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فنــاوري نانو بــه تکنيــک طراحي، توصيــف، توليــد و کاربرد 
ســاختار، ابزار و سيســتم ها در مقيــاس نانو اطالق مي شــود. این 
فنــاوري با کنترل ابعاد و ســاختار ماده در دامنــه 1 تا 100 نانومتر 
ویژگي هــاي جدید و بي نظيري را به ماده مي دهد. امروزه فناوری 
نانو کاربردهای گسترده ای در صنایع و ماشين آالت نساجی یافته 
است که به دليل ارائه راه حل های جدید و پيشرفته جهت افزایش 
کيفيــت محصوالت و بهبود راندمان ماشــين آالت بســيار مورد 
توجه می باشــد. از این رو این نوشتار صرفا به کاربردهای »فناوری 
نانوپوشش در صنایع و ماشين آالت نساجی« معطوف شده است. 
به عنوان مثال قطعات ماشــين های بافندگــی تاری پودی، حلقوی 
پودی و ریســندگی مانند تســمه، چرخ و گيره هــای راپير، انواع 

سوزن ها، رینگ ها و شيطانک ها نيازمند نانوپوشش ها هستند .
بيش از یکصد سال است که از عمليات سطحی و استحکام بخشی 

موضعی ســطح، به عنوان راهکاری عملی جهت بهبود عملکرد و 
افزایش عمر قطعات اســتفاده می شــود. در دو دهه اخير با ظهور 
فناوری های نوین، فرآیندهای ســنتی گذشــته، یا بــا این فناوری 
تکميل و اصالح شده و یا اینکه جایگزین مناسبی برای آنها معرفی 
شده است. برای مثال سختی و مقاومت سایشی پایين، زبری سطح 
باال و مضرات زیســت محيطی، در فرآیند آبکاری کروم سخت، 
از جمله معایب این روش است. ضمن اینکه بهبود خواص سطحی 

حاصل از روش های نوین بسيار بيشتر از فرآیندهای سنتی است.
حفظ، نگهداری و تعميرات قطعات و ماشين آالت صنایع نساجی 
در برابر ســایش، خوردگــی و مقاومت به ضربــه از جمله موارد 
مهم و قابل توجه می باشــند. در سال های اخير با گسترش فناوری 
نانو، شــرکت های بزرگ دنيا سعی در اســتفاده از این فناوری در 

بخش های مختلف این صنایع از جمله تجهيزات داشته اند. 

مقدمه

 قطعات ماشین های بافندگی تاری پودی
   چرخ راپير

چرخ راپير یک چرخ دنده بزرگ و سبک از جنس مواد پليمری یا فلز 
آلياژی است و وظيفه آن تماس پيدا کردن با تسمه راپير برای ایجاد 
یک سيکل کامل بافندگی اســت. حرارت و سایش دائمی قطعات 

 معرفی چند چالش مهم قطعات مورد استفاده در ماشین آالت نساجی
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باعــث بروز فرســودگی و خوردگی قطعــات مخصوصا 
دندانه  های چرخ راپير می   شــود. قيمــت این قطعات مورد 
استفاده در دو طرف ماشين  آالت تقریبا 300 یورو می  باشد 
کــه  برای تعویض آن نياز به 12 ســاعت توقف دســتگاه 
اســت. در دستگاه  های بافت فرش  های ماشينی تعداد 4-6 
عدد از این قطعه در مدت دو ســال اســتفاده می شود که 
انتظار می  رود با استفاده از فناوری نانوپوشش  ها عمرکاری 

این قطعات به بيش از 10 سال افزایش یابد.
 چرخ راپیر

 پدیده 
خوردگی  در 

چرخ راپیر

not ok

 ok

Perfect

 تسمه راپير
بــا توجــه بــه شــرایط کاری از  دو نــوع تســمه راپيــر خشــک یا نرم اســتفاده 
می شــود. تســمه راپيرهــا دارای ســوراخ هایی در ســطح خــود هســتند کــه 
بــا قرارگرفتــن دنده هــای چــرخ راپيــر در آن هــا،  تســمه راپيــر بــه حرکــت 
درمی آیــد. زمــان خوردگــی و تعویــض ایــن تســمه ها در حــدود دو ســال 
و قيمــت هرکــدام بســته بــه انــدازه آن در حــدود هــزار یــورو بــرای نــوع 

نــرم و در حــدود 2 تــا 3 هــزار یــورو بــرای نــوع خشــک می باشــد.  گریپر و تسمه راپیر

 شکل پدیده 
 خوردگی در
تسمه راپیر

   گيره های راپير
ایــن قطعــات بــا ســرعت بســيار بــاال در بيــن نخ   هــای تــار در حرکــت هســتند. قطعــه فلــزی کــه گيره   هــا را بــه تســمه راپيــر متصــل می کنــد 
ــاز شــدن تمــام سيســتم  ــا نخ   هــای تــار در حــال برخــورد و ســایش می باشــد. تعویــض و ســرویس قطعــات گيــره راپيــر، نيازمنــد ب دائمــا ب
می باشــد، از ایــن   رو ایــن فرآیندهــا بســيار وقت گيــر و هزینه بــر می باشــد. از طرفــی قيمــت هــر کــدام از گيره   هــای راپيــر بســته بــه کمپانــی 

ســازنده، در حــدود 2 تــا 5 هــزار یــورو می باشــد.

انواع گیره راپیر 



4 کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع و ماشین آالت نساجی

انواع نانوپوشش   های سخت و مقاوم 
نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطالق می شود که دارای دو ویژگی زیر باشد:

 در یکی از اجزای آن )ساختار یا اجزای سازنده( دارای ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر باشد.
ــه ســایش، فرســایش و  ــه حالــت متــداول دارای خــواص ویــژه و منحصر به فــردی باشــد. ماننــد خــواص مطلــوب مقــاوم ب  نســبت ب

خوردگــی.
برای آشنایی بيشتر برخی از پوشش های مرسوم سنتی و نانوپوشش ها آورده شده است:

ســوزن زنی  ماشــين  ســوزن های 
و  نمــدی  الیه هــای  توليدکننــده 
ماشــين های بافندگی حلقوی در اثر 
ســایش با الياف پــس از مدتی کند 
شــده و نيازمند تعویض می شــوند،  
همچنين  شکستگی سوزن ها در اثر 
خستگی و تنش باال امری رایج است 
که با داشتن پوشش مناسب می توان 

عمر این قطعات را افزایش داد.

 انواع سوزن ها
در صنعت نساجی

قســمت های مختلــف این ماشــين ها از قبيل انواع 
غلتک هــا، محفظه هــای رنگ و شستشــو وغيره 
به دليل تماس مســتقيم و مداوم با مواد شــيميایی 
اسيدی و قليایی در معرض خوردگی فراوانی قرار 
دارند و معموال تعویض قطعات ماشين ها عالوه بر 
هزینه قابل توجه آن ها، منجر به افت شدید بازدهی 
توليد و تعطيل شدن بخشــی از خط توليد می شود 
که اســتفاده از نانوپوشش های مناســب برای این 

ماشين ها صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت.

 قطعات ماشین های
رنگرزی چاپ و تکمیل

 قطعات ماشین 
ریسندگی

انــواع  کارد،  ســيلندر  روتــور، 
زننده، رینگ، شيطانک و تمامی 
قطعاتی کــه در معرض ســایش 
شدید، خوردگی و یا اصطکاک 
و دمای باال قرار دارند را می توان 
بــا اســتفاده از نانو پوشــش ها به 
مقاومت سایشــی باالتر، سطحی 
بــا ســختی مناســب و مقاومــت 

حرارتی باالتر رسانيد.
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ZrN و TiN ،TiC ،CrN نسل اول: پوشش دوجزیی 
 TiCN ،TiAlN ــش    های ــد پوش ــه جزیی مانن ــش    های س ــل دوم: پوش  نس

AlCrN و TiSiN

 نسل سوم: پوشش    های چندالیه و ابرشبکه    ای مانند پوشش    های
TiN/TiAlN و TiN/VN

TiAlSiN نسل چهارم: پوشش    های نانوکامپوزیتی مانند پوشش 
 نسل پنجم: پوشش    های DLC با ضریب اصطکاک در حدود 0/1

 نسل ششم: پوشش    های هيبریدی، ترکيبی از دو نسل مختلف.

دسته بنـدی انـواع پوشش هـای مرسـوم و نانوپوشش    های سخت و مقاوم

در ماشــين آالت نســاجی به دليل توليــد بدون توقف و ســایش و 
درگيــری دائمی اجزاء مکانيکی بــا یکدیگر و یا با نخ و پارچه، نياز 
مبرمی به اســتفاده از پوشش    ها وجود دارد. در گذشته برای افزایش 
عمرکاری قطعات و ماشين    آالت صنعت نساجی از فرآیند آبکاری، 
سيســتم    های مایکرو صيقل، مــواد ســراميکی و پليمری مخصوص 
استفاده می    شد. اما در برخی موارد به دليل شکل هندسی نامتعارف، 
جنس مواد تشــکيل دهنده و یا حساسيت باالی قطعه، امکان استفاده 
از این فناوری    ها وجود نداشــته که این قطعات باعث افزایش قيمت 

تمام شده فرآیندها و ماشين    آالت می    گردند.
در اغلب فرآیندهای نساجی مانند توليد الياف، ریسندگی و بافندگی 
که دارای مکانيزم    های پيچيده مکانيکی هســتند، حساسيت بر روی 
فرآیند توليد محصول نهایی می    باشــد از این    رو به نقش ماشين آالت 

کمتر توجه شــده است. برای مثال، کششــی که به یک نخ می توان 
وارد نمود تا باعث پارگی آن گردد، نيروی بســيار کمی است؛ این 
در حالی اســت که در فرآیند بافندگــی وقتی تعداد نخ    ها به بيش از 
چند هزار سر نخ افزایش می یابد، مقدار این نيرو به صورت تجمعی 
افزایــش یافتــه و باعــث افزایش حساســيت در عمليــات بافندگی 
می شــود. تمام این موارد در حضور اجــزای مکانيکی اتفاق می افتد 
که با ســرعت بســيار باال در بين نخ ها در حال حرکت هستند و تنها 
پاره شــدن یک نــخ از چند هزار نخ موجود باعــث توقف عمليات 
می گردد. این توقفات پی در پی سبب بروز مشکالتی از جمله کاهش 
راندمان بافندگی، کاهش کيفيت بافت )به دليل پارگی ها و پيوندها( 
و اســتهالک ماشــين خواهد شــد که همگی بروی قيمت تمام شده 

محصول نهایی تاثير مستقيم خواهند داشت.

نمونه    های تجاری نانوپوشش    ها در صنایع و ماشین    آالت نساجی
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 اعمال نانوپوشــش بــر روی قطعات ماشــين  های 
رنگرزی

یک شــرکت چينــی در ســال 2013 از یک پوشــش 
نانوکامپوزیتــی متشــکل از ماتریــس فلــزی و الیــه 
نانوســراميک )آلومينيوم و کروميک اســيد( اســتفاده 
نموده اســت که دارای خواص ضدسایشی و خوردگی 
اســت و برای پوشش دهی ماشــين های رنگرزی مورد 

استفاده قرار می گيرد.   

 ماشین رنگرزی                                              

 اعمال نانوپوشش بر روی روتورهای ریسندگی
روتور یا چرخانه، فلزي دوار در فرآیند ریسندگی است که با سرعتي 
باال در حدود10000 دور در دقيقه مي چرخد، قطر چرخانه نســبت به 
طول متوســط الياف مصرفي انتخاب می شود و از دالیل عمده خرابی 
روتورها اصطکاک بين الياف و دیسک روتور است که موجب ایجاد 
خراش بر روی شــيار روتور می گردد و اگر الياف به اندازه کافی تميز 
نباشند این موضوع تشدید می شود که نخ های حاصل مرغوب نخواهند 
بود. الزمه حل این مشــکل داشــتن صفحه ای با مقاومت سایشــی باال 
اســت. این دیســک ها معموال با الیه ای از نيکل پوشش داده می شوند 
که باز هم ســختی کافی را ندارند؛ در این راســتا چندین شــرکت با 
بهره گيری از نانوپوشش  ها توانسته اند مقاومت سایشی، انتقال حرارت 
باال، همچنين چسبندگی و ضریب اصطکاک کم را برای این روتورها 

فراهم آورند.
شــرکت zheliang zili machinery co.ltd در ســال 2010 سطح 
روتورهای مورد استفاده در ماشــين ریسندگی چرخانه ای را با روش 
CVD بــا ســه پوشــش TiN ،TiCN ،TiC بــه ترتيب به عنــوان الیه ی 
ضدچسبندگی، مقاوم در برابر ســایش و خود روان کننده، الیه نشانی 

کرده است.
 spilit textille machinery manufacturing در سال 2011 شرکت
با روش های PVD ،CVD وplasma CVD با اســتفاده از نانوپوشش هایی 
 CrN ،CN ،CrCN ،TiN ،TiCN ،TiAlN ،AlTiN ،ZrN ،WC همچــون
و DLC ســطح روتورهای ماشين ریسندگی چرخانه ای را پوشش داده 
است. الزم به ذکر است که  شرکت Shlafhorst در سال 2001 سطح 

کالهک روتور را با نيکل و گرانول الماس پوشش داده بود.

 روتور یا چرخانه ماشین 
ریسندگی چرخانه ای                                      

 روتور و کالهک 
 روتور ماشین
ریسندگی چرخانه ای
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با توجه به اهميت پوشش  دهی قطعات و ماشين  آالت صنعت نساجی، 
شرکت  های بزرگ و متعددی در این زمينه فعاليت می  نماید. برای 
مثال شرکت MBI به صورت تخصصی در حوزه ایجاد پوشش  های 
نانوساختار بر روی انواع قطعات از قبيل انواع غلتک  های شياردار و 
بدون شيار مانند غلتک  های برداشت، تغدیه، موج دهی، جمع کننده 
پارچه، انواع پمپ  ها و دیسک  ها، صفحه های حرارتی، راهنماهای 
مورد استفاده در ماشين ها و همچنين پوشش دهی الياف نخ و پارچه 

فعاليت دارد.
شرکت Surface Technology به عنوان یکی از پيشتازان فناوری 
نانوپوشش، در سال 2004 پوشش نانوکامپوزیتی )MMC( را برای 

انواع رینگ، غلتک شانه، روتور و شيطاک در صنعت ریسندگی 
ابداع کرد. این پوشش نانوکامپوزیتی شامل نانوذرات نيکل، گروه 
مواد ســيليکون کاربيد، بور کاربيد، اکســيد آلومينيوم، تنگســتن 
کاربيــد و مخلوط آن ها و الماس می باشــد کــه خواصی همچون 
مقاومت سایشی باال، روان  کاری مناسب، ضریب اصطکاک پایين 
و انتقال حرارت باالتر برای قطعات مذکور ایجاد می کند. همچنين 
این شــرکت در ســال 2010 پوششــی نانوکامپوزیتی با ضخامت 
 nm 90 بــا بهره  گيــری از روش CVD و PVD برای پوشــش  دهی 
رینگ  ها با هســته آهنی یا پالستيک معرفی نمود که دارای سختی 

HV 3600-2600 می  باشد.

 غلتک شانه

رینگ 

 روتور

شیطانک 

با توجه به اســتفاده از رینگ   های فوالدی در توليد نخ   های ظریف 
در فرآینــد ریســندگی تجمعی، ضروری اســت بــا بهره   گيری از 
نانوپوشــش   ها به افزایش عمــرکاری این    قطعات افــزود. از این   رو 
یک شــرکت چينی در سال 2011 با اســتفاده از نانوپوشش کروم 
به ضخامت µm 8 به خواصی همچون کاهش پارگی نخ، مقاومت 
افزایش مقاومت به سایش و ســختی و در نهایت افزایش 5 برابری 
عمرکاری این رینگ   ها دســت یافته اســت. از سوی دیگر فناوران 

هندی با الیه   نشــانی پوشــش کــروم حــاوی نانوالمــاس بر روی 
رینگ   های ریسندگی عالوه بر خواص ذکر شده در باال، به  افزایش 
ســرعت ریسندگی، افزایش نرخ چرخش شيطانک به دور رینگ، 
افزایش انتقال حرارت )کاهش زمــان running-in از 14 روز به 1 
روز( و در نهایت کاهش پرزینگی، کاهش نپ، نقاط نازک و نقاط 
ضخيم، افزایش یکنواختی نخ و کاهش نخ پارگی، افزایش کيفيت 

نخ   های توليدی و افزایش نرخ بهر   وری توليد دست یافتند.

  shaoxing water-rich textile equipment co.ltd شــرکت
در سال 2013 شانه مخصوصی با پوشش کامپوزیتی نانوکارامل معرفی 
نموده که در آن تمامی ســطح شــانه به پوشش ذکر شده آغشته شده 
و ســبب افزایش مقاومت سایشی، ســختی، سفتی  و کاهش ضریب 

اصطکاک می    شود. ضخامت این پوشش بين µm  5-2 است.

 نمای نزدیک سطح 
مقطع رینگ

 مقایسه ساختار 
 هندسی رینگ های
 معمولی و رینگ
ابداع شده

شانه بافندگی 

 اعمال نانوپوشش بر روی رینگ، شيطانک، غلتک شانه
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 اعمال نانوپوشش بر روی آپرون
آپرون     ها به طور معمول در ناحيه کشــش ماشين     های نساجی و 
در نواحی که نيازمند هدایت الياف در یک مســير مشخص در 
حين توليد اســت، استفاده می     شوند که نقش یک تسمه نقاله یا 
یک وســيله متراکم کننده جهت عبور اليــاف را تا قبل از وارد 
شــدن به ناحيه پيچش را ایفا می     کنند. در سال 2012 فناوران با 
ایجاد یک نانوپوشش SiO2 موجب بهبود خواص سایشی، رفتار 
اصطکاکی و همچنيــن تغيير نوع بافــت و مش     بندی آپرون     ها 
شــدند که به حرکت منســجم تر الياف و عدم پراکندگی آنها 

می شود. SiO2 آپرون با نانوپوشش 

 اعمال نانوپوشش بر روی ماشين کارد
ماشــين کارد قلب خط ریســندگی اســت که وظيفه اصلی آن باز و تميز 
کردن الياف می باشــد. این فرآیند باعث سایش سطح سيلندر و سوزن های 
روی آن می شود. از این رو شرکت های متعددی در زمينه ایجاد پوشش های 
نانوســاختار بر روی ماشين های کارد فعاليت دارند که از برجسته ترین آنها 
می تــوان بــه شــرکت های Bekaert و tianjiao textil اشــاره کرد. این 
شرکت ها با اســتفاده از الیه نشانی پوشش های نانوساختار همچون DLC و 
Ti(C,N) به روش PACVD موجب افزایش مقاومت به ســایش این قطعات 

می شوند. 
 ماشین کارد

 اعمال نانوپوشش بر روی زننده ها
باز کردن الياف از وظایف اصلی ماشــين های ریسندگی است که این کار به وسيله انواع مختلف غلتک های زننده انجام می  شود؛ این 
غلتک ها براساس نوع الياف مصرفی متفاوتند. غلتک های زننده با سرعت به تکه های الياف برخورد و آنها را از هم باز می کنند و چون 
الياف ورودی تميز نيســتند و حاوی خاک، خس و خاشــاک و انواع ناخالصی های گياهی و غير گياهی هســتند، سطح زننده ها دچار 
آسيب می  شود و پس از مدتی ميزان و کيفيت باز شدگی الياف کاهش می  یابد. برای جلوگيری از سایش آنها شرکت ریتر زننده هایی 
با پوشش نانویی وارد بازار کرده است که بر اساس الياف مصرفی نوع پوشش زننده متفاوت است. این شرکت از موادی مانند الماس، 

الماس-نيکل، نيکل و غيره استفاده کرده است.  

 انواع سطح زننده
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 اعمال نانوپوشش بر روی نگهدارنده پروژکتایل
در ماشــين   هاي بافندگي قطعــه   ای به نام پروژکتایل وجود دارد که در انتهــاي گيره اي وجود دارد که 
ابتــداي نخ پــود را گرفته و آن را به داخل دهنــه وارد مي کند. پروژکتایل در مــدت زمان کوتاهی با 
نيروی زیادی به ترمز پروژکتایل می   رســد. به محض ورود پروژکتایل به محفظه، اصطکاک دیناميکی 
بين پروژکتایل و صفحه ترمز افزایش یافته و منجر به فرســودگی قطعه نگهدارنده می شــود؛ از این   رو 
این قطعه نيازمند اصالح ســطح می   باشــد. جهت بهبود خواص سایشــی پروژکتایل   ها، صفحه داخلی با 
پوشــش   هایی همچون TiS2 ، WS2 و نانولوله کربن پوشــش داده شــده اســت که باعث افزایش سختی، 

پایداری شــيميایی و رسانایی حرارتی و همچنين کاهش چگالی آن   ها می   گردد. 

 روتور و کالهک 
روتور ماشین ریسندگی 

چرخانه ای

در ماشــين های گردباف و جوراب بافی،  افزایش سرعت و یا ایجاد 
بافت های سنگين و متراکم منجر به ایجاد تنش در سوزن ها می شود. 
این تنش در بخش قالب ســوزن بسيار افزایش می یابد و شکستگی 
ســوزن ها در اثر خســتگی و تنش باال امری کامال طبيعی اســت. به 
طــور معمول تعویض ســوزن ها قبل از زمان رســيدن به خســتگی 
فلــز یعنی بعــد از توليد 80 تا 90 تــن پارچه اتفــاق می افتد. تعداد 
سوزن ها در یک ماشين گردباف در حدود 2 تا 3 هزار سوزن و در 

ماشين های تخت باف بسته به تراکم در حدود 1500 سوزن می باشد. 
در ماشــين های جوراب بافی معموال تراکم پایين تر اما ســرعت آن 
بسيار باالتر از ماشين های گرد باف معمولی است؛ به این دليل تنش 
وارده به ســوزن ها بيشتر است. سایيدگی در این سوزن ها در قسمت 
ماهــک، بين ماهک و نخ های در حال بافت اســت. در این راســتا 
شرکت Groz-Beckert ســوزن ها را با پوشش ها و نانوپوشش ها و 

اسپری پالسما پوشش می دهد.

 ماشين سوزن زنی توليد کننده بی بافت
ماشين های سوزن زنی برای توليد پارچه های بی بافت طراحی شده اند. تعداد سوزن ها در عرض ماشين در هر متر بين 3 تا 5 هزار سوزن 
می باشد و عرض ماشين ها معموال بين 2 تا 4 متر می باشد. بنابراین تعداد سوزن ها در یک ماشين بين 24 هزار تا 40 هزار سوزن برای 
عرض 4 متر و 12 هزار تا 20 هزار برای عرض 2 متر می باشد. با توجه به اینکه تک تک سوزن ها در این ماشين قابل تعویض می باشند، 
سرویس کاری آن به صورت هفتگی و تنها برای تعویض سوزن های آسيب دیده می باشد. اما بسته به مدت زمان استفاده، جنس الياف و 

تعداد سوزن زنی در هر دقيقه )RPM(، سوزن ها در اثر سایش با الياف پس از مدتی کند شده و نياز به تعویض پيدا می کنند.
 شرکت Groz-Beckert آلمان که یکی از بزرگ ترین شرکت های توليد کننده انواع سوزن برای ماشين های نساجی است، سوزن های 

مخصوصی را از قبيل موارد زیر وارد بازار کرده است:
1 سوزن های خياطی مخصوص دوخت پارچه های دنيم )جين(:

به ادعای این شرکت نانوپوشش ویژه این سوزن ها مانع شکستن آن ها در اثر برخورد با پارچه ی ضخيم دنيم می شود که عالوه بر کاهش 
نخ پارگی، دوخت های در رفته از زیر سوزن نيز کاهش می یابد و سر سوزن نيز آسيب کمتری می بيند.

2 سوزن های مخصوص توليد بی بافت ها با کاربرد فيلتراسيون:
پوشش های ویژه این سوزن ها که پوشش صفحه ای کروم و پوششی با نام تجاری GEBEDUR هستند سبب طوالنی تر شدن عمر آنها و 
افزایش استحکام سوزن ها می شود. این مواد معموال با PTFE پوشش داده می شوند که این سوزن ها استحکام کافی برای این سطوح را 
دارند. از مزایای آنها می توان به قيمت نهایی پایين و مناسب بودن برای استفاده بر روی سطوح حاوی منسوج و غيرمنسوج مانند الیه 

 ماشين های بافندگی حلقوی )تریکو بافی(
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پوشش داده شده روی فيلترها اشاره نمود. این سوزن ها در مقایسه با نمونه های مشابه انعطاف پذیری باالیی دارند.
3 سوزن های نمدی

این سوزن ها که در صنعت بی بافت، موکت، چرم وغيره به کار می روند، در معرض سایش 
شدید با الياف قرار دارند. این سایش شدید به مرور زمان سبب خرابی سوزن و کاهش کيفيت 
محصول نهایی می شود. با استفاده از پوشش هایی که در شکل آمده است، مقاومت سایشی آنها 

برای عمليات سوزن زنی باال می رود.
این سوزن ها مناسب برای توليد منسوجات متشکل از الياف شيشه، کربن و سراميک هستند 
که عالوه بر مقاومت سایشی باال و عمر طوالنی، دفعات توقف ماشين و به دنبال آن تنظيمات 

راه اندازی کاهش می یابد.
سوزن های معمولی، با پوشش کروم و با نانوپوشش پس از استفاده در مدت زمان مساوی به 

شکل زیر در آمده اند:

سوزن معمولیسوزن  با پوشش کروم

سوزن معمولیسوزن نانوپوشش داده شده

سوزن نانوپوشش داده 
شده

سوزن با پوشش  کروم
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 لوازم جانبی
ــوند.  ــانی می  ش ــش  ها الیه  نش ــواع نانوپوش ــتفاده ان ــا اس ــل ب ــيم بکس ــگ و س ــده، بلبرین ــواع چرخ دن ــون ان ــی همچ ــوازم جانب ــایر ل س
ــی ســاخته  ــا پوشــش نانو کامپوزیت ــی ب ــال شــرکت Qingdao feng yi extile equipment ســيم بکســل  ها، پيچ و مهره  های ــرای مث ب
اســت کــه دارای مقاومــت سایشــی و پایــداری حرارتــی بــاال می  باشــند و در ماشــين های دوالتابــی و ریســندگی مــورد اســتفاده قــرار 
ــا پوشــش نيــکل دارای عمــرکاری باالتــری می  باشــند. ــا نمونه  هــای ب ــا پوشــش  های نانوســاختار در مقایســه ب ــد. قطعــات ب می  گيرن

برخی دیگر از کاربردهای نانوپوشش  ها در جدول زیر آمده است:

فناوریکاربرد نانوپوشش سختشرکت

HARDIDE
پوشش های فوق سخت با دمای کم برای سطوح با دید کم، برای کاهش مقاومت در برابر 

خوردگی در قطعاتی مانند انواع شير و سوپاپ، پاتاقان، اکسترودر )رشته ساز(
nano HVOF - تنگستن کربيد

HARODITE
عمده فعاليت برای پوشش دهی پارچه های تاری پودی و بی بافت ها است و قطعاتی مانند تيغه های 

برش پارچه و غلتک های رولينگ پارچه
PVD- CVD_ plasma spray

ARKEMAپوشش نانوکامپوزیتبخش عمده فعاليت بر روی پوشش دهی بی بافت ها، الياف شيشه، رزین و چرم

 ESK 3 وM™ 
این دو شرکت با هم ادغام شده و فعاليت آن ها بر روی پوشش دهی قطعات ماشين های نساجی به 

ویژه ریسندگی رینگ و اپن اند است
نيکل و ترکيبات انتخابی متفاوت از مواد 

سخت غيرارگانيک

SULZERکربن شبه الماستمامی قطعات ماشين آالت با هدف کاهش مقاومت سایشی و افزایش سختی

RIETER

تمامی  قطعات مورد نياز پوشش دهی در ریسندگی مانند روتور، رینگ، شيطانک، بوبين، 
دیسک های روتور، انواع غلتک ها بر اساس مورد استفاده، قطعات مورد استفاده در سيستم های 

مکش، انواع آپرون ها در سيستم های کشش

نيکل، سراميک، الماس برنيزه شده، فوالد 
برنيزه شده، الماس،الماس-نيکل، کربن 

PU ،نيترید، نيترید، کروم سخت

 Aerlikon
balzers

PVD- PACVD، کربن شبه الماس، 
الماس-نيکل، کربن نيترید،کروم سخت، 

تنگستن کربيد

سوزن معمولیسوزن نانوپوشش داده شده
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مرکز توسعه نانوپوشش یکی از زیرمجموعه           های کارگروه صنعت 
 و  بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در سال 1392 با هدف رسوخ 
فناوری نانوپوشش           ها در صنایع و شرکت          های متقاضی و همچنين 
هدایت و حمایت شرکت           های فناور در حوزه نانوپوشش تشکيل 
شد. در حال حاضر این مرکز با ارائه خدماتی همچون مشاوره و 
و  تخصصی  آموزش  توسعه،  و  تحقيق  مهندسی،  عارضه           یابی، 
حمایت           های مالی ویژه، در صدد بهره  مندی صنایع و شرکت           های 
متقاضی از  این فناوری می  باشد. اهداف مهم این مرکز به قرار ذیل 

است:
1 آشنایی صنایع با پتانسيل  های بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش

2 ارائه خدمات فنی، مشاوره          ای، تحقيق و توسعه ای به صنایع

3 حل مشکالت صنعتی موجود با تکيه بر توانمندی فناوری
4 رسوخ، بکارگيری و توسعه فناوری نانوپوشش در صنایع

5 کمک به فناوران جهت عرضه فناوری به صنعت
6 بازارسازی و بازاریابی فناوری نانوپوشش

کمک به افزایش بهره وری صنایع از طریق بکارگيری فناوری  7
نانوپوشش

صنعتی  و  پژوهشی  حوزه  در  جهانی  تحوالت  آخرین  رصد   8
فناوری نانوپوشش

صنایع عالقمند به آشــنایی با خدمات این مرکز و نيز بهره          مندی از 
آن می          توانند به وب          ســایت مرکز توسعه نانوپوشش ایران به نشانی 

www.NanoCoating.ir مراجعه نمایند.

خالصه مدیریتی گزارش
در سال های اخير با توجه به پيشرفت چشمگير فناوری نانوپوشش ها در کشور اميد 
است تا بتوان با بهره گيری از این فناوری، مشکالت موجود در مواجهه با پدیده 
سایش، فرسایش، خوردگی، حساسيت های شيميایی و زیست سازگاری را در 
حوزه پزشکی مرتفع کرد. در این رهگذر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، »مرکز توسعه نانوپوشش« را تاسيس نموده است. هدف این مرکز حل 
مشکالت صنعت در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی با تاکيد بر توان فناوری 
داخلی می باشد. لذا برای دستيابی به این مهم سازندگان تجهيزات الیه نشانی و مراکز 
خدمات فناوری را گرد هم آورده است تا بتواند از طریق حمایت های مالی و معنوی، 

مسير رسوخ فناوری نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بيشتر تسهيل نماید. 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانوپوشش منتشر شده است

 معرفی مرکز توسعه نانوپوشش

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن

صندوق پستی:
14565-344

نمابـر:
 021-63106310

تلفـن:
021-63100

پایگاه اینترنتی:
www.nano.ir

پست الکترونیک:
report@nano.ir - info@nanocoating.ir


