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اســتفاده از فنــاوری نانــو باعث بهبود عملکــرد و بازدهی در صنایــع مختلف و پیشــرفت حوزه های مختلف 
مانند علوم فیزیک، شــیمی، مواد و مهندســی شــده اســت. به دلیــل قابلیت هــای منحصربه فرد محصوالت 
کاربردهای  تولیــد شــده بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو در مقایســه بــا محصوالت موجــود در بــازار، ایــن فنــاوری 
گســترده ای در صنایع رنگ پیدا کرده اســت. اســتفاده مواد نانو باعث ایجاد خواص متنوعی در پوشــش های 
رنگی شــده اســت. فناوری نانو در پوشــش های رنگی به منظور بهبود مقاومت شــیمیایی، مقاومت سایشــی، 

مقاومت در برابر پرتوی فرابنفش، مقاومت در برابر خوردگی و خاصیت آنتی استاتیکی استفاده شده است.
ی ســطوح بسپارهای نارســانا موضوعی شناخته شده بوده است.  کن بر رو از دیرباز ایجاد بار الکتریســیته ســا
به عنــوان نمونــه مــواد پالســتیکی دارای ترکیبــی از مقاومــت ســطحی بــاال )۱۰۱۴ تــا ۱۰۱۶ ُاهم در دمــای ۲۰ درجٔه 
کم )۱۰۶ × ۳-۲ هرتز( هستند. تجمع بار سطحی  سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰ درصد( و ثابت دی الکتریک 
به راحتی در این مواد اتفاق افتاده و می توانند پتانســیل تخلیه باری )در هوا( به بزرگی V/cm ۱۵۰۰۰ به دســت 
آورنــد. آســتانه آســیب دیــدن در بســیاری از وســایل در حــد چنــد صــد V/cm اســت. حضور چنین ســطوح 

گردد: بسپاری باردارشده ای می تواند منجر به نتایج زیر در حین تولید و یا طول عمر محصول 
 مشکالت تولید و شکل دهی

گردوغبار در محصول نهایی  عملکرد و جلؤه ناشی از آلودگی 
 افزایش خطر آتش گیری یا انفجار

 تخریب وسایل الکترونیکی به وسیلٔه تخلیٔه بار الکتریکی
 اختالل در شبکه های الکترونیکی، رادیو و تلویزیون

رنگهایآنتیاستاتیک
ک ایجاد شده است. هنگامی که الکترون ها مهاجرت  کن، بار الکتریکی است که درنتیجه اصطکا الکتریسیته سا
کن در مواد در  کن می شود. مقدار الکتریسیته سا کمبود آن ها باعث ایجاد یک میدان الکتریسیته سا کنند مازاد یا 
ک و مالش و رطوبت نســبی وابسته است. پالستیک معمولی عمومًا  ک و مالش، به شــدت اصطکا معرض اصطکا
کن را ایجاد می کند. رطوبت کم که معمواًل در زمســتان بیشــتر اتفــاق می افتد معمواًل باعث  بزرگ تریــن بارهــای ســا

کن گسترده ای می شود. ایجاد بارهای سا
رنــگ آنتی اســتاتیک، رنگــی اســت کــه روی ســطوحی مانند دیــوار، کــف و جاهای دیگر بــرای ایجاد خــواص ضد 
کن پدیده ای اســت که معمواًل اصول یکســانی دارد. در  کن پوشــش دهی می شود. الکتریسیته ســا الکتریســیته ســا
کن پدیده ای اســت که ایجاد مزاحمت می کند. شــوک ناشــی از تجمع بار در بدن به  اغلب موارد، الکتریســیته ســا
کن می تواند  دلیل راه رفتن بر روی فرش و لمس دستگیره نمونه ای از این پدیده است. در دیگر شرایط الکتریسیته سا
یک مشکل واقعی و حتی ایمنی باشد. بسیاری از محصوالت خاص در انبار و یا صنایعی که در استخراج یا فرآوری 
کن قرار داشته و بایستی محافظت گردند. رنگ های  مواد قابل اشتعال فعالیت دارند در معرض خطر الکتریسیته سا

آنتی استاتیک می توانند راه حل مناسبی برای بسیاری از این مشکالت باشد.
کن باری است که در مکان جمع می شود ازاین رو واژه استاتیک به آن اطالق می گردد. در بیشتر موارد  الکتریسیته سا
کن می تواند در مواد با  الکتریســیته به صورت جریان یا حرکت الکترون ها در مواد رســانا اســت ولی الکتریســیته ســا
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رسانایی ضعیف که دائمًا در حال مالش است، جمع گردد.
کــه به صــورت روزانــه اتفــاق می افتــد، اشــکال مختلفــی دارد. از ایــن مــوارد می تــوان  کن  پتانســیل الکتریســیته ســا
فعالیت هــای روزانــه انســان را نــام برد. بســیاری از فعالیت های روزانه باعــث ایجاد بار بر روی بــدن در هنگام کار با 

وسایل مختلف می شود:
 راه رفتن بر روی فرش ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰۰ ولت

 راه رفتن بر روی کف پوش وینیلی ۲۵۰ تا ۱۲۰۰۰ ولت
کار بر روی میز اداری 7۰۰ تا ۶۰۰۰ ولت  

 بلند کردن بسته پالستیکی معمولی از میز کار ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ولت

کن به بدن و ایجاد شوک  شکل1. انتقال جریان الکتریسیته سا

کن در ســاختمان به ماده ای رســانا جهت تخلیــه بار نیازمندیــم. یکی از  بــرای جلوگیــری از تجمــع الکتریســیته ســا
راه های معمول و قابل مشاهده برای تخلیه بار استفاده از سیم های ارت است که به افراد یا ماشین هایی که قطعات 

الکتریکی حساس را حمل می کنند، متصل است.
کن ساخت پوشــش هایی مانند رنگ از طریق اضافه کردن مواد شیمیایی،  روش های دیگر کنترل الکتریســیته ســا
پلیمرهای رسانا و حالل های ساخته شده از آب مقطر و الکل و ایجاد خاصیت آنتی استاتیک است. وقتی حالل 

بعد از عملیات پوشش دهی تبخیر گردد یک الیه پوشش نازک رسانا داریم.
کاربردهای صنعتی این رنگ ها در ادامه  گیرند.  رنگ های آنتی اســتاتیک می توانند در هر جایی مورد اســتفاده قرار 

به اختصار بیان می شود:
کن در سراسر کف بخش تولید ضروری است. کز تولید نیمه هادی ها که کنترل الکتریسیته سا مرا

کز مهم در مصرف رنگ های آنتی اســتاتیک در محیط های اتاق  که یکی از مرا صنعت تولید دیســک های ســخت 
کاماًل تمیز است که قطعات کاماًل حساِس ثبت، خواندن و تکثیر در آنجا وجود دارد. حتی ایجاد کوچک ترین مقدار 

از الکتریسیته می تواند هزاران قطعه خواندن و تکثیر دیسک سخت را در یک لحظه تخریب کند.
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 شــکل2. اســتفاده از رنگ هــای آنتی اســتاتیک در اتاق فاقد آلودگی، اتــاق عمل، تجهیــزات الکترونیک و انبار 
نگهداری مواد قابل اشتعال

 جدول 1. دسته بندی مواد بر اساس میزان مقاومت به انتقال بار

پاالیشــگاه های بزرگ که در آن ها نفت خام به فرآورده های نفتی تبدیل می گردد، به شــدت به اســتفاده از رنگ های 
کن  آنتی اســتاتیک در تمام محیط نیازمند هســتند. حتی کوچک ترین جرقه ایجاد شــده به وســیله الکتریسیته سا

می تواند فاجعه بدی را در محیط های پر از بخارات به شدت آتش گیر نفتی ایجاد کند.
از دیگر موارد کاربرد صنعتی گسترده رنگ های آنتی استاتیک می توان محیط های تولید دارو، نگهداری مواد اولیه و 
انبارهای نگهداری دارو را نام برد. با محافظت تأسیسات با سطوح رنگ های آنتی استاتیک می توان از آتش گرفتن 

کن جلوگیری نمود. بسیاری از پودرهای قابل اشتعال دارو در اثر تجمع الکتریسیته سا

تفاوتبینرسانا،اتالفی۱،عایقوآنتیاستاتیک
کن طبقه بندی می شوند که سرعت به مقاومت مواد  برای اهداف  ESD ۲مواد بر اساس تخلیه سریع الکتریسیته سا
ارجاع داده می شود و مقاومت مواد در برابر انتقال بار را نشان می دهد. در جدول ۱ طبقه بندی این مواد آمده است.

آنتیاستاتیکمقدارمقاومت)اهم(مقاومتانتقالبارطبقهبندی

بله۱۰۵-۱۰۳مقاومت کمخیلی سریعرسانا

بله۱۰۱۰-۱۰۶متوسطسریع ولی کمتر از رسانااتالفی

نه۱۰۱۲-۱۰۱۱باالکم یا بدون انتقالعایق
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کن حفاظت می کنند. هر دو  آنتی استاتیک به موادی اطالق می شود که ساختمان و تجهیزات را از الکتریسیته سا
دسته رسانا و اتالفی در دسته مواد آنتی استاتیک قرار می گیرند، ولی مواد عایق آنتی استاتیک نیست.

تاریخچهصنعتوبازاردرپوششهایآنتیاستاتیک
کن را دارند. پوشش های  پوشش های آنتی استاتیک رسانا است و قابلیت از بین بردن تجمع بارهای الکتریکی سا
آنتی اســتاتیک بــا توســعه علــم و فنــاوری دارای تاریخچــه حدود نیم قرن اســت. با آغــاز ســال ۱9۴8 ایاالت متحده 
ثبت اختراعی از چســب اپوکســی رســانا با نقره را برای اولین بار به عنوان پوشش رسانا اعالم کرد. در دهه ۱9۵۰ ژاپن 
پوشش های آنتی استاتیک را بر پایه نقره و کربن تولید نمود. در دهه ۱9۶۰ ایاالت متحده، بریتانیا، ژاپن و سایر کشورها 
پوشش های آنتی استاتیک را توسعه دادند. همچنین، چین مطالعات علمی و مصرف پوشش های آنتی استاتیک 

را در دهه ۱9۵۰ شروع نمود. در دهه ۱98۰ فناوری پوشش های آنتی استاتیک به سرعت پیشرفت کرد.

موادافزودنیآنتیاستاتیک
افزودنی های آنتی اســتاتیک موادی هســتند که وقتی به پوشــش ها یا فیلم ها افزوده شــوند اندکی آن را رسانا یا باعث 
ک می شود. مواد آنتی استاتیک مرسوم مورد استفاده برای افزایش هدایت مواد پلیمری و فراهم  جذب کمتر گردوخا

کن عبارت اند از: کردن راهی برای پخش بارهای سا
۱ مواد فعال ســطحی آبگیر مانند آمین های چرب نوع ســوم و نمک های آمونیوم نوع چهارم، ســلفون های الکنی 

که بر روی ســطح با جذب الیه ای از رطوبت باعث ایجاد یک فیلم رســانا می شــوند. این مواد فعال  و ســولفامیدها 
سطحی آنتی استاتیک وابسته به رطوبت می باشند و بر روی سطح پلیمری جوانه زده تا مراکز جذب آب از اتمسفر را 
فراهم نماید. از این مواد می توان مونو استئارات گلیسرول، فسفات استئاریل۳ ، دودسیل بنزن و سولفامید را نام برد.
۲ رنگ دانه هــای رســانا، پودرهــای فلزی و ســایر افزودنی ها که بــار الکتریکی را با توجه به مقدار بارگذاری شــان در 

پلیمر پخش می کنند. کربن سیاه، فیبر گرافیتی، پودرهای فلزی، پودرهای تیتانات باریم، پرزهای تیتانات پتاسیم، 
کن  که مسیر با مقاومت پایین را برای پخش بارهای الکتریکی سا سیلیکات های دوپه شده با فلز و اکسید تیتانیم 

فراهم کرده و محافظت آنتی استاتیک دائمی را به وجود می آورند.
۳ متالوسن ها که انرژی انتقال کمتری را برای الکترون ها بین الیه های اتمی کناری فراهم می کند. مثال ابتدایی 

این مواد بیس )متیل( سیکلوپنتا دی انیل کبالت است.
۴ ســری جدیدی از عوامل آنتی اســتاتیک بر اســاس مخلوط نئوآلکوکســی تیتانات و زیرکونات ها و متعاقبًا تری 

نئوآلکوکسی زیرکونات ها که می توانند به مقدار کم در حین فرآیند ترکیب کردن اضافه گردند.
کردن سطح و یا جذب رطوبت  نقش یک عامل آنتی استاتیک افزایش هدایت الکتریکی در سطح مواد برای رسانا 
هــوا اســت. مــواد آنتی اســتاتیک معمــول بر پایــه آمیــن و آمید هــای آلیفاتیک بــا زنجیره طویــل، نمک هــای آمونیوم 
چهارتایی و اســترها اســت. مواد آنتی اســتاتیک سنتی شــامل آلکیل فنول های زنجیره طویل، آمین های اتوکسی و 
اســترهای گلیکولی مانند مونو اســتر گلیکــول بودند. عامل های انتقالی آنتی اســتاتیک بــرای کاربردهای حفاظتی 
کوتاه مدت و قیمت پایین پیشــنهاد می شوند ولی ســایر کاربردهایی که نیاز به محافظت طوالنی مدت دارند، مواد 
آنتی اســتاتیک دائمــی یــا افزودنی های هادی مانند کربن ســیاه، فیبرهای رســانا و مواد نانو اســتفاده می شــود. برای 
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ایجاد خاصیت آنتی اســتاتیک در پوشــش ها ممکن است از مایعات یونی 
یــا محلول نمک در مایع یونی اســتفاده گردد. اکســید ایندیم- قلع نیز برای 
پوشــش ها شفاف مورد اســتفاده قرار می گیرد. همچنین از پلیمرهای رسانا 
و فیبرهــای آن هــا بــرای ایجــاد خاصیت آنتی اســتاتیک اســتفاده می گردد. 
به طورمعمــول این سیســتم ها در پوشــش ها زیاد پایدار نبــوده و برای افزایش 
پایــداری آن ها از ذرات اکســید آنتیموان- قلع و بیشــتر به صــورت نانوذره به 
پوشــش نهایی اضافه می شــوند. عالوه بر این مواد آنتی اســتاتیک می توانند 
بــه حالل هــای غیر قطبی بــرای افزایش هدایــت و فراهم کردن اســپری رنگ 
الکترواســتاتیک اضافــه گردنــد. مولکول هــای عامل آنتی اســتاتیک اغلب 
دارای دو بخــش آب دوســت و آب گریز اســت که با قســمت آب گریز خود با 
ســطح مواد و با قســمت آب دوســت خود با مولکول های آب موجود در هوا 

برهمکنش دارد. این موضوع در شکل ۴ نشان داده شده است.

 شکل3. مواد افزودنی برای ایجاد 
خاصیت آنتی استاتیک

 شکل4.فرآیند ایجاد سطوح آنتی استاتیک جذب رطوبت

فاز 4
رطوبت از هوای اطراف 

جذب می شود و خواص 
آنتی استاتیک دلخواه را 

می دهد

فاز 3
ساعت و روزها بعد 
عامل آنتی استاتیک 
سطح را می پوشاند

فاز 2
عامل آنتی استاتیک 

شروع به مهاجرت به 
سطح می کند بعد از 

کستروژن ا

فاز 1
توزیع همگن عامل 

آنتی استاتیک در فرآیند 
کستروژن ا

توضیحاتنامنانوذره

انتقال بار الکتریکی و ممانعت از تجمع آن در سطح، عامل ایجاد رسانایی در پوششنانولوله کربن و فولرین

انتقال بار الکتریکی و ممانعت از تجمع آن در سطح، عامل ایجاد رسانایی در پوششگرافن

نانوذرات سیلیکا/
پلیمر

در این ساختارها نانوذرات سیلیکا به عنوان هسته و پلیمرهای مانند پلی آنیلین و 
دودسیل بنزن سولفونیک اسید )DBSA( به عنوان پوسته، انتقال بار الکتریکی و 

ممانعت از تجمع بار

کن سریع، خواص آنتی استاتیک طوالنی، قیمت مناسبپلیمرهای رسانا خواص الکتریسیته سا

 جدول 2. مواد افزودنی نانو جهت ایجاد خاصیت رسانایی و آنتی استاتیک

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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از نانولوله های کربنی و گرافن نیز به عنوان عوامل ایجاد رسانایی در پوشش ها نیز استفاده می شود. پراکندگی گرافن با 
رسانایی باال برای ایجاد مواد و پوشش های رسانا درحال توسعه است. همچنین از فولرن برای ایجاد فیلم های رسانا 

استفاده می گردد. نانوذرات رسانای گرافنی و نانولوله ها با انتقال بار الکتریکی از تجمع آن جلوگیری می نمایند.
گرافــن پتانســیل باالیــی بــرای اســتفاده در انــواع پوشــش و رنگ هــا را دارا اســت. گرافــن دارای پایــداری باالیی برای 
استفاده در پوشش های بادوام جهت ایجاد مقاومت در برابر ترک، آب و روغن دارد همچنین به خاطر هدایت باالی 
گیرد. عالوه بر این می تواند خواصی مانند  گرمایی می تواند در انواع رنگ های رســانا مورد اســتفاده قرار  الکتریکی و 
آنتی اکســیدانی، مقــاوم بــه خش و ضــد UVA را به رنگ هــا بدهد. همچنیــن از کامپوزیت های گرافنــی برای ایجاد 

خواص آنتی استاتیک در پوشش ها استفاده می شود.
از نانوذرات مختلف نیز برای ایجاد خاصیت آنتی اســتاتیک در پوشــش ها مانند نانوذرات سیلیکا/پلیمر استفاده 
می شــود. در ایــن ســاختارها نانــوذرات ســیلیکا به عنــوان هســته و پلیمرهــای ماننــد پلــی آنیلیــن و دودســیل بنــزن 

سولفونیک اسید )DBSA( به عنوان پوسته مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکتهاورنگهاینانوییآنتیاستاتیکدردنیا
یکــی از مــواد مــورد اســتفاده در رنگ هــای آنتی اســتاتیک پلیمرهــای رســانا و کامپوزیت های آن ها اســت. شــرکت 
کامپوزیت های آن ها برای رنگ های آنتی اســتاتیک اســتفاده می کند. این شــرکت  گزونوبل۴  از پلیمرهای رســانا و  آ
کن ســریع،  مواد افزودنی خود را با نام تجاری Armostat در بازار به فروش می رســاند. فعالیت ضد الکتریســیته ســا
خواص آنتی استاتیک طوالنی، قیمت مناسب، تولیدات جامد یا مایع و استفاده در محلول های با غلظت های باال 

از ویژگی های این افزودنی است.
شــرکت RTP ۵  باتجربه چندین ســاله حدود ۶۰ افزودنی هادی الکتریســیته را در این حوزه تولید نموده اســت. این 
کربنی پوشش داده شده با فلز و پودرهای فلزی برای  کربنی، فیبر فلزی، فیبر  افزودنی ها شامل پودر کربن سیاه، فیبر 
کن برای  کاربردهای مختلف است. این افزودنی های هادی بر اساس خواص الکتریکی و نرخ افت الکتریسیته سا

پوشش های آنتی استاتیک تقسیم بندی می شوند.
کن آهســته را از هــزاران تا چند ثانیــه فراهم  ترکیبــاتآنتیاســتاتیک۱0۱0تــا۱0۱۲اهــم: نــرخ افــت الکتریســیته ســا ۱

می کنند. با ترکیبات PermaStat تمام پلیمری این خواص به مواد وابســته اســت و به رطوبت برای فعال ســازی یا 
محدود به شکستگی مانند پوشش نیست.

ترکیبــاتغیرفعــالکننــدهالکتریســیتهســاکن۱06تا۱0۱۲اهــم: این مواد نرخ افــت بارهای الکتریکی را ســریع تر از  ۲

مواد آنتی استاتیک با زمان حدود میلی ثانیه انجام می دهند. مقاومت اندازه گیری یکنواخت و معمواًل بزرگ است. 
کن قرار  مــوادی کــه بــرای حفاظت ESD۶  ایدئال )۱۰۶ تا ۱۰9 اهم( پیشــنهاد می شــوند در محدوده پایانی دفع بار ســا

می گیرند. ترکیبات استفاده شده برای این هدف ذرات کربنی است که از تولیدات این شرکت در دسته A است.
کن قوی ایجاد شــده کافی  مواد رســانا ۱۰۱ تا ۱۰۶ اهم: نرخ های افت در اندازه نانوثانیه جهت تخلیه الکتریســیته ســا
اســت. این ســطح از هدایت با افزودن فیبرهای کربنی، کربن پودری ســطح باال یا سایر افزودنی های هادی می توان 

فراهم نمود که در دسته C محصوالت این شرکت قرار دارند.
گرافن  کاربردی با شرکت آمریکایی شروین-ویلیامز درزمینٔه تولید رنگ های حاوی  گرافنی  موسسه بریتانیایی مواد 
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گرافن در رنگ  همکاری دارند. شرکت چینی Sixth Element Materials بر روی R&D و نیز درزمینٔه استفاده از 
فعالیت دارد. همچنین شرکت اسپانیایی گرافنانو7  رنگ های بر پایه گرافن با نام گرافنستون8  را در سال ۲۰۱۴ راهی 

بازار کرده است. این رنگ بسیار قوی و مقاوم در برابر عوامل تخریب گر محیطی است.

 شــکل۶.رنگ لوتوس آنتی استاتیک تولید  شکل5.رنگ آنتی استاتیک بر پایه گرافن با نام تجاری گرافنانو.
شرکت پیشگامان فناوری آسیا.

گرافن را تولید  شــرکت محصوالت هادی الکترو بریتیش9  پوشــش رســانای شــفاف هیبریدی از CNT و صفحات 
کردند. این پوشش در بازار مواد غذایی، الکترونیک، پزشکی و پتروشیمی استفاده می شود.

شرکت تایوانی ۱۰TCNT   از نانولوله های کربنی برای ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در رنگ استفاده کرده است. این 
کن جلوگیری می نماید.  رنگ به بر روی سطوح و تجهیزات اسپری می شود و با رسانایی خود از تجمع الکتریسیته سا
محصوالت و تجهیزات پوشش داده شده با این رنگ آنتی استاتیک دارای مقاومت ۱۰۴ اهم است. این رنگ دارای 
حالل آب و بدون مواد ســمی اســت. همچنین این رنگ مقاوم به خوردگی و دارای پایداری هدایت مناســب بوده و 

به آسانی در سیستم های رزینی پخش می گردد.
شــرکت ولوکــس۱۱  آلمــان از نانولوله هــای کربنــی در رنگ هــای آنتی اســتاتیک خود اســتفاده می کند. شــرکت ژاپنی 
کوســوی۱۲  از نانوذرات اکســید روی برای ایجاد خاصیت آنتی اســتیک در رنگ های خود اســتفاده می کند. این  ها

رنگ دارای پایداری باال و سازگار محیط زیست است.

محصوالتآنتیاستاتیکنانوییتولیدداخل
از شرکت های نانویی تولیدکننده رنگ آنتی استاتیک در ایران شرکت پیشگامان فناوری آسیا را می توان نام برد. این 
شرکت با مسئولیت محدود در اواخر سال ۱۳8۲ به عنوان یک شرکت فنی و مهندسی تأسیس گردید. رنگ لوتوس 
تولیدکننــده انــواع رنگ هــای صنعتــی برپایه فناوری های نویــن و با اســتفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا اســت. 
محصوالت تولیدی شــامل رنگ های ترافیکی، رنگ های صنعتی، رنگ های رســانا و آنتی اســتاتیک، کف پوش و 

ئم پیش ساخته ترافیکی است. رنگ کف آنتی استاتیک، رنگ های نمای ساختمان و عال
این رنگ در گردیدهای مختلف تولید می شود که ویژگی های آن در جدول زیر نشان داده شده است.
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فامهایرنگنوعرنگمقاومتالکتریکیسطحی)Ω.CM2(کدمحصول

NEP 101 C<۱۰۵مشکیتک جزئی پایه حالل

NEP 101 A<۱۰9مشکیتک جزئی پایه حالل

NEP 201 A<۱۰9مشکیدو جزئی

 شکل 7. خواص متفاوت رنگ آنتی استاتیک نانویی لوتوس

 گریدهــای مختلــف رنــگ لوتوس دارای خواص متفاوتی اســت که بســته به محیط مورد اســتفاده می تــوان از گرید 
موردنظر استفاده نمود.

محصول دیگری در کشــور با نام نانوکامپوزیت پلی آمید نانولوله های کربنب جهت بهبود هدایت الکتریکی توســط 
شــرکت آلیاژهای رازین پلیمر تولید می گردد. بیشــتر پلیمرها، عایق های معمولی با مقاومت ســطحی باال هســتند. 
کی پلیمرها با دیگر مواد ناشی  که از تماس اصطکا این عایق ها تمایل به دستیابی به بار الکترواستاتیک قوی دارند 
کی  می شــود. این ویژگی ولتاژهای اســتاتیکی خیلی بزرگ را نتیجه می دهد که ممکن اســت به جرقه تخلیه خطرنا
منجر شود. مقاومت سطحی باال از کنترل بار ایجادشده جلوگیری کرده و اتالف بارهای استاتیک را محدود می کند. 
مقاومت سطحی خیلی پایین به تخلیه الکترواستاتیک سریع یا قوس از قسمت پالستیکی منجر خواهد شد. مشکل 
الکترواســتاتیک را می توان با الحاق عوامل آنتی اســتاتیک یا پرکننده های رســانا درون پلیمر که مقاومت ســطحی را 
کاهش می دهند حل کرد. این پرکننده های رسانا ترکیب شده با ماتریس پلیمری، یک راه نفوذ یا به عبارتی یک شبکه 
رســانا درون ماتریس پلیمری تشــکیل می دهند. یکی از پرکننده های رســانای معمول نانولوله های کربنی می باشند. 
برحسب خواص مکانیکی، الکتریکی و گرمایی منحصربه فرد، این ماده یک فیلر ایدئال برای کامپوزیت های پلیمری 
گزینه های عالی برای تولید مواد ضد الکتریسیته  کربنی  رسانای الکتریکی محسوب می شود؛ بنابراین نانولوله های 
کن و دیگر اجزای مفید در الکترونیک به شــمار می روند. پلی آمیدها طیف وســیعی از گروه های پلیمری را شامل  ســا
می شــوند. ایــن مــاده در دو حالــت کریســتالی و آمــورف وجــود دارد و در آن واحدهای تکرارشــونده توســط مشــخصه 
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گروه های آمید (-CONH-) به هم وصل می شــوند. امروزه، شــمار زیادی از محققان بر روی پارچه ها و الیاف رســانای 
الکتریکی که می توانند به عنوان مواد هوشمند برای تنظیم تخلیه الکترواستاتیک )ESD( و تعیین حفاظت از تداخل 

الکترومغناطیسی )EMI( و تداخل امواج رادیویی )RFI( به کاربرده شوند تمرکز کرده اند.
ایــن محصــول به طــور خــاص در تولیــد قطعــات سیســتم سوخت رســانی خــودرو بــرای بهبــود خاصیــت تخلیــه 

الکترواستاتیک )ESD( به کار می رود.

اقتصادرنگهایآنتیاستاتیک
که از سال ۲۰۱۶  طبق پیش بینی ها، چرخه مالی مواد آنتی استاتیک تا سال ۲۰۲۱ به ۶۳۱ میلیون دالر خواهد رسید 
تا ۲۰۲۱ رشد ساالنه ۵،۳ درصد را شاهد خواهد بود. این رشد به سبب افزایش مصرف در صنایع مصرفی حوزه های 
صنعتــی بســته بندی، الکترونیــک و منســوجات خواهد بود. در این پیش بینی ها قاره آســیا بیشــترین ســهم بازار را 
خواهد داشت و مصرف کنندگان عمده دیگر این حوزه قاره اروپا و آمریکای شمالی را می توان نام برد. کشور چین نیز 
یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان این مواد است و سهم باالیی در منطقه آسیا را دارد. شرکت های عمده در تولید 

کزونوبل از هلند، DuPont ایاالت متحده و دیگر شرکت ها است. این مواد 3M از ایاالت متحده، BASF آلمان، آ
همچنین پیش بینی ها نشان دهنده رشد ۱۳ درصدی در سال مواد آنتی استاتیک در حوزه الکترونیک از سال ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱9 اســت. بازار این مواد در کاربردهای الکترونیک در ســال ۲۰۱۲ مقدار ۱،۴ میلیون دالر بوده اســت که تا ســال 

۲۰۱9 به مقدار ۳،۴ میلیون دالر می رسد.
قیمت هر لیتر رنگ های آنتی اســتاتیک معمول معمواًل زیر ۱۰ دالر اســت. در این میان شــرکت محصوالت شــرکت 
اســتاتیک یونایتــد کنتــرل۱۳  هر گالن رنگ پوشــش کف خود را با نــام ElectraGuard به قیمت حــدود ۱۵۰ دالر به 
فروش می رساند. ولی با افزودن مواد نانویی آنتی استاتیک قیمت این رنگ ها به علت افزایش خواص آنتی استاتیک 
در مکان های حســاس باالتری اســت. فناوری نانو باعث تولید رنگ های آنتی اســتاتیکی شــده اســت که پایداری 
باالیی دارند و خاصیت آنتی استاتیک خود را با گذشت زمان از دست نمی دهند و می توان گفت رنگ های دائمی 
اســت. به همین علت قیمت آن ها بیشــتر از رنگ های آنتی اســتاتیک عادی اســت. رنگ آنتی استاتیک نانویی در 

ایران بسته به مقدار رسانایی از لیتری ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

خالصهمدیریتی
بــا رشــد صنایــع جدیــد و گســترش صنایعی ماننــد صنایــع الکترونیک، نظامــی، هوافضــا و ... اســتفاده از مواد و 
گرایش بــه فناوری نانــو را افزایــش داده اســت. رنگ ها و  محصــوالت جدیــد جهــت پیشــبرد اهــداف این صنایــع 
کاربرد این فناوری پیشــرفت چشــمگیری  که بــا  خصوصــًا رنگ هــای آنتی اســتاتیک یکــی از محصوالتــی اســت 
داشــته اســت. با توجــه به قیمت باالی رنگ های آنتی اســتاتیک نانویی بــازار بکری را برای فعالیت شــرکت های 
نانویــی در ایــن حــوزه فراهم شــده اســت. بــا توجه به پیشــرفت های کشــور در فناوری نانــو و همچنیــن تولید مواد 
اولیــه نانویــی جهــت رســانایی و ایجاد خاصیــت آنتی اســتاتیک در رنگ ها انتظــار می رود که شــرکت های بزرگ 
کنند، بلکه  کرده و نه تنها نیازهای داخلی را تامین  گرایش پیدا  تولیدکننده کشــور به ســمت اســتفاده از این مواد 
گسترده این رنگ ها و خصوصًا منطقه آسیا بتوان سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند. با توجه به بازار 
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۱  http://www.esdmd.com/article/thehistoryofantistaticcoating.html
۲  https://www.akzonobel.com/polymer/our_products/polymer_additives/armo stat-

antistatic-additives/
۳  https://www.rtpcompany.com/products/conductive/typical-conductive-additives/
۴  https://www.graphene-info.com/graphene-paints
۵  http://www.tcnt.tw/products/novel.html
۶  http://www.velox.com/home/
۷  http://www.nanotechmag.com
۸  http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/antistatic-agent.asp
۹  http://transforming-technologies.com/esd-fyi/difference-between-conductive-

dissipative-and-insulative/
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