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فناوری نانو نگرشــی جدید به همه ی علوم و فنون اســت. علم و فناوری نانو به پیشــرفت و توســعه در علوم 
فیزیک، شــیمی، مواد و مهندســی کمک بسیاری کرده است.کاربردهای گسترده ی فناوری نانو در صنایع 
مختلف به خصوص مواد پیشرفته به دلیل قابلیت های منحصر به فرد محصوالت تولید شده در مقایسه با 
محصوالت موجود در بازار است. این فناوری توانسته در زمان کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کند. 
کاربردهای  صنایع تولید مواد پیشــرفته نقش مهمی را نه تنها در توســعه نانو مواد بلکه در اســتفاده از آن در 
مختلف ایفا نموده اســت. یکی از حوزه هایی که نانو فناوری در آن وارد شــده اســت صنعت پوشــش های 
جاذب امواج الکترومغناطیســی اســت. از فناوری نانو در این نوع پوشــش ها به منظور بهبود بازدهی جذب 

امواج، افزایش بازه ی بسامد جذب شده، کاهش ضخامت و وزن پوشش ها استفاده شده است.
تمامی شرکت های بزرگ تولید کننده پوشش های جاذب، سرمایه زیادی را در بخش تحقیق و توسعه خود 
بــرای افزایــش بازدهی جذب امــواج در مقابل کاهش ضخامت این نوع پوشــش ها صرف می کنند. اگرچه 
کدام از آن ها نتوانسته  فرمول های متنوعی برای این پوشش ها در سال های اخیر ارائه شده است؛ اما هیچ 
به همه نیازهای موجود در یک فرموالسیون واحد پاسخ دهد. به عنوان مثال یک سیستم پوششی با بازدهی 
جذب موج مناسب در بازه ی بسامدی باند )S( ممکن است در بازه ی بسامدی باند )X( از جذب مطلوبی 
برخــوردار نباشــد و یا یک پوشــش با جــذب عالی دارای ضخامــت و در نتیجه وزن زیادی باشــد. بنابراین 
کارآ باشــد، دســتاورد بزرگی اســت. فناوری نانو در  دســت یابی به فرموالســیون پوششــی که در تمام شــرایط 
پوشش های جاذب می تواند به این نیاز پاسخ دهد. پوشش های جاذب برپایه نانوذرات می تواند بسیاری 
از خواص سیستم پوشش را بهبود بخشد و پوششی چند منظوره با تفاوت قیمت پایین ایجاد کند. مزایای 

اصلی استفاده از پوشش های نانو عبارتند از:

پوشش های جاذب امواج الکرتومغناطیسی
امــروزه بــا گســترش روز افزون اســتفاده از فناوری اطالعات و اســتفاده از تجهیزاتی که در کارکــرد خود از تابش 
امواج الکترومغناطیسی بهره می برند، اثراتی که این امواج می توانند روی بدن انسان و یا کارایی دستگاه های 
مختلف داشــته باشــند، مورد توجه قرار گرفته اســت. در این راســتا در ســال  های اخیر ارائه انواع پوشــش های 
حفاظتی با توانایی جذب امواج بیش از dB 10 با پهنای باند بســامدی جذب مناســب، بســیار مورد توجه قرار 
گرفته است. بنا به کاربرد این نوع پوشش ها اعم از جذب امواج الکترومغناطیسی و یا مقابله با تداخل امواج، 

مواد و همچنین روش های مختلفی برای ایجاد این پوشش ها معرفی شده است.

 جذب موج باالی پوشش
 افزایش بازه بسامدی جذب امواج

 کاهش ضخامت پوشش
 کاهش وزن پوشش

 امــکان کامپوزیت ســازی و اســتفاده هم زمان از 
چند ماده

 تر شوندگی بهتر ذرات نانویی
 امــکان ســاخت پوشــش جاذبــی با اســتحکام 

مکانیکی باال
بــه  مقــاوم  جــاذب  پوشــش  ســاخت  امــکان   

خوردگی
 بهبود چسبندگی بر سطوح مختلف
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امــواج  تریــن جاذب هــای  کاربــرد  پــر  بــه عنــوان  کــه  مــوادی  انــواع 
الکترومغناطیسی شناخته می شوند عبارتند از: نانو پودرهای فلزی، 
الیاف رســانا، نانوذرات مغناطیســی، نانو لوله ها و نانوالیاف کربنی. 
هــر یــک از این جاذب ها مزایا و معایبــی دارند. از جمله معایب این 
مــواد می توان بــه وزن مخصوص زیاد، پهنای باند بســامدی جذب 
کــرد. یکی از راه های  محــدود و ضعف عملکرد در دمای باال اشــاره 

ســاخت پوشــش های جاذبی با عملکرد مناسب، ساخت پوشــش های نانوکامپوزیتی با بهره گیری از خواص 
چند ماده ی جاذب در کنار یکدیگر در قالب یک ساختار منفرد است.

خواص دی الکتریکی و مغناطیســی، و نیز ســازوکار های اتالف مرتبط با آن ها، مهم ترین نکات مورد توجه در 
انتخاب و ســنتز مواد جاذب هســتند. بر همین اساس معموال جاذب های امواج الکترومغناطیسی را با توجه 
به سازوکار غالب جذبشان به دو گروه اصلی جاذب های دی الکتریک و جاذب های مغناطیسی طبقه بندی 
می کنند. جاذب های کربنی اغلب از نوع اول هستند. بیشتر مواد کربنی که برای ساخت پوشش های جاذب 
به کار گرفته شده اند عبارتند از: گرافیت، الیاف کربنی، نانولوله های کربنی و گرافن. اگرچه نانولوله های کربنی 
عملکرد بهتری درمقایسه با سایر مواد کربنی جاذب دارند، ولی از الیاف کربنی به دلیل هزینه ی کمتر تولید و 

آماده سازی بیشتر استفاده می شود. 
که استفاده از یک ماده صرفا دی الکتریک و یا مغناطیسی برای ساخت یک جاذب  تجربه نشان داده است 
مناســب پاســخگو نیســت. به همین دلیل در پوشــش های جــاذب دارای مــواد کربنی معمــوال از یک ماده ی 
دارای تلفات مغناطیســی نیز اســتفاده می شــود. از مهم ترین این مواد می توان به نانوذرات آهن، نیکل، منگنز 

و همچنین نانو ذرات اکسید آهن، فریت کبالت، فریت نیکل، فریت استرانسیم و اکسید مس اشاره کرد.

تاریخچه پوشش های جاذب امواج الکرتومغناطیسی
تاریخچه ی طوالنی از تحقیقات در زمینه جاذب های برپایه کربن وجود دارد. اولین استفاده از ذرات کربن در 
جاذب ها به سال 1936 باز می گردد یعنی زمانی که یک جاذب برپایه ی گرافیت و TiO2 در هلند اختراع شد. 
در طول جنگ جهانی دوم، ایات متحده آمریکا مواد جاذبی برپایه الستیک های پرشده با گرافیت ساخت که 
به نام رنگ های ضد تابش هالپرن1 شناخته شدند. این رنگ یک اجرای موفق از جاذب های امواج رادار روی 
یابــرد با جذب موج بیشــینه ای در حدود dB 20-15  در باند X بــود. عالقه ی زیادی برای  تجهیــزات هوابــرد و در
کار روی جاذب هایی با پهنای باند بسامدی جذب پهن پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. در این میان 
پالسترهای پر شده با کربن و گرافیت از جمله جاذب هایی بودند که بیشترین تحقیقات روی آن ها انجام شد. 
گرفتند. برای مثال، اســپانگس ســاخته  کربن مورد اســتفاده تجاری قرار  در دهه ی 1950 جاذب های برپایه ی 
شــده از موی حیوانات پوشــش داده شــده با کربن، توســط شــرکت اســپانگ ساخته شــد که قادر به تضعیف 
dB 20 بــا ضخامــت 8/50 میلی متــری در بازه ی بســامدی 4/2 تا GHz 10 با تابش موج عمودی بود. با توســعه 

ساختارهای جاذب خاص در دهه های 1960 و 1970، سایر مواد بر پایه ی کربن مانند الیاف کربنی برای پرکردن 
یا پوشش ساختارهای شبکه مانند، ساختارهای بافته یا ساختارهای النه زنبوری به کار گرفته شدند ]1[.
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تــا دهــه 1990 و پیدایش نانولوله های کربنی، کربن ســیاه و گرافیت جز بهترین مواد برای ســاخت مواد جاذب 
بودند، در این سال نانولوله کشف شده و پتانسیل زیادی برای کاربردهای صنعتی ایجاد کردند. با شروع هزاره 
جدید و بهبود رویکردهای طراحی و همچنین پیشرفت روش های سنتز مواد، جاذب های دیگری بر پایه انواع 
مختلــف کربن با خصوصیات جذب خوب ســاخته شــدند. اخیرا گرافن نیز به خانــواده کربن در کاربردهای 

جذب امواج مایکروویو افزوده شده است ]1[.
از دهه های گذشــته تا پیشرفت های اخیر در نانوپالستیک ها، آمیزش سنتی پالستیک ها و حوزه های توسعه 
یافتــه در نانوفنــاوری، نتایج ثابت کرده اســت که پلیمرهای پرشــده بــا مواد برپایه ی کربــن خواص منحصربه 
فــرد بهبــود یافتــه ای شــامل: اســتحکام و دوام، هدایــت الکتریکــی، مقاومت به شــعله، جــذب UV و کاهش 
نفوذپذیری دارند. مواد جاذب خوب نه تنها بایســتی از جذب زیاد و پهنای باند بســامدی جذب گسترده ای 
برخــوردار باشــند، بلکه بایســتی ســبک، نــازك و مقرون به صرفــه نیز باشــند. بنابراین مواد پلیمــری پایه کربنی 

انتخاب مناسبی برای ساخت کامپوزیت های جاذب هستند ]1[.
جاذب های دی الکتریک از موادی با نفوذپذیری الکتریکی )′ε( پایین که اتالف )″ε( باالیی را داشته باشند، 
ســاخته می شــوند. از جاذب هــای دی الکتریکــی در ســاخت جاذب هــای رزونانســی نیــز اســتفاده می شــود. 
کامپوزیت های حاوی پرکننده های رســانا با زمینه ی پلیمری نیز به صورت گســترده در ســاخت جاذب های 
گرافیت، کربن سیاه، فلزات،  دی الکتریکی اســتفاده می شوند. پرکننده های مورد اســتفاده در این جاذب ها 
اکســید فلزات، نیمه رســاناها و پلیمرهای رســانا هســتند. با تغییر مقدار اجزای ســازنده ی کامپوزیت می توان 

مقادیر′ε و ″ε را بهینه کرد. چگالی این جاذب ها کمتر از جاذب های مغناطیسی است ]1[.

اقتصاد پوشش های جاذب امواج الکرتومغناطیسی

پوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسیدرسطحبینالملل
فناوری نانــو در پوشــش های جــاذب خواصــی از قبیــل جــذب موج بــاال، ســبکی، ضخامت کم، ترشــوندگی 
کنترل نموده و به این صورت قابلیت ارائه پوشــش جاذبی با  مناســب و افزایش باند بســامدی جذب موج را 
ویژگی های ممتازی از قبیل: قابلیت اعمال پوشــش روی ســطوح مختلف، چســبندگی مناسب به سطح به 

دلیل ضخامت کم، دوام باال و غیره را ایجاد می نماید. 
بر اســاس برآورد های انجام شــده توســط موسســه معتبر Global Industry Analysts تا ســال 2022، به دلیل 
گســترش اســتفاده از فناوری اطالعات، بازار جهانی پوشــش های جاذب امواج الکتورمغناطیسی به رقمی در 

حدود 1/9 میلیارد دالر خواهد رسید.

پوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسیدرایران
بــر اســاس مطالعات انجام شــده پوشــش های جــاذب امــواج الکترومغناطیســی در ایــران تا به حــال به تولید 
انبــوه نرســیده اند و فقط در مقیاس آزمایشــگاهی و یا بــرای کاربردهای خاص تولید شــده اند. در همین زمینه 
مطالعاتــی روی نانوکامپوزیت هــای پایــه اپوکســی جــاذب محتــوی الیاف کربن پوشــش داده شــده با اکســید 
آهــن، کامپوزیت های جــاذب حاوی نانو ذرات فریت های باریم و استرانســیم، کامپوزیت های جاذب بر پایه 

نانولوله های کربنی و همچنین کامپوزیت های محتوی نانو تیتانات باریم انجام شده است.
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انواع پوشش های جاذب امواج الکرتومغناطیسی

پوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسیالیهای
تک الیــه  الکترومغناطیســی  امــواج  جــاذب  پوشــش های 
کــه شــامل یک الیــه از بســتر پلیمری  پوشــش هایی هســتند 
یــا رزیــن اپوکســی می شــوند کــه مواد جــاذب مغناطیســی یا 
از  اســتفاده  دلیــل  شــده اند.  کنــده  پرا آن  در  دی الکتریــک 
بستر غیر رســانا در پوشش های جاذب پایین بودن رسانایی 
الکتریکی این مواد اســت. بر اســاس تئوری جذب موج، هر 
چه تطابق امپدانســی بین پوشــش و هوا بیشــتر باشــد، کســر 
بزرگ تری از موج برخوردی به سطح پوشش می تواند به داخل 

آن نفــوذ کنــد و پــس از اندرکنش با اجــزای جاذب، پدیده  جذب اتفــاق بیافتد. مهم ترین عامل اثــر گذار روی 
میزان تطابق امپدانســی به وجود آمده بین هوا و پوشــش، رســانایی الکتریکی آن اســت. بر این اساس، هر چه 

رسانایی الکتریکی یک پوشش جاذب کمتر باشد میزان جذب موج آن بیشتر خواهد بود ]2[.
میزان جذب موج یک جاذب تک الیه به نوع و نسبت وزنی مواد جاذب به بستر پلیمری و همچنین ضخامت 

جاذب بستگی دارد.

پوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسیچندالیه
در پوشــش های جــاذب تک الیه بــه دلیل محدودیت های موجود امکان ایجاد تطابق امپدانســی 100درصد با 
هــوا وجــود ندارد. به همین دلیل در مواردی که به بازدهی جذب موج باالیی نیاز اســت، از پوشــش های چند 
الیه استفاده می کنند. در این پوشش ها در ابتدا الیه ای از پوشش جاذب قرار داده می شود که بیشترین تطابق 
امپدانســی را با هوا داشــته باشد. داشــتن چنین الیه ی جاذبی مستلزم قرار گرفتن درصد بسیار پایینی از مواد 
جــاذب امــواج در این الیه اســت. به همین ترتیب در این نوع پوشــش ها در الیه های بعــدی میزان درصد مواد 
جاذب افزایش پیدا می کند و آخرین الیه از بیشترین میزان نسبت وزنی ماده ی جاذب به بستر پلیمری یا رزین 

اپوکسی برخوردار است ]2[.
مهم ترین ویژگی این نوع پوشش ها میزان جذب موج باالتر آن ها نسبت به پوشش های تک الیه است. یکی از 
محدودیت های استفاده از این پوشش ها ضخامت زیاد آن ها و به دنبال آن سنگین تر بودن این نوع پوشش ها 
اســت. در ایــن نــوع پوشــش ها می تــوان با کنتــرل کردن درصــد ماده ی جــاذب در هــر الیه و ضخامــت الیه به 

بیشینه ی جذب موج ممکن رسید.

موج برخوردی

موج بازتابی

ی
صفحه فلز

 شکل2. شمایی از یک 
پوشش جاذب چند الیه.

 شکل 1. نمایی از یک جاذب تک الیه.

تابش
مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی

عبور

جذب

بازتابش
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 پوشش های جاذب امواج الکترومغناطیسی بر پایه پلیمرهای رسانا
کــه بــه تازگی معرفی شــده  اســت پوشــش های جــاذب امواج  یکــی از جدیدتریــن انــواع پوشــش های جاذبــی 
الکترومغناطیســی بر پایه پلیمرهای رســانا هستند. در این نوع از پوشــش های جاذب از خواص جذب انرژی 
مــوج توســط اندرکنــش میدان های الکتریکی و مغناطیســی آن با ســاختار اتمــی و مولکولی پلیمر های رســانا 
استفاده می شود. معموال استفاده از پلیمر های رسانا به تنهایی برای جذب امواج کافی نیست به همین دلیل 
این مواد را روی سطوح مختلف مانند نانولوله های کربنی یا فریت های مغناطیسی سنتز کرده و از پودر حاصل 
به عنوان ماده ی جاذب امواج الکترومغناطیســی اســتفاده می کنند. مزیتی که پلیمرهای رســانا در جاذب ها 
گردابی که در آن ها ایجاد می شــود بر می گردد ]3[. به عبارت دیگر وقتی  ایجاد می کنند به تلفات جریان های 
مــوج به این مواد برخورد می کند به دلیل رســانایی آن ها، مقــداری از انرژی موج به صورت جریان های گردابی 
القا شده تضعیف می شود. مهم ترین پلیمرهای رسانایی که تا به حال برای ساخت پوشش های جاذب امواج 
3 پلی استایرن. در میان  2 پلی پیرول، 1 پلی آنیلین،  گرفته شده اند عبارتند از:  کار  الکترومغناطیسی به 
 s/m( این مواد، پلی آنیلین به دلیل ارزان تر بودن و همچنین روش تولید آســان و رســانایی الکتریکی مناســب

104( بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است ]3[.

 شکل 3. یک ساختار 
هسته-پوسته ای شامل یک 
هسته مغناطیسی و پوسته از 

جنس پلی آنیلین.

HCI

HCI

SrFe12O19

Water

Anion  Anilinium cation

PANI/SrFe12O19

(NH4)2S2O8

N
H

2

پوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسیمتخلخل
در این نوع از پوشش های جاذب از خاصیت بازتاب پی در پی موج از سطوح پوشش برای جذب آن استفاده 
می شود. یکی از روش های ایجاد بازتاب پی در پی، ایجاد تخلخل در پوشش است. به دلیل تفاوت ضریب 
شکســت موجود بین فضای خالی )گاز( و زمینه ی پلیمری یا رزین اپوکســی، موج نفوذ کرده به داخل ساختار 
پــس از عبــور از فصــل مشــترک بیــن فضای خالــی و زمینه با تغییــر طول موج مواجه می شــود و بــه اصطالح به 
کامپوزیت  دام می افتد. ســپس این موج به دام افتاده با رفت و برگشــت پی در پی و برخورد با اجزای جاذب 
می تواند به طور موثری جذب شود. مهم ترین خاصیت این نوع از پوشش های جاذب امواج الکترومغناطیسی 
سبکی زیاد آن ها است. محدودیت استفاده از این جاذب  ها هم به ضخامت زیاد آن ها مربوط می شود ]4[.

ایــن نــوع پوشــش ها به عنوان پوشــش های محافــظ در برابــر تداخل امواج الکترومغناطیســی در دســتگاه های 
الکترونیکــی حســاس کاربــرد فراوانــی دارنــد. از انــواع مواد جاذبی کــه در این نوع پوشــش ها مورد اســتفاده قرار 
می گیرد می توان به کربن ســیاه، گرافیت، فریت آهن و نانولوله های کربنی اشــاره کرد. از مهم ترین شرکت های 
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 شکل ۴. نمایی از یک 
کامپوزیت جاذب امواج 

الکترومغناطیسی متخلخل 
و یک دستگاه الکترونیکی 

دارای آن.

 شکل 5. نمودار رابطه ی 
بین اندازه ی دانه ی یک 

پودر فرو مغناطیس با میزان 
مغناطش اشباع )Hc( آن.

چند ناحیهتک ناحیه

اندازه ذره

ناحیه مناسب برای 
جذب امواج الکترو

مغناطیسی

سوپر پارا مغناطیس

ش
اط

مغن

Dsp Dc

تولید کننده این نوع پوشش ها در سطح جهان می توان به شرکت Laird Technologies اشاره کرد.

استفادهازنانوذراتمغناطیسی
شــکل  5 نمــودار رابطــه ی بیــن انــدازه ی دانــه ی یــک پودر فــرو مغناطیس بــا میزان مغناطــش )Hc( آن را نشــان 
می دهــد. در همیــن رابطــه، دو مقدار اندازه ی دانه ی بنیادین با عناوین قطر ســوپر پارامغناطیــس )Dsp( و قطر 
بحرانی )Dc( برای این نوع مواد تعریف می شــود. بر اســاس تعریف، ذرات فرو مغناطیســی که اندازه ی دانه ای 
کافی اتالف  کمتر از )Dsp( داشته باشند، اصطالحا سوپر پارا مغناطیس نامیده می شوند]5[. به دلیل مقدار نا
انرژی در مواد سوپر پارامغناطیس، این مواد گزینه های خوبی برای کاربرد های جذب امواج الکترومغناطیسی 
نیســتند. دومین مقدار بنیادین، قطر بحرانی اســت. ذرات فرومغناطیســی که قطری کمتر از مقدار Dc داشــته 
باشــند، رفتار تک ناحیه ای از خود نشــان می دهند. در ذرات تک ناحیه، تلفات مغناطیســی عموما به دلیل 
چرخــش اســپین ایجاد می شــود در حالــی که برای ذراتی بــا اندازه بزرگ تــر )چند ناحیه ای( این تلفات بیشــتر 
بــه دلیــل حرکــت دیواره های ناحیه هــا ایجاد می شــود. به دلیل میرایی مناســب امــواج مایکروویــو در مواد فرو 
مغناطیس تک ناحیه ای، بر خالف مواد سوپر پارامغناطیس، این مواد به طور گسترده ای در کاربردهای جذب 
امواج الکترومغناطیسی استفاده شده است ]5[. ناحیه قرمز رنگ مشخص شده در شکل 5 نشان دهنده ی 
کاربرد جذب امواج الکترومغناطیسی است. برای مثال در  مناسب ترین توزیع اندازه ی دانه برای استفاده در 
منابع مختلف، مقادیر Dsp و Dc برای مگنتیت به ترتیب nm 13 و nm 34/5 گزارش شــده اســت. از همین 
گــر بتــوان نانــوذرات Fe3O4 بــا اندازه ی دانه ی بیــش از nm 13 و کمتــر از nm 34/5 را تولید کرده و در یک  رو، ا
که نانوکامپوزیت حاصل از  زمینه پلیمری یا رزین اپوکسی به طور یکنواخت توزیع کرد، می توان انتظار داشت 
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جذب موج مناسبی نیز برخوردار باشد.

نقشنانولولههایکربنی
نانــو لوله هــای کربنی بــه دلیل تلفات باالی دی الکتریک از اهمیت خاصی در ســاخت پوشــش های جاذب 
امواج الکترومغناطیسی برخوردار هستند. تلفات دی الکتریک باالی این ماده به رسانایی زیاد آن که قابلیت 
گردابی را داراســت باز می گردد. از طرف دیگر به دلیل ســبکی و ســایر خواص مطلوب نانو  القای جریان های 
لوله های کربنی مانند استحکام مکانیکی زیاد و همچنین رسانایی حرارتی مناسب استفاده از آن در ساخت 

پوشش های جاذب امواج الکترومغناطیسی تقریبا به مرحله تجاری سازی نیز رسیده است.

سازوکاراتالفانرژیدرپوششهایجاذبامواجالکترومغناطیسی
یک کامپوزیت جاذب امواج الکترومغناطیسی زمانی بهترین عملکرد را از خود نشان می دهد که موج برخورد 
کند و تنها مقدار بسیار کمی  از سطح بازتابیده و یا از طرف  کرده به سطح آن بتواند به سادگی به درونش نفوذ 
دیگر آن خارج شــود. از این رو انتظار می رود که ســطح رویین کامپوزیت بیشــترین تطابق امپدانســی را با موج 
یــت، انتظار  برخــوردی داشــته باشــد]6[. در مرحلــه ی بعد، پس از وارد شــدن بخشــی از مــوج به داخل کامپوز
که این بخش از موج فرودی پس از اندرکنش با ذرات جاذب به طور موثری جذب شــود. جذب انرژی  می رود 
مــوج از طریــق تبدیــل آن به انرژی گرمایی و باال رفتن دمای کامپوزیت اتفاق می افتد. در همین رابطه ذکر این 
نکتــه ضــروری اســت که، جذب انــرژی موج تنها زمانی به صورت بیشــینه اتفاق می افتد کــه میزان گذردهی 
الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیســی پوشــش زیاد بوده و مقادیر نزدیک به همی داشــته باشند. دقیقا به همین 
دلیــل اســت که معموال در ســاخت کامپوزیت هــای جاذب امواج الکترومغناطیســی از مــواد دی الکتریکی و 
مغناطیسی در کنار هم استفاده می شود. انواع ساختارهایی که می توان در آن ها اجزاء جاذبی دارای هر دو نوع 
تلفات دی الکتریکی و مغناطیسی ایجاد کرد شامل ساختارهای هسته-پوسته ای، فراکتالی، پلیمریزاسیون 

روی سطح، پوشش دهی سطوح دی الکتریک با اجزائ مغناطیسی و یا بالعکس هستند ]2[.

 شــکل 6. تصویر شــماتیکی از 
نحــوه ی عملکــرد یــک کامپوزیت 

جاذب امواج الکترومغناطیسی.

موج برخوردی

موج بازتابی

اجزا جاذب

گرما

موج جذب شده

موج عبوری

انواع روش های ساخت مواد جاذب امواج الکرتومغناطیسی

همرسوبیشیمیایی
در این روش از فرآیند هم رســوبی که یک واکنش شــیمیایی اســت برای ساخت یک ساختار جاذب )معموال 
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روشرسوبدهیالکتروشیمیایی
که بیشــتر برای تولید الیاف جاذب مورد  در این روش 
اســتفاده قرار می گیرد، از فرآیندهای الکتروشــیمیایی 
استفاده می شود. در این روش در ابتدا الیاف )معموال 
کربنی به دلیل مقرون بــه صرفه بودن و تلفات  الیــاف 
دی الکتریــک باال مورد اســتفاده قــرار می گیرند( درون 
یــک محلــول از نمک هــای مــواد مغناطیســی جاذب 
قرار داده می شوند. سپس فرآیند رسوب دهی ذرات با 

اســتفاده از اعمــال جریــان بین یک آند فلزی و کاتد الیافی انجام می شــود. مراحل تولید ایــن نوع مواد جاذب 
دقیقا همان مراحل آب کاری ســنتی اســت، با این تفاوت که در ســاخت مواد جاذب از کاتد الیافی اســتفاده 

به صورت ساختار هسته-پوسته ای( استفاده می شود. در ابتدا 
کــه معمــوال مــواد دی الکتریکــی مانند نانــوذرات  ذرات هســته 
اکسید روی، تیتانات باریم، گرافن یا نانولوله های کربنی است 
کنــش دهنده هایی  داخــل محلــول ریختــه می شــود. ســپس وا
کلرید هــای آهــن  شــامل نمک هــای مــواد مغناطیســی ماننــد 
کنــش انجــام می گردد.  یــا کبالــت یا نیــکل اضافه می شــود و وا
پوســته ی  یــک  صــورت  بــه  روش  ایــن  از  حاصــل  ســاختار 
مغناطیســی با رســانایی کم و جذب موج متوسط و یک هسته 
یــاد و جــذب موج زیاد اســت. ایــن روش به دلیل  بــا رســانایی ز

سادگی انجام برای تولید جاذب ها بسیار پر کاربرد است.

روشالکتروریسی
در ایــن روش ابتــدا نانــوذرات جاذب با پلیمر یا رزین اپوکســی مایع مخلوط می شــوند و ســپس ســل حاصل از 
طریق دســتگاه های الکتروریســی روی سطح اسپری می شــود. مزیت این روش نسبت به سایر روش ها امکان 
تولیــد پوشــش های جاذبــی بــا ضخامت کم اســت. از جمله مــوادی که به عنــوان جاذب امــواج در این روش 
قابــل اســتفاده هســتند می توان به نانولوله های کربنی، نانو ذرات اکســید آهن، فریــت کبالت منگنز و نیکل و 

همچنین نانوذرات اکسید روی اشاره کرد.

ســاختار  از  شــماتیکی  تصویــر  شــکل 7.   
هسته-پوســته ای یــک مــاده جــاذب امــواج 

الکترومغناطیسی.

 شکل 8. مراحل کاری در روش الکتروریسی برای ساخت یک ماده جاذب.

Tube furnace

Sample in holder composite
nanofiberElectrospinning

Fe3O4NPs Fe3O4 +Tirton×-100
in 10wt.%PAN/DMF

PDMS-coated

Pyrolysis

کربن پوشش داده شده با استفاده از   شکل 9. الیاف 
روش الکتروشیمیایی.

Electrodeposition

Carbon fiber Fe3O4@Carbon fiber
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کامپوزیت نانوذرات  که به این روش تولید شــده اســت می توان به  می شــود. از مهم ترین ســاختارهای جاذبی 
کرد. مزیت مهم این روش، امکان تولید مقادیر زیادی  کربنی اشاره  اکسید آهن پوشش داده شده روی الیاف 

ماده ی جاذب به سهولت در مقیاس صنعتی است.

رشکت های بین املللی تولیدکننده پوشش های جاذب امواج الکرتومغناطیسی

الف(شرکتلیردتکنولوژیس2
یــس یک شــرکت آمریکایی اســت کــه در حــوزه ی مخابــرات و فناوری های مرتبــط با آن  شــرکت لیــرد تکنولوژ
فعالیت می کند. پوشــش های جاذب تولیدی این شــرکت بیشــتر شامل پوشــش های محافظ در برابر تداخل 

امواج الکترومغناطیسی بوده و به صورت فوم های متخلخل است.

ب(شرکتکمترون3
کار  شرکت یک شرکت انگلیسی فعال در زمینه ی تولید پوشش های جاذب است. این شرکت از سال 1980 
در زمینه ی ساخت پوشش های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی را آغاز کرده و امروزه از تولیدکنندگان 

اصلی این نوع پوشش ها به شمار می رود. محصوالت این شرکت به 35 کشور جهان صادر می شوند.

ج(شرکتمودوسادونسد4
مودوس ادونســد یکی شــرکت آمریکایی فعال در زمینه ی تجهیزات الکترونیکی و دفاعی اســت. این شرکت 
در ســال 1976 تحت عنوان Western Rubber & Supply شــروع به کار کرد. این شــرکت بیشــتر در زمینه ی 

ساخت پوشش های جاذب برای صنایع دفاعی فعالیت می کند.

 شکل 11. نمونه ای محصوالت شرکت کمرتون شکل 10. محصول تولیدی شرکت لیرد تکنولوژیس.

 شکل 12. نمونه ای از محصوالت شرکت مودوس ادونسد.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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خالصه مدیریتی
در ســال های اخیر پوشــش های جاذب امواج الکترومغناطیســی به دلیل اهمیت این مواد در صنایعی مانند 
الکترونیک، هوافضا و دفاعی بســیار مورد توجه فناوران و شــرکت های دانش بنیان قرار گرفته اســت. از ســوی 
دیگر به دلیل وجود چالش های مختلفی در زمینه ی ســاخت پوشــش های جاذبی با بازدهی باال، ضخامت 
کم، فناوری نانو در این در صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. مواد مختلفی تا به حال به  پایین و وزن 
عنوان جاذب امواج الکترومغناطیسی مطرح شده اند که در این میان، نانو لوله های کربنی، نانو ذرات اکسید 

آهن و اخیرا گرافن به دلیل خواص مطلوب جذب موجشان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. 
روش های مختلفی برای تولید پوشــش های جاذب معرفی شــده اســت که در این میان روش های هم رســوبی 
شیمیایی، الکتروریسی و پوشش دهی الکتروشیمیایی به دلیل سهولت اجرا و قابلیت نسبی تولید در مقیاس 
صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این گزارش سعی شده تا با نگاهی به فناوری نانو بتوان مروری بر 
پوشش های مختلف جاذب امواج الکترومغناطیسی داشت و راهکارهایی مبتنی بر فناوری نانو برای افزایش 

میزان بازدهی آن ها ارائه داد.
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