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نانوکف پوش های پلیمری
استفاده از فناوری نانو باعث بهبود عملکرد و بازدهی در صنایع مختلف و پیشرفت حوزه های مختلف مانند علوم 
فیزیک، شیمی، مواد و مهندسی شده است. به دلیل قابلیت های منحصربه فرد محصوالت تولیدشده با استفاده از 
فناوری نانو در مقایسه با محصوالت موجود در بازار، این فناوری کاربردهای گسترده ای در صنایع پلیمر و کامپوزیت 
یافته اســت. با اســتفاده از فناوری نانو قابلیت های متنوعی در قطعات و تجهیزات صنعتی پلیمری ایجاد شــده و 
کاربردهای  کرده اســت.  عملکرد آن ها بهبود یافته اســت. همین امر بازارهای جدیدی برای این محصوالت ایجاد 
متنوعی از فناوری نانو در صنعت ســاختمان وجود دارد که در شــکل ۱ نشــان داده شــده است. یکی از موارد کاربرد 
موفق فناوری نانو، بهبود خواص کف پوش های پلیمری مورداســتفاده در صنایع مختلف اســت. بهبود مقاومت به 
سایش، افزایش استحکام مکانیکی، ایجاد قابلیت استفاده در محیط های با دمای پایین، عمر کاری باال و ایجاد 
کتریال از جمله خواصی هســتند که با اســتفاده از فناوری نانو در کف پوش ها ایجاد شــده و یا بهبود  خواص آنتی با

یافته اند.

کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان  شکل 1. 

وضعیتبازارکفپوشها
رشد سالیانه تقاضا برای کف پوش ها در ایاالت متحده ۶/۱% پیش بینی شده است و در سال ۲۰۱۹ این بازار معادل 
۱۱/۳میلیارد مترمربع و ارزشــی برابر با ۱۶/۷میلیارد دالر داشــته است. رشد جهانی این بازار ۳/۱% پیش بینی شده 
است و در سال ۲۰۲۲ به رقمی معادل ۲۲۶میلیارد دالر خواهد رسید. بازار کف پوش ها طیف گسترده ای از کاربردها 

را شامل می شود که عبارت اند از:
 ساختمان مسکونی؛

 تجهیزات بیمارستانی؛

سلول خورشیدی

شیشه 
ضد انعکاس

پنجره 
هوشمند

کف پوش ها

سقف عایق 
و ضدآتش

کاشی سقف 
خودتمیز-

شونده

پیل سوختی
سیمان 

بهبودیافته

پنجره

سطوح 
خودتمیزشونده

انواع عایق با 
کارایی باال

سرامیک ها

سطوح 
کتری و  ضدبا
ضدمیکروب

پنجره ها و 
دیوارهای مقاوم 

در برابر آتش
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کن ورزشی؛  اما
 ادارات؛
 خودرو.

در حــال حاضــر شــرکت های بزرگــی در زمینه تولید انواع کف پوش در جهان فعال هســتند که می توان شــرکت های 
کف پــوش آرمســترانگ۱، هلدینــگ فوربــو۲ ، اینترفیس۳، صنایــع موهاوک4 و تارکــت5 را نام برد. فنــاوری نانو در تولید 

کف پوش ها به دالیل زیر موردتوجه قرار گرفته است.
 نانوذرات نســبت به ذرات درشــت تر از همان جنس، برهم ُکنش بهتری با مواد دارند و به همین دلیل عمر 

کاری باالتری خواهند داشت.
 نانوذرات در مقابل نور مرئی شفاف هستند.

 خواصــی از جملــه مقاومــت به خراش، مقاوم در برابــر UV، جذب یا انعکاس امــواج مادون قرمز، مقاوم در 
کتری و خودتمیزشوندگی با استفاده از نانومواد قابل دستیابی  برابر آتش، هدایت الکتریکی، خاصیت ضدبا

است.

خواصکفپوشهایپلیمری
در توجــه بــه کاربــرد کف پوش ها، خواص متنوعــی برای آن ها موردنیاز اســت. عمومًا کف پوش پلیمــری باید دارای 

ویژگی های زیر باشد:
برابرتنشمکانیکی مقاومتدر

تمامــی کفه هــا تحــت تنش هــای مکانیکــی مختلف هســتند. برای حفاظــت از بتــن در برابــر بارهای نقطــه ای باال 
که در مقابل  کف پوش باید حداقل ضخامت الزم را داشــته باشــد و باید اســتحکام فشــاری آن به قدری باال باشــد 
بــار مقاومــت کنــد. حداقــل ضخامت کف پوش برای جایی که وســایل نقلیه ســنگین تــردد می کنند بایــد بیش از 
mm ۳ باشــد. بــرای جایی که عبورومرور پیاده انجام می شــود، ضخامت mm ۳ کافی اســت. یکــی از عواملی که 

ســبب می شــود دوام کف پوش ها مطابق نظر مصرف کننده نباشــد، این است که ضخامت کف پوش را کم در نظر 
می گیرنــد. کف پوش هــای دارای ضخامــت بیــش از mm ۳، بــار اعمال شــده را به خوبــی توزیع می کننــد. جدول ۱ 

حداقل ضخامت پوشش های پیشنهادی یک شرکت برای کف پوش های اپوکسی را نشان می دهد.
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کفدسته ضخامت موردنیازمیزان ترافیک 

Floor SealLDتا ۱5۰ میکرومتر

Floor CoatingLD / MD۱5۰ تا ۳۰۰ میکرومتر

High Build Floor CoatingMD۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرومتر

Multi-Layer FlooringMD / HDبیشتر از ۲ میلی متر

Flow Applied FlooringMD / HD۲ تا ۳ میلی متر

Resin Screed FlooringMD / HDبیشتر از 4 میلی متر

Heavy Duty Flowable FlooringHD / VHD4 تا ۶ میلی متر

Heavy Duty Resin FlooringVHDبیشتر از ۶ میلی متر

کف پوش های اپوکسی  جدول 1. حداقل ضخامت پوشش های پیشنهادی یک شرکت برای 

LD: ترافیک سبک، MD: ترافیک نیمه سنگین، HD: ترافیک سنگین، VHD: ترافیک بسیار سنگین

اســتحکام کفه بتنی حدود ۲5 تا MPa ۳5 اســت. اســتحکام کف پوش اپوکســی ۷۰ تا MPa ۱۰۰ اســت. با افزایش 
ضخامت، بار در ســطح بیشــتری از بتون پخش می شــود. به عنوان مثال وقتی از کفه بتنی MPa ۳۰ اســتفاده شود و 
بار اعمالی یک کامیون MPa ۷۰ باشد، ضریب توزیع بار توسط کف پوش باید بیشتر از ۲/۳ برابر باشد. طبق نمودار 

شکل ۲ برای دستیابی به این ضریب توزیع بار، ضخامت الیه پوشش باید حداقل mm ۳ باشد.

کف پوش  شــکل 2. نمودار ارتباط ضریب توزیع بار برحســب ضخامت 
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تغییراتدمایی
که  تمام پوشــش های پالســتیکی انبســاط حرارتی بیشــتری نســبت به بتون دارند. در عمل این بدان معنی اســت 
گهانی دما در کف باعث تنش برشــی در فصل مشــترک بتون-پوشــش می شــود. این تنش ها مثاًل زمانی  تغییرات نا
کــه آب داغ ریختــه شــود یــا جلــو گرم کن هــای پخت وپــز، ممکن اســت اتفاق افتــد. در میــان پلی اورتان، اپوکســی و 

متیل متااکریلیت، اپوکسی کمترین انبساط حرارتی را دارد.

تنششیمیایی
مواد شــیمیایی که با پوشــش در ارتباط خواهند بود باید شناســایی شوند. در جایی که در آن ماشین آالت صنعتی 
قــرار دارد، روغــن بــرش، روغن هیدرولیک، حالل ها و اســیدهای اچ کننده وجود دارنــد. در صنعت لبنیات معمواًل 
کتیک وجود دارد. در صنعت شیمیایی نیز تقریبًا تمام مواد شیمیایی یافت می شود. پوشش های اپوکسی  اسیدال

مقاومت شیمیایی خوبی دارند ولی محدودیت هایی نیز وجود دارد.

ضدلغزشبودن
که  به معنی زبری سطح است. در محیط های خشک معمواًل غیرضروری است ولی در محیط های تر مثاًل جایی 
روغن ریخته می شود ضروری است. درجه ُسر بودن باید در آزمایش مشخص شود. با افزودنی های ضدلغزش روی 

پوشش باالیی پوشش می توان این خاصیت را در کف پوش تقویت کرد.

قابلیتتمیزکاری
کوراتز  که دارای دانه های  این قابلیت به درجه ضدُسر بودن مرتبط است. بعضی از پوشش ها ضدُسری ذاتی دارند 
کی مقاوم به ســایش کپسوله شــده اند. با این کار هم قابلیت تمیزکاری و هم ضدُسر  هســتند که در ســطح در الیه ال
بــودن بــه دســت می آید. بعضــی مواقــع الزامات بــرای قابلیت تمیزکاری بســیار ســخت گیرانه اســت؛ مانند صنایع 

نیروگاهی حساس و آزمایشگاه ها. در این موارد کف پوش باید کاماًل صاف و براق باشد.

عاریازحفرهبودن
در صنایــع غذایــی و دارویــی نیــاز طبیعــی اســت که کف پــوش صاف و عــاری از تخلخل باشــد. ســفارش دهنده 
کف پــوش باید مراقب این موضوع باشــد. تأمین کننده کف پوش نیز باید بتوانــد عاری از تخلخل بودن کف پوش را 

مستند کند. این کار را با سنگ زنی و تصویربرداری از مقطع پوشش انجام می دهند.

ترازبودن
کفه یک اهمیت بنیادین است. غیریکنواختی های زیرالیه با تغییر ضخامت پوشش جبران خواهد شد  تراز بودن 

ولی تورفتگی های بزرگ قبل از پوشش دادن باید برطرف شوند.

قابلتعمیربودن
تخریب ناشــی از ضربه، خوردگی شــیمیایی یا باال رفتن دما به ســرعت باید برطرف شــود. کف پوش های اپوکســی 
راحت تعمیر می شــوند. ولی این را هم باید در نظر گرفت که تفاوت اندک در ســایه یا شــفافیت باعث می شــود که تا 
مدتی جای تعمیر مشخص باشد. تا حد ممکن جای تعمیر باید با مواد یکسانی با کف پوش اصلی انجام شود. دیگر 
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 UV موارد نیز شــامل نفوذناپذیری در برابر مایعات، سفت وســخت بودن، مقاومت در برابر اثرات منفی رطوبت و پرتو
 )PUs( ۱۰پلی استر پلی اترامیدها8، پلی ال ها۹، پلی اورتان ها ،)PEAs( ۷کلی آلکیدها۶، پلی استرآمیدها است. به طور 
و از همه مهم تر اپوکسی ها۱۱ موادی هستند که برای پوشش قطعات صنعتی و تجهیزات ساختمانی و کف پوش ها 
به کار می روند. از میان موارد فوق، اپوکسی و پلی اورتان برای ساخت کف پوش ها به طور گسترده استفاده می شوند.

اپوکسی
رزیناپوکسی ساختار

رزین هــای اپوکســی به خاطــِر داشــتن مقاومــت شــیمیایی و 
بــاال، خــواص چســبندگی شــگفت آور، انقبــاض  خوردگــی 
انجمــادی پاییــن و قیمــت پاییــن در بســیاری از کاربردهای 
کار می رونــد. اپوکســی جــزو خانــواده ترموســت  پوشــش بــه 
)گرماســخت( رزین هاســت. رزین هــای اپوکســی پلیمرهای 
تثبیت گرمایی هســتند که از پیوند شــیمیایی مولکول های 
کوچک تــر و تبدیــل آن هــا بــه مولکول هــای بزرگ تــر ســاخته 
می شوند. اپوکسی های پخت شده۱۲ با گرما ذوب نمی شوند. 
ایــن پدیــده آن هــا را از دیگــر پالســتیک ها ماننــد پلی اتیلــن، 
کــه بارهــا قابلیــت ذوب شــدن  ونیــل پلی پروپیلــن و غیــره 
دارنــد، متمایــز می ســازد. اپوکســی پرکاربردتریــن رزیــن برای 

پوشــش های صنعتی محافظتی اســت. رزین اپوکســی با متوســط جرم مولکولــی پایین )۳8۰( در دمــای اتاق مایع 
اســت. می تواند بدون اســتفاده از حالل اســتفاده شود. می تواند تبخیر شــود و به عنوان پوشش نازک و پرکننده گپ 
و غیره اســتفاده شــود. رزین اپوکســی با جرم مولکولی باال )۱۰۰۰( در دمای اتاق جامد اســت. باید برای اســتفاده در 
کاربرد مصرفی اپوکسی را تعیین  ک و رنگ است؛ بنابراین جرم مولکولی  کاربرد آن ال یک حالل ارگانیک حل شود. 

می کند.

پختکفپوشاپوکسی
واژه پخت شدن یا همان عمل آوری فرایندی است که در آن یک یا چند نوع از واکنش گرها یعنی اپوکسی و یک عامل 
پخت از مواد با وزن مولکولی پایین به شــبکه ای از پلیمر با تعداد زیادی پیوند عرضی تبدیل می شــود. برای تبدیل 
رزین اپوکســی به پالســتیک اپوکسی ترموست غیرقابل نفوذ جهت رســیدن به خواص محافظتی مناسب، از عامل 
بســیار فعال به نام هاردنر اســتفاده می شــود. نقش این عامل ایجاد پیوند عرضی بین زنجیره پلیمر و هاردنر اســت. 
هاردنر می تواند از آمین ها۱۳، پلی آمیدها۱4، انهیدرید اسید۱5، ایمیدازول۱۶، کمپلکس های تری فلورید بور۱۷، پنول ها۱8، 
مرکاپتن ها۱۹و اکسیدهای فلزی باشد. برای پخت در دمای محیط، آمین ها و آمیدها استفاده می شوند. انواع دیگر 
کنــش می دهند. فرایند پخت هــم می تواند با هوموپلیمریزاســیون۲۰  هاردنــر در دمــای بــاالی ۱5۰ درجه ســانتی گراد وا
آغاز شــده توســط یک عامل پخت کاتالیســت یا با واکنش کوپلیمریزاســیون پیوند مضاعف۲۱ توســط عامل پخت 
چندعاملی انجام شــود. دو روش پخت حرارتی و UV برای ســخت کردن اپوکســی ها اســتفاده می شود. روش پخت 
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گرمایش است،  که مناسب  حرارتی می تواند بسته به نوع سیستم پلیمری در دمای محیط و یا باالتر با هر وسیله ای 
انجام شود. روش UV جدیدتر است و تجهیزات خاص می خواهد.

ویژگیهایکفپوشاپوکسی
کاربرد معمواًل با هاردنر، پرکننده یا رنگ دانه ها مخلوط می شــوند. مزایای کف پوش  رزین های اپوکســی بر طبق نوع 

اپوکسی به طور خالصه این گونه است:
سهولت اعمال بدون درز )مناسب برای صنایع داروسازی و صنایع محصوالت غذایی(، پخت دماپایین 

با انقباض کم؛
چسبندگی عالی به خیلی از زیرسطح ها به علت حضور گروه های هیدروکسیل قطبی و پیوندهای اتر؛

مقاومت شیمیایی و دوام؛
سفت وسخت، انعطاف پذیر و مقاوم به سایش؛

ک، ضدُسرخوردن و نگهداری آسان؛ ضدگردوخا
قابلیت انتخاب رنگ و براقیت.

انواعکفپوشهایاپوکسی
کف پوش اپوکســی به طور کلی ســه نوع اصلی دارد: کف پوش بی درز، اپوکسی صنعتی یا بتون اپوکسی و کف پوش 
کف پوش بی درز به خاطر استفاده از رقیق کننده های واکنش پذیر ویسکوزیته پایینی دارد و می تواند در   .terrazzo

ضخامــت mm ۶۰ - ۱۰ اعمــال شــود. از جمله کاربردهای آن ها پوشــش روی کفه هایی از جنس ســیمان پورتلند، 
چوب و یا فلز بعد از آماده سازی ویژه است. کف پوش اپوکسی صنعتی یا بتون اپوکسی دارای ۷5 تا 85% پرکننده 
ذره ای )معمواًل ماسه با مش ۱۰ تا ۱۰۰( است. ضخامت اعمالی بین mm ۲5-۳ است. این ترکیبات انقباض کمی 
دارند و ممکن اســت برای تعمیر کفه های ســیمانی اســتفاده شــوند. اپوکســی terrazzo دارای سنگ های رنگی یا 

خرده های مرمری و یک پرکننده ذره ای ریز نظیر کربنات کلسیم است و با تی به ضخامت mm ۱۲-۶ در می آید.

افزودنیهابهاپوکسی
برای تقویت خواص و ایجاد خواص جدید و همچنین کاهش معایب پوشش های اپوکسی از افزودنی های مختلف 

استفاده می شود. این افزودنی ها شامل افزودنی های بهبود خواص و افزودنی های عملکردی هستند.

افزودنیهایبهبودخواص
کنــون صدها پرکننده  به جــز رزیــن و عامل پخت، پرکننده ها بیشــترین اســتفاده را در ســاخت اپوکســی ها دارند. تا
استفاده و بهسازی شده است. با استفاده از پرکننده ها میزان انقباض انجمادی، هزینه فرموالسیون، میزان جذب 
آب و ضریب انبســاط حرارتی کاهش می یابد و چقرمگی، مقاومت سایشــی، دمای نرم شــوندگی و هدایت حرارتی 
افزایــش می یابــد. البتــه افزایــش وزن، ویســکوزینه و ثابــت دی الکتریــک و کاهش قابلیــت ماشــین کاری از معایب 
پرکننده ها هستند که باید مدنظر قرار گیرند. در جدول ۲ انواع پرکننده ها و خواص حاصل از آن ها آورده شده است.

مجموعه گزارش های  
کاربرد فناوری نانو در نانوکف پوش های پلیمری204صنعتی فنـــاوری نـانــو



9

که انجام می دهند  جدول 2. انواع پرکننده های رزین اپوکسی به همراه فهرست بهسازهایی 
قابلیتنوع پرکننده

آلومینیم
قابلیت ماشین کاری، مقاومت ضربه، هدایت حرارتی، خواص مکانیکی، پایداری 

ابعادی

آلومینا
قابلیــت ماشــین کاری، مقاومــت ضربــه، هدایــت حرارتــی، خــواص مکانیکــی، 

پایداری ابعادی

توسعه دهنده، پیگمنتیشن، پایداری ابعادی، مقاومت شیمیاییآلومینیم سیلیکات

تأخیراندازی شعله وریآلومینیم تری اکسید

پایداری حرارتیآرسنیک پنتواکسید

توسعه دهندهباریم سولفات

هدایت حرارتیبرلیوم اکسید

کلسیم کربنات
توســعه دهنده، پیگمنتیشــن، پایــداری ابعــادی، قابلیــت ماشــین کاری، خــواص 

مکانیکی

توسعه دهنده، پایداری ابعادیکلسیم سولفات

خواص مکانیکیکلسیم سیلیکات

تقویت کردن، پیگمنتیشن، هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی، مقاومت حرارتیکربن سیاه

هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی، خواص مکانیکیمس

تیکسوتروپیسیلیکا کلوئیدی

استحکام ضربهشیشه فیبری

روان کاری، پیگمنتیشن، هدایت حرارتی، هدایت الکتریکی، مقاومت سایشیگرافیت

کاهش دانسیتهمیکروبالن های شیشه ای

توسعه دهندهرس کائولین

ضریب انبساط حرارتیلیتیوم آلومینیم سیلیکات

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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قابلیتنوع پرکننده

میکا
مقاومــت الکتریکــی، خــواص دی الکتریــک، مقاومــت شــیمیایی، چقرمگــی، 

مقاومت در برابر رطوبت، روان کاری

روان کاریمولیبدن دی سولفید

خواص الکتریکی، پایداری ابعادی، توسعه دهندهکوارتز

مقاومت به سایش، هدایت حرارتیماسه

سیلیکا
مقــاوم به ســایش، خــواص الکتریکی، توســعه دهنده، پایداری ابعــادی، هدایت 

حرارتی، مقاوم به رطوبت

هدایت الکتریکی، هدایت حرارتینقره

کسید پیگمنتیشن، خواص دی الکتریک، توسعه دهندهتیتانیم دی ا

توسعه دهندهتالک

مقاوم به قوسزیرکونیم سیلیکات

افزودنیهایعملکردی
افزودنی های مختلفی به اپوکســی افزوده می شــود. با توجه به طیف وسیع این افزودنی ها و همچنین هدف این 
که به دلیل مشــابهت برخی  کید می شــود. الزم به ذکر اســت  ی نانوافزودنی ها تأ گــزارش، در ایــن بخــش فقــط رو
گــزارش و برای انــواع کف پوش ها به صورت  از ایــن افزودنی هــا، بررســی افزودنی هــای عملکــردی در انتهای این 

یک جا بیان می شود.

پلی اورتان و کف پوش های دیگر
پلیاورتان

پلی اورتــان دســتۀ مهمــی از پلیمرها اســت که بســیاری از خــواص مطلوب بــرای کاربردهای مختلف در پوشــش را 
دارد. این کاربردها شــامل چســب ها، مواد بتونه، االســتومرها و پالســتیک ها اســت. مزیت پلی اورتان این است که 
دمای پخت و خشک شدن آن در دمای محیط است. جزء اصلی پوشش های پلی اورتان ایزوسیانات ها هستند. 
کنــش می دهند تا فیلم پلی اورتان تشــکیل دهنــد. خواص پوشــش های پلی اورتان به  پلی ال هــا بــا ایزوســیانات ها وا

بستگی به نوع ایزوسیانات و نیز نوع پلی ال دارد.
پلی اورتان هــا بــا توجــه به قابلیت بــاالی جذب تنش ها و شــوک های واردشــده، االستیســیته و انعطاف پذیری باال، 

که انجام می دهند  ادامه جدول 2. انواع پرکننده های رزین اپوکسی به همراه فهرست بهسازهایی 

مجموعه گزارش های  
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بهترین مواد جهت ساخت انواع کف پوش های ورزشی هستند. یکی از مهم ترین مزایای پلی اورتان ها مقاومت آن ها 
در برابر UV است. به همین خاطر آن ها به عنوان الیه روی اپوکسی های مختلف و دیگر پوشش های میانی استفاده 
می شــوند. دو دســته اصلی پلی اورتان ها آروماتیک ایزوســیانات ها و آلیفاتیک ســیانات ها هســتند. یک ســیانات 

آروماتیک گروه پنولیک، بنزن و هیدروکربن غیراشباع دارد. تفاوت عمده این دو مقاومت آن ها در برابر UV است.
رایج تریــن پلی اورتــان صنعتــی پوشــش های دوجزئــی هســتند. جــزء اول پری پلیمــر ایزوســیانات و دومــی پلــی ال با 
انتها هیدروکســیل اســت. درســت قبل از اعمال ایزوسیانات و پلی آل ترکیب می شــوند و فرایند تشکیل پیوندهای 
عرضــی انجــام شــده و گاز دی اکســید کربن آزاد می کنــد. یکی از محدودیت های پوشــش پلی اورتان این اســت که 
که رطوبت به نســبت باید پایین باشــد  خیلی به رطوبت حســاس اســت؛ بنابراین در جایی باید به کارگیری شــوند 
کاربردهای ساحلی و فراساحلی مناسب نیستند. پلی اورتان اصالح شده بر پایۀ  کمتر از ۶۰%(. پس برای  )ترجیحًا 
واکنش ایزوسیانات با گروه هیدروکسیل در آب )H-OH( است که یک کالس منحصربه فرد از پوشش ها را تشکیل 
می دهند. این پوشــش ها از ایزوســیانات ها استفاده می کنند که وقتی اعمال می شــوند با رطوبت هوا واکنش داده و 

یک فیلم رزینی سخت و محکم را تشکیل می دهند.

مقایسهاپوکسیوپلیاورتان
بــرای تولیــد کف پوش هــای صنعتی و ســاختمانی غالبًا یــا از انواع اپوکســی یا از انواع پلی اورتان اســتفاده می شــود. 

صنعتگران راهنمایی هایی را برای مقایسه این دو پوشش پرکاربرد ارائه کرده اند:
پلی اورتان ها در مقایســه با اپوکســی ها هزینه ســرمایه گذاری اولیه باالتری می خواهند ولی چون دوام بســیار بیشتری 
نســبت بــه اپوکســی ها دارنــد در طوالنی مــدت ایــن اختــالف هزینــه اولیه جبران می شــود. رزیــن اپوکســی در مقابل 
اســیدهای ارگانیــک دوام کمتــری دارد؛ بنابرایــن در صنایــع غذایی و نوشــیدنی به  خصــوص لبنیــات از پلی اورتان 
کتیک مقاوم کرد و به همین  استفاده می شود. البته امروزه با فرموله کردن اپوکسی می توان آن را نیز نسبت به اسید ال
دلیل است که امروزه از کف پوش اپوکسی نیز در سالن های تولید لبنیات و غیره استفاده می شود. پلی اورتان در برابر 
شــوک تغییرات دمایی مقاوم تر اســت در حالی که اپوکســی صلب تر بوده و در برابر نوســان های دمایی آسیب پذیرتر 
کــه بعضــی  اســت. به عنــوان مثــال اپوکســی ۱۰۰% جامــد مقاومــت دمایــی تــا ۶5 درجــه ســانتی گراد دارد در حالــی 
پلی اورتان هــا می تواننــد تا ۱۲۰ درجه ســانتی گراد را تحمل کنند؛ بنابراین در صنایع غذایی که از گرم کن ها اســتفاده 

می شود کف پوش ترجیحًا باید پلی اورتان باشد.
حالــت کشســانی پلی اورتــان برخــی از ضربــات را جذب و دفــع می کند. انعطاف پذیــری کف پــوش پلی اورتان این 
که دمای هوا به ۳۰- درجه سانتی گراد هم می رسد  که در اتاق های انجماد و سردخانه ها  موقعیت را فراهم می سازد 
انتخــاب برتری به عنوان کف پوش ســردخانه باشــد. همچنین کف پــوش پلی اورتان می تواند انتخــاب خوبی برای 
پارکینگ هــای چندمنظــوره و بزرگ باشــد، چــرا که کف پوش پلی اورتان در چنین ســطحی عــالوه بر یک کف پوش 

نهایی می تواند به عنوان یک پوشش ضدآب و پوشش ضدخش عمل کند.
 مزیت اپوکســی در برابر پلی اورتان این اســت که بهتر به بتون می چســبد. در واقع چسبیدن اپوکسی به زیرالیه بسیار 
عالی اســت. پلی اورتان وقتی در الیه نازک اســتفاده می شــود ترازشوندگی خوبی ندارد و ترک های کوچک را به خوبی 
پــر نمی کنــد. همچنین چون پایه حالل هســتند ترکیبــات آلی فرار تولید می کنند. البته اپوکســی های پایه حالل نیز 
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این مشــکل را دارند. اســتحکام باالتری نســبت به پلی اورتان دارند؛ بنابراین در جاهایی که بار زیاد اعمال می شــود 
کز تدارکات با ترافیک  مناســب هســتند. ازاین رو در سالن های صنایع سنگین، کف ســازی انبارها و کف سازی مرا

کامیون های سنگین ،اپوکسی و در محل های گذر عابر پیاده، پلی اورتان کاربرد بهتری دارند.
اپوکسی نسبت به پلی اورتان در صنایعی که سولفوریک اسید دارد مقاوم تر است. در هنگام نصب، پلی اورتان بسیار 
گر رطوبت وجود داشته باشد پوشش خراب می شود.  نسبت به رطوبت حساس است و در هنگام پخت پلی اورتان ا
کمی رطوبت به مشکل بر نمی خورد. رزین های اپوکسی نیز به رطوبت حساس هستند؛ اما  پخت اپوکسی با مقدار 
آســیب های ناشــی از رطوبــت به مراتب کمتر اســت؛ بنابراین هنــگام کار در محیط هایی که رطوبــت می تواند یک 

مسئله همیشگی باشد، استفاده از کف پوش اپوکسی انتخاب بهتری است.

رزین ها و کف پوش های پلیمری دیگر
کف پوش پلی یوریا۲۲ یا پلی اوره یک کالس از کوپلیمرهای االســتیک اســت؛ یکی از پوشــش هایی که در ســال های 
گذشته به عنوان پوشش ضدخوردگی و پوشش آب بندکننده سطوح فلزی، بتنی و بسیاری زمینه های دیگر استفاده 
کــه از واکنش بیــن یک ترکیــب ایزوســیانات و مخلوطی از  یــا یک محصول االســتومری اســت  شــده اســت. پلی یور

رزین های سنتزی در دما و فشار باال به دست می آید.
یا از مقاوم ترین نوع پوشــش های محافظتی در جهان اســت که به خاطر مقاومت های شــیمیایی،  کف پوش پلی یور
فیزیکــی و حرارتــی بســیار بــاال کاربــرد وســیعی در پوشــش های ضدخوردگــی صنایع نفــت، گاز، پتروشــیمی، آب و 
فاضالب، کف پوش های صنعتی و آزمایشــگاهی، آب بند و غیره دارد. هم برای پوشــش بتون و هم پوشــش فلزات 
مناســب اســت. در برابر هر نوع آســیبی توسط مواد قلیایی، اسیدی و محصوالت مشتق شــده از نفت مقاوم است. 
کتری ها پایدار اســت، ســازگار با محیط زیســت بــوده و به راحتی تمیز می شــود. به دلیل  یــا در برابــر خوردگی با پلی یور
خواص مکانیکی ویژه، به عنوان یک پوشش فوق العاده سخت، یکپارچه، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سایش عمل 

می کند. بسیار با دوام است، قابلیت جذب انرژی دارد و مقاوم به خراش است.
یــا دارای مقاومت  یــا از پایــداری حرارتی و مقاومــت در برابر )UV( برخوردار اســت. کف پوش پلی یور پوشــش پلی یور
شــیمیایی باال در برابر بســیاری از مایعات، خشــک شــدن ســریع، قابلیت اعمال با ضخامت زیاد و صافی ســطح 
یا نســبت به دیگر پوشش ها نظیر کف پوش اپوکسی،  بســیار یکنواخت اســت. یکی از برتری های کف پوش پلی یور
ســرعت باالی پخت در محیط، اجازه آماده ســازی مناســب سطح و انجام آزمون های کیفی در زمان اعمال است. 
کف پوش پلی اوره یا پلی یوریا دارای خواص چسبندگی باالیی به سطح اعمالی بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای 

رزین های اپوکسی، رزین پلی اورتان، فایبرگالس و سایر سیستم های الینینگ است.

نانوافزودنی ها در ساخت کف پوش
نانوافزودنیبهبودخواصمکانیکی

یت هــای پلیمــری )PMCs( افزایش چشــمگیری داشــته اســت. علت آن  کامپوز در چهــار دهــه اخیــر اســتفاده از 
کافــی و مقاومت به  داشــتن خواصــی نظیــر ســفتی و اســتحکام ویــژه بــاال، پایداری ابعــادی، خــواص الکتریکــی 
ینیل اســتر، پلی اســتر  یت ها از پلیمرهای ترموســت نظیر اپوکســی، و خوردگی عالی اســت. در ســاخت نانوکامپوز

مجموعه گزارش های  
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کامپوزیت های پلیمری اپوکسی برحسب نوع پرکننده و روش های تولید آن ها  جدول 3. انواع 

یت فرایند تولیدتقویت کنندهکامپوز

کامپوزیت تقویت شده 
با الیاف

الیاف شیشه، الیاف کربن، الیاف 
کوالر، الیاف بازالت

قالب گیری فشاری، قالب گیری 
کامپوزیت مایع، قالب گیری 

واکنشی

کامپوزیت تقویت شده با 
ذرات میکرونی

سیلیکا، کربن سیاه، کربنات کلسیم، 
کاربید سیلیسیم، گلوله شیشه ای

اختالط مکانیکی، قالب گیری 
فشاری

نانوکامپوزیت
نانوسیلیکا، نانوکلسیم، کربنات، 
نانورس، نانوالیاف، نانولوله کربنی

اختالط مکانیکی، قالب گیری 
فشاری یا ریخته گری

قابلیــت  فراوانــی،  آن  اســتفاده می شــود. علــت  و غیــره  اســتر  پلی آمیدهــا، ســیانات  فنولیــک،  نشــده،  اشــباع 
ی آن هــا، قیمــت پاییــن تجهیــزات ســاخت و هزینه پاییــن مواد خام اســت. با ایــن حال عیب  اجــرای فراینــد رو
یت هــای پایــه اپوکســی احتمال بــاالی تخریب به دلیل تــردی ذاتی رزین پخت شــده اســت؛ بنابراین برای  کامپوز
یت  کامپوز موارد خاص باید اســتحکام به ضربه آن ها افزایش یابد. از نقطه نظر ابعاد و مورفولوژی پرکننده ســه نوع 
یت، پرکننده از  یت موجود اســت. در بخــش نانوکامپوز یت های ذره ای و نانوکامپوز فیبــری )FRP(، میکــرو کامپوز
که با روش  کربنی اســت  کربنی و نانولوله های  کربنات، نانورس، نانوالیاف  جنس نانوذرات ســیلیکا، نانوکلســیم 
یخته گــری معمولی یا قالب گیری فشــاری تولید می شــود. با  گریزازمرکــز و به دنبــال آن ر مخلوط کــردن مکانیکــی و 
گیرند، می توان خواص مکانیکی را بهبود  یت ها، بدون اینکه ســایر خواص تحت تأثیر قرار  اســتفاده از نانوکامپوز
داد. به عنــوان مثــال هم زمــان می تــوان هم ســفتی و هم چقرمگــی را افزایــش داد. افزایش مقاومت در برابر شــعله ور 

کاهش خواص مکانیکی و رنگ رخ می دهد. شدن بدون 

مواد نانویی که به عنوان پرکننده کامپوزیت های پلیمری اســتفاده می شــوند، ویژگی های زیر را در کامپوزیت نهایی 
ایجاد می کنند:

 افزایش صلبیت و مدول االستیک زمینه؛
 افزایش استحکام و کرنش شکست؛

 افزایش مقاومت به شروع ترک و رشد آن )تافنس شکست(؛
 کاهــش ضریــب انبســاط حرارتی، انقباض حرارتــی، افزایش پایداری حرارتی پلیمــر زمینه که باعث کاهش 

تنش حرارتی می شود.
برای دســتیابی به اهداف فوق معمواًل از پرکننده هایی اســتفاده می شــود که مدول االستیک باال و ضریب انبساط 
حرارتی کمتر نسبت به زمینه دارند. این مواد که امروزه موردمصرف قرار گرفته اند عبارت اند از نانورس، نانوسیلیکا، 

نانوالیاف کربنی و نانولوله های کربنی.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



14

کتریال در محیط بیمارستان کف پوش های آنتی با  شکل 3. استفاده از 

 )۷۰ GPa( نانوذرات کروی ســیلیکا به عنوان فیلر تقویت کننده پلیمرها اســتفاده می شــود؛ زیرا مدول االستیک باال
 ،)۱/8 g/cm3( دانســیته پاییــن ،)۳8۰-5۰( پایداری حرارتی باال )۱۲۰۰ درجه ســانتی گراد m2/g( ســطح ویــژه بــاال
ضریــب انبســاط حرارتــی پاییــن و قیمــت پاییــن (USD $/Kg ۱8/5) دارد. بررســی اثر افزودن نانوذرات ســیلیکا بر 
اپوکســی DGEBA با نام تجاری Epikote 828 نشــان می دهد که با افزودن نانوســیلیکا اســتحکام تسلیم و مدول 
کششــی بــا افزایش مقدار نانوســیلیکا دائمــًا در حال افزایش بوده و در مقدار ۲۰% وزنی نســبت بــه حالت اولیه بدون 
ذرات نانویــی ۲5% افزایش داشــته اســت. همچنین بــا افزودن نانوذرات SiO2 با ســایز nm ۱۲ پیش فراوری شــده در 
اســتون و در درصدهــای مختلــف بــه پلیمر اپوکســی Bisphenol-A جهت ســاخت کف پوش پلیمری ســختی، 
اســتحکام کششــی، درصد ازدیاد طول، مقاومت سایشــی و دمای شیشه ای شــدن افزایش یافت. افزودن نانوذرات 
بنتونیت بر خواص مکانیکی اپوکسی DGEBA نیز بهبود خواص مکانیکی را نشان می دهد. حضور نانوذرات رس 
که در نتیجه آن استحکام فشاری اپوکسی افزایش می یابد.  باعث بهبود استحکام و سفتی زمینه اپوکسی می شود 
بــا اســتفاده از نانوافزودنی هایی ماننــد گرافیت الیه ای نانومتری، عالوه بر بهبود خــواص مکانیکی، پایداری حرارتی 
و ضریب انســباط حرارتی اپوکســی نیز بهبود می یابد. کف پوش نانوکامپوزیتی اپوکسی شرکت بساپلیمر نیز به دلیل 

حضور نانوذرات سیلیس مقاومت به سایش باالتری داشته و خواص مکانیکی باالتری دارند.

نانوافزودنیبهبودخواصخوردگی
با افزودن نانوذرات رس در اپوکســی )DGEBA( و اســتفاده از آن به عنوان پوشــش روی صفحات فلزی میزان جذب 

آب کاهش یافته و مقاومت به خوردگی پوشش به شدت افزایش یافته است.

کتریال نانوافزودنیآنتیبا
کتریال شــامل نانوذرات غیرآلی به دلیل اینکه این مواد از قابلیت باالیی به عنوان مکمل برای  کف پوش های آنتی با
کتری های مقاوم در برابر  آنتی بیوتیک هــا برخوردار هســتند، اهمیت ویژه ای دارند. این قابلیت شــامل ازبین بــردن با

آنتی بیوتک هاست.
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کتریال می شــوند و در بســیاری از مواقع  ســازوکارهای اصلی که نانومواد از طریق آن ها ســبب ایجاد خاصیت آنتی با
که  به طور هم زمان روی می دهند، شــامل: ۱- اختالل در پتانســیل غشــا و یکپارچگی آن و ۲- تولید اکســیژن فعال 
به عنوان رادیکال های اکســیژن آزاد شــناخته می شــوند )نانوذرات در اینجا به عنوان نانوکاتالیســت عمل می کنند( 
کتری را مســدود  اســت. آســیب های غشــایی زمانــی رخ می دهنــد کــه نانــوذرات به طــور الکترواســتاتیکی دیــواره با
می کنند و ســبب تغییرات در پتانســیل آن شده و آن را غیرقطبی می کنند. از دست دادن یکپارچگی می تواند منجر 
به به هم خوردن تعادل در تبادالت غشــایی، ضعف تنفس و ازدســت دادن انرژی شــده و در نهایت به مرگ ســلولی 

کتری منجر شود. جدول 4 مزایا و کاربردهای انواع نانومواد به عنوان افزودنی به کف پوش را نشان می دهد. با

کتریال مختلف کاربردهای و مزیت های مواد آنتی با  جدول 4. 
مزیتکاربردنانوماده

نقره
کثر محصوالت  قابلیت استفاده در ا

کتریال شامل رنگ ها،  آنتی با
کف پوش ها، تجهیزات پزشکی و درمانی

ارزان بودن، روش ساخت آسان، 
کتریال چندگانه سازوکارهای آنتی با

TiO2

کتریال شفاف  به عنوان پوشش آنتی با
ی شیشه را دارد. قابلیت استفاده رو

کتریالی  دارای خاصیت آنتی با
کتری  ی با فوتوکاتالیستی، اثرگذاری رو

بتسیلیوس

ZnO

کتریال  قابلیت استفاده به عنوان ماده آنتی با
کتری ها و  در برابر طیف وسیعی از با

اسپورهای مقاوم به دمای باال و دمای پایین

کریستالی و  عدم تأثیرگذاری ساختار 
کتریال  ی فعالیت آنتی با شکل ذرات رو

آن

Fe3O4

کتری سودوموناس  ممانعت از رشد با
ینوزا در دوزهای باال آئروژ

کند کردن و یا متوقف کردن رشد 
میکروارگانیسم ها

MoO3

ممانعت از انتشار میکروارگانیسم ها در 
محیط های عمومی و بیمارستان ها

با ایجاد pH اسیدی، از رشد 
میکروارگانیسم جلوگیری می کند.

کتریال آلی پلی-ای-لیسین استفاده به عنوان ماده آنتی با
کتریال معدنی به جای مواد آنتی با

گرم منفی  گرم مثبت و  کتری  مقابل با
مؤثر است. همچنین این ماده 

گوالنس،  کوا قابلیت استفاده در برابر 
استروترموفیلوس و سابتیلیس را دارد.

نانولوله های کربنی
که  کتریالی  کاربرد به عنوان مواد آنتی با

با تماس مستقیم سبب از بین بردن 
کتری ها می شوند. با

کتری ها  به دلیل سوراخ کردن دیواره با
ی تمامی انواع  این ماده تقریبًا رو

میکروارگانیسم ها مؤثر است.
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مزیتکاربردنانوماده

پلی الکترولیت های 
کاتیونی چهارتایی 

قابلیت استفاده به عنوان مواد 
ضدعفونی کننده

قیمت ارزان، تجاری و در دسترس 
بودن

ترکیبات ان-
هاالمین

قابلیت استفاده در محیط های آبی
پایدار بودن و نرخ آزادسازی هالوژن ها 

کم به محیط 

ترکیبات آمونیوم 
چهارتایی

قابلیت استفاده به عنوان عامل 
ضدعفونی کننده

کتریال قابل کنترل با  خواص آنتی با
توجه به طول زنجیر آلکیلی

نانوافزودنیبهبودهدایتحرارتی
عمومًا موادی که به عنوان کف پوش مورداستفاده قرار می گیرند، هدایت حرارتی کمی دارند که این امر مانع از انتقال 
مؤثر حرارت از کف به ساختمان می شود. به همین دلیل حرارت در طبقه یکنواخت نیست و تنها در نواحی اطراف 
لوله هــای حرارتــی افزایــش می یابد. به همین منظور از رزین هــای حاوی نانولوله های کربنــی به منظور بهبود هدایت 

حرارتی این رزین ها استفاده شده است. با استفاده از این رزین بازده حرارتی ساختمان افزایش می یابد.

نانوافزودنیضدالکتریسیتهساکن
کن در  کن آرمســترانگ با نــام تجــاری Excelon SDT برای کنترل الکتریســیته ســا کف پــوش ضدالکتریســیته ســا
کن مانع از آســیب بــه افراد و  محیط هــای ضدانفجــار و محیط کار طراحی شــده اســت و با انتقال الکتریســیته ســا
کن با افزایش هدایت الکتریکی مانع از تجمع جریان  تجهیزات گران قیمت می شود. نانوافزودنی ضدالکتریسیته سا
الکتریسیته در سطح می شوند. نانوافزودنیANTISTM-EPO  بر پایۀ نانولوله کربنی است که خواص آنتی استاتیک 
و هدایت الکتریکی اپوکسی و پلی اورتان و کامپوزیت های آن را بهبود می دهد. مزیت های این افزودنی عبارت اند از:

امکان اســتفاده از مقادیر بسیار کم این افزودنی با ۰/۰۰5 
درصد وزنی؛

کن؛ خاصیت ضدالکتریسیته سا
شفافیت در برابر نور که امکان پخت رزین با UV را فراهم 

می کند؛
جذب امواج مایکروویو و امکان پخت القایی؛

توزیع یکنواخت؛
تغییر زیادی روی ویسکوزیته و چگالی ندارد؛

حفظ و بهبود خواص مکانیکی.

گرافــن را به عنوان  شــرکت UGENT نیز نانوکامپوزیت اپوکســی و 
کن معرفی کرده است. ویژگی های  کف پوش ضدالکتریسیته سا

کن  کف پوش ضدالکتریسته سا  شکل 4. 
UGENT تولید شرکت
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این محصول شامل بهبود مقاومت به ضربه و سطح یکنواخت، بهبود مقاومت به سایش و خاصیت ضدالکتریسته 
کن دائمی، غلظت بسیار کم افزودنی در محصول نهایی، بهبود پایداری مکانیکی و بهبود مقاومت به خوردگی  سا

و پارگی بیان شده است.
کن با نام تجاری OXYQUAN™- ESD را به بازار  شــرکت NanoQuan نانوکامپوزیت اپوکســی ضدالکتریسیته سا
عرضه کرده است. این محصول تا 45 برابر هدایت الکتریکی باالتر نسبت به نمونه های با نانولوله کربنی تک دیواره 

دارد. از دیگر مزایای این محصول قابلیت پخت با UV و قابلیت ایجاد پوشش نازک ذکر شده است.

کن و نوع افزودنی مورداستفاده  جدول 5. تعدادی از محصوالت ضدالکتریسیته سا

نوع ترکیبات نانوقابلیتنام محصول

ANTISTM-EPOکن کربنیضدالکتریسیته سا نانولوله 

UGENT-EPOکن گرافن چندالیهضدالکتریسیته سا

OXYQUAN™- ESDکن کربنی چند دیوارهضدالکتریسته سا نانولوله 

)UV(نانوافزودنیضدپرتویماورایبنفش
ســطح اپوکســی مورداســتفاده تحــت شــرایطی نظیر نــور خورشــید، اکسیداســیون و دیگــر عوامل خارجــی تغییرات 
شــیمیایی و فیزیکی می کند. این مواد به تابش UV حســاس هســتند و شــروع به زرد شــدن و گچی شدن می کنند. 
کیفیت خود را از دست می دهد. این  که تشعشعات UV را جذب می کند و  علت آن حضور جزء آروماتیک است 
پدیده مهم ترین نگرانی استفاده از اپوکسی ها در کاربردهای بیرون از ساختمان است. اپوکسی ها را می توان با کمک 
آنتی اکســیدان ها و فوتوپایدارکننده هــا پایــدار کــرد. ZeraKlear™ UL  نام تجاری کف پوش اپوکســی مقاوم در برابر 
پرتوی ماورای بنفش اســت. این کف پوش ۱۰۰% شــفاف است و برای تمامی سطوحی که در معرض تابش مستقیم 

نور خورشید هستند قابل استفاده است.
تحقیقات نشــان داده اســت که استفاده از نانوذرات کربن ســیاه با اندازه nm ۳۰-۲۶ در اپوکسی با هاردنر پلی آمید 
باعث شده است که غلظت گروه های کربونیل که حاصل بریده شدن زنجیره ها هستند، برای نمونه با ۲/5% وزنی 
کربن ســیاه نســبت به نمونه اپوکسی بدون کربن سیاه بســیار کمتر بوده است. میکروترک هایی روی سطح اپوکسی 
بدون کربن ســیاه بعد از ۱۰۰۰ ســاعت تابش UV تشــکیل شده است در حالی که در نمونه با ۲/5% وزنی کربن سیاه 
کربن سیاه نانویی اپوکسی را در  بعد از همان مقدار تابش، هیچ گونه میکرو ترک دیده نشده است که نشان می دهد 

برابر UV مقاوم کرده است.
نانــوذرات ZnO بــا دو مورفولــوژی الیه ای با قطر nm ۲۰-۷ و کروی با انــدازه nm ۲5-۲۰، جهت افزایش مقاومت به 
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UV اپوکسی DGEBA استفاده کرده است. نشان می دهد، هر دو نوع مورفولوژی زرد شدن اپوکسی را کاهش داده اند. 

ولی مورفولوژی الیه ای 4۰% و مورفولوژی کروی ۱8% موفقیت داشــته اســت. مقدار بهینه آن ها ۲% وزنی بوده اســت. 
نانوکامپوزیت های اپوکسی با TiO2، SiO2 و ZnO توانسته است مقاومت در برابر UV تحت خأل را افزایش دهد.

TiO2 و ZnO افزودنی هــای فعالــی هســتند که به عنــوان فوتوپایدارکننده ها اضافه می شــوند. آلومینا تری هیدراته نیز 

به عنوان پرکننده برای افزایش مقاومت در برابر UV استفاده می شود. کربن سیاه نیز بدین منظور استفاده می شود که 
کربن ســیاه با اندازه  میزان مؤثر بودن آن تابع نوع و اندازه ذرات و همچنین غلظت و درجه توزیع آن در پلیمر اســت. 
گلومره شدن و خوشه ای شدن دارند  ذرات کوچک مقاومت در برابر تخریب UV خیلی مؤثری دارند ولی تمایل به آ

و به راحتی و یکنواختی توزیع نمی شوند.

نانوافزودنیضدلغزش
افزودنی های ضدلغزش مانع از حرکت دو ســطح روی یکدیگر می شــوند. ترکیباتی مشابه سیلیکای کلوئیدی برای 

این هدف استفاده می شوند.

نانوافزودنیبازدارندهآتش
بــا اضافه کــردن افزودنی هــای ضدحریــق بــه پلیمرهایی 
کــه مســتعد آتــش گرفتــن هســتند، پلیمرهــای مقــاوم به 
آتــش تولید شــده اند. انــواع افزودنی هــای بازدارنــده آتش 
عبارتنــد از: هالوژن هــا، فســفر، مــواد معدنــی، نیتــروژن و 
نانومواد بازدارنده آتش. در این میان نانومواد ارزان شامل 
کــه  نانورس هــا، شــبکه ای نانومتــری تشــکیل می دهنــد 
از رهاســازی فــاز گازی قابل اشــتعال از زمینــه جلوگیری 
کــه افــزودن رس  می کنــد. تحقیقــات نشــان داده اســت 
intercalat- و چه exfoliated  ارگانیک چه به صورت

ed )شــکل 5( در زمینه اپوکســی می توانــد به ضدحریق 

کربناتــه کمک کند.  شــدن از طریق تشــکیل یــک زغال 
الیــه رس نانوســایز تشــکیل زغــال را افزایش می دهد. بعــد از پیرولیز نانوکامپوزیت یک زغال با ســاختار ســیلیکات 

کربناته چندالیه تشکیل می دهد.
الیه های رس exfoliated اول به ساختار intercalated تبدیل می شوند سپس به ساختار چندالیه سیلیکات-
کربناته تبدیل می شوند. زغال کربناته در حین سوختن روی سطح قرار می گیرد و مواد زیرین را عایق بندی می کند و 
گاز سمی تولید نمی کند و هیچ از دست دادن رنگی ندارد.  آتش سوزی را متوقف می کند. استفاده از این مواد هیچ 
استفاده از نانومواد رس همان  طور که اشاره شد خواص مکانیکی را بهبود می بخشد که این برخالف اثرات مخرب 

انواع دیگر مواد افزودنی ضدحریق است.

inter� و exfoliated شکل 5. دو نوع حالت 
calated در نانوکامپوزیت های رسی
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شرکت های فعال در این حوزه
شرکتهایبینالمللی

شــرکت های متعــددی در زمینــه تولیــد انــواع کف پوش هــا فعــال هســتند کــه از جمله این شــرکت ها آرمســترانگ، 
هلدینــگ فوربــو، اینترفیــس، صنایــع موهاوک و تارکــت را می توان نــام برد. با این حــال برخی از شــرکت هایی که در 

محصوالت خود از نانومواد استفاده می کنند عبارت اند از:

 Ugent Techشرکت
کن است، محصول اصلی این شــرکت بر پایۀ انواع  این شــرکت تولیدکننده رزین های اپوکســی ضدالکتریســته ســا
گرافنی و انواع نانوکامپوزیت ها با قابلیت هدایت الکتریکی،  گرافن، صفحات  گرافنی شــامل اکســید  فرآورده های 

کن در زمینه های پلیمری شامل اپوکسی، پلی اورتان و غیره است. حرارتی، ضدالکتریسته سا

 Ugent Techکاربردهای محصوالت شرکت  شکل 6. نمونه ای از 

 concrete fusionشرکت
شرکت concrete fusion از تولیدکنندگان کف پوش اپوکسی ضدمیکروبی است. محصوالت این شرکت برای 
کلینیک ها، تجهیزات داروســازی، اتاق تمیز و آزمایشــگاه های تحقیقاتی و... مناســب  اســتفاده در بیمارســتان و 
هســتند. محصوالت دیگر این شــرکت شــامل کف پوش مقاوم در برابر مواد شیمیایی، کف پوش با استحکام باال، 

کن و مقاوم در برابر شوک حرارتی است. کف پوش ضدلغزش، کف پوش ضدالکتریسیته سا
 

concrete fusion شکل ۷. نمونه کف پوش ضدمیکروب شرکت 
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Grafiti Constrotechشرکت
کن،  کتری، ضدالکتریسیته سا این شرکت در زمینه کف پوش های صنعتی فعال است و انواع کف پوش های ضدبا

ضدخراش و با استحکام باال را تولید می کند.

 
Topcoat Systemsشرکت

ایــن شــرکت یکــی از تولیدکننــدگان پوشــش های رزین اپوکســی اســت. محصوالت این شــرکت شــامل کف پوش 
کن و... است. ضدسایش، ضدلغزش، ضدالکتریسیته سا

شرکتهایداخلی
شرکتبسپارسازانایرانیان

کف پــوش بــا مقاومــت بســیار باالتــر از  یتــی اپوکســی - ســیلیکا را به عنــوان  شــرکت بســاپلیمر پوشــش نانوکامپوز
کف پوش هــای رایــج ارائــه کرده اســت که منجر به حفاظت از ســطوح در مقابل ســایش و آثار ناشــی از آن می شــود. 
حضور نانوذرات سیلیس در این پوشش سبب افزایش مقاومت به سایش و سختی این نانوکامپوزیت شده است. 
همچنین نتایج آزمون ســایش انجام شــده روی این محصول و نمونه شــاهد )فاقد نانوذرات سیلیس( نشان دهنده 

  Grafiti Constrotechشکل 8. نمونه ای از کف پوش مورداستفاده در صنعت غذا تولید شرکت 

Topcoat Systems شکل 9. نمونه ای از کف پوش ضدلغزش 
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افت جرم کاهش یافته در اثر سایش به دلیل حضور نانوذرات است. شکل ۱۰ و شکل ۱۱ نمونه هایی از کاربرد صنعتی 
کف پوش های تولیدی شرکت بساپلیمر را نشان می دهد.

خالصه
در ســال های اخیــر کف پوش هــای صنعتــی به دلیــل اهمیــت ایــن مــواد در صنایــع مختلــف موردتوجــه فنــاوران و 
شــرکت های دانش بنیان قرار گرفته اســت. از ســوی دیگر به دلیل وجود چالش های مختلفی در زمینه ســاخت این 
مواد از جمله ضخامت پایین و وزن کم، خواص عملکردی متنوع، استحکام و خواص مکانیکی مناسب، فناوری 
کنــون به عنــوان افزودنی به منظور  نانــو در ایــن صنعــت از جایگاه ویژه ای برخوردار شــده اســت. نانومــواد مختلفی تا
بهبــود خــواص کف پوش ها مطرح شــده اند که در این میان نانولولــه کربنی، گرافن، نانوالیه هــای گرافیت، نانورس، 
نانوســیلیس، نانــوذرات نقــره و نانــوذرات TiO2 به دلیــل خواص مطلوب بســیار موردتوجــه قرار گرفته انــد. با توجه به 
رشــد نیاز صنعتی در زمینه کف پوش های صنعتی، اســتفاده از فناوری های نوین در رفع چالش های این صنعت 
اهمیت بسیار باالیی دارد. فناوری نانو به دلیل قابلیت های منحصربه فرد، راهکارهای با کارایی باال ارائه کرده است 
کــه منجــر به بهبود عملکــرد کف پوش ها در صنایع مختلف شــده اســت. در این گزارش ضمن مــرور کلی جایگاه 
فعلی کف پوش های صنعتی و پیش بینی بازار آن، چالش های موجود در این صنعت بررسی و راهکارهای مبتنی 

بر فناوری نانو برای رفع این مسائل مرور شده است.

کز بهداشتی و درمانی  شکل 10. نمونه کف پوش تولید شرکت بسپارسازان ایرانیان )بساپلیمر( در مرا

 شکل 11. نمونه کف پوش صنعتی تولید شرکت بسپارسازان ایرانیان )بساپلیمر(
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21  polyaddition/copolymerisation
22  Polyurea
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت ساختمان منتشر شده است

 کف پوش های نانویی در صنعت ساختمان
 پوشش های خودتمیزشونده

 کاربــرد فناوری نانو در پوشــش های ضدنقش و 
ضدنوشتار

 نماهای کامپوزیتی نانویی

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های ضد خش

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی  باکتریال

 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک

 کاربرد فناوری نانو در بتن

 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

ــرد فــنــاوری نــانــو در لــولــه هــای بــی صــدای  ــارب  ک
فاضالب

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 کاربرد فناوری نانـو در صنعت ساختمان

 فناوری نانو و بتن های ویژه

 پوشــش ها، کفپوش هــا و ســازه های مقــاوم در 
برابر لغزش

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت

 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

 نقــش فناوری نانــو در ارتقــای کیفــی ســیمان و 
مصالح پایه سیمانی

 کاربرد فناوری نانو در ســازه های بتنی هوشمند 
با قابلیت خود ترمیم  شوندگی

 کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند

 کاربرد نانورنگ ها، نانوپوشــش ها و ســازه های 
ضد حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد نانوپوشش ها در صنعت ساخت وساز

 نانوپوشش های ضداثر انگشت

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک

 کاربــرد فنــاوری نانــو در رنگ هــا و پوشــش های 
آب گریز

 کاربردهای فناوری نانو در رنگ های ضدحریق

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیزشونده

 پوشش های آب گریز در مصالح ساختمانی
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