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مقدمه
صنعت رنگ به عنوان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین صنایع در جهان، نقش گســترده ای در بخش های مختلف 
صنعتــی دارد. رنگ هــا در صنایع مختلف از جمله هنر و زیبایی شناســی تا خودرو، نســاجی و صنایع نفتی کاربرد 
گروه از رنگ ها با هدفی خاص تولید می شــوند و ویژگی منحصربه فردی دارند. با گســترش علم و  دارند؛ بنابراین هر 
فناوری و نیاز صنایع به رنگ هایی با خواص ویژه، تولیدکنندگان را وادار به توسعه ترکیبات جدید می کند. از سوی 
دیگر اثرات مخرب زیست محیطی مواد شیمیایی در سال های اخیر موضوعی است که توجه ویژه ای به آن می شود.

فناوری نانو به عنوان فناوری نوین قرن بیست و یکم، با ارائه راهکارهای جدید به کمک این صنعت و تولیدکنندگان 
شتافته و توانسته در مدت کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کند. فناوری نانو ضمن کاهش آلودگی های ناشی 
از رنگ ها و پوشــش های مختلف چه در زمان تولید چه بازیافت، ویژگی هایی نظیر مقاومت به خوردگی، مقاومت 
باال در برابر حالل های شــیمیایی، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش و غیره نیز بخشــیده اســت. یکی از انواع رنگ ها با 
کاربرد گســترده در صنایع مختلف، رنگ پودری اســت. بررســی ها رشد روزافزون اســتفاده از این دسته از رنگ ها را 
نشــان می دهــد. در این گزارش به بررســی انواع رنگ هــای کوره ای، کاربرد فناوری نانــو در رنگ ها و چالش ها موجود 

پرداخته می شود.

تاریخچه
پیدایش رنگ های کوره ای و پوشش های پودری به اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ برمی گردد؛ زمانی که پلیمرهای 
آلی هنوز به صورت پودری روی پایه های فلزی اسپری می شدند. دانشمند آلمانی دکتر آروین گمر۱، فرایندی را برای 
پردازش پوشــش های پودری ترموســت در ســال ۱۹۵۳ ثبت کرد ]۱[. رنگ پودری برای اولین بار در ســال ۱۹۶۲ وارد 
بــازار شــد. نگهــداری آن به صــورت ۱۰۰درصــد جامد عالوه بــر پیشــگیری از آلودگی های زیســت محیطی و کیفیت 

بی نظیر آن در مقابل رنگ مایع باعث شد تا طرفداران زیادی در صنعت پیدا کند ]۲[.
تــا ســال ۱۹۶۵ این پوشــش ها تنهــا با ضخامت ۱۵۰ تا ۵۰۰ میکــرون برای کاربردهای معمــول نظیر عایق الکتریکی، 
مقاومت در برابر خوردگی و ســایش اســتفاده می شــدند. شــرکت بوش۲ برای اولین بار پودر رزین اپوکســی را به عنوان 
عایق الکتریکی استفاده کرد. از اوایل دهه ۱۹۸۰، پوشش پودری در سراسر جهان به صورت مداوم توسعه یافت. این 
امر به وسیله نوآوری هایی در زمینه مواد موجود، پیشرفت در فرموالسیون و گسترش کاربرد فناوری صورت گرفت ]۱[.

پوشش پودری این اجازه را به تولیدکنندگان می داد تا در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و بتوانند مشکالت ناشی 
گران  از حالل را حل کنند. در حال حاضر تمامی رنگ های مایع حاوی برخی از حالل های آلی هســتند که بســیار 
هســتند ]۳[. امروزه انواع مختلفی از پوشــش های پودری و رنگ های کوره ای در دســترس هســتند و پیشــرفت های 

فناورانه منجر به عملکرد عالی و خواص استثنایی آن ها شده است ]۴[.

 تفاوت رنگ کوره ای با رنگ معمولی
که به بدنٔه جسم فلزی متصل می شوند به  کوره ای یون های باردار )جامد( رنگ با استفاده از بار ناهمنامی  در رنگ 
ســطح فلز اســپری شــده و روی آن قرار می گیرند. ســپس فلز در داخل کوره قرار داده شده و با این کار یون های جامد 
ذوب می شوند و به فلز می چسبند. این امر موجب توزیع یکنواخت و انسجام رنگ می شود که آن را نسبت به ضربه 
مقاوم می کند. در رنگ معمولی، رنگ در حالل حل می شود و به صورت مایع اسپری می شود تا خشک شود. پوشش 
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حاصل از این روش نه تنها انسجام کمی دارد بلکه سطح آن نیز مات می شود ]۹[.

بازار رنگ های کوره ای و پوشش های پودری
کوره ای براســاس  انواع پوشــش های پــودری و رنگ هــای 
زیرالیــه ای کــه دارنــد بــه چهار بخــش عمده فلــز، چوب، 
میــان  ایــن  در  می شــوند.  تقســیم  پالســتیک  و  شیشــه 
پوشــش های با زیــر الیه فلزی به دلیــل هدایت الکتریکی 
گرمایــی دارای بیشــترین ســهم ارزش در بــازار معــادل  و 
کــوره ای و  ۹۳درصــد اســت. در حــال حاضــر رنگ هــای 
پوشــش های پــودری دارای ۱۵درصــد از ســهم بــازار و در 

رقابت با رنگ های مایع سنتی هستند ]۲[.
کــوره ای و  انتظــار مــی رود ارزش بــازار جهانــی رنگ هــای 
پوشــش های پودری تا ســال ۲۰۲۰ بــه ۱۲٫۴۸میلیارد دالر 
برســد. دلیــل ایــن رشــد قابل توجــه، تمایل هرچه بیشــتر 
تولیدکنندگان جهت پاســخگویی به تقاضای روبه رشــد 
صنعــت خــودرو، لوازم خانگــی و کاالهــای مصرفــی طی 

چهار سال آینده و در عین حال قوانین زیست محیطی به منظور کاهش میزان گازهای گلخانه ای است. پیش بینی 
می شــود میــزان اســتفاده رنگ های کوره ای و پوشــش های پودری در صنعت خــودرو نیز در ســال ۲۰۲۰ به تنهایی به 
میزان ۱۱٫۵میلیارد دالر برسد. همچنین استفاده از رنگ ها و پوشش ها در حوزه مبلمان که در سال ۲۰۱۳ نسبتًا کم 

بود تا سال ۲۰۲۰ رشدی قابل توجه و بیش از 7٫۶درصد خواهد داشت.
که پتانســیل رشــد این گونه رنگ ها را دارند.  گزارش Chemark Consulting بخش های مختلفی وجود دارند   به 
برای مثال در بخش حمل ونقل، پوشــش های پودری جایگزین اقتصادی مناســبی برای وســایل اصلی بدنه خودرو 
ک کن و  چرخ دنده ها نمونه هایی  است که احتمال خوردگی در آن باالست. لوله و اتصاالت، دستگاه های شیشه پا

از این قبیل هستند ]۵[.

 شکل 1- تقسیم بندی سهم بازار انواع پوشش های 
پودری و رنگ های کوره ای براساس جنس زیرالیه

 فلز چوب و شیشه پالستیک

رنگ های کوره ای
کــوره ای گفته می شــود. این  کــوره انجــام می گیرد رنگ  بــه پوشــش هایی کــه عمل خشک شــدن آن ها بــا حرارت در 
پوشش ها معمواًل به صورت سیستم های تک الیه اعمال می شوند و در صنایعی مورداستفاده قرار می گیرند که عالوه 
بر جنبه تزیینی، جنبه حفاظتی نیز مطرح باشد. رنگ کوره ای نوعی پوشش صنعتی از مواد شیمیایی است که پس 
از پاشش بر سطح قطعه توسط حرارت، سخت و یکپارچه می شود. به عبارت دیگر رنگ کوره ای را می توان عملیات 
خشک کردن رنگ یا پوشش هایی که از ترکیب چند ماده شیمیایی صنعتی پوشش داده می شود دانست که با یک 
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ســری عملیات بر ســطح بدنه خودرو یا هر قطعه ای اعمال می شــود و نتیجه کار، ســطحی صاف و منســجم است. 
این نوع رنگ ها به دو دسته رنگ کوره ای مایع و رنگ کوره ای پودری دسته بندی می شوند که در ادامه به توضیح در 

خصوص آن ها خواهیم پرداخت.

 انواع رنگ های کوره ای
رنگ های کوره ای به دو دسته رنگ های کوره ای مایع و رنگ های کوره ای پودری تقسیم می شوند.

کوره ای پودری یا رنگ های پودری الکترواستاتیک  رنگ های 
 پوشــش های پــودری اولیــن بــار در اوایل دهه ۵۰ میــالدی در ایاالت  متحده آمریکا تولید شــدند و مورداســتفاده قرار 
گرفتنــد. این رنگ ها شــامل ترکیباتی ماننــد رزین ها، رنگ دانه ها، افزودنی ها، پرکننده ها و عامل پخت هســتند که 

به صورت پودرهای ریز تولید می شوند.
رنگ پودری با یک تفنگ الکترواســتاتیک بر روی ســطح موردنظر پاشش می شــود. ذرات پودر در تفنگ باردار شده 
کی را روی ســطح موردنظر تشــکیل می دهند و پس از قرارگرفتن در یک کوره در اثر حرارت، ذرات  و الیه نازک چســبنا
پودری ذوب شده و پس از ایجاد چسبندگی پوششی سخت، بادوام و غیرقابل انحالل را ارائه می دهند. رنگ های 
پودری در انواع متالیکی، چکشــی، چروک، چرمگون، شــفاف و… تولید می شوند. این نوع رنگ ها به دلیل عدم نیاز 
به حالل ها، سازگاری مناسبی با محیط زیست داشته و به دلیل امکان بازیافت و مصرف مجدد از لحاظ اقتصادی 

نیز مقرون به صرفه هستند ]۱۰ و ۱۱[.

مزایای رنگ های پودری

بهداشت انسانی
یست و محیط ز

کادمیوم و… در نتیجه غیرسمی بودن عاری بودن از فلزات سنگین نظیر سرب، 

کاهش بیماری های تنفسی و عفونت های ریوی به دلیل عدم وجود حالل ها

کاهش خطر آتش سوزی ضریب ایمنی باالتر و 

انرژی و زمان

کاربری آسان و آماده مصرف بودن رنگ های پودری

افزایش سرعت تولید و صرفه جویی در زمان

قابلیت بازیافت

مقاومت باالی شیمیایی و مکانیکی

 جدول 1- مزایای رنگ های پودری ]12[

کوره ای مایع  رنگ های 
این نوع رنگ به حالت مایع بوده و مانند رنگ های معمولی با استفاده از کمپرسور و پیستوله بر سطح قطعه پاشیده می شود 

و در نهایت با واسطه کوره پخته می شود. هر فرمول رنگ، دما و زمان مخصوص به خود را برای سخت شدن دارد.
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رنگ های کوره ای غالبًا به صورت تک الیه ای پوشش داده می شوند و کاربردهای متنوعی در صنایع اتومبیل سازی، 
صنایع فلزی، لوازم خانگی مثل ماشــین لباس شــویی، کابینت ســازی و لــوازم اداری دارند. یکــی از ویژگی های بارز 
رنگ کوره ای مقاومت باالی آن ها در برابر عوامل خارجی مثل مواد شــوینده، شستشــو و عوامل محیطی است. برای 
ســاخت رنگ کوره ای، چند رنگ پایه مورداســتفاده قرار می گیرد که در دســته بندی های مختلف قرار می گیرند. در 

ادامه به بررسی متداول ترین آن ها پرداخته خواهد شد.

 آلکید مالمین
ماننــد  خشک نشــونده  روغن هــای  مبنــای  بــر  رنگ هــا  دســته  ایــن 
روغــن نارگیــل یــا روغــن کرچک و یا بــر پایۀ روغــن ســویا از روغن های 
نیمه خشک شونده هستند. ترکیب این رنگ ها شامل رنگ های پایه 
آلکیدی و آمینو رزین اســت. نقش آمینــو رزین در تحکیم، مقاومت 
شــیمیایی و مانــدگاری رنــگ قابل مالحظــه بــوده و به صــورت حــد 
که با آلکید مالمین در بدنه  کوره ای  واســط عمل می کند. رنگ های 
خودروها اســتفاده می شوند بسیار مقاوم بوده و قابلیت تحمل دما تا 

۱۹۰ درجه سانتی گراد را دارند ]۶[.

 اپوکسی استر
 رزین های اپوکســی اســتر، محصول واکنش استری شــدن رزین های 
اپوکســی و اســیدهای چــرب هســتند. وقتــی از اســیدهای چــرب 
در  حاصــل  رزیــن  از  اســتفاده  امــکان  شــود،  اســتفاده  غیراشــباع 
پوشش های هوا خشک فراهم می شود. از ترکیب رزین های اپوکسی 
اســتر و رزین هــای مالمیــن فرمالدئیــد و اوره فرمالدئید پوشــش های 
کوره ای به  دســت می آیند. پوشــش های ساخته شــده بــا این رزین ها 
گالوانیزه و  چسبندگی بســیار مناسبی به فلزاتی مثل آلومینیوم، آهن 
آهن قلع اندود دارند. این ویژگی به علت وجود گروه های هیدروکسیل 
موجــود در رزیــن اپوکســی اســت. عالوه بــر آن از مقاومت شــیمیایی 
هســتند.  برخــوردار  آلکیدآمیــن  پوشــش های  بــه  نســبت  باالتــری 

انعطاف پذیــری و مقاومــت در مقابل ضربه از دیگر خصوصیات پوشــش های ساخته شــده با اپوکسی اســتر اســت. 
رنگ های کوره ای اپوکسی استر در دمای ۱7۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پخته می شوند ]7[.

 آکریلیک
کریلیک هســتند که در ســاختمان آن هــا گروه های فعال  کریلیک گرماســخت نوعی از رزین های آ رنــگ پایه های آ
شیمیایی از قبیل عامل هیدروکسیل )-OH(، کربوکسیل )-COOH(، آمینو )NH2( روی زنجیر پلیمر رزین ترموست 
وجود دارد. این پلیمرها می توانند با رنگ پایه هایی مانند اپوکسی و آمینو رزین ها واکنش دهند. پوشش های کوره ای 
بــه دســت آمــده از ایــن رنگ پایه ها در مقابل مواد شــیمیایی، حالل هــا، عوامل جوی و رطوبت مقــاوم خواهند بود و 
کریلیک همراه  چســبندگی عالی به فلزات آهنی و غیرآهنی خواهند داشــت. بعضی از سیســتم های گرماسخت آ

 شکل 2- نمونه رنگ آلکید مالمین

 شکل 3- اعمال رنگ اپوکسی روی فلز

مجموعه گزارش های 
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کریلیــک مورداســتفاده معمواًل از کوپلیمر شــدن  رزین هــای آمینــو )از نــوع مالمیــن( اســتفاده می شــوند. رزین های آ
کریلیک گرماسخت  کریلیک و منومرهای اسید متااکریلیک تهیه می شوند. پاره ای دیگر از سیستم های آ استرهای آ
کار گرفته می شوند. این رنگ پایه دارای ویژگی هایی  وجود دارند که به تنهایی و بدون استفاده از رزین های دیگر به 
چون مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی و عوامل محیطی، چسبندگی فوق العاده بوده و در فلزات آهنی و غیرآهنی 

مورداستفاده قرار می گیرد ]۸[.

چالش های رنگ های کوره ای
یــادی ترکیبات آلــی فرار۳  رنگ هــای الکترواســتاتیک رنگ هایــی بــر پایــۀ حــالل، بســیار بــراق و دارای میــزان ز
گاز ســمی از خــود منتشــر  یــادی دود و  هســتند. در طــول فراینــد اعمــال، رنگ هــای الکترواســتاتیک مقــدار ز
کنترل شــود و تهویه  می کنند؛ بنابراین محیط نقاشــی برای فرایند اعمال رنگ الکترواســتاتیک باید به شــدت 
گیرد؛ زیرا انجام این فرایند در محیطی بســته می تواند ســالمت فرد عامل را به خطر  یادی انجام  هوا به میزان ز
که  یســت محیطی مخرب اســت و ذراتی  انــدازد یــا حتــی باعث انفجار شــود. هرچنــد تهویه هوا نیــز از لحاظ ز
پس از پخت رنگ وارد هوا می شوند را نمی توان از بین برد. چالش دیگر آنکه تنظیم مشخصات پودر در حین 
که اغلب بــه هنگام اعمال می تــوان آن ها را  ســاخت امکان پذیــر نیســت. ایــن برخــالف رنگ های مایع اســت 

ی امکان پذیر نیســت ]۱۴[. کار برای رنگ های پودر کرد؛ اما این  تینــت۴ 
از ســوی دیگــر عــالوه بر هزینه های باال برای رنگ و پوشــش، تجهیزات رنگ آمیزی الکترواســتاتیک بســیار گران تر از 
تجهیزات مشابه اسپری های رنگ معمولی هستند. این در حالی است که بازاری که برای رنگ های الکترواستاتیک 
وجود دارد بســیار کوچک اســت و عمده ترین اســتفاده از این رنگ ها در تولید مبلمان اداری، لوازم خانگی و خودرو 

است. همین امر سبب می شود که تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ورود به این صنعت را نداشته باشند ]۱۵[.

کاربرد فناوری نانو در رنگ های کوره ای
فنــاوران تــالش کرده اند تا با کاهش ضخامت پوشــش های پودری و رنگ های کوره ای متعــارف هزینه آن را کاهش 
دهنــد؛ امــا ایــن کاهش هــا اغلب منجــر به کاهــش جذابیت بصری محصــوالت نهایی می شــد. تحــوالت اخیر در 
فناوری نانو، پیشــرفتی قابل توجه در تولید پوشــش های پودری ایجاد کرده اســت. در خصوص رنگ های کوره ای و 
کاسته شود؛ این در  کرده تا از میزان آالیندگی این رنگ ها در زمان پخت  کمک  پوشش های پودری نیز این فناوری 
حالی اســت که با افزودن نانوذراتی مانند نانوالیاف، خواص مکانیکی رنگ مانند نفوذپذیری، میزان چســبندگی و 

یکنواختی توزیع پوشش بر روی هر زیرالیه ای نیز افزایش می یابد ]۱۶[.
مطالعــات صورت گرفته، نشــان از کاربرد و اســتفاده از انواع نانوســیلیکا در صنعت رنــگ دارند. اصلی ترین تفاوت 
مصــرف ســیلیکا در صنعــت رنــگ، در نوع ســیلیکای مصرفی اســت در صنایع الســتیک و خمیردنــدان عمدتًا از 
که در صنعت رنگ، ماده مصرفی اصلی، نانوســیلیکای فیوم  نانوســیلیکای رســوبی اســتفاده می شــود، در حالی 
کاربرد نانوســیلیکای فیوم و رســوبی تفاوت  اســت. با توجه به فرایند تولید و خواص این دو نوع ســیلیکا، قیمت و 
یــادی بــا یکدیگــر دارنــد. صنعت رنــگ را می تــوان اولیــن و بزرگ ترین مصرف کننده نانوســیلیکای فیــوم در جهان  ز

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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دانســت. با توجه به گســتردگی کاربرد رنگ ها و پوشــش ها و تنوع محصوالت این صنعت، از نانوسیلیکا با اهداف 
مختلفی همچون مات کننده، افزایش دهنده غلظت و افزایش دهنده مقاومت محیطی و خواص سایشی، استفاده 

کاربرد آن ها ذکر شده است. می شود. در جدول ۲ انواع نانوماده های مورداستفاده در این صنعت و 

در ادامه به برخی کاربردهای فناوری نانو در زمینه رنگ های کوره ای اشاره خواهد شد.

 رنگ پودری الکترواستاتیک با خواص کاهش دود
اســتفاده از رنگ هــای پــودری به عنوان یک جایگزین مناســب برای رنگ های مایع توانســته اند تغییرات بنیادی در 

کننــد. رنگ هــای مایع در  کیفیــت رنگ هــا ایجاد 
طــول فرایند خشک شــدن، به دلیل همراه داشــتن 
حالل های شیمیایی آلودگی های زیست محیطی 
ایجــاد می کننــد که برای ســالمت انســان نیز مضر 

است.
رنگ هــای پودری اغلب پــس از قرارگرفتن در کوره 
دود تولید می کنند که نامطلوب اســت. برای حل 
این مشــکل محصولی با نانوذرات سیلیس تولید 
شــد که این ذرات باعث افزایــش مقاومت در برابر 
حرارت و داشــتن ثبات شیمیایی و فیزیکی رنگ 
می شــوند. ســیلیکا می توانــد به عنــوان یــک مــاده 

کندســوز در کامپوزیت هــای پلیمری اســتفاده شــود. این ماده بــا افزایش پایداری حرارتی موجــب کاهش دود پس از 
پخت رنگ می شود.

کامپوزیت های پلیمری استفاده شود. حاصل افزایش پایداری  نانوسیلیکا می تواند به عنوان تأخیردهنده شعله در 
حرارتــی کاهــش دود پــس از پخــت رنــگ اســت. »حجــم دود« ایجاد شــده ناشــی از مقاومــت حرارتــی در محصول 

موردارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول است:

بردحوزه صنعتینام نانومادهردیف کار

افزایش مقاومت به حرارت و کاهش دود در رنگ های کوره ایرنگ کوره اینانوذرات سیلیس۱

 مقاومتی عالی در برابر خوردگی و پایداری حرارتی بسیار خوبرنگ ضدخوردگیدی اکسید سیلیکون۲

پوشش دکوراتیو خاص و زیبارنگ ترک تزیینینانوسیلیکا۳

کوره ای کاربردهای تجاری شده نانوسیلیکا در رنگ های   جدول 2- برخی 

 شکل 5- پودرها در رنگ های مختلف

مجموعه گزارش های 
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حجم دود

۶ )حجم دود زیاد مشاهده شد(نمونه شاهد

۱ )کاهش قابل توجه دود(نمونه نانو

طبــق نتایــج همــان  طور که مشــخص اســت حجــم دود ایجادشــده ناشــی از مقاومــت حرارتی در محصــول حاوی 
نانوذرات سیلیکا در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافته است ]۱7[.

 این نوع رنگ برای مصارف زیر مناسب است:

 رنگ پودری ضدخوردگی
خوردگــی یــک رونــد طبیعــی و تدریجی مــواد )معمــواًل فلزات( 
توســط واکنش شــیمیایی با محیط خود است. میزان خوردگی 
به میزان ضخامت پوشــش ایجادشــده روی فلز و نیز محیط آن 
بســتگی دارد. دی اکسید ســیلیکون۵ ماده ای ضدزنگ، دارای 
مقاومتی عالی در برابر خوردگی و پایداری حرارتی بســیار خوب 
کم است، دارای هدایت  که الکترون آزاد آن  است و از آنجایی 
الکتریکی کمی نیز است. مقرون به صرفه بودن این ماده باعث 
شــده به عنوان یک پرکننده مناسب برای رنگ ها مورداستفاده 
قــرار گیرد. افزودن ســیلیکا به رنگ های روغنــی موجب افزایش 
کیفیــت بافــت بدون تأثیرگذاشــتن بر رنگ می شــود. با توجه به 

سختی قابل توجهی که در رنگ ایجاد می کند، تمایل به استفاده از این ماده در ترکیب رنگ وجود دارد ]۱۸[.
 شکل 6- نمونه رنگ های پودری

 رنگ ترک تزیینی
رنگ های ترک زا با کیفیتی فوق العاده باال در دو سیستم هواخشک و کوره ای طراحی شده تا این بار دیگر از رنگ سطح 
صاف و تک فام نباشــد، بلکه ســطحی با حداقل دو فام ایجاد می شــود و در عین حال نمایی ســنگی یا چرمینه را به 
نمایش می گذارد. رنگ ترک محصولی با فناوری نانو که در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به تجربه باال در آشنایی با 
رنگ، با انواع ابزارهای رنگ کاری و در فام های نامحدود می تواند با توجه به سرعت خشکایی باال سطحی زیبا و آراسته 
همــراه بــا دوام و تنوع باال برای شــما به ارمغان آورد. این محصول به دلیل داشــتن برخی نانومواد همچون نانوســیلیکا، 
قابلیت اجرا بر روی همه ســطوح چه از نظر جنس و شــکل را با درنظرگیری مالحظات آماده ســازی ســطح بسیار ساده 
دارد. نحوه ترک زا کردن رنگ بر روی سطوح به انواع نانوذرات و مقدار آن ها بستگی دارد. نانوذرات مورداستفاده در این 

 اجزای مختلف لوازم خانگی
 قطعات خودرو

 مبلمان فلزی

 تجهیزات دفتری، اداری و آموزش
 تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

 برخی از پروفیل های آلومینیوم ]۱7[

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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شرکت های فعال رنگ های کوره ای در جهان
ifscoatings 

شرکت ifscoating تولیدکننده نانوپوشش های پودری بسیار با کیفیت در سطح 
جهانی است. این شرکت خطی کامل از پوشش های پودری حرارتی تولید می کند. 
ایــن پوشــش های پودری بــا کیفیت بــاال به عنوان اپوکســی ها، هیبرید، پلی اســتر، 

کریلیک در دسترس هستند. پلی اورتان ها، فلوئور پلیمرها و هیبریدهای آ

Larius  
این شرکت یکی از فعاالن در زمینه تولید نانوپوشش های پودری گیاهی است. این 
کارایی  پوشش ها قابل ترمیم بوده و به دلیل سهولت در استفاده، یکنواختی رنگ و 

باال موردتوجه هستند.

رنگ سبب عدم شکل گیری زنجیره های پلیمری در رنگ شده و 
با باز نگه داشــتن این زنجیره برای مدت زمان مشخص طراحی 
شده، سبب ایجاد ترک بر روی رنگ می شوند. الزم به ذکر است 
نانوذرات موجب افزایش چســبندگی رنگ تولیدشــده به زیرالیه 

نیز می شود.
رنــگ ترک می تواند به عنوان یک پیش زمینــه و بافت جالب برای 
محیط های مختلف اعمال شود. این ترک ها می توانند به تقلید 
از اشکال طبیعی مثل پوست درخت، سنگ و سطوح سنگی یا 

حتی سطح یک برگ باشند. هر سطحی قادر به پذیرش این رنگ بر روی خود است؛ خواه افقی یا عمودی، روی سقف یا 
با هر شکل هندسی خاص. محدودیت های استفاده از این رنگ آن است که برای سطوح بزرگ و مستمر باید از پمپ های 
نقاشی بدون هوا استفاده شود. این رنگ مزایای مختلف فراوانی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد ]۱۹[.

 امکان اجرای دو فام مختلف بر روی سطح به طور هم زمان که به دکوراتورها توانایی ایجاد هارمونی و هماهنگی 
بیشتر را می دهد.

کار چه قطعه باشــد و چه ســطوح بزرگ نظیر دیوار )از نظر   عدم نمایش اشــکاالت اســتفاده طوالنی از ســطح 
لطمات مختلف سطح و عدم نظافت دوره ای مرتب(

 قابلیت ترمیم لطمات سطحی در درازمدت بدون رنگ آمیزی کل کار
 تنوع نامحدود فام های مختلف

 قابلیت اجرا روی سطوح رنگ پذیر پالستیکی بدون نیاز به آستر نظیر ABS و Polystyrene و هایم پک
 قابلیت اجرا بر روی آسترهای مختلف از حیث ساختارهای آن

 بدون نیاز به تجربه قبلی در استفاده از این رنگ یا مهارت خاص
 قابلیت استفاده از ابزارهای مختلف جهت اجرای رنگ نظیر کاردک و قلم مو و رولر و پمپ های رنگ پاش )با 

هوا و بدون هوا( و حتی پمپ های رنگ پاش مولتی کالر

 شکل 7- رنگ ترک در نمونه های مختلف

مجموعه گزارش های 
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شرکت های فعال رنگ کوره ای در ایران
 شرکت کیان رنگین

شرکت کیان رنگین در زمینه تولید پودرهای پوششی فعالیت می کند. این شرکت 
تولیدکننده رنگ های کوره ای الکترواســتاتیک با خاصیت کاهش دود نیز اســت. 
ایــن رنگ هــا جهــت پوشــش قطعــات مختلــف لوازم خانگــی، قطعــات اتومبیل، 
مبلمــان فلــزی، تجهیــزات اداری و آموزشــی، تجهیــزات حرارتی و برودتــی و برخی 
کاربرد وســیعی داشــته و از اهمیت خاصــی برخوردارند.  پروفیل هــای آلومینیومــی 
رنگ هــای تولیدی به این شــیوه بعــد از پختن در کوره احتمال ایجــاد دود دارند که 
ســبب نارضایتی خواهد شــد. برای حل این مشــکل، در محصول حاضر از ذرات 
ســیلیکا بهره برده شده اســت. این ذرات سبب افزایش مقاومت حرارتی، پایداری 

شیمیایی و فیزیکی خواهند شد.

 شرکت رنگ ترک پورقاضیان
شــرکت رنگ تــرک پورقاضیــان در زمینه تولید انــواع رنگ های متالیــک، معمولی، 

کوره ای و ترانسپارنت یا شفاف فعال است.

 شرکت فام گستر ماهان
شــرکت فام گســتر ماهــان در زمینه تولیــد انواع رنگ هــای پودری الکترواســتاتیک 
فعالیت دارد. این شرکت تولیدکننده رنگ پودری ضدخوردگی است. این شرکت 

کرو، مقاومت به سایش، خراش و خوردگی  با اســتفاده از نانودی اکســید سیلیکون باعث افزایش سختی میکرو و ما
در برابر آب وهوا می شود. با این حال این ماده باعث کاهش خاصیت ارتجاعی رنگ )هنگامی که در مقابل حرارت 

و تغییر رطوبت قرار می گیرد( می شود.
این رنگ برای مصارف زیر مناسب است:

 محافظت ساختار ساختمان
 استفاده روی فوالد در صنایع نفت و گاز، نیروگاه ها، پل ها

 کارخانه های تولید سلولز و ماهی و… ]۱۸[.

خالصه
در سال های اخیر حل مشکالت زیست محیطی و استفاده از ترکیباتی زیست تخریب پذیر و دارای سمیت حداقل 
برای محیط زیست بسیار موردتوجه کشورهای مختلف دنیا و تولیدکنندگان محصوالت مختلف قرار گرفته است. 
رنگ ها به عنوان مشــتقاتی از نفت می توانند چنین اثرات غیرقابل جبرانی داشــته باشند. از سوی دیگر فناوری نانو، 
کلیدی قرن بیست و یکم به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود فرایندها در صنعت رنگ  به عنوان یکی از فناوری های 
و رزین خواهد بود. در این گزارش ســعی شــده تا با نگاهی به فناوری نانو بتوان مشــکالت ناشــی از پخت رنگ های 

کوره ای یا ترمیم و بازیافت آن ها را بررسی کرد و برای آن ها راهکاری مبتنی بر فناوری نانو ارائه دهد.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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