικό ποσοστό των ινών που
χρησιμοποιούνται στην ένδυση στο 27% το 2015, εξακολουθεί να είναι
σημαντικός παίκτης με πάνω από 27 εκατομμύρια τόνους εμπορεύσιμης πρώτης
ύλης το 2016. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ανανεώσιμο υλικό, το βαμβάκι είναι
γνωστό για τις καταστροφικές επιπτώσεις του στο περιβάλλον, ιδιαίτερα για την
τεράστια κατανάλωση νερού σε όλη τη διαδικασία μετασχηματισμού του σε
ένδυμα και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια, τον καθαρισμό και τη βαφή. Στην
πραγματικότητα, χρειάζονται 2.700 λίτρα νερού για να φτιάξουν ένα μπλουζάκι,
ποσό που αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση πόσιμου νερού ενός ατόμου για 2 ½
χρόνια. Ανταποκρινόμενα στην ανάγκη για πιο βιώσιμο βαμβάκι τα καινοτόμα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που περιλαμβάνουν εκείνα που χρησιμοποιούν
ίνες από οργανικά καλλιεργούμενα φυτά ή μείγματα που αναμιγνύουν βαμβάκι
με άλλες φυσικές ίνες όπως κάνναβη. Τα πλεκτά και υφαντά μείγματα κάνναβης
/ οργανικού βαμβακιού (έως 55% κάνναβη), για παράδειγμα, μπορούν να
μπορούν να προσφέρουν καλή αναπνοή στο σώμα, ανθεκτικότητα, έλεγχο οσμών
και διαθέτουν αντιβακτηριακές ιδιότητες. Η κάνναβη είναι μία από τις πιο
φιλικές προς το περιβάλλον φυσικές ίνες όσον αφορά τη χρήση γης, νερού και
φυτοφαρμάκων και οι ίνες της έχουν βελτιωμένη αντοχή, ανθεκτικότητα και
αντιβακτηριακές ιδιότητες σε σύγκριση με το βαμβάκι. Οι έρευνες αφορούν
επίσης νέες πηγές πρώτων υλών για βιολογικής βάσης νήματα. Αυτά
περιλαμβάνουν τα κυτταρινικά νήματα από ίνες από βιολογικά έλαια που
προέρχονται από βιώσιμα μαλακά ξύλα που προέρχονται από πιστοποιημένες
δασικές πηγές (FSC). Οι κυτταρινικές ίνες παράγονται από ξυλοπολτό και χημικές
ουσίες ακετυλίου και εξωθούνται σε συνεχή νηματοειδή νήματα, που
χρησιμοποιούνται για βιώσιμα υφάσματα και διαθέτουν εγγενείς ιδιότητες, όπως
διαχείριση υγρασίας, «δροσερό χέρι» , εύκολη φροντίδα, είναι υποαλλεργικά
και δε δημιουργούν ιδιαίτερα κόμπους.

Εικόνα 3.1.2. Πορεία παραγωγής

Εικόνα 3.1.3. Ύφασμα φτιαγμένο με νήμα

Ioncell

Ioncell-F
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Μία άλλη ενδιαφέρουσα , μη παραδοσιακή ύλη είναι υπό μελέτη και
πειραματισμό είναι τα φύκια Κέλπιες (Kelp). Οι Κέλπιες έχουν φυσική
περιεκτικότητα σε αλγινικό άλας , ένα βιοπολυμερές σε αφθονία , το οποίο
μπορεί να μετατραπεί σε νήματα μέσω μιας διαδικασίας που αρχίζει με την
προσθήκη νερού και συμπληρωματικών βιοπολυμερών για να ενισχυθεί η
αντοχή του υλικού και να σχηματιστεί μια πάστα. Το λαμβανόμενο νήμα μπορεί
να πλέκεται ή να υφαίνεται προκειμένου να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν και οι από ότι υποδεικνύουν οι δοκιμές το νήμα
έχει επαρκή αντοχή και ελαστικότητα ώστε είτε να υφανθεί με το χέρι ή με
μηχανήματα σε υπάρχουσες υποδομές κλωστοϋφαντουργίας. Το «Μετάξι της
Αράχνης – Spider Silk» είναι ένα παράδειγμα μιας νέας ίνας με εντυπωσιακή
ελαστικότητα, αντοχή και απαλότητα. Η τεχνητή παραγωγή μεταξιού καθρεφτίζει
τη βιολογική διαδικασία που χρησιμοποιούν οι αράχνες για να δημιουργήσουν
τις ίνες τους. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, γενετικό υλικό από
αράχνες εισάγεται σε ζυμομύκητες για να σχηματίσουν πρωτεΐνες που μπορούν
να περιστραφούν σε ίνες.

Εικόνα 3.1.4. Νήμα από Kelp (φύκια)

Εικόνα 3.1.5. Νήμα από μετάξι αράχνης

Νεοκλασικά: η σημασία μιας λειτουργικής αλυσίδας εφοδιασμού
Σήμερα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν
στη νεοκλασική κατηγορία ως ανακύκλωση. Παρά τις πρόσφατες δράσεις για την
υποστήριξη μιας πιο κυκλικής μόδας που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από
σημαντικές μάρκες, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ελάχιστο ποσοστό της
συνολικής παραγωγής. Η βιομηχανία της μόδας απασχολεί μόνο το 2% της
ανακυκλωμένης πρώτης ύλης από άλλες βιομηχανίες (PET), στις οποίες μπορεί να
προστεθεί μόλις το 1% της ανακύκλωσης κλειστού βρόχου. Το 12% των ινών από
υφάσματα της μόδας ανακυκλώνεται σε άλλες εφαρμογές χαμηλότερης αξίας,
ενώ το 76% απορρίπτεται ή αποτεφρώνεται.
Όσον αφορά τη χημική ανακύκλωση υφασμάτων και ενδυμάτων μετά την
κατανάλωση, η μόνη διαθέσιμη στην αγορά σήμερα διαδικασία στην αγορά είναι
ο ECO CIRCLE της Teijin: μια διαδικασία κλειστού βρόγχου ανακύκλωσης
υφασμάτων , ενδύματος σε ενδύμα. Αν και τεχνικά δυνατό, η ανάγκη του να
γνωρίζουμε ακριβώς τι υπάρχει στον πολυεστέρα (σύνθεση, τελειώματα) καθιστά
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αδύνατη τη χημική ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων από διαφορετικές
και χωρίς τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας πηγές , όπως τα απορρίμματα που
προκύπτουν μετά την κατανάλωση ενδυμάτων. Σήμερα η Teijin επαναφέρει μόνο
τον δικό της πολυεστέρα ο οποίος είναι απαλλαγμένος από χημικές ουσίες. Η
Teijin συνεργάζεται με επιλεγμένες εταιρείες που χρησιμοποιούν το πολυεστέρα
ECO CIRCLE13 στην γκάμα των προϊόντων τους.
Η Acquafil SpA ανέπτυξε μια ριζική διαδικασία αναγέννησης και καθαρισμού, για
να ανακυκλώσει τα απορρίμματα νάυλον στην αρχική τους καθαρότητα. το
αναγεννημένο νάυλον ECONYL® είναι ακριβώς ίδιας ποιότητας με το παρθένο
νάιλον.

Εικόνα 3.1.6. Teijin’s ECO CIRCLE

Εικόνα 3.1.7. Η διαδικασία αναγέννησης
ECONVYL

Η ανακύκλωση είναι επίσης ιδιαίτερα πολύτιμη για εκείνα τα φυσικά υλικά που
έχουν εγγενή αξία, όπως το μαλλί τύπου down . Η ανακατασκευή μαλλιού αυτού
βασίζεται σε μια σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού και παρέχεται από πολλές
εταιρείες που το αποκτούν από μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη που
δεν μπορούν να μεταπωληθούν. Ορισμένες εταιρείες αναπτύσσουν
συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης για τον προσδιορισμό του δικού τους
μαλλιού ως ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση, προκειμένου να
διαφοροποιηθούν από αυτά που προέρχονται από υπολείμματα βιομηχανικής
χρήσης πριν φτάσει στον καταναλωτή. Η ανακύκλωση μπορεί να φθάσει σε
ποιοτικά πρότυπα συγκρίσιμα με εκείνα του παρθένου μαλλιού down.
Η αγορά κασμίρ επίσης, αναπτύσσει αλυσίδες εφοδιασμού προκειμένου να
επανεισαγάγει το χρησιμοποιημένο μαλλί κασμίρ σε διάφορους τομείς. Το
κασμίρ, μάλιστα, παρότι ήταν κάποτε ένα αποκλειστικά για λίγους, πολυτελές
υλικό , σημείωσε αύξηση στην κατανάλωση λόγω της αύξησης της ζήτησης από
τη λεγόμενη βιομηχανία ταχείας μόδας, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική
απειλή για τα είδη αιγών που παράγουν το εν λόγω το μαλλί καθώς και για την
περιοχή όπου τα κατσίκια αυτά εκτρέφονται. Λόγω αυτού, διάφορες εταιρείες
λανσάρουν μείγματα μεταξύ χρησιμοποιημένου και παρθένου κασμίρ ή
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χρησιμοποιούν ανακατασκευασμένο και επανεπεξεργασμένο κασμίρ για την
κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων.
Ex-novo: σχεδιασμός νέων υλικών από απόβλητα
Λόγω της ευρύτητας και των ποσοτήτων που εμπλέκονται σε αυτήν τη
βιομηχανία, η μόδα είναι ένας τομέας όπου αναπτύσσονται διάφορα
πειραματικά έργα σχεδιασμού υλικών. Ο σχεδιασμός του υλικού μπορεί να
προσεγγιστεί από χημική άποψη, δημιουργώντας νέες διεργασίες για την
"ανάπτυξη" υλικών, συνήθως χρησιμοποιώντας βακτήρια που τρέφονται με
γεωργικά απόβλητα, ή βλέποντας το από μια χειρωνακτική σκοπιά, με την
αναδιαμόρφωση υπολειμμάτων σε αντικείμενα με υψηλό περιεχόμενο
δημιουργικότητας. Στην πρώτη περίπτωση, ενδιαφέροντα παραδείγματα
περιλαμβάνουν τη χρήση πορτοκαλιών για την ανάπτυξη πολυμερών
κατάλληλων για την εξώθηση σε νήματα τα οποία πρόσφατα μετατράπηκαν σε
υφάσματα κορυφαίας ποιότητας που εφαρμόζονται σε συλλογές υψηλής μόδας.
Το βιολογικό διυλιστήριο Agraloop μετατρέπει τα απόβλητα φυτικών τροφίμων
σε βιοϊνες που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες ίνες με βάση την κυτταρίνη και
εκτιμά ότι τα απόβλητα με εύκολη πρόσβαση από πέντε καλλιέργειες (ανανά,
μπανάνα, λινάρι, κάνναβη και ζαχαροκάλαμο) έχουν τη δυνατότητα να
δημιουργούν αρκετές ίνες για να υπερβούν την τρέχουσα παγκόσμια ζήτηση
ινών.

Εικόνα 3.1.9. ISPO TEXTRENDS

Εικόνα 3.1.8. Jade Sapphire’s 100%
ανακυκλωμένο νήμα κασμίρ

Χειμώνας / Καλοκαίρι

Εικόνα 3.1.10. Διαδικασία ίνας

Εικόνα 3.1.11. Ferragamo
Συλλογή ίνας πορτοκαλιού

πορτοκαλιού
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Η βιομηχανία της μόδας παράγει επίσης απορρίμματα και υπολείμματα που
δύσκολα μπορούν να επανεισαχθούν στην αλυσίδα των ενδυμάτων, είτε λόγω
έλλειψης ζήτησης είτε λόγω απώλειας μηχανικών ιδιοτήτων μετά της χρήσης
από τον καταναλωτή, γεγονός που καθιστά το υλικό ακατάλληλο για
επαναχρησιμοποίηση. Αυτά τα υπολείμματα χρησιμοποιούνται συχνά για τη
δημιουργία βιοσυμπιεστών για αξεσουάρ ή σαν επένδυση σε νέα υλικά για
εσωτερικούς χώρους, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για ηχοαπορρόφηση
ή μόνωση. Κατά μια διαφορετική προσέγγιση είναι πιο επωφελές να γίνεται
εκμετάλλευση της εγγενούς αισθητικής αξίας των αποβλήτων υποδεικνύοντας
εφαρμογές όπου το περιεχόμενο του ανακυκλωμένου υλικού είναι σαφώς
αναγνωρίσιμο και χαρακτηριστικό γνώρισμα του τελικού προϊόντος.

Εικόνα 3.1.12. Σειρά προϊόντων Muji
Επαναχρησιμοποιούμενα Νήματα (T-shirt,
κάλτσες, παιχνίδια)

Εικόνα 3.1.13. Νήματα και υφάσματα από
ανακυκλωμένο βαμβάκι
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3.2. Συνθετικά υλικά βιολογικής προέλευσης
Gancho Kolaksazov, ITTI, Βουλγαρία

Εισαγωγή
Τα υφάσματα είναι συνήθως κατασκευασμένα από φυσικές ή τεχνητές ίνες. Η
παγκόσμια κατανάλωση ινών σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμήθηκε σε 95,6
εκατομμύρια τόνους το 2015. Οι περισσότερες από αυτές είναι ίνες πολυεστέρα το μεγαλύτερο μερίδιο ανέρχεται σε 62,1%, ακολουθούμενη από βαμβάκι με
μερίδιο 25,2%, σύμφωνα με έκθεση της Lenzing AG, κορυφαίος κατασκευαστής
συνθετικών ινών

Εικόνα 3.2.1. Παγκόσμια κατανάλωση ινών το 2015

Το τοπίο του υφασμάτινου υλικού έχει μεταμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες
με συνεχείς καινοτομίες με νέα ή ενισχυμένα υφάσματα. Μία από τις βασικές
καινοτομίες των υφασμάτων στον 20ο αιώνα ήταν ο πολυεστέρας. Έκτοτε, το
ύφασμα από πολυεστέρα έχει πολλαπλασιαστεί σταδιακά στη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας. Ξεπέρασε το βαμβάκι ως το πιο παραγόμενο υφασμάτινο
υλικό το 2002, με 20,8 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως. Η παραγωγή
πολυεστερικών ινών εξακολουθεί να αυξάνει, υπερδιπλασιάσηκε έτσι ώστε να
φθάσει σε περίπου 48 εκατομμύρια τόνους το 2015. Μέχρι το 2025 αναμένεται
να φτάσει τους 90,5 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή 4 φορές από το 2002.
Πολλές άλλες καινοτομίες στα υφασμάτινα υλικά έχουν αναδυθεί και τις
τελευταίες δεκαετίες, από τη θερμομόνωση σε υφάσματα μέχρι τα αδιάβροχα,
δημιουργώντας νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων.
Η κύρια διαφορά μεταξύ βιο-βασισμένων συνθετικών και συμβατικών
συνθετικών έγκειται στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Τα βιολογικά βασικά
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συνθετικά, όπως υποδηλώνει και το όνομα τους, είναι κατασκευασμένα από
βιολογικές πρώτες ύλες όπως ζαχαροκάλαμο, σάκχαρα καλαμποκιού και
γεωργικά απόβλητα. Συμβατικά συνθετικά όπως πολυεστέρες, νάιλον και
ακρυλικά χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα
όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας.

Εικόνα 3.2.2. παγκόσμια παραγωγή ινών βαμβακιού, πολυεστέρα και μαλλί.

Πολυεστέρας βασιζόμενος σε βιολογικό υλικό (BBP)
Η εταιρεία Virent, μια αμερικανική βιολογική χημική εταιρία, παρουσίασε το
πρώτο πολυεστερικό πουκάμισο με 100% βιολογική βάση φέτος στο TESC (Textile
Exchange Sustainability Conference). Η απόδοση του πολυεστέρα με βάση το
βιολογικό υλικό είναι παρόμοια με τον κανονικό πολυεστέρα και μπορεί να
μεταποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Ralph Lerner, διευθυντή
ανάπτυξης της επιχείρησης.
Η διαδικασία παραγωγής ξεκινά με το Paraxylene BioFormPX της Virent, μια
ένωση που παράγεται από φυτικά σάκχαρα που μοιάζει με τα χημικά συστατικά
του πετρελαίου. Το παραξιένιο με βιολογική βάση μετατρέπεται σε ύφασμα βιοπολυεστέρα. Η Virent συνεργάζεται με τον Far Eastern New Century (FENC), έναν
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυεστέρων της Ταϊβάν.
Συνθετικό μετάξι αράχνης
Το συνθετικό μετάξι αράχνης θεωρείται ως ένα από τα θαυμάσια υλικά της
φύσης λόγω των εξαιρετικών μηχανικών ιδιοτήτων του. Είναι πιο σκληρή από την
Kevlar - μια υψηλής αντοχής συνθετική ίνα που χρησιμοποιείται σε αγωνιστικά
ελαστικά και θωράκιση σώματος - και έχει μια συγκρίσιμη αντοχή εφελκυσμού
με υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα, αλλά είναι πολύ ελαφρύτερο.
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Η πρώτη αναφορά στη χρήση του μεταξιού αράχνης χρονολογείται από τις αρχές
του 18ου αιώνα στη Γαλλία, όπου έγιναν προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή σε κάλτσες και γάντια. Η μαζική παραγωγή για εμπορικές εφαρμογές,
ωστόσο, αποτελούσε εμπόδιο για αιώνες. Οι αράχνες είναι κανίβαλοι και τείνουν
να τρώνε η μια την άλλη όταν περικλείονται σε μια μικρή περιοχή, καθιστώντας
αδύνατη την εκμετάλλευσή τους όπως στους μεταξοσκώληκες. Αυτό έχει κάνει το
μετάξι αράχνη αντικείμενο έρευνας εδώ και πολλά χρόνια, με σημαντικά
ερευνητικά έγγραφα που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960.

Εικόνα 3.2.3. Φυσικές ιδιότητες μεταξιού αράχνης, Kevlar και χάλυβα

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την παραγωγή μεταξιού αράχνης. Μια
τέτοια προσπάθεια έγινε το 2009. Χρειάστηκε ένα εκατομμύριο χρυσές σφαίρες
σφαίρας για να παράγουν 80 πόδια από μετάξι, ή με άλλο τρόπο, χρειάστηκαν
14.000 αράχνες για να γυρίσουν μια ουγγιά μεταξιού.
Μια άλλη προσπάθεια χρησιμοποίησε γενετικά τροποποιημένες κατσίκες για να
παράξουν πρωτεΐνη που περιέχει γάλα παρόμοια με εκείνη της χρυσής αράχνης
σφαίρας. Ωστόσο, δεν ήταν επιτυχής, καθώς η ποιότητα του μεταξιού ήταν πολύ
χαμηλότερη από την ποιότητα του φυσικού μεταξιού αράχνης. Από τότε, αρκετές
εταιρείες αγωνίζονται για την εμπορία ινών από μετάξι αράχνης,
χρησιμοποιώντας επίσης τεχνικές που βασίζονται στη γενετική μηχανική, αλλά με
διαφορετική προσέγγιση. Συζητούμε τρία από αυτά - Kraig Biocraft, Bolt Threads
και Spiber Inc.
Διαγονιδιακοί μεταξοσκώληκες (TS)
Η Kraig Biocraft μια εταιρεία με έδρα το Μίτσιγκαν εισήγαγε τροποποιημένα
γονίδια αράχνης σε μεταξοσκώληκες για την παραγωγή μεταξιού αράχνης. Σε
αντίθεση με τις αράχνες, οι μεταξοσκώληκες μπορούν να εξημερωθούν και έχουν
χρησιμοποιηθεί για μαζική παραγωγή μεταξωτών ινών για αιώνες. Αυτό
επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει μια μεγάλη ποσότητα μετάξι αράχνης
αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά.
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Η Kraig Biocraft δημιούργησε περίπου 20 διαφορετικές ίνες μεταξιού με βάση τη
γενετική μηχανική που βασίζονται σε γενετικά σχέδια. Το Dragon Silk είναι το
κύριο προϊόν της εταιρείας, με μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό και ελαστικότητα,
καθιστώντας την μία από τις πιο δύσκολες ίνες και ιδανικό υλικό για πολλές
εφαρμογές, σύμφωνα με τον COO της εταιρείας Jon Rice.
Το συνθετικό μετάξι αράχνης έχει ήδη δει πιθανή εφαρμογή σε στρατιωτικά
ενδύματα - η εταιρεία έλαβε σύμβαση ύψους περίπου US$1 εκατομμυρίου από
τον αμερικανικό στρατό τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Η Kraig Biocraft θα
παραδώσει πακέτα βαλλιστικών πυροβολισμών Dragon με βάση το μετάξι για
δοκιμές απόδοσης. Οι ένοπλες δυνάμεις βασίζονται στο νάιλον για την αντοχή
του, αλλά το νάιλον είναι επικίνδυνο για τους στρατιώτες επειδή σε υψηλές
θερμοκρασίες λιώσει και προκαλεί εγκαύματα, σύμφωνα με τον Steve
Arcidiacono, μικροβιολόγο στο Natick Solider Systems Center του Αμερικανικού
Στρατού.

Εικόνα 3.2.4. Πολυμερή επόμενης γενιάς γενετικής μηχανικής
με πρωτοφανείς δυνατότητες

Διαγονιδιακοί Μικροοργανισμοί (ΤΜ)
Οι Bolt Threads and Spiber Inc., αυτές οι δύο νεοσύστατες επιχειρήσεις που
υιοθετούν μια διαφορετική προσέγγιση για την παραγωγή μεταξιού αράχνης.
Αντί να τροποποιήσουν τα γονίδια των μεταξοσκωλήκων για την παραγωγή του
υλικού, έχουν εκμεταλλευτεί γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς για
να παράγουν την πρωτεΐνη μέσω ζύμωσης, η οποία χρησιμεύει ως πρώτη ύλη για
να γίνει το συνθετικό μετάξι αράχνης. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο νέων
εταιρειών είναι στους μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούν - η Bolt Threads
χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένη ζύμη, ενώ η Spiber χρησιμοποιεί γενετικά
τροποποιημένα βακτήρια E.coli.
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Η Bolt Threads είναι μια νεοφυής με έδρα την Καλιφόρνια που ιδρύθηκε το 2009
με σκοπό την παραγωγή προσιτού συνθετικού μεταξιού αράχνης. Η νεοφυής
ισχυρίζεται ότι έχει χαμηλότερο κόστος πρώτης ύλης, χρησιμοποιώντας πολύ
λιγότερο δαπανηρή ζύμη αντί για E. coli, σύμφωνα με τον Sue Levin, κύριο
υπεύθυνο μάρκετινγκ. Η Bolt Threads αναμένει να παραγάγει τα νήματα από
μετάξι αράχνης σε τιμή US $ 100 ανά χιλιόγραμμο, συγκρίσιμη και ανταγωνιστική
με φυσικές ίνες ανώτερης ποιότητας όπως κασμίρ, μετάξι και μοχέρ σε παρόμοια
τιμή. Τον Μάιο του 2016, η Bolt Threads ανακοίνωσε μια συνεργασία με την
εταιρία εξωτερικών ενδυμάτων Patagonia για την περαιτέρω ανάπτυξη του
υφάσματος και έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή του συνθετικού μεταξιού
αράχνη σε μεγάλη κλίμακα.
Η Spiber Inc. είναι μια νειφυής με έδρα την Ιαπωνία που ιδρύθηκε το 2007 και
έχει ως στόχο να μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής του μεταξιού αράχνης
για να το καταστήσει πρακτικό για εμπορική χρήση. Αν και το απόλυτο κόστος
παραγωγής δεν έχει αποκαλυφθεί, η Spiber ισχυρίζεται ότι η παραγωγικότητα
έχει αυξηθεί κατά 4.500 φορές και το κόστος κατασκευής της είναι μόλις 1 /
53.000 σε σύγκριση με πριν από οκτώ χρόνια, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά η
έρευνα της διαδικασίας ζύμωσης. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η νεοφυής
συνεργάστηκε με το North Face για να δημιουργήσει το πρώτο σακάκι
εξωτερικού χώρου στον κόσμο που κατασκευάστηκε με συνθετικό μεταξωτό
αράχνη, το Moon Parka το οποίο λιανικώς ξεπερνά τα 1.000 δολάρια ΗΠΑ. Το
σακάκι βασίζεται στο Antarctica Parka της North Face, το οποίο χρησιμοποιεί
συμβατικό υλικό και πωλείται στα 736 δολάρια, περίπου κατά ένα τρίτο
φθηνότερο από το Moon Parka.

Εικόνα 3.2.5. Moon Parka
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Αυξανόμενη τάση στην καινοτομία των ινών
Οι συνθετικές ίνες, μια καινοτομία του περασμένου αιώνα, αντιπροσωπεύουν
πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης ινών. Ωστόσο, καθώς τα
συνθετικά παράγονται από υλικά με βάση το πετρέλαιο, η πεπερασμένη
προσφορά πετρελαίου σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής των συνθετικών
υφασμάτων είναι ευαίσηητο στη μεταβλητότητα της αγοράς.
Το πιο σημαντικό είναι ότι τα προϊόντα με βάση το πετρέλαιο αφήνουν
σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Δεν είναι επίσης βιοδιασπώμενα και προκαλούν σημαντική βλάβη στο
περιβάλλον. Οι μικροσκοπικές ίνες από συνθετικά υφάσματα έχουν επίσης τη
δυνατότητα να δηλητηριάσουν την τροφική αλυσίδα. Σύμφωνα με μια μελέτη
του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας το 2011, οι μικροΐνες αποτελούσαν
το 85% των τεχνητών συντριμμιών που βρέθηκαν στις ακτές του κόσμου.
Οι καταναλωτές έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση της βιωσιμότητας ενός
προϊόντος, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νεαρούς. Όπως αναφέρεται στο
GRT (Global Retail Trends) για το έτος 2016, οι νεαροί τοποθετούν σε υψηλότερη
στάθμη την εταιρική ευθύνη και την αειφορία στις αποφάσεις αγοράς τους από
ό,τι άλλες γενιές. Τα συνθετικά υποκατάστατα υφασμάτων περιλαμβάνουν τα
βιολογικά βασισμένα συνθετικά και το μετάξι με βάση την πρωτεΐνη, τα οποία
βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές όπως φυτά και μικροοργανισμοί. Τα
βαμβακερά υφάσματα που αντέχουν στο νερό και στη βαφή συμβάλλουν επίσης
στην προώθηση της βιωσιμότητας, καθώς μπορούν να μειώσουν το νερό και την
ενέργεια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία πλύσης.
Οι νέες καινοτομίες περιλαμβάνουν επενδύσεις στην Ε & Α και, στις
περισσότερες περιπτώσεις, υψηλότερο κόστος κατασκευής. Για παράδειγμα, το
κόστος παραγωγής του συνθετικού μεταξιού αράχνης είναι $ 100 / kg ενώ η τιμή
κατώφλι για την μαζική υιοθεσία είναι $20-30 / kg, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα
στοιχεία της Spiber. Παρόλο που οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν
ένα επιπλέον ποσό για βιώσιμες προσφορές, είναι σημαντικό να επιτευχθεί
ισορροπία μεταξύ του τιμολογίου και της οικονομικής προσιτότητας και πολλές
καινοτομίες για τις ίνες δεν έχουν σημασία για τη μαζική αγορά ειδών ένδυσης.
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3.3. Αλυσίδα αξίας: ζητήματα βιωσιμότητας από την παραγωγή
υφαντικών ινών μέχρι τη χρήση τελικών προϊόντων
Σοφία Παπακωνσταντίνου, CRE.THI.DEV., Ελλάδα

Εισαγωγή
Ως βιώσιμη μόδα μπορεί να οριστεί "Ένα αναδυόμενο σύνολο φιλοσοφιών
σχεδιασμού και επιχειρηματικών πρακτικών για τη διαχείριση των επιπτώσεων
(οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) που συνδέονται με τον κύκλο
ζωής των ειδών ένδυσης, υποδημάτων, αξεσουάρ και άλλων ειδών μόδας".
Ταυτόχρονα, η Βιώσιμη Μόδα Κατανάλωση είναι: "Η χρήση ρούχων για σκοπούς
πέραν των χρηστικών αναγκών, για σκοπούς που περιλαμβάνουν "δημιουργία
ταυτότητας" και που επιτυγχάνεται χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους».
Το σημερινό σύστημα ένδυσης «αγορά-χρήση-απόθεση» «take-make-dispose»
είναι εξαιρετικά σπάταλο και πολύ ρυπογόνο. Πέραν των αξιέπαινων
συνεχιζόμενων προσπαθειών, απαιτείται ένα νέο σύστημα για την οικονομία της
κλωστοϋφαντουργίας και η παρούσα έκθεση προτείνει ένα όραμα
ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Σε ένα τέτοιο μοντέλο,
τα ρούχα, το ύφασμα και οι ίνες επανεισάγονται στην οικονομία μετά τη χρήση
και δεν καταλήγουν ποτέ ως απόβλητα. Το όραμα αυτό βασίζεται σε τέσσερις
φιλοδοξίες που θα οδηγήσουν σε καλύτερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές εκβάσεις, κατακτώντας τις ευκαιρίες που χάνονται από το σημερινό
γραμμικό σύστημα κλωστοϋφαντουργίας.





Να εξαλειφθούν οι ανησυχητικές ουσίες και η απελευθέρωση μικροϊνών,
ευθυγραμμίζοντας τις προσπάθειες της βιομηχανίας και συντονίζοντας
την καινοτομία για να δημιουργηθούν ασφαλείς κύκλοι υλικού.
Να μεταμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί,
πωληθεί και χρησιμοποιηθεί για να απομακρυνθούν από τον ολοένα και
περισσότερο
αποθετικό χαρακτήρα τους, κλιμακώνοντας τα
προγράμματα μίσθωσης, καθιστώντας την αντοχή πιο ελκυστική, και την
αύξηση της χρήσης της ένδυσης μέσω των δεσμεύσεων και της πολιτικής
των εταιρειών.
Να ρυθμίσει ριζικά την ανακύκλωση μετατρέποντας το σχεδιασμό, τη
συλλογή και την επανεπεξεργασία της ένδυσης. Επιδίωξη καινοτομίας
για τη βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας της ανακύκλωσης.
Τόνωση της ζήτησης για υλικά ανακύκλωσης, και την εφαρμογή της
συλλογής ενδυμάτων σε κλίμακα.
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Να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τους πόρους και να προχωρήσετε
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κυκλική οικονομία και αποδοτικότητα των πόρων
Μάθετε να κάνετε περισσότερα με λιγότερα
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, όπως κάθε άλλος
μεταποιητικός τομέας, ασχολείται με τη μετατροπή πόρων - υλικών, ενέργειας,
νερού, χημικών ουσιών σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας για επαγγελματίες ή
ιδιώτες
τελικούς
χρήστες.
Αρκετές
διαδικασίες
παραγωγής
στη
κλωστοϋφαντουργίας, όπως η βαφή και το φινίρισμα, είναι πράγματι πολύ
εντατικές σε πόρους. Καθώς η κατανάλωση αυτών των πόρων δεν είναι
ελεύθερη, οι εταιρείες έχουν φυσικό κίνητρο να τις χρησιμοποιήσουν όσο το
δυνατόν αποτελεσματικότερα. Επιπλέον, η αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με
την ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές CO2, τη χρήση των υδάτων, την ποιότητα
των λυμάτων ή την ατμοσφαιρική ρύπανση ωθεί τη βιομηχανία να επιδιώκει
καλύτερη τεχνολογία για να συνδυάσει οικονομικά και οικολογικά οφέλη,
τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία. Τέλος, οι καλύτερες περιβαλλοντικές
επιδόσεις στην παραγωγή αρχίζουν να επιβραβεύονται ολοένα και περισσότερο
στην αγορά αυξάνοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο βιώσιμα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυστηρότεροι στόχοι για την αποδοτικότητα των
πόρων, η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας επιδιώκει βαθμιαία και
ριζοσπαστική καινοτόμες προσεγγίσεις. Οι βηματικές προσεγγίσεις
περιλαμβάνουν την τακτική αναβάθμιση της τεχνολογίας παραγωγής, την
απασχόληση καλύτερων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, τη χρήση
εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ή ανάκτησης ενέργειας, συστημάτων
επαναχρησιμοποίησης νερού ή χημικών, καλύτερων εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων ή γενικότερου σχεδιασμού παραγωγής και εκπαίδευση
προσωπικού. Οι προσεγγίσεις ριζικής τεχνολογικής καινοτομίας περιλαμβάνουν
τη μετάβαση από την υγρή σε στεγνή κατεργασία κλωστοϋφαντουργίας που
αντικαθιστά τη συμβατική βαφή, την εκτύπωση ή την τελική επεξεργασία με
ψηφιακή εκτύπωση, τη βαφή με υπερκρίσιμες διεργασίες CO2, πλάσματος,
λέιζερ ή επικάλυψης. Επίσης, τα απορρίμματα υλικών μπορούν να μειωθούν
ριζικά μεταβαίνοντας από το σύστημα κοπή-και-ραφή σε παραγωγή χωρίς ραφή,
για παράδειγμα σε πλεκτά ή σε άμεση χωρίς ενώσεις 3D παραγωγή από τεχνικά
κλωστοϋφαντουργικά ή σύνθετα υλικά.
Κάνοντας μια αλυσίδα να κινείται κυκλικά
Όταν συζητάμε για την καινοτομία και το δυναμικό της αγοράς, η "Κυκλική
Οικονομία" γίνεται γρήγορα ένας από τους πλέον χρησιμοποιούμενους όρους
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Παρέχει
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κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανία κατά την πραγματοποίηση
επενδύσεων στην τεχνολογία παραγωγής (καθαρότερη και λιγότερο δαπανηρή),
την ανάπτυξη προϊόντων (πιο αειφόρα προϊόντα, επικέντρωση στην
ανακύκλωση) και σε σχέση με την επιλογή υφαντικών υλών (μεγαλύτερη έμφαση
στη χρήση βιώσιμων ινών). Ωστόσο, η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
δύσκολες προκλήσεις κατά τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό γραμμικό
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης (take - make - dispose) σε ένα κυκλικό
μοντέλο.

Εικόνα 3.3.1. Σχηματική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας

Σε ένα κυκλικό μοντέλο είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς στην παραγωγή, στη λιανική και στην επεξεργασία
αποβλήτων. Λόγω της κατακερματισμένης δομής, όπου επικρατούν οι ΜΜΕ, η
βιομηχανία δεν έχει την εξουσία να επιβάλει μια τέτοια συνεργασία με άλλους
βασικούς παράγοντες στην αλυσίδα αξίας. Συνεπώς, σημαντικές καινοτομίες δεν
εφαρμόζονται ακόμη σε μεγάλη κλίμακα, λόγω αβεβαιότητας όσον αφορά τις
απαιτούμενες επενδύσεις και μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας των
κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και της απουσίας μακροπρόθεσμων
δεσμεύσεων από τους λιανοπωλητές και τους μεταποιητές αποβλήτων. Επίσης,
το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι (ακόμη) ευνοϊκό για τα κυκλικά
συστήματα, αν και ο οδικός χάρτης της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ ενδέχεται να
προκαλέσει αλλαγές όσον αφορά τις πράσινες συμβάσεις και τη νομοθεσία
(ευθύνη για τα προϊόντα).
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια που πρέπει ακόμη να ξεπεραστούν
για την αποτελεσματική ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών μετά τη χρήση
μέσω νέων τεχνολογιών για τη διαλογή και την ανακύκλωση των υφαντουργικών
αποβλήτων,
καλύτερα
χρησιμοποιούμενα
συστήματα
συλλογής
κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη, καλύτερης εκπαίδευσης των καταναλωτών
και ευκολότερη πρόσβαση για τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές
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προϊόντων σε υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικά από πλευράς κόστους
ανακυκλωμένα κλωστουφαντουργικά υλικά.
Φυσικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Περίπου το 70% όλων των υφαντικών ινών που παράγονται στον κόσμο σήμερα,
καθώς και των περισσότερων χημικών προϊόντων επεξεργασίας
κλωστοϋφαντουργίας είναι ορυκτά. Οι φυσικές ίνες, ενώ είναι αναμφίβολα
ανανεώσιμες, δεν είναι αυτομάτως η βιώσιμη λύση, όπως δείχνει η περίπτωση
συμβατικού βαμβακιού, η οποία αναπτύσσεται με μεγάλη χρήση νερού και
φυτοφαρμάκων σε ορισμένες από περιοχές με τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Το ενδιαφέρον της αγοράς για τις φυσικές ίνες που παράγονται στην ΕΕ, όπως το
λινό, η κάνναβη, καθώς και το ευρωπαϊκό μαλλί και βαμβάκι, αυξάνονται λόγω
της εκτίμησης των ευνοϊκών προοπτικών βιωσιμότητας και του ενδιαφέροντος
των εφαρμογών τους στην ανάπτυξη τελικών αγορών υφανσίμων ινών, όπως
σύνθετα υλικά για την κατασκευή ή τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα
λειτουργικά ενδύματα και για εσωτερικούς χώρους που υποφέρουν από
αλλεργίες ή γενικότερα καταναλωτές που έχουν συνείδηση της υγείας ή φυσικά
επιβραδυντικά φλόγας (π.χ. μαλλί) για προστατευτική ενδυμασία. Ως γεωργικά
προϊόντα, οι φυσικές ίνες συνήθως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την
αποδοτικότητα της παραγωγής σε σύγκριση με τις τεχνητές ίνες που παράγονται
σε ελεγχόμενες βιομηχανικές διεργασίες μεγάλης κλίμακας. Υποφέρουν επίσης
από μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω της επίδρασης της αλλαγής του καιρού και
άλλων φυσικών συνθηκών πέρα από τον έλεγχο του παραγωγού. Η ταχεία
πρόοδος της γεωργικής παραγωγικότητας και οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας
βιομάζας αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή διττή προσέγγιση για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικής θέσης των ευρωπαϊκών υφαντικών ινών βιολογικής προέλευσης.
Οι πόροι των ευρωπαϊκών δασικών και γεωργικών αποβλήτων αποτελούν
άφθονη, βιώσιμη και οικονομική πρώτη ύλη για τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες,
καθώς και η βιοχημεία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τη
λειτουργικότητα των κλωστουφαντουργικών. Εκτός από το γεγονός ότι είναι
πλήρως ανανεώσιμες, αυτές οι βιοοικονομικές πορείες για τα
κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης, συμβάλλουν επίσης στη μείωση των
επικίνδυνων και τοξικών χημικών ουσιών από τη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας και διευκολύνουν τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας
μέσω καλύτερης ανακύκλωσης ή βιοαποδόμησης των αποβλήτων και
ευκολότερης επεξεργασίας των λυμάτων
Προκλήσεις βιωσιμότητας
Υπάρχουν τέσσερα κλειδιά για την Απεμπλοκή της Συμβολής των Καταναλωτών
στη Βιώσιμη Κατανάλωση Μόδας. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική
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προσέγγιση απέναντι στον καταναλωτή, καθώς και διαφορετικές απαιτήσεις για
τη δέσμευση του κλάδου, όπως αποδεικνύει ο παρακάτω πίνακας.
Πίνακας 3.3.1 Προσεγγίσεις προς Βιώσιμη Μόδα

Ξανασκεφτείτε:
Η
βιωσιμότητα
γίνεται
βασικό
μέρος
της
νοοτροπίας
των
καταναλωτών (π.χ.εν’ω
ντ’υνονται και ψωνίζουν)

Μείωση: Μείωση των
επιπτώσεων
που
σχετίζονται με τα στάδια
παραγωγής
και
κατανάλωσης

(Επανα-)
Χρήση:
Καλύτερη διαχείριση των
ντουλαπών και αυξημένη
κατανομή / ανταλλαγή
και επαναπώληση των
ενδυμάτων
Ανακύκλωση: Επέκταση
της ωφέλιμης ζωής των
ενδυμάτων και εκτροπή
των ενδυμάτων από τις
προσεγγίσεις
τύπου
υγειονομικής ταφής

Προσεγγίσεις
προς τον καταναλωτή
- αύξηση μόρφωσης
στη μόδας
- αύξηση
της
ποιότητας και της
μακροζωίας
του
προϊόντος
- αλλαγή
στάσης
απέναντι
στα
προϊόντα
που
χρησιμοποιούσατε
προηγουμένως
- Παραγωγή:
προσμέτρηση
περιβαλλοντικών
και
κοινωνικών
επιπτώσεων
- Κατανάλωση:
καλύτερη φροντίδα
και επισκευή
- Ενεργοποίηση
κοινωνικών
ανταλλαγών
και
αναβάθμιση
αγορών
και
καταστημάτων
μεταχειρισμένων
- ανακύκλωση
και
επανάχρηση
- Ανα-κατασκευή

Συμμετοχή βιομηχανίας
- να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- εταιρικές σχέσεις για τη διεξαγωγή
εκστρατειών για τους καταναλωτές με
χρήση τυποποίησης / καθορισμού τάσεων
- να τυποποιήσουν και να απαιτήσουν
ετικέτες ποιότητας
- κίνητρα για εγγυήσεις

- νομοθεσία για τη διαφάνεια των
προϊόντων
- Αυστηρή ρύθμιση των χημικών ουσιών
- Βελτίωση
/
τυποποίηση
ετικετών
φροντίδας και ενίσχυση της τήρησης της
κατασκευής
- Χρηματοδότηση της ανάπτυξης της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης / δεξιοτήτων /
δεξιοτεχνίας
- ανάπτυξη αγορών / μέσων ανταλλαγής
- να αναπτυχθεί πρόγραμμα για τη βοήθεια
μικρών επιχειρήσεων

- να ενθαρρύνουν συλλογές ενδυμάτων
χωρίς επένδυση
- ανάπτυξη
αγορών
/
μέσων
για
ανακτηθέντα υλικά

Βιωσιμότητα μέσω της ανθεκτικότητας
Υπάρχουν δύο είδη ανθεκτικότητας:
1. Φυσική ανθεκτικότητα Σχεδιασμός και κατασκευή ενδυμάτων για τη
δημιουργία προϊόντων που μπορούν να αντισταθούν σε ζημιές και
φθορά. Για ένα ένδυμα από πλεκτό, για παράδειγμα, η φυσική
ανθεκτικότητα μπορεί να προσδιοριστεί από τον βαθμό της απολέπισης
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που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. για τις κάλτσες, ο μετρητής
μπορεί να είναι το ξεθώριασμα.
2. Συναισθηματική ανθεκτικότητα Σχεδιασμός ενδυμάτων που λαμβάνει
υπόψη τη συνάφεια και την επιθυμία του καταναλωτή - εξακολουθεί να
του ταιριάζει ή δεν είναι πλέον στο γούστο του;
Σε μια εποχή όπου πολλά επιχειρηματικά μοντέλα ενδύματος βασίζονται σε
συχνές αγορές χαμηλού κόστους, η κατασκευή για αντοχή μπορεί να φαίνεται
αντιπαραγωγική. Ωστόσο, αυτή η άποψη χάνει την επιχειρηματική ευκαιρία που
έρχεται με την πρωτοπορία. Τα ενδύματα που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν
τη φθορά και να απευθύνονται στον πελάτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
συμβάλλουν επίσης στην προώθηση της αφοσίωσης στην εταιρεία, της
εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης των πελατών. Σε μια κορεσμένη αγορά, η
ποιότητα και η ανθεκτικότητα θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τους πελάτες
σας προσελκύοντας νέους αγοραστές από τους ανταγωνιστές σας.

Αειφορία και παραγωγοί
Σχεδιασμός και τεχνολογικές εκτιμήσεις: Οι σχεδιαστές και οι τεχνολόγοι έχουν
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των
ενδυμάτων. Πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι επιλέγουν τα
καταλληλότερα υλικά (νήματα, υφάσματα και εξαρτήματα) από αξιόπιστους
προμηθευτές που κατανοούν τις απαιτήσεις επιδόσεων της μάρκας. Η έρευνα και
ο εντοπισμός των καταλληλότερων διαδικασιών είναι επίσης καθοριστικής
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν θα έχει καλές επιδόσεις. Το
στάδιο του σχεδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την τελική ανθεκτικότητα
ενός ενδύματος, με επιλογές για το στυλ και την κοπή, την εφαρμογή, τις ίνες και
τα νήματα, την κατασκευή και τις διακοσμήσεις που έχουν επιπτώσεις στο τελικό
προϊόν. Η φυσική αντοχή συχνά διέπεται από τον πιο αδύναμο κρίκο στην
αλυσίδα - ίσως όχι το επιλεγμένο ύφασμα ή ίνες, αλλά μια κακώς καθορισμένη
πτυχή της κατασκευής ή της παραγωγής.
Στυλ και κοπή: Τα ραμμένα και ημι-ραμμένα ενδύματα διαρκούν περισσότερο
επειδή αγγαλιάζουν τη μορφή καλά αισθητικά, ενώ τα υπερμεγέθη σχήματα και
τα σχήματα κιμονό που μπορούν να φορεθούν με μια ζώνη είναι ευπροσάρμοστα
και «άνετα» και επομένως ενδεχομένως να φοριώνται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Από τη σκοπιά της μόδας, τα «κλασικά» στυλ (π.χ. το μικρό μαύρο
φόρεμα, τα ραμμένα πουκάμισα, οι στενές φούστες, τα παντελόνια τύπου chino,
ζακέτα με λαιμο-V) τείνουν να διαρκούν περισσότερο, ειδικά εάν τα κύρια
χρώματα είναι το μαύρο, άσπρο, γαλάζιο, γκρι ή κόκκινο.
Προσαρμογή: Οι πελάτες δεν έρχονται σε τυποποιημένα μεγέθη και όλοι έχουν
τις ίδιες προτιμήσεις όσον αφορά την άνεση και την εφαρμογή. Ένας τρόπος για
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να αγκαλιάσετε αυτές τις διαφορές είναι να προσφέρετε ενσωματωμένη ρύθμιση
μεγέθους. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη χρήση στρατηγικών συνδέσεων, για
παράδειγμα, για την αύξηση ή τη μείωση του μεγέθους ή του μήκους των
πλευρικών ραφών ή των ποδιών.
Πρώτες ύλες: Δεδομένου ότι η ποιότητα των υφασμάτων εξαρτάται από πολλές
μεταβλητές, όπως οι τύποι ινών, τα μίγματα νήματος, η κατασκευή νήματος, η
κατασκευή υφάσματος, η βαφή και το φινίρισμα, υφάσματα με την ίδια
περιγραφή (π.χ. 100% βαμβάκι) συχνά διαφέρουν σημαντικα σε απόδοση και
διάρκεια ζωής. Ένας τρόπος με τον οποίο οι ομάδες σχεδιασμού μπορούν να
επηρεάσουν την ανθεκτικότητα ενός ενδύματος είναι να προσδιορίσουν τα
βασικά πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα υφάσματα - και στη συνέχεια οι
αγοραστές να προμηθεύουν υφάσματα που έχουν δοκιμαστεί για να πληρούν
αυτά τα πρότυπα. Ο καθορισμός προτύπων που ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο
με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ
ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι οι βλάβες των εξαρτημάτων δεν υπονομεύουν τα
οφέλη ενός καλά καθορισμένου υφάσματος. Παραδείγματος χάριν, ο
προσδιορισμός της κατασκευής σκληρού κολλάρου και μύτης στο κολλάρο που
ελαχιστοποιεί την τριβή ή η χρήση υφασμένων και όχι μη υφασμένων
ενδιάμεσων στρωμάτων και η χρήση ειδικών κουμπιών μπορούν να
εξασφαλίσουν ότι η αντοχή του πουκάμισου μεγιστοποιείται.
Χρώματισμός και επιλογή χρώματος: Το χρώμα είναι μία από τις σημαντικότερες
επιρροές όταν οι πελάτες επιλέγουν νέα ρούχα. διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στο να αποφασίσει πότε ένα ρούχο έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του. Η
επιλογή χρώματος, οι μέθοδοι εφαρμογής και οι συνθήκες επεξεργασίας (π.χ. ρΗ,
θερμοκρασία και χρήση παραγόντων επιπέδωσης) έχουν όλες τεράστια επίδραση
στη σταθερότητα των χρωμάτων. Η χρήση τυπικών μεθόδων δοκιμής για τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της επιλεγμένης χρωστικής ουσίας πριν από
τη χύδην παραγωγή είναι γρήγορη και φθηνή για να ολοκληρωθεί. Για
παράδειγμα, η εξασθένηση λόγω της δράσης των πούδρων πλύσης μπορεί να
δοκιμαστεί με δοκιμές οξειδωτικής λεύκανσης. Μπορεί να ζητηθεί τεχνική
υποστήριξη για την επιλογή χρωστικών, δοκιμών και επιδόσεων από διάφορους
κατασκευαστές χρωστικών ουσιών.
Φινίρισμα υφασμάτων: Οι διεργασίες φινιρίσματος χρησιμοποιούνται για τη
βελτίωση της εμφάνισης, της απόδοσης ή της «αίσθησης» του τελικού
υφάσματος ή του ρουχισμού. Πολλές επεξεργασίες φινιρίσματος μπορούν να
επηρεάσουν την απόδοση και την αντοχή ή να διευρύνουν την ενεργή χρήση
ενός ενδύματος. Για πολλές μάρκες και λιανοπωλητές, η μεγαλύτερη χρήση
βαμβακερών και βαμβακερών μιγμάτων σε πλεκτά και πλεγμένα υφάσματα έχει
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ενδυμάτων που έχουν επιστραφεί ή
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απομακρυνθεί πρόωρα εξαιτίας της απολέπισης. Η απολέπιση προκαλείται από
την τριβή που διαταράσσει την επιφάνεια του υφάσματος, προκαλώντας
δύσκολες φουσκάλες από μπλεγμένες ίνες. Η επεξεργασία των υφασμάτων με
μια πρόσθετη διαδικασία που ονομάζεται βιο-στίλβωση μπορεί να μειώσει την
τριβή που προκαλεί την απολέπιση, και να παρατίνει τη διάρκειας ζωής του
προϊόντος.
Παραγωγή: Οι σχεδιαστές έχουν πολλούς τύπους ραφής, νήματα ραπτικής,
μοντέλα μηχανών και ρυθμίσεις για να διαλέξουν, καθώς και μια σειρά μεθόδων
για την κατασκευή ενδυμάτων. Κάθε τεχνική θα ταιριάζει καλύτερα σε ένα
συγκεκριμένο τύπο υφάσματος ή ενδυμάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να επιτύχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ο συντονισμός του σχεδιασμού και της
παραγωγής για την ευθυγράμμιση των προδιαγραφών θα βελτιώσει επίσης την
ανθεκτικότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα, η επιλογή της σωστής πυκνότητας
βελονιών για τις ραφές θα ελαχιστοποιήσει την ολίσθηση του υφάσματος και το
σούφρωμα του υφάσματος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι σωστές
διαδικασίες λειτουργίας έχουν χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των
επενδύσεων βοηθούν στην αποφυγή της αποκόλλησης.
Δοκιμές προϊόντων: Υπάρχουν πλέον δοκιμές στη βιομηχανίας για τα υφάσματα
και τα ενδύματα. Αυτά καλύπτουν τις φυσικές δοκιμές, τη σταθερότητα
χρωμάτων, τις χημικές δοκιμές και την ευφλεκτότητα, απολέπιση,
ξύσιμο,ελαστικότητα και ολίσθηση ραφής και μπορούν να αποτελέσουν μέρος
των προδιαγραφών του προϊόντος. Οι φυσικές δοκιμές περιλαμβάνουν: ρήξη
ραφής, αντοχή στο σχίσιμο; δύναμη έκρηξης, απολέπιση, τριβή, ελαστικότητα;
και ολίσθηση ραφών. Τα πρότυπα ενδέχεται να είναι τα βρετανικά (BSI), τα
ευρωπαϊκά (CEN) ή τα διεθνή (ISO), ακόμη ειδικά για τη λιανική πώληση. Η Marks
& Spencer, για παράδειγμα, οδήγησε στην ανάπτυξη προτύπων τεχνολογίας
ένδυσης. Η χρήση σαφώς καθορισμένων πρωτοκόλλων δοκιμής για τα
εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία μπορεί να ενσωματωθεί στις
προδιαγραφές του προϊόντος για να διασφαλιστεί η συνοχή της ποιότητας που
οδηγεί σε σταθερή ανθεκτικότητα του προϊόντος, όχι μόνο μέσα σε μεμονωμένες
παρτίδες παραγωγής αλλά σε πολλές αποστολές.
Δοκιμές στον χρήστη: Ένας καλός τρόπος για να διαπιστώσετε πόσο κατάλληλο
είναι ένα ύφασμα για την προβλεπόμενη χρήση του είναι μέσω δοκιμών πριν
από την παραγωγή. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση
μιας σειράς ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την ανθεκτικότητα του
ενδύματος, όπως: πόσο καλά αντέχει το πλύσιμο. ευαισθησία σε χρώση.
ανθεκτικότητα του υφάσματος · και την κατανόηση των οδηγιών φροντίδας.
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Βιωσιμότητα και καταναλωτές
Εκπαίδευση πελατών και ανταλλαγή μηνυμάτων: Δίνοντας μικρή κατεύθυνση, οι
πελάτες θα είναι σε θέση να μετρήσουν την ποιότητα και τη δυνητική
ανθεκτικότητα των ενδυμάτων πριν αγοράσουν. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν:
 αξιολόγηση των ραφών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την
αναζήτηση χαλαρών νημάτων και σπασμένων βελονιών. Οι καταναλωτές
θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι μια υψηλότερη πυκνότητα
ραφών ανά ίντσα είναι γενικά καλύτερη, που πρέπει να είναι σχετικά
σφιχτή και ότι οι ραφές ή οι διπλές ραφές είναι συνήθως ισχυρότερες και
μπορεί να διαρκούν περισσότερο από ένα ισοδύναμο με απλές ραφές.
 εξέταση των επενδύσεων ενδυμάτων και της ενίσχυσης. Για παράδειγμα,
κοιτάζοντας τα γύρω φερμουάρ, κουμπιά ή άλλες περιοχές υψηλής
χρήσης.
 κατανόηση του γεγονότος ότι το περιεχόμενο των ινών θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των ρούχων Για παράδειγμα, οι
φυσικές ίνες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο και να πλυθούν πιο
εύκολα σε ορισμένες εφαρμογές ένδυσης παρά οι συνθετικές
εναλλακτικές λύσεις.
 να διαβάζετε τις οδηγίες φροντίδας και να βεβαιώθείτε ότι
ακολουθούνται - τα ενδύματα θα πρέπει να καθαρίζονται στεγνά εάν
είναι απαραίτητο, να πλένονται εν ψυχρώ και / ή να στεγνώνουν, εάν
χρειάζεται. Και
 Ψάχνετε για λεκέδες, σχισμές, ραφές και
 άλλες προφανείς ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αποθήκευση ή τη
μεταφορά πριν από την πώληση.
Οδηγίες πλυσίματος και φορέματος: Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πλένουν
τα ρούχα τους στο σπίτι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των
ινών και των υφασμάτων και ως εκ τούτου να μειώσει την ανθεκτικότητα. Παρά
τις εκστρατείες μάρκετινγκ, τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι
εξακολουθούν να μην προσέχουν το πλύσιμο και συχνά πλένουν τα ευαίσθητα
υφάσματα σε λάθος θερμοκρασία. Η βελτίωση των πληροφοριών περί φροντίδας
σε ετικέτες, συσκευασίες και σημεία πώλησης ή σε ηλεκτρονικές πύλες
πληροφόρησης είναι ένας τρόπος χαμηλού κόστους για την αύξηση της
ανθεκτικότητας. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι συχνά δεκτικοί σε
προειδοποιήσεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της μη τήρησης των οδηγιών
φροντίδας. Οι συμβουλές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
 πλύνετε τα όμοια προϊόντα μαζί (για παράδειγμα, κοστούμια, ζευγάρια ή
εσώρουχα) και αφαιρέστε τα αξεσουάρ πριν από το πλύσιμο.
 Στεγνό καθάρισμα στα ρούχα όταν είναι απαραίτητο.
 εξετάστε τις επιλογές καθαρισμού ατμού.
 πλένετε όταν χρειάζεται και όχι μετά από κάθε φόρεμα
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αερισμό των ενδυμάτων ως μέσο φρεσκάδας.
αποφύγετε να τρίβετε λεκέδες και σημάδια για να αποφύγετε την
πρόκληση ζημιάς στο ύφασμα.
αποφύγετε τη χρήση διαλυτών για τον καθαρισμό των κηλίδων, καθώς
μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό.
αποθηκεύστε
κατάλληλα,
για
παράδειγμα
σε
κρεμάστρες.
χρησιμοποιώντας βρόχους ρούχων ή άλλα χαρακτηριστικά που
παρέχονται. διπλώστε και αποφέυγετε το φως του ήλιου όταν δεν
χρησιμοποιείται.
να χρησιμοποιείτε αντι-σκώρους κατά την αποθήκευση.
Χρησιμοποιήστε μια ειδική σακούλα πλυσίματος για ευαίσθητα
αντικείμενα, και
Σιδεώστε τα ρούχα στη σωστή θερμοκρασία και αντιστρέψτε αυτά με
μοτίβα για να αποφύγετε ζημιές.
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3.4. ΕΚΕ για εταιρείες ένδυσης: ορισμοί, αιτιολόγηση και βέλτιστες
πρακτικές
Desiree Scalia, CIAPE, Ιταλία

Εισαγωγή
Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε για την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(ΕΤΕ) και για τους στόχους της. Επιπλέον, θα ανακαλύψετε λίγα παραδείγματα
για το τι μπορεί να γίνει από τις εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με
αυτή την έννοια και τι έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα από μερικές από τις πιο
γνωστές μάρκες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Τέλος, θα
ενημερωθείτε για την εξέλιξη της έννοιας της ΕΚΕ και για τα βήματα που
απαιτούνται για την παρακολούθηση των νέων τάσεων.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη για εταιρείες μόδας: ορισμοί, αιτιολόγηση και
βέλτιστες πρακτικές.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) περιλαμβάνει την επίτευξη επιχειρηματικής
επιτυχίας με τρόπους που σέβονται τις ηθικές αξίες και σέβονται τους
ανθρώπους, τις κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει ένας κοινός
και πλήρης ορισμός της ΕΚΕ, αλλά μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτόν της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια σημαντική ιδέα
που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και να ενσωματώσει τα
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και
τις σχέσεις των ενδιαφερομένων».
Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να βρεθούν
δύο πτυχές: πρώτον, η αναγνώριση ότι η εταιρεία δεν μπορεί να περιοριστεί στην
επιδίωξη κέρδους και σεβασμού του νόμου αλλά πρέπει να λειτουργήσει ηθικά
υπεύθυνη και να αναπτύξει μια "κοινωνική ευαισθησία" συλλογικού
συμφέροντος · δεύτερον, η συνειδητοποίηση ότι κάθε εταιρεία τοποθετείται στο
κέντρο ενός δικτύου σχέσεων, όπου η κάθε μια περιλαμβάνει παράγοντες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επηρεάζουν τη δυναμική της εταιρείας.
Η κοινωνία και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο: οι επιχειρήσεις
παρέχουν θέσεις εργασίας, προϊόντα και φόρους, ενώ η κοινωνία παρέχει τους
εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τις υποδομές. Κανένας δεν μπορεί να
επιβιώσει χωρίς τον άλλη, έτσι είναι λογικό οι επιχειρήσεις και η κοινωνία να
συνεργαστούν προς όφελος και των δύο.
Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της ΕΚΕ πρέπει να καθοδηγείται από εταιρείες, αλλά
άλλοι φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παράλληλα με αυτές. Οι δημόσιες
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αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, μπορούν να παρέμβουν
δημιουργώντας κίνητρα στην αγορά για να στηρίξουν υπεύθυνη επιχειρηματική
συμπεριφορά και να ενθαρρύνουν την αποκαλούμενη «εταιρική λογοδοσία»,
δηλαδή τη στάση των εταιρειών να ανταποκρίνονται στη συμπεριφορά τους
έναντι των ενδιαφερομένων και των καταναλωτών. Τα συνδικάτα
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση συμφωνιών με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές και οι
επενδυτές επηρεάζουν τις επιχειρηματικές επιλογές μέσω των αποφάσεων
αγοράς και επενδύσεων που υιοθετούν. Τέλος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
διαδραματίζουν
βασικό
ρόλο,
καθώς
πραγματοποιούν
δράσεις
ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένα θέματα και συμβάλλουν στη διάδοση μιας
συγκεκριμένης εικόνας, τόσο θετικής όσο και αρνητικής, μεταξύ των αγοραστών.
Για μια εταιρεία, ο στόχος της ΕΚΕ είναι ως εκ τούτου: να μεγιστοποιηθεί η
δημιουργία κοινής αξίας μεταξύ ιδιοκτητών / μετόχων και άλλων
ενδιαφερομένων και της κοινωνίας γενικότερα και να προσδιοριστούν, να
προληφθούν και να μετριαστούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της
δραστηριότητάς της μέσω ακριβούς ανάλυσης κινδύνου.

Εικόνα 3.4.1. ΕΚΕ και συνδεδεμένοι έννοιες

Οφέλη για μια εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που εφαρμόζει
δράσεις ΕΚΕ
Είναι ενδιαφέρον ότι διάφορες στατιστικές πηγές δείχνουν ότι οι εταιρείες με
έντονη εστίαση στην επιχειρησιακή ηθική έχουν καλύτερη οικονομική απόδοση
από άλλες εταιρείες. Ορισμένα εμπορικά σήματα κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, τα οποία εφαρμόζουν πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
επέδειξαν ισχυρό θετικό συσχετισμό μεταξύ της ΕΚΕ και της κερδοφορίας.
Εκτός από τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο, το ζήτημα αν μια οργάνωση ενεργεί
ηθικά υπεύθυνη ή όχι, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τους
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υποψήφιους εργαζόμενους. Προκειμένου να προσελκυστούν υποψήφιοι υψηλού
επιπέδου, μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει μια καλή ιστορία της ΕΚΕ, καθώς οι
άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται για εταιρείες που ενδιαφέρονται όχι μόνο
για τον εαυτό τους, αλλά και για τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους καθώς
και για το περιβάλλον.
Επίσης, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τον τρόπο με
τον οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν τα χρήματά τους και περιμένουν τις
επιχειρήσεις να είναι υπεύθυνες για τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντικές
τους επιπτώσεις στην κοινωνία και την κοινότητα. Προτιμούν κατά προτίμηση
κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίοι λαμβάνουν
συγκεκριμένα μέτρα από αυτή την άποψη και επικοινωνούν σχετικά με αυτό με
τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.
Ο πρώτος τομέας εφαρμογής της ΕΚΕ είναι σίγουρα εντός της εταιρείας και
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και επενδύσεων με στόχο
τη βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Με τη
λογική αυτή, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου
ψυχο-σωματικής ευεξίας των εργαζομένων τους, διασφαλίζοντας την ασφάλειά
τους και παρέχοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον θα πρέπει
επίσης να τους βοηθήσει να αυξήσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τον
τρόπο ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες «Εταιρικής
Οικογενειακής Ευθύνης» με στόχο τη δημιουργία καλύτερης ισορροπίας μεταξύ
της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και, πάνω απ’ όλα, των
γυναικών εργαζομένων.
Η δέσμευση της εταιρείας στην τοπική κοινότητα και η συμβολή της στην
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και η δημιουργία
οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χορηγίας
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών κοινωνικής
αλληλεγγύης και παροχής φιλανθρωπικών συμβολών.

Εικόνα 3. 4. 2. Το δένδρο ΕΚΕ
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Βέλτιστες πρακτικές
Brunello Cucinelli και η "ανθρωπιστική του επιχείρηση"
Ένα παράδειγμα αριστείας στην «υπεύθυνη διαχείριση της εταιρείας», στην
«ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου» και στο «σεβασμό και ενσωμάτωση στην
επικράτεια», αντιπροσωπεύεται από την Brunello Cucinelli Spa, ιταλική εταιρεία
μόδας ειδικευμένη στο κασμίρ, η οποία σήμερα είναι μία από τις πιο
αποκλειστικές μάρκες στη διεθνή αγορά μόδας. Ο Brunello Cucinelli
ακολουθούσε πάντα ένα επιχειρηματικό μοντέλο με ηθικό και ανθρωπιστικό
χαρακτήρα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, όπου μέρος του κέρδους
επανεπενδύεται σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης
των εργαζομένων και της κοινότητας, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε αξίες
όπως νομιμότητα, διαφάνεια, ποιότητα, βιωσιμότητα και ευθύνη απέναντι στην
κοινότητα.
"Στην οργάνωσή μου, το επίκεντρο είναι το κοινό αγαθό, το οποίο είναι η
καθοδηγητική δύναμη για την επιδίωξη συνετών και θαρραλέων ενεργειών. Στην
επιχείρησή μου, οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε παραγωγικής
διαδικασίας, διότι είμαι πεπεισμένος ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια
αποκαθίσταται μόνο μέσω της ανακαλύψεως της συνείδησης. Το έργο αυξάνει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τους συναισθηματικούς δεσμούς που απορρέουν
από αυτό ", λέει ο Brunello Cucinelli.
Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών που προσανατολίζονται στην τοπική
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η αποκατάσταση του μεσαιωνικού χωριού
Solomeo εμπίπτει σίγουρα σε αυτό που ο επιχειρηματίας έχει επιτύχει όλα αυτά
τα χρόνια, τόσο άμεσα όσο και μέσω συνεργασιών με δημόσιους οργανισμούς
και οργανισμούς.

Εικόνα 3.4.3. Τοπική κοινωνία και εργαζόμενοι στο κέντρο των ενεργειών ΕΚΕ

Η δέσμευση της εταιρείας στην τοπική κοινότητα είναι επίσης ορατή στο "Foro
delle Arti", ένα σύστημα δημιουργημένο για συνάντηση, δημιουργικότητα και
πολιτισμό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παραμείνει ως κληρονομιά για τις
μελλοντικές γενιές. Το Foro delle Arti αντιπροσωπεύει τον τόπο όπου η Teatro
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Cucinelli βρήκε φωνή τα τελευταία χρόνια. Φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και
υπαίθριες παραστάσεις και μια σειρά από υπαίθριες βεράντες που ονομάζεται
"Giardino dei Filosofi" με θέα στην κοιλάδα του Ούμπρια. Και τέλος η "Accademia
Neoumanistica" με μια βιβλιοθήκη μέσα της.
Στο πλαίσιο του σεβασμού και της ολοκλήρωσης με την περιοχή, ο Όμιλος
βρίσκεται επίσης στον κατάλογο των εταιρειών που συμμετέχουν στο «Impronta
Ambientale», ένα πρόγραμμα που προωθεί το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος
με στόχο τον πειραματισμό και τη βελτιστοποίηση των διαφόρων μεθοδολογιών
μέτρησης της περιβαλλοντικής απόδοσης των εταιρειών, που αφορούν
ειδικότερα τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να είναι δυνατή η εναρμόνισή τους
και η αντιγραφή τους.
Επιπλέον, η ανακαίνιση του χωριού και οι συναφείς πολιτιστικές και
ανθρωπιστικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την ακριβή προστασία του
τοπίου και του περιβάλλοντος και την προσεκτική διαχείριση των σχέσεων με
τους εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα με την ποιοτική παραγωγή,
αντιπροσωπεύουν ένα έντονα διακριτικό και χαρακτηριστικό στοιχείο της
εταιρεία με σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την εικόνα της.
H&M και ΕΚΕ
Η H&M Hennes & Mauritz είναι μια σουηδική εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη που
ιδρύθηκε το 1947. Η επιτυχία της εταιρείας ξεκινάει από το Vasteras, μια
νοτιοανατολική πόλη στη Σουηδία, όπου άνοιξε το κατάστημα ειδών ένδυσης
Hennes. Η φιλοσοφία του κ. Persson, ιδιοκτήτη του Hennes, ήταν να "νικήσει τον
ανταγωνισμό και να καταστήσει τον κόσμο της μόδας προσιτό σε όλους χωρίς να
παραμελήσει την ποιότητα", μια πεποίθηση ότι ακόμα και σήμερα η εταιρεία
συνεχίζει με πεποίθηση. Το 1952, η απροσδόκητη και πρόωρη επιτυχία της
boutique έπεισε τον Persson να επενδύσει σε ένα νέο κατάστημα στη Στοκχόλμη
που θα επιτρέψει στην εταιρεία να αυξήσει την προβολή της και να
δημιουργήσει περισσότερες πωλήσεις. Από τη δεκαετία του '70, η πορεία της
επιτυχίας της H&M ήταν πάντα λαμπρή.
Παρά τη μετάβαση από μια μικρή μπουτίκ σε έναν παγκόσμιο κολοσσό, ο στόχος
της εταιρείας είναι πάντα η υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών της,
προσφέροντάς τους προϊόντα μόδας, με καινοτόμο σχεδιασμό και προσιτή τιμή
διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υλικών και των διαδικασιών
παραγωγής. Αυτή η φιλοσοφία, στην οποία η εταιρεία έχει χτίσει το
ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, υποστηρίζεται κατάλληλα από διάφορες
επιχειρηματικές στρατηγικές.
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Η επιτυχία της εταιρείας προέρχεται επίσης από τη γνώση της προσαρμογής στη
δυναμική της αγοράς μόδας, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο
επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού κόστους, βασισμένο στην ταχύτητα σχεδιασμού
και παραγωγής και πολύ χαμηλό κόστος. Έτσι, ο ευέλικτος σχεδιασμός και η
αποδοτική εφοδιαστική αποτελούν τη βάση της επιτυχίας της εταιρείας.
επιτρέπουν τη συνεχή προσαρμογή του πεδίου τιμών για τους πελάτες. Επιπλέον,
με την πάροδο των ετών, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει την προσφορά της
με στρατηγικό τρόπο, δημιουργώντας νέες μάρκες και επεκτείνοντας το στόχο
της.
Η H&M Group είναι σήμερα παρούσα σε 55 χώρες με περισσότερα από 3500
καταστήματα. Η H&M δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της
βιωσιμότητας και από το 2002 γράφει μια ετήσια έκθεση που επιτρέπει στους
ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις ενέργειες της εταιρείας και για τους
στόχους που έχουν επιτευχθεί στον περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό τομέα. Ως
επιβεβαίωση της δέσμευσής της και των σημαντικών επενδύσεών της σε αυτά τα
θέματα, η εταιρεία είναι παρούσα εδώ και πολλά χρόνια στην κύρια κατάταξη
των πιο βιώσιμων εταιρειών στον κόσμο.
Ο Karl-Johan Persson, Διευθύνων Σύμβουλος της H&M και υιός του σημερινού
προέδρου, εξέδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη σχετικά με την έννοια της
βιωσιμότητας για την εταιρεία και τις ενέργειες που έγιναν σχετικά.
"Ο παππούς μου [ ... ] έχει συχνά μιλήσει για τη σημασία της μακροπρόθεσμης
σκέψης, όχι μόνο για τη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών. Ήθελε να
κοιτάξει τους πελάτες και τους συναδέλφους μας και να αισθανθεί καλά με την
εταιρεία, να δει ότι όλα είχαν γίνει στο σωστό δρόμο. Αυτό σημαίνει για εμάς ότι
προσφέρουμε στους πελάτες μας εξαιρετική αξία για τα χρήματα, αλλά και ότι
έχουμε θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Η επιχειρηματική μας ιδέα είναι να
προσφέρουμε τη μόδα και την ποιότητα στην καλύτερη τιμή.Είναι η καλύτερη
αξία, όχι η φθηνότερη τιμή. Η βιωσιμότητα είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού.
Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας, καθώς και οι συνάδελφοί μας, ανησυχούν όλο και
περισσότερο για το θέμα αυτό, [ ...] Είμαι πεπεισμένος ότι θα αποτελέσει μια
σημαντική διαφοροποίηση για το μέλλον. Η βιομηχανία της μόδας είναι πολύ
εξαρτημένη από τους φυσικούς πόρους [ ... ] θέλουμε να προχωρήσουμε από ένα
γραμμικό μοντέλο παραγωγής με ένα κυκλικό. Ταυτόχρονα, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή μας θα βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Η παραγωγή του ρούχου μπορεί να είναι μια
κλιμάκωση της ανάπτυξης για να δείξει στις κοινότητες τη διέξοδο από τη
φτώχεια. Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μια καλή αρχή, αλλά πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι καλά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
ανθρώπων και των κοινοτήτων τους.
154

Συνεχίζουμε τον διάλογό μας με κυβερνήσεις, για παράδειγμα, για τον καθορισμό
κατώτατων μισθών και τη δημιουργία νομικών πλαισίων για δίκαιες και
λειτουργικές διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κάναμε ένα άλλο
σημαντικό βήμα για να ευθυγραμμιστούμε με άλλες εταιρείες σε μια κοινή
προσέγγιση όσον αφορά τους μισθούς. Τέλος, επενδύουμε πολλούς πόρους για
να προσφέρουμε στους εργαζόμενους καλύτερες δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να διαπραγματευτούν τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας
απευθείας με τους δικούς τους προϊστάμενους ».
Η διαφάνεια είναι ένας ακόμη βασικός στόχος της εταιρείας. Η H&M
συνεργάζεται με άλλες μάρκες του Συνασπισμού Αειφόρου Ενδυμασίας, της
σημαντικότερης συμμαχίας της κλωστοϋφαντουργίας για μια βιώσιμη παραγωγή.
Ο κύριος στόχος του συνασπισμού είναι η κατασκευή του δείκτη Higg4, ενός
εργαλείου μέτρησης της αλυσίδας εφοδιασμού, τυποποιημένου για όλους τους
φορείς του κλάδου, το οποίο καθιστά δυνατή την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της παραγωγής και της πώλησης
προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη μέτρηση των επιδόσεων βιωσιμότητας, η
βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες, να επιλύσει επιβλαβείς
πρακτικές και να επιτύχει περιβαλλοντική και κοινωνική διαφάνεια για τους
καταναλωτές. Συνδυάζοντας δυνάμεις σε έναν συνασπισμό, οι εταιρείες είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν επείγουσες προκλήσεις τις οποίες δεν θα μπορούσαν να
λύσουν από μόνες τους.
Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η εταιρεία, είναι
σημαντικό να αναφέρουμε την πρωτοβουλία "Ανακυκλώστε τα ρούχα σας". Η
H&M ήταν η πρώτη μάρκα που ξεκίνησε την πρωτοβουλία αυτή σε πλήρη
κλίμακα, με κουτιά συλλογής ενδυμάτων σε όλα τα καταστήματα σε όλο τον
κόσμο. Η φιλοδοξία ήταν πάντα να καταστεί όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους
πελάτες να δώσουν στα ρούχα τους μια νέα ζωή.
Ίδρυμα Prada
Το 2015, η Prada εισήγαγε μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για την κοινωνική
ευθύνη και τη βιωσιμότητα και για μια νέα ηθική της εταιρείας. Το έργο
βιωσιμότητας, το οποίο παρακολουθείται μέσω ενός ειδικού ιστότοπου, αφορά
την αειφορία, τον πολιτισμό, το σεβασμό στις παραδόσεις και την επικράτεια.
Επιπλέον, το έργο Prada στοχεύει ειδικά στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης
αλυσίδας αξίας, η οποία θεωρείται θεμελιώδης για τον συνδυασμό ποιότητας και
καινοτομίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
Prada, Carlo Mazzi, αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στην εκ νέου ανάκτηση της
πραγματικής αξίας της εταιρείας, η οποία είναι κοινωνική ευθύνη, μέσω του
ελέγχου των ποιοτικών και δεοντολογικών προτύπων:
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"Πιστεύουμε ότι αποτελεί μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να
διευρύνουμε τους ορίζοντες εξετάζοντας επίσης τον αντίκτυπο των
δραστηριοτήτων μας, έτσι ώστε να κατευθύνουν την οικονομική ανάπτυξη προς
πιο βιώσιμες ισορροπίες. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος που θέλουμε να
επιδιώξουμε όχι μόνο μέσα από συνεχή προσοχή στη διαχείριση της
επιχείρησης, αλλά και ως υποστηρικτές του πολιτισμού στα διάφορα σχήματα
του: ως πηγή έμπνευσης, ως ευκαιρία για έκφραση και ανταλλαγή συμφερόντων
μεταξύ των ανθρώπων ».
Ο ιστότοπος περιλαμβάνει μια εισαγωγική ενότητα "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη",
η οποία παρέχει μια γενική εικόνα των δραστηριοτήτων μέσω κειμένων,
γραφικών πληροφοριών, χαρτών, εκθέσεων και αριθμών. Ο χώρος χωρίζεται στη
συνέχεια σε τρία κύρια τμήματα:
• "Εργασία" ως έκφραση χειροτεχνίας και καινοτομίας, διασφάλιση της
τεχνογνωσίας και μετάδοση δεξιοτήτων: Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε
να βρείτε φωτογραφίες των εργαζομένων που δημιουργούν, τσάντες,
ρούχα, παραδείγματα προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, υπάρχει
και η εισαγωγή ενός μελλοντικού έργου: η ακαδημία Prada, για την
εκπαίδευση νέων τεχνιτών που μπορούν να μάθουν και να μεταφέρουν
την τεχνογνωσία τους στον κλάδο της πολυτελούς κατασκευής.
• "Επικράτεια" ως θεραπεία για τους χώρους όπου δραστηριοποιείται η
εταιρεία μέσω ενός σεβαστού διαλόγου μεταξύ αρχιτεκτονικής και
περιβάλλοντος. Κάνοντας κλικ σε αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε μια
εικονική περιήγηση στις εγκαταστάσεις Montevarchi και Valvigna
(Τοσκάνη) και στο Montegranaro (Marche): πραγματικά «εργοστάσια
κήποι» όπου οι βιοτέχνες δουλεύουν σε φυσικό φως που φιλτράρεται
από την οροφή
• "Πολιτισμός" ως κληρονομιά για το μέλλον, διαφύλαξη της καλλιτεχνικής
κληρονομιάς, διάδοση του πολιτισμού και αναζωογόνηση των
περιφερειακών αστικών περιοχών, υποστήριξη των νέων ταλέντων. Ένα
παράδειγμα πάνω απ 'όλα: η αποκατάσταση της Γκαλερί και του νέου
Ιδρύματος Prada στο Μιλάνο.
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3.5. ΕΚΕ και ηθική παραγωγή και κατανάλωση
Σοφία Παπακωνσταντίνου, CRE.THI.DEV., Ελλάδα

Εισαγωγή
Η πυραμίδα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ένα εργαλείο με τη μορφή
μιας πυραμίδας που υποδηλώνει ποιες είναι οι δραστηριότητες που είναι
θεμελιώδεις για την ΕΚΕ και σε ποιες από αυτές θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα. Οι τέσσερις κοινωνικές ευθύνες που δημιουργούν την πυραμίδα
είναι οικονομική ευθύνη, νομική ευθύνη, ηθική ευθύνη και φιλανθρωπική
ευθύνη. Αυτά τα διαφορετικά στρώματα βοηθούν τους διαχειριστές στις
εταιρείες να βλέπουν τους διαφορετικούς τύπους ευθυνών που αναμένει η
κοινωνία από αυτές.

Εικόνα 3.5.1. Η πυραμίδα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μία από τις κύριες ανησυχίες όσον αφορά τη μετάβαση σε ταχεία μόδα ήταν η
βιωσιμότητα μιας τέτοιας μεθόδου παραγωγής όσον αφορά τους εργατικούς και
υλικούς πόρους. Δεδομένου ότι τα αντικείμενα που αγοράζονται είναι τόσο
φθηνά, οι καταναλωτές αγοράζουν αντικείμενα πιο συχνά, αλλά τα φορούν
λιγότερο συχνά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των
αποβλήτων υφασμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής κάθε
χρόνο και η ταχεία μόδα που συνδέεται με τον όρο «αναλώσιμη μόδα». Η
μετάβαση στην υπεράκτια παραγωγή και η φθήνεια των προϊόντων οδήγησε σε
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περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με θέματα δεοντολογίας και εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που αφορούν τη παραγωγή ταχείας μόδας, κυρίως με τις συνθήκες
εργασίας στα εργοστάσια και τη χρήση παιδικής εργασίας. Παρόλο που πολλοί
καταναλωτές φαίνεται να υπερασπίζονται κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που
επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους για τα εμπορικά σήματα μόδας, η ταχεία μόδα
είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη έρευνα, η
οποία δείχνει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα δεοντολογίας,
αλλά εφιστούν την προσοχή τους στις πιο μοντέρνες, προσανατολισμένες στις
τιμές προσφορές αυτών των λιανοπωλητών, με αποτέλεσμα «η αισθητική να
αμαρτάρει την ηθική».
Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ο όρος «αργή μόδα» άρχισε να χρησιμοποιείται
ως εναλλακτική λύση στη γρήγορη μόδα με τον ίδιο τρόπο που οι αγορές των
αγροτών και τα βιολογικά τρόφιμα αποτελούσαν αντίδραση στην επανάσταση
του γρήγορου φαγητού. Ορισμένες από τις προηγούμενες ερμηνείες αργής
μόδας σχετίζονται με τοπικά ποιοτικά κατασκευασμένα προϊόντα ή / και με την
υιοθέτηση αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδιαίτερα περιβαλλοντικών
αρχών στην παραγωγή και την ανακύκλωση. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
μια τέτοια άποψη όσον αφορά την ποιότητα και τη σχετική κληρονομιά της,
οδήγησε σε επαφές με λιανοπωλητές ειδών πολυτελείας. Η διαδικασία της αργής
μόδας περιλαμβάνει αειφόρες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που
εφαρμόζονται στα τρία επίπεδα σχεδιασμού, παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο αργός τρόπος στον τομέα της ταχείας
μόδας, δηλαδή οι εταιρείες όπως η Zara και η H&M έχουν αγκαλιάσει ορισμένα
στοιχεία αργής μόδας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Για παράδειγμα, η H&M
ανέπτυξε πρωτοβουλίες σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού,
ενθαρρύνοντας τους σχεδιαστές να εξετάσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
των προϊόντων που επιλέχθηκαν για σχέδια, να υποστηρίξουν τις πρακτικές ΕΚΕ
στην κλωστοϋφαντουργία, να εκπαιδεύσουν τελικά τους καταναλωτές σχετικά με
τη απόρριψη και την ανακύκλωση των ενδυμάτων. Ως πρακτικό παράδειγμα, η
H&M ενθαρρύνει τους πελάτες να φέρουν τα απορριφθέντα ρούχα για
ανακύκλωση έναντι ανταλλάγματος για νέα προϊόντα. Επιπλέον, η H&M
συντάσσει ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και είναι σχετικά διαφανής στη
στρατηγική της προμήθειας μέσω της δημοσίευσης ενός καταλόγου με όλα τα
εργοστάσια και τις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης του προμηθευτή.
Ηθική παραγωγή και κατανάλωση
Οι αλυσίδες εφοδιασμού της μόδας οδηγούνται κατά κύριο λόγο από τα γρήγορα
ρούχα και τη δυνατότητα απόρριψης. Βασίζονται στην ικανότητα των
κατασκευαστών να σταματούν και ν αξεκινούν την παραγωγή και στην ικανότητα
της μάρκας να μετακινηθεί ταχύτατα στις πιέσεις της αγοράς και των περιθωρίων
κέρδους. Ωστόσο, οι δημόσιες πιέσεις από αγωνιστές και ΜΚΟ (μη κυβερνητικές
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οργανώσεις) δημιούργησαν μια σημαντική δύναμη για αλλαγή. Οι έμποροι
λιανικής πώλησης αναγκάζονται να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στους τρόπους
που γίνεται η παραγωγής τους: η κακή δημοσιότητα γύρω από την ηθική δεν
είναι καλή για τις επιχειρήσεις.
Οι λιανοπωλητές μόδας και οι κατασκευαστές πρέπει να εξετάσουν τον
παγκόσμιο αντίκτυπό τους καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσουν προϊόντα στο
εξωτερικό και να επεκτείνονται σε νέες αγορές (τόσο από πλευράς πώλησης όσο
και κατασκευής). Η ηθική της τοπικής και παγκόσμιας προσφοράς, τα συναφή
εργασιακά ζητήματα και ο αντίκτυπός τους στις τοπικές κοινότητες είναι όλο και
πιο σημαντικές.
Η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των εμπόρων λιανικής πώλησης και των
εταιρειών ένδυσης, των κατασκευαστών και της εξωτερικής ανάθεσης είναι
καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία της διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα τα μέρη πρέπει να συνεργαστούν για να
διαμορφώσουν τον καλύτερο τρόπο εργασίας. Αυτό δεν είναι μια εύκολη
δυναμική σε καιρούς που η πίεση για μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση
της ταχύτητας είναι τα βασικά κριτήρια σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
λιανικής πώλησης. Ωστόσο, στην σημερινή κοινωνία που ενδιαφέρεται για το
περιβάλλον είναι απλώς απαράδεκτο να εκμεταλλευτούν όσους, όπως εργάτες
εργοστασίων στις αναπτυσσόμενες χώρες, που έχουν λιγότερη φωνή.
Εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στη βιομηχανία της μόδας και υπάρχουν
πολλά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Ανθρώπινα δικαιώματα
Αναγκαστική εργασία, παιδική εργασία, σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις και
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που πρέπει
να περάσουν οι άνθρωποι που κάνουν τα ρούχα μας. Παρά το γεγονός ότι
υπάρχουν διεθνή πρότυπα και εθνικοί νόμοι που πρέπει να προστατεύουν τους
ανθρώπους, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρατούν σε
ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας. Ο παγκόσμιος δείκτης δουλείας υπολογίζει
ότι 36 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα σε κάποια μορφή σύγχρονης
δουλείας. πολλοί από αυτούς κάνουν ρούχα για δυτικές εταιρείες.
Δίκαιη αμοιβή: Ο νόμιμος ελάχιστος μισθός στις περισσότερες χώρες παραγωγής
ρούχων είναι σπάνια αρκετός για να ζήσουν οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, στο
Μπαγκλαντές, εκτιμάται ότι ο ελάχιστος μισθός καλύπτει μόνο το 60% του
κόστους ζωής σε μια παραγκούπολη. Οι χαμηλοί μισθοί διατηρούν τους
εργαζόμενους στην ένδυση σε έναν κύκλο φτώχειας και προσθέτουν στην πίεση
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να εργάζονται πολλές ώρες υπερωριών, οι οποίες επηρεάζουν την υγεία και την
ασφάλειά τους, καθώς και την ποιότητα των ρούχων.

Εικόνα 3.5.2. Το ζήτημα των χαμηλών μισθών

Βιοτεχνικό ένδυμα: Τα μαζικά ρούχα και αξεσουάρ έχουν διαβρώσει τις
βιοτεχνικές δεξιότητες, τη βιοτεχνική κληρονομιά που μεταδίδεται από γενιά σε
γενιά στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι στον
αναπτυσσόμενο κόσμο - κυρίως γυναίκες - εξαρτώνται από το εμπόριο
χειροτεχνίας. Αλλά τώρα, το εμπόριο αυτό αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον.
Η απαίτηση για ηθικά αγαθά
Οι απόψεις των καταναλωτών μπορούν να επηρεάσουν και να πιέσουν τους
εμπόρους λιανικής πώλησης και τους προμηθευτές τους. Υπάρχει αυξημένη
ζήτηση στην αγορά για δίκαιο εμπόριο και βιολογικά προϊόντα και
ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών. Σύμφωνα με μια έκθεση το 2009, η ηθική
βιομηχανία μόδας του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε περίπου £175
εκατομμύρια, και σύμφωνα με τον συνεταιρισμό (2008), η ηθική μόδα στο
Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσεται ταχύτερα από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο ηθικό
τομέα, με ποσοστό 71% ετησίως .
Ωστόσο, οι καταναλωτές μπορούν συχνά να πουν ένα πράγμα και να κάνουν κάτι
άλλο, ειδικά όταν θέλουν να αγοράσουν είδη μόδας σε καλή τιμή. Το στυλ και το
κόστος του ενδύματος είναι συχνά ο παράγοντας λήψης αποφάσεων και όχι τα
δεοντολογικά του προσόντα. Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, η
καταναλωτική ζήτηση για φθηνά ρούχα παραμένει υψηλή και οι προσδοκίες
είναι για αμεσότητα ή στιγμιαία ικανοποίηση στη συμπεριφορά αγορών λιανικής
πώλησης μόδας. Παραμένει ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους
εμπόρους λιανικής πώλησης είναι να παρέχουν στους πελάτες τα σωστά
προϊόντα με ρεαλιστικό κόστος.
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επιχειρηματική δεοντολογία
Η ΕΚΕ και η επιχειρηματική δεοντολογία συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά
αλλά είναι τελείως διαφορετικές. Η ΕΚΕ σχετίζεται με την κοινωνική σύμβαση
μεταξύ μιας επιχείρησης και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.
Καθορίζει τις προθέσεις της επιχείρησης να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί με
υπευθυνότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της και με τη συνολική επιχειρησιακή
της στρατηγική. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Marks & Spencer,
η Monsoon, η H&M και η Gap, θα έχουν μια πολιτική ΕΚΕ στο πλαίσιο της
εταιρικής τους στρατηγικής και της στρατηγικής μάρκετινγκ και αυτό γενικά θα το
προωθούν ευρέως. Η πολιτική για την ΕΚΕ μπορεί να βρεθεί συνήθως στον
ιστότοπο μιας εταιρείας, και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ή ο
λιανοπωλητής το εφαρμόζει στο πλαίσιο της επιχείρησής του. Οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την ΕΚΕ ως μέρος των βασικών μέτρων
απόδοσης και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην κατώτατη γραμμή: το κέρδος.
Το μάρκετινγκ που σχετίζεται με την αιτία (CRM) είναι μια παραλλαγή της ΕΚΕ. Η
ιδέα είναι ότι η ευθυγράμμιση των εταιρειών με ορισμένες αιτίες θα
δημιουργήσει κοινωνικό κεφάλαιο στην επιχείρηση. Ένα καλό παράδειγμα είναι
η καμπάνια RED, η οποία βοηθά εκείνους που έχουν AIDS στην Αφρική, στους
οποίους συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι GAP, American Express και Motorola.
Πολλοί λιανοπωλητές μόδας χρησιμοποιούν ηθικές πρωτοβουλίες και τις
μετατρέπουν σε πολύτιμη στρατηγική μάρκετινγκ και εταιρική στρατηγική, η
οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Είναι σαφές ότι ορισμένες εταιρείες μόδας κάνουν πολύ περισσότερα από άλλες
για να ενισχύσουν την ορατότητα και τον ηθικό χαρακτήρα των αλυσίδων
εφοδιασμού τους. Ωστόσο, ενώ οι υπεύθυνοι λιανοπωλητές ενδέχεται να
υιοθετήσουν μια ηθική στάση στις εκστρατείες μάρκετινγκ, αυτό, παράλληλα με
την απαίτηση για ταχεία μόδα, μπορεί να προκαλέσει προκλήσεις: οι δύο δεν
κάθονται άνετα μαζί.
Ο ρόλος των ΜΚΟ
Οι ΜΚΟ ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «ιδιωτικές οργανώσεις που
επιδιώκουν δραστηριότητες για την ανακούφιση των δεινών, την προώθηση των
συμφερόντων των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή
βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή την ανάπτυξη της κοινότητας».
Τα εργασιακά ζητήματα στη βιομηχανία ένδυσης είναι καλά τεκμηριωμένα και ο
ρόλος των ΜΚΟ είναι να συνεργαστούν με τους λιανοπωλητές μόδας για τη
θέσπιση και βελτίωση των εργασιακών τους πολιτικών και για την προστασία των
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δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παραδείγματα είναι η Oxfam, η οποία εργάζεται
προς το συμφέρον της δημιουργίας δικαιωμάτων για τους εργαζομένους και τις
συνθήκες στο εξωτερικό. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO), μια υπηρεσία
του ΟΗΕ που ιδρύθηκε το 1919, διοικείται από κυβερνητικούς, εργοδότες και
εργαζόμενους. Αποστολή του είναι να αυξήσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση
και κατανόηση των εργασιακών ζητημάτων, να εξαλείψει την καταναγκαστική και
παιδική εργασία. Το έργο Behind the Label είναι ένα δίκτυο οργανισμών που
υποστηρίζουν τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τους να
«βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, μέσω της ευαισθητοποίησης, της
παροχής πληροφοριών και ενθάρρυνση της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ
εργαζομένων και καταναλωτών.» Εκτός από την εργασία στον κλάδο, Η Label
συνεργάζεται με κολέγια και φοιτητές μόδας για την προώθηση της γνώσης και
της κατανόησης των ζητημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές,
οι έμποροι, οι σχεδιαστές και οποιοσδήποτε άλλος που εμπλέκεται στην
προμήθεια.
Η πρωτοβουλία ηθικής διαπραγμάτευσης
Οι πολιτικές των λιανοπωλητών μόδας ποικίλλουν άγρια, αλλά όλες πρέπει να
βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου (ΠΟΕ). Μια οργάνωση-μέλος που ονομάζεται Πρωτοβουλια Ηθικης
Διαπραγματευσης (ETI) είναι ένα καλό παράδειγμα μιας ΜΚΟ που επηρεάζει και
συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής στη λιανική. Η πρωτοβουλία που
ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 βασίζει τις πολιτικές της στις
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΕ.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει ελάχιστη νομοθεσία, αν υπάρχει,
για να αναγκαστούν οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι κατασκευαστές να
συμμετάσχουν σε μια οργάνωση όπως η ΕΤΙ και να τηρήσουν τις κατευθυντήριες
γραμμές. Όμως, όταν γίνεται μέλος, η εταιρεία δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τα
ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού της. Οι εταιρείες-μέλη της ΕΤΙ αναμένεται να
υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειες και τα αποτελέσματά
τους και να επιδεικνύουν βελτίωση της εμπορικής τους απόδοσης. Οι εταιρείες
μέλη της είναι η Asda (Walmart), η Debenhams, η Gap, η Inditex (η οποία κατέχει
τη Zara), η Levi Strauss, η Marks & Spencer, η Monsoon, η Mothercare, η Next
Look, η Primark και η Tesco.
Ορισμένες εταιρείες μόδας κάνουν πολύ περισσότερα από άλλες για να κάνουν
τις απαραίτητες αλλαγές και να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους εργαζόμενους.
Η πολιτική προμήθειας ποικίλλει μεταξύ διαφόρων εμπόρων λιανικής πώλησης
και εταιρειών και παρόλο που υπάρχουν παρόμοιοι κώδικες πρακτικής με
εκείνους της ΕΤΙ, είναι ανοικτοί σε ερμηνεία.
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Είναι απαραίτητο οι έμποροι λιανικής να συνεργάζονται στενά με τους
προμηθευτές, παρέχοντάς τους χρόνο και βοήθεια για την επίτευξη των
απαιτούμενων προτύπων. Η παρακολούθηση των προμηθευτών, η
ελαχιστοποίηση των κινδύνων και η επίλυση βραχυπρόθεσμων προβλημάτων
από κοινού μπορούν να κάνουν τις επιχειρήσεις μόδας πιο αποτελεσματικές και
ηθικές. Αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση του κόστους αλλά και αύξηση των
πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους.
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3.6. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρησης και η επίδραση των
υφαντουργικών διεργασιών στο περιβάλλον
Laura Chiriac, Ion Razvan Radulescu
INCDTP, Ρουμανία
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της στρατηγικής των εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Κάθε οικονομική μονάδα
επιδιώκει να επιτύχει και να αποδείξει παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη
και υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας για να συμμορφωθεί με την
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Η περιβαλλοντική πολιτική είναι ένα σύνολο περιβαλλοντικών στόχων και
προτεραιοτήτων, κανονιστικών μεθόδων και εργαλείων εφαρμογής που
αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και στην
πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
πολιτική βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης, της διόρθωσης της
ρύπανσης στην πηγή και του "ρυπαίνων πληρώνει". Η περιβαλλοντική διαχείριση
είναι η διαχείριση των δραστηριοτήτων που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ορίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης (EMS) ως "μέρος του συστήματος διαχείρισης που χρησιμοποιείται
για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων συμμόρφωσης και την αντιμετώπιση των κινδύνων και
ευκαιριών." Το EMS ενός οργανισμού στοχεύει στην υλοποίηση της
περιβαλλοντικής πολιτικής, να εφαρμόσει το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και να επιτύχει τους προτεινόμενους στόχους.
Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες στον κόσμο είναι η ανάπτυξη
περιβαλλοντικών προτύπων, ιδίως εκείνων της τεχνικής επιτροπής του Διεθνούς
Οργανισμού Τυποποίησης 207 (σειρά ISO 14000). Η περιβαλλοντική διαχείριση
παρουσιάζεται σε δύο κύριες ομάδες: μία που αναφέρεται στον οργανισμό (π.χ.
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - ISO 14001, ISO 14004, περιβαλλοντική
αξιολόγηση - ISO 14031, περιβαλλοντικός έλεγχος και σχετικές περιβαλλοντικές
έρευνες - ISO 19011), το άλλι που αναφέρεται σε προϊόντα και τεχνολογίες (π.χ.
αξιολόγηση κύκλου ζωής - πρότυπα ISO 14040, περιβαλλοντική επισήμανση πρότυπα ISO 14020, περιβαλλοντικές πτυχές στα πρότυπα προϊόντων - ISO
14060).
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Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης απευθύνονται άμεσα σε έναν αριθμό
τριών προτύπων: ISO 14001, ISO 14004 και ISO 19011. Από αυτά το μόνο που
περιέχει ελεγχόμενες απαιτήσεις είναι το ISO 14001. Πρόκειται για το πρότυπο
αναφοράς για το EMS, το οποίο σημαίνει ότι μόνο οι απαιτήσεις του είναι
υποχρεωτικές για την πιστοποίηση. Τα άλλα δύο πρότυπα υποστηρίζουν αυτό το
πρότυπο ISO 14004 με συστάσεις και τεχνικές εφαρμογής, ISO 19011 με τη
μεθοδολογία ελέγχου EMS.
Το πρότυπο ISO 14001 προσδιορίζει τις απαιτήσεις για το EMS μιας εταιρείας που
επιδιώκει να αυξήσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, να διαχειριστεί τις
περιβαλλοντικές ευθύνες της με συστηματικό τρόπο και να επιτύχει τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα με στόχο να συμβάλει στον περιβαλλοντικό
πυλώνα της αειφορίας. Το πλαίσιο του προτύπου ISO 14001 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μέσω της προσέγγισης Σχεδίαση-Ενέργεια-Έλεγχος-Δράση (PlanDo-Check-Act) (PDCA) για συνεχή βελτίωση.
Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001 για το 2015 έχει μια νέα δομή και εισάγει
νέες απαιτήσεις για στρατηγική, ηγεσία, περιβαλλοντικά θέματα, αξιολόγηση,
επικοινωνία και νέους όρους όπως: αειφόρος ανάπτυξη, κύκλος ζωής,
περιβαλλοντικές επιδόσεις, δείκτης απόδοσης, κίνδυνοι και ευκαιρίες, αλυσίδα
προστιθέμενης αξίας, αλυσίδα εφοδιασμού κλπ. Το ISO 14001: 2015 καλύπτει τις
ακόλουθες ενότητες: Πλαίσιο της οργάνωσης, Ηγεσία, Προγραμματισμός,
Υποστήριξη, Λειτουργία, Αξιολόγηση απόδοσης, Βελτίωση.
Άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύχθηκαν από το ISO / TC
207 αφορούν το ΕΜS στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ISO 14005: 2010), τη
διαχείριση του οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο ενός συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14006: 2011), την αξιολόγηση περιβαλλοντικών
επιδόσεων (ISO 14031: 2013), περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών σημάτων, δηλούμενες περιβαλλοντικές
αξιώσεις και ποσοτικοποιημένες περιβαλλοντικές πληροφορίες για προϊόντα και
υπηρεσίες (σειρά προτύπων ISO 14020), αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
πτυχών και των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του προϊόντων και υπηρεσιών (LCA) "από την πρώτη ύλη μέχρι την
τελική διάθεση" (πρότυπα ISO 14040), την εκτίμηση της οικολογικής απόδοσης
για τα συστηματα προϊόντων (ISO 14045: 2012), την αξιολόγηση αποτυπώματος
ύδατος των προϊόντων, 2014 και ISO / TR 14073: 2017), την ποσοτικοποίηση, την
αναφορά και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) που σχετίζονται με
τα προϊόντα - εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων (οικογένεια
ISO 14060).
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Μία από τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν όσον αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος και τις πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται με τα παραγόμενα και
καταναλώμενα προϊόντα είναι η LCA. Αυτή παρουσιάζεται στην οικογένεια
προτύπων ISO 14040 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας για τον εντοπισμό, την ποσοτικοποίηση και τον
υπολογισμό των επιπτώσεων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο
περιβάλλον. Στόχος της είναι να συλλέξει τα δεδομένα από το σύστημα (π.χ.
πρώτες ύλες, ενέργεια και φυσικούς πόρους) και τα αποτελέσματα (π.χ.
εκπομπές στο νερό, το έδαφος ή τον αέρα) από το σύστημα με χρήση
προγραμμάτων σε υπολογιστή με βάση αυτά δεδομένα για να εξέγει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχουν πολλά προγράμματα λογισμικού LCA που
διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο λογισμικό απευθύνεται σε μια
βάση δεδομένων με στοιχειώδη προϊόντα και διαδικασίες και τις επιπτώσεις τους
στο περιβάλλον και εκτελεί συνδέσμους και υπολογισμούς στις εισόδους και
εξόδους στο σύστημα. Ένα παράδειγμα βάσης δεδομένων είναι το Swiss
ECOINVENT v.3, το οποίο περιέχει πάνω από 10.000 διαδικασίες. Παραδείγματα
προγραμμάτων λογισμικού LCA με διάφορα χαρακτηριστικά και λόγο τιμής /
απόδοσης είναι: Sima-Pro, GaBi, EarthSmart, Sustainable Minds, Enviance,
Umberto. Αυτά τα προγράμματα λογισμικού μετατρέπουν συνήθως τα δεδομένα
εισόδου / εξόδου σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες
επιπτώσεων. Οι κατηγορίες επιπτώσεων ομαδοποιούνται μέσα στις μεθόδους.
Για παράδειγμα, η μέθοδος Eco-indicator 99 (E) περιγράφει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: καρκινογόνες, αναπνευστικές (εντός)
οργανικές, κλιματική αλλαγή, ακτινοβολία, στιβάδα όζοντος, οικοτοξικότητα,
ορυκτά, ορυκτά καύσιμα. Τα δεδομένα από τον υπολογισμό του αντίκτυπου του
κύκλου ζωής (LCIA) υπολογίζονται στο στάδιο της ερμηνείας χρησιμοποιώντας τα
διαγράμματα που εκδίδει το λογισμικό.
Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) είναι το εθελοντικό
εργαλείο της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για εταιρείες και άλλους οργανισμούς που
δεσμεύονται να αξιολογούν, να διαχειρίζονται, να μειώνουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το EMAS είναι το πιο αξιόπιστο και ισχυρό
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αγορά. Για να εγγραφούν στο EMAS,
οι οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται στον
κανονισμό EMAS της ΕΕ.
Τα βασικά οφέλη που προσφέρει το EMS είναι: η πρόληψη της ρύπανσης, η
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, η τήρηση των νομικών
υποχρεώσεων, η αξιοπιστία, οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, η προσέλκυση
επενδύσεων, η βελτίωση των σχέσεων με όλους τους εταίρους, η βελτίωση της
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παγκόσμιας διαχείρισης και των οικονομικών επιδόσεων και η μείωση του
κινδύνου περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι ένα άλλο εργαλείο της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ΕΕ που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς να
εμπορευθούν προϊόντα / υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το
οικολογικό σήμα της ΕΕ προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που βασίζεται στην LCA. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ
είναι ένα γραφικό σύμβολο, που μπορεί να συνοδεύεται από ένα σύντομο
περιγραφικό κείμενο που εφαρμόζεται στο προϊόν, τη συσκευασία ή το
συνοδευτικό έγγραφο πληροφοριών που παρέχει δεδομένα σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η επίδραση των υφαντουργικών διεργασιών στο περιβάλλον
Η κλωστοϋφαντουργία είναι ένας από τους βιομηχανικούς τομείς με σημαντικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που
καταναλώνονται για μεταποίηση καθώς και λόγω των πολύ μολυσμένων
λυμάτων. Οι διαδικασίες κλωστοϋφαντουργίας που συμβάλλουν στη μόλυνση
των λυμάτων είναι εκείνες που προέρχονται από το χημικό φινίρισμα, κυρίως
από την απολέπιση, το πλύσιμο, τη μερσερίωση, τη λεύκανση, τη βαφή, την
εκτύπωση και το φινίρισμα. Μια μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών
(απορρυπαντικά, αλκάλια, οξέα, χρωστικές, ρητίνες, πολυμερή, μυκητοκτόνα,
επιβραδυντικά φωτιάς, μαλακτικά κλπ.) χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία
υφαντικών υλικών. Το απόβλητο νερό από τις μονάδες φινιρίσματος
κλωστοϋφαντουργίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω της ποσότητας
διαλυμένων στερεών (DS), αιωρούμενων στερεών (SS), ρΗ, θερμοκρασία, χρώμα,
ζήτηση βιοχημικού οξυγόνου (BOD) μέταλλα και μη βιοδιασπώμενη διαλυμένη
οργανική ύλη. Επίσης, τα λύματα μπορούν να περιέχουν βακτήρια και άλλα
παθογόνα από την επεξεργασία μαλλιού ή φυτοφαρμάκων. Λόγω της
ποικιλομορφίας της δομής παραγωγής, η ποιότητα των λυμάτων ποικίλλει όχι
μόνο από μία εμπορική εταιρεία στην άλλη, αλλά μερικές φορές ανάλογα με την
περίοδο, ακόμη και εντός της ίδιας εταιρείας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί
σοβαρές συνθήκες απολύμανσης των βιομηχανικών λυμάτων προτού
απορριφθούν με την επεξεργασία τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Μια άλλη πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι οι ατμοσφαιρικές εκπομπές
αζώτου και οξειδίων του θείου, υδρογονανθράκων, φορμαλδεΰδης και άλλων
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), όξινων και αλκαλικών ατμών, σκόνης ή
οσμής από διάφορες εργασίες όπως αποξήρανση, συμπύκνωση, καθαρισμό,
εκτύπωση ή την επεξεργασία λυμάτων. Οι κύριες διεργασίες
κλωστοϋφαντουργίας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρουσιάζονται στον
ακόλουθο Πίνακα.
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Πίνακας 3.6.1. Σύνοψη των αποβλήτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της
παραγωγής κλωστοθφαντουργίας και η επίδραση στο πειβάλον
Διαδικασία

Πηγή

Ρύποι

Τεχνολογική
παραγωγή
ατμού
και
ενέργειας
Προετοιμασία
περιστροφής,
λανάρισμα,
χτένισμα,
ύφανση
Κολλα

Εκπομπές
λέβητα

Melt spinning
fiber
Napping
and
carpet shearing
Στεγνό
Καθάρισμα

Εκπομπές
από
πολυσυμπύκνωση
Εκπομπές από τις
διεργασίες
Λειτουργίες
επεξεργασίας
διαλυτών
Εκπομπή από χημικές
ουσίες

Ενανθράκωση
μάλινου

Καθαρισμός
ακατέργαστου
μαλλιού
Desizing

από

Εκπομπές από την
παραγωγή
υφασμάτων

Εκπομπή από τη
χρήση
ενώσεως
κολλαρίσματος

Εκπομπές από τη
χρήση
χημικών
ουσιών,
εκπομπές
από ίνες μαλλιού
Εκπομπές από τη
χρήση
χημικών
ουσιών

Καθαρισμός

Εκπομπές από τη
χρήση
χημικών
καθαρισμού,
εκπομπές
από
βαμβακερές ίνες

Λεύκανση

Εκπομπή
χρήση
χλωρίου

Mercerizing

Εκπομπή από τη
χρήση
χημικών
ουσιών mercerizing

από τη
ενώσεων

Οξείδια του αζώτου (NOx),
διοξείδιο του θείου (SO2),
μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
σκόνες
Σκόνη και χνούδι

Περιβαλοντική
επίδραση
Ατμοσφαιρική
ρύπανση, παραγωγή
αερίων θερμοκηπίου
Μόλυνση του αέρα,
θόρυβος

Άμυλο,
κηροί,
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη
(CMC), πολυβινυλοαλκοόλη
(PVA), παράγοντες διαβροχής
Καυσαέρια

Απόβλητα
ατμοσφαιρική
ρύπανση

και

Σκόνη και χνούδι

Μόλυνση του αέρα

ατμοί των διαλυτών

Μόλυνση του αέραVOC

Οξύ ομίχλη, Θειικό οξύ,
Υδροξείδιο
του
νατρίου,
φυσικές ακαθαρσίες όπως
φυτικά και ορυκτές ενώσεις
Απορρυπαντικά,
φυσικές
ακαθαρσίες όπως κερί από
μαλλί

Η ρύπανση του αέρα
και λύματα

Ένζυμα,
παράγοντες
διαβροχής, άμυλο, γλυκόζη,
PVA, ρητίνες, λίπη, κεριά

Ρύπανση
μέσω
λυμάτων - υψηλή
BOD, COD, SS, DS,
υδρόβια τοξικότητα
Ρύπανση με λύματα υψηλό COD, BOD, SS,
DS,
υψηλό
pH,
ευτροφισμός
των
υπόγειων
υδάτων,
υδάτινη τοξικότητα

Μόλυνση του αέρα

Ρύπανση
μέσω
λυμάτων - υψηλή
BOD, COD, SS

APEO, EDTA, DTPA, NTA
χημικά προϊόντα, υδροξείδιο
νατρίου, ανθρακικό νάτριο,
λίπη,
κεριά,
κοντές
βαμβακερές ίνες, αλκαλικές
ομίχλες, υψηλή θερμοκρασία
επεξεργασίας
Χλώριο, Χλωριούχο διοξείδιο, Ρύπανση
μέσω
Υδροξείδιο
νατρίου, λυμάτων - υψηλό pH,
τασιενεργά, Πυριτικό νάτριο, υψηλή SS, χαμηλό
Φωσφορικό νάτριο, κοντές BOD
βαμβακερές ίνες
Υδροξείδιο
του
νατρίου, ρύπανση λυμάτων βαμβάκι κερί
υψηλό pH, χαμηλό
BOD, υψηλό DS
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Βαφή

Διασπορά βαφής με
χρήση φορέων, βαφή
θείου,
μεταλλικό
σύμπλοκο και βαφή
οξέος
Εκπομπές από τη
χρήση βαφών και
χημικών ουσιών

Φορείς, Θειούχα, Ουρία,
παράγοντες
μείωσης,
παράγοντες αναγωγής, Οξικό
οξύ,
απορρυπαντικά,
παράγοντες διαβροχής, βαρέα
μέταλλα, ουδέτερα άλατα, μη
σταθεροποιημένες χρωστικές

Εκτύπωση

Εκπομπές
από
διαλύτες
ορυκτών
αποσταγμάτων
σε
πάστες εκτύπωσης ή
μελάνια, χρωστικές,
παχυντές,
υπολείμματα πάστας

Υδρογονάνθρακες, αμμωνία,
φορμαλδεΰδη, πάστες, ουρία,
άμυλα,
κόμμεα,
έλαια,
συνδετικά, οξέα, πυκνωτικά,
διασυνδετικά,
αναγωγικά
μέσα, αλκάλια

Εκπομπές από τις
κύριες διεργασίες

Υψηλή
θερμοκρασία
επεξεργασίας,
χημικά
προϊόντα,
προϊόντα
αντίδρασης, σύντομες ίνες
Φορμαλδεΰδη, φορείς, τοξικά
πολυμερή, λιπαντικά έλαια,
αντιδραστήρια Ν-μεθυλολίου,
χλωριωμένες
ενώσεις,
βιοκτόνα, υπερφθοριωμένες
ενώσεις με περισσότερα από
8
άτομα
άνθρακα,
αντιστατικούς
παράγοντες,
επιβραδυντικά φλόγας
VOC

Πλύσιμο
ξέπλυμα

και

Αποπεράτωση

Εκπομπές από τις
κύριες διεργασίες

Επίστρωση,
ξήρανση
και
σκλήρυνση

Εκπομπή
από
φούρνους
υψηλής
θερμοκρασίας

Διαχείριση
υδατικών
λυμάτων

Εκπομπές
από
δεξαμενές και δοχεία
επεξεργασίας

VOC,
τοξικές
εκπομπές,
λύματα υψηλής COD, SS, DS

Μεγάλος
όγκος
νερού,
ρύπανση
λυμάτων
πολύχρωμο, υψηλό
BOD, DS, SS, υψηλή
αλατότητα,
απελευθέρωση
φορμαλδεΰδης,
υδάτινη τοξικότητα,
αναστολέας
στα
συστήματα
επεξεργασίας
λυμάτων,
συσσώρευση
ιλύος
βαρέων μετάλλων
Ρύπανση
μέσω
λυμάτων,
πολύ
χρωματισμένη, υψηλή
BOD,
λιπαρή
εμφάνιση,
SS,
ελαφρώς αλκαλική
Ατμοσφαιρική
ρύπανση – VOC
Υψηλή κατανάλωση
νερού,
ρύπανση
λυμάτων
Μόλυνση λυμάτων,
υδρόβια τοξικότητα,
δυναμικό
βιοσυσσώρευσης,
χαμηλό BOD

Ατμοσφαιρική
ρύπανση,
απελευθέρωση
φορμαλδεΰδης,
υψηλή κατανάλωση
ενέργειας
Οσμές,
στερεά
απόβλητα,
ατμοσφαιρική
ρύπανση - VOC

Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές της ΕΕ (IPPC) θέτει το γενικό πλαίσιο για
τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, με βάση την ιδέα της Βέλτιστης
Διαθέσιμης Τεχνικής (ΒΔΤ). Ο γενικός στόχος της οδηγίας IPPC είναι η πρόληψη
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και ο έλεγχος των εκπομπών στον αέρα, το νερό και το έδαφος, η διαχείριση
αποβλήτων, η ενεργειακή απόδοση και η πρόληψη περιβαλλοντικών
ατυχημάτων για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μέσω μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης. Οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές περιγράφονται στα έγγραφα
αναφοράς BAT (BREF). Οι BAT στην κλωστοϋφαντουργία αναφέρονται στις πιο
αποδοτικές τεχνολογίες για την πρόληψη της ρύπανσης, την επεξεργασία των
λυμάτων, τη συνολική επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας
στο σύνολό της. Στο BREF, η κλωστοϋφαντουργία καλύπτει τον τομέα
καθαρισμού μαλλιού, την τελική επεξεργασία των υφασμάτων (εκτός από την
επένδυση δαπέδων) και τον τομέα των χαλιών. Σε κάθε έναν από αυτούς τους
τομείς εφαρμόζεται μια ποικιλία υγρών διεργασιών. Οι ΒΑΤ εκπονούνται για
καθεμία από αυτές τις διαδικασίες. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες γενικές ΒΑΤ,
όπως η επιλογή και χρήση χημικών ουσιών, η διαχείριση των υδάτων και της
ενέργειας κ.λπ.
Τα ακόλουθα γενικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις δραστηριότητες
που αφορούν τη βιομηχανία μεταποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για
την πρόληψη της ρύπανσης:
• έλεγχος της ρύπανσης με τη χρήση ΒΑΤ ·
• βελτιστοποίηση διαδικασιών και εξοπλισμού.
• βελτιστοποίηση των χημικών ουσιών και τη χρήση φιλικών προς το
περιβάλλον λύσεων τελικής επεξεργασίας.
• χρήση μη συμβατικών, καινοτόμων τεχνολογιών.
• μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.
• επεξεργασία λυμάτων και απόρριψη αποβλήτων.
• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πηγές
1. ISO 14001:2015, Environmental management systems — Requirements with guidance
for use, ISO/TC 207/SC1 – Environmental Management Systems.
2. ILCD Handbook – International Reference Life Cycle System, General guide for LCA, JRCIES, Italy, 2010.
3. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community ecomanagement and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and
Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC, OJ L 342 .
4. Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 on the EU Ecolabel, OJ L 27.
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5. A. Popescu, F. Pricop, L. Chiriac, L. Alexandrescu, M. Teodorescu, V. Daescu, „Specific
polluants to textile and leather industry - possible technological solutions to limit
pollution”, Publisher CERTEX, Bucharest, ISBN 978-973-1716-08-4, 2007.
6. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control), OJ L 334.
7. Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry, European
Commission, July 2003.
8. ISO/TC 207/SC 1 - Environmental management systems. Retrieved on December 03,
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3.7. Ανάκτηση κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων: Στρατηγικές και
τεχνολογίες διαλογής για το κλείσιμο του βρόχου στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης
Micol Costi, Veronica Sarbach, MCI, Ιταλία

Εισαγωγή
Με πεπερασμένη γη, νερό και ενεργειακούς πόρους, η βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης πρέπει να μειώσει σημαντικά τα απόβλητά
της. Η μετακίνηση της βιομηχανίας προς μια κυκλική οικονομία μπορεί να
αποφέρει τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη για τη βιομηχανία της μόδας, ενώ
μετριάζει τις επιπτώσεις της αυξημένης ζήτησης για ενδύματα λόγω του
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η
βιομηχανία έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που
πρέπει να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια αν ο τομέας T & C ακολουθήσει μια
γραμμική οικονομία και ως εκ τούτου διερευνά σε μεγάλο βαθμό στρατηγικές και
τεχνολογίες για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών με πιο βιώσιμο τρόπο:
αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης και αναγέννησης για τις
υπάρχουσες ίνες, οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων ινών από
ανανεώσιμες πηγές χρηματοδοτούνται πρόθυμα, εισάγονται διαδικασίες βαφής
και φινιρίσματος με λιγότερες επιπτώσεις και μελετώνται νέα επιχειρηματικά
μοντέλα για την αποφυγή της υπερπαραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακύκλωση
των αποβλήτων κλωστουφαντουργίας πριν και μετά την κατανάλωσή τους
αναγνωρίζεται ως ο σύνδεσμος που λείπει για να κλείσει ο βρόχος και να
εφαρμοστεί μια κυκλική οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τη
μόδα σε βιομηχανική κλίμακα. Στις επόμενες σελίδες μια σύντομη επισκόπηση
υπογραμμίζει ζητήματα των τεχνολογιών διαλογής που εφαρμόζονται σήμερα
και δείχνει ορισμένες διαδρομές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους μέσω
καινοτόμων λύσεων.

Εικόνα 3.7.1 Αύξηση των πωλήσεων
ενδυμάτων και μείωση της χρήσης
ενδυμάτων από το 2000

Εικόνα 3.7.2. Το τρέχον σύστημα
ένδυσης ειναι εξαιρετικά ρυπογόνο και με
πολλα απόβλητα
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Ποιότητα παραγωγής ανακύκλωσης: διαφορετικά επίπεδα ανακύκλωσης από
την παραγωγή στην κατανάλωση
Η ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αποτελεί μια εξαιρετικά
δύσκολη δραστηριότητα για διάφορους λόγους: από τη συλλογή, τη διαλογή έως
τις τεχνολογικές δυσκολίες στην απόκτηση μιας πρώτης ύλης ικανής να παράσχει
επαρκείς επιδόσεις. Πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα συστηματική προσέγγιση
προκειμένου να προσφερθούν ανακυκλωμένα υλικά που να εγγυώνται δεύτερη
πρώτη ύλη που μπορεί να ανταγωνιστεί τα παρθένα υλικά σε κόστος και
ποιότητα. Επιπλέον, η ανακύκλωση μπορεί να συμβεί σε διαφορετικές στιγμές
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος από την παραγωγή ινών, έως την
παραγωγή, τη χρήση και μετά τη χρήση, όπου η ποιότητα της δεύτερης πρώτης
ύλης που λαμβάνεται εξαρτάται ουσιαστικά από την καθαρότητα της πρώτης
ύλης ανακύκλωσης, δηλαδή το επίπεδο του μετασχηματισμού που υφίσταται το
παρθένο υλικό.
Η πρώτη ύλη για τις διαδικασίες ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
μπορεί να προέρχεται από ροές μετά την παραγωγή ή μετά την κατανάλωση.
Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ροών. Το
κλωστοϋφαντουργικό υλικό μετά την παραγωγή δημιουργείται κατά τη διάρκεια
των παραγωγικών διαδικασιών και συχνά αποτελείται από ίνες, νήματα και
αποκόμματα υφασμάτων, ενώ τα μεταγενέστερα καταναλωτικά υλικά είναι
ενδύματα ή οικιακά υφάσματα που οι καταναλωτές έχουν απορρίψει. Αυτά τα
ενδύματα μπορεί να είναι αχρησιμοποίητα, χρησιμοποιημένα ή
ακρωτηριασμένα.
Υπάρχει μια τεράστια τεχνική διαφορά στην ανακύκλωση των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μετά την παραγωγή και μετά την κατανάλωση.
Για την ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μετά την παραγωγή,
οι πληροφορίες σχετικά με το μείγμα και τη σύνθεση είναι εύκολο να
συλλεχθούν, δεδομένου ότι μια προδιαγραφή του λαμβανόμενου υλικού μπορεί
να ανακτηθεί από τον παραγωγό. Αντιθέτως, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
μετά την κατανάλωση αποτελούνται από ένα μίγμα όλων των τύπων μείξεων
ινών και οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεσή τους, που καταγράφηκαν αρχικά
σε μια ετικέτα προσαρτημένη στο ένδυμα, συχνά λείπουν ή παραπλανούν.
Εστιάζοντας σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εντοπίζονται διάφορα στάδια
μετασχηματισμού του προϊόντος, όπου μπορεί να συμβεί ανακύκλωση,
ξεκινώντας από ένα τελικό ένδυμα ή κλωστοϋφαντουργικό προϊόν εστιάζει σε
παραπροϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγή υφασμάτων σε νήματα και
ίνες μέχρι το επίπεδο Νανο πολυμερών και μονομερών, για διαφορετικές
προσεγγίσεις και παρουσιάζουν διαφορετικές δυσκολίες:
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•

•

•

Η
ανακύκλωση
ενδυμάτων
αναφέρεται
κυρίως
στην
επαναχρησιμοποίηση ανέπαφων ενδυμάτων μέσω της μεταπώλησης σε
αγορές δεύτερο χέρι ή της δωρεάς προς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι
καταναλωτές των δυτικών χωρών (ΕΕ + ΗΠΑ) αναφέρουν ότι συμβάλλουν
σε μεγάλο βαθμό στην παροχή μιας δεύτερης ζωής στα απορριπτόμενα
ενδύματα που φορούν. Αυτή η συμπεριφορά αξιοποιείται επίσης από
εταιρείες που εμπλέκουν τους καταναλωτές τους μέσω της ανακύκλωσης
ενδυμάτων εντός καταστήματος, προσφέροντας εκπτώσεις για
μελλοντικές αγορές. Η ρευστοποίηση των ενδυμάτων που δεν μπορούν
να φορεθούν θα ήταν δυνατή εάν η βιομηχανία ειδών ένδυσης
μπορούσε να παράσχει προϊόντα από ένα υλικό, όπου όλα τα
εξαρτήματα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και έτσι μπορούν να
ανακυκλωθούν σε ένα μόνο ρεύμα υλικού.
Η ανακύκλωση των υφασμάτων παίρνει κομμάτια από ολόκληρο το
ύφασμα και τα ξαναενώνει για να δημιουργήσει (μέρος) ένός νέου
ενδύματος. Αυτό το επίπεδο ανακύκλωσης αναφέρεται μερικές φορές
και ως «ανακατασκευή». Μπορεί να πάρει τη μορφή χρησιμοποίησης
των αποκομμάτων εργοστασίου και των υλικών που απομένουν, ή
μεγάλα τμήματα ενδυμάτων μετά τη χρήση, τα οποία
αποσυναρμολογούνται και επαναχρησιμοποιούνται σε νέο ένδυμα
διατηρώντας ανέπαφο το ύφασμα. Εάν απαιτείται αλλαγή χρώματος, το
ύφασμα μπορεί να υποστεί επεξεργασία με λευκαντικά ή χρωστικές
ουσίες μέσα στη διαδικασία. Αυτός ο τύπος ανακύκλωσης δεν απαιτεί
προηγμένες τεχνολογίες, αλλά έχει περιορισμένες εφαρμογές δεδομένου
ότι είναι έντασης εργασίας, ασυνεπής προσφορά υφασμάτων δεν θα
επιτρέψει την ευρεία παραγωγή και το ύφασμα είναι συχνά πολύ μικρό
για να γίνει άλλο ένδυμα ή η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή.
Η ανακύκλωση νήματος αναφέρεται στην εξάπλωση των νημάτων που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων. Για να
μπορέσει να ξεδιπλώσει ένα ένδυμα, πρέπει να έχει πλεχτεί με τρόπο
που να επιτρέπει τη συλλογή του νήματος πίσω σε ένα μικρό αριθμό
τεμαχίων. Επομένως, η ανακύκλωση των νημάτων είναι εφικτή μόνο για
συγκεκριμένους τύπους ενδυμάτων, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν
χωριστά ή να διαχωριστούν.

Η βασική διαφοροποίηση είναι μεταξύ της "μηχανική ανακύκλωση ινών, η οποία
θα υποβαθμιστεί με κάθε ανακύκλωση ("ανακύκλωση προς τα κάτω") και
"χημική ανακύκλωση ινών "οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να
παράγουν ίνες ίσης ποιότητας με τις παρθένες ίνες.
• Η ανακύκλωση ινών αναφέρεται παραδοσιακά ως μηχανική διαδικασία
ανακύκλωσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Το ύφασμα
διασπαται με μηχανές λαναρίσματος για να αποκτήσει την ίνα. Οι
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•

φυσικές ίνες υποφέρουν ιδιαίτερα από αυτή την παραδοσιακή
ανακύκλωση καθώς το μήκος των ινών μειώνεται κατά τη διαδικασία,
δημιουργώντας ασθενέστερα νήματα μετά την επεξεργασία. Νέες,
ενδιαφέρουσες διεργασίες έχουν μελετηθεί και εισήλθαν πρόσφατα στην
αγορά που χρησιμοποιούν απορρίμματα βαμβακιού μαζί με ξύλο για να
αποκτήσουν αναγεννημένες ίνες κυτταρίνης μέσω χημικής ανακύκλωσης.
Άλλοι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει διαδικασίες για την παροχή
νημάτων χωρίς να συμπεριλαμβάνουν παρθένες ίνες, όπως τα νήματα
Ecotec που παράγονται από την Marchi & Fildi, τα οποία μετατρέπουν
αποκόμματα προ της κατανάλωσης (απόβλητα παραγωγής από εταιρείες
ύφανσης και πλέξης) σε νήματα 100% βαμβακιού εφαρμόζοντας μια
αποκλειστική παρακολουθούμενη και πιστοποιημένη παραγωγή
διαδικασία με εξοικονόμηση ρεκόρ στn κατανάλωση νερού και
ενέργειας. Από το
σχεδιασμό τους, οι μηχανικές διεργασίες
ανακύκλωσης ινών δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα μίγματα ή να
απομακρύνουν τις βαφές και τους ρύπους και βασίζονται έτσι στους
προμηθευτές για πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τις χημικές
ουσίες.
Η χημική ανακύκλωση των ινών ουσιαστικά σημαίνει σπάσιμο της ίνας σε
μοριακό επίπεδο, επομένως αναφέρεται σε διεργασίες για πολυμερή και
μονομερή: Η ανακύκλωση πολυμερών παίρνει τις ίνες πίσω στο επίπεδο
του πολυμερούς, καταστρέφοντας τις ίνες αλλά διατηρώντας ανέπαφη τη
χημική δομή του υλικού. Η χημική ανακύκλωση πολυμερών διαλύει τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με χημικά μετά την αφαίρεση κουμπιών,
φερμουάρ, τον τεμαχισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις τον
αποχρωματισμό. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε ίνες με
βάση πλαστικό και κυτταρίνη ή μείγμα και των δύο. Η κυτταρίνη - το
πολυμερές που είναι το κύριο συστατικό του βαμβακιού - και ο
πολυεστέρας εκχυλίζονται ξεχωριστά για περαιτέρω επεξεργασία. Ο
πολτός κυτταρίνης μπορεί στη συνέχεια να μετασχηματιστεί σε νέες ίνες
με βάση την κυτταρίνη και τα πλαστικά πολυμερή να υποβληθούν σε
ξεχωριστή επεξεργασία για να τα επαναφέρουν στην ποιότητα
ισοδύναμης παρθένου. Οι βαφές, οι ίνες εκτος στόχου σε μικρές
ποσότητες και άλλες μολυσματικές ουσίες μπορούν να αφαιρεθούν κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σήμερα, η πιο συνήθης διαθέσιμη ανακυκλωμένη συνθετική ίνα είναι
πολυεστέρας από πλαστικές φιάλες. Για να ληφθεί μια ίνα από τη φιάλη πρώτα
εφαρμόζεται μια μηχανική διαδικασία (θρυμματίζοντας τη φιάλη σε νιφάδες)
ακολουθούμενη από μια διαδικασία χημικής ανακύκλωσης η οποία
περιλαμβάνει τη διάσπαση του υλικού σε μοριακό επίπεδο και στη συνέχεια την
εκ νέου πολυμερισμό της πρώτης ύλης. Ενώ η χημική ανακύκλωση είναι πιο
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ενεργοβόρα από τη μηχανική έλξη, η ίνα που προκύπτει είναι περισσότερο
προβλέψιμη ποιοτικά. Η ίνα πολυεστέρα που λαμβάνεται σήμερα από τη χημική
ανακύκλωση μπορεί να επιτύχει την ίδια ποιότητα με τις παρθένες ίνες
πολυεστέρα.
Η καινοτομία στην ανακύκλωση συχνά μπορεί να βρεθεί περισσότερο στην ίδια
την διαδικασία ανακύκλωσης παρά στην ίνα που λαμβάνεται. Η μηχανική
ανακύκλωση του πολυμερούς πραγματοποιείται μέσω τήξης και εξώθησης
υφασμάτων κατασκευασμένων από ίνες από έν αυλικό με βάση το πλαστικό. Από
το σχεδιασμό, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να φιλτράρει τις βαφές και τις
προσμείξεις, ουσίες που μας ενδιαφέρουν. Η χημική ανακύκλωση μονομερούς
διασπά τα πολυμερή σε μεμονωμένα μονομερή ή άλλα συστατικά υλικά που
μπορούν στη συνέχεια να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
πολυμερών υψηλής ποιότητας σαν τα παρθένα υλικά.
Οι βαφές, οι ίνες εκτός στόχου σε μικρές ποσότητες και άλλες μολυσματικές
ουσίες μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα
περισσότερα ρούχα αποτελούνται από συνδυασμό ανακατεμένων ινών. Ένα
τέτοιο παράδειγμα είναι το polycotton, ένας συνδυασμός τυπικά 35%
πολυεστέρα και 65% βαμβάκι. Ο διαχωρισμός των μικτών ινών κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανακύκλωσης είναι συχνά μια πρόκληση. Το WornAgain ελπίζει
να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να προσφέρει μια τεχνολογία για το
διαχωρισμό ινών, βαφών και άλλων μολυσματικών ουσιών από το ύφασμα.
Η χειροκίνητη ταξινόμηση για ανακύκλωση υφασμάτων έχει διεξαχθεί για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. στο Prato της Ιταλίας και στο Panipat στην Ινδία. Η
βιομηχανία στο Prato είναι γνωστή για την ανακύκλωση μιγμάτων μαλλιού και
κασμίρ, ενώ η Panipat είναι γνωστή για την ανακύκλωση βαμβακιού, πολυεστέρα
και πολλών άλλων τύπων υφασμάτων. Τα ενδύματα ανακυκλώνονται σε νέα
νήματα με μηχανική ανακύκλωση (τεμαχισμό ή γαρνιτούρα).
Αυτή η διαδικασία ανακύκλωσης μειώνει το αρχικό μήκος ινών και τα
παραγόμενα νήματα είναι συνεπώς χαμηλότερης ποιότητας από τα νήματα από
παρθένες ίνες. Μόνο τα νήματα που παράγονται από ενδύματα ενός τύπου ινών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν (κυρίως αναμεμειγμένα με παρθένες ίνες) στα
προϊόντα από ύφασμα-σε-ύφασμα για να επιτευχθεί παρόμοια ποιότητα με τα
παρθένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τα νήματα που παράγονται από
ενδύματα με διαφορετικούς τύπους ινών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
ανακύκλωση από ύφασμα-σε-ύφασμα, αλλά σε προϊόντα χαμηλότερης
ποιότητας, όπως υποστηρίγματα χαλιών ή κουβέρτες.
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Εικόνα 3.7.3. Η ανακύκλωση
κλωστουφαντουργικών μπορεί να
αποδώσει αξία σε διάφορα επίπεδα

Εικόνα 3.7.4. «cenciaioli» Εμποροι θρυμάτων στο Prato

Τεχνολογία ταξινόμησης ενδυμάτων και οικιακών απορριμμάτων
Τα ενδύματα μετά την κατανάλωση και τα οικιακά κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα συλλέγονται επί του παρόντος μέσω διαφόρων διαδρομών, όπως
δωρεές φιλανθρωπικών οργανώσεων, κάδους δήμων, συλλογές στο κατάστημα
λιανικής πώλησης, δραστηριότητες ηλεκτρονικής ανάληψης και συλλογές
φιλανθρωπικών ειδών από πόρτα σε πόρτα. Αυτές οι διαδρομές συλλογής είναι
κοινές στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ότι
υπάρχει μεγάλη ποικιλία από χώρα σε χώρα όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης
και αποτελεσματικότητας, αντανακλώντας εν μέρει τις διαφορές στις δεσμεύσεις
τόσο από τους δημόσιους οργανισμούς όσο και από τους καταναλωτές. Συνήθως,
μια μειοψηφία των συλλεχθέντων αγαθών πωλείται στην εγχώρια αγορά στην
αγορά μεταχειρισμένων, ενώ το υπόλοιπο φορτίο εξάγεται σε άλλες χώρες. Τα
μη φορέσιμα αποτελούν ένα μεγάλο κλάσμα που μπορεί να κυμαίνεται ως το
ήμισυ σχεδόν όλων των προϊόντων. Τα συλλεγμένα ρούχα και τα οικιακά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποστέλλονται στη συνέχεια στους γκρέιντερ,
όπου ταξινομούνται χειροκίνητα σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια:
• Φορέσιμα (μη φθαρμένα ενδύματα που μπορούν να φορεθούν ξανά) ή
μη φορέσιμα (ανακυκλώσιμα).
• Τα φορέσιμα ταξινομούνται στη συνέχεια ανάλογα με την ποιότητα / το
σχεδιασμό / την κατάσταση / το στυλ, π.χ. χρησιμοποιώντας έως και 350
διαφορετικά κριτήρια.
• Τα μη φορέσιμα ταξινομούνται σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια του
ρεύματος ανακύκλωσης ανάλογα με τον τύπο του υλικού, όπως τα υλικά
που κατασκευάζονται από έναν τύπο ίνας (καθαρό βαμβάκι, καθαρό
μαλλί κλπ.), τύπου πλούσιων ινών (πλούσιο σε βαμβάκι, πλούσιο σε
μαλλί κλπ. ) ή μίγματα ινών. Αυτά θα μπορούσαν επίσης να
ταξινομηθούν περαιτέρω ανάλογα με το χρώμα.
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Προς το παρόν, η ταξινόμηση του μετά την κατανάλωση ρουχισμού και των
οικιακών κλωστουφαντουργικών απορριμμάτων για ανακύκλωση έχει
περιορισμένη ακρίβεια. Η χειρωνακτική διαλογή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις
πληροφορίες επισήμανσης που επισυνάπτονται στο ένδυμα και αυτές οι
πληροφορίες συχνά λείπουν από τα παραληφθέντα αγαθά. Οι λανθασμένες
ετικέτες και τα ανθρώπινα σφάλματα στη χειρωνακτική διαλογή προσθέτουν στις
δυσκολίες επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας. Κεντρικό ζήτημα είναι αν
μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας των διαδικασιών
ανακύκλωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανακύκλωση από
κλωστοϋφαντουργικά προς υφαντικά, η οποία γενικά απαιτεί υψηλής ποιότητας
ταξινομημένα κλάσματα κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων. Οι πιθανές
διαδικασίες χημικής ανακύκλωσης ινών είναι πιθανό να απαιτούν υψηλής
ποιότητας ταξινομημένα κλάσματα υφαντουργικών αποβλήτων μετά την
κατανάλωση για την παραγωγή νέων υφασμάτων. Υπό την προϋπόθεση ότι μια
τεχνολογία αναγνώρισης υλικών μπορεί να ταξινομεί για εφαρμογές από
ύφασμα-σε-ύφασμα, αυτή η τεχνολογία θα αποτελούσε να ήταν μια υποσχόμενη
λύση για τη βιομηχανία διαλογής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Η αυτόματη ταξινόμηση σημαίνει ότι δημιουργείται μια φυσική γραμμή
επεξεργασίας για τη διαχείριση των ροών υλικού, όπου το λογισμικό λαμβάνει
σήματα από ένα σύνολο αισθητήρων και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για
να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω τύχη κάθε
στοιχείου. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την επίτευξη υψηλής
παραγωγικής ικανότητας. Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες που θα μπορούσαν
να είναι σε θέση να ταξινομήσουν τους τύπους και τη σύνθεση των υφασμάτων
μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες:
• Φασματοσκοπικές αυτοματοποιημένες τεχνολογίες που αναγνωρίζουν το
υλικό με τον τύπο και το χρώμα του
• Η ταξινόμηση με βάση την πληροφορία, όπως η ταυτοποίηση με φορείς
κωδικών (QR ή ραδιοσυχνότητα αναγνώρισης (RFID), παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το χρώμα των ινών, αλλά φέρνει
επίσης τις απαραίτητες πληροφορίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.
Αυτοματοποιημένη διαλογή ενδυμάτων: αυτοματοποιημένη τεχνολογία nearInfrared (NIR)
Οι οπτικές τεχνολογίες διαλογής χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς για
διαδικασίες διαλογής. Οι τεχνολογίες Near InfraRed (NIR) που αρχικά
αναπτύχθηκαν για διαλογή πλαστικών, όπως η υπερφασματική απεικόνιση και η
οπτική φασματοσκοπία (VIS) προσαρμόστηκαν στα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα για να ταξινομούν τα ρούχα ανά κατηγορία χρώματος και υλικού και
είναι σήμερα η προτιμώμενη τεχνολογία αναγνώρισης για την
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αυτοματοποιημένη ταξινόμηση των υλικών στα ενδύματα και οικιακά
απορρίμματα υφασμάτων. Δεδομένου ότι η σήμανση των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων μέσω φορέων κώδικα δεν εφαρμόζεται ακόμη σε βιομηχανική
κλίμακα, οι τεχνολογίες near Infrared είναι οι πρώτες υποψήφιες που θα
διερευνηθούν περαιτέρω για τη διαλογή των ενδυμάτων στο εγγύς μέλλον. Τα
συστήματα αυτά πρέπει να συγκριθούν και να βαθμολογηθούν με τη σημερινή
χειρωνακτική διαλογή, η οποία πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες ετικετών,
ώστε να καταστεί δυνατή η διαλογή των NIR ως τεχνολογίας αναγνώρισης υλικών
για την ταξινόμηση των υφασμάτων προς υψηλότερη ποιότητα.
Η φασματοσκοπία NIR βασίζεται σε μοριακές απορροφήσεις που μετριούνται
στο εγγύς υπέρυθρο τμήμα του φάσματος. Το υπέρυθρο φως από μια πηγή
φωτός απορροφάται μερικώς και επιλεκτικά από την επιφάνεια που μελετάται
και το ανακλώμενο φως δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό φάσμα κάθε
συνδυασμού τύπου ινών ή μίγματος. Το φάσμα στη συνέχεια συγκρίνεται με μια
προκαθορισμένη βάση δεδομένων και έτσι είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η
σύνθεση του υλικού της υφαντικής ύλης.

Εικόνα 3.7.5. NIR φασματοσκοπία καθιστά
δυνατή την αναγνώριση διαφόρων τύπων
πλαστικού σε δευτερόλεπτα

Εικόνα 3.7.6 NIR φασματοσκοπία που
εφαρμόζεται σε διαλογή υφασμάτων,
AUTOSORT (Tomra Sorting)

Ένας περιορισμός με το NIR είναι ότι το εγγύς υπέρυθρο φως μπορεί να
διεισδύσει μόνο σε πολύ λεπτά ρούχα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
ενδύματα είναι πάρα πολύ παχιά για βαθιά διείσδυση και το συλλεγόμενο
φάσμα καλύπτει μόνο το εξωτερικό στρώμα του ενδύματος. Αυτό σημαίνει ότι η
πλευρά του ρούχου που σαρώθηκε θα καθορίσει τις πληροφορίες ινών. Επί του
παρόντος, πραγματοποιούνται πολυάριθμες έρευνες από μεμονωμένες εταιρείες
και κοινοπραξίες έργων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς που
εργάζονται σε πειραματικές μονάδες για τον καθορισμό βιομηχανικά βιώσιμων
τεχνολογιών για ακριβή αναγνώριση των ινών.
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Τα έργα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν:
• SIPTex, σουηδικό ερευνητικό έργο δοκιμών με τη συμμετοχή του ομίλου
Boer για την αξιολόγηση της αυτοματοποιημένης διαλογής
κλωστοϋφαντουργικών με την κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής
εγκατάστασης για 12 μήνες. Ο εξοπλισμός αναγνώρισης και διαλογής
βασίζεται στην τεχνολογία κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR).
• FIBERSORT, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg της
Βορειοδυτικής Ευρώπης της ΕΕ, για την επικύρωση της τεχνολογίας
Fibersort εφαρμόζοντας τη φασματοσκοπική τεχνολογία NIR της Valvan,
για να βελτιώσει τα μοντέλα λογισμικού και να βελτιστοποιήσει τη
βιβλιοθήκη υλικών.
• RESYNTEX, ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ, με επικεφαλής τον όμιλο SOEX, η
κορυφαία εταιρία στον τομέα της συλλογής και διαλογής
απορριπτόμενων υφασμάτων.
Αυτοματοποιημένη διαλογή ενδυμάτων: Τεχνολογία βασισμένη στην
πληροφορία
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη υψηλής ποιότητας υλικών ανακύκλωσης
από ύφασμα σε ύφασμα, πρέπει να διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με τις δευτερεύουσες πρώτες ύλες, δεδομένα που δεν παρέχονται επί
του παρόντος για υφαντουργικά απόβλητα μετά την κατανάλωση. Οι πρόσφατες
καινοτομίες που συνδέονται με τη διαχείριση δεδομένων και το Ίντερνετ των
πραγμάτων (IoT) προσφέρουν αρκετές τεχνολογίες που είναι πιθανόν να
εφαρμοστούν στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, προκειμένου να παράσχουν
δεδομένα που σχετίζονται με τη σύνθεση των υλικών και τις διεργασίες που
έχουν υποβληθεί. Στην πραγματικότητα, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
υποστηρίξουν την ακριβέστερη διαλογή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
μέσω της αυξημένης πρόσβασης σε πληροφορίες, ωστόσο, είναι σημαντικό να
αξιοποιηθούν αποτελεσματικά αυτά στο στάδιο του σχεδιασμού ή της
κατασκευής. η αποδοχή των διαβατηρίων προϊόντων και η επισήμανση των
υλικών στο στάδιο του σχεδιασμού θα βελτίωνε σημαντικά την ανάκτηση υλικών.
Ενώ οι συνειδητοί παραγωγοί ενδυμάτων είναι έτοιμοι να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση υλικών των προϊόντων τους και συνεπώς
περιλαμβάνουν ψηφιακές τεχνολογίες σήμανσης, σημαντικό εμπόδιο στην
εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών σε ολόκληρη τη βιομηχανία μπορεί να βρεθεί
στο χαμηλότερο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού που είναι οι προμηθευτές
πρώτων υλών , δηλαδή σε επίπεδο ινών. Παρ 'όλα αυτά, τα συστήματα μοριακής
σήμανσης και πιστοποίησης έχουν υιοθετηθεί από μια μεγάλη ποικιλία
βιομηχανιών. Οι μοριακές ετικέτες DNA SigNature μπορούν να ενσωματωθούν σε
πρώτες ύλες ή να εφαρμοστούν στην επιφάνεια σχεδόν οποιουδήποτε
αντικειμένου. Κάθε προσαρμοσμένη μοριακή ετικέτα έχει σχεδιαστεί ειδικά για
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να προσκολλάται επιμελώς και είναι βελτιστοποιημένη για να υποστηρίζει
πολλαπλές πιστοποιήσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Εκτός από αυτές τις
πρόσφατες καινοτομίες, οι τεχνολογίες blockchain θα προσφέρουν επιτέλους τη
δυνατότητα εντοπισμού και ανίχνευσης της προέλευσης και των
μετασχηματισμών των πρώτων υλών μέσω της πλήρους αλυσίδας αξίας: Οι
τεχνολογίες Blockchain εκχωρούν σε κάθε προϊόν ένα μοναδικό ψηφιακό
αναγνωριστικό ή διακριτικό που επιτρέπει την παρακολούθηση των υλικών ή των
ενδυμάτων μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αποθήκευση όλων των
δεδομένων σε ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο ημερολόγιο καθιστά τις
πληροφορίες σε όλη αυτή τη διαδικασία αδιάβλητες.

Εικόνα 3.7.7. Ψηφιακή τεχνολογία στην
αναγνώριση και ανίχνευση
κλωστουφαντουργικού περιεχομένου

Εικόνα 3.7.8. Ιχνηλάτηση προϊόντος χάριν
του blockchain

Μελλοντικά βήματα
Η ταξινόμηση των ενδυμάτων μετά την κατανάλωση και των ειδών οικιακής
χρήσης κατά είδος υλικού αποτελεί τεράστια πρόκληση και οι τρέχουσες
διαδικασίες χρειάζονται βελτίωση για να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης /
επαναχρησιμοποίησης των υφασμάτων. Η ακριβής και ταχεία ταξινόμηση των
ενδυμάτων θα υποστηριζόταν σε μεγάλο βαθμό από μια καθολικά
ευθυγραμμισμένη τεχνολογία παρακολούθησης και ανίχνευσης. Μέχρι να
εφαρμοστεί σε κλίμακα, η συνεχής ανάπτυξη και εισαγωγή τεχνολογιών οπτικής
διαλογής θα μπορούσε να βελτιώσει την ταχύτητα της διαλογής του ενδύματος,
η οποία πραγματοποιείται κυρίως με το χέρι σήμερα. Επιπλέον, θα απαιτηθούν
παγκόσμιες κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των
ενδυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή στη διαλογή
οποιωνδήποτε ροών υλικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών,
όπως τα ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή η RFID, κατά τρόπο που
να επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση μετά τη χρήση. Αλλά
πρωτίστως, οι σχεδιαστές πρέπει να λάβουν υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής του
προϊόντος για να εξασφαλίσουν την επιτυχή επανένταξη των υφαντουργικών
αποβλήτων ως δεύτερη πρώτη ύλη σε μια βιομηχανία μόδας κλειστού βρόχου.
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Ευτυχώς, ένας αυξανόμενος αριθμός εμπορικών σημάτων άρχισε να εκπαιδεύει
τις ομάδες σχεδιασμού τους γύρω από την ανθεκτικότητα, την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των προϊόντων, έτσι ώστε η
κυκλικότητα να μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα των σχεδίων σχεδιασμού.
Οι στρατηγικές για την υπέρβαση των σημερινών εμποδίων πρέπει να
υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο στάδιο του σχεδιασμού, με στόχο:
• Έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού χρησιμοποιώντας μόνο υλικά που
παράγονται εσωτερικά ή ασφαλισμένα / κλειστά ρεύματα ανακύκλωσης.
• Η ανίχνευση των υλικών εξασφαλίζοντας δεδομένα σχετικά με τις πρώτες
ύλες και τις διεργασίες μετασχηματισμού μέσω διαβατηρίων υλικών και
ψηφιακών τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός για ανακύκλωση με τη δημιουργία ενδυμάτων μονού-υλικού
ή με την εύκολη αποσυναρμολόγηση και αναγνώριση των
χρησιμοποιημένων πρώτων υλών του εμπορικού προϊόντος.
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3.8. Αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών
Josep Casamada, Ariadna Detrell, AEI Tèxtils, Ισπανία

Εισαγωγή
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας χρησιμοποιεί από καιρό διάφορα χημικά
προϊόντα για φινίρισμα και άλλες διαδικασίες κλωστοϋφαντουργίας (χρώματα,
λειτουργικοποίηση). Ορισμένες από αυτές τις χημικές ουσίες ενδέχεται να έχουν
δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία τόσο
για τους εργαζόμενους όσο και για τους τελικούς καταναλωτές σε διαφορετικά
στάδια του κύκλου ζωής τους. Η παρουσία ορισμένων από αυτές τις επιβλαβείς
χημικές ουσίες περιορίζει επίσης την ανακύκλωσή τους και αυξάνει τις συνολικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ο Σουηδικός οργανισμός χημικών ουσιών προσδιόρισε πάνω από 3.500 ουσίες
που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες για πάνω από 1.000 εξ αυτών λόγω της εμπιστευτικότητας των
διαφόρων συνταγών που χρησιμοποιούνται. Περίπου το 10% των
προσδιορισμένων ουσιών (250+) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες είτε για τις
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είτε για την ανθρώπινη υγεία.
Οι κύριες ανησυχητικές ουσίες περιλαμβάνουν:
• Φορμαλδεΰδη μπορεί να απελευθερωθεί σε διαδικασίες φινιρίσματος
και αντοχής στη συρρίκνωση
• Υπερφθοριωμένες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για το νερό και
την απωθητικότητα των λεκέδων
• Βρωμιωμένα και αλογονωμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως
επιβραδυντικά φλόγας
• Τριοξείδιο του αντιμονίου που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό προϊόν σε
επιβραδυντικά φλόγας
• Βιοκτόνα για την παροχή αντιμικροβιακών ιδιοτήτων και τη μείωση των
οσμών
• Ορισμένες χρωστικές που προέρχονται από την Azo-Chemistries
• Νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται για ποικίλες εφαρμογές
Ενώ ορισμένα από αυτά τα προϊόντα έχουν ήδη καταργηθεί, είτε εκουσίως είτε
μέσω κανονισμών και περιορισμών, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα στην
αγορά λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα
προϊόντα και τον πιθανό αντίκτυπό τους.
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Η ρύθμιση για τις επικίνδυνες ουσίες είναι εναρμονισμένη εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) με τον
κανονισμό REACH και την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων (CLP).
Προσέγγιση στην υποκατάσταση
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την άμβλυνση των κινδύνων, από την
φυσική εξάλειψή τους (δηλαδή, η χρήση της επικίνδυνης ουσίας στο προϊόν) σε
προστατευτικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης χρησιμοποιώντας εξοπλισμό
ατομικής προστασίας. Εάν ο κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί άμεσα (δηλαδή
δεν χρησιμοποιείται το επικίνδυνο προϊόν) επειδή το προϊόν χρειάζεται αυτό το
χαρακτηριστικό, τότε το δεύτερο επίπεδο μείωσης του κινδύνου είναι
υποκατάσταση για να ανταλλάξει τον κίνδυνο για ένα άλλο με χαμηλότερο ρίσκο.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η υποκατάσταση, οι Ticknerκαι άλλοι προτείνουν τη
χρήση διαφορετικών επιπέδων για λειτουργική υποκατάσταση προς τον
μετριασμό του κινδύνου.

Εικόνα 3.8.1. Ιεραρχία ελέγχου

Πίνακας 3.8.1. Προσέγγιση λειτουργικής υποκατάστασης. Προσαρμοσμένο από Tickner
και άλλους.
Λειτουργικό επίπεδο
υποκατάστασης

Χημικά στο προϊόν ή τη διαδικασία

Χημική Λειτουργία
(χημική αλλαγή)

Υπάρχει ένα λειτουργικά ισοδύναμο χημικό υποκατάστατο;
Αποτέλεσμα: εισάγετε χημική αντικατάσταση

Λειτουργία
τελικής
χρήσης
(υλικό, προϊόν, αλλαγή
διαδικασίας)

Υπάρχει άλλος τρόπος για να επιτευχθεί η λειτουργία της χημικής
ουσίας στο προϊόν / διαδικασία;
Αποτέλεσμα: Επανασχεδιασμός προϊόντος / διαδικασίας, αλλαγές
υλικού

Λειτουργία
ως
υπηρεσία
(αλλαγή συστήματος)

Είναι απαραίτητη η λειτουργία / διαδικασία; Υπάρχουν εναλλακτικές
προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να επιτύχουν τον ίδιο σκοπό;
Αποτέλεσμα: Εναλλακτικό σύστημα / διαδικασία
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Η αντικατάσταση της χημικής λειτουργίας πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα
με ενημερωμένες μελέτες που αξιολογούν εναλλακτικές χημικές ουσίες με
μετριασμένο κίνδυνο για να αποφευχθούν οι «θλιβερές» υποκαταστάσεις όπου η
εισηγμένη αντικατάσταση είναι εξίσου ή ακόμη πιο επικίνδυνη από την αρχική
ουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θλιβερής υποκατάστασης είναι η περίπτωση
της δισφαινόλης Α (BPA) με διφαινόλη S (BPS), όπου το τελευταίο θεωρείται
εξίσου τοξικό. Οι ουσίες που έχουν προτεραιότητα για υποκατάσταση τυπικά
έχουν μελετηθεί καλά με αναγνωρισμένους κινδύνους, αλλά οι εναλλακτικές
λύσεις έχουν ελάχιστα ή καθόλου δεδομένα που καθιστούν δύσκολη την
αξιολόγηση της υποκατάστασης.
Συνεπώς, η διεξαγωγή κατάλληλης μελέτης των εναλλακτικών λύσεων πρέπει να
περιλαμβάνει τεχνικές και περιβαλλοντικές πτυχές πριν από οποιαδήποτε
υποκατάσταση. Αυτό μπορεί να είναι μια δαπανηρή διαδικασία για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις να διεξάγουν οι ίδιες. Μια προσέγγιση για την
αντιμετώπιση αυτού του οικονομικού χάσματος είναι η υιοθέτηση προσέγγισης
με βάση τις συμπράξεις για την εξεύρεση των βέλτιστων διαθέσιμων λύσεων
συλλογικά όπως στην περίπτωση των έργων MIDWOR-LIFE και LIFE-FLAREX.
Μελέτες περίπτωσης
Μελέτη περίπτώωσης 1: MIDWOR-LIFE Υποκατάσταση των PFCs από το σε υγρά
και απωθητικά ελαίου
Τα DWOR, ανθεκτικά σε νερό και λάδια, είναι προϊόντα τελικής επεξεργασίας
υφασμάτων που αποτελούνται κυρίως από πολυμερή φθοράνθρακα μακράς
αλυσίδας (υπερφθοροχημικά ή PFCs) για την παροχή σε υφάσματα υδρόφοβες
και / ή ολεοφοβικές ιδιότητες. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα μέχρι
τα τελευταία χρόνια βασίζονταν στο υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και σε
ανάλογα προϊόντα. Αυτά έχουν διαπιστωθεί ότι προκαλούν μεγάλη ανησυχία για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω της τοξικότητάς της στην
αναπαραγωγή, της αντοχής και της βιοσυσσώρευσης.
Η απελευθέρωση των PFC στο περιβάλλον μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από την παραγωγή
των ίδιων των DWOR έως την τελική διάθεση του προϊόντος στο τέλος της ζωής
του. Η μεγάλη σταθερότητα του δεσμού C-F δίνει σε υπερφθοριωμένες ενώσεις
τις ιδιότητες που απαιτούνται για τις ευρείες βιομηχανικές εφαρμογές του. Αυτή
η σταθερότητα είναι υπεύθυνη για τη βιοσυσσώρευση των PFC κατά μήκος της
τροφικής αλυσίδας και της παγκόσμιας διανομής της. Οι μηχανισμοί μεταφοράς
μεγάλης εμβέλειας και οξείδωσης έχουν αναλυθεί ευρέως στο παρελθόν για να
προσδιοριστούν οι πιθανές οδοί μεταφοράς αυτών των ενώσεων, οι
μετασχηματισμοί τους και ο κίνδυνος τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για
την άγρια πανίδα ζώων. Τα PFC έχουν αναφερθεί σε τόπους τόσο μακριά από τις
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πηγές εκπομπών όπως η περιοχή της Αρκτικής. Σε αντίθεση με άλλους έμμονους
ρύπους που παρακολουθούνται στο περιβάλλον, τα PFC που χρησιμοποιούνται
σε εμπορικά προϊόντα δεν είναι αυτά που ανιχνεύονται στο περιβάλλον (PFCAs,
PFSAs κ.λπ.). Για παραδείγματα, τα PFCA και τα PFSA είναι ενώσεις αποδόμησης
από εμπορικά προϊόντα (δηλ. Φθοριωμένες φωσφορικές επιφανειοδραστικές
ουσίες) ή από ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή εμπορικών
προϊόντων (δηλ. Φθοριωμένες αλκοόλες και ακρυλικά). Τα PFOS και PFOA είναι
οι μόνες ενώσεις που παρατηρούνται στο περιβάλλον και έχουν κατασκευαστεί
σε μεγάλες ποσότητες.
Για τους λόγους αυτούς, η PFOA και παράγωγα προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο περιορισμών (παράρτημα XVII του REACH) στην ΕΕ και έχουν
ταξινομηθεί στη σύμβαση της Στοκχόλμης ως έμμονοι οργανικοί ρύποι (POPs).
Άλλα περιβαλλοντικά γραφεία εκτός Ευρώπης τα έχουν επίσης συμπεριλάβει
τους αντίστοιχους κανονισμούς τους. Υφιστάμενα υποκατάστατα στην αγορά, τα
οποία βασίζονται κυρίως σε φθοριούχους υδρογονάνθρακες μικρότερης
αλυσίδας (C6), υπάγονται επίσης στο ρυθμιστικό ραντάρ και ορισμένες εθνικές
αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να τις συμπεριλάβουν στον κατάλογο
περιορισμών του REACH, λόγω των ομοιότητων τους με τους PFC μεγαλύτερης
αλυσίδας και τη πιθανότητα άτυχης υποκατάστασης.
Για την υποστήριξη των κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών που ασχολούνται με
αυτό το θέμα, τρεις κλωστοϋφαντουργικές ομάδες (AEI Tèxtils, Clutex και
Pointex) ένωσαν τις δυνάμεις τους με ερευνητικά κέντρα (LEITAT, CETIM και CSICIQAC) στο έργο MIDWOR-LIFE. με σκοπό την ανάλυση των διαφορετικών
ενναλακτικών τόσο σε τεχνικές προοπτικές όσο και στον περιβαλλοντικό τους
αντίκτυπο, για να προτίνουν προς τη βιομηχανία και τους φορείς χάραξης
πολιτικής. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Η ευαισθητοποίηση της κλωστοϋφαντουργίας
ήταν ένας από τους στόχους του έργου που τους επέτρεπε να λάβουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις υποκατάστασης.
Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και
προϊόντων αναφοράς για πέντε διαφορετικές εφαρμογές κλωστοϋφαντουργίας:
αυτοκινητοβιομηχανία, αθλητικά είδη, μόδα, ρούχα εργασίας και οικιακά
υφάσματα.
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Εικόνα 3.8.2. Εφαρμογές κλωστουφαντουργίας και
χαρακητριστικά υφασμάτων που επελέγησαν

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων
προϊόντων υπό κατάλληλες συνθήκες, η ομάδα πραγματοποίησε δοκιμές σε
βιομηχανική κλίμακα σε έξι εταιρείες που συνεργάστηκαν με την κοινοπραξία
Inotex και Nanomembrane, από την Τσεχία, την Biella Manifatture Tessili και την
Tintoria Finissaggio 2000, , και Ε. Cima και Hidrocolor, από την Ισπανία.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφορετικών DWOR και των εναλλακτικών
τους λύσεων εξετάστηκαν με τη μεθοδολογία αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA) με
έξι σενάρια για τη σύγκριση του αποτυπώματος και της επίδρασης τριών
φθοριωμένων DWORs (C8, C6 και perfluorosilicone) και τριών εναλλακτικών
λύσεων χωρίς φθόριο (σιλικόνη, δενδριμερές και παραφίνη). Τα αποτελέσματα
της LCA αποκάλυψαν τη σημαντικά υψηλότερη επίδραση όλων των
φθοριωμένων DWORs με μεγάλη συμβολή της ανθρώπινης τοξικότητας των
σχετιζόμενων με PFC ενώσεων και του δυναμικό καταστροφής του όζοντος από
το φθόριο. Από την άλλη πλευρά, όλα τα προϊόντα χωρίς φθόριο που
αναλύθηκαν είχαν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με έως και 97%
μικρότερο αντίκτυπο σε σύγκριση με τα προϊόντα C8. Ενώ η ΑΚΖ είχε κάποιους
περιορισμούς λόγω των αβεβαιοτήτων σχετικά με την ακριβή σύνθεση των
εμπορικών προϊόντων, τα αποτελέσματά της παρέχουν επαρκή απόδειξη για μια
μετριασμένη επίδραση μεταξύ χημικών ουσιών με φθόριο και χωρίς φθόριο.
Εντούτοις, μεταξύ των διαφόρων προϊόντων χωρίς φθόριο που αναλύθηκαν, τα
αποτελέσματα ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους και το καλύτερο προϊόν δεν
μπορούσε να προσδιοριστεί.
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Εικόνα 3.8.3. DWOR προϊόντα που αναύθηκαν στο έργο MIDWOR-LIFE

Η τεχνική απόδοση των διαφόρων προϊόντων αξιολογήθηκε με δοκιμή ψεκασμού
και δοκιμή λαδιού χρησιμοποιώντας βιομηχανικά πρότυπα με τα βασικά
αποτελέσματα να συνοψίζονται στην εικόνα 3.8.4.

Εικόνα 3.8.4. Τεχνικά αποτελέσματα διαφορετικών προϊόντων που δοκιμάστηκαν
στο έργο MIDWOR-LIFΕ

Τα τεχνικά αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα εναλλακτικά προϊόντα θα
μπορούσαν να ταιριάζουν στις επιδόσεις των PFCs με την σωστή επιλογή του
υφάσματος του προϊόντος, και καθιστούν τα εισαγμένα βιώσιμα υποκατάστατα
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βιώσιμα για τη λειτουργικότητα της απώθησης του νερού. Ωστόσο, εάν η
απαιτούμενη λειτουργικότητα είναι η απώθηση του ελαίου, κανένα από τα
προϊόντα χωρίς φθόριο δεν θα μπορούσε να εκτελέσει οπουδήποτε κοντά σε
PFCs. Έτσι, επιστρέφοντας στον πίνακα λειτουργικής υποκατάστασης Tickner, θα
πρέπει να αναρωτηθούμε αν η λειτουργικότητα είναι απαραίτητη ή αν μπορεί να
ανασχεδιαστεί για να μην χρειαστεί αυτή η ιδιότητα. Ορισμένες από τις τελικές
εφαρμογές που δοκιμάστηκαν θα μπορούσαν σαφώς να αποφύγουν την
απαίτηση για λειτουργικότητα (μόδα, αθλητικά ρούχα), καθώς δεν είναι
επιτακτική ανάγκη. Ωστόσο, η προστατευτικό ένδυμα στο πεδίο εργασίας που
ενδέχεται να εκτεθεί σε έλαια μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ένα
υπερφθοριωμένο διάλυμα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη
επισκόπηση της έκθεσης των εργαζομένων σε έλαια, δηλ. Τεχνικών ελέγχων, για
να εξαλειφθεί η ανάγκη αυτού του λειτουργικού φινιρίσματος.
Μελέτη περίπτωσης 2: LIFE-FLAREX προς ασφαλέστερα επιβραδυντικά φλόγας
Τα επιβραδυντικά φλόγας (FR) είναι προϊόντα που αναστέλλουν, καταστέλλουν
και / ή καθυστερούν την παραγωγή φλογών, αποτρέπουν την εξάπλωση
πυρκαγιάς και μπορεί να εφαρμοστεί σε διαδικασίες φινιρίσματος υφασμάτων.
Αυτή η ιδιότητα είναι υψίστης σημασίας για την αύξηση της ασφάλειας
επιτρέποντας αυξημένο χρόνο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πολλές από
τις χημικές ουσίες FR υψηλής απόδοσης που βασίζονται σε βρώμιο,
απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη ή περιέχουν αντιμόνιο, και αναγνωρίζονται
πλέον ως παγκόσμιες μολυσματικές ουσίες και συνδέονται με αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της
ενδοκρινικής και θυρεοειδικής διαταραχής, της ανοσοτοξικότητας, της
αναπαραγωγικής τοξικότητας, καρκίνο και ανεπιθύμητα αποτελέσματα την
εμβρυϊκή και παιδική ανάπτυξη και στη νευρολογική λειτουργία. Ο ECHA έχει
ήδη περιορίσει ή απαγορεύσει αρκετές βρωμιωμένες FRs (PentaBDE, OctaBDE,
TRIS, PBB, Deca-BDE, βορικό οξύ, χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας,
TCEP, HBCD).
Τα εναλλακτικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα για την αντικατάσταση αυτών των
προϊόντων περιλαμβάνουν συνθέσεις που βασίζονται σε ενώσεις φωσφόρου και
αζώτου, νανοτεχνολογία (δηλαδή nanoclays), προϊόντα χωρίς φορμαλδεΰδη,
μεταξύ άλλων, που θεωρούνται φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις.
Ωστόσο, μπορεί να μην έχουν απόδοση για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Η AEI Tecxtils ξεκίνησε το έργο LIFE-FLAREX (συγχρηματοδοτούμενο από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε συνεργασία με τρία άλλα
συγκροτήματα (ATEVAL, Clutex και Pointex) και τρία ερευνητικά ιδρύματα
(LEITAT, CSIC-IQAC και Centexbel). Η μεθοδολογία του έργου στηρίζεται στα
αποτελέσματα του προγράμματος MIDWOR-LIFE προκειμένου να συμβάλει στον
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μετριασμό των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων στα ευρωπαϊκά
οικοσυστήματα που προκαλούνται από τις τοξικές ενώσεις FR που
χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία και εστιάζονται στα οικιακά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για δημόσια κτίρια. Εκτός από την τεχνική και
περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, το LIFE-FLAREX εξετάζει
επίσης τον αντίκτυπο στην υγεία και τη μετάλλαξη των προϊόντων
χρησιμοποιώντας in-vitro μοντέλα. Πρόσθετες καινοτομίες που χρησιμοποίησε η
LIFE-FLAREX είναι η οργάνωση εργαστηρίου με ευρωπαίους ενδιαφερόμενους σε
προγενέστερο στάδιο που επέτρεψε τη δέσμευση αρκετών χημικών εταιρειών να
δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τα πιθανά υποκατάστατα τους και οι εταιρείες
κλωστοϋφαντουργίας να γίνουν πρώιμοι δοκιμαστές αυτών των υποκατάστατων.
Το έργο αυτό έχει υιοθετήσει διάφορες σχετικές τελικές εφαρμογές ως στόχο για
την επίδειξη ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων FR: κουρτίνες, ταπετσαρίες,
τραπεζομάντιλα και κλινοσκεπάσματα. Αυτές οι τελικές χρήσεις έχουν επιλεγεί
λόγω της συνάφειας (σημείου ανάφλεξης ή διάδοσης πυρκαγιών) και παρέχουν
μια ποικιλία υλικών κλωστοϋφαντουργίας.
Επιπλέον, το έργο έχει επίσης επιλέξει μια ομάδα «ενδιάμεσων»
υποκατάστατων, αλογονωμένα πολυμερή, τα οποία ισχυρίζονται οι χημικοί
κατασκευαστές ότι είναι ασφαλέστερα από τις κανονικές αλογονωμένες ενώσεις
λόγω της πολυμερούς φύσης αλλά δεν διαθέτουν δεδομένα τοξικότητας για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που απαιτούνται για τεκμηριωμένη
απόφαση. Αυτά έχουν επιλεγεί λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από τη
βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας για χρήση προϊόντων "ανάλογων" ή εύκολης
εισαγωγής. Ως εκ τούτου, η ομάδα του έργου αποφάσισε να προσθέσει αυτήν
την "ενδιάμεση" λύση για να αξιολογήσει σωστά τόσο την απόδοση όσο και τη
βιωσιμότητα, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να προβεί σε ενημερωμένη
υποκατάσταση.
Η ευρεία ποικιλία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των εφαρμογών
απαιτεί τη χρήση ολιστικών εκτιμήσεων για την αντιμετώπιση της
υποκατάστασης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Οι δύο περιπτωσιολογικές μελέτες
παρουσίασαν εστιασμένες λύσεις προς ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές που
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλές πρόσθετες
εφαρμογές και υπο-εφαρμογές αυτών των προϊόντων εντός αυτών των μεγάλων
τομέων τόσο από πλευράς υλικών (δηλ. Άλλων συνθέσεων υφασμάτων) όσο και
από απαιτήσεις απόδοσης.
Η κυριότερη σύσταση και γνώση και από τα δύο έργα είναι ότι υπάρχει ανάγκη
εξεύρεσης ισορροπίας και εξορθολογισμού των απαιτήσεων στο στάδιο του
σχεδιασμού για την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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και τεχνικών ιδιοτήτων σύμφωνα με την τελική εφαρμογή του κατεργασμένου
κλωστοϋφαντουργικού υλικού.
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4.1. Διαδικτυακή (μόδα) εφοδιαστική
Σοφία Παπακωνσταντίνου, CRE.THI.DEV., Ελλάδα

Μια μικρή εισαγωγή
Ο ρυθμός αλλαγής κατά την τελευταία δεκαετία προς την ηλεκτρονική αγορά έχει
επιταχυνθεί σε βαθμό που οι πολυκαναλικές εξελίξεις αποτελούν τη βασική
πρόκληση για τους εμπόρους λιανικής στη μόδα αυτή τη στιγμή. Πρόσφατες
αναφορές δείχνουν ότι σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν
το 50% των καταναλωτών πηγαίνουν στο διαδίκτυο για να ψωνίσουν για ρούχα.
Η αρχική επιφύλαξη από τους λιανοπωλητές οφειλόταν στην έλλειψη πίστης
στην πώληση ενδυμάτων και υποδημάτων στο διαδίκτυο, ειδικά για είδη
χαμηλού κόστους. Ωστόσο, η άνοδος και η επιτυχία των διαδικτυακών παικτών
με διεθνείς δραστηριότητες όπως η ASOS από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Zalando
(Γερμανία) και το Alibaba (Κίνα) σημαίνει ότι οι λιανοπωλητές μόδας σε όλους
τους τομείς έπρεπε να αγκαλιάσουν την ψηφιακή επανάσταση. Οι έμποροι
λιανικής πώλησης γρήγορης μόδας αναγνώρισαν αργά τη δυνατότητα των online
πωλήσεων, κυρίως επειδή τα επιχειρηματικά τους μοντέλα είχαν ως στόχο την
εξυπηρέτηση ενός περιβάλλοντος καταστημάτων. Αποτέλεσμα και η
καθυστερημένη είσοδος του Zara στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο το 2010.
Ομοίως, και οι μεγάλες εταιρείες μόδας πολυτελείας αμφέβαλαν κατά πόσο
τέτοια ακριβά αντικείμενα θα μπορούσαν να πωληθούν στο διαδίκτυο. Αλλά μια
online παρουσία είναι κάτι περισσότερο από την πώληση και όπως η Burberry
έχει δείξει ότι παρέχει ένα όχημα για την εμπλοκή με τον πελάτη μέσω
podcasting παρουσίαση μόδας και τη λήψη ανατροφοδότησης από τους πελάτες
στο Facebook και το Twitter.
Omnichannel - Πολυκαναλινό
Όλοι οι κλάδοι της μόδας αγκαλιάζουν τώρα το πολυκαναλικό λιανικό εμπόριο,
καθώς οι καταναλωτές επιθυμούν γνώση των προϊόντων από διάφορες πηγές και
είναι πρόθυμοι να αγοράσουν και να επιστρέψουν προϊόντα μέσω διαφόρων
καναλιών. Ο λιανοπωλητής έχει πλέον την πρόκληση να ενσωματώσει ολόκληρη
την επιχείρηση για να εξυπηρετήσει αυτόν τον πελάτη, ώστε τα καταστήματα να
μην είναι πλέον μόνο λειτουργικές μονάδες που πωλούν προϊόν, αλλά είναι
κέντρα πληροφοριών, εμπνευσμένες βιτρίνες και σημεία παραλαβής για
ηλεκτρονικές αγορές και επιστροφές
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Εικόνα 4.1.1. Πολυκαναλική αναπαράσταση λιανικής

Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, τεκμηριώθηκαν κατασχέσεις καταστημάτων στις
εκθέσεις των εταιριών καθώς οι πωλήσεις μετανάστευσαν στο διαδίκτυο. Αυτή η
τάση τώρα επιβραδύνεται και μάλιστα μπορεί να αντιστραφεί στο μέλλον. Οι
εταιρείες με ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο αξιολογούν τα χαρτοφυλάκια των
καταστημάτων τους για να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις σε όλα τα κανάλια,
έτσι ώστε αυτά με δυνατή προσφορά κλικ-και-συλλογής να ελπίζουν ότι θα
ενισχύσουν το εμπορικό σήμα και θα τονώσουν τις πωλήσεις στο κατάστημα
κατά την παραλαβή. Σε μερικές περιπτώσεις έχει προταθεί ότι στο μέλλον θα
ανοίξουν δύο διαφορετικά είδη καταστημάτων: το κύριο κατάστημα που θα είναι
βιωματικό, καινοτόμο και ψυχαγωγικό και πολυκαναλικοί κόμβοι που εστιάζουν
περισσότερο στη λειτουργικότητα - κλικ και συλλογή και επιστροφή.
Κοινωνικά δίκτυα
Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας χρήσης του καταστήματος, του e / mεμπορίου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα οδηγήσει σε μελλοντικές
πωλήσεις για τους λιανοπωλητές μόδας. Παρόλο που η κινητή τεχνολογία έχει
καταστεί πιο σημαντική σε πολλές αποφάσεις αγοράς, σε σχέση με τις αγορές
μόδας, το μέγεθος και η ανάλυση της οθόνης κάνουν τα έξυπνα τηλέφωνα
υποδεέστεραί σε σχέση με τα tablet και τους φορητούς υπολογιστές. Ωστόσο, οι
πωλήσεις είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ερευνητικής διαδικασίας που κάνουν
οι πελάτες, έχοντας επηρεαστεί από την οικογένεια και τους φίλους,
συμπεριλαμβανομένου του Facebook και άλλων κοινωνικών μέσων. Οι
λιανοπωλητές γίνονται πιο ενεργητικοί στην επικοινωνία με τους πελάτες τους με
την εμφάνιση της τεχνολογίας Web 2.0, έτσι ώστε η ανατροφοδότηση σχετικά με
τις νέες συλλογές, τις εμπειρίες των καταστημάτων, τα σχέδια ιστοσελίδων κ.λπ.
μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να βελτιώσουν τη λιανική προσφορά τους.

195

Ένας τομέας που έχει καταστεί σημαντικός εδώ είναι ο ρόλος του ιστολογίου της
μόδας επειδή η μόδα και οι τάσεις οδηγούνται κυρίως από την έμπνευση μεταξύ
των συνομηλίκων. Ενώ οι εταιρείες μόδας παράγουν εταιρικά blogs για να
δώσουν γνώσεις για νέες εξελίξεις στην επιχείρησή τους για να ενημερώσουν
τους ενδιαφερόμενους, οι ανεξάρτητοι bloggers μόδας ανταγωνίζονται τα
παραδοσιακά περιοδικά μόδας ως διαμορφωτές της γνώμης και πηγή δημοσίων
σχέσεων για τους εμπόρους μόδας. Οι μπλόγκερ έχουν έντονη επιρροή στη
συμπεριφορά των αγορών με τις ηλεκτρονικές τους συστάσεις τύπου word-ofmouth. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνεργάτες λιανικής να συνεργαστούν με
βασικούς bloggers με τον ίδιο τρόπο όπως με τους δημοσιογράφοι μόδας,
δίνοντας πρωταρχικές θέσεις σε επιδείξεις μόδας σχεδιαστή και προσφέροντας
προϊόντα που παρουσιάζονται σε ιστολόγια. Καθώς οι ιστολόγοι δημιουργούν
περισσότερες σελίδες για προβολή από τα περιοδικά μόδας, έχουν γίνει στόχος
από τις εταιρείες μόδας για την προώθηση των εμπορικών σημάτων τους.
Επιπλέον, η πρωτογενής έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες γενικά έχουν εμπιστοσύνη
σε ό, τι έχουν να πουν οι γυναίκες για τα ρούχα και συνήθως αναζητούν
κοινωνική αποδοχή των ενδυμάτων. Πολλές εταιρείες, όπως το Pinterest και το
Fitbay, παρέχουν κοινωνικές πλατφόρμες σε αγοραστές ενδυμάτων για στυλ και
σύνδεση. Πάρτε το Fitbay για παράδειγμα, οι διαδικτυακοί καταναλωτές θα
μπορούσαν να εισάγουν πληροφορίες για τη μέτρηση και το σχήμα του σώματός
τους και να αναζητήσουν μοντέρνους bloggers με παρόμοιο μέγεθος σώματος
και αναλογίες. Η Pinterest δεν επικεντρώνεται στην αγορά ειδών ένδυσης, αλλά
πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα για να μοιραστούν το
γούστο τους στην ένδυση.
Διαχείριση επιστροφών
Η πρόκληση δεν είναι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να αναπτυχθούν σε αυτό το
υπερκορεσμένο και επομένως υπερβολικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για να
γίνει αυτό, οι εταιρείες πρέπει να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τις
πωλήσεις σε μια σταθερή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα σημαντικό
πρόβλημα που σχετίζεται με το κόστος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία είναι το
υψηλό ποσοστό επιστροφής από τις πωλήσεις τους στο διαδίκτυο. Οι επιστροφές
προσθέτουν κόστος και πολυπλοκότητα, μειώνουν την ικανοποίηση των πελατών
και τις πωλήσεις. Σχεδόν το 20-30% των παραγγελιών ενδυμάτων επιστρέφονται
από τους καταναλωτές στο διαδίκτυο. Το κόστος για τη διεκπεραίωση κάθε
εντολής επιστροφής για επανασυσκευασία, αποστολή και ανανέωση ποικίλει,
κυμαινόμενο από $ 3 έως $ 12 ανά παραγγελία.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης αφιερώνουν περισσότερη προσοχή και πόρους
στην αντίστροφη εφοδιαστική, καθώς επιδιώκουν να εξάγουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη αξία από τα επιστρεφόμενα αγαθά Το μέσο κόστος της αντίστροφης
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εφοδιαστικής του λιανοπωλητή για καταναλωτικά αγαθά ισούται κατά μέσο όρο
8,1% των συνολικών πωλήσεων.
Σήμερα, το πρόβλημα των επιστροφών για εταιρείες ένδυσης έχει αυξηθεί σε 1,4
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστιες
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αρκετές εταιρείες είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις
για την επίλυση αυτού του προβλήματος, οι περισσότερες από τις οποίες
επικεντρώθηκαν στην αποφυγή καθαυτή της επιστροφής. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι περίπου το 70% των αποδόσεων σχετίζονται με τη χρήση, ένα πλήθος
εταιρειών επικεντρώνεται στη βελτίωση της εικονικής εμπειρίας προσαρμογής
για τους καταναλωτές. Άλλες εταιρείες διερευνούν την αναδυόμενη κοινωνική
πλευρά των ηλεκτρονικών αγορών, ενώ άλλες εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη
κουλτούρα επιστροφής των διαδικτυακών καταναλωτών
Αντίστροφη Εφοδιαστική Λιανικής
Η αντίστροφη εφοδιαστική έχει παραδοσιακά τοποθετηθεί χαμηλά στην ιεραρχία
της αλυσίδας εφοδιασμού. Μέχρι πρόσφατα, οι επιχειρήσεις ένδυσης έχουν
αρχίσει να κατανοούν ότι η στρατηγική διαχείριση της αντίστροφης εφοδιαστικής
μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στις συνολικές λειτουργίες. Οι επιστροφές είναι
μια μαύρη τρύπα - οι πελάτες παραμένουν στις δικές τους συσκευές και οι
εταιρείες δεν λαμβάνουν προληπτικά πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που
επιστρέφουν στην αποθήκη τους. Για τις εταιρείες ένδυσης, ειδικότερα, οι
αναπτυσσόμενες διαδικτυακές επιχειρήσεις σημαίνουν ότι πρέπει να δώσουν
μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικασία αυτή.
Μια φιλική προς χρήση διεπαφή έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για τους
δυνητικούς πελάτες να πραγματοποιήσουν την πρώτη αγορά και μια εξαιρετική
εξυπηρέτηση πελατών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής επιστροφών) έχει
αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική για τους προηγούμενους πελάτες να
πραγματοποιήσουν άλλη αγορά. Σχεδόν το 90% των πελατών θα επιστρέψουν
στο κατάστημα όπου είχαν θετική εμπειρία επιστροφής. Επίσης, έχει αναφερθεί
αύξηση κατά 357% των πωλήσεων από τις επιστροφές, όπου ακόμη και αν
επιστρέφει προκαταβολικά το κόστος, αυξάνουν τα κέρδη μακροπρόθεσμα από
την αφοσίωση των πελατών.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης συχνά δεν διαθέτουν ισχυρές και αποτελεσματικές
διαδικασίες αντιστροφής εφοδιαστικής και δεν έχουν τη δυνατότητα να
διαχειρίζονται προοδευτικά τις επιστροφές. Η δουλειά συχνά πέφτει στον
καταναλωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία της παραγγελίας, την
αποστολή της και την παρακολούθηση της κατάστασης της με το λιανοπωλητή.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης συχνά δεν είναι σε θέση να αναλύσουν τα στοιχεία
επιστροφής για να μετρήσουν τις τάσεις σε ποια προϊόντα αποστέλλονται πίσω ή
197

να προετοιμάσουν την αποθήκη τους προκαταβολικά για μεγάλο όγκο
επιστροφών.
Αυτό αποτελεί ευκαιρία για εμπειρογνώμονες σε θέματα εφοδιαστικής.
Καθιστούν ευκολότερη και φιλικότερη την αποστολή επιστροφής από τους
πελάτες και μειώνουν το κόστος και την πολυπλοκότητα για τους λιανοπωλητές,
επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις πωλήσεις. Για παράδειγμα, το
SmartLabel της Newgistics εκτελεί επιχειρηματικές δραστηριότητες από αυτό.
Κάθε παραγγελία που τοποθετείται στην ιστοσελίδα του πελάτη τους
συνοδεύεται από ένα προπληρωμένο, προ-απευθυνόμενο, barcoded SmartLabel.
Κατά την επιστροφή μιας παραγγελίας, οι πελάτες προσθέτουν ένα SmartLabel
στο πακέτο τους και το αφήνουν οπουδήποτε απ’ όπου η ταχυδρομική υπηρεσία
ανακτά την αλληλογραφία. Οι επιστροφές σαρώνονται τρεις φορές κατά τη
διάρκεια του κύκλου: κατά την παραλαβή, στις περιφερειακές εγκαταστάσεις της
Newgistics και στην αποθήκη του λιανοπωλητή.
«Ένας δυναμικός γραμμικός κώδικας συνδέει το πακέτο με το τιμολόγιο του
πελάτη και παρέχει την προβολή του πακέτου στις αρχές της επιστροφής,
επιτρέποντας στους αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών να ανταποκρίνονται
προορατικά στις συναλλαγματικές ή πιστωτικές ανάγκες των πελατών», δηλώνει
ο Dampier. η ορατότητα των δεδομένων αυτών επιτρέπει επίσης στην εταιρεία
να αναλύει τις τάσεις επιστροφής για να βρει στυλ ή χρώματα με χαμηλή
απόδοση και να προβλέψει πιο αποτελεσματικά τη ζήτηση.
Η GENCO, εταιρεία της FedEx, προσφέρει στους εμπόρους λιανικής τη
δυνατότητα της επεξεργασίας των επιστροφών ώστε να επιτρέπουν στους
καταναλωτές να επιστρέφουν τις αγορές τους στο κανάλι της επιλογής τους,
επιτρέποντας έτσι μια απρόσκοπτη εμπειρία. Αυτή η εταιρεία είναι ο
αναγνωρισμένος ηγέτης στη διαχείριση λιανικών επιστροφών. Κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τριών δεκαετιών, βοήθησαν τους εμπόρους λιανικής πώλησης να
επιτύχουν κατά μέσο όρο μείωση κατά 20% των δαπανών που σχετίζονται με την
επεξεργασία των επιστροφών. Μέσω ενός ιδιόκτητου λογισμικού που ονομάζεται
R-Log, η GENCO διαχειρίζεται την αντίστροφη ροή προϊόντων, πληροφοριών και
μετρητών για οποιοδήποτε προϊόν που πωλείται. Βελτιστοποιεί τα επίπεδα
αποθεμάτων, το χρόνο κύκλου, τις ώρες εργασίας και τη συνολική διαχείριση
επιστροφής, καθορίζοντας με τον πελάτη την κατάλληλη μέθοδο διάθεσης
προϊόντων για κάθε προϊόν.
Εικονική εμπειρία προσαρμογής
Πολλές εταιρείες προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα του υψηλού ποσοστού
επιστροφών, προσφέροντας καλύτερη προσαρμογή. Διάφορες τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, από τρισδιάστατη σάρωση, επαυξημένη
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πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα και μεγάλα δεδομένα. Ορισμένες
εταιρείες, για παράδειγμα, παράγουν τρισδιάστατα μοντέλα αγοραστών
ενδυμάτων είτε από μετρήσεις σώματος που εισάγουν σε υπολογιστή είτε από
θαλάμους σάρωσης. Με βάση το μέγεθος του ενδύματος από τη βάση
δεδομένων του συστήματος και τις ακριβείς μετρήσεις του σώματος, ο
υπολογιστής δίνει συστάσεις ή εικονικές δοκιμές για τους αγοραστές με την
ευκολία ενός κλικ του ποντικιού. Οι εταιρείες που βασίζονται σε δεδομένα, όπως
το TrueFit, συλλέγουν μια τεράστια βάση δεδομένων για τα μεγέθη, τις
προτιμήσεις και τα ιστορικά των αγορών των αγοραστών και είναι σε θέση να
κάνουν ανάλυση μεγάλων δεδομένων και να δώσουν συστάσεις.

Εικόνα 4.1.2. Δωμάτιο Ένδυσης της Gap

Η εικονική βιομηχανία προσαρμογής είναι πολυπληθής και ανταγωνιστική, όσον
αφορά τόσο την τεχνολογία όσο και τα μοντέλα λειτουργίας της. Ο παρακάτω
πίνακας παρουσιάζει τους κύριους ανταγωνιστές και ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά.
Επιχειρησιακά μοντέλα με βάση τις επιστροφές
Υπάρχει ένα άλλο σύνολο εταιρειών που δεν προσπαθούν να λύσουν το
πρόβλημα της προσαρμογής ή να βελτιστοποιήσουν την αντίστροφη
εφοδιαστική. Αντ' αυτού, αξιοποιούν την ριζωμένη κουλτούρα επιστροφής. Αυτές
οι εταιρείες αναμένουν στην πραγματικότητα τον πελάτη να κάνει μια
επιστροφή, έτσι η τιμή των ενδυμάτων είναι υψηλότερη για να καλύψει το
κόστος της επιστροφής. Ο πελάτης απολαμβάνει προστιθέμενη αξία με τις
προτάσεις στυλ και τα πρόσθετα ενδύματα. Ο πελάτης δημιουργεί ένα προφίλ
και εισάγει προτιμήσεις και στυλ. Το σύστημα θα προτείνει ενδύματα, και στο
πελάτη αποστέλνεται ένα κουτί με τα επιλεγμένα αντικείμενα και κάποια
αντικείμενα έκπληξη, ανάλογα με το σχέδιο πληρωμής.
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Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία είναι ότι μερικές φορές ο
καταναλωτής χρησιμοποίησε πραγματικά το ένδυμα πριν το επιστρέψει. Μια
επιχείρηση που βγαίνει από αυτή την ιδέα είναι η εταιρεία ενοικίασης
ενδυμάτων. Σε αυτό το μοντέλο, ο πελάτης αποφασίζει ποιο ένδυμα νοικιάζει και
μερικές φορές για πόσο καιρό θα το κρατήσει. Στη συνέχεια στέλνουν πίσω το
κουτί με το χρησιμοποιημένο ρούχο. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που στοχεύουν
σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, όπως αυτές που εξηγούνται στη συνέχεια.
Ο πελάτης λαμβάνει ένα κουτί με το νοικιασμένο ένδυμα μέσα για να το
χρησιμοποιήσει. Οι εταιρείες αυτές χρεώνουν προμήθειες ή ένα ορισμένο
ποσοστό της τιμής των παραγγελμένων ενδυμάτων
Αλυσίδες αξίας στην υπηρεσία του συνδεδεμένου έξυπνου καταναλωτή
Τα μοντέλα μαζικής παραγωγής και διανομής, στα οποία οι κατασκευαστές
συλλογών, οι χονδρέμποροι, οι πράκτορες προμήθειας ή οι έμποροι λιανικής
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το είδος των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας
και μόδας, τα οποία οι καταναλωτές τους είναι πιο πιθανό να αγοράσουν και να
τοποθετήσουν παραγγελίες πολλών μηνών πριν ο καταναλωτής δει ποτέ το
προϊόν, εξακολουθούν να είναι κατά κανόνα ο κανόνας στην επιχείρηση
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης - ακόμη και στο λεγόμενη «γρήγορη μόδα».
Αποτελούν την πηγή πολλών απογοητεύσεων των καταναλωτών όταν δεν
υπάρχουν προϊόντα με τα επιθυμητά σχέδια ή μεγέθη. Καταλήγουν επίσης σε
τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις όταν οι προβλέψεις τους αποδειχθούν
λανθασμένες και το παραγγελμένο προϊόν είναι ευκαιριακό προϊόν μόδας ή
χτυπά ένα απροσδόκητο πρότυπο καιρού. Αποτελούν επίσης επιβάρυνση για το
περιβάλλον, όταν τα απούλητα ή τα έντονα σεσημασμένα προϊόντα καταλήγουν
γρήγορα σε ρεύματα αποβλήτων ή όταν μεγάλες ποσότητες μαζικά
παραγόμενων υλικών και τελικών προϊόντων βρίσκονται σε αποθέματα ή
συστήματα μεταφοράς σε όλο τον κόσμο.
Η σημερινή νέα γενιά καταναλωτών πλήρως ψηφιακά συνδεδεμένη, εξελιγμένη,
χρησιμοποιείται για εξατομικευμένα αγαθά και υπηρεσίες ή για την αναζήτηση
αυθεντικών και βιώσιμων εμπειριών κατανάλωσης που θα οδηγήσει σταδιακά
στην εμφάνιση ενός διαφορετικού παραδείγματος. Ένα παράδειγμα στο οποίο
αναμένεται πλήρης εξατομίκευση των προϊόντων, όπου οι πωλητές πρέπει να
είναι σε θέση να παραδίδουν προϊόντα στην πόρτα του καταναλωτή σχεδόν την
επόμενη μέρα, όπου τα τακτικά καταναλόμενα προϊόντα φθάνουν αυτόματα,
όταν χρειάζεται, με τρόπο συνδρομητικό, ενοικιάζονται για περιορισμένο χρονικό
διάστημα ή μοιράζονται σε μια κοινότητα ή στα οποία τα προϊόντα μπορούν να
πουν μια αυθεντική και διαφανή ιστορία για την παραγωγή τους.
Ένα τέτοιο παράδειγμα θα αναποδογυρίσει τη σημερινή επιχειρηματική
δραστηριότητα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας. Θα
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απαιτήσει νέες τεχνολογίες για σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων με γνώμονα
τον καταναλωτή, νέες τεχνολογίες παραγωγής για ευέλικτη αποδοτική και
τοπική κατ’ απαίτηση παραγωγή μέχρι το μέγεθος 1, νέα επιχειρηματικά
μοντέλα που διευκολύνουν τη βαθιά αλληλεπίδραση των καταναλωτών, την
εξυγίανση, την εύκολη επιστροφή προϊόντων ή την κοινή χρήση δικτύων
σχεδιαστών, παραγωγών και παρόχων υπηρεσιών που μοιράζονται πόρους,
δεδομένα και κοινές επιχειρηματικές κουλτούρες.

Πηγές
1. Amed, I. Berg, A. Brantberg, L. and Hedrich, S. The State of Fashion. McKinsey &
Company, 2016.
2. Bly, S., Gwozdz, W. & Reisch, L. (2015). Exit from High Street – An exploratory study of
sustainable fashion consumption pioneers. International Journal of Consumer Studies,
39 (2), 125-135.
3. Boyd, C. Five ways fashion brands are using AI for personalization. 2017.
https://www.clickz.com/five-ways-fashion-brands-are-using-ai-forpersonalization/
112558/. Visited 27 August 2018.
4. Cao, H. The growth of e-commerce and its impact on the fast fashion, Retailers. HaagaHelia, University of Applied Sciences, 2018.
5. Chitrakorn, K. 5 technologies transforming retail in 2018. 2018.
https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-tech/5-technologies-transformingretail. Visited 27 August 2018.
6. Clare, H. The Fundamentals of Digital Fashion Marketing. London: Bloomsbury Visual
Arts, 2017.
7. Enterprise Europe Network. A guide to e-commerce in Europe. H&M press, February
2018.
8. MISTRA Future Fashion Annual Report 2017. RISE Research Institute of Sweden AB,
2017.
9. O'Shea, D. Zara to offer mobile AR experience in stores. 2018.
https://www.retaildive.com/news/zara-to-offer-mobile-ar-experience-in-stores/
519286/. Visited 27 August 2018.
10.Posner, H. Marketing Fashion: Strategy, Branding and Promotion. 2nd ed. London:
Laurence King, 2015.
11.Sidhu, I. Online Clothes Shopping - An Industry Landscape Study Focusing on Returns,
Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology. University of California Berkeley,
2016.

201

4.2. Διαδυκτιακό Μάρκετινγκ
Desiree Scalia, CIAPE, Ιταλία

Μια μικρή εισαγωγή
Σε αυτό το θέμα, θα ανακαλύψετε τι είναι το διαδικτυακό Μάρκετινγκ τόσο για
γενικές όσο και για εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Θα
ανακαλύψετε τα πιο σημαντικά βήματα για τη δημιουργία ενός ιστότοπου και
πώς θα αξιοποιήσετε την δυνατότητα των κοινωνικών δικτύων για σκοπούς
μάρκετινγκ. Τέλος, θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ηλεκτρονικά
καταστήματα και το κοινωνικό εμπόριο
Ορισμός διαδικτυακού Μάρκετινγκ
Σήμερα, το διαδικτυακό Μάρκετινγκ αποτελεί μέρος οποιασδήποτε στρατηγικής
πωλήσεων, οπότε έχει καταστεί σχεδόν άχρηστο να το διακρίνουμε από το
"μάρκετινγκ" γενικότερα.
Αλλά αρκετά συχνά, είναι δυνατό να το συγχέουμε με άλλο είδος μάρκετινγκ,
παρόμοιο με το διαδικτυακό. Το διαδικτυακό Μάρκετινγκ, που χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο ως εργαλείο ψηφιακής προβολής, θα τοποθετηθεί ως ένα υποσύνολο
του ψηφιακού μάρκετινγκ και θα λειτουργεί παράλληλα με τις παραδοσιακές
στρατηγικές προώθησης / πωλήσεων και την ανάλυση αγοράς χωρίς σύνδεση,
επιτρέποντας την έναρξη σχέσης με το κοινό αυτού του καναλιού (τον ιστό).
Η εφαρμογή του "διαδικτυακού Μάρκετινγκ " σημαίνει μελέτη μιας στρατηγικής
που σας επιτρέπει να πουλάτε το προϊόν σας στο διαδίκτυο. Η πώληση μπορεί να
πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο ή ακόμα και στο φυσικό σας κατάστημα, αλλά η
στρατηγική διαδικτυακό Μάρκετινγκ πρέπει να δημιουργήσει μια
αποτελεσματική και μακροχρόνια διαδικασία αγοράς. Έτσι, ο γενικός σκοπός του
διαδικτυακό Μάρκετινγκ είναι να προσελκύσει επισκέπτες που ενδιαφέρονται
για τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες σας που είναι ορατά στο δίκτυο.
Το διαδικτυακό Μάρκετινγκ παρέχει πολλές στρατηγικές, ανάλογα με τα
εργαλεία που χρησιμοποιούνται, ικανά να δημιουργούν επισκέψεις και έπειτα
έσοδα στο διαδίκτυο, από το SEO στο Facebook, από τους Influencers στο
YouTube και ούτω καθεξής. Αλλά τι πρέπει να καταλάβετε και τι κάνει τη
διαφορά είναι οι βασικές αρχές που επιτρέπουν σε μια εταιρεία να επιτύχει τους
στόχους της: να σχεδιάσει, να δημιουργήσει έναν ιστότοπο, να δημιουργήσει
κίνηση, να μετατρέψει, να πιστέψει, να αναλύσει, να βελτιώσει. Έτσι, μια
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εταιρεία πρέπει να κάνει μια προσεκτική ανάλυση της αγοράς αναφοράς, να
εξατομικεύσει και να μελετήσει τις ακριβείς ανάγκες των πελατών, να
πραγματοποιήσει τα σημαντικά σημεία να σχεδιάσει μια σωστή και
αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ στο Web.
Στρατηγική για διαδικτυακό μάρκετινγκ
Συνήθως, οι δραστηριότητες διαδικτυακού μάρκετινγκ μεταφράζονται κατά
κύριο λόγο στον προγραμματισμό ενός έργου, στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας
και στην προβολή της, με αυτό τον τρόπο η εταιρεία επιβλέπει τα διαδικτυακά
κανάλια που προσελκύουν επισκέπτες που ενδιαφέρονται για προϊόντα ή / και
υπηρεσίες.
1) Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
ενός ιστοτόπου εξακολουθεί να αποτελεί αναφορά σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Υπάρχουν επτά παράγοντες
στους οποίους βασίζεται ένα μοντέλο ποιότητας: σχεδιασμός
ιστοσελίδων, οπτικός σχεδιασμός (επικοινωνία), ανάπτυξη, μάρκετινγκ
περιεχομένου, διαχείριση ιστοσελίδων, προσβασιμότητα, χρηστικότητα.
2) Προώθηση μιας ιστοσελίδας:
a. Η δραστηριότητα προώθησης περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες
για τη δημιουργία ειδικής επισκεψιμότητας σε έναν
συγκεκριμένο ιστότοπο. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για την
προώθηση του ιστότοπού σας: μηχανή αναζήτησης, διαφήμιση,
καμπάνιες, πρόγραμμα συνεργασίας, κατάλογο, ηλεκτρονικά
μηνύματα, ροές RSS, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ και
ομάδα συζητήσεων, δελτία τύπου και άρθρα μάρκετινγκ. Οι
μηχανές αναζήτησης είναι οι καλύτερες στρατηγικές επιλογές για
την προώθηση ενός ιστότοπου. Ο σκοπός είναι να φέρει στον
ιστότοπο, μέσω των μηχανών αναζήτησης, το μεγαλύτερο αριθμό
επισκεπτών που ενδιαφέρονται πραγματικά για το περιεχόμενό
του. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται Μάρκετινγκ Μηχανής
Αναζήτησης (Search Engine Marketing) (SEM).
b. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβολή στον ιστότοπό σας,
απαιτείται στρατηγική SEO. Σε γενικές γραμμές, η παλαιότερη (ή
υψηλότερη κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης)
και όσο συχνότερα ένας ιστότοπος εμφανίζεται στη λίστα
αποτελεσμάτων αναζήτησης, τόσο περισσότερους επισκέπτες θα
λαμβάνουν από τους χρήστες της μηχανής αναζήτησης. Αυτοί οι
επισκέπτες μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν σε πελάτες.
c. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, υπάρχουν διαφημιστικές
καμπάνιες και προγράμματα συνεργασίας: η πρώτη χρησιμοποιεί
επι πληρωμή χώρους μέσα σε ένα περιεχόμενο που ενδιαφέρει
τον χρήστη για την προώθηση ενός προϊόντος ή / και υπηρεσίας
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και μια συνεργασία είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ιστότοπων
που προβλέπει την "Μεταπώληση" στον ιστότοπο θυγατρικών
των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
d. Τέλος, για την προώθηση ενός δικτυακού τόπου, ενός blog ή
μάρκας, τα κοινωνικά μέσα είναι πλέον απαραίτητα: Η κοινωνική
βελτιστοποίηση μέσων ενημέρωσης είναι μια πολύ καλή
προσέγγιση για το μάρκετινγκ, που σας επιτρέπει να αυξήσετε
την προβολή του ιστοτόπου σας αξιοποιώντας τις δυνατότητες
των κοινωνικών μέσων και online κοινότητα μέσων ενημέρωσης.
3) Μέτρηση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας. Η παρακολούθηση και η
μετρησιμότητα των αλληλεπιδράσεων είναι ένα από τα προνόμια μιας
καμπάνιας μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό
μιας εκστρατείας μάρκετινγκ εκτός σύνδεσης. Οι αναλύσεις ιστού (η
στατιστική δραστηριότητα μέτρησης και ανάλυσης της απόδοσης μιας
ιστοσελίδας) καθίσταται ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής ευφυΐας.
Και τι γίνεται με το κόστος του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο; Όπως και το
παραδοσιακό μάρκετινγκ, επίσης και το διαδίκτυο έχει μια τιμή. Μόλις ορίσετε
έναν προϋπολογισμό για την καμπάνια σας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι η επένδυση παράγει συνεχώς θετικό αποτέλεσμα. Όταν
δημιουργήσετε μια σταθερή, αποτελεσματική και επαναλαμβανόμενη
διαδικασία αγοράς, για να κερδίσετε περισσότερα, απλά επενδύστε
περισσότερα.

Εικόνες 4.2.1. Στρατηγικές του διαδικτυακού μάρκετινγκ
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Εικόνα 4.2.2. Δραστηριότητες διαδικτυακού μάρκετινγκ

Υπάρχουν 6 οφέλη από μια στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ:
• Δημιουργία ορατότητας και ευαισθητοποίησης της μάρκας
• Απόκτηση ευρύτερου κοινού-στόχου
• Απόκτηση πελάτη
• Χαμηλότερο κόστος μάρκετινγκ
• Ανιχνεύσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα
• Διατήρηση των πελατών
Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η στρατηγική μάρκετινγκ στο διαδίκτυο
θα είναι επίσης μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ. Η συνολική στρατηγική
μάρκετινγκ της εταιρείας θα οικοδομηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:
- Αναλύστε την κατάσταση της επιχείρησης και πώς αυτό επιτεύχθηκε
(Ανάλυση κατάστασης)
- Συγχρονισμός των στόχων με τη στρατηγική της εταιρείας (στόχοι
μάρκετινγκ)
- Καθορίστε τις κύριες δράσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα (στρατηγική μάρκετινγκ και τακτική)
- Ορίστε τις προδιαγραφές απόδοσης
- Εκτίμηση κόστους
- Προγραμματίστε μια ημερομηνία παράδοσης
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Εικόνα 4.2.3. Πως να δημιουργήσετε ένα σχέδιο μάρκετινγκ

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ για εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας
Η κλωστοϋφαντουργία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή
υφασμάτων και άλλων πανιών. Τα κανάλια διανομής περιλαμβάνουν
κατασκευαστές, εισαγωγείς και λιανοπωλητές. Ως αποτέλεσμα του μεγάλου
εύρους των καναλιών διανομής καθώς και της ποικιλίας των προϊόντων και των
τμημάτων υπηρεσιών, κάθε σχέδιο μάρκετινγκ στο διαδίκτυο θα ποικίλει
σημαντικά και θα είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στους στόχους και τους
στόχους κάθε εταιρείας.
Για να σχεδιάσει το σχέδιο, αρχικά, μια κλωστοϋφαντουργική εταιρεία θα πρέπει
να προσδιορίσει την αγορά-στόχο της. Μια αγορά-στόχος αντιπροσωπεύει έναν
συγκεκριμένο τύπο αγοραστή που μια εταιρεία έχει εντοπίσει ως δυνητικά
ενδιαφερόμενο για το προϊόν ή την υπηρεσία της εταιρείας. Για παράδειγμα,
ένας μικρός κατασκευαστής μπορεί να προσαρμόσει το σχεδιαστικό και
παραγωγικό αποτέλεσμα στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων οικιακής
χρήσεως ή σε καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση.
Η ύπαρξη ισχυρής ηλεκτρονικής παρουσίας είναι απαραίτητη για τις εταιρείες
κλωστοϋφαντουργίας. Είναι πολύ χρήσιμο να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο
φιλικό προς το SEO που να τα κατατάσσει υψηλότερα στη μηχανή αναζήτησης
και να τα καθιστά εύκολα διαθέσιμα στον αντίστοιχο πελάτη (αγοραστή, άλλον
κατασκευαστή κλπ.). Ο καλά βελτιστοποιημένος ιστότοπος όχι μόνο δίνει
κατάταξη αλλά και δημιουργεί μια καλή εντύπωση στον πελάτη.
Τα κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ακόλουθο τρόπο:
- Το LinkedIn μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για εταιρείες κατασκευής
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να ψάξουν για επαγγελματίες
κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και εταιρίες του
ομίλου
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Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το You Tube για να δημοσιεύσετε βίντεο
σχετικά με διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, δεοντολογικό
πρότυπο, που δημιουργούν καλή εντύπωση και ευαισθητοποίηση για την
εταιρεία.

Τέλος, μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει κάποιο περιεχόμενο που σχετίζεται
με τις επιχειρήσεις και να τις δημοσιεύσει σε διεθνές blog ή φόρουμ σχετικό με
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Συνοψίζοντας, οι κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες πρέπει να εφαρμόσουν
τακτική ψηφιακού μάρκετινγκ στη στρατηγική μάρκετινγκ τους. Εάν οι εταιρείες
συγχωνεύσουν το παραδοσιακό μάρκετινγκ και το ψηφιακό μάρκετινγκ στη
στρατηγική μάρκετινγκ, θα είναι πιο αποτελεσματικές. Με τη χρήση ψηφιακού
μάρκετινγκ οι εταιρειών κατασκευής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εμπορίας
βρίσκουν εύκολα τον πελάτη τους και δημιουργούν μια θετική εντύπωση στον
μυαλό των πελατών, που τους βοηθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και
επίσης να διατηρήσουν μια καλή σχέση με τον πελάτη.
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ για εταιρείες μόδας
Ο τομέας της online μόδας αξίζει σήμερα περίπου 332 δισεκατομμύρια δολάρια,
αντιπροσωπεύοντας το 28% της συνολικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Και
αυτή η αξία αυξάνεται όλο και περισσότερο. Για τα εμπορικά σήματα, είναι
καιρός να επανεξετάσουμε την παρουσία τους στο διαδίκτυο, να
δημιουργήσουμε ιστότοπους που είναι πιο ελκυστικοί για τους χρήστες, ικανοί
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και να τους διασκεδάζουν. Επιπλέον, είναι
επίσης καιρός να ανακτήσουν τον έλεγχο των πωλήσεων, που είναι σήμερα στα
χέρια πλατφορμών και κέντρων αγορών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το ηλεκτρονικό εμπόριο στον τομέα της
μόδας θα αυξηθεί κατά 13,8% ετησίως έως το 2021. Η επιτυχία αυτού του τομέα
οφείλεται στα διάφορα πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
παγκόσμιος ιστός, όπως οι δωρεάν αποστολές και επιστροφές, οι παραδόσεις
που είναι πάντα έγκαιρη και αξιόπιστη, τη δυνατότητα προσαρμογής της
εμπειρίας των αγορών και η λήψη προτάσεων και ανατροφοδοτήσεων με βάση
τις προτιμήσεις σας.
Αλλά, πάνω απ’ 'όλα, η ανάπτυξη ενθαρρύνεται από την αλλαγή στις συνήθειες
των χρηστών που μετατοπίζονται όλο και περισσότερο από "offline" σε online,
στο στάδιο της αγοράς, αλλά κυρίως στην έρευνα.
Όπως και στον κόσμο εκτός σύνδεσης, και σε απευθείας σύνδεση, μπορούμε να
βρούμε διαφορετικά είδη καταστημάτων:
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•
•
•
•

Ιδιόκτητα ηλεκτρονικά καταστήματα μάρκας
Επώνυμα εμπορικά σήματα (π.χ. Zalando, Asos κ.λπ.)
Ηλεκτρονικά καταστήματα μόδας (όπως η Yoox, Net a Porter που πωλούν
μάρκες μόδας πολυτελείας)
Γενικά ηλεκτρονικά καταστήματα (όπως το Amazon και το Alibaba).

Μεταξύ αυτών, τα πολυκαταστήματα (εμπορικά κέντα και μόδας) είναι αυτά που
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο στη βιομηχανία της μόδας και εκείνα που
έχουν εργαστεί μέχρι τώρα καλύτερα. Μερικοί από αυτούς, για παράδειγμα,
έχουν τόσο μεγάλη δύναμη ότι έχουν ξεκινήσει συλλογές σε συνεργασία με
κορυφαίες μάρκες μόδας. Επιπλέον, το να μπορούν να βασίζονται σε πολλά
δεδομένα που συλλέγονται μεταξύ των χρηστών τους μπορούν να
παρακολουθήσουν τις τάσεις, τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των χρηστών τους
και επίσης να αναπτύξουν τις δικές τους συλλογές.
Ο θρίαμβος του ηλεκτρονικού εμπορίου πολλαπλών σημάτων οφείλεται σε
διάφορους παράγοντες: την "ατελείωτη" επιλογή, τις υπηρεσίες πελατών, την
μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των πελατών και τις ευκαιρίες ανάπτυξης των
εμπορικών σημάτων. Αλλά το αποτέλεσμα των αγορών οφείλεται κυρίως στην
εμπειρία περιήγησης που προσφέρουν: είναι πλατφόρμες χτισμένες γύρω από
τον χρήστη, προσφέροντας περιεχόμενο και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Οι
άνθρωποι επισκέπτονται αυτές τις πλατφόρμες από περιέργεια και όχι μόνο για
να ολοκληρώσουν μια αγορά.
Τα τελευταία χρόνια ένα άλλο στοιχείο έπληξε το διαδικτυακό μάρκετινγκ στη
βιομηχανία της μόδας με την έκρηξη του κοινωνικού εμπορίου. Οι χρήστες
γίνονται παράγοντες επιρροής και τα κλικ που παράγουν οι πωλήσεις
πληρώνονται μέσω των κοινωνικών μέσων. Το Instagram, για παράδειγμα,
επιτρέπει την αναπαραγωγή του περιεχομένου στην ιστορία του. Αυτή η νέα
λειτουργία θα αλλάξει το μάρκετινγκ επιρροής, ώστε να γίνει ακόμη πιο ισχυρή,
καθώς θα αυξήσει την προβολή, την κυκλοφορία και τη συμμετοχή των
παραγόντων επιρροής και των εμπορικών σημάτων.
Ένα παράδειγμα κοινωνικού εμπορίου είναι η ιστοσελίδα του Chirpify: είναι μια
πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρει προϊόντα που πωλούνται
από το Twitter και το Instagram από εταιρείες. Οι εταιρείες δημοσιεύουν στα
social media τις προτάσεις των πωλήσεων και οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει
μόνο να σχολιάσουν με την "Αγορά" ότι η αγορά γίνεται άμεσα και ταχύτερα,
απευθείας από την ιστοσελίδα της εταιρείας.
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Εικόνα 4.2.4. Chirpify πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου

Και για το μέλλον (όχι πολύ μακριά), το Εικονικό Δωμάτιο Δοκιμής (Virtual Fitting
Room) θα γίνει πραγματικότητα στην οποία, μέσω 3D avatars, θα είναι δυνατό να
"δοκιμάσετε" τα είδη ένδυσης πριν τα αγοράσετε.

Πηγές:
https://www.webanalyticsassociation.com/
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
2. http://www.e-comma.eu/resources.html
3. https://www.pmi.org/learning/library/search-development-successful-management7959
4. ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/jisomg/WI07/JISOM-WI07-A5.pdf
5. https://bizfluent.com/info-8625985-textile-industry-marketing-plan.html
6. http://textilelearner.blogspot.com/2018/05/digital-marketing-textile-industries.html
7. https://www.ljsourcing.com/role-social-media-developing-textile-brands/
8. http://blog.kolau.com/marketing-for-clothing-store-5-strategies-for-business/
9. https://www.digitalvidya.com/blog/digital-marketing-for-fashion-industry-a-completeguide/
10.https://chirpify.com/
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4.3 Εταιρική ταυτότητα-Επωνυμία
Desiree Scalia, CIAPE, Ιταλία

Μια μικρή εισαγωγή
Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε για την έννοια της επωνυμίας και διαφορετικές
βασικές στρατηγικές για την προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων της.
Επιπλέον, θα ανακαλύψετε λίγα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές για το τι
μπορεί να γίνει από τις εταιρείες μόδας με αυτή την έννοια. Θα μπορείτε επίσης
να κατανοήσετε τις πιο συνηθισμένες συμβουλές και ιδέες επωνυμίας, τις κύριες
προσεγγίσεις επωνυμίας και την εξέλιξή τους. Τέλος, θα κατανοήσετε τον ρόλο
των επιρροών και των μαρτυριών στο σημερινό μάρκετινγκ.
Η επωνυμία είναι η διαδικασία που εκπονούν οι εταιρείες για να
διαφοροποιήσουν την προσφορά τους από παρόμοιες, χρησιμοποιώντας
διακριτικά ονόματα ή σύμβολα. Ο κύριος σκοπός του είναι να προωθήσει την
εικόνα της μάρκας και να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη των πελατών της. Οι
πολιτικές επωνυμίας υιοθετούνται επίσης για τη διευκόλυνση των εμπορικών
προσπαθειών της εταιρείας, δεδομένου ότι η προώθηση κάθε επωνύμου
προϊόντος προωθεί έμμεσα όλα τα άλλα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο
με το ίδιο εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένων νέων προϊόντων στην αγορά.
Η χρήση της μάρκας δημιουργεί οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για
τις επιχειρήσεις. Οι μάρκες, στην πραγματικότητα, βοηθούν τους αγοραστές να
εντοπίζουν συγκεκριμένα προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους,
μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την αγορά. Από την οπτική γωνία της
εταιρείας πώλησης, εξάλλου, το branding διευκολύνει την επανάληψη της
αγοράς και την εισαγωγή νέων προϊόντων, καθώς οι αγοραστές είναι ήδη
εξοικειωμένοι με τα εμπορικά σήματα της εταιρείας.
Συμβουλές επωνυμίας
Στο μάρκετινγκ, το χαρτοφυλάκιο λέξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για να
υποδείξει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από μια
εταιρεία ή μπορεί να αναφέρεται ειδικά σε όλα τα εμπορικά σήματα που
διαχειρίζεται ο οργανισμός (στην περίπτωση αυτή παίρνει το όνομα του
χαρτοφυλακίου επωνυμίας). Γενικά, η έννοια ενός χαρτοφυλακίου είναι
παρόμοια με αυτή ενός συνδυασμού προϊόντων, ακόμη και αν το πρώτο
χρησιμοποιείται γενικά σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ το δεύτερο
είναι μέρος του προβλήματος βελτιστοποίησης της διαχείρισης της εμπορίας. Με
άλλα λόγια, ένα χαρτοφυλάκιο αναφέρεται σε μια οντότητα που σχετίζεται με
τον προγραμματισμό, ενώ ένα μείγμα προϊόντων σε μια οντότητα που
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αναφέρεται στη διαχείριση. Οι αναλύσεις χαρτοφυλακίων αποσκοπούν στην
παροχή πληροφοριών για στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις και μπορούν
να γίνουν κατανοητές τόσο ως μια εκτίμηση της προσφοράς μέσω μέτρων
τρέχουσας κερδοφορίας προϊόντων και γραμμής προϊόντων, χρησιμοποιώντας
γενικά το περιθώριο συνεισφοράς όσο και ως επίσημες τεχνικές σε λογικά
μοντέλα που επιτρέπουν τον καθορισμό της σχετικής θέσης των προϊόντων ή των
σημάτων σύμφωνα με παραμέτρους που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της
εταιρείας.
Η απόφαση σχετικά με τη στρατηγική της επωνυμίας που πρόκειται να
υιοθετηθεί για νέα προϊόντα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του
χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων. ειδικότερα, πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ
της έναρξης νέων εμπορικών σημάτων ή υπο-σημάτων και της επέκτασης της
γραμμής ή της μάρκας (π.χ. επέκταση εμπορικού σήματος). Η επιλογή αυτή
επηρεάζεται αναγκαστικά από τον αριθμό των προϊόντων και των σειρών
προϊόντων που παράγει μια επιχείρηση, από τα χαρακτηριστικά των αγορώνστόχων της, από τον αριθμό και τον τύπο των προϊόντων των ανταγωνιστών και
από τον όγκο των διαθέσιμων πόρων.
Στην πολιτική επέκτασης της μάρκας, μια εταιρεία χρησιμοποιεί ένα από τα
υπάρχοντα εμπορικά σήματα για ένα βελτιωμένο προϊόν ή ένα νέο προϊόν, το
οποίο συχνά ανήκει στην ίδια κατηγορία προϊόντων στα οποία ανήκει το υπάρχον
εμπορικό σήμα. Η πολιτική σχετικά με το co-branding συμβαίνει όταν δύο ή
περισσότερες γνωστές μάρκες συνδυάζονται για να πραγματοποιήσουν ένα μόνο
προϊόν ή να διαθέσουν μαζί στο εμπόριο μέσω μορφών κοινού μάρκετινγκ. Ο
στόχος είναι να επωφεληθούν τα ίδια κεφάλαια διαφόρων σημάτων (γενικά,
φιλοξενούμενων εμπορικών σημάτων) για να αυξηθεί η αντιληπτή αξία της
προσφοράς. Μια ευρέως διαδεδομένη στρατηγική επωνυμίας περιλαμβάνει τη
αδειοδότηση για τη μάρκα (αδειοδότηση μάρκας), μια συμφωνία στην οποία μια
εταιρεία επιτρέπει σε έναν άλλο οργανισμό να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα
της σε άλλα προϊόντα έναντι αμοιβής ή δικαιωμάτων.
Το πιο χρησιμοποιούμενο μοντέλο για την προβολή των πληροφοριών που
σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι το "Πίνακας Ανάπτυξης
Αγοράς / Σχετικός Πίνακας Αγοράς ", που προτάθηκε από την Boston Consulting
Group στις αρχές της δεκαετίας του '70.
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Εικόνα 4.3.1. “Πίνακας Ανάπτυξης Αγοράς / Σχετικός Πίνακας Αγοράς”
της Boston Consulting Group

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας μπορεί να αναλυθεί σε διαφορετικά
επίπεδα συσσωμάτωσης από μεμονωμένα προϊόντα, αναφορές, τύπους
προϊόντων, σειρές προϊόντων και στρατηγικές επιχειρηματικών μονάδων. Η
ανάλυση του εμπορικού χαρτοφυλακίου βασίζεται στην αρχιτεκτονική της
μάρκας (αρχιτεκτονική μάρκας), μέσω της οποίας ορίζονται οι ρόλοι και
οργανώνονται οι σχέσεις ιεραρχίας και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των
εμπορικών σημάτων. Στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της μάρκας, ένα εμπορικό
σήμα μπορεί να εκφράσει μόνο ένα προϊόν (και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για
μεμονωμένα εμπορικά σήματα όπως η Nutella), μια ομάδα προϊόντων με την ίδια
λειτουργία (στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για οικογενειακές μάρκες) ή μια
ομάδα προϊόντων που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες αλλά ανήκουν στην
ίδια εταιρεία (στην περίπτωση αυτή μιλάμε για εταιρικά σήματα όπως η Disney).
Branding στη μόδα και την κλωστοϋφαντουργία
Σήμερα η επωνυμία είναι μια κατάσταση ύπαρξης, μια σειρά άυλων στοιχείων,
όπου οι άνθρωποι βρίσκουν τους εαυτούς τους, εξ ολότητα, και αισθάνονται ότι
περιβάλλονται, εμπλέκονται και το σύνολο είναι ενωμένο με το πιο εσωτερικό
μέρος του ατόμου που επιδιώκει με τον τρόπο του πως να είναι και πως ντύνεται.
Η επωνυμία είναι ζωτικής σημασίας σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό
πλαίσιο. Η επωνυμία πρέπει να βοηθήσει το προϊόν να είναι η πρώτη επιλογή σε
μια συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία υπάρχουν και άλλες παρόμοιες που
είναι ισοδύναμες στην τιμή και την απόδοση.
Δεν υπάρχουν συνταγές για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου εμπορικού
σήματος, αλλά υπάρχει μια σωστή προσέγγιση που βασίζεται στην ικανότητα να
ακούει τον πελάτη, στην προσεκτική κατασκευή της εικόνας, στην εταιρική φήμη,
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στην ηγεσία και στην ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας μακροχρόνιων και
διαρκών σχέσεις. Η μάρκα πρέπει να ξεχωρίζει για τον καινοτόμο χαρακτήρα της.
Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου εμπορικού
σήματος που ισχύει σε οποιαδήποτε αγορά και το οποίο μπορεί να συνοψιστεί
σε 4 σημεία:
- Διατηρήστε την αρχική υπόσχεση όσον αφορά την ποιότητα και την
απόδοση-υπηρεσία.
- Να είστε καινοτόμος.
- Να είστε φορέας αρχών και αξιών στις οποίες οι καταναλωτές
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, εισάγοντας έτσι μια σχέση με την
εταιρεία.
- Να έχουν μια ικανότητα έλξης μέσω μιας καλά δομημένης
επικοινωνιακής στρατηγικής βασισμένης στην ακρόαση της αγοράς και
του καταναλωτή ·
Η σημερινή αγορά απαιτεί να ξεπεράσει το κλασικό λειτουργικό όραμα της
επωνυμίας να αναλάβει μια νέα, πιο αφηγηματική, ικανή να πει ιστορίες που
εμπλέκουν το εμπορικό σήμα. Η συγκεκριμένη ταυτότητα ενός συγκεκριμένου
εμπορικού σήματος λαμβάνεται υπόψη στην ταυτότητα της επωνυμίας: μια
εποικοδομητική διαδικασία που οδηγεί στην ταυτότητα της επωνυμίας.
Πολλές εταιρείες συνδέουν τη μάρκα με μια μαρτυρία. Αυτή η στρατηγική
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη βιομηχανία της μόδας: διάσημοι άνθρωποι που
ανήκουν στον κόσμο της ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, της μουσικής ή του
αθλητισμού γίνονται χαρακτήρες που συνδέονται με το εμπορικό σήμα ή με ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή / και υπηρεσία συγκεκριμένης μάρκας. Μια άλλη
επιτυχημένη επιχείρηση που εφαρμόστηκε πρόσφατα από πολλές εταιρείες ήταν
η επανέναρξη και η επανεξέταση των ιστορικών σημάτων, υπενθυμίζοντας
γνωστά εμπορικά σήματα από το παρελθόν για να τα φέρει στο προσκήνιο. Η
αναδημοσίευση των μαρκών "μύθου" που σημάδεψαν τα χρόνια της οικονομικής
έκρηξης υπήρξε μια ισχυρή περίπτωση επιτυχίας όχι μόνο στη βιομηχανία της
μόδας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, η επανεκκίνηση ενός ήδη
γνωστού εμπορικού σήματος επιτρέπει τη μείωση του κόστους εισαγωγής του
προϊόντος κατά 40-70%. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων περιπτώσεων στον κόσμο
της μόδας υπάρχουν οι Moncler και Lacoste.
Συν-Επωνυμία– Co-Branding
Από την άποψη του μάρκετινγκ, υπάρχουν πολλά παραδείγματα συνεργασιών
μεταξύ εταιρειών / εμπορικών σημάτων. Κάθε εμπλεκόμενος εμπορικός
αντιπρόσωπος στοχεύει στην επίτευξη των ωφελειών που δημιουργεί η ένωση
(από την άποψη της αύξησης της ελκυστικότητας και της υποβλητικής ικανότητας
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ή της απλής κατανομής της φήμης). Προκειμένου να υλοποιηθούν επιτυχώς οι
στρατηγικές αυτές, είναι σημαντικό να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα όπως: οι
άδειες εμπορικών σημάτων που είναι πιθανώς περιορισμένες χρονικά και σε
σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή / και υπηρεσίες, αποκλειστικές συμφωνίες,
κανόνες που διέπουν την πληρωμή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, η κατανομή των
εσόδων μεταξύ των ιδιοκτητών εμπορικού σήματος, που απορρέει από την
οικονομική εκμετάλλευση των σημάτων (ή μάλλον απλώς από την παραγωγή και
εμπορία των προσδιοριζόμενων αγαθών και υπηρεσιών).
Συνήθως, υπάρχουν δύο είδη συν-επωνυμίας: λειτουργική συν-επωνυμία (όταν
δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες μάρκας παράγουν ή εμπορεύονται ένα προϊόν ή
υπηρεσία στην οποία και οι δύο συμμετείχαν στη δημιουργία) και η συμβολική
συν-επωνυμία στην οποία το εμπορικό σήμα ενός κατασκευαστή είναι με ένα
άλλο για τον προσδιορισμό νέων συμβολικών χαρακτηριστικών στο πρώτο
Ένα παράδειγμα λειτουργικής συν-επωνυμίας είναι τα περίφημα κόκκινα
παπούτσια Louboutin και τα περίφημα macaroons της Ladurée, ενωμένα σε ένα
μοναδικό και αποκλειστικό κουτί.

Εικόνα 4.3.2. Louboutin- Ladurée συν-επωνυμία

Συμβολική συν-επωνυμία είναι η ένωση γνωστών εμπορικών σημάτων μόδας σε
προϊόντα, για παράδειγμα, τροφίμων & ποτών ή αυτοκινήτων. Έχουν συχνά
χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική μάρκετινγκ για να αναδείξουν στο κοινό προϊόν
τουν τα χαρακτηριστικά της αποκλειστικότητας και της πολυτέλειας της σχετικής
μάρκας που προέρχεται από τον κόσμο της μόδας (για παράδειγμα, η Gucci και η
Fiat 500).
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους έχει πειραματιστεί ένας νέος τύπος
συνεργασίας, η επονομαζόμενη μόδα συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας μόδας του 2018 στο Μιλάνο, η Fendi και η Fila παρουσίασαν μια
φανταστική καινοτομία της τεχνικής μόδας συν-επωνυμίας, στην
πραγματικότητα, σε αυτή την περίπτωση, η συνεργασία αυξήθηκε σε πολύ
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υψηλό επίπεδο, φθάνοντας σε μια συνολική μόλυνση του ενός εμπορικού
σήματος με το άλλο, ώστε να δώσει ζωή σε κάτι εντελώς νέο και πρωτότυπο.

Εικόνα 4.3.3. Fendi – Fila συν-επωνυμία μόδας

Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων στη μόδα – Ιστολόγοι και Επηρεαστές
Όλα ξεκίνησαν με το web 2.0, χάρη στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αρχίσει να
αλληλοεπιδρά ευκολότερα με τον ιστό: μια αλληλεπίδραση που έχει οδηγήσει
όχι μόνο στην άνοδο των χρηστών ως συγγραφέων ιστολογίων και φόρουμ αλλά
και στη δημιουργία κοινωνικών δικτύων. Αυτά είχαν ισχυρό αντίκτυπο σε
διάφορες πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας και
κυρίως του μάρκετινγκ. Το νέο είδος μάρκετινγκ που έχει προκύψει είναι το
λεγόμενο Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων.
Το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
αλληλοεπιδρούν άμεσα με τον καταναλωτή, ώστε να τον κάνει ενεργό μέρος του
διαφημιστικού μηνύματος και όχι μόνο έναν παθητικό θεατή. Για το λόγο αυτό,
οι εταιρείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία οι
χρήστες ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους (τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι οι χρήστες ξοδεύουν τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα με το
smartphone τους, ενώ ο περισσότερος χρόνος δαπανάται για κοινωνικό δίκτυα).
Μεταξύ των πιο δημοφιλών κοινωνικών δικτύων υπάρχουν το Facebook και το
Instagram, και ειδικότερα το γεγονός ότι οι μάρκες μόδας έχουν αρχίσει να
επενδύουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους, καθώς επιτρέπει τη
δημοσίευση πολύ ακριβών και δημιουργικών εικόνων, παρόμοιων με τις
επαγγελματικές φωτογραφίες. Ως αποτέλεσμα, στο Instagram γεννήθηκαν οι
επηρεαστές: νεαρές γυναίκες που μπορούν να επηρεάσουν με το ύφος τους το
γούστο των οπαδών τους. Είναι σημαντικές επειδή το κοινό τους εμπιστεύεται
είτε επειδή θεωρούνται εμπειρογνώμονες στον τομέα, είτε επειδή θεωρούνται
ουδέτεροι στην πώληση ενός προϊόντος σε σύγκριση με τις μαρτυρίες που
συνδέονται άμεσα με μια συγκεκριμένη μάρκα.
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Εικόνα 4.3.4. Η παρουσία των οίκων μόδας στα κοινωνικά δίκτυα
.

Εικόνα 4.3.5. Τι λένε οι καταναλωτές για τους επηρεαστές
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Οι καταναλωτές, όλο και πιο συχνά, θεωρούν μια εκστρατεία με επηρεαστές να
είναι πιο αξιόπιστη από μια παραδοσιακή διαφήμιση με μοντέλα ή
διασημότητες. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα της πλατφόρμας Launchmetrics, το
2016, το 65% των μαρκών πολυτελείας επέλεξε να συνεργαστεί με τους
επηρεαστές για τις διαφημιστικές τους εκστρατείες, με εκπληκτικά
αποτελέσματα: το 84% των ερωτηθέντων εταιρειών πέτυχε μεγαλύτερη
προβολή, ενώ το 74% κέρδισε άμεσα αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, δεν έχουν
επιλέξει όλοι οι εταιρείες μόδας να εκμεταλλευτούν μια τέτοια στρατηγική
μάρκετινγκ, μερικές από αυτές επειδή δεν είχαν επαρκή προϋπολογισμό για να
υποστηρίξουν μια τέτοια διαφημιστική εκστρατεία, άλλοι λόγω έλλειψης
εργαλείων για τη διαχείριση της συνεργασίας.
Ένα άλλο επιτυχημένο είδος συνεργασίας είναι η ιστορική αφήγηση. Η ιστορική
αφήγηση έχει γίνει ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος μηχανισμός στο σύγχρονο
μάρκετινγκ, ο οποίος έχει μετακινηθεί από τον προσανατολισμό προς το ενιαίο
προϊόν προς την κατεύθυνση της ιστορίας της μάρκας: η λέξη μάρκετινγκ σχεδόν
δεν χρησιμοποιείται πλέον και έχει αφήσει τη θέση της σε έννοιες όπως
διαχείριση μάρκας, διαχείριση ιστορικής αφήγησης, διαχείριση ψηφιακών
ιστοριών, στρατηγικός σχεδιασμός ή μάρκετινγκ περιεχομένου. Όλα αυτά τα
λόγια που από την πρώτη στιγμή φαίνεται να έχουν κάτι μυστηριώδη, στην
πραγματικότητα έχουν το ίδιο νόημα. θέλουν να πουν με τον πιο ειλικρινή τρόπο
τις αξίες ενός εμπορικού σήματος ή μιας επιχείρησης που εξασφαλίζουν ότι είναι
αξιόπιστες στον τελικό αγοραστή. Η ιστορική αφήγηση χρησιμοποιεί στην πράξη
την απευθείας επαφή με τον τελικό καταναλωτή. Αλλά, είναι οι μπλόγκερ και οι
επηρεαστές τα νέα μέσα;

Πηγές
1. https://www.launchmetrics.com/
2. https://www.socialmediamktg.it/2015/12/96-brand-fashion-su-instagram.html
3. Future textile and clothing managers starting kit - https://www.udemy.com/futuretextile-and-clothing-managers-starter-kit
4. Manager of an Innovative Leather Company - https://www.udemy.com/manager-of-aninnovative-leather-company/
5. https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/bcg-matrix-growth-share.html
6. https://www.monclergroup.com/en/group/overview
7. https://www.lacoste.com/us/lacoste-brand/about-lacoste.html
8. http://www.luxuo.com/lifestyle/gastronomy/christain-louboutin-laduree.html
9. http://www.italymagazine.com/italy/gucci/fiat-partners-gucci-special-500-edition
10.https://hypebae.com/2018/2/fendi-fila-karl-lagerfeld-milan-fashion-week-2018
11.https://www.digitalvidya.com/blog/digital-marketing-for-fashion-industry-a-completeguide/
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4.4 Ανάλυση ιστού για online μόδα
António Dinis Marques and João Pedro Bernardes, 2C2T – Centro de Ciência e
Tecnologia Têxtil, Universidade do Minho, Πορτογαλία

Μια μικρή εισαγωγή
Η αυξανόμενη σημασία του ψηφιακού κόσμου στην οικονομία και την κοινωνία
είναι αναμφισβήτητη και μη αναστρέψιμη. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο
και περισσότερο τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες για να αλληλοεπιδρούν με
τα αγαπημένα τους εμπορικά σήματα, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες
(και διαφάνεια), περισσότερες επιλογές και αντιμετωπίζοντας ολοένα και πιο
ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες αγοράς. Οι εταιρείες προσπαθούν να
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες αυτής της νέας ψηφιακής πραγματικότητας,
έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων, με ταχύτητες
επεξεργασίας που ήταν αδιανόητες πριν από μερικά χρόνια, απαιτώντας νέες
δεξιότητες από τους οργανισμούς και τους ανθρώπινους πόρους τους. Ο
προσδιορισμός της Βιομηχανίας 4.0 εμφανίζεται στο πλαίσιο αυτό της
αυξανόμενης ψηφιοποίησης ως μια μεγάλη ομπρέλα που περιλαμβάνει
πολλαπλές διαρθρωτικές και λειτουργικές διαστάσεις των επιχειρήσεων, μέσω
των Κυβερνο-φυσικών συστημάτων (CPS), της ρομποτικής, του Big Data Analytics,
του Διαδικτύου των πραγμάτων, ή Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η τεράστια σημασία αυτής της ψηφιακής πραγματικότητας έχει παγιωθεί με τα
χρόνια, με πολύ εκτεταμένο τρόπο και υποστηρίζεται στα κοινωνικά δίκτυα και
τη διασύνδεσή της με τους νέους πελάτες.
Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση "Ψηφιακό το 2018"
από το http://wearesocial.com αποτελούν στοιχεία αυτής της πραγματικότητας.
Τον Ιανουάριο του 2018, οι χρήστες του Διαδικτύου στον κόσμο ήταν 4.021
δισεκατομμύρια (περίπου 53% του παγκόσμιου πληθυσμού), με αυξανόμενη
σημασία των χρηστών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και έξυπνα
τηλέφωνα για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (3.722 δισεκατομμύρια, περίπου το 49%
(πληθυσμός). Αυξάνοντας τις ταχύτητες πρόσβασης (τον Ιανουάριο του 2018, η
μέση ταχύτητα πρόσβασης στον κόσμο ήταν περίπου 40,7 Mbps, με μέγιστο στη
Σιγκαπούρη με περίπου 161 Mbps και στην Πορτογαλία με περίπου 54,5 Mbps)
προσπαθεί να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των νέων των αγορών, της αύξησης
του αριθμού των χρηστών και του μέσου χρόνου παρουσίας των καταναλωτών /
χρηστών στο διαδίκτυο.
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Με την άνοδο του Facebook το 2004 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ψηφιακή
εποχή και με τον τρόπο που ο κόσμος επικοινωνεί. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι
παρόντα σε όλες τις χώρες, με πολύ μεγάλη σημασία στις πιο ανεπτυγμένες και
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το τηλέφωνο και το κινητό τηλέφωνο έχουν
αντικατασταθεί διαδοχικά από το WhatsApp, το FB Messenger ή το Wechat, το
καθένα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. Τα πιο
σημαντικά κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook με περίπου 2,2 δισεκατομμύρια
χρήστες, ακολουθούμενο από Youtube με 1,5 δισεκατομμύρια και λίγο πιο κάτω
από τη γραμμή είναι τα Instagram και Tumblr με περίπου 800 εκατομμύρια.

Εικόνα 4.4.1. Ενεργοί χρήστες στις κύριες κοινωνικέ πλατφόρμες

Σε αυτό το σενάριο, καθίσταται επιτακτική η επίτευξη και η αξιολόγηση της
απόδοσης των εμπορικών σημάτων ή των εταιρειών σε αυτές τις νέες
πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα, με τη δημιουργία μετρήσεων και ασφαλών
και συνεπών μεθόδων αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο οι διαχειριστές /
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και υπεύθυνοι του μάρκετινγκ μπορούν να
ορίσουν σωστά τις στρατηγικές τους και να διαθέσουν τους ανθρώπινους και
οικονομικούς πόρους των οργανώσεών τους.
Ο Avinash Kaushic ήταν ένας από τους πρώτους που εξέτασε αυτή την πτυχή στη
ζωή των οργανισμών και καθόρισε την έννοια Digital Analytics: "Το Digital
Analytics είναι η ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της επιχείρησή
σας και του ανταγωνισμού για τη διαρκή βελτίωση της online εμπειρίας που
έχουν οι πελάτες σας και οι πιθανοί πελάτες σας και τα οποία μεταφράζονται στα
επιθυμητά σας αποτελέσματα (τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός
σύνδεσης) ".
Ο προτεινόμενος ορισμός της Digital Analytics Association (DAA) ισχυρίζεται ότι
το "Web anlytics είναι η μέτρηση, η συλλογή, η ανάλυση και η αναφορά των
δεδομένων από το Διαδίκτυο με σκοπό την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση της
χρήσης του διαδικτύου" και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάλυσης των
υφιστάμενων δεδομένων στην επιχείρηση, καθώς και τα δεδομένα που
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λαμβάνονται από τους καταναλωτές και τους χρήστες, ανεξάρτητα από το αν
είναι ψηφιακοί ιθαγενείς ή νέοι υιοθετούντες και "μετατρέψιμοι".
Web Analytics
Η έλευση των ψηφιακών πλατφορμών επέτρεψε την επίτευξη αποτελεσμάτων
και αξιόλογων επιδόσεων σε διάφορους λειτουργικούς τομείς ή επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας ήρθαν οι πρώτες λύσεις
μέτρησης διαδικτύου (web counters) (ανάλυση εισόδου στο διαδίκτυο - web log
analysis) μέσω μονίμων εφαρμογών ή μέσω παρόχων υπηρεσιών εφαρμογών,
γνωστού και ως ASP. Οι πρώτοι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν
(NetGenesis, Urchin, ComScore, Nedstat, IndexTools ή WebAbacus, για
παράδειγμα) και εισήχθη η τεχνολογία Javascript Tag (1997) η οποία επέτρεψε
μια ανάλυση κατά τμήματα σε κάθε σελίδα, επιτρέποντας καλύτερη γνώση των
επισκεπτών.
Στη νέα χιλιετία, πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδο κορυφής eMetrics (2002),
δημιουργείται η Ένωση Web Analytics Association (WAA) έχοντας ως ιδρυτές το
Google ή το Yahoo! και κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας Google
Analytics (2005). Αργότερα άλλες εταιρείες τεχνολογίας ξεκίνησαν εργαλεία για
την ανάλυση και τη μέτρηση των επιδόσεων στο διαδίκτυο. Το Facebook ήταν το
πρώτο κοινωνικό δίκτυο που ξεκίνησε μια μητρική πλατφόρμα analytics
(Facebook Insights το 2010). Στη συνέχεια, το Youtube εγκαινιάζει τη γενική
πλατφόρμα του αναλυτικού λογισμικού το 2011, ακολουθούμενη από το
LinkedIn, το Pinterest και το Twitter το 2013. Ωστόσο, η κυριαρχία του Google
Analytics ως εργαλείου για την ανάλυση δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο
παραμένει άθικτη, καθιστώντας την Google ως την πιο σημαντική μηχανή
αναζήτησης παγκοσμίως.
Μέτρηση της δραστηριότητας στον ιστό (σε ιστοσελίδες μόδας)
Η δομική ροή δεδομένων μεταξύ του ιστοτόπου και του διακομιστή του
εργαλείου ανάλυσης οργανώνεται σε τρία επίπεδα σχέσης και εξάρτησης:
(Χρήστης)>> (Συνεδρίαση) >> (Απόκριση)
Κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος ένας χρήστης μπορεί να
ξεκινήσει περισσότερες από μία συνεδρίες και σε κάθε συνεδρία περισσότερες
από μια ενέργεια ή αίτημα προς το διακομιστή.
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Εικόνα 4.4.2. Ροή Δεδομένων σε τρία επίπεδα

Τα cookies είναι δομές δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν
ανώνυμες πληροφορίες (ID) σχετικά με το συγκεκριμένο προφίλ πρόσβασης
χρηστών και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία
αναφοράς / μέτρησης της αλληλεπίδρασης των χρηστών στο περιεχόμενο ιστού.
Οι τεχνολογικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ του περιεχομένου στον
ιστό και τους χρήστες έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, με τη μείωση
της σημασίας των υπολογιστών και την αύξηση των φορητών συσκευών (tablet
και smartphones). Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε στην ανάγκη εύρεσης
ρυθμιζόμενων κριτηρίων για συσκευές cross-reality (κινητής + επιφάνειας
εργασίας) σε ένα μόνο χρήστη. Για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των
τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται, το πιο σημαντικό είναι να
προσδιορίσετε ποιο είναι το περιεχόμενο μιας μάρκας ή μιας εταιρείας που έχει
τις πιο πολλές επισκέψεις και πόσοι επισκέπτες. Και το ποσοστό απόρριψης
(ποσοστό εγκατάλειψης), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των επισκεπτών που
εγκαταλείπουν τον ιστότοπο μετά την επίσκεψη στην πρώτη σελίδα, είναι
κρίσιμο για την ανάλυση και κατανόηση.

Εικόνα 4.4.3. Μέτρηση χρήστη σε διάφορες συσκευές (κινητή + επιτραπέζιο)
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Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ενός εμπορικού σήματος ή εταιρείας μπορεί να
πραγματοποιηθεί με διαφορετικές διαδρομές ή διαδικασίες, κάτι που είναι
επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε:
• Οργανική αναζήτηση, η πρόσβαση των χρηστών με την εισαγωγή λέξεων
στις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo !, Bing κ.λπ.)
• Κοινωνική, που προκύπτει από διαφημίσεις ή αναρτήσεις που
τοποθετούνται στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, LinkedIn,
Instagram κ.λπ.).
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθιστώντας την πρόσβαση μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικών δελτίων.
• Άμεση, αποτέλεσμα της σύνταξης της άμεσης διεύθυνσης URL, της
ιστοσελίδας της μάρκας ή της οργάνωσης στο πρόγραμμα περιήγησης
(browser).
• Αναφορές, που αντιστοιχούν στην πρόσβαση των επισκεπτών που
έφτασαν στην τοποθεσία του εμπορικού σήματος μέσω άλλης
τοποθεσίας (άμεσος σύνδεσμος).
• Αμειβόμενες αναζητήσεις, που προκύπτουν από την πρόσβαση στον
ιστότοπο μετά από κλικ σε μια διαφημιστική μηχανή πληρωμένης
αναζήτησης ή άλλη, που χαρακτηρίζεται ως διαφήμιση.
Η ανάλυση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζεται με την ίδια αξία που προκύπτει
για τον Οργανισμό, με βάση τις ακόλουθες φάσεις: Κατανόηση του τι θα
αναλυθεί. Συλλογή και επαλήθευση των δεδομένων. Αναφορά και έλεγχος
αναφορών. Ανάλυση, επικοινωνία και πλαίσιο. Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη.
Παρουσίαση της οικονομικής αξίας.
Η εκπόνηση αυτών των φάσεων βελτιστοποιεί το μοντέλο διαχείρισης, έχοντας
ως κεντρικό στόχο, στην περίπτωση των εμπορικών σημάτων, την προώθηση
μεγαλύτερης συγγένειας με το εμπορικό σήμα και την αύξηση της φήμης του.
Αυτή η καθορισμένη στρατηγική δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα
μιας εξελικτικής διαδικασίας, ξεκινώντας από τα δεδομένα και τις στατιστικές,
ακολουθούμενη από την ανάλυση και τον τερματισμό στην Ψηφιακή Νοημοσύνη
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Εικόνα 4.4.4. Ψηφιακό μοντέλο νοημοσύνης

Μέτρα και βασικοί δείκτες
Οι μετρήσεις είναι κανονικά αριθμοί και πρέπει να έχουν σαφή και αντικειμενική
ανάγνωση και να αναλύονται κατάλληλα στο πλαίσιο, προκειμένου να έχουν
νόημα και αξία για τα εμπορικά σήματα ή τις εταιρείες. Η μέτρηση μιας
μεταβλητής είναι σημαντική για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
επιτυχίας των προκαθορισμένων στόχων. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (ΒΔΑ-KPI)
παρουσιάζουν την εξέλιξη ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού στόχου υπό το
πρίσμα της λήψης αποφάσεων. Ο πίνακας 4.4.1 αποτελεί παράδειγμα για μια
μάρκα μόδας (XPTO Fashion), μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών (ABCDE Services)
και μια σχολή μόδας (Σχολή ABCDEF).
Πίνακας 4.4.1: Μέτρα και βασικοί Δείκτες Απόδοσης για επιχειρήσεις μόδας
Μάρκα/Υπηρεσία

Επιχειρηματικοί
στόχοι

XPTO Μόδα

Αύξηση όγκου
πωλήσεων

ABCDE Υπηρεσίες

Νέα συμβόλαια

ABCDEF Σχολή

Αύξηση
εγγεγραμμένων
φιτητών

Μέτρα
Προβολές σελίδας
Επισκέπτες
Μοναδικοί
επισκέπτες
Επιστρέφοντες
επισκέπτες
Ποσοστό ανάκλησης
Ώρα στην τοποθεσία

Κύριοι Δείκτες
Απόδοσης
Πώληση αντικειμένων
Επισκέψεις στον
ιστότοπο
Συμβόλαια/Επισκέψεις
Απόδοση
Εντάξεις/Επισκέψεις

Η στόχευση των χρηστών είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να διευκολυνθεί η
ερμηνεία των μετρήσεων και να μεγιστοποιηθούν οι πληροφορίες που
αποκτήθηκαν από τους ΒΔΑ ενός συγκεκριμένου οργανισμού. Επομένως, η
πιθανή κατάτμηση του κοινού επιτρέπει την επισήμανση των δεδομένων που
έχουν ληφθεί σχετικά με την εμβέλεια (προσέγγιση) συγκεκριμένης στοχευμένης
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καμπάνιας για δομικές κοινότητες. Αυτό συμβαίνει στις μάρκες μόδας, οι οποίες
θέλουν να αυξήσουν τους οπαδούς τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Εικόνα 4.4.5. Πιθανό ακροατήριο για προσέγγισης

Μάρκες μόδας, κοινωνικά μέσα και Web Analytics
Οι μάρκες μόδας γνωρίζουν καλά τη σημασία των νέων τεχνολογιών και της
ψηφιακής εποχής, και ιδίως των κοινωνικών δικτύων. Οι οικονομικοί πόροι που
απαιτούνται για την εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας επικεντρωμένης
στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι σημαντικά χαμηλότεροι και με πολύ μεγάλο
δυνητικό φάσμα.
Το ψηφιακό μάρκετινγκ στη βιομηχανία της μόδας χρησιμοποιεί διάφορες
κατηγορίες μετρήσεων: Μέτρα επιχειρησιακής διαχείρισης, στρατηγικές
επιδόσεις και οικονομική αξιολόγηση. Αυτές οι μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται
με τρεις κύριες φάσεις της διεπαφής μεταξύ της μάρκας και του χρήστη /
επισκέπτη:
• Κατασκευή / Έκθεση. Εμπιστοσύνη / Συμμετοχή. Δράση / Μετατροπή.
• Στη φάση Κατασκευής / Έκθεσης, οι πιο σχετικές λειτουργικές μετρήσεις
είναι οι Εμφανίσεις, οι Προβολείς, οι Παρατηρητές και η Προσέγγιση και
οι οικονομικές μετρήσεις είναι το CPM (κόστος ανά εμφάνιση) και το CPR
(κόστος ανά επίδραση).
• Στο στάδιο εμπιστοσύνης / εμπλοκής, οι πιο σχετικές μετρήσεις είναι:
Ρυθμός αφοσίωσης, Κλικ και Ώρα παρακολούθησης και οι οικονομικές
μετρήσεις είναι CPE (κόστος ανά αφοσίωση), CPC (κόστος ανά κλικ) και
CPV (κόστος ανά προβολή).
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Εικόνα 4.4.6. Ταξίδι από έκθεση (βλέπω) σε πράξη (αγοράζω)

Τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα για τις μάρκες και εταιρείες μόδας είναι το
Facebook και το Instagram. Το προφίλ των χρηστών αυτών των κοινωνικών
δικτύων είναι σημαντικά διαφορετικό, επομένως οι εταιρείες μόδας
προσαρμόζουν τη στρατηγική τους και την παρουσία τους σε κάθε ένα από αυτά
σύμφωνα με τις συλλογές τους και την αγορά-στόχο. Η συχνή δημοσίευση
περιεχομένου στους ιστότοπους και τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο καθοριστικός
παράγοντας στην αλληλεπίδραση με τους οπαδούς τους. Οι αντιδράσεις
συμπάθειας, οι αναδημοσίευση και τα σχόλια εμφανίζονται όταν οι εταιρείες
θέτουν τις νέες προτάσεις και το νέο τους περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την
κατηγορία του.

Πίνακας 4.4.2 Πρόταση μέτρων για το Facebook
CONSTRUCTION > EXPOSURE
Page views
Post Reach (paid, organic)
Audience (demography)
Page viewers (total visitors)
Influencers
Ad Impressions
TRUST > INVOLVEMENT
Page likes
Video views
Seconds video views
Post clicks
Post engagement (reactions, comments, shares)
Engagement rate (total likes, comments, shares, clicks)
Likes and Net likes
Comments
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Shares
Reactions
Clicks
Event reach
Event page views
Total conversations (messages)
Ad reach
Ad frequency
ACTION > CONVERSION
Actions on page
Website tracking pixel
App tracking pixel
URL clicks
Ad click trough rate
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4.5. Βέλτιστες πρακτικές για το οικοσύστημα ψηφιακού μάρκετινγκ στη
μόδα
Gancho Kolaksazov, ITTI, Βουλγαρία

Μια μικρή εισαγωγή
Η βιομηχανία της μόδας αντικατοπτρίζει πάντα τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες στη στρατηγική μάρκετινγκ της. Είναι αδύνατο για μια τέτοια
βιομηχανία να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο γύρω από αυτήν και να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τάσεις. Αυτό από μόνο του είναι ένα τέλειο
μήνυμα για τα περισσότερα b2c και πολλά b2b brands. Η απόκτηση απόκρισης
στο ψηφιακό μάρκετινγκ δεν σημαίνει τάση σε κάθε βούληση του κοινωνικού
χρήστη. Είναι πραγματικά ο τέλειος τρόπος να παραμείνετε συνεπείς,
ανατρέψιμοι και πάνω απ’ όλα συμπαθητικοί ως εμπορικό σήμα.
Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου κυριαρχούν οι κοινωνικοί
επηρεαστές και οι πολιτικές αφηγήσεις, κάθε βιομηχανία που εστιάζει στον
πελάτη πρέπει να κάνει αλλαγές στη στρατηγική μάρκετινγκ για να ταιριάζει στις
τάσεις. Η βιομηχανία της μόδας δεν διαφέρει. Έχοντας πάντα μια έμμεση
έκφραση των ενεργών πολιτιστικών τάσεων, τώρα περισσότερο από ποτέ
μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν και οι ψηφιακές
εκστρατείες και με πολλούς τρόπους βελτιώθηκαν από τις πρόσφατες ψηφιακές
εξελίξεις.
Digital Marketing Campaigns in the Fashion Industry
Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα ψηφιακή εποχή, όπου κυριαρχούν οι κοινωνικοί
επηρεαστές και οι πολιτικές αφηγήσεις, κάθε βιομηχανία που εστιάζει στον
πελάτη πρέπει να κάνει αλλαγές στη στρατηγική μάρκετινγκ για να ταιριάζει στις
τάσεις. Η βιομηχανία της μόδας δεν διαφέρει. Έχοντας πάντα μια έμμεση
έκφραση των ενεργών πολιτιστικών τάσεων, τώρα περισσότερο από ποτέ
μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν και οι ψηφιακές
εκστρατείες και με πολλούς τρόπους βελτιώθηκαν από τις πρόσφατες ψηφιακές
εξελίξεις.
Μερικές από τις επιφανείς τάσεις:
Η Gucci απαγορεύει τη γούνα και το διαδίκτυο τρελένεται
Το 2017, το κοινό των κοινωνικών μέσων είναι ίσως ένα από τα πιο φωνητικό της
γενιάς μας. Με τη δύναμη της γνώμης που είναι ανοιχτά προσιτή σε
οποιονδήποτε και σε όλους, είναι φυσικό ότι μόλις μια σχολή σκέψης κερδίσει
την έλξη μέσω κοινωνικών, καθίσταται είναι σχεδόν αδύνατο να αγνοηθεί από
τους οίκους. Φέτος, είδαμε το τέλειο παράδειγμα τέτοιου ζητήματος. Μετά την
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αποδέσμευση μιας πολύ συνηθισμένης σειράς συρταριών, με ένα πραγματικό
κομμάτι γούνας, το μεγάλο όνομα στο σχέδιο Gucci ήρθε κάτω από τη φλόγα της
PETA και άλλες οργανώσεις δικαιωμάτων των ζώων, καθώς και μια αναταραχή
των επηρεαστών των κοινωνικών μέσων, αναγκάζοντάς τους να επανεξετάσουν
σοβαρά κάθε μάρκετινγκ εκστρατεία προώθησης ενός τέτοιου προϊόντος. Όντας
διάσημοι και συχνοί χρήστες πραγματικής γούνας στις συλλογές τους, ήταν μια
απροσδόκητη απελευθέρωση που ακολούθησε από την εταιρεία. Τον Οκτώβριο
του 2017, η Gucci δημοσίευσε μια δήλωση που υποσχέθηκε να απαγορεύσει τη
γούνα από όλες τις μελλοντικές συλλογές της, μια κίνηση που συγκλόνισε τη
βιομηχανία της μόδας.

Εικόνα 4.5.1. Ανακοίνωση της Gucci posts στο Instagram

Γιατί δούλεψε?
Η ανταπόκριση στις κλήσεις από την κοινωνία για να αλλάξετε τις βαθιά
ριζωμένες παραδόσεις της μάρκας δεν είναι κάτι που θα συνιστούσαμε αλλά, για
να παραμείνετε συναφείς και να γνωρίζετε το σήμα, πρέπει να κινηθείτε
σύμφωνα με την εποχή. Επιπλέον, δείχνοντας ότι είστε ένα εμπορικό σήμα που
ακούει όταν το ακροατήριο σας απαιτεί αύξηση της δράσης, μπορείτε να
αυξήσετε τη δημοτικότητα και ως εκ τούτου έσοδα.
Η Topshop αξιοποιεί την μόδα της πρώτης σειράς
Θα βρίσκετε πάντα το αγαπημένο Topshop στο προσκήνιο των ψηφιακών
εξελίξεων, η ομάδα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης που πρέπει να δουλέψει
με την πάροδο του χρόνου για να σιγουρευτεί ότι τίποτα δεν λείπει και
χαιρετίζουμε τη συνεπή στάση της «μάρκας». Το τελευταίο ψηφιακό τους
επίτευγμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο
Λονδίνο, γεγονός που επέτρεψε στους χρήστες της να παρακολουθήσουν τάσεις
σε πραγματικό χρόνο. Τις διαφημιστικές πινακίδες σε όλη την πρωτεύουσα του
Ηνωμένου Βασιλείου κοσμούσαν εικόνες από μερικά από τα μεγαλύτερα
ονόματα της μόδας και της τηλεόρασης, φυσικά αθλητικά με τα πιο πρόσφατα
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κομμάτια της Topshop, ωστόσο αντί να προωθούν απλώς επερχόμενες συλλογές,
τα κομμάτια διατέθηκαν σε όλα τα καταστήματα της Topshop, για να κάνετε κλικ
και να ψωνίσετε αμέσως. Συνολικά, τα χαρακτηριστικά προϊόντα έλαβαν αύξηση
κατά 75% και η εταιρεία ανέφερε αναλογία 11: 1 για την απόδοση της
επένδυσης.
Γιατί λειτούργησε;
Ο κοινωνικός επηρεαστής έχει γίνει ηγέτης στην αγορά από την άποψη του
παγκόσμιου διαφημιστικού χώρου. Εάν θέλετε να προσεγγίσετε ένα νέο,
αφιερωμένο καταναλωτικό κοινό, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε μαζί τους
και να χρησιμοποιήσετε το δημόσιο πρόσωπο για δικό σας όφελος. Επιπλέον,
προσφέροντας επιλογές για ψώνια σε πραγματικό χρόνο θα παρέχει πάντα
αποτελέσματα που είναι εύκολο να εντοπιστούν.
Dr Marten αφηγείται την ιστορία της μάρκας
Ο γίγαντας υποδημάτων Dr Marten κατείχε πάντα ένα σημαντικό μέρος της
αγοράς και το όνομά του είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας, καθιστώντας πανταχού
παρούσα ως εμπορικό σήμα. Η πρόσφατη καμπάνια τους "Stand for something"
(εκδήλωση "Stand for something") έχει ως στόχο να προσελκύσει το κοινό τους
με μια πραγματική ιστορία της μάρκας. Βλέπουμε μια πραγματική αύξηση στη
χρήση συναισθηματικών εκστρατειών, οι μάρκες αγωνίζονται για να γίνουν πιο
ακολουθούμενες ή περισσότερο αρετές και βλέπουν τις πωλήσεις τους να
αυξάνονται από το να πηγαίνουν κατευθείαν στις δύσκολες πωλήσεις. Το
γοητευτικό και μαγευτικό σε περιεχόμενο βίντεο τους έφερε ακροατήριο τόσο
παλιό όσο και νέο και η τεχνική του ανοίγματος της καρδιάς του εμπορικού
σήματος επηρέασε την άνοδο των πωλήσεων κατά 30% και ήταν 500% πάνω από
τις προσδοκίες των στόχων.

Εικόνα 4.5.2. Stand for something campaign
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Γιατί λειτούργησε?
Η διαφάνεια της προσωπικότητας της μάρκας σας είναι ένας από τους
καλύτερους τρόπους όχι μόνο να κερδίσετε την κοινωνική κίνηση αλλά να
αυξήσετε τις ροές εισοδήματός σας. Τα ακροατήρια αγοράζουν σε μάρκες στις
οποίες πιστεύουν, με τόσες πολλές ιστορίες που πλημμυρίζουν τον χώρο των
ειδήσεών μας που περιβάλλει τους τρόπους με τους οποίους οι μάρκες είναι
γνωστό ότι παραπλανούν τους πελάτες τους, προσφέροντάς τους τον εαυτό σας
ως ένα ανοιχτό βιβλίο πουλάει πολύ περισσότερο στην αγορά-στόχο σας.
H&M’s κλείνει τον κύκλο εμφάνισης
Η μεγάλη εταιρεία H & M της high street είναι συχνά πρωτοπόροι εκστρατειών
και δράσεων που θέτουν την αειφορία στο προσκήνιο. Είναι επίσης ένας
τεράστιος υποστηρικτής για καινοτόμες και συχνά κάπως ψεύτικη τακτική
μάρκετινγκ. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι επέλεξαν να στείλουν το μήνυμα της
βιώσιμης αγοράς μόδας χρησιμοποιώντας τέτοιες τακτικές. Σε μια τηλεοπτική
καμπάνια με μοντέλα μεγέθους plus, το Tess Halliday και το μουσουλμανικό
μοντέλο Mariah Idrissi, η μάρκα χρησιμοποίησε έναν εορτασμό διαφορετικών
πολιτισμών και αισθητικής για να τονίσει το θέμα ενός βιώσιμου προϊόντος
μόδας. Σήμερα είμαστε σταθεροποιημένοι σε μια κατάσταση της χιλιετίας, η
οποία, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσυπογράφουμε τα
παραδοσιακά πρότυπα διαφήμισης από την άποψη του τι είναι «ελκυστικό». Η
ερμηνεία και η εμπιστοσύνη του σώματος έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικές και με
αυτόν τον τρόπο η H & M επέτρεψε να είναι σταθερά τοποθετημένη στην πρώτη
γραμμή της νοοτροπίας της χιλιετηρίδας. Η αντίδραση των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης στην εκστρατεία προώθησε σημαντικά την αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας.
Γιατί λειτούργησε;
Όλοι αναμένουν πολύ περισσότερα από τα αγαπημένα τους οικία εμπορικά
σήματα αυτές τις μέρες, με ένα ακροατήριο που είναι όλο και περισσότερο
μορφωμένο από την άποψη των κοινωνικο-οικονομικών επηρεαστών. Σε αυτή
την περίπτωση ως μάρκα, όπως η H & M έχει κάπως δημόσιο καθήκον να
συμμορφωθεί με αυτούς τους παράγοντες με κάποιο τρόπο.
Nasty Gal παίρνει προσωπικό
Ο Online λιανοπωλητής μόδας Nasty Gal έχει ένα πλούσιο ψηφιακό ιστορικό.
Αντί να επανεφεύρουν συνεχώς την εικόνα τους, δούλεψαν σκληρά για να
κάνουν την προσωπικότητα του εμπορικού τους σήματος σχεδόν τόσο μεγάλη
(αν όχι μεγαλύτερη), από το ίδιο το προϊόν. Ο όρος «κορίτσι αφεντικού»
συσχετίζεται συχνά με τον κυβερνοχώρο, υποστηρίζοντας την ενδυνάμωση των
εννοιών του φεμινισμού και τη συντριβή τέτοιων ξεπερασμένων εννοιών ως το
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μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτός ο όρος «κορίτσι αφεντικό»
γεννήθηκε από την ιστορία της CEO της μάρκας Sophia Amaruso, η οποία
πρωτοστάτησε στη στρατηγική από τα κουρέλια σε πλούτη και έχει δημιουργήσει
ουσιαστικά μια ολόκληρη αυτοκρατορία από την ενδυνάμωση των γυναικών
στον επιχειρηματικό κόσμο. Η ιδεολογία έχει τη δική της τεράστια κοινωνική
συνέπεια και το τρομερό συναίσθημα έχει φέρει το σήμα Nasty Gal σε έναν πιο
χαρισματικό χώρο στην αγορά.
Γιατί λειτούργησε;
Δημιουργώντας μια ετικέτα ή σύνθημα συνώνυμο με την εικόνα της μάρκας σας
είναι ένα πράγμα, η ενίσχυση της ίδιας τη ταυτότητάς είναι ένα νέο επίπεδο
παρουσίας της μάρκας. Υποσυνείδητα μέσω της ιδεολογίας του «αφεντικού
κοριτσιών», η «Nasty Gal» έχει παγιωθεί ως πολυτελής μάρκα μόδας αξίας
εκατομμυρίων λιρών.
Εκστρατείες ψηφιακού μάρκετινγκ στη βιομηχανία μόδας
Η βιομηχανία της μόδας αντικατοπτρίζει πάντα τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες στη στρατηγική μάρκετινγκ της. Είναι αδύνατο για μια τέτοια
βιομηχανία να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο γύρω από αυτήν και να
ανταποκρίνεται στις τάσεις στο παιχνίδι. Αυτό από μόνο του είναι ένα τέλειο
μήνυμα για τα περισσότερα b2c και πολλά b2b εταιρείες. Η απόκτηση απόκρισης
στο ψηφιακό μάρκετινγκ δεν σημαίνει στροφή σε κάθε βούληση του κοινωνικού
χρήστη. Είναι πραγματικά ο τέλειος τρόπος να παραμείνετε συνεπείς,
ανατρέψιμοι και πάνω απ' όλα άλλοι συμπαθητικοί ως εμπορικό σήμα.
Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing - DM) για τη βιομηχανία της μόδας - 6
τάσεις το 2018
Οι εταιρείες να στραφούν προς τον καταναλωτή
Η επικοινωνία με πιθανούς πελάτες είναι απαραίτητη. Ωστόσο, αυτό το
επερχόμενο έτος οι εταιρείες σχεδιάζουν να γίνουν πιο φιλικές προς τους
καταναλωτές. Σήμερα, οι καταναλωτές προσελκύονται περισσότερο από τις
εταιρείες που εμφανίζονται πιο ανθρώπινες.
Ως εκ τούτου, αφήνοντας κατά μέρος την επιχειρηματική εθιμοτυπία, οι
εταιρείες θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν ηπιότερους τόνους για να
επικοινωνήσουν περισσότερο με το κοινό-στόχο.
Περισσότερη δύναμη στη μόδα πολυτέλειας!
Προηγουμένως οι μάρκες πολυτελείας απέφευγαν το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο
επειδή δεν ήθελαν να καταστρέψουν την αποκλειστικότητα τους. Ωστόσο, με την
εφαρμογή επιτυχημένων εκστρατειών ψηφιακού μάρκετινγκ, οι καταναλωτές
έχουν μετατοπίσει την προσοχή τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Από τώρα και
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στο εξής, οι εταιρείες ειδών πολυτελείας σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά
της μόδας με συνεργασία με πωλητές.
Επηρεαστές των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα κυριαρχήσουν
2018, είναι μια τυχερή χρονιά για τους κοινωνικούς επηρεαστές. Αυτά τα άτομα
είναι ως επί το πλείστο οπαδοί μόδας (fashionistas) ή διασημότητες που είναι οι
υπεύθυνοι καθωριστές τάσεων (trendsetters). Από εδώ και πέρα, οι εταιρείες θα
φέρουν πιο αξιόλογα πρόσωπα για να συγκεντρώσουν την προσοχή του κοινού.
Επιπλέον, με την πρόσφατη τάση προώθησης της θετικής στάσης του σώματος,
οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν επηρεαστές για να αλλάξουν το πρόσωπο της
μόδας. Από τώρα και στο εξής, η αγορά ενδυμάτων είναι έτοιμη να αμφισβητήσει
τα στερεότυπα πρότυπα της ομορφιάς. Το σύνθημά τους είναι "πραγματικά
όμορφο".

Εικόνα 4.5.3. Κορυφαία ονόματα ακόλουθοι και ανακοινώσεις

Το περιεχόμενο του μάρκετινγκ είναι απαραίτητο
Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολιτικής
ψηφιακού μάρκετινγκ. Ομοίως, η βιομηχανία της μόδας είναι έτοιμη να
χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα για να επηρεάσει τους πελάτες. Είτε πρόκειται
για άρθρα, blogs, δελτία τύπου ή δημοσιεύσεις κοινωνικών μέσων, οι πωλητές
σχεδιάζουν να επιλέξουν φημισμένους οργανισμούς μάρκετινγκ περιεχομένου
για να είναι το δεξί τους χέρι στη διευκόλυνση της εμπορίας των επιχειρήσεων
μόδας.
Το Instagram είναι το σπίτι!
Το Instagram είναι σήμερα ο κόμβος για τους οργανισμούς ψηφιακού
μάρκετινγκ. Επιπλέον, η βιομηχανία μόδας συγχαίρει το Instagram. Με
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περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες και άπειρους μπλόγκερ
μόδας, το Instagram γίνεται το σπίτι για τη διαφήμιση των επιχειρήσεων μόδας.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία
Instagram και τις κατάλληλες στρατηγικές, μαζί με συνεργασίες για να κάνουν το
κοινό να κάνει κλικ στο ρούχο τους. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
υπηρεσία Instagram Buzzoid's Followers και να αγοράσετε οπαδούς Instagram
για τη σελίδα σας. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής εξουσίας και
αίσθησης του λογαριασμού σας.
Ανδρική online μόδα θα συνεχίσει να αυξάνεται!
Πριν από το ψηφιακό μάρκετινγκ η μόδα ήταν μόνο γυναικεία-κεντρική, ωστόσο,
σήμερα πολλές δημιουργικές τακτικές έχουν εισαχθεί στην αγορά ανδρικών
ενδυμάτων. Το προσεχές έτος στοχεύει στη βελτίωση της πώλησης ανδρικών
ενδυμάτων.
Έτσι, θα εισαχθούν περισσότερα στυλ και επιλογές προς δημοσιοποίηση της
ένδυσης των ανδρών online. Επιπλέον, με περισσότερες εταιρείες να υιοθετούν
την έννοια της ατελείωτης ομορφιάς, οι ψηφιακές εκστρατείες μόδας αναμένεται
να δημιουργηθούν αμφιλεγόμενα. Ωστόσο, αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι,
το 2018 υπόσχεται αύξηση για την ψηφιακή βιομηχανία μόδας.
Δημοφιλείς ψηφιακές στρατηγικές μάρκετινγκ στη βιομηχανία μόδας
Όλα και ο καθένας φαίνεται να έχουν εικονική ύπαρξη στις μέρες μας. Στη
βιομηχανία της μόδας, όπου το οπτικό περιεχόμενο και οι ταχέως
μεταβαλλόμενες τάσεις αποτελούν βασικά συστατικά για να προσελκύσουν τους
καταναλωτές, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί ένα επιτυχημένο σχέδιο
μάρκετινγκ πρέπει να περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι η ηλεκτρονική παρουσία
του ατόμου λαμβάνεται υπ’ όψιν.
Οι επιχειρήσεις μόδας καταφεύγουν στο ψηφιακό μάρκετινγκ για να ενισχύσουν
τα έσοδα. Εδώ είναι οι έξι πιο δημοφιλείς τακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ που
ασκούνται.
Περιεχόμενο Κάντε κλικ στο δόλωμα
• Ένας ενδιαφέρον τίτλος και ενδιαφέρουσα προεπισκόπηση κάνουν το
τέλειο κλικ δόλωμα. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα όταν δεν αξίζει να
ξοδέψετε χρόνο στο περιεχόμενο. Η καλή στρατηγική μάρκετινγκ
περιλαμβάνει να πάρει την προσοχή του κοινού-στόχου και φροντίζοντας
να τους κρατήσει κολλημένους σε καλό περιεχόμενο μάρκετινγκ. Τα
σχετικά βίντεο, τα ιστολόγια, οι δημοσιεύσεις κοινωνικών μέσων και οι
εικόνες μπορούν να επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των
καταναλωτών.
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Εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Όταν κοιτάζετε τα μηνύματα στα εισερχόμενα ενός ατόμου, ποια άτομα
τείνουν να ανοίγουν και ποια άμεσα απορρίπτουν: το ένα με ένα
αόριστο, γενικό θέμα ή ένα με το όνομά του σε αυτό;
• Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με PSL (εξατομικευμένες
γραμμές θέματος) έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανοίξουν κατά
26% σε σχέση με τις γενικές γραμμές θέματος. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις εμπίπτουν στην παγίδα της αποστολής μαζικών μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Ένα καλό βήμα θα ήταν η εξατομίκευση των μηνυμάτων από το θέμα στο
κυρίων μέρος και η διασφάλιση ότι τα έντυπα εγγραφής είναι κατάλληλα
για τον παραλήπτη. Για παράδειγμα, οι γυναίκες πελάτες πρέπει να
λαμβάνουν καταλόγους για τις γυναίκες. Αυτή η απλή φαινομενικά
ανθρώπινη αφή μπορεί να δημιουργήσει δραματικές επιπτώσεις στον
τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίνονται.

Εικόνα 4.5.4. Μόδα και ψηφιακό μάρκετινγκ
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Υψηλής ποιότητας blogging μόδας
• Οι εταιρείες μόδας προσλαμβάνουν επαγγελματίες για να δημιουργούν
θόρυβο μεταξύ της κοινότητας και της αγοράς, παρέχοντας συνεχώς
υψηλής ποιότητας blogs μόδας.
• Τα θέματα που σχετίζονται με την τελευταία τάση της μόδας του δρόμου,
μια νέα γραμμή από τις εταιρείες σχεδιαστών ή το πρόσφατο κόκκινο
χαλί φαίνονται εύκολα. Το blogging είναι ένας πολύ καλός τρόπος να
ενσωματωθούν νέα προϊόντα και προϊόντα στο περιεχόμενο.
SIP (Στρατηγικές Συμπράξεις με Επηρεαστές)
• Το μάρκετινγκ με επηρεαστές είναι ένας από τους πιο σύγχρονους
τρόπους για να οδηγήσει ένα εμπορικό σήμα σε μια μεγαλύτερη αγορά.
Περιλαμβάνει βασικούς ηγέτες που ακολουθούνται στα μεγάλα
κοινωνικά μέσα. Οι σημερινοί επηρεαστές δεν περιορίζονται πλέον σε
μεγάλα ονόματα στον αθλητισμό και στο Χόλυγουντ.
• Αυτό το ύφος είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμο σε βιομηχανίες όπως η μόδα.
Οι καταναλωτές ρίχνουν μια ματιά στον τρόπο ζωής αυτών των
επηρεαστών που ενσωματώνουν τα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα
στις τοποθετήσεις τους και στην αφήγηση τους. Οι στρατηγικές εταιρικές
σχέσεις επηρεάζουν σημαντικά την αξία της μάρκας.

Πηγές
1. https://www.digitalvidya.com/blog/digital-marketing-for-fashion-industry-a-completeguide/
2. https://uhurunetwork.com/fashion-digital-marketing/
3. https://www.digital-clarity.com/blog/digital-marketing-fashion-brands/
4. https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-tech/the-digital-iceberg-luxuryfashion-marketing
5. https://www.praguepost.com/fashion/top-digital-marketing-trends-apparel-retailers
6. https://thenextscoop.com/digital-marketing-revolutionizing-fashion-industry/
7. https://www.fifteendesign.co.uk/blog/digital-marketing-campaigns-in-the-fashionindustry/
8. https://medium.com/@cheryljoy/how-digital-marketing-is-redefining-the-fashionindustry-7ecef7545164
9. https://www.neighborsgo.com/6-upcoming-digital-marketing-trends-for-fashionindustry-2018/
10.https://alltopstartups.com/2017/11/09/popular-digital-marketing-tactics-in-thefashion-industry/
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4.6 E-CRM
Γεώργιος Πρινιωτάκης, Γιάννης Χρόνης, University of West Attica, Ελλάδα

Μια μικρή εισαγωγή
Αυτή η ενότητα ασχολείται με την ηλεκτρονική διαχείριση πελατειακών σχέσεων
(e-CRM). Αν και η σχέση των πελατών ήταν πάντα μια σημαντική διαδικασία στις
επιχειρήσεις, η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας
έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και από την άλλη έχει
πολλαπλασιάσει τα αναμενόμενα οφέλη, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον
τομέα της εταιρείας.
Με τη συμπλήρωση της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
• Ορίσει τα βασικά σημεία της στρατηγικής e-CRM για την επιχείρηση
• Επιλέξει τις βασικές λειτουργίες και τις παραμέτρους ενός συστήματος eCRM
• Ενσωματώσει το e0CRM στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης και
εφαρμόσει την με τρόπο ώστε να την "αξιοποιήσει στο έπακρο"
Τι είναι e-CRM?
Το CRM είναι το ακρωνύμιο για τη Διαχείριση Σχέσεων Πελατών. Πρόκειται για
μια τυποποιημένη λειτουργία σε μια εταιρεία ή έναν οργανισμό και συνδέεται με
το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Η λειτουργία του CRM είναι να μετασχηματίσει
τα δεδομένα που ανακτώνται από τη βάση πελατών σε χρήσιμες πληροφορίες
και να τροφοδοτεί αυτές τις πληροφορίες όχι μόνο στις πωλήσεις και το
μάρκετινγκ, αλλά σε ολόκληρη την οργάνωση της εταιρείας.
Το E-CRM είναι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφοριών για
την ενσωμάτωση εσωτερικών πόρων της επιχείρησης και εξωτερικές στρατηγικές
μάρκετινγκ για να κατανοήσουν και να εκπληρώσουν τις ανάγκες των πελατών
τους. Σε σύγκριση με το παραδοσιακό CRM, οι ολοκληρωμένες πληροφορίες για
την ενδοργανική συνεργασία e-CRM μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές στην
επικοινωνία με τους πελάτες.
Έτσι, το CRM ασχολείται με πελάτες (υφιστάμενους και μελλοντικούς), με στόχο
να αποκτήσουν "περισσότερα από αυτούς". Αυτό σημαίνει να κατανοήσουμε τι
θέλουν (και τι μπορούμε να τους κάνουμε να θέλουν) και να τους προσφέρουμε.
Επιπλέον, το CRM είναι σήμερα το κύριο αισθητήριο όργανο και ο εγκέφαλος της
επιχείρησης που εστιάζει στον πελάτη. Αν και το CRM είναι στην πραγματικότητα
μια επιχειρηματική διαδικασία που υπήρχε πολύ πριν από την εποχή των ΤΠΕ, η
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εισαγωγή και διάδοση των ΤΠΕ και του λογισμικού έχει επαναδιατυπώσει τον
όρο: σήμερα, CRM σημαίνει e-CRM.
Μια εταιρεία που χρησιμοποιεί συστηματικά ένα e-CRM θα πρέπει να αναμένει
(και να αναζητήσει) τα ακόλουθα οφέλη:
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ
• Ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις αλλαγές της αγοράς
• Ορισμός της κατάτμησης της αγοράς: ποιο είναι το τμήμα της αγοράς
μου (πελάτες μου), πού θα πρέπει να επικεντρωθώ στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μου, με ποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίσω την αγορά μου;
• Διατήρηση πελατών και ενίσχυση εμπιστοσύνης. Είναι πολύ πιο
αποδοτικό και οικονομικά αποδοτικό να διατηρηθεί ένας υφιστάμενος
πελάτης, παρά να κερδιθεί ένας νέος.
• Εξατομικευμένο μάρκετινγκ που βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη
Λειτουργίες ενός συστήματος e-CRM
Το CRM προσεγγίζει τους πελάτες - όχι μόνο τους υπάρχοντες αλλά και τους
δυνητικούς. Ενώ στην εποχή πριν από το Διαδίκτυο, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να
δημιουργηθούν σχέσεις με πιθανούς πελάτες, στην εποχή των κοινωνικών μέσων
μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ πιο εύκολη, επειδή οι ΤΠΕ και τα κοινωνικά μέσα
παρέχουν αρκετά συναφή εργαλεία.
Σε μια γενική επισκόπηση, το e-CRM χρησιμοποιεί τις ακόλουθες επιχειρηματικές
λειτουργίες:
1. Στήριξη αποφάσεων: ανάλυση των δεδομένων από τον πελάτη και από τη
βάση δεδομένων των προϊόντων, εντοπισμός πελατών, κατανομή και
αναλυτικά, αναλυτικά προϊόντων και υπηρεσιών (προσδιορισμός τάσεων και
προτύπων)
2. Εξατομικευμένη υπηρεσία: βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη-χρήστη (π.χ.
διαδραστικό κατάστημα, προτάσεις για αγορές)
3. Διαχείριση του πελάτη: επικοινωνία, ανταμοιβή κινήτρων (μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικών δελτίων, διαδραστικής
εξυπηρέτησης)
Το C στο CRM: Πελάτες
Η βάση δεδομένων των πελατών είναι η βάση του συστήματος e-CRM. Κάθε
εταιρεία έχει βάση δεδομένων πελατών, αλλά το e-CRM απαιτεί πιο πλούσιο
περιεχόμενο από τη βάση δεδομένων του τμήματος πωλήσεων. Το e-CRM πρέπει
να κατανείμει κάθε πελάτη σε τμήματα, βασιζόμενο κυρίως στην τυπολογία του
πελάτη. Μπορείτε να ορίσετε τα τμήματα, ανάλογα με τη γεωγραφία, την ηλικία,
το φύλο, τον τύπο σώματος, το προφίλ δαπανών, τον τρόπο ζωής, την
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αγοραστική συμπεριφορά και πολλά άλλα, ανάλογα με την αγορά και τα
προϊόντα σας.
Η κατανομή κάθε πελάτη σε τμήματα, θα επιτρέψει την εξατομικευμένη
προσέγγιση, την καλύτερη εμπειρία και τελικά την αφοσίωση των πελατών.
Λάβετε υπόψη ότι κάθε πελάτης κατανέμεται σε πολλά τμήματα και αυτό το
σύνολο τομέων δημιουργεί το συγκεκριμένο προφίλ του πελάτη. Και παρακαλώ
μην ξεχνάτε ότι οι πελάτες σας αλλάζουν (ηλικία, τύπος σώματος, προτιμήσεις,
συμπεριφορά, σχεδόν τα πάντα), πράγμα που σημαίνει ότι το προφίλ τους
πρέπει να αναθεωρηθεί και να ενημερωθεί.
Το R στο e-CRM: Σχέση
Το e-CRM στοχεύει στη δημιουργία και διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, τις
υπάρχουσες και τις πιθανές. Οι σχέσεις των πελατών μπορούν να ταξινομηθούν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
• επίπεδο εμπιστοσύνης πελατών
• διατήρηση των πελατών
• νέα έλξη πελατών
• ενίσχυση υφιστάμενων σχέσεων
Μια σχέση πελατείας είναι κάτι παραπάνω από απλές πωλήσεις. Η χρήση
λογισμικού για να παρακολουθείτε μόνο τις πωλήσεις, είναι μια παλιά και
ευρέως ασκούμενη επιχειρηματική διαδικασία και δεν είναι CRM. Μια εταιρεία
πρέπει να προχωρήσει πέρα από αυτό.
Σήμερα, τα προϊόντα της μόδας δεν καλύπτουν πραγματικά τη βασική ανάγκη για
ρούχα αλλά περισσότερο μια κοινωνική ανάγκη, βασισμένη κυρίως στη
συγκίνηση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Αυτό πρέπει να
εκπληρωθεί προκειμένου να (τελικά) προωθηθούν οι πωλήσεις.
Απλά σκεφτείτε τη σύγκριση μεταξύ του Amazon και των καλών παλιών
ηλεκτρονικών αγορών. Αν και η ιδέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων έχει εισαχθεί
από τις ηλεκτρονικές αγορές, η Amazon τις ξεπέρασε και τις εξάλειψε. Γιατί
συνέβη αυτό; Η Amazon δημιούργησε περισσότερες και καλύτερες σχέσεις με
τους πελάτες της, δίνοντάς τους διάφορα διαδραστικά χαρακτηριστικά, όπως την
ευκαιρία να αξιολογήσουν το προϊόν και τον προμηθευτή, να προτείνουν
παρόμοια ή συναφή προϊόντα, κ.λπ. Η σχέση μεταξύ πελάτη και πωλητή
βελτίωσε το περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και (γιατί όχι) τη διασκέδαση.
Η εισαγωγή του λογισμικού eCRM σε έναν οργανισμό είναι η τέλεια ευκαιρία να
εισαχθούν νέες καινοτόμες και σημαντικές σχέσεις με την πελατειακή βάση. Δεν
πρέπει να υιοθετήσετε τις προεπιλεγμένες σχέσεις που έχει το λογισμικό στα
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χαρακτηριστικά του, εκτός αν φυσικά αυτό το υπάρχον σύνολο σχέσεων ταιριάζει
με τη στρατηγική της επιχείρησής σας και του μάρκετινγκ.
Πώς εντοπίζουμε αυτές τις σημαντικές σχέσεις; Οι παλιότεροι ιδιοκτήτες
καταστημάτων λένε ότι ακόμα και αν οι επισκέπτες του καταστήματός τους δεν
αγοράζουν τίποτα, η σκόνη που αφήνουν στο κατάστημα είναι πολύτιμη. Έτσι, ο
χρόνος που ένας επισκέπτης μπαίνει στον ιστότοπο της εταιρείας, είναι μια
μέτρηση που μπορεί να βοηθήσει. Το ίδιο ισχύει για την αφοσίωση στα
κοινωνικά μέσα. Ένας πελάτης που ασχολείται με τα προϊόντα μας, ίσως δεν
ξοδεύει τόσα χρήματα, αλλά μπορεί να είναι καλός υποστηρικτής των προϊόντων
μας (στη δική τους ομάδα φίλων στα Social media ή ακόμα και από στόμα σε
στόμα).
Άλλες σχέσεις θα μπορούσαν να είναι:
• Ανταμοιβή πιστών πελατών
• Πελάτες που δημιουργούν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα της
εταιρείας
• Διάρκεια και συχνότητα εμπλοκής με τα προϊόντα μας
• Εικονικά γεγονότα όπως η εκκίνηση ενός νέου προϊόντος ή μιας συλλογής
προϊόντων που είναι ανοιχτή μόνο σε "μερικούς-καλούς-παλαιούςπιστούς πελάτες".
Το M στο e-CRM: Διαχείριση
Πρέπει να θυμάστε ότι το e-CRM δεν πρέπει να είναι υπεύθυνο για το τμήμα
τεχνολογίας. Πρόκειται για πελάτες και "ανήκει" στο τμήμα μάρκετινγκ.
Η διαχείριση της πελατειακής σχέσης περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες:
• Καλύτερη, ευκολότερη, πλούσια σε περιεχόμενο, επικοινωνία με τον
πελάτη, μέσω πολλαπλών καναλιών
• Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της παρακολούθησης των
κοινωνικών μέσων και των διαδρομών πελατών στο (φυσικό) Κατάστημα
και ηλεκτρονικό κατάστημα, ιστοσελίδα της εταιρείας.
• Προσαρμοσμένη υπηρεσία και υποστήριξη
To e στο e-CRM: Ηλεκτρονικά συστήματα CRM
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και η δικτύωση, παρείχαν τη βάση για την
ανάπτυξη και την ευρεία διάδοση του ηλεκτρονικού CRM. Το διαδίκτυο και τα
κοινωνικά μέσα ήταν οι καταλύτες για την επόμενη γενιά συστημάτων e-CRM. Η
χρήση λογισμικού ή πλατφόρμων διαδυκτίου για το CRM παρέχει τα ακόλουθα
πλεονεκτήματα:
• Καλύτερη ενοποίηση με άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
στην εταιρεία: πωλήσεις, λογιστική, εφοδιαστική, παραγωγή
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•
•
•
•
•

Διασυνδεδεμένη επεξεργασία δεδομένων από πωλήσεις, κοινωνικά
μέσα, αναλύσεις ιστού.
Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχειρηματικής
διαδικασίας CRM
Δυνατότητα νέων καινοτόμων ενεργειών μάρκετινγκ.
Γρήγορη απόκριση χάρη στις πληροφορίες πραγματικού χρόνου
Διαφανής λειτουργία σε ολόκληρη την οργάνωση.

Τεχνολογικές Πτυχές
Το e-CRM βασίζεται σε ένα σύστημα ΤΠΕ, το οποίο από προεπιλογή αποτελείται
από ένα λογισμικό, υλικό και τον ανθρώπινο χειριστή. Τα κύρια συστατικά του
λογισμικού είναι:
• Βάση δεδομένων πελατών και προϊόντων / υπηρεσιών
• Το λογισμικό (σε αρθρωτή δομή, σύμφωνα με τις επιθυμητές λειτουργίες
του συστήματος)
• Οι εφαρμογές που συνδέουν το λογισμικό με άλλα συστήματα
λογισμικού, εσωτερικά ή εξωτερικά της εταιρείας
• Ο διακομιστής που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων και την εφαρμογή
• Κανάλια επικοινωνίας προς / από άλλους διακομιστές
Κάθε στοιχείο του συστήματος ΤΠΕ του e-CRM μπορεί να ανήκει, να νοικιάζεται ή
να μισθώνεται και αυτή η απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από τα οικονομικά και το
κόστος, αλλά επιλέγεται για την επιχειρηματική λειτουργία.
Ιδιόκτητο έναντι ανοικτού κώδικα
Γενικά ισχύει και για το συγκεκριμένο δίλημμα. Αν και η ανοιχτή πηγή φαίνεται
με μια πρώτη ματιά μια φθηνότερη επιλογή, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι
το ανοιχτό λογισμικό δεν είναι «για το ελεύθερο λογισμικό». Το λογισμικό
Ανοικτού Κώδικα έχει μεγάλες απαιτήσεις για υποστήριξη και εξυπηρέτηση και
έρχεται με σημαντικό κόστος.
Φιλοξενία σε τοπικό επίπεδο έναντι φιλοξενία στον ιστό (cloud computing).
Οπωσδήποτε η τάση είναι προς το λογισμικό που βασίζεται στο διαδίκτυο και
αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που δεν διαθέτουν τους πόρους για να
κατέχουν και να λειτουργούν πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής. Το Cloud
computing προσφέρει τη δυνατότητα μετατροπής του κόστους επένδυσης σε
λειτουργικό κόστος και την ευελιξία πληρωμής κατά τη χρήση.
Σκεφτείτε το εξής: στις περισσότερες περιπτώσεις, μια ΜΜΕ θα επιλέξει μια λύση
e-CRM από την υπάρχουσα δεξαμενή παρόχων και με υλοποιήσεις μόνο από τον
πάροχο. Αλλά αν εφαρμόζει το e-CRM με τον ίδιο τρόπο που κάνουν και αρκετές
άλλες (παρόμοιες-συναφείς-ανταγωνιστές εταιρείες), πώς μπορεί να είναι
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πραγματικά ένα όφελος; Η διαχείριση των πελατών της θα είναι η ίδια μεταξύ
των ανταγωνιστών, τότε δεν είναι ένας παράγοντας διαφοροποίησης και
προφανώς δεν είναι πόρος-πλεονέκτημα. Από αυτή την άποψη, το e-CRM δεν
είναι καθόλου χρήσιμο.
Λειτουργικές πτυχές.
Αυτή η πτυχή σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα των πελατών θα
ανακτηθούν και θα υποστούν επεξεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χειριστής
e-CRM είναι στην πραγματικότητα ο χρήστης του συστήματος και οι χρήστες δεν
είναι ειδικοί πληροφορικής, αλλά μπορεί να είναι ένας βοηθός τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης πελατών ή ένας εργάτης της αποθήκης. Ένα ενιαίο μοναδικό
προφίλ πελάτη, με εύκολη στην κατανόηση παρουσίαση της πληροφορίας και
φιλική διασύνδεση με το χρήστη, είναι οι βασικές απαιτήσεις.
Επιχειρηματικές πτυχές.
Αυτή η πτυχή σχετίζεται με τη σύνδεση του e-CRM με τις άλλες επιχειρηματικές
μονάδες και διαδικασίες της εταιρείας: το e-CRM θα παράγει αξία μόνο εάν
επικοινωνεί με τις υπόλοιπες διαδικασίες της εταιρείας, δηλαδή να λαμβάνει και
να παραδίδει πληροφορίες από και προς αυτές. Ένα προφανές παράδειγμα είναι
ότι το e-CRM θα λαμβάνει δεδομένα πωλήσεων από τις πωλήσεις και θα παρέχει
σχετικές πληροφορίες στους ανθρώπους του μάρκετινγκ. Ένα παράδειγμα που
δεν είναι τόσο προφανές είναι ότι το τμήμα εφοδιαστικής μπορεί επίσης να
επωφεληθεί από αυτές τις πληροφορίες και να προσαρμόσει τις επιλογές
παράδοσης προϊόντων με πιο κερδοφόρο τρόπο (για παράδειγμα,
τροποποιώντας τις ημερομηνίες παράδοσης). Δεν πρέπει να παραβλέψετε το
προφανές: η έξοδος e-CRM δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την είσοδο και
αυτό εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα της εισαγωγής δεδομένων. Η
είσοδος στο e-CRM προέρχεται από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές διαδικασίες,
έτσι η πλούσια, σαφής και διαφανής επικοινωνία μεταξύ τους αποτελεί βασικό
παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος e-CRM.
Εμπόδια στην υιοθέτηση του e-CRM
1. Έλλειψη κεφαλαίου για επενδύσεις. Στο "φυσικό επίπεδο", το e-CRM
είναι ένα σύστημα ΤΠΕ και ως εκ τούτου απαιτεί περιουσιακά στοιχεία
και υποδομές. Μια επιλογή είναι η υιοθέτηση του e-CRM ως
υπηρεσίας (Software As a Service) ή μιας διαδικτυακής έκδοσης, που
σημαίνει ότι η αρχική επένδυση είναι μικρή και το κόστος είναι σε
χρονική βάση (μηνιαία, ετήσια).
2. Ελλιπή κατανόηση της χρησιμότητας και της καταλληλότητας. Ειδικά οι
ΜΜΕ, είναι πάντα απρόθυμες να καινοτομούν και προτιμούν να
λειτουργούν με τον τρόπο που γνωρίζουν. Αυτό δεν είναι αρκετό πλέον
σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και σε μια εποχή ΤΠΕ και
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Διαδικτύου. Μια άλλη παρανόηση μπορεί να είναι ότι το e-CRM δεν
είναι κατάλληλο για το B2B, το οποίο είναι μια παρανόηση: ένας
πελάτης επιχείρηση είναι (ακόμα) πελάτης.
3. Έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις ΜΜΕ
και αφορά όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους. Στην περίπτωση του eCRM, η έλλειψη ανθρώπινων πόρων μπορεί να είναι η απουσία
προσωπικού που θα το κάνει
• να εισαγάγει την ιδέα και να καθωρίσει τη χρησιμότητα της
επένδυσης σε e-CRM,
• Σχεδίαση του συστήματος, καθορισμός των στόχων και των
χαρακτηριστικών του
• να λειτουργήσει το e-CRM και να το εισαγάγει με επιτυχία στο
λειτουργικό σύστημα της εταιρείας (να δημιουργήσει αξία).
Τι πρέπει να αποφύγετε, όταν χρησιμοποιείτε ένα e-CRM
Μην προχωράτε στο e-CRM, προτού καθορίσετε τη στρατηγική των πελατών σας
(διατήρηση και έλξη). Για να ορίσετε τη στρατηγική των πελατών, πρέπει να
ταξινομήσετε την πελατειακή σας βάση σε ομάδες, από τις πιο πολύτιμεςκερδοφόρες έως τις λιγότερες. Σκεφτείτε χωρίς να έχετε υπόψη την τεχνολογία
και ξεκινήστε απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις:
1. Τι και πόσο, πρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας, προκειμένου
να ενισχύσουμε την αφοσίωσή τους;
2. Πόσες από αυτές τις προτάσεις είναι προσφιλείς και κατάλληλες για
εμάς; Πόσο είναι πραγματικά πολύτιμο για εμάς (δεν είναι
απαραίτητο σε αυστηρούς οικονομικούς όρους)
3. Πόσα περιουσιακά στοιχεία και χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε
για το eCRM;
Θα πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι το e-CRM δεν είναι απλώς ένα λογισμικό
ή μια πλατφόρμα πληροφορικής - είναι μια επιχειρηματική διαδικασία, η οποία
υποστηρίζεται ή υλοποιείται από ένα λογισμικό.
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4.7 E- Retail
Γεώργιος Πρινιωτάκης, Marissa Sigala, University of West Attica, Ελλάδα

Μια μικρή εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό εμπόριο άλλαξε ριζικά τον τρόπο αγορών καθώς εκατομμύρια
αγορών γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει προκλήσεις
απασχόλησης όχι μόνο στις μεγάλες αλλά και στις μικρές επιχειρήσεις για να
έχουν πελάτες σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύνδεση στο Internet. Έτσι,
καθώς τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες διατίθενται στο διαδίκτυο,
καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις να
έχουν online παρουσία σε όλο τον κόσμο. Οι αγοραστές έχουν επίσης την
ευκαιρία να ψωνίσουν από το σπίτι τους από όλο τον κόσμο.
Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο ορίζεται ως η πώληση αγαθών μέσω
ηλεκτρονικών καναλιών ή του Διαδικτύου από τους καταναλωτές για προσωπική
χρήση. Έτσι, αναφέρεται μόνο στη διαδικασία "Επιχείρηση προς Πελάτη" (B2C)
και όχι στην "Επιχείρηση προς Επιχείρηση" (B2B). Σύμφωνα με την Investopedia:
"η ηλεκτρονική λιανική πώληση απαιτεί πολλές παρουσιάσεις και προδιαγραφές
προϊόντων, δίνοντας στους αγοραστές μια προσωπική αίσθηση για την εμφάνιση
και την ποιότητα των προσφορών χωρίς να απαιτείται να είναι παρόντες σε ένα
κατάστημα". Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι πολύ διαφορετικές από την αγορά
ενός αντικειμένου στο κατάστημα. Στην εποχή του Διαδικτύου, η εποχή του
μάρκετινγκ με γνώμονα τον καταναλωτή έχει άρχισε καθώς η παγκόσμια αγορά
λιανικής πώλησης μετατρέπεται σε αγορά αγοραστών από αγορά πωλητών. Η
άνοδος των ηλεκτρονικών λιανοπωλητών μεταβάλλει ταχέως την προοπτική των
αγορών και της κατανάλωσης. Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ένας
καθαρός παίκτης είναι μια εταιρεία με προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι μόνο
ψηφιακά και λειτουργεί μόνο στο Διαδίκτυο, αλλά ταυτόχρονα καθαρός παίκτης
μπορεί επίσης να σημαίνει "ένας παίκτης που εξυπηρετεί και επενδύει τους
πόρους του σε μία μόνο γραμμή ή υπηρεσία των επιχειρήσεων, αποκλείοντας
παράλληλα άλλες ευκαιρίες στην αγορά. Για παράδειγμα, πολλοί ηλεκτρονικοί
λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ειδών είναι καθαρά θεατρικά έργα: πωλούν ένα
συγκεκριμένο είδος προϊόντος μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό λιανικό
εμπόριο δεν πωλεί σε επιχειρηματικούς πελάτες, αλλά στον μεμονωμένο
καταναλωτή που θα χρησιμοποιεί το προϊόν, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μια
επιχείρηση προς καταναλωτή (B2C) και όχι για το B2B (Επιχείρηση προς
Επιχείρηση), σύμφωνα με τις αρχές διακυβέρνησης. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πράγματα που δεν είναι φυσικά αγαθά, όπως
είναι οι υπηρεσίες: για παράδειγμα, οι τραπεζικές υπηρεσίες, που είναι ένα
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ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά όχι μια λειτουργία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.
Στο κατάστημα σημαντικά σημεία είναι η τοποθεσία και το παράθυρο, αλλά στο
ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι σημαντική η παρουσίαση της ιστοσελίδας της
εταιρείας καθώς και η παρουσίαση των προϊόντων.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου: Η
ενέργεια της ηλεκτρονικής πώλησης δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η πώληση
πρόσωπο με πρόσωπο, οπότε η παρουσίαση του προϊόντος θα πρέπει να είναι
μια έντονη αισθητική εμπειρία για τον πελάτη, προκειμένου να τον πείσει να
κάνει κλικ και να ψωνίσει. Στη διαδικασία ηλεκτρονικής πώλησης ο αγοραστής
έχει την αίσθηση του τι αγοράζει, οπότε η παρουσίαση και η συνολική προοπτική
του προϊόντος πρέπει να είναι τα ισχυρά σημεία και όχι κάτι άλλο, όπως: ο
πωλητής, η βιτρίνα, κ.λπ.
Στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ένα
πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς οι πελάτες έχουν την επιλογή πολλών
ηλεκτρονικών λιανικών πωλήσεων και απεριόριστο χρόνο για να συγκρίνουν και
να επιλέξουν. Τα προφανή ηλεκτρονικά πλεονεκτήματα είναι: ευκολία και για τις
δύο πλευρές: πωλητή και αγοραστές, καθώς μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ
τους με ιδιωτικό απόρρητο. Επίσης, υπάρχει μείωση των γενικών εξόδων, καθώς
η πώληση στο διαδίκτυο μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για προσωπικό που
αντιμετωπίζει πελάτες και ακριβή βιτρίνα καταστήματος κάθε σεζόν. Ένα
σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγοραστή είναι ότι υπάρχει η ευκαιρία να
επεκταθεί η αγορά τους πέρα από την τοπική αγορά τους πολύ γρήγορα. Το
κόστος του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου - το μη βιώσιμο κόστος.
Σύμφωνα με την έρευνα της Barclaycard, περισσότεροι από το ένα πέμπτο (22%)
λιανοπωλητών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015, επιλέγουν να μην πωλούν
ηλεκτρονικά λόγω ανησυχίας σχετικά με το κόστος διαχείρισης της παράδοσης
και των επιστροφών, - τον επιπλέον ιστότοπο και το κόστος υποδομής, - ο
προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η φιλοξενία, η εξασφάλιση και η
διατήρηση ενός επαγγελματικού ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και
το κόστος υποστήριξης των παραγγελιών μέσω διαδικτύου δεν είναι φθηνές
ενέργειες, - η προθυμία των αγοραστών να επιστρέψουν στις συμβατικές
μεθόδους αγοράς, οι καταναλωτές δεν μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή
και συχνά οι εταιρείες χρησιμοποιούν μεθόδους παρακολούθησης όπως
"cookies" για την καταγραφή των προτιμήσεων των καταναλωτών και στοχεύουν
τη διαφήμιση των σχετικών ειδών χωρίς να ζητάει ή να φροντίζει τα προσωπικά
δεδομένα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Τι κάνει ένα καλό e-λιανικό site;
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Πρώτα απ’ όλα, κάποιος χρειάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Ένα
επιχειρηματικό σχέδιο για μια επιχείρηση στο διαδίκτυο πρέπει να περιλαμβάνει
την προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, την εμπορία και
τη διαφήμιση της επιχείρησης. Ένα εύκολο στη πλοήγηση σχέδιο ιστοσελίδας με
γρήγορη φόρτωση σελίδων και με όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που θα
αναλύσει στην επόμενη παράγραφο είναι ένα σημαντικό συστατικό που θα
τονώσει τον πελάτη να μείνει και να ψωνίσει. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η
δημιουργία του καλαθιού αγορών: ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς καλάθι
αγορών είναι σαν ένα κατάστημα χωρίς ταμείο. Η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού
λιανικού εμπορίου προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή (ύπαρξη
ονόματος τομέα, ιστοσελίδα, φιλοξενία, ύπαρξη λογισμικού συνδεδεμένου με το
σύστημα αποθήκης, ύπαρξη συστήματος χρέωσης κ.λπ.). και τις γνώσεις
μάρκετινγκ καθώς και την γνώση ψυχολογίας των πελατών, οι οποίοι μέχρι
πρόσφατα θεωρούσαν την αγορά του Διαδικτύου ως βαρετή. Έτσι, για να έχετε
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να αναπτύξετε:
Υπηρεσίες υποδομής ΤΠΕ – Εξυπηρέτηση εφοδιαστικής και εμπορίου, καθώς
το ηλεκτρονικό εμπόριο, απαιτεί αξιόπιστη παράδοση με αποτελεσματικά
συστήματα παρακολούθησης
Διαφανές νομικό και κανονιστικό περιβάλλον (σαφείς διαδικασίες για την
πληρωμή των οφειλών - φορολογία). Τα παραπάνω δεν είναι ευθύνη της
ιδιωτικής εταιρείας, αλλά πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά
με πιθανή επιπλέον φορολογία ή πληρωμές, επιπλέον κόστος παράδοσης
κλπ. για τον πελάτη για να τα λάβει υπόψη.
Η ύπαρξη μιας ταχείας ιστοσελίδας, στην οποία πρέπει να παρουσιαστεί το
προϊόν και η εταιρεία.
What information is required to have an e-retail in order to be completed?
• Information (terms of use), trust (security of personal and financial data),
traction information (similar language and pleasant presence as a whole),
delivery and returns info
• Information about products and materials origin, as well as sizes. Today
more than ever, consumers are paying attention to where products are
made as well as the origin of materials.
 Company financial data (a few words about its history, how it has been
created, its financial data over the past five years, the company's strategy
as well as its members or shareholders
• Various news or offers, frequently asked questions.
• Interaction with the customer, such as direct chatting, past customer
reviews, email queries, contact info, video size guides and various
innovative elements that differentiate this e-retail from the rest.
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Τι πληροφορίες απαιτείται να έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να είναι
πλήρες;
• Πληροφόρηση (όροι χρήσης), εμπιστοσύνη (ασφάλεια προσωπικών και
οικονομικών δεδομένων), πληροφορίες έλξης (παρόμοια γλώσσα και
ευχάριστη παρουσία στο σύνολό της), πληροφορίες παράδοσης και
επιστροφής
• Πληροφορίες σχετικά με την προέλευση προϊόντων και υλικών, καθώς
και μεγέθη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στο που παράγονται τα προϊόντα καθώς και στην
προέλευση των υλικών.
• Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (λίγα λόγια για την ιστορία της, το πώς
δημιουργήθηκε, τα οικονομικά της στοιχεία τα τελευταία πέντε χρόνια,
τη στρατηγική της εταιρείας καθώς και τα μέλη ή τους μετόχους της)
• Διάφορα νέα ή προσφορές, συχνές ερωτήσεις.
• Αλληλεπίδραση με τον πελάτη, όπως άμεση συνομιλία, προηγούμενες
κριτικές πελατών, ερωτήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες
επικοινωνίας, οδηγοί μεγέθους με βίντεο και διάφορα καινοτόμα
στοιχεία που διαφοροποιούν αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα από τα
υπόλοιπα.
Σύμφωνα με ένα άρθρο (https://www.invespcro.com/blog/shopping-cartabandonment-rate-statistics-infographic/) ο μέσος όρος εγκατάλειψης του
Καλαθιού αγορών ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι 68,81%, πράγμα που
σημαίνει ότι οι αγοραστές δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία πληρωμής στις 68
φορές από τις 100. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της ενέργειας;

Σχήμα 4.7.1. Αγοραστές εγκαταλείπουν το καλάθι αγορών
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Σύμφωνα
με
έρευνα
του
Ινστιτούτου
Baymard
(https://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-strategy/consumers
abandoning-shopping-carts-power-retargeting/), οι λόγοι είναι οι εξής:
απροσδόκητα έξοδα αποστολής, πολύ περίπλοκη διαδικασία, διάφορα λάθη
ιστότοπου, καθυστέρηση παράδοσης, μη σαφή πολιτική επιστροφών, κλπ. Όπως
μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα, οι κυριότεροι λόγοι είναι το απροσδόκητο
κόστος (κόστος παράδοσης - κόστος φορολόγησης κλπ.), μόνο για περιήγηση και
καλύτερες τιμές σε άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Έτσι, τα e-λιανικά προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια των πιθανών
αγοραστών και δίνουν επιπλέον κίνητρα στους αγοραστές τους να συνεχίσουν
και να επιστρέψουν στα καρότσια τους για να ολοκληρώσουν τις αγορές. Το
μυστικό είναι να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τα πράγματα στο
ηλεκτρονικό τους κατάστημα και να αυξήσουμε την ικανοποίηση των πελατών
τους.
Κυρίαρχοι της e-Λιανικής
Σύμφωνα με ένα άρθρο στο φόρουμ RetailWire (https://www.retailwire.com) με
θέμα: "Το online και το Amazon να κυριαρχούν περισσότερο την επόμενη
δεκαετία", πολλοί ειδικοί δηλώνουν ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να
κάνουν περισσότερες αγορές online, ενώ θα περιορίζουν τις αγορές στο
κατάστημα, κατά την επόμενη δεκαετία. Η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από μια
έκθεση της FTI Consulting, η οποία προβλέπει ότι οι συνολικές ηλεκτρονικές
δαπάνες στις ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027
και σύμφωνα με εκτιμήσεις οι πωλήσεις στο διαδίκτυο θα αυξηθούν στο 22% τα
επόμενα 10 χρόνια από το 12% σήμερα. Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, το
οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει το 34,2% των online πωλήσεων, θα δει το μερίδιό
του να φτάσει περισσότερο από το 50% της αγοράς μέχρι το 2027, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με την FTI Consulting, ο
μεγαλύτερος δικαιούχος της αμερικανικής αλλαγής πελατών από καταστήματα
σε ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι το Amazon.com. Σύμφωνα με τον Statista, «Η
αυξανόμενη δεσπόζουσα θέση της Amazon στην αγορά του ηλεκτρονικού
εμπορίου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της
εταιρείας». Όμως, πώς να μετρήσετε την ηλεκτρονική επιτυχία; Καθώς το
ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι μια επιχείρηση, το κύριο ζήτημα είναι το
κέρδος, τα σημαντικά σημεία λιανικής είναι επίσης τα εξής: ο αριθμός των
θεατών, η συμμετοχή των αγοραστών και των μετατροπών, ο τρόπος αγοράς:
μέσω του διαδικτύου, μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων έξυπνων συσκευών.
Τι εννοούμε "μετατροπή"; Ο ορισμός της μετατροπής, σύμφωνα με τα εγχειρίδια
MarketingSherpa, είναι "το σημείο στο οποίο ο παραλήπτης ενός μηνύματος
μάρκετινγκ εκτελεί μια επιθυμητή ενέργεια". Έτσι, η μετατροπή κάνει κάποιον να
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ανταποκριθεί στην παρότρυνση για δράση, για παράδειγμα, για να συμπληρώσει
μια φόρμα, να ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία
σας κτλ. Αυτό σημαίνει ότι για την επιτυχία στο διαδίκτυο είναι σημαντικό πόσοι
άνθρωποι επισκέπτονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, πόσο ενδιαφέρονται για
προϊόντα ή για να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ή μια φόρμα που
ζητήσαμε, ή πόσοι από αυτούς τελικά κάνουν κλικ στο κουμπί αγοράς για να
ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Πολύ έρευνα έχει διεξαχθεί και το συμπέρασμα
είναι μια ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Το 2017, το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικά
ήταν υπεύθυνο για περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στις πωλήσεις και
αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σύμφωνα με
έκθεση του Aaron Orendorff. Αυτές οι αναφορές δηλώνουν ότι στις Η.Π.Α. το
ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% των λιανικών πωλήσεων
και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 15% για το 2018. Έτσι,
ως αποτέλεσμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας από τους πιο δραστήριους
τομείς της οικονομίας παγκοσμίως .
Επιτυχημένα παραδείγματα: Amazon
Η Amazon ξεκίνησε το 1995 ως πωλητής βιβλίων και επεκτάθηκε σε άλλα
προϊόντα, με τρεις στόχους: καλύτερες τιμές, εύκολο στη χρήση περιβάλλον
χρήσης και γρήγορη διαδικασία παράδοσης. Αρχικά, τα έσοδα της εταιρείας
διπλασιάζονταν σε μέγεθος κάθε 2,4 μήνες και τα έσοδα για το πρώτο έτος
λειτουργίας ήταν 5 εκατομμύρια δολάρια. Η καινοτομία στο Amazon ήταν ότι οι
πελάτες θα μπορούσαν να ψάξουν για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, θέμα ή
συγγραφέα ή θα μπορούσαν να περιηγηθούν σε έναν κατάλογο βιβλίων με 40
θέματα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να διαβάσουν σχόλια βιβλίων από
άλλους πελάτες, τους New York Times, τον Atlantic Monthly και το προσωπικό
του Amazon. Στο Amazon όλα τα βιβλία είναι με έκπτωση: τα συνήθη καλύτερα
σε πωλήσεις πωλούνται με έκπτωση 40% και τα υπόλοιπα βιβλία με έκπτωση
10%. Η Amazon προσφέρει δωρεάν αποστολή για να ενθαρρύνει τους πελάτες να
αυξήσουν το μέγεθος του καλαθιού τους, αφού οι πελάτες πρέπει να περάσουν
πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό για να λάβουν δωρεάν αποστολή.
Επιπλέον, η Amazon δημιουργεί σε απευθείας σύνδεση κοινότητες = ομάδα
ικανοποιημένων πελατών που δημοσιεύουν τις δικές τους κριτικές, που σημαίνει
ότι ο Amazon ωθεί τον πελάτη να επικοινωνεί με άλλους και να δημιουργεί
διαδικτυακές κοινότητες. Αυτή η κίνηση του Αμαζονίου βασίζεται στο γεγονός ότι
υπάρχουν τέσσερις τύποι αναγκών τις οποίες οι ηλεκτρονικές κοινότητες πρέπει
να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν για να είναι επιτυχείς (Armstrong and
Hagel, 1996): συναλλαγή, ενδιαφέρον, φαντασία και σχέσεις. Αυτή η κοινότητα
παρέχει ένα αξιοζήλευτο ποσό θετικής ανατροφοδότησης, οπότε δίνει στον
Amazon ένα τεράστιο αριθμό θετικών αναθεωρήσεων.
249

Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρει η Amazon στους πελάτες της είναι η
ανακοίνωση της υπόσχεσης εκπλήρωσης με διάφορους τρόπους, όπως η
παρουσίαση των τελευταίων πληροφοριών διαθεσιμότητας αποθέματος,
εκτιμήσεων ημερομηνίας παράδοσης και επιλογών για ταχεία παράδοση, καθώς
και ειδοποιήσεις αποστολής παράδοσης για μία ημέρα. Η Amazon δηλώνει ότι το
καλύτερο μάρκετινγκ είναι όταν οι άνθρωποι δημιουργούν μια προώθηση από
στόμα σε στόμα η οποία είναι αποτελεσματική στην απόκτηση νέων πελατών και
επαναλαμβανόμενες επισκέψεις πελατών. Και αυτό είναι γεγονός, εάν
πιστεύουμε ότι πόσοι φίλοι από εμάς μας μίλησαν ή μας περιγράφουν ή κάνουν
μια θέση και δημιουργούν ένα κίνημα στην αγορά.
Επιτυχημένα Παραδείγματα: Alibaba
Ξεκίνησε το 1999, ο όμιλος Alibaba επικεντρώθηκε αρχικά στη λειτουργία μιας
ιστοσελίδας επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις (B2B) για μικρές κινεζικές εταιρείες
εξαγωγής. Σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Alibaba επεκτείνεται
σε 10 τομείς και απασχολεί περίπου 27.000 υπαλλήλους και περισσότερα από 8
δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Η Alibaba υποστηρίζει κινεζικές εταιρείες
δημιουργώντας μια πλατφόρμα συναντήσεων για διεθνείς πωλήσεις (για
αγοραστές και προμηθευτές). Άρχισε να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες
υποδομής στους πελάτες της (όπως logistics - υπολογιστική πλατφόρμα κ.λπ.) και
στη συνέχεια ξεκίνησε επίσης την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Taobao
Mall, μιας πλατφόρμας για καθιερωμένες μάρκες για τους Κινέζους καταναλωτές.
Το 2011, η εταιρεία χωρίστηκε στα ακόλουθα τμήματα: η Taobao επικεντρώθηκε
στις συναλλαγές καταναλωτή-καταναλωτή, στην Tmall στις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και στην Etao, μια νέα μονάδα αναζήτησης προϊόντων,
προκειμένου να καλύψει το μέλλον του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα.
Όταν η Alibana άρχισε να λειτουργεί, η διείσδυση του Διαδικτύου στην Κίνα ήταν
μικρότερη από 1%. Έτσι, ο Alibaba έχει το όραμα να επενδύσει στη νέα
καινοτομία και αυτό ήταν μέρος της ιστορίας της επιτυχίας. Τώρα, η Alibaba
προσφέρει υπηρεσίες: Επιχείρηση σε Επιχείρηση (B2B), επιχείρηση σε σε πελάτες
(B2C) και πελάτες σε πελάτες (C2C), με μια λειτουργία παρόμοια με την ebay. Την
τελευταία δεκαετία, η Alibaba έχει επεκταθεί σε όλο και περισσότερες γωνιές του
κόσμου. Το Alibaba κυριαρχεί σχεδόν στο 75% της αγοράς ηλεκτρονικού
εμπορίου.
Η Alibaba δεν πωλεί τα ίδια τα φυσικά προϊόντα, αλλά προσφέρει πολλά είδη
υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η Alibaba στην ιστοσελίδα της: "Η Alibaba θα
συνεχίσει να αναπτύσσει την ποιότητα των προϊόντων".
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E-Λιανική στον Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας
Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι ένας βιομηχανικός τομέας με μοναδικά
χαρακτηριστικά και η βιομηχανία πρέπει να έχει το σωστό προϊόν στη σωστή
θέση την κατάλληλη στιγμή (Fernie 1994). Έτσι, οι λιανοπωλητές θα πρέπει να
ασχολούνται με τους κατασκευαστές και με συγκεντρωτική αγορά, προκειμένου
να οριστικοποιήσουν τις τιμές, την ποιότητα και τα χρονοδιαγράμματα
παράδοσης (Bruce and Moger, 1999).
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ευημερούσα,
και οι αγορές κλωστοϋφαντουργίας και μόδας πρέπει να επωφεληθούν από
αυτό. Για να το υποστηρίξουμε αυτό, σημειώνουμε το γεγονός ότι οι πωλήσεις
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Ινδονησίας ενδέχεται να αυξηθούν κατά
10% το 2017, σε σύγκριση με μόλις 2,2% τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Tekstile One Indonesia, Desy Natalia Soeteja, καθώς
όλο και περισσότερες εταιρέιες κλωστουφαντουργίας χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό εμπόριο για να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά.
Σύμφωνα με ένα άρθρο: «Η κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη
βιομηχανία μόδας: στατιστικές, τάσεις & στρατηγική» από τον Aaron Orendorff
τα έσοδα της βιομηχανίας μόδας από το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να
αυξηθούν από 481,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε 712,9 δισεκατομμύρια
δολάρια μέχρι το 2022. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η βιομηχανία της
μόδας είναι ζωντανός και κάθε χρόνο συμμετέχουν στη νέα τεχνολογία καθώς οι
δυνητικοί πελάτες αυξάνουν κάθε χρόνο. Καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού στον
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας είναι περίπλοκη, με πολλά εμπλεκόμενα μέρη.
Zalando Παράδειγμα
Η Zalando είναι η κορυφαία ηλεκτρονική πλατφόρμα μόδας στην Ευρώπη, η
οποία ιδρύθηκε το 2008 στο Βερολίνο, για να πουλά υποδήματα μέσω
διαδικτύου. Από τότε η Zalando προσφέρει ποικιλία ειδών μόδας σε
περισσότερες από 15 χώρες και αντιπροσωπεύει ετήσιο εισόδημα σχεδόν 3,6
δισ. ευρώ σε μόλις επτά χρόνια. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στη Zalando στην
επιτυχία;
Ο στόχος του Zalando είναι να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ιδιότητες
εφοδιαστικής ηλεκτρονικού εμπορίου που θα βοηθήσουν την εταιρεία να
παραδώσει στους πελάτες το ταχύτερο με το ελάχιστο κόστος. Με αυτή τη
στρατηγική η Zalando συνεχίζει να προσφέρει μια αξιόλογη υπηρεσία στους
πελάτες της. Η καινοτομία είναι η χρήση ενός εργαλείου για εξατομικευμένες
συμβουλές σε απευθείας σύνδεση στυλ, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της
ηλεκτρονικής διαδικτυακής τοποθεσίας αγορών της Zalando και προσπαθούν να
δημιουργήσουν μια μοναδική online εμπειρία στους πελάτες με την
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εξατομικευμένη και αλληλεπιδραστική
συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

καθοδήγηση

σύμφωνα

με

τις

YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) παράδειγμα
Η YOOX NET-A-PORTER GROUP είναι το κορυφαίο online κατάστημα λιανικής
πώλησης ειδών πολυτελείας, που ιδρύθηκε το 2015 από τη συγχώνευση YOOX
GROUP και THE NET-A-PORTER GROUP. Οι δύο εταιρείες είχαν πρωτοστατήσει
στη βιομηχανία μόδας πολυτελείας από τη γέννησή τους το 2000. Οι ιστότοποι
του YNAP είναι μια πρωτοποριακή ιστοσελίδα στην οποία όλες οι λειτουργίες
πληροφορικής λειτουργούν σε υποδομή πληροφορικής της Hewlett Packard
Enterprise (HPE). Παραδίδει σε περισσότερες από 180 χώρες, προσφέροντας
παράδοση την ίδια μέρα σε έναν αυξανόμενο αριθμό παγκόσμιων πόλεων. Το
2016 οι μηνιαίοι μοναδικοί επισκέπτες ήταν 29 εκατομμύρια και τα
συνδυασμένα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δεδομένου
ότι από τότε προσπαθούν να συνεχίσουν να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία
στους πελάτες τους παγκοσμίως και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους
αποτελεσματικά.
Το εκδοτικό περιεχόμενο είναι το σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας που
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο στους πελάτες και ένα άλλο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη των πολυκαταστημάτων που περιλαμβάνονται
στο κατάστημα. Στην πρώτη εμφάνιση μοιάζει με περιοδικό μόδας και όχι με
ηλεκτρονικό λιανοπωλητή.
Ως συμπέρασμα, επιβεβαιώνουμε ότι η λιανική πώληση στο διαδίκτυο δεν είναι
απλώς ένα κατάστημα, αλλά υποκρύπτει πιο πολύπλοκες διαδικασίες (υποδομή
πληροφορικής, υποδομή υλικοτεχνικής υποδομής, σαφές στρατηγικό σχέδιο,
διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων κ.λπ.). Το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο
και τα ψώνια μέσω του Διαδικτύου είναι ένας τρόπος ζωής σήμερα και όχι μόνο
μια επιχείρηση αγορών, έτσι οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτό πρέπει να
είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση: τη νέα εποχή του
ηλεκτρονικού λιανεμπορίου και τη μετατροπή της αγοράς πρόσωπο με πρόσωπο
σε αγορές μέσω διαδικτύου με νέες εικονικές εφαρμογές.
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