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مقدمه
فناوری نانو رشــته ای از دانش کاربردی و فناوری اســت که زمینه های گسترده ای را پوشش می دهد. موضوع اصلی 
کنترل خواص موادی در ابعاد بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع فناوری نانو فهم و به کارگیری  آن به وجود آوردن و نیز 
خــواص جدیــدی از مــواد و ســازوکارهایی در ابعاد نانو اســت که اثرات فیزیکــی جدیدی را از خود نشــان می دهند. 
اخیرًا گســترش علم و فناوری نانو به پیشــرفت و توســعه در علوم فیزیک، شــیمی، مواد و مهندســی کمک بسیاری 
کــرده اســت. کاربردهــای گســتردٔه فناوری نانــو در صنایع مختلف به خصوص مواد پیشــرفته به دلیــل قابلیت های 
منحصربه فرد محصوالت تولید شــده در مقایســه با محصوالت موجود در بازار اســت. این فناوری توانســته در زمان 
کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کند. صنایع تولید مواد پیشرفته نقش مهمی را نه تنها در توسعه نانومواد بلکه 
در اســتفاده از آن در کاربردهای مختلف ایفا کرده اســت. یکی از حوزه هایی که فناوری  نانو در آن وارد شــده اســت 
کتریال است. از فناوری نانو در این نوع رنگ ها به منظور بهبود بازدهی  صنعت تولید رنگ ها و کف پوش های آنتی با

کتریالی، کاهش ضخامت و وزن استفاده شده است. آنتی با

 ترکیبات رنگ
اصلی تریــن اجــزای رنــگ شــامل رزین هــا۱، افزودنی ها2 و رنگ دانه هــا هســتند. افزودنی ها طیف گســترده ای از مواد 
کــه اضافه کــردن مقداری انــدک از آن ها به ترکیــب می تواند اثــرات قابل توجهی بر محصول نهایــی بگذارد.  هســتند 
افزایش کشش سطحی، بهبود ظاهر نهایی، بهبود ثبات رنگ دانه، افزایش خواص ضدیخ، بهبود چسبندگی و… از 

جمله خواص انواع افزودنی هاست.
قدمت رنگ به دوران پیش از تاریخ می رسد؛ اما هزینه آن تا مدت ها بسیار گران بود و در نتیجه به طور عمده برای آثار 
هنری استفاده می شد. تقریبًا پس از قرن نوزدهم بود که از رنگ برای نقاشی خانه ها استفاده شد. امروزه از رنگ برای 
رنگ آمیزی و حفاظت بســیاری از ســطوح از جمله خانه، اتومبیل، نشــانه گذاری در جاده ها و بســیاری هدف های 
دیگر اســتفاده می شــود که هریک از این برنامه ها به نوع خاصی از رنگ نیاز دارد. رشــد صنایع مصرف کننده نهایی 

 شکل 1- وضعیت فعلی بازار جهانی رنگ در نواحی مختلف و پیش بینی آن تا سال 2024 میالدی
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رنگ هــا شــامل صنعــت ســاختمان، خــودرو، حمل ونقــل و… موجب رشــد صنعت رنگ خواهد شــد. با گســترش 
فناوری ها نه تنها بازار فعلی حفظ خواهد شد بلکه بازارهای جدیدی نیز برای صنعت رنگ ایجاد خواهد شد که در 

نتیجه نیاز به رنگ های با قابلیت های جدیدی نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت. 
کننــد. برخــی از  نانــوذرات به علــت خــواص خــود می تواننــد ویژگی هــای جدیــدی را در پوشــش های رنگــی ایجــاد 

مزیت های افزودن نانوذرات به پوشش های رنگی عبارت اند از:
 ظاهر زیباتر پوشش رنگی؛
 پایداری شیمیایی خوب؛

 کاهش ضخامت رنگ؛
 کاهش وزن رنگ؛

 کاهش نفوذ عوامل خورنده محیطی و افزایش پایداری در برابر خوردگی؛
 بهبود خواص ضدمه، ضدخزه و ضدخش؛

 سهولت تمیزکاری سطوح؛
 بهبود هدایت الکتریکی و حرارتی سطح؛

 ضدانعکاس نور؛
 امکان حذف فلزات سمی از جمله سرب و کروم؛

 بهبود چسبندگی بر روی سطوح مختلف.

نانورنگ دانه ها
نانورنگ دانه ها ذراتی آلی یا معدنی با اندازه ای کمتر از ۱۰۰ نانومتر و از لحاظ شــیمیایی و فیزیکی نامحلول هســتند 
که بر بافت ها یا زیرالیه ها بی اثر هستند. نانورنگ دانه ها یا رنگ دانه های هوشمند، نسبت به رنگ دانه های معمولی 
 خوش رنگ تر3 هستند و قابلیت اعمال/ چاپ روی هر سطحی را دارند؛ در مقابل مواد سفیدکننده شیمیایی مقاوم 
بوده و ســمیت کمتری دارند. عالوه بر این، نانورنگ دانه ها مقاومت بســیار باالی حرارتی دارند و می توانند در تولید 

بارکدها و لیبل ها استفاده شوند.
نانورنگ دانه هــا امکان فرموله کردن پوشــش های شــفاف با مقاومت جوی مناســب را فراهم می کننــد؛ از آنجایی که 
پرکننده ها هنوز هم می توانند اشعه UV نور را جذب کنند، بزرگ ترین چالش نانورنگ دانه ها، ذرات ریز پودرهاست 
کــه ســطح ویــژه باالتــری دارنــد و به دلیــل این ویژگــی توانایی اختــالط آن ها کاهــش می یابد و باعث تشــکیل ذرات 

کلوخه ای می شوند.

کاربرد نانورنگ دانه ها
نانورنگ دانه ها در صنایع مختلفی مورداســتفاده قرار می گیرند که شــامل صنعت لوازم آرایشــی مانند لوســیون های 
ضدآفتــاب، کرم صــورت، رنگ مو و…، صفحه نمایش هــای نانورنگ دانه ای4 مانند صفحه نمایش های فســفری5، 
کریســتال مایــعLCD( 6(، رنگ دانه هــای معدنی ماننــد دی اکســید تیتانیوم7، اکســیدروی8،  صفحــه نمایش هــای 
دی اکسید سیلسیم9 و اکسید منیزیوم۱۰ در صنایع پالستیک و الستیک می شود. صنعت رنگ و کامپوزیت و پلیمر 

نیز از دیگر مصرف کنندگان نانورنگ دانه ها هستند.
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 استفاده از نانورنگ دانه ها در صنعت چاپ
به تازگی شرکت های BASF و Landa nano با 
همکاری یکدیگر و با استفاده از نانورنگ دانه ها 
که عمومًا برای چاپ اســتفاده می شوند، موفق 
به توسعه و معرفی نسل جدیدی از رنگ دانه ها 
که مناســب برای  کیفیت بســیار باال شــدند  با 
استفاده در مرحله نهایی پوشش خودرو است.

فرایند چــاپ نانوگرافیک فناوری نوینی اســت 
کــه نوع جدیدی از چــاپ را ارائــه می دهد. این 
فناوری شامل فرایندی منحصربه فرد است که 
شامل نانوجوهرهای Landa و یک بستر انتقال 
است. این فرایند با جهش میلیاردها قطره آغاز 

می شود. اما نه آن طور که در چاپ سنتی این قطرات بر روی بستر می نشینند. در عوض آن ها بر روی الیه ای از جوهر 
که بر روی میله چاپ نصب شده و در فاصله ۱ تا 2 میلی متر دورتر قرار گرفته است، تزریق می شوند.

هنگامی که جوهر با بستر چاپ در تماس قرار گرفت، این الیه نازک از جوهر فشرده که ضخامت آن 5۰۰ نانومتر است، 
بالفاصله به بســتر نفوذ می کند. تصاویر شــکل گرفته بسیار سخت، مقاوم در برابر سایش، بدون نیاز به خشک کردن 

هستند و هیچ گونه اثری روی بستر قبلی خود باقی نمی گذارند.
نانورنگ دانه های معدنی شــرکت Jetcolour بســیار ظریف و باثبات بوده و می توانند با شــفافیت باالیی که دارند 

به عنوان پوشش های مختلف استفاده شوند. در جدول ۱ برخی از این کاربردها را می بینید.

 شکل 2- نشستن قطرات جوهر بر روی بستر
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نام 
محصول

رنگ
میزان 

رنگ دانه
اندازه متوسط 

هر ذره
برد معایبمزایاکار

۱۱ ده
ش ش

پخ
انو 

ن
 ۱2

وم
انی

تیت
د 

سی
ی اک

 د

>۱۰۰ نانومتر%4۰

رنگ های صنعتی و 
پوشش ها

محصوالت ضدآفتاب
پوشش های ضدبازتاب

جوهرهای چاپ

استحکام باال، بسیار 
کدر، ارزان، مقاوم در 

UV برابر اشعه

تشکیل ترکیبات 
که  رادیکال می دهد 
اثر نامطلوب بر سایر 

ترکیبات دارد

ده 
ش ش

پخ
انو

ن
 ۱3

یاه
 س

بن
کر

>۱۰۰ نانومتر%2۰
رنگ های صنعتی، 

رنگ های خودرو، پوشش 
چوب، جوهرهای چاپ

استحکام باال، رنگ 
خوب، مقاوم در برابر 

نور آب و هوا
ضخامت رنگ

ده
ش ش

پخ
انو

ن
مز 

 قر
هن

دآ
سی

 اک

>۱۰۰ نانومتر%4۰

رنگ ها و پوشش های 
صنعتی، رنگ های 

خودرو، رنگ های 
متالیک، پوشش چوب، 

پوشش های معماری، 
اسپری های رنگ، آب 

رنگ ها، لوازم آرایش

مقاوم در برابر نور و هوا، 
کنشی غیر وا

قادر به تولید 
سایه های شفاف 

نیست

ده
ش ش

پخ
انو

ن
۱5

رد
ن ز

دآه
سی

 اک

>۱۰۰ نانومتر%4۰

رنگ ها و پوشش های 
صنعتی، رنگهای 
خودرو، رنگ های 

متالیک، پوشش چوب، 
پوشش های معماری، 
اسپری های رنگ، آب 

رنگ ها، لوازم آرایش

مقاوم در برابر نور و هوا، 
کنشی غیر وا

قادر به تولید 
سایه های شفاف 

نیست

ده
ش ش

پخ
انو

ن
۱6

سبز
ن 

دآه
سی

 اک

>۱۰۰ نانومتر%4۰

رنگ ها و پوشش های 
صنعتی، رنگ های 

خودرو، رنگ های 
متالیک، پوشش چوب، 

پوشش های معماری، 
اسپری های رنگ، آب 

رنگ ها، لوازم آرایش

--

کندگی رنگ دانه های غیرآلی  جدول 1- نانوپرا
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همچنیــن کارایی نانورنگ دانه های آلی شــرکت Jetcolour فوق العاده مطلوب هســتند. ایــن رنگ دانه ها به دلیل 
توزیع بســیار خوب ذرات می توانند در تولید جوهر دیجیتال، پوشــش های صنعتی، جوهرهای چاپ بســته بندی، 
رنگ های اسپری الکترونیکی، رنگ های الکتروفورسیز۱8، پوشش های فیلم پالستیکی، پوشش های خطی فیلم ها 

و کاغذها و… استفاده شوند.

نام 
محصول

رنگ
میزان 

رنگ دانه
اندازه متوسط 

هر ذره
برد معایبمزایاکار

ده
ش ش

پخ
انو

ن
۱7

ی
وه ا

قه
ن 

دآه
سی

 اک

>۱۰۰ نانومتر%4۰

رنگ ها و پوشش های 
صنعتی، رنگ های 

خودرو، رنگ های 
متالیک، پوشش چوب، 

پوشش های معماری، 
اسپری های رنگ، آب 

رنگ ها، لوازم آرایش

مقاوم در برابر نور و هوا، 
کنشی غیر وا

قادر به تولید 
سایه های شفاف 

نیست

کندگی رنگ دانه های غیرآلی  ادامه جدول 1- نانوپرا

نام 
محصول

رنگ
میزان 

رنگ دانه
اندازه متوسط 

هر ذره
برد کار

رمز
ه ق

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه قرمز ۱22
>۱۰۰ نانومتر%2۰

جوهرهای دیجیتال، پوشش های صنعتی، 
اسپری های رنگ، رنگ های الکتروفورسیز، رنگ 

خودرو، جوهرهای چاپ و…

رمز
ه ق

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه قرمز شماره ۱46
>۱۰۰ نانومتر%2۰

جوهرهای دیجیتال، پوشش های صنعتی، 
اسپری های رنگ، رنگ های الکتروفورسیز، رنگ 

خودرو، جوهرهای چاپ و…

رمز
ه ق

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه قرمز شماره ۱79
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، اسپری رنگ، پوشش 
الیه های پالستیکی، رنگ های الکتروفورسیز، 

جوهرهای چاپ و…

کندگی رنگ دانه های آلی  جدول 2- نانوپرا
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نام 
محصول

رنگ
میزان 

رنگ دانه
اندازه متوسط 

هر ذره
برد کار

رمز
ه ق

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه قرمز شماره 2۰2
>۱۰۰ نانومتر%2۰

جوهرهای دیجیتال، پوشش های صنعتی، 
اسپری های رنگ، رنگ های الکتروفورسیز، رنگ 

خودرو، جوهرهای چاپ و…

رد
ه ز

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه زرد شماره 264
>۱۰۰ نانومتر%2۰

جوهرهای دیجیتال، پوشش های صنعتی، 
اسپری های رنگ، رنگ های الکتروفورسیز، رنگ 

خودرو، جوهرهای چاپ و…

رد
ه ز

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه زرد شماره ۱8۰
>۱۰۰ نانومتر%2۰

یقی چاپ، پوشش های صنعتی،  جوهرهای تزر
رنگ ها، پوشش خطی الیه ها۱9، رنگ ها، 

رنگ های الکتروفورسیز و…

ی
ه آب

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه آبی شماره ۱5:3
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، رنگ های الکتروفورسیز، 
پوشش های الیه پالستیک، جوهرهای چاپ و…

ی
ه آب

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه آبی شماره ۱5:4
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، رنگ های الکتروفورسیز، 
پوشش های الیه خطی، جوهرهای چاپ و…

ی
ه آب

دان
گ 

ورن
نان

رنگ دانه آبی شماره 6۰
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، رنگ خودرو، رنگ های 
الکتروفورسیز و…

سبز
نه 

گ دا
ورن

نان

رنگ دانه سبز شماره 7
>۱۰۰ نانومتر %2۰

پوشش های صنعتی، پوشش های الیه خطی، 
رنگ خودرو، رنگ های الکتروفورسیز، جوهرهای 

چاپ و…

کندگی رنگ دانه های آلی  ادامه جدول 2- نانوپرا

مجموعه گزارش های  
نانوافزودنی های رنگ206صنعتی فنـــاوری نـانــو
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نام 
محصول

رنگ
میزان 

رنگ دانه
اندازه متوسط 

هر ذره
برد کار

ش
نف

ه ب
دان

گ 
ورن

نان

رنگ دانه بنفش شمااره ۱9
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، پوشش های الیه خطی، 
رنگ خودرو، رنگ های الکتروفورسیز، جوهرهای 

چاپ و…

ش
نف

ه ب
دان

گ 
ورن

نان

رنگ دانه بنفش شماره 23
>۱۰۰ نانومتر%2۰

پوشش های صنعتی، پوشش های الیه خطی، 
رنگ خودرو، رنگ های الکتروفورسیز، جوهرهای 

چاپ و…

کندگی رنگ دانه های آلی  ادامه جدول 2- نانوپرا

 افزودنی های آنتی باکتریال رنگ
کتریال هســتند. بنابراین ایــن رنگ ها به عنوان  کتریــال شــامل نانــوذرات غیرآلی با قابلیــت آنتی با رنگ هــای آنتی با
کتری های مقاوم در  مکمل برای آنتی بیوتیک ها از اهمیت باالیی برخوردار هستند. این قابلیت شامل از بین بردن با
کتریال شامل نانوذرات غیرآلی که هم اکنون مورداستفاده هستند )شامل  برابر آنتی بیوتیک هاست. رنگ های آنتی با
فلزات و اکســیدهای فلزی( خواص متنوع ذاتی و بهبود یافته ای را از خود به نمایش می گذارند. به همین دلیل این 

رنگ ها سازوکارهای عملکردی مختلفی دارند.
کتریال می شوند و در بسیاری از مواقع  ســازوکارهای اصلی که نانومواد از طریق آن ها ســبب ایجاد خاصیت آنتی با
به طــور هم زمــان روی می دهنــد شــامل این موارد اســت: ۱- اختالل در پتانســیل غشــا و یکپارچگــی آن و 2- تولید 
که به عنوان رادیکال های اکسیژن آزاد شناخته می شوند )نانوذرات در اینجا به عنوان نانوکاتالیست  اکسیژن فعال 
عمــل می کننــد(. بــرای مثال در رنگ های حاوی TiO2، پراکسیداســیون لیپیدی ســبب اختــالل در تنفس و مرگ 

کتری ها می شود. با
کتریال نانوذرات عبارت اند از مهار آنزیم های ضروری خاص، القای واکنش های  برخی دیگر از سازوکارهای آنتی با

نیتروژن گونه ها و القای برنامه ریزی شده 
مــرگ ســلولی. شــکل 3 شــماتیکی از 
کتریالــی  آنتی با فعالیــت  چگونگــی 

نانوذرات را نشان می دهد.
نانوذرات نقره نیز بدون افزایش مقاومت 
دارویــی باعــث مهار سیســتم تنفســی 
کتری ها می شــوند. این عنصر دارای  با
کتریــال  آنتی با اختصاصــی  خــواص 
بــوده و تهیــه آن آســان و قیمــت آن نیــز 

کتریالی نانوذراتارزان است.  شــکل 3- شــماتیکی از چگونگــی فعالیــت آنتی با

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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کتری هستند. چنان که مشاهده شده است، تماس مستقیم با مجموعه های  نانولوله های کربنی دارای فعالیت ضدبا
کتری هــا، مهلک بوده و موجب مرگ آن ها می شــود؛ دلیل این امر احتمااًل سوراخ شــدن  نانولوله هــای کربنــی برای با
کتری ها توسط نانولوله های کربنی است که خسارت جبران ناپذیری را به آن ها وارد می سازد. در جدول  سلول های با
کتریال داشــته و در صنعت رنگ مورداســتفاده قــرار می گیرند و خالصه ای از  3 انــواع نانوموادی که خاصیت آنتی با

مباحث مطرح شده در این بخش به صورت مروری آورده شده است.

بردنانوماده مزیتکار

نقره
قابلیت استفاده در اکثر محصوالت 

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

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

TiO2
کتریال شفاف  به عنوان پوشش آنتی با

قابلیت استفاده روی شیشه را دارد

کتریالی  دارای خاصیت آنتی با
کتری  فوتوکاتالیستی، اثرگذاری روی با

بتسیلیوس

ZnO

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

کتری ها و اسپورهای مقاوم به دمای باال  با
و دمای پایین

عدم تاثیرگذاری ساختار کریستالی و شکل 
کتریال آن ذرات روی فعالیت آنتی با

Fe3O4کند کردن و یا متوقف کردن رشد ایجاد اتصال به سلول های توموری
میکروارگانیسم ها

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

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

در برابر کواگوالنس، استروترموفیلوس و 
سابتیلیس را دارد.

ترکیبات آمونیوم 
چهارتایی

قابلیت استفاده به عنوان عامل 
ضدعفونی کننده

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

پلی 
الکترولیت های

 چهارتایی کاتیونی

قابلیت استفاده به عنوان مواد ضدعفونی 
قیمت ارزان، تجاری و در دسترس بودنکننده

کتریال مختلف کاربردها و مزیت های مواد آنتی با  جدول 3- 

مجموعه گزارش های  
نانوافزودنی های رنگ206صنعتی فنـــاوری نـانــو
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بردنانوماده مزیتکار

ترکیبات ان-
پایدار بودن و نرخ آزادسازی هالوژن ها به قابلیت استفاده در محیط های آبیهاالمین

محیط کم

نانولوله های کربنی
کتریالی که  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
این ماده تقریبًا روی تمامی انواع 

میکروارگانیسم ها مؤثر است

 نانومواد مورداستفاده در رنگ و روکش های مقاوم به شعله
تحقیقات پیشین نشان داده است که نانوذرات پرکننده، برای ساختن مواد مقاوم به شعله بسیار مناسب هستند، 
زیرا می توانند به طور هم زمان خواص فیزیکی و نیز اشــتعال نانوکامپوزیت پلیمری را بهبود بخشــند. نانوپوشش های 
کاهش هدایت حرارتی بیشتر در مقایسه با  ایجاد شده با ترکیب نانوذرات اکسید زیرکونیوم مقاومت حرارتی بهتر و 
پوشش های معمول از خود نشان می دهند. به طور کلی مقاومت حرارتی مواد در مقیاس نانو، ۱7۰ درجه سانتی گراد 

بیشتر از حالت معمولی است. نانوذرات به خوبی می توانند عمل بازدارندگی آتش را بهبود بخشند.
نانوکامپوزیت هــا از اواخــر دهــه ۱99۰ به عنــوان مــاده ای کندســوز توجه بســیاری به خــود جلب کردنــد. از جمله این 
ک رس و ســاختارهای مختلف کربن اشــاره کــرد. نانومواد  نانوماده هــا می تــوان به ســیلیکات الیه ای2۰، الیه های خا
گرافــن، نانولوله های کربنی و کربن ســیاه شــناخته  کــه دارند به ترتیــب با نام هــای  کربنــی براســاس ریخت شناســی 
می شوند. گرافن با ساختار تک الیه، کاماًل شفاف است. نانولوله های کربنی به عنوان پرکننده ها برای بهبود خواص 

مکانیکی، الکتریکی و بازدارندگی شعله نانوکامپوزیت ها استفاده می شوند.

کربنی )گرافن(  شکل 4- شماتیکی از نحوه عملکرد پوشش های ضدحریق پایه 

کتریال مختلف کاربردها و مزیت های مواد آنتی با  ادامه جدول 3- 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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برد و حوزه صنعتیویژگی هانام نانوماده کار
روش 

کندسوزی

ک رس2۱ خا

•کندسوزی بسیار باال
•زیست تخریب پذیری باال

•واکنش پذیری شیمیایی باال
•کاماًل طبیعی

•انواع کاربردهای صنعتی و 
ساختمانی

•سیم و کابل برق
•پوشش های تزیینی و 

کف پوش ها

ایجاد فاز 
جامد 

نیم سوزشده

شفافنانولوله های کربنی22 
•برق و الکترونیک/ عایق کابل

•صنعت خودرو و هوافضا

ایجاد فاز 
جامد 

نیم سوزشده

ک رس +  خا
نانولوله های کربنی

افزایش خواص کندسوزی 
نسبت به استفاده منفرد 
هریک از مواد به تنهایی

برق و الکترونیک/ عایق کابل
ایجاد فاز 

جامد 
نیم سوزشده

شفافگرافن

•انواع کاربردهای صنعتی و 
ساختمانی

•صنعت خودرو و هوافضا
•برق و الکترونیک/ عایق کابل

•نساجی

ایجاد فاز 
جامد 

نیم سوزشده

دی اکسیدسیلیکون/ 
سیستم چوب و وسایل چوبیبسیار نازکتیتانیوم

خنک کننده

نانوذرات اکسید 
نساجیمقاومت بسیار باالی حرارتیزیرکونیوم

مهار فاز بخار )به ویژه پارچه های پشمی(

کاربردهای آن ها کندسوز و   جدول 4- انواع نانوماده های 

ک رس )به عنــوان پرکننده(، خواص کندســوزی بســیار عالی از خود  یت هــا و نانوپلیمرهــای شــامل خــا نانوکامپوز
که به عنوان عایق حرارتی و مانعی برای انتشــار شــعله  ک رس باعث تشــکیل زغال می شــود  نشــان می دهند. خا
کاماًل طبیعی اســت این  کــه یک مــاده  ک رس، این اســت  عمــل می کنــد. جذاب تریــن موضــوع در خصــوص خا
یســت تخریب پذیری باالی آن می شــود. نانولوله های کربنــی یا CNTها نیز  موضــوع باعــث فرآوری بسیارســاده و ز
کاهش  گرما در مواد را به صورت مؤثر  که انتشــار  به عنوان یک پرکننده مقاوم در برابر آتش شــناخته می شــوند. چرا 
یک23 را ایجاد  ک رس نوعــی اثر ســینرژ می دهنــد. به طــور خــاص ترکیــب غلظت کمــی از CNTها با نانــوذرات خا

که بسیار مؤثرتر از استفاده هریک از این مواد به صورت انفرادی است. می کند 

مجموعه گزارش های  
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 نانوذرات مورداستفاده برای ایجاد خاصیت آنتی استاتیک
کن می شــوند. نقــش یک عامل  پوشــش های آنتی اســتاتیک رســانا هســتند و مانــع از تجمــع بارهای الکتریکی ســا
آنتی استاتیک هادی کردن سطح مواد با رسانا بودن خود یا جذب رطوب هوا است. از نانوذرات مورد استفاده جهت 

ایجاد خاصیت آنتی استاتیک در رنگ می توان موارد زیر را نام برد:
 نانولوله های کربنی

 گرافن
 نانوذرات )اکسید ایندیم-قلع، اکسید آنتیموان-قلع و…(

 پلیمرهای رسانا
از نانولوله هــای کربنــی و گرافن به عنوان عوامل ایجاد رســانایی در پوشــش ها اســتفاده می شــود. پراکندگی گرافن با 
رســانایی باال برای ایجاد مواد و پوشــش های رســانا در حال توســعه اســت. همچنین از فولرن برای ایجاد فیلم های 
رسانا استفاده می شود. نانوذرات رسانای گرافنی و نانولوله ها با انتقال بار الکتریکی از تجمع آن جلوگیری می کنند. 
گرافــن به خاطــر هدایــت بــاالی الکتریکــی و گرمایــی می توانــد در انــواع رنگ های رســانا مورداســتفاده قرار گیــرد و از 

کامپوزیت های گرافنی برای ایجاد خواص آنتی استاتیک در پوشش ها استفاده می شود.
از نانوذرات مختلف نیز برای ایجاد خاصیت آنتی اســتاتیک در پوشــش ها مانند نانوذرات سیلیکا/پلیمر استفاده 
می شود. در این ساختارها نانودرات سلیکا به عنوان هسته و پلیمرهایی مانند پلی آنیلین و دودسیل بنزن سولفونیک 

اسید )DBSA( به عنوان پوسته مورداستفاده قرار می گیرند.

 استفاده از نانوذرات در رنگ های ضدالکتریسته خارجی
گزونوبل  یکی از مواد مورداستفاده در رنگ های آنتی استاتیک پلیمرهای رسانا و کامپوزیت های آن هاست. شرکت آ
از پلیمرهای رســانا و کامپوزیت های آن  ها برای رنگ های آنتی اســتاتیک استفاده می کند. این شرکت مواد افزودنی 
کن ســریع، خواص  خــود را بــا نــام تجــاری Armostat در بــازار بــه فــروش می رســاند. فعالیــت ضدالکتریســته ســا
آنتی اســتاتیک طوالنــی، قیمــت مناســب، تولیدات جامد یــا مایع و اســتفاده در محلول های با غلظت هــای باال از 

ویژگی های این افزودنی است.
شــرکت افزودنی های معمول هــادی RTP، با 
تجربه چندین ســاله حــدود 6۰ افزودنی را در 
کرده اســت. ایــن افزودنی ها  این حوزه تولید 
کربنــی، فیبر  کربن ســیاه، فیبــر  شــامل پــودر 
کربنی پوشش داده شــده بــا فلز و  فلــزی، فیبر 
کاربردهــای مختلف  پودرهــای فلــزی بــرای 
هســتند. ایــن افزودنی هــای هادی براســاس 
خــواص الکتریکــی و نــرخ افــت الکتریســته 
کن آن ها برای پوشش های آنتی استاتیک  سا
 شکل 5- رنگ آنتی استاتیک بر پایۀ گرافن با نام تجاری گرافنانوتقسیم بندی می شوند. از نانولوله های کربنی 
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و گرافن به عنوان عوامل ایجاد رســانایی در پوشــش ها استفاده می شود. پراکندگی گرافن با رسانایی باال برای ایجاد 
مواد و پوشش های رسانا در حال توسعه است. همچنین از فولرن برای ایجاد فیلم های رسانا استفاده می شود.

مؤسسه بریتانیایی مواد گرافنی کاربردی با شرکت رنگی آمریکایی شروین-ویلیامز در زمینه تولید رنگ های حاوی 
گرافن  گرافن همکاری دارند. شــرکت چینی Sixth Element Materials بر روی R&D و نیز در زمینه اســتفاده از 
در رنگ فعالیت دارد. همچنین شرکت اسپانیایی گرافنانو رنگ های بر پایۀ گرافن با نام گرافنستون را در سال 2۰۱4 

راهی بازار کرده است. این رنگ بسیار قوی و مقاوم در برابر عوامل تخریب گر محیطی است.
گرافن را تولید کرده  شرکت محصوالت هادی الکتروبریتیش پوشش رسانای شفاف هیبریدی از CNT و صفحات 
 TCNT است. این پوشش در بازار مواد غذایی، الکترونیک، پزشکی و پتروشیمی استفاده می شود. شرکت تایوانی
از نانولوله های کربنی برای ایجاد خاصیت آنتی اســتاتیک در رنگ اســتفاده کرده اســت. این رنگ بر روی ســطوح و 
کن جلوگیری می کند. محصوالت و تجهیزات  تجهیزات اسپری می شود و با رسانایی خود از تجمع الکتریسته سا

پوشش داده شده با این رنگ آنتی استاتیک دارای مقاومت ۱۰4 اهم هستند. 
شــرکت VELOX آلمــان از نانولوله هــای کربنــی در رنگ هــای آنتی اســتاتیک خــود اســتفاده می کند. شــرکت ژاپنی 
کوشــی از نانوذرات اکســیدروی برای ایجاد خاصیت آنتی اســتیک در رنگ های خود استفاده می کند. این رنگ  ها
دارای پایــداری بــاال و ســازگار با محیط زیســت اســت. این رنــگ با نــام تجــاری GRAPHISTRENGTH در صنایع 
اتومبیــل، صنایــع هوایی و ورزشــی کاربرد دارد. درصــد نانولوله های کربنی بین 2۰ تا 3۰درصد در این رنگ بســته به 

کاربرد متغییر است.

 رنگ نانویی ضدالکتریسته داخلی
از شرکت های نانویی تولیدکننده رنگ آنتی استاتیک در ایران شرکت پیشگامان فناوری آسیا را می توان نام برد. 
این رنگ در گردیدهای مختلف تولید می شــود که ویژگی های آن در جدول ۱ نشــان داده شــده اســت. گریدهای 
گریــد موردنظر  مختلــف رنــگ لوتــوس دارای خواص متفاوتی اســت که بســته به محیــط مورداســتفاده می توان از 

کرد. استفاده 

کد محصول
مقاومت الکتریکی سطحی 

)Ω.CM2(
فام رنگنوع رنگ

NEP 101C>۱۰5مشکیتک جزئی پایه حالل

NEP 101A>۱۰9مشکیتک جزئی پایه حالل

NEP 201A>۱۰9مشکیدوجزئی

 جدول 5-گریدهای مختلف رنگ های تولیدی شرکت پیشگامان فناوری آسیا
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 شکل 6- شماتیک قطره آب قبل از منجمد شدن بر روی سطح های 
پوشش داده شده با نانورنگ ها در مقایسه با سطح عاری از این مواد

 نانوذرات برای ایجاد پوشش های ضدیخ
کابل ها، برج ها و یا آنتن ها  گر این یخ بر روی پل ها،  هرچند تشکیل یخ در طبیعت مناظر زیبایی ایجاد می نماید، ا
تی در برج های ارتباطی،  جمع شــود می تواند فاجعه بار باشــد. تشــکیل یخ بر روی این ســازه ها باعث ایجاد مشــکال
فروریختن آنتن ها، نابودی وســایل ماهواره ای و دیش های مایکروویو، افتادن پل ها و ایجاد صدمات فراوان به مردم 
از طریق ســقوط کابل ها می شــود. پوشش های ضدتشــکیل یخ بر روی فوالد، فایبرگالس، آلومینیوم و بیشتر سطوح 
رنگ آمیزی شــده اســتفاده می شــوند. دانه های آب بر روی این پوشش ها بسیار شــبیه دانه های آب روی یک خودرو 
تازه واکس زده شــده می ماند. از آنجایی که این پوشــش ها ضدچســبیدن یخ هســتند، زاویه تماس باالی آب باعث 
رانده شــدن دانه یخ تشــکیل شــده بر روی این پوشــش ها شــده و ســطح پایینی را برای اتصال یخ به پوشــش ایجاد 
می کند. ازاین رو وزن خود یخ تشکیل شــده بر روی ســطح رنگ باعث افتادن آن می شــود پیش از آنکه شانسی برای 

رشد و تشکیل توده یخی آسیب زا داشته باشد.
نانومواد نقش مهمی  در تنظیم خواص ســطحی بســتر که مناســب کاربردهای ســوپرآب گریز و ضدیخ اســت دارند. 
نانوموادی مانند نانولوله های کربنی، نانوسلیکا آب گریز، نانولوله های ZnO و دیگر نانومواد اغلب به عنوان پرکننده یا 
عامل دهی برای ایجاد زبری سطح و همچنین بهبود خواص مکانیکی سطحی مورداستفاده قرار می گیرند. همچنین 
از ســل-ژل برای ایجاد نانوذرات در رنگ های ضدیخ اســتفاده می شــود. از کامپوزیت های بر پایۀ نانولوله های کربن 
برای ایجاد پوشش های فوق آب گریز برای بهبود استحکام مکانیکی استفاده می شود. فیلم کامپوزیتی نانولوله های 
چنددیــواره کربنی-ســلیکون فوق آبگریــز )ســاختار کازیه( پایــدار در 4۰۰۰ ســیکل دمایی )3۰- درجه ســانتی گراد تا 

دمای اتاق با 4۰درصد رطوبت نسبی( با کنترل ترکیب و میکروساختار ساخته شده است.
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 پوشش های ضدیخ نانویی خارجی
NANOMYTE پوشش

ســطوح پوشــش داده با این پوشــش تا 6۰درصد چســبندگی یخ را کاهش می دهند. این پوشــش شــفاف، سخت و 
چــگال اســت. ایــن پوشــش را به صورت براش یا اســپری می توان اســتفاده کرد. ضخامت الیه خشــک بیــن 5 تا ۱5 

میکرون و در یک بار پوشش دادن سطح کافی است.

 NanoSonic’s HybridShield پوشش های ضدیخ
این پوشش عملکرد باالیی دارد و بسیار پایدار است. این مواد ضدیخ بر پایۀ سیلوکسان و سیستم های آلی فلوئوردار 

که مقاومت مکانیکی باال و مشکالت محیط زیستی پایینی دارند، هستند.

 مواد نانو جهت ایجاد خاصیت ضدپرتوی فرابنفش
تی در اکثر پوشــش ها می شــوند. این عامل  تخریب های فوتوشــیمیایی به وســیله امواج فرابنفش باعث بروز مشــکال
موجــب اکســایش و تخریــب فیلم های پلیمری در اتصــال با رنگ دانه هــای معدنی و آلی می شــود. مهارکننده های 
فرابنفش برای جلوگیری از تخریب نابهنگام پلیمرها یا سیستم رنگی استفاده می شوند. این مواد باعث پایداری رنگ 
شــده و همراه با اکســیدان ها مورداســتفاده قرار می گیرند. برای افزایش پایداری رنگ می توان از مواد آلی پایدارکننده 
کاربرد  کرد. همچنین نانوذرات اکســیدروی  UV و یا از مواد نانو نظیر اکســید تیتانیوم یا اکســید زیرکونیوم اســتفاده 

گزونوبل کشور هلند یکی از شرکت های عمده تولیدکننده این  زیادی در رنگ های مقاوم به پرتوی فرابنفش دارد و آ
ماده جهت کاربرد در رنگ های مقاوم به پرتوی فرابنفش و خوردگی است.

از بیــن مــواد آلــی و نانــوذرات معدنی، نانوذرات دارای ســمیت پایین و پایداری شــیمیایی باالیــی در برابر دمای باال 
و امــواج فرابنفــش هســتند. مکانیســم محافظــت در برابر پرتوهــای UV برای نانوذرات کاماًل مشــخص نیســت ولی 
دانشمندان معتقدند که این نانوذرات با بازتاب و پخش امواج UV از پوشش ها محافظت می کنند. نظر دیگر بر روی 

خواص نیمه رسانای این مواد و جذب امواج استوار است.
یب رنگ در برابر پرتوی فرابنفش  گرافنــی به رنگ های با پایــه پلی اورتان مقاومت بــه تخر افزایــش نانوورقه هــای 
یــب در برابر فرابنفــش را در این  یــادی تخر گرافن بــه مقدار ز و خوردگــی را افزایــش می دهــد. افزایــش 2درصــد 
  ASTM D4587-09رنگ هــا بهبــود داده اســت. ایــن مواد با رنگ ســفید مخلوط شــده و نتایج با اســتاندارد

است. شده  مقایسه 

 رنگ های مقاوم به فرابنفش نانویی خارجی
رنگ ضد فرابنفش واتسون

یســت اســت. این رنگ بــر پایۀ رزین های  کامــاًل جامد و عاری از ترکیبات فرار آلی و ســازگار با محیط ز ایــن رنــگ 
کریلیــک، اپوکســی، پلی اســتر و پلی اورتان اســت. ایــن رنگ همچنیــن در مقابل ســایش و مواد  مختلــف ماننــد آ

شیمیایی پایدار است.
بــرد دارنــد.  کار گاز  BYK در پوشــش ها، جوهــر، پالســتیک و صنعــت نفــت و  افزودنی هــای شــرکت هلنــدی 
کســید زیرکونیــم جهت اســتفاده در رنگ هــای ضدفرابنفش  کســید ســریم و ا همچنیــن ایــن شــرکت نانوذرات ا
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خودرویــی و هوایی تولید می کند.

NANOMYTE رنگ محافظ فرابنفش
این پوشــش در برابر اثرات خورشــید و آب و هوایی در مدت طوالنی محافظ اســت. این پوشش حداقل ۱۰۰۰ ساعت 
در تســت مقاوم در شــرایط آب و هوایی پایدار اســت. در این پوشــش از رزین های پایه پلی اورتان اســتفاده می شود و 

دارای کاتالیست قلع است.

 رنگ ضدفرابنفش نانویی داخلی
یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در مرکز رشــد فناوری های پیشــرفته شــریف با به کارگیری نانوذرات نقره در 
ترکیــب رنگ هــای تولیدی خود، به محصولی با خاصیت مقاومت در برابر نفــوذ امواج الکترومغناطیس در مقیاس 
گرافیت انبساط یافته  که در حال توسعه و ارتقای آن است. در این رنگ هم زمان از  آزمایشگاهی دست یافته است 
با ضخامت نانومتری و نانوذرات نقره اســتفاده شــده اســت. در این رنگ مکانیزم انعکاس و مکانیزم جذب به طور 

هم زمان عمل می کنند و همین عامل موجب افزایش کارایی محافظت کنندگی این رنگ شده است.

 نانوذرات جهت ایجاد مقاومت به خوردگی
در پوشــش های رنگــی هوشــمند ضدخوردگــی درصــد باالیــی از اتم هــا و ذرات بازدارنــده خوردگــی بــه نانــوذرات 
می چسبند. به محض شناسایی عوامل خوردنده پیوندها شکسته می شوند و عامل های ضدخوردگی رها می شوند. 
کــه حاوی 3۰ تا  این پوشــش های هوشــمند با اســتفاده از 5درصــد عوامل بازدارنده در مقابل پوشــش های معمولی 
4۰درصد از این مواد هستند عملکرد بهتری را نشان می دهند. همچنین پوشش های معمولی به طور مداوم عوامل 
بازدارنده را رها می کنند در صورتی که پوشش های هوشمند فقط در مواقعی که پوشش خراش داده شود این مواد را 
رها می کنند که بازدارنده های خوردگی در واکنش با عوامل خورنده احیا شده و اکسیدهای نامحلول ایجاد می کنند 

که با رسوب این اکسیدها از تماس الکترولیت با سطح فلز جلوگیری می شود.

 شکل 7- سازوکار رهاسازی عوامل خورنده در پوشش های هوشمند
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در راهکاری دیگر از نانوذراتی اســتفاده می شــود که ضمن ایجاد خاصیت ضد خوردگی مشــکالت محیط زیســتی 
خیلی کمی دارند. از نانوذرات استفاده شده جهت این ویژگی در پوشش های رنگی می توان سلیکون، اکسیدهای 

بور، نانوکریستال های فسفر-کبالت و اکسید گرافن را نام برد.

 برخی از رنگ های نانویی مقاوم به خوردگی تولید شرکت های خارجی
 Admat Innovativeپوشش نانواپوکسی شرکت

کریلیک، التکس،  این پوشــش با نام Al-nProtect بر روی ســطوح رنگی )آلکید، پلی اورتان، اپوکســی، پلی استر، آ
پوشــش پودری، پوشــش ژل( و فلزات )اســتیل نرم، اســتیل زنگ نزن، آلومینیوم، مس، برنج( برای افزایش عمر آن ها 
اســتفاده می شود. با اســتفاده از این پوشش خواصی نظیر افزایش حفاظت خوردگی، افزایش دوام سطحی، افزایش 

محافظت در برابر اکسایش حاصل از UV در قطعه مورداستفاده حاصل می شود.

 NanoTechپوشش فلزی
این پوشــش برای اســتفاده بر روی فلز در شــرایط مختلف مناســب اســت. این پوشــش فلزی برای حفاظت در برابر 
خوردگی های ناشــی از آب، اســپری نمک، خوردگی های شــیمیایی و دیگر عوامل خورنده محیطی مناسب است. 
به خاطــر خواص ضدخوردگی این پوشــش نیــازی به پولیش فلزاتی مانند آلومینیوم، نقره و برنج نیســت. هر گالن از 

این پوشش 3۱2 دالر به فروش می رسد.

AnCatt پوشش ضدخوردگی
این پوشــش عاری از فلزات ســنگین مانند روی، کرومات و ســرب اســت و به دلیل دوســت دار محیط زیست بودن 
آن از مراکز مختلف مانند انجمن شیمی آمریکا، مجمع بین المللی نوآوری، اتحادیه RICE، ناسا و دیگر مؤسسات 
کرده است. این پوشش شامل پرایمر نانوساختار پلیمری منحصربه فرد )CPND( الیه رویه  جوایز مختلفی دریافت 
و یک میان الیه اختیاری است. این پوشش همچنین ویژگی هایی مانند چسبندگی خوب، پایدار در برابر خراش، 
خودتمیزشــونده، پایداری ســطحی، کاربرد آســان، ساخت آســان، قیمت مواد اولیه پایین و وزن کم با الیه نازک که 

مناسب کاربردهای هوایی است، دارد.

 NANO-FIXپرایمر ضدخوردگی
این پرایمر ضدخوردگی و ضدآب اســت که ترکیبی از ســل نانوهیدروسیلیک اسید و آلومینا است )بوهمیت(. این 
کیلیت  کاهش می دهد. بر روی فلز با تشــکیل  پرایمر قابلیت نفوذ در میکروترک ها را داراســت و ازاین رو خوردگی را 
کمپلکــس بــا ترکیب رزین پرایمر ســطح فلز را محافظت می کند. رنگ آن مشــکی- قهوه ای اســت و ضخامت یک 
الیه پوشــش آن ۰٫۱5 تا ۰٫2 میلی متر اســت. شــرایط دمایی قابل استفاده بین 7۰- تا 23۰ درجه سانتی گراد است و 5 

کیلوگرم از این پرایمر به قیمت ۱۰٫37 دالر به فروش می رسد.

 رنگ های نانویی داخلی مقاوم به خوردگی
رنگ پودری ضدخوردگی حاوی نانوذرات سیلیس

گســتر ماهان تولید می شــود. بســته به نوع فلز و محیط اطراف آن،  این رنگ توســط شــرکت تولیدی شــیمیایی فام 
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پوشــش های مقــاوم در برابر خوردگی، میــزان خوردگی را کاهش می دهند. در این رنگ از نانوذرات ســیلیکا با اندازه 
متوســط 48 نانومتــر اســتفاده می شــود. این محصول بهبــود مقاومت در برابر خوردگی را به واســطۀ حضــور نانوذرات 

سیلیکا از خود نشان می دهد.

رنگ ضدخوردگی شرکت نانوآریسا پوشش
گرافــن شــناخته می شــود. در ســاختار آن  ایــن محصــول به عنــوان رنــگ آلکیــدی حــاوی نانوورقه هــای اکســید 
کربن آمورف نیز مشاهده می شود. این محصول با افزودن اکسید  گرافیت و  گرافن خالص،  ناخالصی هایی از قبیل 
گرافن بهبود مقاومت در برابر خوردگی مطابق با آزمون اســتاندارد ASTM B117 از خود نشــان می دهد. اســتفاده از 

فناوری نانو در تولید این رنگ ها موجب شده تا ماندگاری آن ها بر روی سطوح ۱٫5 برابر افزایش داشته باشد.

 نانوافزودنی ها جهت ضدخش کردن رنگ
به وجودآمدن خراش بر روی سطوح سطح زیر رنگ را در معرض عوامل محیطی قرار می دهد و هزینه زیادی را تحمیل 
می کند. بسیار از پوشش ها دارای مقاومت پایینی نسبت به خراش هستند و ازاین رو جهت افزایش مقاومت در برابر 
خراش بایســتی موادی به آن ها افزوده شــود. پوشــش های ضدخراش می توانند به صورت رنگ یا پوششــی شــفاف بر 
روی رنــگ اضافــه شــوند. افزودنی های ضدخراش به طور ســنتی اکســیدهای فلزی با اندازه میکرویی هســتند ولی 

ظاهری مات یا نیمه مات برای پوشش که نتیجه شکست نور مرئی است ایجاد می کنند.
امروزه از مواد نانویی برای ایجاد خاصیت ضدخراش در رنگ ها استفاده می شود و شکست نور به مقدار قابل توجهی 
کاهش می یابد. نانوذرات با اندازه های 4۰ تا 5۰ نانومتر پرکننده های بسیار خوبی هستند. فناوری نانو می تواند خاصیت 

ضدخراش رنگ را به میزان 25درصد بهبود دهد و ازاین رو هزینه مواد را تا 75درصد کاهش می دهد.
نانوذرات استفاده شده جهت مقاوم به خش کردن رنگ ها عبارت اند از:

 نانوذرات اکسید فلزی )سیلیکا، آلومینا، اکسیدروی، دی اکسید تیتانیوم، اکسید زیرکونیوم(
 نانورس ها

 نانولوله های کربنی
 سایر نانوذرات )فولرین، نانوفیبر، ذرات نانومتخلخل(.

 پوشش های ضدخش خارجی

اسپری ضدخش NANOARMOR برای رنگ
ایــن پوشــش موجــب افزایــش ســختی H  ۱2 )باالتریــن سیســتم محافــظ رنــگ در جهان( اســت. در این پوشــش از 
نانــوذرات تیتانیــوم اســتفاده می شــود و می توانــد بر روی رنگ خودرو اســتفاده شــود. این افزودنی بســیار مســتحکم 
)باالترین نسبت استحکام به وزن نسبت به هر فلزی( است استحکام کششی باال، مقاومت به خستگی، مقاومت 
بــه تــرک و مقاومت در برابر دمای بــاال و خوردگی دارد. به همین دلیل نیز از آلیاژهای تیتانیوم در کاربردهای فضایی 

و هواپیمایی استفاده می شود. ۱۰۰ میلی لیتر از این محلول با سختی H 9به قیمت ۱45 دالر به فروش می رسد.

Airglide رنگ تولیدی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



20

این شرکت در سال 2۰۱۱ تأسیس شد و از فناوری نانو برای استفاده در صنعت هوافضا استفاده می کند. محصوالت 
این شــرکت در زمینه پوشــش های محافظ با فناوری نانو، پلیمرهایی که اتصاالت عرضی با ســطح دارند و عاری از 
 AMS 1530C ســلیکون و تفلون هســتند، فعال است. تولیدات این شرکت دارای گواهینامه از بوئینگ، ایرباس و
هســتند. ایــن پوشــش ها موجــب کاهــش مصــرف ســوخت و تولیــدات گازی کربنــی، کاهــش تمیزکاری ســاالنه و 
هزینه هــای نگهــداری، جلوگیری از تجمع یخ بر روی ســطح و محافظ در برابر خوردگی و ســاییدگی می شــوند. این 

پوشش همچنین دارای مقاومت نسبت به خراش است.

 شرکت های تولیدکننده رنگ نانویی ضدخش داخلی
رنگ ترافیکی لوتوس

که باعث افزایش مقاومت  این محصول به عنوان رنگ ضدخش دارای افزودنی های معدنی در ابعاد نانویی اســت 
بــه ســایش این رنگ می شــوند. افزودنی اصلی جهت ایجاد ایــن خاصیت نانوکلی )nanoclay( اســت. این رنگ 

می تواند برای خط کشی باند فرودگاه استفاده شود.

رنگ ترافیکی ترموپالست سرد
این رنگ در مجتمع صنایع شــیمیایی ریف تولید می شــود. این محصول رنگ ترافیکی ســرد بر پایۀ نانوکامپوزیت 
کریلیک ترموپالســت اســت. این رنگ دارای زمان خشک شــدن ســریع، دوام باال، مقاومت عالی در شــرایط  رزین آ
جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی است. از موارد کاربرد این رنگ خط کشی 

باند فرودگاه، خیابان های شهری و بین شهری، جاده ها، خطوط عابر پیاده، زمین های ورزشی و جداول هستند.

 نانوافزودنی جهت ایجاد خاصیت مقاوم به امواج الکترومغناطیس
رشــد گســترده صنایــع الکترونیکــی و ارتباطات راه دور در صنایــع مختلف مانند هوافضا، سیســتم های دفاعی، 
کاربــرد سیســتم های الکترومغناطیــس شــده اســت. منظــور از حفاظــت در  تجهیــزات پزشــکی موجــب افزایــش 
کار به وســیله انعــکاس و جذب این  برابــر ایــن امــواج رســیدن بــه حد مطمئــن تضعیف این امواج اســت که ایــن 
امــواج توســط مــواد حفاظتی صــورت می گیرد. حفاظــت از تداخــل الکترومغناطیســی برای محافظت از وســایل 
کامپیوترهــا و ابــزار مخابراتــی، پیشــگیری از نظــارت  الکترونیکــی، مدارهــای حســاس از اشــعه و امــواج ناشــی از 
گذشــته از مواد پایه فلزی  غیرمجاز و جلوگیری از اشــکال مختلف جاسوســی الکترومغناطیســی الزم اســت. در 
یت های هادی الکتریســته به این منظور اســتفاده شــده اســت. در ســال های اخیر اســتفاده از  کامپوز و ســپس از 

فناوری جهت تولید پوشش های حفاظتی الکترومغناطیسی رشد فراوانی داشته است.
از میــان مــواد نانویــی مورداســتفاده بــرای ایــن کاربــرد می تــوان نانوفیبرهــای کربنی و الیه هــای گرافیــت را به دلیل 
ویژگی هــای خــاص حرارتــی، الکتریکــی، مکانیکــی و فیزیکــی نــام بــرد. نانولوله هــای کربنی یک انتخــاب عالی 
کم و عملکرد باال هســتند.  کاربردهــای حفاظــت تداخل الکترومغناطیســی در درصدهــای  بــرای به کارگیــری در 
گرافــن از مــواد نانویــی مهــم در رنگ هــای حفاظــت الکترومغناطیســی  نانولوله هــای تک دیــواره  و چنددیــواره و 
هســتند. بــرای رادارگریــزی یا اســتتار هواپیمــای نظامی از مواد مختلف اســتفاده می شــود که در جــدول 6 به طور 

خالصه آمده است.
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مواد پوششاصول فیزیکیطول موج/فرکانس

IR مرئی تا نزدیک
λ = ۰٫4-۱ μm

• پوشــش بــرای تنظیم بازتــاب نور 
مشابه شیء و محیط اطراف

• بایســتی بــا رنــگ و بافت محیط 
اطراف مطابقت داشته باشد

• بازتاب کم

• رنگ دانه های رنگ
سبز: اکسیدهای Cr، Ni، Co،Fe، فتالوسین

زرد خاکی: TiO2، کربن سیاه، اکسید آهن
قهــوه ای: TiO2، ZnO، اکســید آهــن، رنگ دانه 

آلی
• بایندر رنگ: رزین رنگی

• فوم های آبی در رنگ های مختلف
•پوشش های ضدانعکاس در شیشه های جلو

IR حرارتی
λ = 3-5, 8-۱4 μm

IR پخش و انعکاس پرتوهای •
• عبور کم

بــا  فلــزی  ورقه هــای  ســطحی:  •پوشــش های 
رزین های کم عبور

•فوم )مایع یا جامد(

مایکروویو
 f = 2-۱8 GHz

یــاد امواج  • جــذب یــا پراکندگی ز
رادار

• تطابق امپدانس

• مواد مغناطیسی: فریت، کربونیل آهن
رســانا،  پلیمرهــای  کربــن،  دی الکتریــک:   •

Mn و Ba ،Ti کمپلکس اکسیدهای

کوستیک آ
• کاهش لرزش

• کاهش جریان نویز

• فوم پلی اورتان
• پلیمرهای شبکه متقابل24 

• سرامیک ها

گی های آن ها جهت استفاده به عنوان رادارگریز  جدول 6- مواد مورداستفاده و ویژ

کروویو در مقایســه با مواد مشــابه میکرو یا بالک بســیار  در ســال های اخیــر مــواد نانــو به دلیــل جذب بــاالی امــواج ما
گرفتند. این مواد نانو شامل 4 دسته نانوکریستال های جاذب امواج رادار، نانوکامپوزیت های هسته-  موردتوجه قرار 

پوسته، نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله ها و مواد معدنی و دسته چهارم نانوکامپوزیت های کربنی است.

 رنگ های ضدامواج نانویی خارجی

 Y-SHIELD رنگ
رنگی مشکی است که حاوی ذرات کربنی است و به عنوان محافظ امواج الکترومغناطیس به عنوان روکش می تواند 
استفاده شود. این رنگ در مسدود کردن سیگنال های تلفن همراه، CB، TV، AM و سیگنال های FM، فرکانس های 
کاهش میرایی db 3۰ موج به  رادیویی و ریزامواج بسیار مؤثر است. قابلیت استفاده در فرکانس باال را دارد و دارای 
ازای هر الیه رنگ است. دارای مقاومت ۱۰ اهم بر متر و عمر رنگ محافظ ۱5 ماه است. این رنگ لیتری 49٫98 یورو 
کاهش میرایی امواج الکترومغناطیس را   44 db به فروش می رســد، رنگ آن مشــکی و یک الیه آن 37 و دو الیه آن

دارد.
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 Y-SHIELDکاهش قدرت امواج اندازه گیری شده در رنگ  شکل 8- 

 T98 رنگ
ایــن رنــگ توســط شــرکت Geovital کــه شــرکتی فعــال در زمینــٔه تولیــد رنگ هــای محافــظ امواج اســت، ســاخته 
شــده اســت. این رنــگ محافظ فوق العاده در برابر امــواج الکترومغناطیس فرکانس باال اســت. توانایی محافظت تا 
کاهش قدرتdb 5۰ برای فرکانس GH  ۱۰ و حفاظت طوالنی مدت از ویژگی های این رنگ است.  99٫999درصد، 
در این رنگ از گرافیت، کربن سیاه و سایر افزودنی ها استفاده شده است. این رنگ لیتری 98 یورو به فروش می رسد.

SCH رنگ های شرکت
در ساختار این رنگ ها از موادی نظیر کربن، گرافیت، نقره، مس و نیکل استفاده می شود. موارد کاربردی این رنگ ها 
تلفن همراه، وسایل الکترونیکی شخصی، تجهیزات ارتباطی، وسایل پزشکی، تجهیزات دفاعی و تجهیزات هوا و 
فضا است. این رنگ ها با نام های تجاری فوق محافظ الکترومغناطیس 838 تا 843 شناخته می شوند. این رنگ 
برای وسایل الکتریکی، هوافضا، تجهیزات نظامی، آنتن ها، تجهیزات علمی، دیش های ماهواره، وسایل ارتباطی، 

سیستم های ردیابی جی پی اس، موبایل و… استفاده می شود و 34۰ گرم آن 45٫49 دالر است.

 شکل 9- مقایسه حفاظت رنگ T98 در مقایسه با سایر رنگ ها
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چگونگی رهایش ترکیبات نانومواد مورداستفاده در رنگ ها و چرخٔه عمر آن ها
پروژه هایی از جمله NanoHouse که اخیرًا در زمینه فناوری نانو اجرا شــده اســت، مزیت ها و خطرات اســتفاده از 
این نانومواد عمدتًا در نمای ساختمان را موردبررسی قرار داده است. تمرکز اصلی این پروژه بر شناسایی مکانی است 
که نانومواد از رنگ رها شده و وارد محیط می شوند. در اثر شست وشو، سایش و اثرات محیطی مقدار رهاسازی این 
نانومواد زیاد نبوده و فقط بخش کمی از آن ها در آب مشاهده شد؛ اما پس از سوزاندن تکه های رنگ، این نانوذرات 
در دوده مشــاهده شــدند. بــه طــور خالصه این طــور می توان گفت که میزان ســمیت رنگ های نانویی در مقایســه با 

رنگ های مرسوم به یک اندازه است، با این حال انجام آزمایشات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

نتیجه گیری
که انواع نانوافزودنی های، به دلیل قابلیت باال در بهبود  کرد  باتوجه به مطالعات انجام شــده می توان نتیجه گیری 
عملکــرد و خــواص رنگ هــا آینــده درخشــانی در صنعت جهانی و داخل کشــور خواهند داشــت. با توجــه به نیاز 
روزافــزون صنایــع بــه انــواع پوشــش های مقــاوم در شــرایط مختلفی محیطــی و همچنین پوشــش های بــا خواص 
منحصربه فــرد از یــک طــرف و ظرفیت های موجود در کشــور در زمینه تولید انواع رنگ هــا و نانومواد از طرف دیگر، 

توجه به حوزه رنگ های نانویی می تواند آینده درخشانی را برای این صنعت فراهم آورد.

 شکل 10- چرخه عمر نانومواد در رنگ ها

چرخه عمر نانومواد در رنگ
منابعپسماند تماس با محصوالت نانو
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تولید نانومواد تولید محصوالت 
نانویی استفاده دفع

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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پی نوشت ها
1  Resin

2  Additives

3  Tunable Color

4  Nano-pigment Screen

5  Phosphorus Screen

6  LCD

7  TiO2

8  ZnO

9  SiO2

10  MgO

11  Nano Dispersed

12  TiO2

13  Carbon Black

14  Iron Oxide Red

15  Iron Oxide Yellow

16  Iron Oxide Green

17  Iron Oxide Brown

18  Electrophoresis Paints

19  Film Liner Coatings

20  Layered Silicates

21  Nanoclay

22  CNT

23  Synergistic

24  Interpenetrating 
Network Polymers (IPN)
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