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ه  
دم

مق

صنعت كامپوزيت يكي از صنايع رو به رشد در عرصة مواد مهندسي است. نانوكامپوزيت ها امروزه به خاطر 
مزايايي كه نسبت به فلزات دارند، توسعة زيادي پيدا كرده اند. از اين جمله مي توان به توسعه و كاربرد قطعات 

نانوكامپوزيتي در صنعت خودرو اشاره كرد. 
نانوكامپوزيت هاي مورد استفاده در صنعت خودرو بيشتر از نوع نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري هستند. اين 
نانوكامپوزيت ها از مواد ترمو ســت۱ )گرما سخت(  و ترمو پالستيك۲ )گرما نرم( تشكيل شده اند كه توسط 

نانومواد گوناگون تقويت می شوند. 
به علت مزايايي كه قطعات كامپوزيتي نسبت به قطعات فلزي دارند و صرفه جويي هايي كه در اثر استفاده از 
آن ها ايجاد مي شود، هر روز قطعات بيشتري از خودرو به قطعات كامپوزيتي تبديل مي شود. در فلزات، ريخته 
گري با ضخامت هاي كم، امكان پذير نيست. اگر با ورق نيز به شكل دهي قطعه بپردازيم، دور ريز زياد است 
و توليد ضايعات زيادی دربردارد. در صورتي كه براي كامپوزيت ها اين محدوديت وجود ندارد و به خاطر 

قدرت سيالن باال مي توانند تمام قالب را پر كرده و شكل قطعه مورد نظر را كامل كنند.
ســبكی، خواص مكانيكی باال و افزايش عمر قطعات، مقاومت در برابر خوردگی، سرمايه گذاری كمتر در 
توليد نســبت به قطعات فلزی، ســهولت توليد با ماشين آالت كمتر و تعداد بيشــتر، و مواردی از اين دست، 
تنها بخشی از مزايايی هستند كه خودروسازان را به سمت استفاده از مواد كامپوزيتی و نانوكامپوزيتی سوق 

می دهند ]۱[. 
از جمله كاربردهای نانوكامپوزيت های پليمری در صنعت خودرو می توان به استفاده از اين مواد در ساخت 
قطعات و چارچوب های داخلی و خارجی خودرو، استفاده در روكش ها و رنگ ها و پوشش های خودرويی، 
كاربرد در منسوجات مورد استفاده در خودرو جهت كاربردهای ضد آب و لك و دوده و نيز حفظ بهداشت 
خودرو، استفاده در تايرها و پيل های سوختی و موارد بسياری از اين دست اشاره نمود كه تحولی بنيادين در 

صنعت خودرو را رقم زده اند.
گزارش پيش رو به كاربردهای نانوكامپوزيت های پليمری در صنعت خودرو می پردازد. اين گزارش ابتدا به 
طــور مختصر به نانوكامپوزيت ها و جايگاه آن ها در صنعت خودرو پرداخته و پس از بيان تاريخچه مختصر 
اين موضوع، در ادامه به برخی نمونه های تجاری كاربرد اين دسته از مواد اشاره می كند. سپس با رويكردی 
كاربــرد محــور، كاربردهای عمده اين مــواد در صنعت خودرو به تفكيك مطرح شــده و مورد بحث قرار 

می گيرد. در انتها بازار اين دسته از مواد مورد ارزيابی قرار می گيرد.

نانوکامپوزیت های پلیمری و جایگاه آن ها در صنعت خودرو ]2[

  نانوكامپوزيت پليمری چيست؟
نانوكامپوزيت های پليمری مواد چندفازی هســتند كه درون ســاختار خود حاوی نانوذرات می باشند. اين مواد 
می تواننــد پايه پليمری و يا غير پليمری داشــته باشــند. اين مواد فرصت های جديدی در حوزه مهندســی مواد 
ايجــاد كرده، ويژگی مواد اوليه موجود را تا چند ده برابر افزايش داده، و امكان بهبود بســيار زياد ويژگی های 

ساختارهای كامپوزيتی را فراهم می آورند. 
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اين ويژگی ها )شــامل ويژگی های مكانيكی، الكتريكی و حرارتی( بسته به تركيب مواد مورد استفاده در سنتز 
كامپوزيــت تغيير می كنند. اســتفاده از اين مواد در ســپر 
خــودرو، مخزن گاز و پنل های داخلی و خارجی خودرو 
متداول اســت. در شــكل ۱، به طور شماتيك بخش های 
دارای قابليت، جهت استفاده از نانوكامپوزيت های پليمری 

در خودرو، نمايش داده شده است. 
انتقال از ميكــروذرات به نانوذرات موجب ايجاد تغييرات 
بســيار زيادی در ويژگی های فيزيكی می شــود. به عنوان 
رس  خــاک  ذرات  حــاوی  نانوكامپوزيت هــای  مثــال 
نانومتری، دارای مقادير بســيار كمی )كمتر از ۱0 درصد( 

از اين ذرات هستند. اين مواد ويژگی های مكانيكی و حرارتی رزين پايه را بهبود بخشيده و برای نمونه، عملكرد 
انسدادی و مقاومت آتش گيری آن را افزايش می دهند. تمام اين مزايا بدون افزايش چگالی يا تأثير منفی روی 
ساير ويژگی های پليمر حاصل می شوند. در جدول ۱ انواع، خواص، مزايا و مشكالت موجود بر سر استفاده از 

نانوكامپوزيت ها به اختصار بيان شده است.

 شــکل 1. نمایشــی از کاربــرد اجزای 
نانوکامپوزیتی پلیمری در خودرو ]3[

 جدول 1. مروری بر نانوکامپوزیت ها ]2[
توضيحاتبخش

انواع

سامانه های شبكه ای سه بعدی همچون زئوليت ها؛ 
مواد دوبعدی اليه ای همچون رس ها، 

اكسيدهای فلزی، فسفات های فلزی، كالكوژنيدها؛ 
،n)-Mo3Se3( مواد يك بعدی و صفربعدی همچون

زنجيره ها و خوشه ها؛

مواد و 
ويژگی ها

نانورس ها
سفتی باالتر، مقاومت در برابر آتش، نفوذناپذيری در برابر گازها، پايداری حرارتی.

نانولوله های كربنی
استحكام باال، االستيسته، چقرمگی، دوام، رسانايی بدون ايجاد سياهی.

نانوذرات فلزی
مقاومت كششی، حرارتی، شيميايی و ضربه ای باال )تمام اين ويژگی ها با افزودن مقدار كمی از نانوذرات حاصل 

می شود(
نانوصفحات گرافنی

ايجاد رسانايی، استحكام و ويژگی انسدادی با هزينه پايين تر از نانولوله های كربنی.
فولرين ها

افزايش استحكام، عمل كردن به عنوان حس كننده  اكسيژن برای الگودهی نيمه رساناها، مقاومت در برابر حرارت.
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توضيحاتبخش

اثرات 
اندازه

استفاده از نانومواد با مشخصه های زير، ويژگی های نانوكامپوزيت ها را تعيين می كنند:
كمتر از 5 نانومتر برای فعاليت های كاتاليزوری؛ كمتر از ۲0 نانومتر برای توليد مواد مغناطيسی سخت؛ كمتر از50 نانومتر 

برای تغيير ضريب شكست؛ كمتر از ۱00 نانومتر برای ايجاد ابرمغناطيس، تقويت مكانيكی، يا محدودكردن حركات 
ماده بستر؛

مزايا

مقاومت كششی و خمشی باالتر برای ابعاد يكسان قطعات پليمری؛ كاهش وزن برای ايجاد عملكرد يكسان؛
پايداری ابعادی باال؛

ويژگی انسدادی باالتر در برابر گازها برای ضخامت يكسان از فيلم يا جداره پليمری؛
مقاومت در برابر آتش؛

استحكام مكانيكی باالتر؛
رسانايی الكتريكی بيشتر؛
مقاومت شيميايی باالتر.

مشكالت 
اصلی

پخش كردن: نانوذرات و نانولوله ها در اثر نيروهای واندروالسی تمايل به توده ای شدن دارند. اولين گام در راه فراوری 
نانوكامپوزيت ها پخش يكنواخت نانومواد است. همانند مشكل توده ای شدن نانوذرات، اليه اليه كردن رس ها و 

اليه های گرافيتی نيز برای توليد كامپوزيتی يكنواخت ضروری است.
نظم دهی و چيدن: به دليل اندازه كوچك نانولوله ها، چينش و نظم دهی آن ها در يك بستر پليمری دشوار است. فقدان 
كنترل روی جهت گيری اين ذرات، اثر آن ها روی تقويت ويژگی های ساختاری و عملكردی پليمرها را كاهش می دهد.

حجم و سرعت توليد: توليد سريع و حجيم نانوكامپوزيت ها برای تبديل آن ها به يك محصول تجاری رقابت پذير 
ضروری است. توسعه نانوكامپوزيت ها در آينده به افزايش كارايی توليد وابستگی بسيار زيادی دارد.

هزينه: هزينه توليد نانوكامپوزيت ها به هزينه نانومواد تقويتی مانند نانولوله ها بستگی دارد. با اين حال با افزايش حجم 
توليد توسط شركت های بزرگ بين المللی، هزينه اين مواد در حال كاهش است.

  تاريخچه كاربرد نانوكامپوزيت ها در خودرو
صنعت خودرو مثال خوبی از اثربخشــی نيرومند نانومواد در يك صنعت خاص اســت. شركت تويوتا موتور، 
پوشش تسمه تايم۳ را برای ماشين های تويوتا كمری از نانوكامپوزيت نايلون 6-رس )۱99۱( با همكاری صنايع 
Ube، تهيه كرد كه نمونه ای از آن را در شكل ۲، می توان مشاهده نمود ]4[. فيات به سمت توليد تك اليه های 

خودآرا سوق داده شد و جنرال موتورز و تويوتا كاربرد كامپوزيت های مبتنی بر نانولوله های كربنی را تجاری 
كرده اند ]4[. شركت يونی تيكای4  ژاپن-نانوكامپوزيت نايلون6-رس را برای پوشش های موتور در موتورهای 
ميتسوبيشــی مورد اســتفاده قرار داده اســت ]5[. جنرال موتورز5 در همكاری با بازل6 ، برای سافاری۷  و ون های 

آستروی شورلت۸  )۲00۲( پلی الفين تقويت شده با ۳% نانورس را مورد استفاده قرار داد ]6[.
قالب كناری خودروی شــورلت ايمپاال9 )كاهش ۷ درصدی وزن خودرو و بهبود كيفيت ســطحی در مقايسه با  
۱0TPO و افزايش مقاومت در برابر آســيب و خراش(، كفی بخش بار خودروی ۲005 جنرال موتور، و روكش 
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موتور )ميتسوبيشــی( نمونه هايی ديگر از كاربردهای نانوكامپوزيت ها در صنعت خودروست كه طی سال های 
اخير تجاری سازی شده اند ]۲[.

 شکل2. پوشش 
تسمه تایم ]7[

اكنون، توجه بخش عمده صنعت خودرو به كاربردهای هوشمند فناوری نانو، برای مثال الستيك های هوشمند 
مبتنی بر نانولوله ها معطوف شــده اســت. انتظار می رود در آينده صنعت خودرو، روان كننده های بهبود يافته، 
پيل های سوختی سبك تر، مواد قوی تر و در عين حال سبك تر، كاتاليزورها، فيلترهای نانوحفره ای، شيشه جلوی 
اتومبيل خود تميز شونده، رنگ های خود ترميم شونده، حفاظت از خوردگی و تغيير رنگ نقاشی برای ماشين ها 
را گســترش دهد. مواد بنيادی، طيف وســيعی از كاربردها را در برمی گيرند. بنابراين نانوموادی با قابليت تطبيق 
با ماشــين آالت جديد و قديمی ســاخته شــده و می شــوند ]۸[. در جدول ۲، نمونه هايی كاربردی از قطعات و 
سامانه های نانوكامپوزيتی ارائه شده است كه در هريك ويژگی بارزی وجود دارد و در راستای دستيابی به آن 

مشخصه، راهكاری نانوفناورانه در پيش گرفته شده است.

 جدول 2. ویژگی ها، تولید و کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری ]2[

كاربردراهكار نانوكامپوزيتیويژگی

فيزيكی/شيميايی

تراوايی
افزودن فلس های سيليكاتی يا گرافيتی 

نفوذناپذير با نسبت های ابعادی باال به رزين.
مخازن برودتی، ماندگاری اجزای قابل

انتشار، باک سوخت

مقاومت
 اكسيداسيونی

وارد كردن پركننده های دما باالی مقاوم در برابر اكسيداسيون 
)سيليكات، نانولوله كربنی، POSS و غيره( به رزين يا استفاده از 
آن ها به عنوان روكش؛ اين پركننده ها اليه های غيرفعال كننده يا 

ُكندكننده اكسيداسيون را شكل می دهند.

سامانه های مقاوم حرارتی؛ مقاومت در برابر 
اكسيژن اتمی
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كاربردراهكار نانوكامپوزيتیويژگی

الكتريكی

۱۱ ESD
افزودن ذرات رسانا با نسبت های ابعادی باال همچون نانولوله های 
كربنی، فلس های گرافيتی، فلزات و غيره به عنوان شبكه به هم 

پيوسته در رزين ميان الياف رسانا.

چسب ها، روكش ها، پركننده های 
شكاف، سامانه های سوخت، افزايش 

قابليت رنگ پذيری

برقگير 
)صاعقه زدگی(

وارد كردن نانوپركننده های رسانا )نانورشته های نيكل، نانولوله های 
كربنی و ...( به عنوان روكش های يكپارچه در رزين ها يا 

پوشش هايی كه می توانند مقادير بااليی از بار الكتريكی را حمل 
نمايند و حالت های شكست كنترل شده ای دارند.

كامپوزيت خارجی هواپيما

حرارتی

رسانايی 
حرارتی

افزودن ذرات رسانای حرارتی )نانولوله های كربنی، فلزات،...( 
به رزين و بهينه سازی ساختار برای انتقال حرارت در يك مسير 

پيوسته به سينك حرارتی.

چسب ها، واشرها، رادياتورها،
صفحات الكترونيكی،

حرارت زدايی از ليزر حالت جامد.

سامانه های 
حفاظت 
حرارتی

استفاده از نانوپركننده های رسانا و عايق درون رزين برای كمك 
به قطعات ساختاری در رفع حرارت از سامانه های حفاظت شده

ترمزهای هواپيما، بخشی از فضاپيما كه 
دوباره به درون جو زمين بازمی گردد، 

موشك ها.

ضريب انبساط 
حرارتی

وارد كردن نانوپركننده های دارای ضريب انبساطی پايين با قابليت 
برقراری پيوند خوب با بستر پليمری )نانولوله های كربنی عامل دار، 
نانوالياف كربنی، سيليكات ها،...( به درون رزين يا به عنوان آهار 
الياف برای كاهش عدم تطابق ضريب انبساط حرارتی با الياف از 

طريق اثر كامپوزيتی و جلوگيری از حركت پليمر.

 چسب ها

مكانيكی

چقرمگی
افزودن نانوپركننده هايی همچون نانولوله های كربنی به رزين برای 

افزايش پراكنش انرژی در هنگام شكست از طريق تغييرشكل، 
جابجايی، ايجاد پل در نقاط ترک و... در اليه های مورد نياز

ساختارهای غشايی، ساختارهای مقاوم
در برابر آسيب ديدگی

مدول
افزودن نانوذرات دارای مدول باال همچون رشته ها يا ورقه های 
نانولوله كربنی پيوسته به عنوان افزودنی تقويتی يا تقويت اتصال 

ميان اليه ها برای افزايش مدول های صفحه ای.
ساختارهای بسيار دقيق پايدار

مقاومت 
فشردگی

افزودن نانوذرات دارای استحكام بسيار باال همچون نانولوله های 
كربنی عامل دار به رزين.

مخازن پيشران، واشرها

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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كاربردراهكار نانوكامپوزيتیويژگی

فشار برشی 
سطحی

رشد نانوذرات دارای استحكام باال همچون نانولوله های كربنی
استفاده از الياف برای تنظيم ويژگی های تماس سطحی به عنوان 

آهار هوشمند.

كامپوزيت های دما باال، سيستم پايش سالمت 
خودرو

مقاومت برشی 
ميان اليه ای

افزودن نانوپركننده هايی همچون نانولوله های كربنی به درون 
اليه های رزين از طريق روكش دهی يا پيش آغشته سازی؛

اين افزودنی ها می توانند در هنگام شكست، انتشار انرژی را از طريق 
تغيير شكل، جابجايی، ايجاد پل در نقاط ترک، ... افزايش دهند.

ساختارهای لوله ای

پیش ران های بازار در حوزه نانوکامپوزیت ها
در ايــن بخش به عوامــل پيش برنده و انگيزه های به كارگيــری نانوكامپوزيت ها و نيز مزايــای اين كاربرد در 

حوزه های مختلف صنعت و بازار خودرو پرداخته می شود.

  نوآوری در مواد
تقاضا برای قطعات قوی تر، ســخت تر، ســبك تر و بادوام تری كه با استانداردهای كيفی سخت گيرانه مطابقت 
داشته باشند، وجود دارد. برای ايجاد پيشرفت در زمينه فناوری های مربوط به نيروی محركه )خودروهای برقی، 
فناوری ديزلی تميز، خودروهای هيبريدی و پيل های سوختی(، مواد جديدی مورد نياز است. استفاده از نانومواد 
امكان بهبود عملكرد، افزايش طول عمر، بهره وری باالتر مصرف انرژی، ظاهر منحصر به فرد، اندازه كوچك تر 
و نوآوری در خودروها را فراهم می آورد. از اين مواد برای پاســخ به نيازهای صنعت خودروســازی در آينده 
همچون كاهش گازهای خروجی از اگزوز، صرفه جويی در مصرف سوخت، عملكردها و معماری های جديد، 
ايمنی بيشــتر و هزينه كمتر اســتفاده می شــود. مقاومت باالتر در برابر ضربه، حالل ها و ســايش از ويژگی های 

نانومواد به شمار می روند.
 اين مواد همچنين می توانند موجب كاهش وزن و در عين حال افزايش كارايی موتور و عملكرد كلی خودرو 
به منظور كاهش نشر گاز دی اكسيد كربن شوند. كاهش وزن خودروها اولين ابزار كاهش مصرف سوخت به 
شــمار می رود. كاهش ۱00 كيلوگرمی وزن خودرو موجب كاهش مصرف ســوخت به ميزان 0/5۱ ليتر در هر 
۱00 كيلومتر شــده و در نتيجه توليد گازهای آالينده كاهش می يابد. حوزه های ديگری كه نانومواد می توانند 
در صنعت خودروسازی مفيد باشند عبارتند از بهبود مديريت حرارتی، كاهش نويز و ارتعاش و افزايش زيبايی.

  روكش ها
 حفاظت سطحی يكی از حوزه های كليدی بازار خودروهای لوكس به شمار می رود؛ از كاربردهای اين حوزه 
می توان به حفاظت در برابر تابش پرتوی فرابنفش، ســاييدگی، حرارت، بهبود چسبندگی و كاهش اصطكاک 
موتور اشاره كرد. نانوروكش ها در اين حوزه كاربردی اهميت بااليی خواهند داشت. همچنين تقاضای بااليی 

برای سطوح تميز با ظاهر بی نقص و بهداشتی كه اثر انگشت روی آن ها به جای نمی ماند، وجود دارد.

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو مجموعه گزارش های  
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  تايرها
استفاده از نانومواد در حوزه تاير، موجب ايجاد مزايای زير می شود:

 كاهش هزينه از طريق صرفه جويی در مصرف مواد؛
 كاهــش وزن كــه منجر به افزايــش كارايــی و بهره وری 

مصرف سوخت می شود؛
 كاهش تجمع حرارتی و در نتيجه خرابی كمتر تاير؛

 حذف اســتفاده از بوتيل هالوژن دار كــه امكان بازيافت يا 
دورريز ساده تر تايرهای فرسوده را فراهم می آورد.

  خنك كننده ها
با وجود پيشرفت هايی كه در زمينه كارايی سامانه های پيشران خودرو و قطعات الكترونيكی حاصل شده است، 
حذف حرارت اضافی همچنان يك چالش بزرگ در خودروها محســوب می شــود. بــا كاهش اندازه و جرم 
قطعات مورد اســتفاده در خودرو، اســتفاده از راهكار قديمی افزايش سطح برای افزايش تبادل حرارتی با سيال 

خنك كننده )هوا، آب/اتيلن گليكول( برای مديريت حرارت اضافی ديگر امكان پذير نخواهد بود.

  باتری ها
امروزه در حوزه باتری ها از مواد نانوكامپوزيتی اســتفاده می شــود كه عالوه بر تاثير مثبت بر محيط زيســت و 

كاهش مصرف ســوخت، از نظر مهندســی مواد از حوزه های 
پيشران و قابل طرح در بحث نانوكامپوزيت هاست. باتری های 
يون ليتيومی توانمندشــده با فناوری نانو سطح بااليی از توان، 
انــرژی، ايمنی و چرخه عمر را برای اســتفاده در ســامانه های 
بزرگــی )بزرگ تــر از يــك كيلــو وات ســاعت( همچون 
خودروهای برقی هيبريدی۱۲ و خودروهای برقی هيبريدی قابل 
شــارژ ۱۳ فراهم می آورند. كاهش هزينه عملكرد خودرو برای 
كاربران، كاهش انتشار گازهای گلخانه ای و كاهش وابستگی 
بــه نفت وارداتــی از پيش ران های توليــد خودروهای برقی به 

شمار می روند.

  توليد انعطاف پذير
صنعت خودروسازی به دنبال كاهش زمان توليد قطعات پالستيكی است. با افزايش ۱ درصدی نانورس، جريان 
پذيری پليمر مذاب تا ۱00 درصد افزايش يافته و در عين حال ويژگی های باالی آن حفظ می شود. با اين روش 

ميزان وجود نقص در قطعات توليدی كاهش يافته و سرعت توليد افزايش می يابد.

  اقتصاد سوخت
كاهــش وزن مواد منجر بــه افزايش كارايی موتور و در نتيجه كارايی كلی خودرو شــده و ميزان انتشــار گاز 
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دی  اكسيد كربن كاهش می يابد.
  قوانين و نيازمندی های مربوط به انرژی

افزايش نوسان قيمت نفت و روشن شدن بيش از پيش نقش انسان در گرم شدن كره زمين موجب ايجاد تمركز 
روی افزايش كارايی مصرف ســوخت در خودروها شــده است. اســتفاده از نانومواد می تواند به توليد قطعات 
محكم تر، ســخت تر، سبك تر و بادوام تر كه با اســتانداردهای سختگيرانه زيست محيطی مطابقت داشته باشند، 
كمك كند. اين مواد در طراحی های جديد و پيشرفته موتور به كار می روند تا انتشار گاز دی اكسيد كربن، نشر 

گازهای گروه NOx، مصرف سوخت و هزينه های نگهداری خودرو را كاهش دهند.

کاربردهای نانوکامپوزیت ها در صنعت خودرو
 باتری ها

با افزودن مقادير باال از گرافن ۱4 ) 5 تا ۸5 درصد 
وزنی( به يك پليمر يا بستر كربنی، نانوكامپوزيتی 
توليد می شــود كه رســانايی الكتريكی استثنايی 
و بســيار بااليی برای اســتفاده به عنوان صفحات 
دوقطبی پيل های ســوختی داراست. البته در حال 
حاضر اســتفاده از نانوموادی همچــون فولرين و 
سيلسزكيوكســان های اليگومــری چندوجهی۱5، 
نانواليــاف و نانولوله هــای كربنی نيــز در صنعت 
باتری بــه ويژه در اجــزای مختلــف باتری های 
ليتيومی متداول اســت. به عنوان نمونه شــركت 

ABAT با استفاده از الكترودهای نانوماده ای ساخته شده از Spinel ليتيوم تيتانات يك باتری يون ليتيومی پليمری 

توليد كرده است ]۲[. 
شــركت Chemicals Co؛ Ltd Chengdu Organic چيــن نيز محصول ســری Timescond كامپوزيتی را 
ارائه كرده است كه حاوی نانولوله های كربنی رسانا و كربن سياه است. ذرات كربن سياه نه تنها از تجمع دوباره 
نانولوله هــا كنار هم جلوگيری می كنند، بلكــه در كاربردهای مربوط به باتری های يون ليتيومی اثر هم افزايی با 

نانولوله ها را نيز دارند ]۲[.

  چارچوب ها و قطعات
  نگاهی اجمالی به كاربرد نانوكامپوزيت ها در چارچوب ها و قطعات خودرو

نانوكامپوزيت هــای پليمــری در حال تبديل شــدن به مواد اصلی مورد اســتفاده در توليــد چارچوب ها و بدنه 
 ،۱6TPO خودرو هســتند. از كاربردهای اين حوزه می توان به پوشــش خارجی خودرو از جنس پلی پروپيلن يا
نانوكامپوزيت های اولفينی رسی برای قطعات خارجی، مواد مقاوم در برابر آتش، و مواد رسی نانومقياس برای 
استفاده در كامپوزيت های پالستيكی ســبك وزن اشاره كرد. به عالوه، نانوكامپوزيت ها در بخش های داخلی 

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو مجموعه گزارش های  
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خودرو همچون پايه های در، روكش داشبورد، داشبورد، پوشش كيسه های هوا و فيلترهای كنترل كننده هوا به 
كار می روند.

  مزايای استفاده از نانوكامپوزيت ها در چارچوب ها و قطعات
كامپوزيت های حاوی نانوصفحات با قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آب و هوا دچار فرســودگی 
نمی شــوند و به همين دليل برای اســتفاده در قطعات خارجی خودرو مناسب هستند. استفاده از نانومواد، 
هزينه رنگ آميزی گلگيرهای پالســتيكی را كاهش می دهد. زيــرا افزودن مقادير كمی از نانولوله های 
كربنی باعث ايجاد رسانايی در قطعات نيمه تمام شده و اين قابليت، امكان استفاده از فرايندهای روكش 
دهی كاراتر و ســازگارتر با محيط زيســت را فراهم می آورد. در اين فرايندهــا كه مبنای آن ها، وجود 

بارهای الكترواستاتيكی  مخالف است، از ذرات پودری بدون حالل استفاده می شود.
اولين استفاده صنعتي از نانوكامپوزيت هاي تقويت شده با خاک رس در زمينه ساخت پوشش تسمه تايم 
در خودرو اســت كه به وســيله قالب گيري تزريقي صورت گرفته است. وزن حفاظتي دست يافته شده 
براي پوشش تسمه تايم ۲5% است كه علت اين امر به خاطر كمتر بودن محتوي فيبرهاي آلي در مقايسه 

با نايلون يا پروپلين تكميل شده با الياف شيشه اي مي باشد ]9[.
اين مواد صلبيت  خوب و پايداري حرارتي بااليي از خود نشــان مي دهند. در اوايل سال ۱990 شركت 
تويوتا از نانوكامپوزيت ها در پوشــش كمربند ايمني خودرو اســتفاده كرد. در كنار فعاليت هاي تويوتا، 
شركت ميتسوبيشي نيز از نانوكامپوزيت ها در روكش موتور استفاده نمود. ويژگي هاي نانوكامپوزيت ها 
شــامل استحكام و سختي زياد با وزن كمتر، قابليت جلوگيري از نشت گازها و مايعات، درجه اعوجاج 
گرمايي باال، رسانايي الكتريكي، خاصيت ضد احتراقي و مقاومت باال در برابر مواد شيميايي و حرارت 

مي باشد ]۱0[. اين نوع كامپوزيت ها در تركيبات پوشش زيرين كاپوت خودرو به كار برده مي شوند.

 ساختار پليمرها و نانومواد مورد استفاده در صنعت چارچوب ها و قطعات
در حــال حاضــر، اكثــر نانوكامپوزيت هاي مــورد مصرف در قطعــات خودرويــي در حقيقت از نوع 
نانوكامپوزيت پليمر- فيلر مي باشــند و ماده پليمري مي تواند بر پايه پلی پروپيلن۱۷،  پلی آميد۱۸،  استايرن 
بوتاديــن رابر۱9 و... انتخاب گردد. افزودني نانويي بــه كار رفته در اين كامپوزيت هم مي تواند نانورس، 
نانولولــه كربني يا ســاير افزودني هاي نانويي معمول باشــد. در حال حاضر، با افــزودن مقادير كمي از 
افزودني هاي نانــورس به پايه هاي پليمــري  پلی پروپيلن و تری پليمر بلوكــی )آكريلونيتريل-بوتادين-

استايرن(۲0 مي توان خواص پليمر پايه را به ميزان قابل قبولي بهبود بخشيد.
در ساخت قطعات نانوكامپوزيتی نمی توان نقش كليدی نانومواد و افزودنی های نانو را به هيچ وجه انكار 
نمود. نانورس ها، نانولوله های كربنی، نانوذرات اكسيدفلزی، گرافن ها، نانوالياف از جنس های گوناگون 
و... هر يك سهمی ويژه در پيشبرد صنعت نانوكامپوزيت ها ايفا می كنند. ويژگی های منحصر به فرد اين 
مواد كمك می كند تا بتوان خواص و كاربردهای متنوعی را از محصول انتظار داشــت. در جدول ۳ به 
برخــی از اين نانومواد و ســامانه های نانو و كاربردهای تجاری  آن ها بــه ويژه در قالب نانوكامپوزيت ها 

اشاره شده است.
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كاربران  نهايی، توليد كنندگان و مزيت  استفاده از نانو مادهنانو ماده
تهيه كنندگان مواد اوليه

گرافن

از  صفحــات گرافنی  می توان  در توليد  قطعات و بخش هايی همچون  
سامانه انتقال  سوخت  و قطعات ديگری كه نياز  به رنگ آميزی پاششی 

الكترواستاتيكی دارند، بهره برد.
رســانايی الكتريكــی قطعــات پليمــری حــاوی افزودنــی گرافنی 
آنقدر باالســت كــه بتوان  به طور مســتقيم از رنگ آميزی پاششــی 

الكترواستاتيكی  برای رنگ كردن آنها  بهره برد.
اســتفاده از اين راهكار مزايايی برای خودروسازان و عموم مردم در 
بر دارد. از طريق اســتفاده مستقيم  از ESP، برای رنگ آميزی  قطعات 
پليمری، مصرف تركيبات آلی فرار به ميزان ۱۸ درصد كاهش يافته و 

هزينه توليد هر خودرو حدود ۱00 دالر كم می شود.

Angstron Materials
Graphene Industries

Reade
Vorbeck Materials

XG Sciences

نانورس

نانورس هــا به طــور وســيعی  در نانو كامپوزيت های  مورد اســتفاده 
در توليــد قطعــات  خــودرو بــه كار می رونــد. از مزايای اســتفاده 
از نانوكامپوزيت های  نانورســی پلی الفينی   در خودروسازی، می توان 

 به موارد زير اشاره كرد:
مقاومــت در برابر آتــش، افزايش  مدول و استحكام كششــی، بهبود 
 ويژگــی  انســدادی، افزايــش پايــداری  ابعــادی، افزايــش  قابليت 
 بازيافــت ترموپالســتيك ها،  ايجاد وضــوح باالتــر،  افزايش دمای  

 واپيچش گرمايی )HDT(، تقويت  ساختاری، كاهش چگالی.
صفحات  نانورسی  به عنوان پركننده در پنل های پالستيكی خودروها 
به كار می روند. به عنوان مثال كف خودروی هامر H2 جنرال موتور از 
اين كامپوزيت ها ساخته شده است. تا استحكام باال و مقاومت بيشتری 

در برابر گودشدگی داشته باشد.
نشــان داده شــده اســت  كه افزودن نانورس  بــه پليمرهايی همچون  
پلی آميد هــا  از نفوذ حالل بــه درون اين ماده جلوگيــری  می كند. با 
افزودن نانو ذرات  رس به  پلی آميد 6/66 نشــت  سوخت  از اين پليمرتا 

حد بسيار زيادی كاهش می يابد.
 NanoSeal يــك نانو كامپوزيــت نايلونــی اســت )پلی آميد6( كه 
توليد كنندگان  مخزن و لوله های سوخت را قادر می سازد محصوالت  
خود را با اســتانداردهای مربوط به نفوذ سوخت منطبق سازند. ذرات 
نانورس به عنوان ماده انســدادی عمل كرده و از نفوذ بخارات و مايع 

سوخت به درون رزين NanoSeal جلوگيری می كنند.

 Nanocor, Inc. Nanoscience
Engineering corporation

                                             Noble Polymers
 Nylon Corporation
of  America (Nycoa)

                                                       Polykemi ABPolyone
 Southern Clay Products,Inc.

Tolsa S.A.
      Topy Industries Ltd.

 Ube Industries, Ltd
 Unicoop Japan

Unitika Ltd.

نانو الياف

نانوالياف از ويژگی های مكانيكی و انتقالی برجســته ای برخوردارند 
)رسانايی الكتريكی و حرارتی بسيار باال(. از ويژگی های مفيد ديگر 
نانواليــاف برای خودروســازی می توان به قطعــات كامپوزيتی قابل 
بازيافت، تقويت ترموپالســتيك های مورد اســتفاده در قطعات زير 
كاپوت )جايگزين الياف شيشــه( كه در دمای باال تحت فشــارهای 

مكانيكی قرار دارند، و پايداری حرارتی اشاره كرد.

 C-Polymers GmbH  Grupo
 AntolinSNS NanoFiber

Technology,LLC

 جدول3. کاربردهای نانومواد و سامانه های نانو در بخش های مختلف خودرو ]2[

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو مجموعه گزارش های  
90صنعتی فناوری نانـو
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كاربران  نهايی، توليد كنندگان و مزيت  استفاده از نانو مادهنانو ماده
تهيه كنندگان مواد اوليه

نانو 
 روكش ها

روكش هــای كامپوزيتــی اصطكاک را تا حد بســيار زيادی كاهش 
داده و مقاومــت سايشــی قطعاتی همچــون بلبرينگ هــا، زنجيرها، 
چرج دنده ها، پمپ ها، پيچ ها و اتصاالت مصنوعی كه دارای حركات 

چرخشی يا لغزشی هستند، را افزايش می دهد.
ايــن ويژگی موجب افزايش عمر قطعــات، كاهش نياز به نگهداری 
و كاهش اثرات زيســت محيطی انواع مختلفــی از عناصر مكانيكی 
می شــود كه در بخــش هوافضــا، خودروســازی، توليــد انرژی و 

بخش های صنعتی توليدی بكار می روند.

Advanced Thin Film, Inc.
 Analytical Services &

Materials, Inc.
Bayer AG

 Clariant Produkte
(Deutschland) GmbH

Cleancorp Nanocoatings
GmbH

Nanoresins AG
Nanosol AG

The NanoSteel Co.
Nanovere Technologies, Inc.

NANO-X GmbH
NEI Corporation

 NTC Nanotech Coatings
GmbH

Oerlikon Balzers
Perpetual Technologie

PPG
Resodyn Corporation

CMR Coatings
DAW Caparol

Engineered nanoProducts
Germany AG

Henkel
HP Coatings

Industrial Nanotech, Inc.
 Industrial Science and

Technology
Network (ISTN, Inc.)

 Inframat Corp.
Integran Technologies

Modumetal, Inc.
Nanofilm

Nanogate Coating Systems

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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كاربران  نهايی، توليد كنندگان و مزيت  استفاده از نانو مادهنانو ماده
تهيه كنندگان مواد اوليه

نانو لوله ها

پارچه ها و تســمه های تجاری پيش آغشــته با رزين توليد شده اند كه 
در آنهــا به جای الياف كربنی معمول، از نانولوله های كربنی اســتفاده 
می شــود تا در عين حفظ اســتحكام و دوام، وزن خودرو كاهش يابد. 
وجود مواد سبكی همچون نانوكامپوزيت ها برای موفقيت خودروهای 
برقی و هيبريدی ضروری اســت تا بدين وســيله وزن اضافی ناشی از 
 SOLO باتری های ســنگين در اين خودروها جبران شــود. خــودروی
كه توســط شــركت Velozzi واقع در كاليفرنيا توليد شــده است، از 
نانولوله های كربنی شركت Bayer در صفحات بدنه استفاده می كند؛ 
ايــن خودرو در هــر ۱00 كيلومتر ۳6/ ۲ ليتر بنزيــن مصرف می كند.

كامپوزيت های پليمر-نانولوله به عنوان ترموپالستيك ها، ترموست ها 
يا پركننده های رســانا برای حفاظت از ابزارهای الكترونيكی حساس 
خودرو در برابر خطر تخليه الكتروستاتيكی و تداخل الكترومغناطيسی 
يا فركانس راديويی)RF( به كار می روند. از اين مواد همچنين می توان 
در قطعات بدنه كه نياز به رنگ آميزی پاششــی الكتروستاتيكی دارند، 
بهره برد. كاربرد ديگر اين مواد در لوله های انتقال سوخت و واشرهای 
حلقوی پمپ ها در پمپ بنزين هاست. رزين های مبتنی بر نانولوله ها از 
رسانايی الكتريكی و استحكام بااليی برخوردار بوده و در محفظه فيلتر 

سوخت به كار می روند.

Applied Nanotech, Inc.
                                                        Arkema, Inc
                                                     Audi
                                                 BASF AG

Bayer Material Science   AG
 Hyperion Catalysis

International,Inc.
 Inno-X GmbH Natural Nano,

Inc.

نانو 
كامپوزيت ها

در صنعت خودروسازی از نانوكامپوزيت های پليمری استفاده وسيعی 
شــده است. شركت تويوتا از ســال ۱99۱ از كامپوزيت رس-نايلون 
6 به عنوان روكش تســمه تايم استفاده می كند. همچنين در برخی از 
بخش های زير كاپوت در خودروی تويوتا َكِمری از نانوكامپوزيت ها 
بهره برده شــده اســت. برخــی از كاربردهــای نانوكامپوزيت ها در 

خودروسازی عبارتند از:
 GDI اســتفاده از نايلــون 6 بــه عنوان پوشــش موتورهای :Unitika

ميتسوبيشی؛
شــورلت ايمپاالس: درهای ساخته شده از نانوكامپوزيت پلی اولفينی 

)TPO( ترموپالستيكی؛
جنرال موتور و Basell: استفاده از نانوكامپوزيت های رس/پلی اولفين 
به عنوان قطعه كمكی پله در خودروهای GMC Safari و ون های شــورلت 

آسترو؛
هندا آكورا: اســتفاده از نانوكامپوزيت رس-پلی پروپيلن در ساخت 

پشتی صندلی ها؛
Ube: توليــد نانوكامپوزيت هــای رس-نايلون ۱۲ برای اســتفاده  در 

خطوط و قطعات سامانه سوخت خودرو.

Bekaert Dylyn
Fiat

GE Plastics
 General Motor Company

Mercedes-Benz
  Mitsui Chemicals

America,Inc.
  Nanocompound GmbH

        Nanocyl
Nanoledge Percenta AG

PPG Industries
    Showa Denko Carbon, Inc.

Toyota

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو مجموعه گزارش های  
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   نانوكامپوزيت های ضد حريق 
در سيســتم خودرو، قطعات پالســتيكی زيادی مانند داشبورد و روكش های صندلی موجود است. زير در 
و داخل موتور خودرو نيز قطعاتی وجود دارند كه از الياف پالســتيكی تشكيل شده اند. مـــواد پالستيكی 
اشــتعال زا هستند و خيـــلی زود آلودگی را به خود جذب می كنند. در زمان ســوخت گيری يا در هنگام 
تصادف دو خودرو با يكديگر يا بروز مشكل ممكن است خودرو آتش بگيرد و در حوادث و تصادفات 
می تواند خطرات جانی و مالی را به همراه داشــته باشــد. بنابراين استفاده از مواد پالستيكی ضد حريق در 
خودرو از اهميت به سزايی برخوردار است. توليد پالستيك های ضد حريق با استفاده از نانوذرات رس بر 
اساس استانداردهای ضد آتش كردن الياف به معنای شعله ور نشدن در هنگام آتش سوزی است. نانورس ها 
پركننده ای هســتند كه با اضافه كردن آن ها به ديگر مواد مانند پالســتيك ها می توان خاصيت ضد حريق 
ايجــاد نمود. در پليمرهايی چون نايلون افزودن مقــدار كمی نانورس عالوه بر ايجاد خاصيت ضد حريق، 
افزايش ۱0۳ درصدی در ضريب يانگ، 49 درصدی در قدرت كشسانی و ۱46 درصدی در مقاومت در 

برابر تغيير شكل بر اثر گرما، به دست می آيد.
پليمرهايی كه با نانورس تركيب شده اند در مقايسه با مواد پليمری رايج نسبت به مواد شيميايی و حرارت 
مقاوم تر هســتند و در هنگام آتش سوزی با تاخير بيشتری شعله ور می شوند. همچنين اين نانوكامپوزيت ها 
از هدايت الكتريكی و وضوح نوری بهتری نيز برخوردار هســتند. در حال حاضر اســتفاده از اين ويژگی 

در ديگر پليمرهای مهندسی مانند پلی پروپيلن، پلی اتيلن و الستيك نيز مورد توجه قرار گرفته است ]۲[. 

 جايگاه نانوكامپوزيت ها در حوزه چارچوب ها و قطعات خودرويی در ايران
از جملــه قطعــات خودرويي كه در ايران با نانوكامپوزيت هاي پليمري نمونه ســازي شــده اند، می توان از 
نانوكامپوزيت هاي پايه ABS )قاب چــراغ خطر خودروي پژو 405، قاب چراغ خطر خودروي روآ، قاب 
محافــظ هواكش بخــاري و...( و نانوكامپوزيت هاي پايه پلی پروپيلن )قاب چراغ جلو، قاب ســتون هاي 
خانواده خودروي پژو 405، قطعات مجموعه داشــبورد خودروها، پروانه فن رادياتور، و قالپاق چرخ( مي 
باشد. همچنين براي جلوگيري از باقي ماندن لك و كثيفي از پوشش هاي نانوكامپوزيتي بر روي غربيلك 
فرمان و رينگ چرخ نيز اســتفاده شده اســت. حتي اين پوشش ها روي سطح داخلي باک هاي بنزين براي 

جلوگيري از نشت بخار بنزين مورد استفاده قرار گرفته است ]۱۲[.

   نمونه هايی از كاربردهای تجاری نانوكامپوزيت پلی الفين ها و پليمرهای مهندسی در صنعت خودرو
  شركت پارسا پليمر شريف محصولی با نام تجاری ParsaNano ارائه كرده است كه نانوكامپوزيتی 
با استحكام و چسبندگی رنگ عالی است. اين محصول نانوكامپوزيتی بر پايه پلی پروپيلن می باشد كه 
با اضافه نمودن مواد نانو، برای كاربردهايی كه نياز به مدول االستيك، استحكام كششی، مقاومت به 
ضربه و چســبندگی رنگ عالی دارند، طراحی شــده است. از اين محصول برای قالب گيری تزريقی 
قطعات خارجی خودرو به خصوص قطعاتی كه به رنگ شدن نياز دارند )نظير قالپاق( استفاده می شود 

 .]۱۳[
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 نانوكامپوزيت های TPO/مونت موريلونيت برای ســاخت پلكان در مينی ون های شركت جنرال 
موتــورز )GMC Safari/Chevrolet Astro( بــه كار گرفته شــده اند. البته حجم ايــن كاربرد زياد 
نيســت )ســاالنه حدود ۱0000 پلكان توليد می شــود(. اين شــركت در اوايل ســال ۲004 نيز از اين 
نانوكامپوزيت ها در قطعات تزيينی داخلی اتومبيل شورلت ايمپاال استفاده كرد ]۱4[. در سال ۲005 در 
خودرو های هامر H2 از نانوكامپوزيت خاک رس استفاده شد. تعداد زيادی از اين خودرو ها )تقريباً 
۲00000 خودرو در ســال( توليد شــده اند و برای توليد آن ها تقريباً به 500000 پوند تقريبا ۲50 تن 

نانوكامپوزيت نياز است ]۱4[. 
  از نانوكامپوزيت هــای پلی پروپيلن/مونت موريلونيت برای اولين بار در پشــتی صندلی خودروی 
Acura TL  ۲004اســتفاده شد. همچنين ميز فرمان مركزی يك كاميون مدل ۲006 از نانوكامپوزيت 

PP/مونتموريلونيت ساخته شده است ]۱4[. 

  شــركت Unitika Co در ژاپــن، نانوكامپوزيت های نايلون6/ميكا را بــرای قالب گيری تزريقی 
ســاخته است. شركت ميتسوبيشــی موتورز نانوكامپوزيت های اين شــركت را برای ساخت پوشش 
مدل های GDI موتور های خود به كار گرفته اســت. اســتفاده از اين نانوكامپوزيت ها، به كاهش ۲0 

درصدی در وزن و پرداخت سطح عالی منجر می گردد ]۱4[.

  حجم بازار چارچوب ها و قطعات از ۲0۱0 تا ۲0۱5
بر اساس گزارش های منتشر شده، با توجه به حجم بازار جهانی در سال ۲0۱0 )در حدود 6/5 ميليارد دالر( 
و نرخ رشــد ســاليانه 4 درصدی تا سال ۲0۱6، حجم اين بازار در ســال ۲0۱6 در حدود ۸/۲ ميليارد دالر 

خواهد بود. اين بازار حول ترموپالستيك ها، ترموست ها و االستومرهای ترموپالستيكی تمركز دارد ]۲[.

  پيل های سوختی
فناوری نانو در ســامانه های پيل ســوختی خودرو به عنوان الكترود، غشا، الكتروليت و كاتاليزور الكترود مورد 
اســتفاده قرار می گيرند. در پيل های سوختی غشــای پليمری، پايداری حرارتی با استفاده از نانوكامپوزيت های 
معدنی-آلی افزايش می يابد. پليمرهای عامل دار با استفاده از فرايند سل ژل با نانوذرات معدنی اصالح می شوند.

فيلترهای نانواليافی در كاربردهای مربوط به حمل و نقل همچون موتورهای احتراق داخلی و پيل های سوختی به 
كار می روند. نانوالياف به عنوان غشاهای مبادله پروتون مواد نويدبخشی به شمار می روند و غشاهای كامپوزيتی 

حاوی نانوالياف می توانند در پيل های سوختی مورد استفاده قرار بگيرند. شركت هايی چون:
Toray Industries, Inc., Pyrograf Products,Inc., Elmarco  Dupont, Donaldson Company, Inc.

از نانوالياف بهره می گيرند.

  رنگ ها و پوشش های نانوكامپوزيتی و كاربرد آن ها در صنعت خودرو
  مزايای استفاده از روكش ها و پوشش های نانوكامپوزيتی

برخی روكش هــای محافظ حرارتی حاوی نانولوله های كربنی چندديواره توليد شــده اند كه می توانند 
وزن عايــق كاری در خودرو و كاربردهای هوافضا را كاهش دهند. رســانايی حرارتی باال، مقاومت در 
برابر آســيب ديدگــی و كارايی جذب نوری كه برای اين روكش ها گزارش شــده اســت، آن ها را به 
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گزينه های مناسبی برای روكش دهی شناساگرهای حرارتی تبديل می سازد.
روكش هــای مواد مختلف كه حــاوی كربيدها، نيتريدها، فلزات يا ســراميك های نانومقياس هســتند، 
نقشــی كليدی در عملكــرد قطعات مكانيكی داخلی خودرو همچون موتــور ايفا می كنند. روكش های 
نانوساختار با كاهش ساييدگی و اصطكاک، طول عمر مواد را افزايش داده و در عين حال انتشار انرژی 

به صورت گرما را كاهش داده و در نتيجه كارايی خودرو را افزايش می دهند.
روكش ها می توانند بهره وری ابزارها را افزايش داده )عمر طوالنی تر، فركانس چرخه باالتر، نياز كمتر به 
پرداخت ابزارها(، هزينه توليد را كم كرده، كيفيت توليد را باال برده )به دليل سطوح صاف تر، پايداری 
ابعادی بهتر، درجه باالتر تغيير شــكل فلزات و مراحل توليــد كمتر( و مصرف روان كننده ها را كاهش 

دهند.

  نگاهی به كاربردهای روكش های نانوكامپوزيتی در صنعت خودرو
روكش هــای نانوكامپوزيتــی اكســيد آلومينيــوم كه در 
برابر خراش مقاوم هســتند، در پرداخــت قطعات خودرو 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. زمانی كــه اين افزودنی ها با 
غلظت های پايين ۱/5 تــا  6 درصد به رزين ها و روكش ها 
افزوده می شوند، مقاومت آن ها در برابر خراش تا حد بسيار 

زيادی افزايش می يابد.
شــركت هايی همچون مرســدس بنز از نانــو روكش های 

ســراميكی مقاوم در برابر خراش، در خودروهای خود اســتفاده كرده اند. اين نانوذرات شــفاف، مقاومت 
رنگ خودرو در برابر خراشيدگی را تا حد بسيار زيادی افزايش داده و جالی رنگ را نسبت به رنگ های 

معمولی افزايش می دهند.
در حــال حاضر كاربــرد اصلی نانوروكش ها در صنعت خودروســازی، ايجاد مقاومت در برابر تشــكيل 
رســوبات اكسيدی و راحتی تميز شدن شيشه های خودرو است. فولكس واگن، بی ام و، تويوتا و سوبارو 
در اين كاربردها از نانوروكش ها اســتفاده می كنند. بسياری از شركت های خودروسازی بزرگ امتياز اين 
فناوری ها را از شركت های كوچك و متوسط كه در حوزه نانوروكش ها به نوآوری می پردازند، دريافت 

می كنند. 
كاربردهای ديگر نانو روكش ها عبارتند از:

  روكش های رنگين كمانی؛  
  رنگ های مبتنی بر نانولوله های كربنی؛
  روكش های مقاوم در برابر خوردگی؛ 

  صيقل دادن بسيار دقيق سطوح؛
  ايجاد ويژگی دفع آب و آلودگی با استفاده از كامپوزيت های فلوئوروپليمری؛

 روكش های فتوكروميك و الكتروكروميك برای پنجره ها )تغيير رنگ شيشه به هنگام نياز(. 
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شــركت هايی چــون NanoTechnologies ،SouthWest ،Plexon ،Nanocyl و Umicore از ايــن 
تكنولوژی بهره می برند.

  انواع پوشش هاي نانويي بر روي شيشه خودرو
بروز تصادفات به علت عدم ديد مناسب و كافي، به خصوص در شرايط جوي نامساعد مانند باران و گرد و 
غبار، نيازمندي صنعت خودرو را به ايجاد شيشه ها و آينه هاي ضدلك در خودرو ايجاد كرده است. با ظهور 
فناوري نانو، نه تنها در مورد خودروهاي در حال ســاخت اين امكان فراهم شــده است، بلكه روكش هاي 
مخصوص اين امر نيز براي به كارگيري در مورد خودروهاي موجود، ساخته شده است. اين نوع روكش 
روي شيشــه خودروها موجب دفع آب و ذرات گرد و غبار شــده به طوری كه به راحتي بتوان سطح آن را 

تميز كرد.
اين روكش همچنين ضدسايش بوده و عالوه بر مقاوم بودن در برابر پرتوهاي فرابنفش، از دوامي طوالني 
برخوردار است. عمر اين محصول، روي شيشه جلوي خودرو تا پنجاه هزار كيلومتر و روي شيشه پنجره هايي 
كه در جهت حركت ماشين قرار ندارند تا پنج سال مي رسد. اين شيشه مي تواند پرتوی فروسرخ كه طول 
موج آن كمتر از 400 نانومتر و همچنين پرتوفرابنفش كه طول موج آن بيشتر از ۸00 نانومتر باشد را به طور 
كامل يا جزئی جذب نمايد و محدوده روشــنايي كه مورد نياز براي بينايي انسان مي باشد و طول موج آن 
مابين 400 تا ۸00 نانومتر است را كاماًل عبور دهد. همچنين از ورود گرما و سرما جلوگيري نمايند. معموال 

اين شيشه ها نرخ تابش كمي دارند ]۱۲[.
از مواد نانوكريستال توليد شده به روش سل- ژل )آئروژل ها( نيز مي توان به عنوان موادي براي شيشه هاي 
هوشمند استفاده كرد كه به هنگام تابش و درخشش شديد نور آفتاب تيره و مات مي شوند. وقتي كه نور 
خورشيد كمتر مي تابد اين شيشــه ها روشن تر مي شوند. همچنين اين شيشه ها خاصيت خود تميزشوندگي 

دارند كه ويژگي مفيدي براي حركت خودرو در محيط هاي پرگرد و غبار مي باشد.
روش هاي پوشش دهي براي شيشه ها در خودرو شامل موارد زير می باشند:

  پوشش دهي سل-ژل 
  پوشش دهي با بخار شيميايي  ]۱5[ 

  پوشش هاي نانويي بر روي منسوجات
به طور متوســط ميزان منسوجات مورد استفاده و در معرض ديد در يك خودرو، حدود ۱5 مترمربع است 
كه عمدتاً پوشــش سقف، صندلي ها، رودري ها، روكش طاقچه عقب و موكت كف را شامل مي شود. از 
جمله عوامل مؤثر در ايجاد كهنگي و كثيفي در اين قطعات تزئيني مي توان به گرد و غبار، آالينده هاي هوا، 
چربي ها، عرق دست، مايعات و... اشاره كرد. از طرفي رشد و نمو باكتري ها در اثر استفاده روزمره باعث 
بروز و شيوع بعضي از بيماري ها مي شود كه از ميان آن ها مي توان باكتري هاي مولد اسهال، التهاب روده، 

بيماري هاي گوارشي، عفونت سيستم ادراري و عفونت هاي ريوي را نام برد.
لذا، با توجه به پيشرفت نانوفناوري و استفاده از آن در توليد پارچه هاي ضدلك، ضدباكتري، ضد گرد و 
غبار و ضدبو مي توان با استفاده از آن به رضايت مندي باالتر مشتري در صنعت خودرو دست يافت. اعمال 
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 شکل6. نمونه اي از قطعات داراي پوشش ضدلک در خودروي سورن ]12[ 

 شکل4. شماي کلي فعالیت هاي در حال انجام در 
گروه صنعتي ایران خودرو در حوزه پوشش ها ]12[ 

 شکل5. شــماي کلي فعالیت هاي در حال انجام در 
گروه صنعتي ایران خودرو در حوزه منسوجات ]12[ 

 شــکل 3. روند ورود 
منسوجات نانویی به بازار 

]12[

پوشش هاي نانويي بر روي پارچه ها و قطعات منسوج، باعث كاهش سطح تماس مايعات با قطعه شده و از 
نفوذ آن ها به داخل پارچه خودداري مي كند. لذا، نفوذ مايعات به داخل پارچه ها و ايجاد لك و تغيير رنگ 
صورت نمي گيرد و فضاي داخلي اتاق همواره تميز و مطلوب خواهد بود. در شكل ۳ سير ورود منسوجات 

نانويی به بازار مصرف به طور شماتيك نشان داده شده است.
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 شکل7. شماي کلي 
فعالیت هاي در حال انجام 
در گــروه صنعتي ایران 

خودرو ]12[

در حال حاضر، در ايران پوشــش هاي نانويي بــه طور تحقيقاتي بر روي روكش هاي صندلي، طاقچه عقب، 
پارچه رودري، موكت كف و عايق سقف خودروها در شركت ساپكو در دست بررسي مي باشند. نمونه هايی 
از محصوالت عرضه شــده در اين حوزه را می توان در شــكل های 5 تا ۸ مشــاهده نمود. از نانوپوشش ضد 

انعكاس نور نيز در نمايشگرهاي داخل خودرو براي استفاده در تمامي شرايط نوري استفاده شده است ]۱۲[.

  پوشش هاي نانويي در رنگ خودرو
نانوذرات با اندازه هاي مختلف، نورهايي با فركانس هاي متفاوت ســاطع مي كنند. لذا، مي توان از آن ها براي 
توليد رنگ هاي گوناگون استفاده كرد. كاربرد جالب توجه در اين بخش، استفاده از نانولوله هاي كربني در 
رنگ است. فيبريل ها، ساختارهاي ويژه اي هستند كه از نانولوله هاي كربني ساخته مي شوند و رسانايي بااليي 
دارند. كاربرد فيبريل ها در رنگ، باعث رسانايي آن مي شود و مي توان از آن براي رنگ كردن خودرو به روش 
قطره هاي باردار شده استفاده كرد )روش رنگ آميزی الكترواستاتيكي(. در اين روش، رنگ و قسمت هايي را 
كه قرار است رنگ شوند، باردار مي كنند تا جاذبه الكتريكي بين آن ها باعث جذب رنگ شود. به اين ترتيب، 
كارآيي رنگ، چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ كميت )ميزان رنگ مصرفي( ارتقا مي يابد. فناوري نانو در 

رنگ كاري جديد، مرزها را شكسته و نويد ويژگي هاي منحصر به فردي را مي دهد ]۱6[.
الک تميزكننده جديد كه با دســتگاه از فناوري نانو توليد شــده، باعث مي شــود تا رنگ خودرو بســيار 
ضدخراش تر از رنگ هاي قديمي شود. با توسعه و توليد رنگ هاي خودمحافظ و فناوري پلي پلكسين تي 
۲۱۱۱ ، صاحبان خودرو ديگر به شستشو و رنگ كردن مجدد خودروی خود نيازي ندارند. اين رنگ ها، در 
برابر آثار مخرب پرتو فرابنفش و نمك ها، مقاوم هستند، به طوري كه با به كارگيري آن ها ديگر نيازي به 

شستشوي خودرو يا رنگ مجدد نيست ]۱6[.

 رنگ محافظ خودرو
شركت Eurochem Auto Chemicals آخرين دست آورد خود در زمينه محافظ رنگ خودرو را اعالم 
نموده اســت. سيستم بسيار پيشــرفته فناوری نانوی P.T.F.E Polyglasplexin يك راه حل منحصر به فرد 
برای دفع دوده جاده، آلودگی، اسيد حشرات، فضله پرندگان، مواد راديواكتيو جوی، و بدتر از همه، تمام 
پرتوی فرابنفشــی است كه باعث می شــوند رنگ خودرو به تدريج از بين برود. چنين سيستمی قبال هرگز 
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در صنعت اتومبيل وجود نداشــته اســت و اين شركت مطمئن است كه يك محصول بسيار ضروری برای 
شــبكه بازار و فروشــندگان خودرو را تهيه كرده اســت. اين محصول كه نام آن NanoSeal 66 است، با 
دارا بــودن يك اليه مولكولی ثابت، عالوه بر بهبــود كيفيت ظاهری رنگ، از آن محافظت می نمايد. اين 
سيستم پيشرفته محافظتی، از يك پليمر پيشرفته و نانوذرات پوشاننده آب تشكيل شده است كه در تركيب 
با هم يك ســری ويژگی هايی ايجاد می نمايند كه قباًل در صنعت محافظت از رنگ خودرو ديده نشــده 
است. اين روكش، رنگ خودرو را شفاف نگه می دارد، از آسيب های ايجاد شده پرتوی فرابنفش و نمك 
محافظت می نمايد و باعث می شود شما يك ماشين زيبا داشته باشيد و هرگز نياز به براق كردن آن نداشته 
باشيد. كمپانی Eurochem چنان از كيفيت محصول خود اطمينان دارد كه يك گارانتی مادام العمر برای 
اين محصول ارائه می كند. در حال حاضر، نگهداری اتومبيل بســيار آسان تر از قبل است. آب و صابون به 
سرعت آلودگی را از روی سطح رنگ شده جذب كرده و به راحتی می توان با استفاده از جريانی از آب، 
آن ها را از سطح شست. اين شركت همچنين يك تميز كننده بدون آب PTFE برای دفع آلودگی و دوده 

توليد كرده است كه استفاده از آن راحت بوده وسازگار با محيط زيست می باشد ]۱۷[.

  روكش های ضد خراش و ضد خوردگی برای خودروها
ســاخت روكش های ضدخراش يا بادوام زياد در مقابل تابش فرابنفش برای خودروها از جمله زمينه هايی 
اســت كه كاربرد فناوری نانو در آن افزايش قابل توجه عملكرد محصول را به دنبال خواهد داشــت و در 
همين زمينه تالش های مستمری به منظور شناخت راه های جلوگيری از صدمات ناشی از عوامل طبيعی نظير 
برف و باران، رسوبات اسيدی و نمكی، تابش فرا بنفش خورشيد، رطوبت و همچنين لب پريدگی، رنگ 

رفتگی و خراش در صنعت خودرو صورت می گيرد.
پوشش های نانوكامپوزيت اكسيد آلومينيوم، كه مقاوم در برابر خراشيدگی می باشد، در عمليات پرداخت 
كاری اتومبيل مورد استفاده قرار می گيرد. با اضافه كردن مقادير كمی از افزودنی ها به رزين، مقاومت در 

برابر خراشيدگی به ميزان قابل توجهی افزايش خواهد يافت ]۱۸[.
شــناخت عملكردهای جديد روكش ها كه به واســطه اســتفاده از نانومواد به دســت آمده، امكان توسعه 
كاربردهای جديد را فراهم كرده است. مزيت ويژه نانوروكش ها اين است كه امكان تنظيم مستقل سختی 
و ويژگی های سايشــی روكش را با تركيب كردن عناصر و ســاخت اليه هــای نانومتری فراهم می آورد. 
اصالح رنگ ها به وسيله نانومتری كردن ساختار آن ها منجر به بهبود خواص فيزيكی و شيميايی آن ها شده، 

مقاومت شيميايی و مقاومت در برابر ضربه و خراش را در آن ها باال می برد.

 شکل 8. نانوروکش های 
خود تمیزکــن و مقاوم در 
وسیله  به  که  خراش  برابر 
شــرکت Nissan توسعه 

یافته اند ]17[. 
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شــركت نيسان اولين شــركتی اســت كه مدل های مختلف 
خودروهــای خــود را بــا رنگ های ســاخته شــده از مواد 
خودتعميركننده پوشــش داده اســت كه نمونــه ای از آن را 
 Daimler می توان در شكل 9 مشاهده نمود. شركت توليدی
Chrysler رنگ جديدی موســوم به »نانورنــگ« را به بازار 

ارائــه نموده اســت كه مقاومــت به خراش آن، حداقل ســه 
برابر رنگ های معمولی اســت. شركت فوق، چهارسال برای 
دسترسی به رنگ جديد تحقيق نموده و شركت مرسدس بنز، 
اولين ســازنده اتومبيل اســت كه از آن استفاده خواهد نمود. 

قيمت اين رنگ  نسبت به انواع قبلی تفاوتی نخواهد داشت. رنگ های اتومبيل معمولی، پوشش براقی دارند 
كه از زنجيره های كربنی طوالنی ساخته شده است. اما »نانورنگ« از ذرات سراميكی، معدنی ساخته شده 
است كه می توانند به شدت متراكم شده و مقاومت رنگ در مقابل خراش را بسيار باال ببرند ]۱۷[. در شكل 
9 خودرويی نشــان داده شده است كه بخش هايی از آن توســط نانورنگ و بخش هايی با رنگ معمولی، 

رنگ شده است. تفاوت آن ها به وضوح مشخص است.

  تايرها
مواد نانوســاختار استانداردی همچون كربن سياه و سيليكای بی شكل كه به عنوان پركننده الستيك در تايرها 
اســتفاده  می شــوند، هم اكنون يك صنعت چند ميليارد دالری محســوب می شــود. نانوپركننده های ديگری 
همچــون مونت موريلونيت نيز به صورت معمول برای تقويت ويژگی هــای مكانيكی، ايجاد مقاومت در برابر 
تابش فرابنفش و بهبود ويژگی های سايشــی به الســتيك های طبيعی و ســنتزی افزوده می شوند. نمونه هايی از 

نانومواد مورد استفاده در تاير خودرو در جدول 4 مطرح شده اند.
بر خالف مواد ديگر كه می توانند شــكل های نانويی و توده ای متفاوتی داشــته باشــند، تمام انواع كربن سياه و 
سيليكای بی شكل به صورت متراكم و توده ای در بازار ارائه شده و بنابراين مواد نانوساختار به شمار می روند؛ به 

دليل شرايط خاص توليد اين مواد، شكل های مجزای توده ای و يا غير معمول از آن ها وجود ندارد.
اين مواد مدت هاســت كه در صنعت تايرســازی به كار می روند و بنابراين نمی توانند به عنوان نانومواد »جديد« 
به شــمار روند؛ به همين دليل در اين گزارش به اين مواد پرداخته نشده است. سيلسزكيوكسان های چندوجهی 
اليگومــری )POSS(، نانواكســيدها )ســيليكا، آلومينا(، نانوالياف كربنــی، نانولوله های كربنــی تك ديواره و 
چندديواره، نانومواد اليه ای مانند رس، مونت موريلونيت و گرافن جزء نانومواد جديدی هستند كه برای ايجاد 
ويژگی های جديد و بهبود عملكرد تايرها تحت بررســی قرار دارند. دوام باال، وزن پايين و مقاومت چرخشــی 

پايين ويژگی های مطلوبی هستند كه اين مواد می توانند در تايرها ايجاد كنند.

   نانوكامپوزيت های سيليكاتی
به كار بردن نانوكامپوزيت های ســيليكاتی در آميزه الستيك ها، موجب افزايش طول عمر و كاهش وزن 
الســتيك می شود. افزايش استحكام الســتيك از اهميت ويژه ای در صنايع خودروسازی برخوردار است 

 شکل 9.یک در خودرو که سمت چپ 
آن با نانو رنگ و ســمت راست آن با رنگ 
معمولی رنگ شــده است. تفاوت رنگ ها 
پس از 60 بار شســت و شو به وضوح قابل 

مشاهده است ]17[ 
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 جدول 4. کاربرد فناوری نانو در تایرهای خودرو ]2[

   كاربران نهايی، توليد كنندگان و  مزيت استفاده  از نانو مادهنانو ماده  
تهيه كنندگان مواد اوليه

نانو ذرات اكسيد 
فلزی

ذرات نانو مقياس در توليد  محصوالت االستومری برای 
شلنگ ها )سيستم تهويه مطبوع خودرو( وتايرها به كار رفته اند. 

اين نانو ذرات ويژگی های كششی را بهبود داده ومنجر به 
افزايش  مقاومت ضربه ای وكاهش وزن می شوند.

Bridgeston

Corporation

Continental Tires

Süd-Chemie

نانو رس
نانو مواد صفحه ای می توانند موجب ايجاد سفتی باالتر، راحتی 
بيشتر هنگام كاركردن با تاير، پايداری ترموپالستيك و عدم 

پوسيدگی شوند.
Pirelli

نانو لوله ها

تاير های هوشمند حاوی مواد پيزوالكتريك می توانند شرايط 
جاده را به صورت اتوماتيك شناسايی كرده و در مقابل اين 
شرايط با ايجاد تنظيمات مورد نياز در شكل تاير پاسخ دهند. 

نانو لوله ها دارای اثرات پيزوالكتريكی هستند كه می توانند 
در ساخت حسگرها وفعال سازهای ماكروسكوپی متشكل از 

نانو موادكاركردی به كار روند.

Michelin

و از ديربــاز دوده به عنوان كاربردی ترين تقويت كننده در آميزه های الســتيكی مطرح بوده اســت. ولی 
معايبی مانند رنگ همواره مشــكی، وابستگی به منابع نفتی و كاهش فرآيندپذيری آميزه با افزايش مقدار 
آن و افزايش چگالی ماده را به همراه دارد. استفاده از نانوسيليكات های اليه ای به عنوان تقويت كننده های 
قدرتمند و چند منظوره برای تهيه نانوكامپوزيت های پليمری، در ســال های اخير مورد بســيار مورد توجه 

قرار گرفته است.
اســتفاده از نانوسيليكات اليه ای منجر به كاهش مقدار دوده مصرفی در آميزه الستيك می شود و چگالی 
آميزه را كاهش می دهد، به اين طريق می توان فراورده هايی با وزن كمتر توليد نمود. با كاهش وزن تايرها، 
مصرف سوخت در وسيله نقليه كاهش می يابد و موجب كاهش آلودگی محيط و صرفه جويی در مصرف 
انرژی می گردد. استفاده از اين مواد در تاير خودرو سبب بهبود ساير ويژگی ها و خواص نهايی آميزه و نيز 

افزايش طول عمر تاير می شود .]۱9[.
در روســيه، پوشــش هاي المــاس نانومتري بــا درصدهاي مختلف به الســتيك طبيعي۲۲، براي ســاخت 
الســتيك هايي كه در صنعت كاربرد دارند از قبيل كاربرد در تاير اتومبيل، لوله هاي انتقال آب و... مورد 
استفاده قرار گرفته است. با اضافه كردن پوشش هاي نانومتري الماس به الستيك ها خواص آن ها به شكل 
قابل توجهي بهبود مي يابد ]۲0[. اين الستيك ها داراي 4 الي 5 برابر خاصيت انعطاف پذيري باالتر، افزايش 
۲ تا ۲/5 برابري درجه استحكام، افزايش حد شكستگي، ۳ برابر شدن مقاومت در برابر بريده شدن، افزايش 

مقاومت الستيك در برابر سايش، افزايش استحكام مكانيكي و كاهش قابليت اشتعال مي باشند ]۲۱[.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



24

  الستيك سبز
محصول الستيك سبز خودرو با به كارگيری كربن سياه و سيليكون-سيالن سال هاست كه وارد بازار شده و اين 
محصول با ايجاد مقاومت غلتشی كمتر امكان افزايش بازده سوخت را فراهم می آورد. فناوری نانو قابليت ارتقاء 
عملكرد الستيك های خودرو را افزايش داده و امكان رسيدن به مثلث جادويی كيفيت در سه شاخص مقاومت 
غلتش، طول عمر و مقاومت لغزش در رطوبت را فراهم می كند. برچسب استاندارد جديد اروپا، محرک اصلی 
نوآوری بوده و به مشــتريان اين اجازه را خواهد داد تا از منظر بهره مندی از ايمنی و كاهش آلودگی صوتی، 
محصوالتی با كارايی باالتر را خريداری كنند و در عين حال، تحقيقات را در توليد محصوالت بهتر شدت می بخشد. 
بسياری از توليدكنندگان محصوالت اوليه خودرو نظير  Continental ، Pirelli  ، Bridgestone و Toyo هم 
اكنون از محصوالت مختلف مبتنی بر فناوری نانو برای بهبود عملكرد الستيك ها استفاده می كنند. آنچه فناوری 

نانو را قادر می سازد تا سبب بهبود كيفيت عملكرد الستيك وسايل نقليه شود در موارد زيرخالصه می شود:
بهبود پخش شدگی پركننده ها در بستر پليمری در مقاومت غلتشی تأثير دارد؛ اصطكاک را كاهش داده و نيز از 
گرم شدن الستيك كه خود عامل اتالف انرژی است جلوگيری می كند؛ پوشش های مبتنی بر فناوری نانو قادر 
خواهند بود كه هوا را بهتر محبوس كنند در نتيجه از كم باد شدن الستيك ها ممانعت می كنند؛ با بهره گرفتن از 
نانومواد سبك تر امكان توليد الستيك هايی با وزن كمتر وجود دارد؛ فناوری نانو امكان آب گريزكردن سطح 
الستيك و در نتيجه عملكرد بهتر در سطوح مرطوب را فراهم می كند؛ و امكان دستيابی به الستيك هايی با طول 

عمر موثر بيشتر وجود دارد ]۱9[.

 حجم بازار از ۲0۱0 تا ۲0۱5
حجم بازار سال ۲0۱5 بر اساس حجم بازار جهانی در سال ۲0۱0 و نرخ رشد ساليانه 5/ ۸ درصدی تا سال ۲0۱5 
محاسبه شده است. حجم كلی بازار تايرهای خودرو در سال ۲0۱0 حدود ۱۲0 ميليارد دالر تخمين زده شده است.

بررسی  بازار
در ســال ۲009، ميزان درآمد جهانــی مربوط به نانوكامپوزيت های پليمری به ۳90/05 ميليون دالر آمريكا رســيد. 
حوزه هايی كه در ارتباط با نانوكامپوزيت های پليمری می باشند عبارتند از: هوافضا و نيروی هوايی، اتومبيل، صنايع 
مواد غذايی، دارو سازی، صنايع بسته بندی تجهيزات الكترونيكی، وسايل ورزشی و تجهيزات پزشكی. پررونق ترين 
بازارهای نانوكامپوزيت در سال ۲009 به حوزه هايی مربوط شده است كه عبارت است از: صنايع بسته بندی )90/9 
ميليون دالر(، صنايع هوا فضا و صنايع هوايی )۳6/5 ميليون دالر، شــامل كاربردهای نظامی(، صنايع فيلتراسيون )۳6 

ميليون دالر(، بازدارنده های شعله )۷۲/05 ميليون دالر( و صنايع خودروسازی )۳۲/55 ميليون دالر(.
براســاس اين آمار، حدود ۸/۳% از ســهم بــازار نانوكامپوزيت های پليمــری در ســال ۲009 در آمريكا، به صنعت 

خودرو سازی اختصاص داشته است.
تخمين محافظه كارانه بازار فناوری نانو و محصوالت توانمندشده با نانومواد در سال ۲0۱0 برای صنعت خودروسازی 
۲46 ميليون دالر بود. برای سال ۲0۱5 تخمين محافظه كارانه ۸۸۸ ميليون دالر و تخمين خوشبينانه ۱/۸5۲ ميليارد دالر 
است ]۲[ و  در صورت غلبه بر موضوعات هزينه و در دسترس بودن، در دهه آينده شاهد پيشرفت های قابل توجهی در 

استفاده از فناوری نانو در اين حوزه خواهيم بود.
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تخمين خوش بينانهتخمين محافظانه كارانهزيربخش كاربردی در صنعت خودروسازی
۲900000۱4500000فيلتراسيون هوا، روغن و سوخت

40000006000000 باتری ها
۲4۲۷50004۸۷50000 ترمزها 

9000000۱۸000000خنك كننده ها و روان كننده ها
۷000000۳5000000كاتاليزور اگزوز

44۸00000۷۲۸00000چارچوب ها و قطعات
۷۸00000۳9000000افزودنی های سوخت

50۱000۱۱69000پيل های سوختی
4۸00000۸000000المپ ها ونمايشگرها
6۲000000۱00۷50000رنگ ها و روكش ها

۱95000005۸500000نيمه رساناها وحسگرها
6000000090000000تايرها

۲466۷600049۲469000مجموع

 جدول6. بازار محصوالت توانمند شده با فناوری نانو در سال 2010 ]2[ 

%۲005۲006۲0۱۱AAGRگروه
۲006 - ۲0۱۱

مصرف نانوكامپوزيت
۲۳۲66۲۷۸4۱95056۲۷/۸تن

۲5۲/0۸۲۸۷/94۸5۷/۱5۲4/4ميليون دالر

 جدول 5. بازار مصرف نانوکامپوزیت ها ]22[ 

مطالعات گروه شركت Freedonia نشان می دهد كه با رسيدن سال ۲0۲0، تقاضا برای نانوكامپوزيت ها در آمريكا تا ۳ 
ميليون تن با ارزش تقريبی ۱5 ميليون دالر افزايش خواهد يافت. با همين تقريب در سال ۲0۲5 نيز، توليد نانوكامپوزيت ها 
به 5 ميليون تن خواهد رسيد ]۲۲[. در جدول هايی كه در ادامه خواهد آمد، بازار كلی نانوكامپوزيت ها و نيز سهم بازار 

نانوكامپوزيت های پليمری در صنعت خودرو به تفكيك گروه محصول، ارائه شده است )جداول 5-۷(.

تخمين خوش بينانهتخمين محافظانه كارانهزيربخش كاربردی در صنعت خودروسازی
۱9040905۳۸0۸۱۸۱۱فيلتراسيون هوا، روغن و سوخت

۱۲00000055۱۷094۷ باتری ها
۱۳99۲0۱۳۱۲۷9۸40۲6۱ ترمزها 

۳۲۳۷۸56۱5۳964۲69خنك كننده ها وروان كننده ها
44669۸55۸9۳۳9۷09كاتاليزور اگزوز

 جدول 7. تخمین بازار محصوالت نانو در خودروسازی در سال 2015 ]2[ 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



26

۱   thermoset
۲   thermoplastic
۳   Time belt cover
4   Unitika
5   General Motors
6   Basell
۷   Safari
۸   Chevrolet Astro vans
9   Chevrolet Impalas
۱0   Thermoplastic olefin
۱۱   Electrostatic 
dispersion
۱۲   HEV
۱۳   PHEV

۱4  گرافن يك صفحه مســطح از   
اتم های كربن با هيبريداســيون sp2 و 
به ضخامت يك اتم اســت كه در آن 
اتم های كربن در يك ساختار شبكه ای 
شبيه كندوی عسل كنار يك ديگر قرار 
گرفته اند. گرافن در حقيقت ســاختار 
پايه ای گرافيت، نانولوله های كربنی و 
فولرين ها به شــمار می رود. نمونه های 
گرافنی به شــكل نانوفلس هايی روی 
ويفرهــای Si/SiO2 موجود هســتند. 
ضخامت هر اليه گرافن حدود 0/۳4 
نانومتــر )ضخامت يك اتــم( بوده و 
امكان توليــد فلس هــای چنداليه از 

گرافن وجود دارد.

۱5   Polyhedral 
Oligomeric 
Silsesquioxanes (POSS)
۱6   Thermoplastic olefin
۱۷   PP
۱۸   PA
۱9   SBR
۲0   ABS
۲۱   polyplexinT11
۲۲   Natural rubber

پی نوشت ها

نتیجه گیری
ويژگی های منحصر به فرد نانوكامپوزيت ها، آن ها را به جزئی الينفك از صنايع گوناگون من جمله صنعت خودرو 
بدل نموده است. آن چنان كه شركت های بزرگ خودروسازی از جمله تويوتا، ميتسوبيشی و... در استفاده از قطعات 
نانوكامپوزيتی در محصوالت خود، پيشــگام شده و اين صنعت را توسعه داده اند. تايرها، باتری ها، پوشش ها، سپر و 
برخی اجزای داخلی و خارجی خودرو امروزه نانوكامپوزيتی هستند. از اين رو و با توجه به رويكرد وسيع بين المللی به 
تكنولوژی های جديد و به ويژه استفاده از مواد نانوكامپوزيتی، انتظار می رود كه صنعت خودروی داخلی نيز اهتمامی 

ويژه و شايسته، نسبت به اين امر داشته باشد.
در داخل كشور نيز از جمله مجموعه های خودروسازی مانند ايران خودرو، حركات مثبت و روبه جلويی در حوزه 
پوشش های خودرويی، قطعات و نيز منسوجات نانويی در حال شكل گيری است كه می تواند نويد بخش و دلگرم كننده 
باشد. اگر چه تحقيقات و محصوالت در حوزه بين الملل در بخش های مربوط به باتری ها و منابع انرژی، بدنه و قطعات 
مستحكم و سبك، تايرها و... به سرعت در حال تغيير و پيشرفت است و بايستی تالش هايی در جهت همگام سازی و 

نزديكی به آن ها صورت پذيرد.

تخمين خوش بينانهتخمين محافظانه كارانهزيربخش كاربردی در صنعت خودروسازی
۱0۲۱9۸۸44۱۷0۳۳۱406چارچوب ها و قطعات
5۳9۳6990۱0۷۸۷۳9۷9افزودنی های سوخت

549۲0۸۲/۳9۱5۳4۷0/5پيل های سوختی
۲69609۳04044۱۳96المپ ها و نمايشگرها
۱۳60۷9۱06۲۲6۷9۸5۱0رنگ ها و روكش ها

۱4۸6445۸54459۳۳۷55نيمه رساناها وحسگرها
۱6۷4۱0454۳۳4۸۲090۷تايرها

۸۸۸۷۳۲44۳۱۸5۲000000مجموع
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی كاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنايع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در اين نرم افزار 
اطالعاتی مفيد و كاربردی در قالب فيلم مستند، مقاله، كتاب الكترونيكی و 
مصاحبه با كارشناسان، در اختيار فعاالن صنعتی كشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاكنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
كاربردهای فناوری نانو در صنايع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »كشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66۸۷۱۲59  :مركز پخش
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 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی
 فناوری نانو و بتن  های ویژه

  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 
 باالدستی نفت

 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانی

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 
قابلیت خود ترمیم  شوندگی

 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

 کاربرد نانو در متالورژی  پودر فلزات
 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 

نوشتار
  نانو حسگرهای تشخیص دهنده  مواد  منفجره

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 تصــفیه آب بـا اسـتفاده از غشـاء سرامیــکی 

نانـوفیلتراسیون
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانـو در منسوجات خانگی

 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی
 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا
 فوالدهای نانو ساختار

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 

 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(
 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
 کاربردهای فنـاوری نانـو در صنایع غذایی

 کاربردهای فنـاوری نانـو در روغن های روان کننده
 نانو  افزودنی  های سوخت

 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربـرد نانو سـاختارها در فناوری های جداسـازی 
غشایی

 نانو فیلترهای لیفی
 فناوری های نوین در مدیریـت و افزایش بهره وری 

آب در نیروگاه های گرمایی
Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار 

 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان

 کاربردهـای فنـاوری نانـو دربخش تولیـد انرژی 
الکتریکی

 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو مجموعه گزارش های  
90صنعتی فناوری نانـو


