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حمل و نقل ریلی در ایران
گسترش روابط اجتماعى در دنیاى امروز سبب شده است که سفر جزء جدانشدنى از زندگى انسان ها شود. در 
کشــور ما نیز مسافرت به یکى از اجزاى زندگى افراد تبدیل شده است. انتخاب وسیله یکى از مهم ترین  ارکان 
ســفر به شمار مى رود. بسیارى از افراد بنا به دالیلى همچون امنیت و آسودگى سفر و حتى حفظ محیط زیست، 
ســفرهاى هاى ریلى را به سفرهاى هوائى و بین جاده اى ترجیح مى دهند. خطوط ریلى داخلى با جابجایى بیش 
از 25 میلیون مســافر(بر اســاس اعالم معاون امور مسافرى راه آهن جمهورى اسالمى ایران در مصاحبه با صدا و 

سیماى مرکز اصفهان1) در سال سهم عمده اى (در حدود 14 درصد) در حمل و نقل کشورى دارد. 
با افزایش تقاضا در صنعت حمل و نقل و بویژه در حوزه ریلى، کشــورهاى مختلف درصدد توســعه شبکه هاى 
ریلى خود برآمده اند و صاحب پیشرفته ترین و گسترده ترین شبکه هاى ریلى جهان هستند. ایران پس از گذشت 
نزدیک به یک قرن از ایجاد خطوط ریلى بیش از 13 هزار کیلومتر خطوط ریلى (بر اساس اعالم سایت راه آهن 

جمهورى اسالمى ایران) در اختیار دارد.

 شکل 1. وسعت 
شبکه هاى ریلى در جهان

 شکل 2. پل 
ورسک به عنوان نماد 
خطوط ریلى کشور

همواره کیفیت و کمیت توســعه زیرساخت هاي شــبکه ریلی به عنوان یکی از معیارهاي تاثیرگذار در سنجش 
زیرساخت اقتصادي کشورها به شمار مى رود. توجه به این موضوع و همچنین گسترش استقبال مردم از خطوط 
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ریلى موجب شــده است که اهمیت رشد و توسعه این زیرساخت اقتصادى در کشور بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد.

 استفاده از فناوري هاي جدید و پیشرفته، منجر به توسعه پایدار در تمام ابعـاد و زمینه هاي زندگى بشري از جمله 
صنعت حمل ونقل ریلى شده است. بهره گیرى از این فناورى ها در راستاى رشد شبکه حمل و نقل ریلى نیز گریز 
ناپذیر است. فناورى نانو نیز به عنوان یکى از فناورى هاى پیشرفته در کشور، مى تواند نقش مهمى در توسعه شبکه 

حمل و نقل ریلى ایفا کند.

فناوری نانو
فناورى نانو توانمندى تولید مواد، ابزارها و سیستم هاى جدید با اعمال کنترل در سطوح مولکولى و اتمى را فراهم 
مى آورد. کنترل در این سطح موجب پدید آمدن خواص منحصر به فرد در سیستم ها مى شود. ماهیت فرا رشته اى 
فناورى نانو کاربردهاى وســیعى در حوزه هاى مختلف علمى و صنعتى پدید آورده اســت. از جمله صنایعى که 

فناورى نانو در آن ها در حال توسعه است عبارتند از:
ســاختمان، نفت و پتروشیمى، انرژى هاى نو، صنعت حمل و نقل، الکترونیک و ارتباطات، تولید مواد شیمیایى، 

بهداشت و درمان، علوم زیستى، کشاورزى و صنایع غذایى، محیط زیست و صنایع هوانوردى و اتوماسیون.
اگر چه هنوز فناورى نانو در زمینه هاى مختلف در آغاز راه قرار دارد ولى در طى چند سال اخیر امیدهاى زیادى 
در بین دانشمندان براى دست یابى به موادى با قابلیت هاى بهتر و ساخت محصوالتى با استفاده از این فناورى به 
منظور افزایش کارایى و کیفیت ایجاد کرده اســت. فعالیت هاى مطالعاتى در زمینه نانو در ایران در ســال 1379 
آغاز شده است. ستاد ویژه توسعه فناورى نانو در سال 1382 تاسیس شد و با گسترش فعالیت این ستاد، در سال 
1394 ایران در زمینه تولید علم نانو به جایگاه ششم جهان و باالتر از کشور هایى همچون روسیه و فرانسه دست 

یافت.
در عرصه راه و ترابرى و حمل و نقل با توجه به وسعت دامنه و ظرفیت هاى مختلف فناورى، فنى مهندسى و حتى 
اقتصادى و اجتماعى، اســتفاده از فناورى نانو تنها محدود به یک جنبه خاص نیست. از آنجایى که هدف اصلى 
رویکرد فناورى نانو در علم و فناورى دستیابى به ثروت وایجاد ارزش افزوده و در نهایت توسعه اقتصادى است، 
اســتفاده از این فناورى در صنعت حمل و نقل ریلى مى تواند ســبب کاهش هزینه هاى ســاخت و خرابى، بهبود 

کارایى و عمر قطعات و رشد سریع این صنعت گردد.

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی دنیا
بسیارى از کشورهاى جهان از فناورى نانو در صنعت حمل و نقل ریلى استفاده کرده اند که برخى  از این موارد 

عبارتند از:
 خط ریل از جنس آلیاژ بینایت نانوساختار براى قسمت قوس ریل ها

 چرخ قطار از جنس آلیاژهاى پرلیتى یا بینایتى نانوســاختار داراى نانوذرات مقاوم به ســایش و با طول 
عمر باال

 پوشش هاى ضد نوشتارى و ضد غبار بدنه 
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 پوشش هاى سرامیکى مانع آتش بر روى صندلى هاى قطار
 رنگ هاى ضد خوردگى، خودتمیزشونده، ضد آتش و مقاوم به خراش

 انواع کابل هاى انتقال مانند برق، اطالعات، روکش کابل نانویى مقاوم به آتش، کند ســوز، مقاوم در 
برابر روغن و با حداقل انتشار مواد سمى 

 پنجره راهبر قطار داراى خواص ضد انعکاس، ضد آب و لک،آب گریزى و چربى گریزى
 شیشــه هاى کنتــرل کننــده انرژى و عایــق حــرارت، ممانعت کننده از آتش، پوشــش هاى شــفاف 

خودتمیزشونده
 نانوکامپوزیت هاى کفشک و دیسک ترمز چرخ قطار مقاوم به حرارت و سایش 

 افزودنى هاى نانویى روغن موتور دیزل براى بهینه سازى مصرف سوخت و کاهش آالیندگى
 کاتالیست هاى کاهنده آالیندگى دیزل 

 بتن هاى خود متراکم و مقاوم به ضربه براى استفاده در تراورس بتنى
 مالت هاى ترمیمى نانویى براى ترمیم تونل ها و خط ریلى بتنى بدون بالست

تعدادی از محصوالت تجاری شده مبتنی بر فناوری نانو در حمل و نقل ریلی

 چسب هاى اپوکسى بر پایه نانو2:
چســب هاى اپوکســى بر پایه نانو در حوزه ریلى و خودرو 
توســعه یافته اســت. این چســب ها رزین هاى دو قســمتى 
هســتند که بــراى تولید پنل هــاى النه زنبــورى در صنعت 
ریلى مورد اســتفاده قرار مى گیرند. پنل هاى کامپوزیتى النه 
زنبورى سبک در قســمت هاى مختلف قطار مانند پنل هاى 
دیوار، سقف، مجموعه ســرویس بهداشتى، وسایل داخلى، 
درب هاى داخلى و خارجى و قسمت هاى متنوع دیگر به کار 
مى روند. این پنل ها از الیه هاى مختلفى ســاخته مى شوند که 

 شکل 3. ســاختار پنل هاى کامپوزیتى النه 
زنبورى

 شکل4. تعدادى از مصارف پنل هاى ساندویچى در قطار
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وسیعى از گریس ها شامل گریس هاى داراى جز جامد هستند.
در کاربردهــاى شــامل قطعاتى که به صورت تناوب غیرمنظــم در تماس قرار 
مى گیرند و امکان روغن کارى متناوب نیســت از گریس هاى تقویت شــده با 
ذرات MoS2 استفاده مى شود. در بسیارى از گریس هاى ویژه و داراى عملکرد 
بهینه شــده از ذرات نانویى بســیار کوچک MoS2 و WS2 اســتفاده مى شــود. 
شرکت لوبکم8 یکى از شرکت هاى معتبر تولید کننده گریس هاى نانویى است. 
این گریس ها عالوه بر کاهش میزان سایش سطوح به علت وجود ذرات نانویى 
MoS2 پیچیده شــده در غالفى از فلوئورین، یک سیستم روغن کارى چند الیه 

معموال داراى یک الیه اصلى وســط و چند الیه باال و پایین در اطراف آن اســت. این الیه ها معموال با استفاده 
از چسب هاى اپوکسى مخصوص به یکدیگر چسبانده مى شوند. به عبارت دیگر الیه چسب به عنوان یک الیه 

مستقل در نظر گرفته مى شود.
محصول چسب ADEKIT H 9952 با خاصیت خود خاموش شوندگى3 از شرکت AXSON 4 است. این محصول 
بر پایه نانوفناورى براى مونتاژ وســایل و تجهیزات، کامپوزیت هاى مهندسى، ساختارهاى فلزى و پنل هاى النه 
زنبورى اســتفاده مى شــود. این محصول داراى مقاومت باال در برابر حرارت، چسبندگى باال به دامنه وسیعى از 
مواد و خاصیت خودخاموش شــوندگى است. این محصول مطابق با اســتانداردهاى راه آهنNF F16-101 5 و 

استانداردهاى هواپیما FAR 25-853 6 ساخته شده است.
محصول چســب اپوکســى آرالدیت Araldite EP 1000 از شرکت با سابقه Huntsman7 بر پایه نانو یکى از 
محصوالت مورد استفاده در ساخت کامپوزیت پنل ها است. این چسب ها تا دماى 150 درجه سانتى گراد تحمل 
دمایى دارند. این چســب ها داراى مقاومت برشى باال و استحکام چسبندگى بسیار باالیى هستند. این چسب در 

برابر مایعات و سوخت مقاومت باالیى دارد.

 گریس و روانکار مورد استفاده در انحناى قوس ریل ها
اســتفاده از نانوگریس ها براى بهبود شرایط روان کارى بین چرخ و ریل سبب افزایش عمر استفاده از گریس و 
کاهش سایش بین چرخ و ریل مى شود. گریس هاى مورد استفاده در صنعت داراى اجزاى مختلفى هستند. دسته 

 شــکل 6. گریس شامل 
نانویــى از شــرکت  ذرات 

lubchem9

 شکل 5. نحوه 
برخورد ریل با چرخ و 

سایش بین آن ها
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 شــکل 7. تشکیل الیه 
سطحى بسیار سخت بر روى 
سطح فلز ، تصاویر باال) قبل از 
استفاده از گریس نانویى سطح 
بدون محافظــت در معرض 
سایش، تصاویر پایین) پس از 
استفاده از گریس نانویى با الیه 

محافظ بسیار صاف

نازك را تشکیل مى دهند و ذرات نانویى مناطق آسیب دیده فلز را پر مى کنند. درتعدادى از گریس ها از سایر 
نانوذرات مانند نانورس و دوده سیلیکا نیز استفاده مى شود.

شرکت Archoil 10 نیز گریس نانوسرامیک AR8300 را براى گریس کارى بین چرخ و ریل به بازار ارایه نموده 
است. این گریس میزان ضریب اصطکاك بین چرخ و ریل را تا 0/003 کاهش داده و سایش را حداقل نصف 

کرده است و لذا عمر چرخ و ریل دوبرابر شده است.
میزان مصرف گریس با اســتفاده از گریس هاى نانویى به یک چهارم و میزان هزینه هاى عملیاتى به یک پنجم 
کاهش یافته اســت. این محصول ســبب افزایش سختى سطح فلز به واسطه واکنش شــیمیایى بین ذرات داخل 
گریس و ســطح تماس فلز و ایجاد یک الیه میکرونى سخت بر روى سطح فلز مى شود. این الیه مانع از تماس 

مستقیم فلز با فلز مى شود.

  اطالعات مصرف و هزینه گریس نانویى
 کاهش میزان سایش به میزان 2/2 برابر 

 کاهش میزان مصرف گریس به میزان 2/5 برابر (میزان مصرف متداول با گریس معمولى ماهانه حدود 
17 کیلوگرم به ازاى 100 متر ریل بوده است)

 کاهش هزینه: در یک ســال به ازاى 100 متر ریل حدود 3000 دالر صرفه جویى مى شــود. هزینه هاى 
عملیاتى ســاالنه با گریس معمولى حدود 583 دالر بوده اســت در حالى که این هزینه براى گریس نانویى 

حدود 1/15 دالر (پانصد برابر کمتر) است.

  نانوکامپوزیت هاى زمینه پلیمرى
نانوکامپوزیت زمینه پلیمرى حاوى ذرات یا الیه هاى نانویى ســیلیکاتى که معموال مونت مورلیونیت هستند در 
تولید قطعات در صنعت ریلى اســتفاده مى شــوند که سبب بهبود خواصى مانند اســتحکام، عدم اشتعال زایى و 
افزایش مقاومت به ضربه، ترك و اشعه ماورا بنفش مى شوند. شرکت متاکلى11 در روسیه یکى از شرکت هایى 
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است که در این زمینه در ساخت قطعاتى مانند جاذب هاى ضربه در بست هاى ریل12 و کابل هاى مخصوص مورد 
استفاده در صنعت ریلى فعال است. 

ترمواالستوپالســت13 مواد پلیمرى ترموپالســتیک هســتند که همزمان مناســب تولید ترموپالست ها و داراى 
خاصیت االســتیکى رزین ها هســتند. این مواد در صنعت ریلى براى ساخت جاذب هاى شوك براى بست هاى 

ریل و همچنین براى عایق داخلى سیم ها استفاده مى شوند. 
کابل هاى عایق ســاخته شــده از ترکیب پلیمرى مورد نظر که داراى خاصیت تاخیردهنده آتش اســت، سطح 
باالیى از الزامات مقابله با آتش و ایمنى را دارند. این کابل ها در حین سوختن نیز گازهاى سمى تولید نمى کنند.

 شکل 8. تصویر راست: روکش 
اندازنده  تاخیر  و  عایق  کابل هاى 
آتش در صنایع ریلى، تصویر چپ: 
قطعه جاذب شــوك و ضربه در 

صنایع ریلى

 شکل 9. تولید پدهاى 
پلیمرى رساناى الکتریسیته 
جایگزین قطعه هاى مسى با 

دوام باال

مجموعه پدهاى14 شــرکت ™AdapterPlus که نیروى اعمال شده به وسیله واگن15 بر روى یاتاقان ها را توزیع 
مى کند از پلیمرپلى یورتان ترموپالســتیک ساخته شده اســت. این پد بر روى یاتاقان ها بر روى هر محور قرار 

گرفته و براى بهبود جفت شدن بهتر محور به مجموعه چرخ قطار16 ساخته شده است. 
از آنجایى که TPU عایق اســت، در فناورى قبلى براى انتقال جریان از دو پیچ مســى اســتفاده مى شــد که به 
صورت مکانیکى داخل پد وارد شــده و به عنوان عامل انتقال الکتریســیته عمل مى کنند. این پیچ ها به ســرعت 
خورده مى شوند. از طرفى مقدار جریانى معادل mA 240 نیاز است که از ریل به پد و سپس به فریم جانبى براى 

تحریک شیرهاى هوا انتقال یابد.
به تازگى با استفاده از نانوفیبرهاى کربنى، پلیمر مذکور هادى الکتریسیته شده است. در دانشگاه ایمنى حمل و نقل 
تگزاس بر روى پدهاى شرکت AdapterPlus تغییرات فوق صورت گرفته است. پد کامپوزیتى CNF/TPU در 

حال اخذ استانداردهاى راه آهن فدرال17 است، تا مجوز استفاده در سرویس را دریافت کند.

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی مجموعه گزارش هاى  
158صنعتى فناورى نانـو
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 شکل 10. پوشش هاى نانویى ضد 
نوشتارى و داراى مقاومت باال بر روى 
بدنه قطار و تجهیزات ایستگاه هاى 
قطار، نحوه عملکرد و مقایســه با 

محل بدون پوشش

 پوشش هاى ضدخراش و ضد نوشتارى بدنه واگن
الیه هاى پوششى شفاف سرامیکى18 مانند برندهاى Xtreme Nano ،ZYTEXX 19 و ti�Polysil Antigra براى 
پوشش دهى بر روى انواع وسایل نقلیه از جمله واگن ها و بدنه قطار به کار مى روند. این پوشش ها خواص براقیت 
و ممانعت از خراش و ضربه و همچنین الیه هاى ضد نوشتارى بر روى بدنه قطار براى مقابله با دوده دیزل، مواد 

معلق در هوا، مواد آالینده و گرد و غبار، روغن ها و مواد شیمیایى ایجاد مى کنند.
شرکت NANOPROM محصول نانوپوشش سرامیکى با نام تجارى ti�Polysil Antigra را توسعه داده است 
که خواص ضد نوشتارى دارد. این محصول استفاده بسیار آسانى دارد. این محصول در دماى اتاق پس از یک 
ســاعت خشک و آماده مى شود و در برابر مواد نوشتارى و عالمت گذارى بسیار مقاوم است. این محصول در 
شــرایط بد آب و هوایى و اشعه فرابنفش خورشید بسیار مقاوم است و داراى سختى و مقاومت به سایش بسیار 
باالیى اســت. این محصول بر روى قطارها، وسایل حمل و نقل عمومى و عالیم جاده اى قابل استفاده است. این 
محصول بى رنگ است و با ضخامت 15 میکرومتر استفاده مى شود. این محصول با روش هاى متداول پاشش و 
روش الکترواســتاتیک، یا به روش دستى قابل اعمال بوده و پس از یک ساعت از اعمال خشک مى شود و پس 

از 7 روز در دماى محیط آماده سرویس دهى کامل مى شود.
این محصول با اســتانداردهاى کاربردى مختلفى مانند اســتاندارد خمش ISO 6860 تا 90 درجه بدون از بین 
 ASTM D 3359-78 آزمون چسبندگى ، ISO 15184 6 با اســتانداردH رفتن چســبندگى، سختى سطحى تا
و آزمون اشــتعال پذیرى مواد مورد اســتفاده در راه آهنNF P 92-501  بدون مشتعل شدن مورد آزمایش و 
 ، (ISO 11341 آزمون ) Xenon تایید قرار گرفته است. درنتیجه آزمون 3000 ساعت در معرض المپ زنون
هیچ گونه پوســته شــدن و از بین رفتن خواص مشاهده نمى شود و پوشــش پس از این آزمون ظاهر و براقیت 

خود را حفظ مى کند.

شــرکت Xtreme Nano نیز پوشــش هاى سرامیکى نانویى را به بازار ارایه نموده است. این پوشش ها بر روى 
شیشه جلو قطار منجر به ایجاد خاصیت آب گریزى شده که در هنگام بارش باران منجر به آسان تمیز شدن شیشه 
و دید خوب راهبر قطار مى شود. عالوه بر این، این پوشش ها بر روى بدنه قطار مانع از کثیف شدن و باعث ایجاد 

خاصیت ضد نوشتارى مى شوند. 
شــرکت هاى هنــدى نیــز در ایــن زمینــه چنــد محصــول ارایــه داده انــد. پوشــش هاى شــفاف بــر پایــه 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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ســیلیکون ™AI-nProtect هســتند که با اعمال بر روى سطح و سپس خارج شــدن جزء فّرار بر روى سطوح 
مختلف مانند سطوح بیرونى قطار تولید مى شوند. بر طبق ادعاى شرکت تولید کننده، این محصول سبب افزایش 
کاربرى و تمیزى ســطح تا 10 ســال مى شــود. محصول CERA GLARE از یک شرکت هندى دیگر نیز داراى 

مقاومت بسیار خوب به خراش، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش و خواص ضدکثیفى است.

 پوشش هاى سخت PVD و PACVD در قطعات موتورهاى دیزلى قطار
در موتورهاى دیزلى ســاخته شــده توسط شــرکت ABB از فناورى نانوپوشش بهره گرفته شــده است. به دلیل 
شــرایط کارى موتورها (اصطکاك، ســایش و خراش باال) اکثر اجزاى این موتور از جمله توربین ، کمپرسور، 
یاتاقان ها و غیره براى بهبود خواص ســطحى پوشــش دهى مى شوند. براى این منظور، شرکت هاى قدرتمند در 
حوزه نانوپوشــش به نام شــرکت هاى اورلیکون بالزرز ، هازر، آکرى به کمک این شــرکت آمده اند. یکى از 
 PACVD و PVD راه هاى برآوردن کردن مقررات سخت گیرانه و بهبود عملکرد موتورها، استفاده از پوشش هاى
بر روى اجزاى موتورهاســت. با بهره گیرى از نانوپوشــش ها بر روى اجزاى موتورهــا مى توان به خواص خود 
روان کارى، مقاومت به ســایش بــاال، افزایش عمر و عملکرد موتور و اجــزاى آن در اثر کاهش اصطکاك و 

سایش، افزایش سرعت چرخش و کاهش تولید و انتشار گاز CO2 دست یافت. 
سیســتم هاى بسیار پیشرفته تزریق ســوخت دیزل یکى از مهم ترین بخش هاى داراى فناورى باال در موتورهاى 
دیزل هســتند. فشــار تزریق در موتورهاى دیزلى تا bar 2000 فشار و حتى بیشتر افزایش مى یابد. این سیستم ها 
عامل بهینه سازى مصرف سوخت و هم کاهش میزان انتشار دیزل مى شوند. این فشار باال، تنش هاى بسیار زیادى 
بر روى مواد معمولى مورداســتفاده در سیستم هاى تزریق سوخت وارد مى کند و از این رو سایش بسیار زیادى 
به وجود مى آورد. افزایش فشار برخورد و تماس و مقدار بسیار کم تلرانس روغن کارى سبب دشوار شدن بیشتر 

روغن کارى و لذا افزایش بیشتر سایش مى شود. 
پالنجرها و ســوزن هاى تزریق باید با تلرانس کمتر از 1 میکرومتر براى جلوگیرى از نشتى در کار تولید شوند. 
بر اساس عمر قطعه، نرخ سایش قابل قبول در حدود چند دهم میکرومتر است. فشارهاى باال بر روى فوالدهاى 

سخت شده منجر به ایجاد خراش مى شوند.
پوشــش هاى کربنى BALINIT از شــرکت اورلیکن20 در قطعات بسیار حســاس و دقیق تحت تنش بسیار باال و 
تحت سایش چسبنده و خراشان، منجر به افزایش طول عمر و عملکرد بسیار باالى این قطعات مى شوند. شرکت 
   ،DLC BALINIT است. استفاده از پوشش هاى PVD اورلیکن شرکت پیشــرو در تولید پوشش هاى الیه نازك
C و BALINIT DLC STAR براى عملکرد سیستم هاى تزریق سوخت بسیار ضرورى هستند. این پوشش ها داراى 
کاربرد زیادى در سایر قطعات پمپ و سیستم تزریق در موتورهاى دیزلى در صنایع دریایى و نیروگاه ها هستند.

پوشش BALINIT DLC پوشش هاى کربنى شبه الماس هستند که داراى سختى و مقاومت به سایش بسیار باال، 
ضریب اصطکاك بسیار پایین و چسبندگى بسیار خوبى هستند. این پوشش ها معموال داراى ضخامت 0/5 تا 5 

میکرومتر هستند. BALINIT C پوشش کربن شبه الماس حاوى ذرات کاربید تنگستن WC است.
 BALINIT C STAR این پوشش در برابر خراش ناشى از مکانیزم سایش چسبان21 بسیار مقاوم است. پوشش هاى

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی مجموعه گزارش هاى  
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 شــکل 12. قطعات پمپ تزریق 
دیزل داراى پوشش PVD با نام تجارى 
BALINIT، راست: رینگ چندضلعى 
براى پمپ تزریق دیزل، چپ: دیاگرام 

شمایى پمپ تزریق دیزل

 شــکل 11. ساختار پوشش 
BALINIT C: ساختار الیه اى این 
پوشش منجر به عملکرد خوب 
سایش چسبان و کاهش سایش 

خشک مى شود

ترکیبى از الیه فلزى CrN همراه با پوشش کربن شبه الماس است. این پوشش ها قابلیت تحمل بار بسیار باالیى 
دارند.

میکروسختى نام عمومىنام تجارىنام علمى
متداولHK نوپ

رنگ پوشش 
/دماى کارى

پوشش کربن شبه 
الماس فاقد فلز

a-C:H
 BALINIT

DLC
کربن شبه 

(DLC) سیاه / 2000350<الماس

پوشش کربن شبه 
الماس حاوى فلز

a-C:H:W
BALINIT C

WC/C
Me-DLC1000-1500 نوك

مدادى/300

پوشش کربن شبه 
الماس + الیه فلز

 CrN+a-
C:H:W

 BALINIT C
STAR

نوك 1000-1500
مدادى/300

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 پوشش DLC براى سیستم هاى متداول تزریق سوخت
نانوپوشش هاى BALINIT DLC استاندارد جدیدى در سیستم هاى ریلى متداول ایجاد کرد. پوشش کربن سخت 
شــبه الماس، مقاومت بسیار باالیى به سایش خراشان در قطعات در معرض سایش شدید در سیستم هاى تزریق 
ریلى بوجود مى آورد. ســایش در برابر ذرات ریز موجود در سوخت و تنش باالى وارده بر روى قطعه از جمله 

شرایط سخت کارى این قطعات است که پوشش BALINIT DLC طول عمر باالیى به آن ها مى دهد.

0/01

0.050/1
1

10
20

2000

100
1000

10000

WC/CUncoated

Service life[h]

BALINIT®DLC

 نمودار 1. مقایسه طول عمر 
سیستم هاى تزریق و پالنجر 

ریلى جنس فوالد یاتاقان 
 AISI(DIN1.3505) 52100

(برحسب ساعت)، شرایط توقف 
آزمون مقدار سایش 1 میکرومتر 

از ماده تحت شرایط آزمون 
تسریع شده است.

 شــکل13. قطعات پوشش دهى 
شده، راست: Wrist Pin پوشش دهى 
 Roller :چپ ،BALINIT DLC شده با
bearing پوشــش دهى شــده با 

BALINIT C

 سیستم تزریق یاتاقان هاى ساده
پوشش هاى BALINIT C کربنى سبب بهبود و مقاومت باالى بسیارى از قطعات سیستم تزریق مى شود. یکى از 
این قطعات، یاتاقان هاى انتقال حرکت از بادامک22 به پالنجر است. در سیستم تزریق معلق23 با یک پین24 ، بوش25 

و یک رولر26، براى اطمینان از کارکرد در برابرسایش، پین و بوش با الیه  BALINIT Cپوشش داده شده اند.

 پمپ پالنجر براى کاربردهاى لکوموتیو و حمل و نقل
از ســال 1980 شــرکت بالزر Balzers پوشــش هاى PVD را بــر روى پالنجرها براى پمپ هاى تک ســیلندر 
مورداســتفاده در لکوموتیوها، موتورهاى دیزل دریایى، موتورهاى ژنراتورهاى ثابت و ماشــین هاى راه ســازى 

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی مجموعه گزارش هاى  
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 شکل 14. قطعات سیستم تزریق 
تزریق  و پالنجرهاى پمپ  سوخت 

سوخت

بلبرینگ هاکمپرسورهاموتورهاى احتراقچرخ دنده ها

پمپ ها و موتورهاى 
چرخ دنده جناحىقفسه دندهزنجیرهاى محركهیدرولیک

wrist pinsشفت هاى یونیورسالدیفرانسیلاکسل عقب

یاتاقان هاى چرخشىیاتاقان هاى لغزشى پین هاى پیستونتزریق دیزل توربو

tappetvalve liftersقطعات valve trainرینگ هاى پیستون

اعمال مى کند. در این کاربردها استفاده از روغن هاى سنگین و سوخت هاى آلوده منجر به سایش و هزینه هاى 
باالى نگهدارى مى شــود. به همین ســبب پالنجرهاى اصلى مورد اســتفاده در پمپ هاى موتورهاى بزرگ با 

BALINIT C و  BALINIT DLCپوشش دهى مى شوند.

 DLC در موتورهاى دیزلى، تقریباً 10 تا 15 درصد از انرژى به دلیل اصطکاك هدر مى رود. از این رو پوشــش
الیه نشانى شده بر روى قطعات valve train موجب کاهش 40درصد ضریب اصطکاك مى شود که در نتیجه 
مصرف سوخت کاهش مى یابد و میزان گاز CO2 به مقدار 1 تا2 درصد کاهش خواهد یافت. از این رو ترکیبى 
از ســختى، چقرمگى و سهولت در به کارگیرى این پوشش ها در محیط هاى خشن موتورها، آن ها را براى این 

کاربردها مناسب کرده است. برخى دیگر از قطعات پوشش دهى شده در موتورهاى دیزلى عبارتند از:

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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محصوالت داخلی مرتبط با حمل و نقل ریلی
همگام با محصوالت جهانى در داخل کشور نیز محصوالت نانویى مختلفى جهت استفاده در صنعت حمل و نقل ریلى 
توسعه پیدا کرده است. محصوالت داخلى این حوزه را مى توان به رنگ هاى استفاده در واگن ها، تجهیزات ساخت 

واگن ها و سیستم پیشرانه تقسیم بندى کرد. از محصوالت تولید داخل مى توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 رنگ هاى ضد خوردگى و تزئینى: رنگ هاى با فناورى نانو براى کاهش میزان خوردگى و زیباســازى تولیدى 
شیمیایى فام گستر ماهان، رنگ ترك تزئینى آسیا، نانوافزدنى براى کنترل خوردگى شرکت نواوران نانو صنعت معین

 شیشه هاى کنترل کننده انرژى: شیشه هاى با قابلیت کاهش اتالف انرژى 
گروه صنعتى شیشه کاوه

 کاربردهاى نانوپوشش ها در اجزاى موتورهاى دیزلى

نانو پوشش مورد استفادهاجزاى قطعهقطعه اصلى

Diesel injection
Pressurization pump

Valve
Injection

Me-DLC
DLC
CrN

Cam shaft
Cam shaft
Follower
Tappet

Me-DLC
DLC

CrN, a-C

Piston
Upper piston ring

Piston pin
 CrN, DLC/Me-DLC

DLC/Me-DLC

CrankshaftJournal bearing
AlSn alloy

AlPbSi alloy

کاربرد فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی مجموعه گزارش هاى  
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1  http://isfahan.irib.ir/en/
web/qazvin1006381/
2   Adhesive
3  Self-extinguishing
4  http://www.axson-
technologies.com
5  NF F16-101:Fire Test to 
Railway Components
6  FAR 25-853 Vertical 
Flammability Test - Fire Test 
to Aircraft Material
7  www.huntsman.com
8  Lubchem
9  www.lubchem.co.kr/

eng/newproducts/nano-
lubricants-and-additives.
html
10  www.archoil.com
11  MetaClay
12  Cushion shock 
absorbers
13  Thermoelastoplasts 
(TEPs)
14  Steering pad
15  Railcar
16  Weelset
17  Federal Railroad 
Administration (FRA) 

standards
18  Ceramic Clear Coat
19  ZYTEXX Ceramic Clear 
Coat
20  Oerlikon balzers
21  Adhesive wear 
(scu�ng)
22  Cam
23  Floating system
24  Pin
25  Bushing
26  Roller

پی نوشت ها

 روغن موتور و نانوکوالنت: مایعات مکمل حاوى ذرات نانو 
نانو روان کار ایرانیان، نانو پوشش فلز

 فیلتر هواى خودرو: جاذب آالینده هاى خروجى از موتورها 
تولیدى و صنعتى بهران فیلتر، نانو ساختار مهرآسا

 نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا: نانوکامپوزیت هاى مورد استفاده در ساخت فضاى داخلى واگن 
فراپیشتاز هونام

 نانو پوشش هاى سخت و مقاوم: ایجاد انواع نانو پوشش ها بر روى قطعات مورد استفاده در صنعت ریلى ایجاد 
خواصى  مانند افزایش ســختى، افزایش مقاومت به سایش و در نتیجه افزایش عمر کارى قطعات وابزارها را در 

برخواهد داشت.
 سوین پالسما، یارنیکان صالح، فناوران سخت آرا

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى
 کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 

مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 

لغزش
 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 

مختلف 
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

مستقیم 
 آزمایشگاه روى تراشه 

 کاربرد نانولوله هاى کربنى در فلزات
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 

کامپوزیت و پلیمر
 کاربرد فناورى نانو در خازن ها

 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل هاى 
سوختى

 سلول هاى خورشیدى شفاف
 کاربردهـاى فناورى پالسـماى قوسـى خزنده در 

صنایع
 نانوذرات مغناطیسـى،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیمارى ها
 کاربـرد فناورى نانـو در منسـوجات پزشـکى و 

بهداشتى
 کاربـرد نانومواد سـلولز در فیلم هاى بسـته بندى 

خوراکى
 کاربرد هاى نانو ذرات نور تاب در بهبود سـلول هاى 

خورشیدى
 نانـو حسـگرهاى تشـخیص و اندازه گیـرى گاز 

دى اکسید گوگرد
 راهکارهاى مقابله با آلودگى هوا توسط فناورى نانو

 نانـو حسـگرهاى تشـخیص و اندازه گیـرى گاز 
دى اکسید کربن

 نانو حسگرهاى تشخیص توالى دى ان اى و ژن هاى 
معیوب

 نانوذرات و دارورسانى به چشم
 کاربرد منسوجات نانوفناورانه در وسایل نقلیه

 کاربرد فناورى نانو در تصفیه آب خاکسترى

 کاربرد نانوسلولز در چاپ سه بعدى
 کاربرد نانو مواد سلولزى در روکش هاى خوراکى

 کاربرد نانـو کاتالیزورها در کنتـرل و رفع آلودگى 
محیط زیست

 بهبود شرایط بهداشتى سطوح تجهیزات در صنایع 
غذایى، نوشیدنى و دارویى با استفاده از فناورى نانو

 کاربرد هاى فناورى نانو در انرژى
 نانو امولسیون، نقش و کاربرد آن در پزشکى

 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات عایق 
گرمایى

 کاربرد فناورى نانو در تولید منسوجات عایق صوتى
 بهبود عملکرد پوشـش هاى مقـاوم به خوردگى با 

استفاده از نانو لوله هاى کربنى
 کاربردهاى فناورى نانو در ارتقاء توانمندى سربازان

 کاربرد فناورى نانو در صنعت چرم
 کاربرد فناورى نانو در حذف آلودگى آرسنیک از آب 

 کاربرد فناورى نانو در منسوجات بى بافت
 کاربرد نانومواد سلولز در مقوا 

 نانو بارکدها
 کاربرد فناورى نانو در چاپ منسوجات

 کاربرد فناورى نانو در تولید الیاف
 کاربرد فناورى نانو در وسایل نقلیه

 فناورى نانو؛ نقش و کاربرد آن در دندانپزشکى
 کاربرد سیاالت فوق بحرانى در صنعت داروسازى

 فناورى پالسما؛ نقش و کاربرد آن در زیست پزشکى 
 بررسـى فنـى و اقتصادى نانو پوشـش هاى جاذب 

امواج الکترومغناطیسى
 بررسی فنی و اقتصادي رنگ هاي دریایی (معمولی 

و نانویی)

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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