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Tekstil ve Konfeksiyon Tedarik Zincirlerindeki Çevresel Sürdürülebilirlik İçin 

Anahtar Lifler 

İşletme bilgi şirketi Textiles Intelligence'ın yeni raporuna göre, tekstil ve 

konfeksiyon tedarik zincirinin çevresel sürdürülebilirliği, liflerin yetiştirildiği veya 

imal edildiği yola ve kullanılan hammaddelere büyük ölçüde bağlıdır. 

Raporun özetini okumak için: Fibres key to environmental sustainability in the 

textile and apparel supply chain 

 

Şekil 1 Pamuk Lifi Yetiştirilen Tarla 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/fibres-key-to-environmental-sustainability-in-the-textile-and-apparel-supply-chain/
http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/fibres-key-to-environmental-sustainability-in-the-textile-and-apparel-supply-chain/


 

 

 

 

 

 

 

BeBop Sanal Gerçeklik Eldivenini Tanıttı 

Akıllı kumaş sensör teknoloji geliştiricisi BeBop Sensors, sanal gerçeklik 

oyunlarını ve ortamlarını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilen yeni bir eldiven 

serisi piyasaya sürdü. 

Bu 'Marcel Modüler' eldivenleri beş farklı sensörle, 10 sensörle ve 14 sensörle 

olmak üzere üç farklı versiyonda satışa sunulacak. 

Eldivenin neler yapabildiğini görmek için izleyin: BeBop Marcel Modular Data 

Glove 

Detaylı Bilgi İçin: BeBop launches virtual reality gloves 

 

Şekil 2 BeBop Marcel Modular Data Glove 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fM1UTwnIn6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fM1UTwnIn6Q&feature=youtu.be
https://www.tevonews.com/functional-apparel-news/923-bebop-launches-virtual-reality-smart-gloves


 

 

 

 

 

 

                     Schoeller, Outdoor'da Yeni Streç İpliklerini Piyasaya Sürdü 

                       Performans, koruma ve spor kategorileri için yenilikçi, esnek dokuma ve çözgülü 

örme kumaşlar ile tanınan uzun süre önce kurulmuş olan İsviçre şirketi Schoeller 

Textil AG, Lubrizol firmasından X4zol-J ipliği ile oluşturdukları ilk kumaşlarını 

önümüzdeki temmuz ayı sonralarında Friedrichshafen’de gerçekleşecek OutDoor 

fuarında sergileyecektir. 

X4zol-J isimli yeni elastomer ipliği geliştiren Lubrizol, Cleveland, OH, ABD’de 

kurulmuş uzman bir kimya şirketidir. Schoeller, Lubrizol ile X4zol-J fiber 

programını kullanmak için yaptığı ortaklığın, firmaların sıkıştırma, kumaş uzama 

ve kullanıcı konforu açısından daha önce başarılmamış bir standardı karşılayan 

yeni tekstil ürünleri geliştirmelerini sağladığını belirtmiştir. 

Detaylı Bilgi İçin: innovation textiles_Schoeller to debut new collaboration at OutDoor 

 

 

Şekil 3 X4zol-J Elastik İpliği ile Geliştirilen Yeni Kumaş 

 

http://www.innovationintextiles.com/schoeller-to-debut-new-collaboration-at-outdoor/


 

                   

 

 

 

 

 DuPont, 2017 Avrupa Biyo Esaslı Malzeme Şirketi Ödülü'nü Kazandı 

Önde gelen pazar araştırma şirketi Frost & Sullivan, DuPont Industrial Biosciences 

firmasının 2017 yılının Avrupa Bio esaslı Malzeme Şirketi olduğunu açıkladı. 

Şirket, biyo esaslı malzeme pazarındaki yeniliği ve endüstrideki gelecekteki 

gelişmeyi şekillendirme taahhüdü ile ödüle layık görüldü. 

DuPont biyomalzeme global işletme müdürü Michael Saltzberg, “Ofisinizdeki 

halılardan üstünüzdeki kıyafetlerinize dek DuPont'un biyomalzemelerdeki 

yeniliği, çevreye daha az zarar vererek yüksek performans sunuyor "dedi. 

Detaylı Bilgi İçin: DuPont wins 2017 European Bio-based Materials Company of 

the Year Award 

 

Şekil 4 DuPont Ürünlerinin Kullanıldığı Örnekler 

 

 

 

 

 

http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/dupont-wins-2017-european-biobased-materials-company-of-the-year-award/
http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/dupont-wins-2017-european-biobased-materials-company-of-the-year-award/


 

 

 

 

 

 

Bandaj Sensörleri Yara İyileşmesinde Fayda Sağlıyor 

EMPA - Malzeme Bilimine Yönelik İsviçre Federal Laboratuarları araştırmacıları, 

biyokimyasal süreçlerin sırasını takip eden yerleşik moleküler sensörler 

aracılığıyla yara iyileşmesini izleyebilen yeni bir 'akıllı' bandaj geliştirmek için 

Avrupa çapında bir dizi enstitüyle işbirliği yapmakta. 

Detaylı Bilgi İçin: Bandage sensors benefit wound healing 

Aynı konuda başka bir kaynakta yer alan habere göre de, yaralar iyileştiğinde, 

vücut biyokimyasal proseslerin kompleks bir dizisindeki belirli maddeleri üretir ve 

bu da bir takım metabolik parametrelerde önemli bir değişikliğe neden olur. Tüm 

bu değişiklikler özel sensörlerle tespit edilebilir. Empa, bunu göz önünde 

bulundurarak, bir defada birden fazla parametre izleyebilen, flüoresanı ölçmek 

için taşınabilir, ucuz ve kullanımı kolay bir cihaz geliştirmek amacıyla proje ortağı 

CSEM ile birlikte çalışmıştır. 

Detaylı Bilgi İçin: Wound-healing bandage with a voice 

 

Şekil 5 Yara İyileştirmede Kullanılan Bandaj Sensör 

https://www.tevonews.com/research-news/982-bandage-sensors-benefit-wound-healing
http://www.innovationintextiles.com/smart-textiles-nanotechnology/woundhealing-bandage-with-a-voice/


 

 

 

 

 

 

Dayanıklı Akıllı Tekstiller İçin Karbon Nanotüpler 

Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mevcut metalik ince film alternatiflerine 

kıyasla gelişmiş elektrik iletkenliği ve esneklik sunan sentetik tekstiller oluşturmak 

için karbon nanotüpleri başarıyla kullandıklarını belirtmekteler. Araştırma, akıllı 

tekstillerde kullanılan mevcut ince film metaliklerde kırılmalar yaşanırken, karbon 

nanotüplerin kullanılması ile yeni bir dayanıklılık çözümü öneriyor. 

Detaylı Bilgi İçin: Carbon nanotubes for durable smart textiles 

 

Şekil 6 Karbonnanotüp yapılarına ait görsel 

 

 

 

 

 

 

https://www.tevonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=987:carbon-nanotubes-for-durable-smart-textiles&catid=26:research


 

 

 

 

 

 

Versaperm Aktif Giyim İçin Hızlı Kumaş Testi Geliştirdi 

İngiliz kumaş geçirgenlik test cihazı Versaperm, bugün ISO kumaş testini 30 

dakikaya indiren bir sistem geliştirdiğini duyurdu. ISO kumaş test süreci genellikle 

birkaç hafta sürüyor, ancak aktif giyim pazarının değeri yaklaşık 200 milyar ABD 

Doları değerinde olan Versaperm, daha hızlı testlerin tekstil üreticileri için 

yaşamsal önem taşıdığını söylemekte. 

Detaylı bilgi için: Versaperm develops rapid fabric testing for active wear 

Versaperm, son üretimi olan ekipman ile birçok kumaşın tam olarak aynı anda 

test edilebileceğini ve milyon seviyesinden (PPM) milyar aralığına kadar doğruluk 

ile test edebildiğini söylüyor. Ayrıca, ISO standart sistemlerin aksine, 

Versaperm'in ekipmanı aynı zamanda oksijen ve su buharı gibi birden fazla gazın 

buhar geçirgenliğini aynı numunede aynı anda ölçebilmektedir. 

Detaylı Bilgi İçin: VERSAPERM’S DEVELOPS ISO SYSTEM FOR TESTING HIGH 

PERFORMANCE CLOTHING 

 

Şekil 7 Versaperm Permability Test Cihazı 

 

https://www.tevonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=970:versaperm-develops-rapid-fabric-testing-for-active-wear&catid=22:functional-apparel
https://fashionatingworld.com/new1-2/versaperm-s-develops-iso-system-for-testing-high-performance-clothing
https://fashionatingworld.com/new1-2/versaperm-s-develops-iso-system-for-testing-high-performance-clothing

