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نانوپوشــش ها به طور وســیعی در قســمت های مختلفی اســتفاده می شــوند و مثالی از این واقعیت هســتند که 
چطــور اســتفاده از نانومــواد می توانــد باعــث بهبود تکنولوژی موجــود و یا بوجــود آوردن نوع جدیدی از آن باشــد. 
اســتقاده از نانوپوشــش ها مزیت های عملکردی نســبت به پوشــش های ســنتی فراهم می کند در عین اینکه در 

بلند مدت و یا میان مدت مقرون به صرفه نیز هست.
خواصــی ماننــد ضــد میکروبی، عایــق حرارتی، تثبیت رنــگ، دفع آب و غبار، ســختی، مقاومت بــه خوردگی، 
مقاومــت بــه آتــش، بهبــود بازدهی انرژی، ضد نوشــتار، خودتمیز شــونده، جــذب رطوبت و خــواص مکانیکی و 

شیمیایی با استفاده از نانوموادی مانند نانومواد کربنی و یا نانوذرات اکسیدفلزی بسیار بهبود می یابند.
نانوذرات به همراه پوشــش ها بر روی ســطوح اعمال می شــوند و خواص سایشــی و ســختی آن را در حین اینکه 
از قوانین جدید ایمنی پیروی می کنند بهبود می بخشــند. نانوپوشــش ها همچنین عملکردهای چندگانه را در 
یک پوشش فراهم می کنند. مانند چسبندگی سطحی زیرالیه، مفاومت به خوردگی و فعالیت/عملکرد سطح.

مــواد نانومقیــاس )10 تــا 200 نانومتر( خواص خاصی را ماننــد ضدبازتاب بودن و ابرآبگریزی به ســطح می دهند. 
شفافیت باال، ضدآب بودن و عملکرد سد کردن اکسیژن، ماندگاری زیاد و عملکرد با کیفیت بسیار پر اهمیت 
هستند. نانوذرات نشان داده اند که خواص مکانیکی را حتی در مقادیر کم هم بهبود می دهند و به خاطر اندازه 

کوچک ذرات، شفافیت سطوح را تغییری نمی دهند.
یکی از برتری های کلیدی نانوپوشــش ها نســبت به دیگر عوامل تغییر دهنده خواص ســطوح )مانند پلیمرهای 
نازک( شــفافیت آنهاســت. در کنار این، نانوذرات می توانند با عوامل دیگری مانند سطوح پلیمری آبگریز همراه 
شــوند تا خواص زیرالیه را بهبود دهند. نانوپوشــش ها می توانند طوری طراحی شــوند که بر روی بیشــتر زیرالیه ها 

استفاده شوند و لذا بر روی موادی از گستره بزرگی از بازارهای مختلف قابل استفاده باشند.
از مزیت های نانوپوشش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 هزینه کمتر برای برخی از کاربردها
معمــول  پوشــش های  بــه  نســبت  بهتــر  عملکــرد   
)شفافیت، قابلیت سد کردن بهبود یافته، مقاومت در 
برابر خوردگی، کنترل طیفی )ماورا بنفش و مادون قرمز(

 انرژی کمی برای تولید پوشش ها نیاز است
 خواص منحصر بفرد پوشش ها

 نازک و ســبک: هزینه ها بسته بندی، حمل و نقل و 
انبار را کاهش می دهد.

 غیر سمی : محصول سازگار با محیط زیست
 سازگاری با سطوح

 بهبود ماندگاری/مقاومت
 محافظت از خوردگی در محیطهای خشن

 مقرون به صرفه
 کاهش زمان آماده سازی و اعمال پوشش ها

 طول عمر طوالنی تر
 فرآیند بهبودیافته
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نانوپوششها
نانوپوشــش  ها در بازارهــای متعــدد، بــه خاطــر خــواص 
کــه در پوشــش  های معمولــی دیــده  منحصــر بفردشــان 
نمی  شــود دارای پتانســیل باالیی می  باشــند. آنها امکان 
مغناطیســی،  نــوری،  خــوب  بســیار  خــواص  داشــتن 
الکترونیکــی  و  مکانیکــی  کاتالیســتی،  الکترونیکــی، 
را فراهــم می  آورنــد و آنهــای را بــرای اســتفاده  های نوینی 
در صنعــت جــذاب می  کننــد. نانوپوشــش  ها امــروزه به 

صورت روتین بر روی گســره وســیعی از زیرالیه  ها ) پالســتیک، شیشه، سرامیک و منسوجات( در صنایع بسیاری از 
الکترونیک تا فراوری نفت استفاده می شوند.

کاربردهای بســیار  که نانوپوشــش  ها را در  اندازه ذرات، ســطح و خواص الکترونیکی ســه خاصیت اصلی هســتند 
زیادی در صنعت جذاب می  کنند. سطح مخصوص زیاد در نانوذرات باعث واکنش  پذیری زیاد، جذب باال، حل 
شــوندگی بهتــر، دمای ذوب پایین  تر و خواص الکترونیکی بهتر مانند اثرات کوانتومــی که در نانوذرات کوچکتر از 10 
نانومتر دیده می  شود را فراهم می  آورد. به خاطر این خواص نانوذرات، می-توان نانوپوشش  های پیشرفته  ای را با قرار 

دادن نانوذرات در بسترهای پلیمری تولید کرد.
کــه می  تواننــد بــا تکنولــوژی فیزیکــی )ماننــد پالســما و PVD(، شــیمیایی  نانوپوشــش  ها مــواد دو بعــدی هســتند 
نانوبلورهــا،  بــه صــورت  را می  تــوان  نانوپوشــش  ها  تولیــد شــوند.   )TiO2 و ذره  ای )ماننــد  ماننــد)CVD(و ســل ژل 

نانوپوشش  های چندالیه که ضخامت هر الیه چند نانومتر است و نانوکامپوزیت  ها دسته بندی کرد.
 UV در سیستم نانوپوشش  ها، باالترین الیه پوششی است که نه تنها از الیه  های زیرین در مقابل تجزیه شیمیایی یا
محافظت می  کند بلکه از آسیب  های مکانیکی که باعث ترک یا خش بر روی سطح می  شود نیز جلوگیری می  کند.

کتورهای بسیاری مانند حجم سطح مشترک، اندازه ریزبلور،  طراحی پوشش  های نانوساختار نیازمند در نظر گرفتن فا
ضخامت تک الیه، انرژی ســطحی، بافت، تنش و کرنش ناشــی از الیه نشــانی و .. می  باشــد که همگی بســتگی به 
انتخاب مواد، روش الیه نشانی، پارامترهای فرآیند و از همه مهمتر شرایط سرویس قسمتهای پوشش خورده است. 

اندازه و توزیع اندازه نانوذرات در فرموالسیون یک پوشش، اثر بسیار زیادی بر روی عملکرد و اثر آن پوشش دارد.

 خواص
به خاطر خواصی که در مقیاس نانو وجود دارد، نانوپوشش   ها معموال چندکاره هستند و یک یا چند عدد از خواص 

زیر را از خود نشان می   دهند.
 مقاومت به خش و سایش

کن  ضد الکتریسیته سا
 چربی گریز

 آسان تمیز شونده

 ضد انعکاس
 فعالیت ضد میکروبی

 حسگر
 فعالیت کاتالیستی

نانوپوشــش   ها بیشــتر برای جلوگیری از نشت مواد )جذب ســطحی پروتین/سلول، شکل گیری بیوفیلم(، تجزیه به 
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ک/سایش استفاده می   شوند. همچنین به صورت روزافزونی برای پوشش های رسانا در انرژی و  مرور زمان و اصطکا
الکترونیک استفاده می   شوند.

 مزایای استفاده از نانوپوشش   ها
نانوذرات هنگامی که در یک بستر پلیمری قرار می   گیرند 
به چشــم انسان نامرئی هســتند. بر روی عبور نور مرظئی 
تاثیری ندارند و مواد ایده   آلی برای پوشــش   های پیشرفته 

شفاف به حساب می   آیند.
کــه نانــوذرات در یــک پلیمــر پخش می   شــوند  هنگامــی 
تــا یــک نانوکامپوزیت پیشــرفته شــفاف را شــکل دهند، 
باعــث افزایــش قــدرت پوشــش، مقاومــت بــه حــرارت و 
خش، جذب نور خورشید و بازتاب می   شوند و عملکرد 

پوشش   های فوتوکرومیک و پوشش   های شفاف خودرو را بهبود می   بخشند. پوشش   های نانوکامپوزیتی پلیمری دارای 
خواصی با کاربردهای بسیاری در محصوالت مکانیکی، نوری و الکترونیکی می   باشند.

بــه طــور کلــی، بهبــود خواص مکانیکی یک پوشــش پلیمــری )ماننــد مقاومت به خش( شــامل بهینه ســازی پلیمر 
ک الکل و تقویت ســاختار پوشــش با استفاده از فیلرهای میکروسکوپی می   باشد. هنگامی که از نانوپودر )اندازه  ال
کوچکتر از 100 نانومتر( به عنوان فیلر، جهت تقویت پلیمرها استفاده می   شود، سطح زیاد نانوفیلرها خواص متفاوتی 
را نسبت فیلرهای معمولی از خود نشان می دهد. همراه با اینکه در نانوکامپوزیت مقدار کمی نانوماده نیاز است تا 

به خواص بهبود یافته مکانیکی و دیگر خواص مطلوب برسیم.
این خواص بدون از دست رفتن شفافیت پوشش بهبود می   یابند. این برای کاربردهای نوری بسیار پراهمیت است. 
کننده طول موج نور ســاخته  که اســتفاده از پوشــش بر روی شیشــه مورد توجه باشــد، پوشــش   های انتخاب  جایی 
کنترل بهتری از طیف نور را نســبت به دیگر مواد در  شــده از نانوذرات بحث بســیار داغی اســت. نانوذرات قابلیت 
اختیار ما می   گذارد. برای فیلم   های کنترل انتخابی نور خورشید، شفافیت باال در طیف نور مریی با جذب و بازتاب 
نور مادون قرمز معیاری اصلی به حســاب می   آید. فیلم   های روی پنجره که تجاری شــده   اند می   توانند با اســتفاده از 
نانوذرات که درون فیلم   های پالستیکی هستند و بعدا بر روی شیشه اعمال می   شوند، در رقابت دست باال را داشته 
باشــند. نانــو فیلم   هــا قابلیت جــذب گرما و یا بازتــاب آن را حین اینکه تا حد باالیی شــفافیت را حفظ می   کنند، در 

اختیار می   گذارند.
درکنــار مزیت   هــای آنهــا، نانوکامپوزیتهــا می   توانند به خاطر هزینــه تولید باالی نانــوذرات و محدودیت   هــا فنی گران 
قیمت باشند. پوشش   های نانوکامپوزیتی از مقدار کمتری مواد نانومقیاس استفاده می   کنند زیرا بسیار نازک هستند 
چند میکرومتر تا یک میلیمتر بســتگی به شــیوه پوشش   دهی شــان و می   توانند بر روی ســطوح بزرگ را پوشش    دهند. 
یتــی یــک راه جایگزیــن را در اختیار می گذارنــد که می   توان از خــواص منحصر بفرد  بنابرایــن پوشــش   های نانوکامپوز

نانومواد استفاده نمود بدون اینکه هزینه زیاد تولید نانوکامپوزیت   ها را به صورت بالک متحمل باشیم.
دو نوع پوشــش نانوکامپوزیتی وجود دارد: تقویت ماتریس، که در آن فاز تقویت کننده در مقیاس نانو می   باشــد و نوع 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



۶

پوشش   های الیه   ای که ضخامت هر الیه در ابعاد نانومتری می   باشد. مزایای نانوپوشش   ها شامل موارد زیر می   باشد :

 ظاهر سطح مناسبتر
 مقاومت شیمیایی مناسب

 کاهــش نفوذپذیزی در مقابل محیط   های خورنده 
و بنابراین خواص خوردگی بهتر

 شفافیت در نور
 افزایش پایداری حرارتی و مدولی

 سطوح آسان تمیز شونده
 ضد لغزش، ضد مه، ضد جلبک و ضد نوشتار

 رسانش گرمایی و الکتریکی بهتر
 پایداری مناســب جــال و دیگر خــواص مکانیکی 

مانند مقاومت در برابر خش
 ضد انعکاس

 شفافیت
 فاقد کرومات و قلع

 چسبندگی خوب بر روی مواد مختلف

انواعنانوپوششها
نانومــواد به طور وســیعی در محصوالت پوشــش دهی اســتفاده شــده اند. از انواع نانوپوشــش ها می تــوان به موارد 

زیر اشاره نمود:
 پوشش های ضد اثر انگشت

 پوشش های آسان تمیز شونده
کتری  پوشش های ضد با

 پوشش های ضد خش
 پوشش های فوتوکاتالیستی

 پوشش های سپر در مقابل تشعشعات 
الکترومغناطیسی فرکانس باال

UV رنگ های محافظت شده در برابر 
 پوشش های قابل سوییچ

 پوشش های هادی الکتریسیته
 پوشش های خود ترمیم شونده

 نانو پرایمر برای پوشش های ضد خوردگی و رنگ
 پوشش های عایق حرارتی

 نانو پوشش های ضد اثر انگشت
نانوپوشــش های شــفاف ضد اثر انگشــت، کابرد آن ها در سطوح استلس استیل، پالستیک و شیشه می باشد. این 
نوع نانوپوشش ها برای سطوحی تزئینی همانند سطوح داخل ماشین، سطوح داخل خانه و ساختمان، و پنل های 

شیشه ای لمسی استفاده میشود. 
بــرای حــذف اثــر انگشــت روغنــی بــر روی ســطوحی هماننــد شیشــه، پنجــره، صفحــات لمســی، صفحــه نمایــش 
دستگاههای الکترونیکی و تکنولوژی مبتنی بر صفحات لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح می باشد، برای نشان 
دادن صفحه ای کامال تمیز و غیر حساس به اثر انگشت، نانوپوشش های ضد اثر انگشت بسیار مناسب می باشد. 
نیاز های برای تمیز کاری ســطوح اســتنلس استیل بسیار وســیع می باشد.تعداد تولید کننده های نانوپوشش های 

ضد اثر انگشت برای سطوح فلزی و صفحات لمسی روبه افزایش می باشد. 
پوشــش های ضد اثر انگشــت برای سطوح استنللس استیل برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها، اسانسور 
های مسافران، ماشین های بلیط دهی عمومی و پنل های پوشش بسیار مناسب می باشد.)ساختار های استنلس 
که در مصارف خانگی همانند بدنه ها، پوشــش ها، لوازم اشــپزخانه، لوازم تزئینی، دســتگیره ها، دریچه  اســتیلی 

کاربردنانوپوششهادرصنعتساختوساز مجموعه گزارش های  
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هــای خروجــی و لــوازم دفتــری، تجهیــزات تزینــی به اثر 
انگشــت حســاس می باشند( نانوپوشــش های ضد اثر 
انگشــت، اثر انگشــت را بر روی این ســطوح به کمترین 
میزان کاهش داده و براحتی توســط یک پارچه خشــک 
از بین خواهد رفت. این ها تمیز کردن شیشه ها را اسان 
کرد و مانع از اهک بستن در دوش های حمام  خواهند 

مــی گــردد و همچنیــن محافظ بســیار عالی در برابر خوردگی شیشــه می باشــند. همچنین هزینه هــای تمیز کاری و 
نگهداری برای نواحی عمومی بسیار کاهش می یابد. 

بــرای اطمینــان از اینکــه صفحــه نمایش دســتگاهای لمســی دارای خاصیت ضد اثر انگشــتی با شــد می بایســتی 
صفحات دارای خاصیت ابگریزی و روغن گریزی باشــد. بســیاری از پوشــش های روغن گریزی که در دستگاهای 
تلفن همراه استفاده می شوند بر پایه فلورو پلمیر ها می باشند که دارای خاصیت ابگریزی و روغن گریزی می باشند. 

اگرچه این خاصیت ها مشکالت دیگری را نیز بووجود می اورند.
برخی از مزایای نانو پوشش های ضد اثر انگشت به شرح ذیل می باشند:

 افزایش طول عمر محصول )ماندگاری(
 بهبود امنیت )مانع آلودگی هایی که باعث ایجاد تیرگی ها یا مهار عملکردهای نوری میشود (

کتریال می باشد.   دارای خاصیت های اضافی همانند: ضد انعکاس، ضد مه، ضد خش و آنتی با
 کاهش استفاده از مواد شوینده مضر )دارای خصوصیت خود تمیز شوندگی(

کیفیت الیه های شیشــه ای را افزایش می دهند و باعث افزایش  کارائی و  که نانو پوشــش ها،  نشــان داد شــده اســت 
عملکرد و زیبایی شناختی نیز میگردد. نانو پوشش های ضد اثر انگشت قابلیت استفاده برای بسیاری از تجهیزات 

را دارند. این ها مناسب برای سطوح فلزی و سطوح فلزی با زبری کم می باشند. 
 سهم بازار

بزرگتریــن بــازار بــرای نانو پوشــش های ضد اثر انگشــت 
صفحه نمایش های لمســی می باشــد. طبق امــار ارائه 
شــده بازاربرای رشــد صفحات نمایش لمســی تا 9.62 
بیلیون دالر رشــد خواهد داشــت که انتظار میرود 1.35 
بیلــون عدد واحد های نمایش و 800 عدد میلیون عدد 
گوشی های هوشمند در سال 2014 به این نانوپوشش ها 
مجهــز گردنــد. بــر اســاس تحقیقــات Toray در صورت 
مغرون به صرفه بودن تکنولوژی نانو پوشش های ضد اثر 
انگشت، بازار با قابلیت پوشش سالیانه برای اندازه ش 

میلیون مترمربع بوجود خواهد امد. 
این رشد بازار در 3 ایل 4 سال اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته ست و تا سال 2025 برای ان رشد 20.7% با توجه 

به رشد بازار صفحات نمایش لمسی تخمین زده شده است.

 شکل 1 . نمای شماتیک ار نانو پوشش های ضد اثر انگشت

 شــکل 2. ســهم بازار برای نانو پوشش های ضد  اثر 
انگشت در سال 2014، دالر آمریکا

لوازم 
الکترونیک، 80٪

ساخت و ساز، 4٪
لوازم خانگی، 9٪

خودرو، 7٪
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 نانوپوشش های ضد خوردگی
یک نیاز بازار کاهش استفاده از مواد سمی و پرخطر و افزایش عمر مفید پوشش های ضدخوردگی بر روی زیرالیه های 
فوالدی می باشــد. شــرکت ها به دنبال توسعه پوشــش های ضدخوردگی سبز و دوستدار محیط زیست با ماندگاری 

باال برای محافظت از فوالد می باشند.
ترکیبــات پرخطــر بســیاری در پوشــش های ضدخوردگــی تــا به امروز اســتفاده می شــوند، برخــی از آنها با اســتفاده از 
ساختارهای قانونی حذف شده اند. اما همچنان جایگزین های مناسب در حال توسعه داده شدن هستند و توسط 

بازار پذیرفته می شوند.
در حال حاضر موثرترین پوشش ضدخوردگی برای محافظت فعال از فلزات استفاده از سیستمهای دارای کرومات 
می باشد. هرچند این محصول سمی و سرطان زا شناخته شده است و امروزه استفاده از آن در محصوالت نهایی که 
به دست مشتری میرسد ممنوع شده و استفاده از آن در خطوط صنعتی توسط انجمن های اروپایی به شدت کنترل 
شده است )VUH و RoHS(. بنابراین جستجوی وسیعی برای پوشش های ضدخوردگی سبز و بی خطر برای انسان 
در جریان است. بنابراین نانوپوشش هایی توسعه داده شده اند که بازدارنده خوردگی فلز می  باشند. این پوشش های 
هوشــمند می تواننــد با تغییــرات pH در محل خوردگی مقابلــه کنند و در همچنین از برهمکنــش گونه های خورنده 
مانند آب، یون های کلر و یا اکســیژن با ســطح فلز جلوگیری کنند. تالشهای بسیاری در جهت استفاده از گرافن در 

پوشش های ضدخورگی صورت پذیرفته است.
کرومیــک متوقــف شــود.  کلیــه اســیدهای  کــه اســتفاده از  تــا ســال 2016، قوانیــن EU REACH ایجــاب می کنــد 
پوشش های ضدخورگی بر پایه روی1 امروزی چندان کارایی ندارند و منابع شناخته شده روی تا سال 2027 به انمام 
خواهند رســید. هرچند پوشــش های اکســید روی/ اکسید روی با محیط زیست ســازگاری دارند، برای محیطهای 
دریایــی آلودگــی به حســاب می آیند و همچنین از زیر الیه های آلومینیومی محافظت نمی کنند. دیگر پوشــش های 

ضدخوردگی بدون فلزات سنگین دارای عملکرد ضعیفی هستند.

کاربردهای صنعتی  توســعه سیســتمهای ضدخوردگی فعال برای زیرالیه های فلزی دارای اهمیت بســیاری برای 
یاد می باشد ولی چنین فلزاتی می توانند معموال به لحاظ  میباشد. استفاده از فلزات خالص سازی شده بسیار ز
ی آن ها  شــیمیایی فعال باشــند، که باعث می شــود استفاده از آنها را محدود کند و یا استفاده از پوشش ها را بر رو
ضــروری می کنــد. محافظــت از ســطح چنین فلزاتــی باعث رشــد قابل توجه این صنعت شــده اســت. خوردگی 
فلــزات یــک فرایند مخرب اســت که منجر به مشــکالت بزرگی در اقتصاد، مخصوصــا در صنایع هوا فضا، خودرو 

و پتروشیمی می شود.

Integran :منبع Nanovate CoP شکل3. پوشش 
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برای پوشش های مقاوم به خوردگی مغرون به صرفه که پایه اپوکسی نباشد و در محیط های دارای نوسانات دمایی، 
اسید قوی، آب و یا نمک می باشد نیازی در بازار وجود دارد. نانومواد دارای سطح بسیار زیادی می باشند. وقتی این 
سطح فعال شود، می تواند بازدارنده های ارگانیک زیادی را بر روی خود نگه  دارد. بنابراین نانوذرات مهندسی شده، 

حامل های مناسبی برای حمل بازدارنده های خوردگی به اندازه کافی می  باشند.

نانــوذرات بــا بهبــود قابل توجهی در خواص ضدخوردگی پوشــش  های اپوکســی با افزایش خاصیت انســدادی آنها و 
مقاومــت یونیشــان بوجــود می  آورنــد. پوشــش  های هوشــمند خودترمیم شــونده برای محافظــت از خوردگــی فلزات 
کــه می  توانند با آزاد کردن عامل  های فعــال از درون میکرو یا  )فــوالد، منگنــز و آلومینیوم و آلیاژهایشــان( از آن جهت 

نانوکپسول  هایی، از انتشار ترک در پوشش محافظشان جلوگیری کنند توجهات بسیاری را به خود جلب کرده  اند.

گرافــن جهــت اســتفاده در پوشــش   های ضدخوردگــی هماننــد کاربردهایــی در میکروالکترونیــک )بــه عنــوان مثال 
اتصاالت درونی، قطعات هواپیما و ادوات ایمپلنت درون بدن( توسعه داده شده است. گرافن به لحاظ شیمیایی 
خنثــی اســت و تــا 400 درجه ســانتی گراد پایدار در اتمســفر اســت و می   تــوان آن را در مقیاس چند متر رشــد داد و به 
صورت مکانیکی بر روی ســطوح دلخواه قرار داد. پوشــش   های گرافن تک-الیه و الیه   های نازکی که دارای الیه   های 
کمی از گرافن می   باشند دارای شفافیت مناسبی می   باشند. لذا پوشش   های نازکی از گرافن، به عنوان مثال تا 4 الیه 

 Teslan شــکل 4.نتایج 2000 ســاعت مه نمک برای نانوپوشش های 
Tesla Nanocoatings :منبع

کندگی نانوذرات خاص ANCatt در   شــکل 5.پرا
Ancatt : پلی آنیلین و ســاختار پوشش منبع

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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گرافن، چندان خواص نوری فلز زیرین را تغییر نمی دهد.
نشان داده شده است که پوشش   های گرافن، خوردگی گالوانیک با منشا میکروبی )MIC( فلزات را تا 2700 ساعت 
که از دسترسی میکروبها به سطح جلوگیری می   کند و یک سد تشکیل می دهد و از فضوالت  تاخیر می   اندازد، چرا 
کــه باعــث تجزیه نیکل می   شــود جلوگیری می   کنــد. هرچند یک مطالعه در ســال 2014 نشــان داده که با  میکروبــی 
اینکــه گرافن در مقابل اکسیداســیون در کوتاه مدت جلوگیری می   کنــد، در مقیاس زمانی طوالنی باعث خوردگی تر 

شدیدتری از سطوح غیر محافظت شده نشان می دهد2. 

 سهم بازار
 12 از  بیــش  ضدخوردگــی  پوشــش    های  بــرای  فعلــی  بــازار 
میلیارد دالر است. با تقاضای بیشتر برای انرژی و استخراج 
منابــع، رشــد بازار ســاالنه حــدود 4/5 درصــد تخمین ضده 
شــده اســت. نانوپوشش    ها مقاومت شــیمیایی و سایشی به 
همــراه چســبندگی بســیار مناســبی از خــود نشــان می    دهند 
ضدخوردگــی  پوشــش    های  در  فعلــی  محصــوالت  بیشــتر 
گرفتــن  اروپابــه ســمت  آمریــکای شــمالی و  مخصوصــا در 
چنیــن اســتانداردهای محیــط زیســتی دقیــق می    باشــد تا از 
ترکیبات ارگانیک فرار )VOC( جلوگیری شــود. رشــد اصلی 
بازار در فیلتراســیون آب، پوشــش    های خط لوله نفت و گاز و 

پوشش    های توربین    های بادی می    باشد.

هوافضا، 17٪

خودرو، 5٪

نظامی، 5٪

انرژی، 5٪

نفت و گاز، 
40٪

دریایی، 7٪

ساخت و ساز، 21٪

۶.ســهم بازار برای نانو پوشــش های   شــکل 
ضدخوردگی در ســال 2014، دالر آمریکا

 نانوپوشش     های ضد سایش
سختی سطوح و مقاومت در برابر سایش مواد را می توان به میزان قابل توجهی بوسیله پوشش های نانویی افزایش داد 
و موادی سختتر با خواص بیشتر ضد فرسایشی برای سطوح تولید نمود. نانو ذرات خواص ضد سایشی و سختی را 
بهبود می دهند و همچنین یک مقاومت جامع در برابر خوردگی را با رعایت الزامات قانونی و ایمنی ارائه می نماید. 
تحقیقات در این زمینه بسیار فعال بوده است و به نتایج چشم گیری نیز دست یافته است. در حال حاضر بسیای 
کید بر روی فرایند های آماده  ازبرنامه های کاربردی تبلیغاتی رد سازه های مکانیکی، ماشینکاری مواد وجود دارد. تا
ســازی فلزات میباشــد اما نتایج امیدوارکننده ای برای مواد غیر فلزی نیز نشــان داده شــده اســت. ســاختار های در 
مقیاس نانو با استفاده از دانه هایی در سایز نانو و الیه هایی نانویی کمک به عدم جابه جایی می شوندو در نتیجه 

خواص ضد سایشی به صورت چشمگیری افزایش می یابد. 
همچنین نانوپوشش ها به صورت چشمگیری خواص دیگری از جمله سختی، مقاومت در برابر شوک گرمایی برای 
کامپوزیت ها، آلیاژ های فلزی را بهبود می دهند. نانوپوشش ها نرخ فرسایش کمتری  مواد رسانا هماندد سرامیک، 
نســبت به مواد پودری مشــابه در بازرا را نشــان می دهند . پوشــش های چند الیه در مقیاس نانو که دارای الیه های 
مواد می باشد باعث بهبود در عملکرد پوشش های نانو ساختاری تک الیه میگردند. در زمانی که این پوشش ها به 

صورت دقیق تولید شوند باعث ایجاد یک تاثیر شگفت انگیز درسختی میگردد. 
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اهــداف کاربــردی ایــن محصــوالت بــه صورت عمده بــه مواردی مثل کــف، پله ها، نــرده های اهنــی، عینک های 
محافظ و پرکن های دندان پزشــکی می باشــد. همچنین پتانســیل بســایر زیادی برای موتورها و ماشین آالت وجود 
دارد. پتانســیل بســایر وســیعی برای اســتفاده از پوشــش ها در فلزات بزرگ، صفحات آلیاژ های نیکل و تیتانیوم که 
برای ابزار ها برش داده می شوند، ابزار ضد فرسایش در خودرو ها، ادوات پروازی،صنایع شیمیایی، ایمپلنت های 

جراحی، قطعات الکترونیکی و میکرو الکترونیکی می باشد. 
 حجم بازار

ک می باشد، همچنین در مرحله تحقیق و توسعه هدف تکنولوژی موتو و ماشین االت  بازار هدف مدیریت اصطکا
می باشد. هزینه های پوشش های فلزی 32 میلیارد دالر تخمین زده شده است. همچنین بازار برای پوشش های 

ضد فرسودگی و فزسایش در حدود 5 میلیارد در سال تخمین زده شده است.

خودرو، 29٪

پزشکی، 11٪

ساخت و ساز، ٪1۶نساجی، 11٪

لوازم خانگی، 
33٪

7.ســهم بــازار برای نانو پوشــش های   شکل
2014، دالر آمریکا ضدســایش در ســال 

 نانوپوشش      های ضد جلبک و آسان تمیز شونده
کنند و سطح را تمیز نگه دارند و از بین  گریز  ناوپوشش      ها می      توانند سطح زیر خود را همزمان هم آبگریز و هم چربی 
بردن آلودگی      ها را آسان کنند. این امکان را به ما می دهد که پوشش      هایی که نیاز به نگهداری کم دارند داشته باشیم 
که هم در مقابل لک شدن مقاوم هستند و هم راحت تمیز می      شوند. این پوشش      ها می      توانند بر روی سطوح مختلفی 

مانند فلز، پلیمر، شیشه و ... اعمال شوند.
مثال      های تجاری از پوشــش      های آســان تمیز شــونده شــامل مواد مورد استفاده در ساخت و ســاز مانند فلزات رنگ 
 )PMMA ،کربنات شــده برای افزایش دوام )طول عمر پیش بینی شــده 5 تا 7 ســال(، مواد پالســتیکی )مانند پلی 
با شــفافیت بیشــتر و ضد غبار )ســطوح ضد غبار مانع جذب غبار بر روی ســطح می      شــود و در نتیجه ســطوح تمیز 

می      ماند و یا تمیز کردن آن آسان می      شود(.
بخــش دریایــی یکــی از بــازار های اصلی برای نانوپوشــش      های ضد جلبک می      باشــد. تخمین زده شــده اســت که 

جلبک دریایی هزینه      ای بیش از 200 میلیارد دالر در سال برای صنعت حمل و نقل دریایی دارد.
هزینه از بین بردن و تعمیر آســیب      های ناشــی از نوشــتار ســاالنه حدود 12 تا 25 میلیارد دالر تخمین زده شده است. 
نوشتار روی دیوار خطری روز افزون برای مواد معماری در آثار باستانی به حساب می      آید. نوشتار می      تواند بر روی سطوح 
ک کردن آن بسیار دشوار و هزینه بر است. نفوذ در حفرات ماده باعث می      شود  انواع مواد تاثیر بگذارد و در اغلب موارد پا
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که اثری غیر قابل تعمیر بر روی سطوح رنگ خورده بگذارد. پوشش ضد نوشتار با استفاده از نانوذرات و پلیمرها ساخته 
می      شود تا پوششی بوجود آید که آب و چربی را همزمان دفع کند. پلی سیلوکسان پلی اورتان اصالح شده با اضافه کردن 
نانوذرات ســیلیکا در مقابل آب و هوا مقاومت خوبی دارد. نتیجه آن این اســت که ســطح پوشــش داده شده نچسب 

می      شود و بسیار آسان تمیز می      شود و این قابلیت را دارد تا در برابر چندین بار نوشتار مقاومت کند.

لوازم بهداشتی
کاشی، وان حمام، دوش، کاسه روشویی، آرماتور ساخته شده از فوالد 
زنگ نزن و کروم، کابینت های حمام، سنگ توالت، لوازم اتاق خواب

ماشین آالت و لوازم مورد استفاده در شرایط آلوده

ضد نوشتار، نمای خارجی، پنجره ها، دیوار، دروازه، جعبه پخشمحافظت از ساختمان

وسایل داخلی و آشپزخانه

ظروف آشپزخانه، فر آشپزی، ماهی تابه و قابلمه

تولید صنعتی غذا و نوشیدنی: خمیرگیر، همزن و مخزنها

کاربردهای خانگی

ژنراتورهای بادی، سلولهای خورشیدیانرژی

 جدول .کاربردهای نانوپوشــش های ضد جلبک و آســان تمیز شونده 

 حجم بازار
کرده       اند. بخصوص در مواد ساختمانی،  نانوپوشش       های آسان تمیز شونده و ضد جلبک توجه بازار را به خود جلب 
دریایی و بخش       های منزل )عمدتا حمام و دستشویی(. این پوشش       ها امکان بهبود ظاهر ماشین آالت و ابزار، سالمت 
که آلودگی       ها  کاربرد آنها بر روی سطوحی است  و مقاومت در برابر خوردگی را در محیطهای متفاوت فراهم می       کنند. 

به زیبایی، سالمت یا عملیات فنی آسیبی برسانند. هدف هم تمیزی بیشتر و هم هزینه       های تمیز کردن می       باشد.

 شکل 8 .سهم بازار برای نانو پوشش های ضد خزه و جلبک در سال 2014، دالر آمریکا

پزشکی، 22٪

لوازم خانگی، 
صنایع دریایی، 32٪۶٪

ساخت و ساز، 
35٪

انرژی، 5٪

کتری  پوشش         های آنتی با
کتری های  کره زمین و در پی آن رشد بسیار سریع بیماری ها و با کن بر روی  گسترش روز         افزون جمعیت سا به  دلیل 
بیمــاری         زا، محققــان در تالش انــد تا بــا اســتفاده از راهبردهای پیشــگیرانه مانع از بروز بیمــاری شــوند. از نانومواد در 
کتری اســتفاده می شوند. در سالیان اخیر محققان موفق به  ســاخت رنگ های دارای قابلیت ضد         میکروب یا ضد         با
کتری         ها و قارچ  کتریال شده اند، این ترکیبات می توانند از رشد و نمو با شناسایی نانو         ذرات فلزی با خاصیت آنتی         با
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تفاوت عمده بین روش های سنتی ضد         عفونی         کننده و روش های مبتنی بر فناوری نانو 
کتریال، روش متداول برای مبارزه با قارچ         ها و میکروب ها در   بر خالف پوشش های         آنتی با

ساختمان استفاده از اسپری ها و دیگر انواع آفت  کش هاست که به دلیل وجود ساختار شیمیایی 
به مرور در فضا آزاد         شده و به محیط زیست و بدن انسان آسیب می رسانند.

 بر         خالف روش متداول برای مبارزه با قارچ         ها و میکروب ها، با کمک فناوری نانو یک ویژگی 
کتری ذاتی در سطوح ایجاد می                  شود که با شستو         شو یا مواد شوینده از بین نمی روند. ضد         با

 شکل9 .نانو ذرات نقره در مسیر ماده مغذی سلول انقطاع ایجاد می کنند. 
به این ترتیب، بدون استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی، میکروب ها به شکل 

موثری از بین می روند.

 حجم بازار 
استفاده از مواد ضد میکروبی نظیر رنگ ها و پوشش ها در صنعت ساختمان، در سال           های اخیر رشد زیادی داشته 
کتــری و ضد           میکــروب در کشــورهای اروپایی و امریکایی چشــمگیر می باشــد، به طوری  اســت. کاربــرد مــواد ضد           با
که از ســال 2010 به بعد در کشــورهای اروپایی اســتفاده از مواد شــیمیایی ضد           میکروبی بســیار محدود شــده است. 
طبــق گــزارش تحلیل گــران صنعت جهانی انتظار می رود که در امریکا تا ســال 2030 هزینه اســتفاده از پوشــش های 

ضد میکروبی به بیش از یک میلیارد دالر برسد.

ها و دیگر عوامل بیماری         زا جلوگیری کنند.
کتریــال از ابتــدا نانو         ذرات فلزی را بــا رزین و افزودنی         های مورد         نظــر مخلوط و خاصیت  در ســاخت رنگ هــای آنتی         با

ضد         میکروبی به رنگ می         دهند.
کتری         ها و  که حتی با که خاصیت ضد         میکروبی نانو         ذرات نقره در رنگ ها، تا اندازه         ای بوده  بررسی         ها نشان می دهد 
کس3، آروس4، ام.آر.اس.ای5 (، نتوانسته اند در برابر  حشــراتی که در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومند )مانند اســتافیلوکا

این نانو         ذرات مقاومت کنند.

 نانوپوشش های خود تمیز شونده )بیونیک (
که قادر به تمیز و نو نگهداشتن محصوالت بعد از گذشت  تولید کننده گان مشتاق به استفاده از تکنولوژی هایی 
سالیان پس از مصرف، می باشند. به طور ایده آل این پوشش ها در چرخه های تمیز کاری های طوالنی مدت برای 
کثیفی ها و روغن، بادوام  کردن با پارچه های مرطوب برای حذف  کشــی با آب و یا تمیز  که نیاز به آب  محصوالتی 

خواهند بود. استفاده از آن نیز برای سطوح خارجی که گاهی نیاز به تمیز کاری دارند نیز مقدور می باشد.
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کاری را به حداقل می رســانند، اما معمواًل فاقد دوام می باشــند. در  تعــدای از ایــن تکنولــوژی های موجود، تمیــز 
کننــدگان به دنبــال بهره وری از نانوپوشــش هایی که هم تمیــزکاری را به حداقل می رســانند و هم  نتیجــه، تولیــد 
کثیفی، روغن، تغییرات pH، باد، یخ زدن،  که در معرض شرایط محیطی همانند  کافی برای سالیانی  دارای دوام 

رطوبت، نمک، آفتاب، آلودگی، فضوالت پرندگان، صمغ درختان باشد، می باشند.
گریز در ســالیان اخیر گســترش بســیاری یافته اســت و در حال یافتن راه  گریز و ابر آب  بازار برای پوشــش های آب 
حل هایی برای ابجاد تمایل در صنایع شیشه های خودرو، لوازم بهداشتی، قطعات الکترونیکی مصرفی، ادوات 

پزشکی، پوشش های برای پا، پارچه و سطوح خارجی حمل و نقل هوایی می باشد. 
که اساسًا متفاوت با یکدیگر می باشند قابل دسترسی است.  تمیز شدن یا خود تمیز شوندگی سطوح با دو روشی 
در مــکان هایــی که اشــعه هــای مافوق بنفش خورشــید می توانــد کثیفی های ارگانیک را بشــکند، پوشــش های 
ی سطوح می تواند اعمال گردد. در همان زمان سطح به یک سطح آب دوست تغییر می یابد  فوتوکاتالیستی بر رو
ی ســطح پخش می شــود و لکه های خشــک شــدن کمتری از چکه  که آب در ان زمان به صورت یکنواخت برر و

کردن آب بوجود خواهد آمد. 
راه دیگــر بــرای تولیــد ســطوح خود تمیزشــونده )بیونیک(، بر طبق اثر لوتــوس )اثر نیلوفری( می باشــد که در این جا 
یه تماس آب تعیین می شــود.  گرفتن زاو ســطح به یک ســطح ابر آبگریز تبدیل می شــود. ابگریزی ســطح با اندازه 
یه تماس بیشــتر از 90 درجه به طور معمول آبگریز نامیده می شــود. یک ســطح آبگریز زمانی بدســت می آید که  زاو
شــیمی ســطح با زبری ســطح مناسب ترکیب گردد. یک سطح ابر آبگریز قادر به دفع کامل قطرات آب می باشد. 

یه تماس باالی 150 درجه و یا حتی بیشتر را نشان میدهند.  گونه سطوح برای قطرات آب، زاو این 
گون می باشــد. از آنها نه تنها برای مقاومت  پوشــش های ابر ابگریز و الیه نازک دارای طیف وســیع از کاربردهای گونا
در برابر آب و میعان مه استفاده می شود بلکه برای جلوگیری از الودگی نیز استفاده می شود. زاویه تماس قطرات آب 
بر روی یک ســطح صاف ابگریز بین 100 تا 120 درجه متغییر می باشــد. اضافه شــدن زبری یا ریز بافت به یک ســطح 

آبگریز به بهبود آبگریزی آن کمک میکند و زاویه تماس به 160 تا 175 درجه افزایش می یابد. 

 بزرگی بازار
تعــدادی از شــرکت هــا محصوالتــی را جهت تکــرار اثر لوتوس 
توســعه داده انــد )BASF, EvoniK( اگرچه مشــکالتی در این 
کاهــش مــی دهــد.  کــه اقبــال گســترده آن را  روش وجــود دارد 
ســواالتی نیز برای دوام پوشــش، نیاز به لیتوگرافی گران           قیمت 
و اعمــال بــر روی ســطوح بــزرگ وجــود دارد. ایــن البتــه متوجه 
پوشــش           های آبگریــز و ابرآبگریــز نیــز می           باشــد. این پوشــش           ها 

می           توانند به راحتی آسیب ببیند و دوام زیادی ندارد.
رهیافت           های معمول برای پوشش           های آبگریز شامل استفاده 
از نانوذرات در فروموالسیون خاص و استفاده از پلیمرهای فلور 
دار می           باشــد. شــرکت Aculon از روش یک تک الیــه خودآرا از 

فوسفونات)SAMP( استفاده می           کند. SAMP می           تواند فلزات، اکسید فلزات، شیشه، سرامیک، ذرات، نیمه           هادی           ها 

لوازم الکترونیک، 
1۶٪

خودرو، 
23٪

نساجی، ٪10پزشکی، 9٪

لوازم خانگی، 
27٪

ساخت وساز، 13٪
انرژی، 2٪

 شــکل 10.ســهم بازار برای نانوپوشش های 
کتری در ســال 2014، دالر آمریکا ضد با
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 نانوپوشش های خودتمیزشونده )فوتوکالیستی(
پوشش های نانو دی اکسید تیتانیوم خود تمیز شونده، به شدت به نفع نگهداری ساختمان ها )خصوصا برای اسمان 
خراش ها( از آنجایی که نیاز مادی برای تمیزکاری سطوح را کاهش می دهند، می باشد. مدل های متنوع از سطوح می 
توانند با دی اکسید تیتانیوم پوشش داده شوند تا به صورت خود تمیز شونده در زیر نور خورشید یا چراغ اتاق تبدیل شوند. 
بنابراین سطوح بر پایه رنگ، سرامیک، شیشه، سیمان که حاوی مواد فعال کننده نانوذرات فوتوکاتالیستی تیتانیوم 

ک وکلیه نواحی نزدیک به ان ها را دارد.  می باشد کاربرد وسیعی برای خلق محیطی تمیز و پا
کتری9876می توانند بــه میزان قابل  پوشــش های فوتوکاتالیســتی بــه خاطر اثرشــان بر روی جلبــک، ویروس، قــارچ و با

توجهی میکروارگانیسم هایی را که بر روی مواد داخل خانه رشد می کنند کاهش دهد.
آلودگــی هــوای داخلــی ســاختمانها در مکان هــای عمومــی مســاله مهمــی در بهداشــت عمومی می باشــد و حضور 
آلودگی هــای میکروبــی در محیطهــای مرطوب یکــی از عوامل کاهش کیفیت هوای داخلی ســاختمان و در نتیجه 

سندروم ساختمان مریض10می باشد.
فوتوکاتالیســت ها واکنش های شــیمیایی را در زبر تابش نور ســرعت می بخشــند. این در مورد تجزیه مواد ارگانیکی 
 ،TiO2 مانند چربی ها، روغن یا حتی میکروبها نیز صدق می کند. در مورد معمول ترین فوتوکاتالیست مورد استفاده

عملکرد کاتالیستی به شکل قابل توجهی در مقیاس نانو بهبود می یابد. 
نانو TiO2 دارای ســطح مخصوص بســیار زیاد، حجم تخلخل زیاد و اندازه حفرات بزرگ، فعالیت زیاد و چگالی کم 
می باشد. این خواص سطح در دسترس و انتقال جرم برای جذب سطحی آلودگی های ارگانیک را زیاد می کند و از آنجا 
که واکنش های فوتوکاتالیستی بسته به واکنش های شیمیایی روی سطح دارد، باعث عملکرد فوتوکاتالیستی بهتری 
می شود. نانو TiO2 نور را در محدوده ماورا بنفش جذب می کند، ولی جذب بسیار ناچیزی در محدوده مرئی دارد. این 

خاصیت آن را تبدیل به مولفه ای برای محافظت سطوح از تخریب توسط UV تبدیل می کند.
ک کنندگی با آب می باشد. در محیط های   کاربردهای آن در زمینه خودتمیزشوندگی، ضد مه، ضد میکروبی و یا پا
داخلی ســاختمان، اکثر ســطوح، مانند ســرامیکها، شیشــه پنجره یا کاغذ به مرور زمان توســط مواد ارگانیک مانند 

و حتی برخی پلیمرها را پوشش دهد. SAMP با زیرالیه پیوند کوواالنسی تشکیل می دهد.
ک و لوازم خانگــی و لوازم  رشــد آینــده در ضــدآب کــردن قطعــات الکترونیکی و پارچه           های خودتمیزشــونده و پوشــا

بهداشتی خواهد بود. بخصوص در بازار آسیا که هم           اکنون هم تقاضای زیادی وجود دارد.

TiO2 شکل 11. مکانیزم فوتوکاتالیسیتی بر روی یک سطح دارای نانوذرات 
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 حجم بازار
پوشــش             های نانو TiO2 به صورت وسیعی تجاری شده             اند و 
پایی( در تصفیه هوا  )بــه طور خاص در بازارهای ژاپنی و ارو
و آب، شیشــه خودتمیزشونده، محصوالت بتنی و بسیاری 

پوشش             های دیگر استفاده شده است.
محصوالتی که در بازار هستند عبارتند از:

Pikington Activ شیشه خودتمیزشونده 
Alcoa از شرکت Ecoclean نمای ساختمان 

Boral از BoralPure کاشی دودخوار 
ایــن محصــوالت همگی شــامل TiO2 نانومقیاس هســتند11 . 

پوشش             های فوتوکاتالیستی بر روی تعداد زیادی از ساختمان             های ژاپن مانند ترمینال فرودگاه بین             المللی Chuba اعمال 
شده             اند. بازار تکنولوژی فوتوکالیستی در ژاپن در دهه گذشته رشد چشمگیری را داشته است و بنا به گزارش انجمن 

صنعتی فوتوکاتالیستی ژاپن، در فروش ارزشی بیش از 1 میلیارد دالر در سال 2012 داشته است.
حجم کلی فروش برای تکنولوژی             های تمیزکاری در ســال             های اخیر بخصوص در آســیا، بســیار افزایش داشــته است. 
ماننــد تصفیه کننده             های هوای فوتوکاتالیســتی. بازارهای آســیا و اروپا بزرگترین بــازار و امریکا اندکی کوچکتر در حال 

حاضر هستند.

ساخت و ساز، 80٪

پزشکی، 10٪

لوازم خانگی، 10٪

 شــکل 12. ســهم بازار برای نانوپوشش های 
فوتوکاتالیســتی در ســال 2014، دالر آمریکا

UV نانوپوشش های مقاوم در برابر 
بــا افزایــش ســاالنه میــزان تابــش UV، روشــهای موثر بــرای جلوگیری از اشــعه UV برای محافظت از پوســت انســان، 
پالســتیک، چوب و دیگر مواد پلیمری یک ضرورت اســت. تابش UV همچنین می              تواند باعث آســیب شــدید به 
منسوجات، پالستیکها، رنگ و چوب شود. بنابراین توسعه سپرهای UV موثر اهمیت بسیاری در سالمت، جامعه 

و محیط زیست ما دارد.
تــی وجــود دارد. قوانیــن مربــوط به پخــش VOC در ســاختمان در  بــرای پایــداری محیطــی رنگهــا و پوشــش              ها تمایال
بســیاری از کشــورها، بخصوص اروپا و امریکای شــمالی ســخت تر می              شود. نیاز اســت تا محصوالت پتروشیمی را 
کرد و پایداری انها را افزایش داد. با توجه  که در پوشش              های چوب استفاده می              شود با پوشش              های ارگانیک تعویض 
که این قوانین ایجاد می              کنند، بازار پوشش چوب از پوشش              های بر پایه حالل به سمت پوشش              های  به تقاضاهایی 
بدون حالل یا با حالل کم حرکت می              کند. پوشــش              های مورد عالقه شــامل پوشــش              هایی است که پایه آب باشد، با 

نور آفتاب پخته شود و نانو پودری باشد.
پوشش              های شفاف جذب کننده یا سد کننده UV در حال حاضر 2 کاربرد دارند:

ک الکل محافظ UV برای سطوح چوبی  ال

روغن، غبار و دود پوشــیده می شــود و کثیف می شــوند. پوشش های نانو TiO2 شفاف می توانند به طوری باشند که 
هیچ تاثیر عینی بر روی رنگ یا شــفافیت زیر الیه نداشــته باشــند. اما می توانند مواد ارگانیک را به محض نشســتن 
تجزیه کنند. به منظور دستیابی به خاصیت فوتوکاتالیستی در محیط های داخلی که معموال نور UV کمی دارند، 

طیف جذب TiO2 را می توان با دوپ کردن کمی تغییر داد.

کاربردنانوپوششهادرصنعتساختوساز مجموعه گزارش های  
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 پوشش محافظت کننده در مقابل UV بر روی سطوح پلیمری تا طول عمرشان افزایش یابد.
نانومواد می              توانند باعث بهبود حفاظت در برابر UV برای پوشش              های پایه آب یا پایه حالل شوند. نانوذرات اکسید 
که در برابر UV محافظت می              کنند، در  روی)ZnO( اکسید تیتانیوم )TiO2( و اکسید سریوم )CeO2( در محصوالتی 
بازار منسوجات و یا لوازم خارجی ساختمان استفاده می              شود. به خاطر نسبت زیاد سطح به حجم، نانوذرات بهبود 

کار را انجام می              دهند از خود نشان می              دهند. قابل توجهی در سد کردن UV به نسبت دیگر موادی که این 
 حجم بازار

بازار پوشــش چوب در حال حاضر 7/5 میلیارد دالر ارزش گذاری شــده. آســیا بزرگترین بازار را در این میان دارد که 
ارزش آن در سال 2013 4 میلیارد دالر بود. بازار امریکای شمالی حدود 0/8 میلیارد دالر و در اروپا 1/6 میلیارد دالر 

و باقی جهان 1ر1 میلیارد دالر تخمین زده شده است.

ساخت و ساز، 83٪

خودرو، 8٪
نساجی، 9٪

 شکل13 .ســهم بازار برای نانوپوشش های 
مقاوم در برابر نور فرابنفش در سال 2014، دالر آمریکا

 نانوپوشش               های ضدبازتاب
به حداقل رســاندن بازتاب از روی ســطوح افزاره               هایی مانند حسگرها، حســگرهای نوری و سلولهای خورشیدی، و 

بنابراین افزایش عبور نور به درون افزاره کلید اصلی افزایش عملکرد آن می               باشد.
پوشــش               های ضــد بازتاب بر روی ســطوح شــفاف مانند شیشــه، اجزای مهمــی در ادوات اپتیکــی و اپتوالکترونیکی 
)ماننــد صفحــه نمایش تبلتها، صفحات نمایش تلویزیون و موبایلها(، لنزهــای اپتیکی )مانند دوربین( و پنل               های 

فوتوولتایی می               باشند12.
شیشه بدون پوشش 8% نور فرودی را بازتاب می دهد و دید را در محیطهای کم نور بسیار دشوار می               کند و به شدت بر 
روی کنتراست رنگ صفحه تاثیر می               گذارد و بنابراین نیاز مشخصی در بازار برای این پوشش وجود دارد. همچنین 
پوشــش               های ضــد بازتــاب که در حــال حاضر در این بــازار ارایه می               شــود محدودیت               هایی دارد و نیازی برای توســعه 
پوشــش               های ضدبازتاب به صورت بهینه که دارای خواص مکانیکی بســیار خوب برای استفاده در بازار به صورت 

وسیع را دارا باشد وجود دارد.
تعــدادی فراینــد بــر پایه الیه               های نازک متخلخل به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش کارایی در تولید توســعه داده 
شده               اند. هرچند، این تکنیکها به صورت کلی شامل چند مرحله می               باشد، آنها محدود به پوشش                بر روی یک طرف 
ســطح و ســطوح مسطح می               باشــند و برای سطوح بزرگ قابل اجرا نیستند. استفاده از پلیمرها نتیجه اپتیکی خوبی 
دارد ولی استحکام مکانیکی ندارد. و مواد غیرارگانیک متخلخل عملکرد مکانیکی مناسبی دارند ولی در عملکرد 
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اپتیکی بهینه نیستند چرا که به راحتی به آنها آسیب می               رسد.
محدودیت               هــای روشــهای الیه نشــانی امــروزی و چالش               های محیط زیســتی و پایــداری آنها کاربرد وســیع آنها را در 
صفحــات نمایــش محدود کرده اســت. بنابراین فرصتی برای نانوپوشــش               هایی که چندکاره هســتند، هزینه پایین 

دارند و به راحتی الیه نشانی می               شوند وجود دارد.
در ســالهای اخیــر کاهــش قابــل توجهی در قیمت ســلولهای خورشــیدی وجود داشــته، و بــا افزایش قیمــت انرژی، 
استفاده از انرژی خورشیدی به لحاظ اقتصادی توجهات زیادی را به خود جلب کرده. بخصوص در مناطق دور از 

دسترس و مناطقی که هزینه انرژی باالست13. 
هرچنــد، نیــاز شــدیدی بــرای کاهش هزینه الکتریســیته تولید شــده از خورشــید بــا افزایش کارایی پنل               هــا و کاهش 
هزینه               های نگهداری و تمیز کاری آنها وجود دارد. استفاده از پوشش               های ضد بازتاب که پایداری و عملکرد پوشش 

شیشه پنل را زیاد می               کند بسیار ضروری است. 
تقریبــا 4% از نــور از شیشــه پنل               هــای خورشــیدی بازتــاب می               شــود کــه باعــث از کاهــش انــرژی تولیــدی می-شــود. 
پوشش               های ضد بازتاب امکان بهبود عملکرد تبدیل انرژی و به حداقل رساندن بازتاب را از طریق افزایش عبور نور 

و کاهش بازتاب فرنل را در طیف وسیعی از طول موج ها بدست می دهد14 15. 
فیلم               های نازک نانومتخلخل با خواص ضد بازتاب به تولید رسیده               اند، اما استفاده از آنها در محیط بیرون به خاطر 
قابلیت تمیز کاری آنها و استحکامشان محدود شده است. بنابراین توسعه دهندگان محصول پوششی ضدبازتاب 

با امکان خودتمیزشوندگی تولید کرده               اند.
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در پوشش               های ضد بازتاب استفاده شده               اند. نانو تیتانیا به عنوان یک کاتالیست برای 
شکســتن غبار بر روی ســطح عمل می               کند و ضریب شکســت پوشــش را تا حد دلخواه باال می               برد تا خاصیت ضد 

بازتاب مطلوب شود.

 شــکل 14 .شــماتیک پوشــش ضد بازتاب با اســتفاده از پوشــش نانو متخلخل

نانوذرات ســیلیکای مزوپور همچنین در ســاخت پوشــش                های ضد بازتاب بر روی شیشــه نیز اســتفاده می                شــوند. 
ترکیب نانوذرات ســیلیکای مزوپور با یک چســباننده مناســب یک پوشــش تک الیه مســتحکم را با بازتاب کمتر از 

0/1 % بدست می دهد.

 بزرگی بازار
شیشه پوشش                دهی شده ضد بازتاب هنوز می                تواند در بخشهای بیشتری غیر از انرژی خورشیدی وارد شود، هرچند در 

کاربردهای دیگر سرکی کشیده                 است. بنابراین فرصت                هایی بری توسعه نانوپوشش                های موثر با هزینه کم وجود دارد.
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تقاضای اصلی در بخش فوتوولتاییک برای پوشش شیشه خورشیدی است. به صورتی که بیش از 60% مدول                های 
بر پایه ویفر از پوشش                های ضد بازتاب بر روی شیشه استفاده می                کنند16. هرچند هنوز بازار بزرگی برای پوشش دهی 

پنل                های خورشیدی پوشش داده نشده در دنیا وجود دارد. )بیش از 300 میلیون پنل خورشیدی در دنیا(.
تخمیــن بــازار برای پوشــش ضد بازتاب در ســال 2014 حــدود 2/5 تا 3 میلیارد دالر با توجه بــه منابع صنعتی برآورد 

شده است.

 شکل 15.درآمدهای نانوپوشش های ضد بازتاب 2010 تا 2025 )میلیون دالر(
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اندازهبازاروفرصتها
کاربــری  پوشــش هــای فوتوکاتالیســتی نانــو ذرات TiO2 بــا 
گســترده ای در صنعــت ســاختمان اســتفاده مــی شــود. 
تعداد زیادی از ســاختمان هایی که توسط این پوشش ها، 
پوشش داده شده اند وجود دارند که از مزایایی مانند کاهش 
تعمیــرات و نگهداری بخصوص برای اســمان خــراش ها و 

هزینه های تمیز نگهداشتن آن ها بهره می بردند. 
کاتالیســتی برای بهبود کیفیت هوای  نانوپوشــش های فوتو 
داخلــی بــا کاهش مــواد ســمی و دیگر مواد شــیمیایی مضر 
برای مردم عرضه شــده است. همچنین شیشه هایی که با 

نانو پوشش داده شده اند نیز در بازار موجود می باشد. 
گشترده ای موجود  پوشــش های نانویی TiO2 به صورت 
کاربرد های تصفیه آب و هوا،  ی از  می باشــد و در بسیار

خود تمیز شــونده محصوالت ســیمانی و ... مورد استفاده قرار میگیرند. 
 محصوالت که در حال حاضر موجود می باشند شامل:
Pilkington’s Activ شیشه های خود تمیز شونده با برند 

 Alcoa از شرکت Eco clean پوشش های نما 
Boral’s BoralPureTMSMOG-EATING کاشی های 

فوتوکاتالیستی، 82٪

مقاوم به نور فرابنفش، 5٪
مقاوم به خوردگی، 1٪

ضد خزه و 
آسان تمیزشونده، ۶٪

خود تمیزشونده، 
۶٪

 شکل 1۶.در امد از نانو پوشش ها در صنعت ساختمان، 
معماری و محافظ های خارجی در سال 2014 با توجه به 

نوع نانو پوشش، درصد

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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تمامی این پوشــش ها حاوی TiO2 در مقیاس نانو می باشــند 17. بازار پوشــش در چین نیز به ســرعت در حال رشد می 
باشد و نانو ذرات فوتوکاتالیستی TiO2 با خاصیت خود تمیز شوندگی، بی بوسازی، دارای بازر بزرگی بر اساس تقاضا در 
آسیا می باشد. این پوش های فوتوکاتالیستی دارای بازار 900 میلیون دالری به تنهایی در ژاپن می باشد همچنین برخی 

از کشور های اروپایی بخصوص آلمان نیز تقاضا برای این پوشش ها وجود دارد. 
پوشش های چوب به طور معمول در موارد به شرح ذیل استفاده می شوند : 

 پوشش های نما 
 مبلمان 

 تزئینات 

 کف پوش ها 
 در ها و پنجره ها 

پوشش های برای چوب دارای بازاری به ارزش 7.5 میلیارد دالر میباشد. اکشورهای حوزه اقیانوس ارام بزرگترین بازار با 
ارزش 4 میلیارد دالر در سال 2013 می باشد. بزرگی بازار امریکای شمالی نیز به صورت تقریبی به 0.8 میلیارد دالر، بازار 

اروپا 1.6 میلیارد دالر و الباقی دنیا 1.1 میلیارد دالر اندازه گیری شده است .
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