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مقدمه
امروزه اســتفاده از فناوری نانو در صنایع مختلف در حال افزایش اســت. اســاس فناوری نانو درک خواص و رفتار 
جدید مواد با اندازٔه کمتر از ۱۰۰ نانومتر و اســتفاده از آن در صنایع مختلف اســت. اســتفاده از مواد نانوســاختار در 
صنایــع مختلــف منجر به تغییر و تحوالت شــگرفی در خواص سیســتم های مورداســتفاده شــده اســت. به عنوان 
مثــال بــا اســتفاده از نانولوله هــای کربنی در ســاختار فلزات و ســرامیک ها، اســتحکام و رســانایی الکتریکی مواد 
یاد نســبت ســطح به حجم و  به شــدت افزایــش می یابــد. دلیل تغییر خــواص مواد در مقیاس نانو، افزایش خیلی ز
در نتیجه افزایش کســر حجمی اتم های ســطحی اســت ]۱[. دســتاوردها و چشــم انداز های علوم و فناوری نانو، در 
کــه صنعت چاپ و بســته بندی نیز از این  واقــع یــک مرحلــٔه جدیدی از پیشــرفت علمی و فنــی را تعیین می کند 
قاعده مســتثنی نیســت و تحت تأثیر این دستاوردها قرار دارد. فناوری نانو در صنایع بسته بندی به دنبال اهدافی 
از جملــه افزایــش مانــدگاری مــواد غذایی و همچنیــن بهبود کیفیــت ضدمیکروبی اســت. همچنین در صنعت 
گرفته تا فرایندهای چاپ، بهبودهــای قابل مالحظه ای یافته اند.  چــاپ، با اســتفاده از فناوری نانو از جوهر چــاپ 
چاپ لیتوگرافی در حال حاضر یکی از روش های مرســوم برای تولید مواد نانوســاختار اســت. تأثیر فناوری نانو در 
لیتوگرافــی و بهبــود روش هایــی ماننــد فوتولیتوگرافی۱ چشــم گیر بوده اســت ]۱[. در ادامه این گزارش به بررســی این 

موارد پرداخته می شود.

 تاریخچه
فراینــد چــاپ کالســیک در چین و کره در پایان هزاره اول پس از مســیح آغاز شــد و صفحــات چاپی در ابتدا چوب 
کار چینی ها، به آلیاژی مناســب از ســرب و  گوتنبرگ بدون اطالع از  و رس و آلیاژهایی از فلز بودند. در ســال ۱۴۴۰ 
یاد، استقبال چندانی از آن نشد. ۳۰۰ سال  آنتی موان برای ریخته گری حروف دست یافت اما به علت هزینه بسیار ز
بعد الوئیس زنه فلدر، چاپ سنگی یا لیتوگرافی مسطح را در سال ۱۷۹۶ میالدی اختراع کرد. تفاوت در ویژگی های 
گرافیک از اواســط قرن نوزدهم با اختراع  ســطح عناصر ســنگ، ویژگی اصلی لیتوگرافی بود. تغییرات اصلی در هنر 
فرایندهــای عکاســی یــا فوتوگرافیک برای ثبــت اطالعات صورت گرفت ]۱ و ۲[. حدودًا در ســال ۱۲۴۲ قمری چاپ 
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سربی وارد ایران شد. تقریبًا ۸ سال بعد، چاپ سنگی را برای نخستین بار در سال ۱۲۵۰ قمری میرزا صالح شیرازی 
کنار گذاشــته شــد و بیش از ۵۰ ســال تنها روش  کرد و با ورود چاپ ســنگی، چاپ ســربی تقریبًا  در تبریز راه اندازی 
چاپ در ایران، چاپ سنگی بود؛ اما در اواخر دوره قاجار حروف چینی سربی دوباره رونق یافت. در این روش کاغذ 
بر روی صفحه ای متشــکل از حروف برجســته ســربی و آغشته به مرکب فشرده می شــد و حروف بر صفحه کاغذ که 
کنار گذاشته شد و جای  فشــرده می شــد، نقش می بســت. بدین ترتیب با پیشــرفت فناوری کم کم دستگاه ســربی 
خــود را بــه دســتگاه الکترونیکــی داد ]۳[. بســته بندی ها با توجــه به نــوع کاالی به کاررفته در آن )کاغذ، شیشــه، فلز، 
پالستیک( دارای تاریخچه متفاوتی هستند اما تحقیقات نشانگر آن است که از ۸ قرن پیش از میالد مسیح، کاالها 
با اســتفاده از بســته بندی پارچه ای یا در ظروف گلی و شیشــه ای زمخت حمل و جابه جا می شــدند. کشــور ایران به 
لحاظ موقعیت اســتراتژیکی که در منطقه دارد از دیرباز ســابقه مراودات تجاری داشته و کاالها و محصوالت خود را 
کاروان های حاوی پارچه، ادویه و مصنوعات دستی به دیگر ممالک ارسال نموده است. بسته بندی این  به صورت 
گونی و بســته بندی های چوبی مانند صندوق های مکعب  کیســه ای همانند  کاالها نوعًا از بســته بندی های  نوع 
مســتطیل که برای مســیرهای طوالنی مناسب بوده، تشکیل شده است. صنعت بسته بندی در ایران کمتر از نیم 
قرن ســابقه دارد. صنعت بســته بندی در ایران با ســاخت قوطی فلزی توســط شــخصی به نام »درخشان« در سال 
یخ مقــارن می دانیم و همچنین  یخچه بســته بندی مواد غذایی را نیز با همین تار ۱۳۰۹ هجــری شمســی آغــاز و تار
اولیــن کارخانــه کاغذســازی در ســال ۱۳۲۸ در کهریــزک احداث شــد که کاغذهــای باطله را بــرای تولید کاغذ و 
مقوا اســتفاده می نماید. بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در ســایر نقاط ایران به وجود آمد. اســاس صنعت 
کاغذســازی در کشــور بر اســاس تولید خمیر و کاغذ شکل گرفت و ســپس روزبه روز کامل تر شد. در سال ۱۳۳۰ اولین 
قوطی فلزی جهت بسته بندی روغن نباتی جامد به وسیله دستگاه های مدرن ساخته شد و در سال ۱۳۴۴ سیستم 
گرفت. در حال حاضر صنایع داخلی قادر به ســاخت الیه  ک زنی اتوماتیک در ایران نصب و مورد بهره برداری قرار  ال
بیرونــی کارتــن، کاغذهــای مورداســتفاده در جعبــه و کاغذهای حفاظت شــده، الیه های پلیمری بــرای محصوالت 
پاســتوریزه و اســترلیزه اســت. اولین کارخانه مدرن ایران در سال ۱۳۴۹ در هفت تپه خوزستان برای تولید کاغذهای 
تحریر با استفاده از تفاله نیشکر احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران )چوکا( با استفاده از خمیرهای 

وارداتی و خمیرهای داخلی، کاغذهای کرافت۲ و بسته بندی را تولید نمود ]۴ و ۵[.
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فناورینانودرصنعتچاپ
گرفته تا فرایندهای چاپ  در ســال های اخیر، فناوری نانو در صنعت چاپ در حوزه های مختلف از جوهر چاپ 
باعــث بهبــود کیفیت محصوالت شــده اســت. به عنوان مثــال در فناوری چــاپ می توان به مــواردی مانند جوهر 
کرد.  گرافیکی برای به دست آوردن وضوح باالتر اشاره  گراور۴، فلکسو و دیگر سیستم هایی با پایٔه هنرهای  جت۳، 
در بسیاری از موارد از خواص منحصربه فرد نانومواد به عنوان اجزای ضروری در جوهر و پوشش استفاده می شود. 

که در آن از فناوری نانو استفاده می شود، پرداخته می شود: کلیدی در صنعت چاپ  در ادامه به زمینه های 
ک با خواصی مقاوم در برابر خراش ۱-پوشش های چاپی مشابه ال

که خواصی مانند رســانایی الکتریکی و چســبندگی باالتر دارد و در  ی مواد نانوســاختار  ۲- جوهرهایی حاو
فرایندهایی مانند چاپ مدارهای الکتریکی استفاده می شود ]۶[.

۳-ســاخت جوهــر پایه آبــی همراه با نانوســاختارهایی مانند نانوذرات نقره برای چاپگرهای جوهرافشــان که 
باعــث دوام رنگدانه هــا می شــوند. معمواًل ترکیب ۵درصد وزنی نانوذرات در جوهر می تواند ترکیب مناســبی 

برای دست یابی به بهترین خواص باشد.
۴- مــواد نانوســاختار جوهرافشــان مورداســتفاده در چــاپ بــرای اثــرات ویــژه ای ماننــد الکتروکرومیــک۵ و 

گرافیتی و بلورهای مایع ]۶[. یک های رسانای  فوتوکرومیک6، ماژ
۶- اســتفاده از نانــوذرات در جوهرهــای ســنتی و جوهرافشــان ها بــرای جلوگیــری از جعــل و حفــظ امنیــت 

نام های تجاری ]۷[
۸- اســتفاده از مواد نانوســاختار در هدهای چاپ دیجیتالی، با به کارگیری مواد نانوســاختار در هد دستگاه 
کیفیت  که منجر به تولید تصاویری با  کرد  چاپ دیجیتال می توان قلم هایی با نوک تیز و ســختی باال تولید 

و وضوح باال می شود ]۸[.
۱۲- استفاده از نانومواد به عنوان مواد چاپی در چاپگرهای سه بعدی، نانومواد می توانند خواص مکانیکی را 

ی هدایت حرارتی و الکتریکی تأثیرگذار باشند ]۹[ افزایش دهند و بر رو
کاربرد فناوری نانو در چاپ لیتوگرافی مورداستفاده در چاپ افست ]۱۰[،  -۱۳

فناورینانودرصنعتبستهبندی
امروزه مهم ترین چالش های صنعت بســته بندی مواردی مانند جلوگیری از فســاد و افزایش طول عمر مواد غذایی 
یخته شده مواد غذایی است. مواد  یســت توســط بســته بندی های دور ر و همچنین جلوگیری از تخریب محیط ز
کســیژن، دچار  کــه در اثر نــور و نفوذ ا کیــک و نان وجــود دارند  غذایــی حساســی ماننــد مــواد پروتئینــی، لبنیــات، 
فســاد می شــوند و ایــن امــر مانــع از نقل وانتقال آن ها بــه مکان های دور و صادرات می شــود. در این مــوارد کیفیت 
بســته بندی از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت. یکــی از راه حل هایی که در ایــن زمینه با اســتفاده از فناوری نانو 
ک رس در مواد پلیمری ســازنده پالســتیک های بســته بندی مواد  مطــرح می شــود، اســتفاده از نانوذراتــی مانند خا
غذایــی اســت. حضــور مــواد نانوســاختار و قرارگیــری آن هــا بیــن الیه های مــواد پلیمری باعــث ایجاد ســاختاری 
کســیژن اســت. همچنین اســتفاده از پوشش های نانوساختار )پوشــش هایی با ضخامت  که مانع نفوذ ا می شــود 

کرده است. کاربرد بسیاری پیدا  ی بسته بندی های مواد غذایی( نیز  نانومتری رو

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 INDnano.ir



6

کیتوزان ساخته شده اند، می توانند  که از منابع تجدیدپذیری مانند نشاسته، سلولز،  پوشش هایی با فیبر سلولزی 
کت هــای تجدیدناپذیــر نفتــی باشــند. اســتفاده از این بســته بندی مواد  جایگزیــن مناســبی بــرای پالســتیک و پا
یســت و مقرون به صرفــه بــودن و محافظــت بیشــتر از فســاد و افزایــش عمر  غذایــی، به علــت ســازگاری بــا محیط ز
مواد غذایی در طول ســال های اخیر گســترش یافته اســت. همچنین این نوع پوشــش ها، نفوذپذیری هوا را به طور 
قابل توجهی کاهش داده اســت اما آب دوســتی یکی از عیوبی اســت که می توان برای پوشــش ســلولزی دانست و 
تی را به وجود می آورد. برای غلبه بر این موضوع اســتراتژی های مختلفی شامل  در صورت وجود بخارآب، مشــکال

گرفته است ]۱۴-۱۱[. اصالحات شیمیایی و افزودن مواد آب گریز موردبررسی قرار 
کتری اســت که در حوزه بسته بندی  یکی دیگر از روش های پوشــش دهی، پوشــش با اســتفاده از کاغذهای ضدبا
بســیار موردتوجــه قــرار دارد. ایــن نــوع پوشــش ها زمینــه را برای ســاخت ســطوح فوق آب گریــز و فوق جــاذب فراهم 
ک رس  یتی اســت، در این نوع روکش هــا از نانوذرات خا می کننــد. نــوع دیگــری از روکش ها، روکش های نانوکامپوز
گازها، اســتفاده می شــود. عالوه بر خواص ذکر شــده، این پوشــش ها،  بــرای آب گریــزی و مقاومت در برابر چربی و 
کسید تیتانیوم  خواص ضدخراش بودن و افزایش مقاومت مکانیکی را نیز دارند. با استفاده از نانوذراتی مانند دی ا
کرد. این نوع بســته بندی ها، معمواًل برای  ی می توان روکش هایی مقاوم در برابر پرتوی فرابنفش ایجاد  کســیدرو یا ا
کسیژن  گاز را به حداقل می رسانند و از نفوذ مولکول های ا تولید بطری های مائشعیر استفاده می شوند زیرا خروج 
کاربردهای نانوپوشش ها می توان به پوشش های بازتاب کننده نور و  به درون نوشیدنی جلوگیری می کنند. از دیگر 

که برای نگهداری مواد لبنی خصوصًا بستنی مورداستفاده قرار می گیرند ]۱۴[. کرد  حرارت اشاره 
یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در صنعت بسته بندی، سنسورهای تشخیص فساد و تخریب مواد شیمیایی 
کربنی که وظیفٔه تشخیص  اســت. بســته بندی های هوشمند با استفاده از نانوحسگرهایی از جنس نانولوله های 
میکروب هــا و مــواد شــیمیایی مضر و ســمی و همچنین فســاد غذا را بر عهده دارند. این نانوحســگرها نســبت به 
گازهای سمی آزاد شده از مواد غذایی حساس بوده و سریع تغییر رنگ می دهند و استفاده کننده را به محض ورود 

اولین قارچ یا مولکول فاسد مطلع می کنند ]۱۵[.

شرکتهایتولیدکنندهنانوپوششهادرصنایعچاپ
 نمونه شرکت داخلی

شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه7
دستگاه لیتوگرافی رومیزی:

بــرای نمونــه در ادامــه بــه معرفــی یکــی از ایــن دســتگاه ها و ذکــر مدل هایــی از آن می پردازیم. شــایان ذکر اســت که 
توضیحات کامل تر و معرفی دستگاه های بیشتر در کتاب جامع تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران موجود است.

کــه ابــزاری   دســتگاه لیتوگرافــی رومیــزی شــرکت ریزمقیــاس دســتگاهی مبتنــی بــر روش لیتوگرافــی نــوری اســت 
کارآمد برای انتقال طرح و الگوهای پیچیده از ماســک به نمونه با دقت بســیار باالســت. لیتوگرافی نوری در واقع 
تعمیم یافتٔه عکاســی اســت و در صنایع چاپ اســتفاده می شــود. این سیســتم قابلیت ایجاد الگوهای نانویی و 
کیفیت و دقت ابعادی مناسب را دارد. البته در این سیستم برای تولید ساختارهایی با ابعاد  ساختارهای نانو با 

که بسیار پرهزینه و دشوار است ]۱۶[. کمتر از ۱۰۰ نانومتر نیاز به ارتقای فناوری بوده 
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 جدول 1- مشخصات فنی یک نمونه از مدل های دستگاه

 شکل 1- دستگاه لیتوگرافی رومیزی ساخت شرکت توسعه فناوری ریزمقیاس آژینه

DEX-365مدل دستگاه

۱، ۲ و ۳ اینچابعاد نمونه

۱، ۲ و ۳ اینچابعاد ماسک

منبع نور
طول موج: ۴۰۰-۳۶۵ نانومتر

UV-100 :توان
ابعاد بیم: ۴ اینچ

Minimum Feature size۲ میکرومتر

خودکارمکانیزم نگهداری ماسک/نمونه

۱، ۲ و ۴ اینچابعاد نگهدارنده نمونه

نیمه خودکارفرایند لیتوگرافی

 شرکت های خارجی
:8 Degussa AG شرکت

شــرکت Degussa AG به عنــوان یــک مرکــز تحقیقاتــی »نانوترونیــک در بیزنــس یــا کســب وکار« معرفــی می شــود. 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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]19[ NanoPaper, LLC شکل2- نانوکاغذهای تولیدی شرکت 

:10 Suhou BYBK MaterialsTechnology شرکت
شــرکت Suhou BYBK یــک شــرکت چینــی در زمینــه تولید محصــوالت پالســتیکی ضدمیکروبــی و لیوان های 
کســید تیتانیوم بــه تولید پالســتیک های  کتــری اســت. ایــن شــرکت بــا اســتفاده از نانــوذرات دی ا کاغــذی ضدبا

کاغذی ضدمیکروبی می پردازد ]۲۰[. کتری جهت بسته بندی مواد غذایی و لیوان های  ضدبا

پروفســور Utz-Hellmuth Felcht هیئت مدیره این شــرکت در سال ۲۰۰۵ شرکت Degussa AG را افتتاح کرد. 
ایــن شــرکت بــا بســیاری از شــرکت های نوآورانه صنعت چاپــی که در آن ها نانومــواد نقش مهمــی دارد، همکاری 
کوچک  می کند. این شرکت با استفاده از فناوری نانو، ذرات خود را به منظور توسعه محدوده ای از رنگ دانه های 

ی سطوح را با این ذرات افزایش دهد ]۱۷[. توسعه داده است تا پایداری رنگ را بر رو

:9 NanoPaper, LLC شرکت
کاربردهای  کاغذ می پــردازد. یکــی از  کــه به تولیــد پیشــرفته  Nano paper,LLC یــک شــرکت تخصصــی بــوده 

کاغذهای تولید شده در این شرکت، در صنعت بسته بندی است. این شرکت با اعمال فرایندهای شیمیایی 
ی محصوالت جدید خود اســتفاده می کند. این  پیشــرفته در پلیمرها و میکروذرات، از آن ها برای بهبود بهره ور
ی در فرایند  یســت( و افزایــش پایــدار کمتر بــه محیط ز کاهــش مصــرف درختان )آســیب  کاهــش هزینــه،  کار بــا 
یافتی اســتفاده  کاغذها از الیاف باقی مانده و یا از مواد باز ی اســتفاده همراه اســت. در تهیه این نوع  کاغذســاز

می شود ]۱۹[.
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]20[ Suhou BYBK کاغذی تولید شرکت  شکل3- لیوان های 

]22[ Danaflex nano شکل4- روکش های بسته بندی تولیدی شرکت 

11 Danaflex nano شرکت
 روکش های بسته بندی

شــرکت روســی Danaflex nano به تولید پالســتیک ها و کاغذهایی نانویی جهت نگه داری و بســته بندی مواد 
یتی بــا پایٔه  کامپوز غذایــی و محصــوالت دارویــی به صــورت عمــده می پردازد، ایــن نوع بســته بندی ها به صــورت 
کاغذ و یک الیه پلیمر تشــکیل شــده اســت. این نوع روکش مانع خراشیدگی و بسته به نوع مواد در ضخامت های 

کاغذهای معمولی مقاوم تر است ]۲۲[. مختلف تولید می شود همچنین در برابر رطوبت و دما نسبت به 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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:12 Landa nanography شرکت
فرایند چاپ دیجیتالی جدید مبتنی بر فناوری نانو توســط شــرکت الندا در ســال ۲۰۱۲ معرفی شــد. الندا در فرایند 
که در حدود ده نانومتر اســت، اســتفاده می کند و تقریبًا برای هر ماده می تواند  کوچک  چاپ از ذرات رنگ دانه ای 

چاپ شود.
کرد. فرایند نانوچاپگر ترکیبی از چندمنظوره  از نوآوری های دیگر این شرکت می توان به نانوچاپگر دیجیتالی اشاره 
یســت ســازگار و  ی این نوع چاپگرها با محیط ز کیفیت و دارای چاپ افســت اســت. هردو دیجیتال با ســرعت و 
گفته الندا، نانوچاپگرهــای دیجیتالی قادر به تولیــد تصاویر دیجیتالی با  به صرفــه در مصرف انرژی اســت. طبــق 
 dpi ۱۲۰۰ هزینٔه کم و در هر صفحه چاپ شــده تا ۸ رنگ با ســرعت باالی ۱٬۱۰۰ برگ در ســاعت و رزولوشــن ۶۰۰ یا

است ]۲۳[.

 شکل 5- روکش های مورداستفاده در تولید الیه های نازک پلی اتیلن ]22[

 الیه نازک پلی اتیلن مورداستفاده در روکش ها و چاپ
از دیگــر تولیــدات شــرکت Danaflex nano روکش هــای نــازک پلی اتیلن اســت. این نــوع روکش ها تهیه شــده از 
پلی اتیلــن C2H4(n( و نانوالیه هــا جهــت بســته بندی مــواد غذایــی خانگی و مواد شــیمیایی خانگی، بســته بندی 
کودهــای شــیمیایی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. از جمله ویژگی هــای این  ک و  غــذای حیوانــات خانگــی، خــا
روکش هــا، مقــاوم در برابــر یخ زدگی، عملکرد فیزیکی و مکانیکی مطلوب )زیبا، فعالیت ســطحی بهینه، پذیرش 
باالی چسب، قدرت جوش باال و ضدضربه است.( بسته بندی های ۳، ۵ و یا ۹ الیه DANFILM PE از پلی اتیلن 
با چگالی کم )LDPE( در رنگ های سفید، شفاف و آبی روشن تولید می شوند. البته رنگ های دیگر قابل سفارش 

است ]۲۲[
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]23[ Landa nanography شکل 6- نانوچاپگر دیجیتالی ساخت شرکت 

خالصه
کیفــی مطلوب محصــوالت نهایی پس از بســته بندی،  کنترل  بــا توجــه به اهمیــت روزافزون مســائل بهداشــتی و 
اســتفاده از یک فناوری نوین که بتواند مشــکالت مربوط به صنعت بســته بندی مواد غذایی را کم کند، ضروری 
اســت. امــروزه با پیشــرفت فناوری نانو می تــوان با به کارگیــری نانوذرات مانــدگاری و ارزش غذایی مــواد غذایی را 
افزایش داد. همچنین فناوری نانو در تولید نســل جدید جوهرها و فرایندهای چاپ، نقش بســزایی داشــته اســت 
که منجر به چســبندگی و کیفیت باالتر و قدرت تفکیک بهتر در صنعت چاپ شــده اســت؛ بنابراین فناوری نانو 
کارآمد مورداســتفاده قرار می گیرد اما  در زمینــٔه صنایــع چاپ و بســته بندی در مقیاس صنعتی به صــورت مفید و 
چالش های متعددی در ســطح جهانی برای آن وجود دارد. بزرگ ترین نگرانی، تأثیر آن بر ســالمت و ایمنی است. 
یکــی دیگــر از چالش هــای این صنعــت هزینه های مرتبط با توســعه فناوری نانــو در صنعت اســت، اما همچنان 

استفاده از نانوذرات در صنایع چاپ و بسته بندی مواد غذایی را می توان راه گشای این صنعت دانست.

پینوشتها
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