Podjetje Tampotisk d.o.o. se je prijavilo na razpis »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte2 -RRP 2« in bilo
izbrano za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih aktivniosti projekta « Inteligentni tekstilni materiali ogrevani
s kompozitom ogljikovih nanocevk – Nanotex«
Nanotehnologija je z novo nastalimi nanomateriali prodrla na vsa področja tako gospodarskih, kakor tudi
negospodarskih dejavnosti, razvojne in inovacijske aktivnosti pa so postale interdisciplinarne dejavnosti, ki
povezujejo področja elektrotehnike, kemije, računalništva in fizike, strojništva, tekstila, ter strokovnjake za
radio komunikacijo in elektro magnetno sevanje. Z razvitim kompozitom ogljikovih nanocevk se nam odpira
tudi področje senzorske tehnologije, z uporabnostjo tako za gasilske in vojaške potrebo kakor tudi za drugo
industrijo.
Projekt Nanotex je interdisciplinarno zastavljen, izdelki, ki se bodo proizvajali pa zahtevajo vključitev več
proizvodnih sistemov, s tem pa daje možnost po vključitvi drugih potencialnih proizvajalcev. Pričakujemo, da
se bo zaradi sklenjenih novih poslov, dodana vrednost na zaposlenega povečevala. Vsako leto se je dodana
vrednost povečevala v sorazmerju z rastjo prihodkov, ravno tako pa pričakujemo tudi v naslednjih letih
Razvoj takšnega izdelka zaradi interdisciplinarnosti in visoke stopnje razvoja zahteva vrhunske strokovnjake z
vseh področij, ki so vključena v aktivnosti razvoja izdelka, preko vključenih strokovnjakov pa moramo imeti na
razpolago tudi potrebno raziskovalno opremo, tako na inštitutih, kakor tudi na fakultetah.
Koncept zadanega dela temelji na razvoju in raziskavah inovativnega projekta , s katero bomo prišli do
tekstilnega materiala impregniranega z nanocevkami, ki bo imel takšno električno prevodnost in upornost,
da bo ob priključitvi na električno napetost omogočil gretje tekstilne tkanine.
Raziskava temelji na iskanju nosilnega tekstilnega materiala, ustreznega načina impregnacije, raziskavi optimalnega razmerja med električno upornostjo, toplotno prevodnostjo ter porabo električne energije.
Ob raziskanih tako tekstilnih materialih kakor tudi nanokompozitih materialov raziskujemo najbolj primeren
način impregnacije nanokompozitov na tekstilni material.
Raziskava nanokompozita impregniranega na tekstilni material mora zadovoljiti še dve ekološki zahtevi, to je
čim manjši porabi električne energije in ekološko neoporečnost tako sestavljenega materiala.
Triletna raziskava in razvoj kompozitov ogljikovih nanocevk in načina impregnacije na tekstilni material je bila
opravljena na lastno pobudo, sodelovali so vrhunski strokovnjaki- znanstveniki iz Inštituta Jožef Štefan, Kemijskega inštituta in Katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v
Ljubljani.
S skupnimi raziskavami smo dosegli določeno stopno razvoja. Testirali smo več sto vrst različnih tekstilnih
materialov in preverili vse možne načine impregnacije. Preizkusili smo screeen printing, Ink jet tiskanje ter 3D
printanje. V našem primeru smo za impregnacijo na tekstilni material razvili tiskanje na sito-screen printing.
Nabavili smo posamezne stroje za impregnacijo ter tudi naprave (inštrumente) za analizo raznovrstnih lastnosti impregniranih tekstilnih materialov.
V poslovnih povezavah smo vzpostavili kontakt z dobavitelji opreme v avtomobilski industriji. Predstavili smo
naše raziskovalne aktivnosti. Veliko zanimanje za gretje avtomobilskih sedežev ter tudi notranjosti avtomobila
se je pokazalo pri kar nekaterih dobaviteljih predvsem pri tistih ki dobavljajo končne vgradnje dele. To so
vsekakor avtomobilski sedeži. Odločili smo se, da razvijemo način gretja avtomobilskih sedežev s kompozitom ogljikovih nanocevk in jih ponudimo dobaviteljem sedežev v avtomobilski industriji.
Uporabnost izdelkov Nanotex bomo razširili na področja splošne uporabnosti, kakor tudi na uporabo v medicini in industriji. Zavedamo se, da bo z razvojem nastalo veliko raznovrstnih izdelkov, ki bodo zadovoljevali
potrebe uporabnikov, nove možnosti informacijske tehnologije pa dajejo nove možnosti po nadaljnjem razvoju.
Podjetje Tampotisk je sodelovalo v konzorcijih pri razpisih za Evropske projekte SME Instrument. Sodelovali
smo s postopki impregnacije in senzorske tehnologije za namene gasilskih in vojaških oblek s posameznimi
izdelki tudi v medicini.
Postati vodilno podjetje s področja Nanotehnologije in digitalizacije na pametnih tekstilnih izdelkih je naša
nadaljnja strateška in poslovna usmeritev. Na osnovi dosedanjega razvoja in nadaljnjih razvojno-raziskovalnih
aktivnosti bomo z vstopom naših izdelkov na trg tudi dejansko izvedli, saj bomo edini in tudi s konkretnimi
izdelki. Pomembno pri tem je, da bo naša prodajna in marketinška aktivnost prisotna tako na internetnih predstavitvah, kakor tudi po sejmih in konferencah.
Zavedamo se, da bomo z vstopom na trg pritegnili pozornost konkurence, vendar bodo rabili kar nekaj let, da
bodo dosegli našo razvojno stopnjo inteligentnega izdelka.
Razvoj inteligentnih tekstilnih oblačil so še vedno zaradi malo serijske izdelave in dograjevanja tako po
inovacijski strani, kakor tudi po razvojni strani, cenovno zelo dragi. Kljub temu potreba po intenzivnem
vključevanju v informacijsko tehnologijo narekuje potrebo po takšnih izdelkih.

