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فناوري نانو به تکنيک طراحي، توصيف، توليد و کاربرد ساختار، 
ابزار و سيســتم ها در مقياس نانو اطالق مي شــود. ایــن فناوري با 
کنترل ابعاد و ســاختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر ویژگي هاي 
جدید و بي نظيري را به ماده مي دهد.  فناوری نانو، فناوري جدیدي 
اســت که همه دنيا را فرا گرفته اســت و به بيانــي دقيق تر مي توان 
گفــت که این فناوری بخشــي از آینده نيســت بلکــه همه آینده 
اســت . از آنجا که این فنــاوری، یک رویکرد جدید به همه علوم 
و فنون می باشد و همچنين با توجه به توسعه این بخش از صنعت، 
فناوری نانو کاربردهای گســترده ای در صنایع کشــاورزی، مواد 
غذایی، ماشــين آالت و صنایع وابســته آن یافته اســت. گذشته از 
محصوالت ارائه شده با توجه به پتانسيل فوق العاده کاربرد فناوري 
نانو در صنایع غذایي و کشاورزی انتظار مي رود طي دو دهه آینده 
انقالب بزرگي در ایــن صنایع پدید آید به گونه اي که اثرات آن 
بسيار فراتر از کشاورزي مکانيزه خواهد بود. از این رو این نوشتار 
صرفا به کاربردهای »فناوری نانوپوشش سخت و مقاوم« معطوف 
شده است. به عنوان مثال ابزارآالت، قالب های تزریق پالستيک و 
قالب های فورج، تيغه های برش در کمباین ها و موتورهای دیزلی 
مورد استفاده در این صنعت به شدت نيازمند فناوری نانوپوشش ها 

است.
بيش از یکصد سال است که از عمليات سطحی و استحکام بخشی 
موضعی ســطح، به عنوان راهکاری عملــی برای بهبود عملکرد و 

افزایش عمر قطعات اســتفاده می شــود. در دو دهه اخير با ظهور 
فناوری های نوین، فرایندهای سنتی گذشته یا با این فناوری تکميل 
و اصالح شــده و یا اینکه جایگزین مناسبی برای آنها معرفی شده 
است. برای مثال سختی و مقاومت به سایش پایين، زبری سطح باال 
و مضرات زیســت محيطی، در فرآیند آبکاری کروم ســخت، از 
جمله این عيوب است. ضمن اینکه بهبود خواص سطحی حاصل 

از روش های نوین بسيار بيشتر از فرآیندهای سنتی است.
حفظ، نگهداری و تعميرات تجهيزات در صنایع کشاورزی، مواد 
غذایی، ماشين آالت و صنایع وابسته آن در برابر سایش، خوردگی 
و مقاومــت به ضربه از موارد مهم می باشــد. در ســال های اخير با 
گسترش فناوری نانو، شرکت های بزرگ دنيا سعی در استفاده از 
این فناوری در بخش هــای مختلف این صنایع از جمله تجهيزات 

می باشند. 

مقدمه

از چالش  هــای مطرح در صنعت کشــاورزی می  تــوان به تخریب 
ســطوح موتورهــا، چرخ  دنده  هــا و بلبرینگ  های ماشــين  آالت و 
همچنيــن تيغه  های برش کمباین  های مورد اســتفاده در این صنعت 
به موجب عواملی مانند اصطکاک، ســایش و خوردگی و همچنين 
شرایط محيطی اشاره کرد. قالب  های تزریق پالستيک، غلطک  های 
شکل  دهی ورق  های آلمينيومی، تيغ  های خرد کننده مواد گوشتی و 
چرخ  های بُرنده دانه  های گياهی مورد اســتفاده در صنعت فرآوری 
موادغذایی به دليل ســایش، خوردگی و زبری ســطح باال از جمله 

چند چالش   مهم تجهیزات صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین  آالت و صنایع وابسته آن
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چالش  هــا مطرح در ایــن حوزه می  باشــند. از ایــن  رو برای حل 
این چالش  ها، طراحان با اســتفاده از »مهندســی ســطح1« و اعمال 
فرایندهای پوشش  دهی مانند نيتروژن  دهی، آبکاری کروم سخت 
و PVD و PACVD توانســته  اند، درصد تخریب قطعات را کاهش 
دهند ولی به  دليل حساســيت تجهيزات این صنعت و لزوم افزایش 
راندمان قطعات در ســه دهه اخير، فناوری نانوپوشــش به کمک 
حل ایــن موضوع آمده اســت. در فنــاوری نانوپوشــش به  دليل 
ماهيت نانویی بودن پوشــش، خواص متفــاوت و منحصر به فردی 
به قطعه خواهد بخشــيد. افزایش فوق  العاده سختی تا محدوده 50 
گيگاپاســکال، ضریب اصطــکاک 0/01، کاهش زبری ســطح، 
بهبود مقاومت به سایش و خوردگی از جمله این خواص می  باشد 
تا در نهایت یک ســاختار ســطحی هموار بر روی قطعات ایجاد گردد تا موجب باال رفتن عمرکاری، بازدهی و توان باالتر در قطعات   شود. 

برای آشنایی بيشتر با نانوپوشش  ها، در ادامه تعریف و سپس انواع آنها از لحاظ ساختاری آورده شده است.

ZrN و TiN ،TiC،CrN نسل اول: پوشش دوجزیی 
 TiCN ،TiAlN نســل دوم: پوشش    های ســه جزیی مانند پوشــش    های 

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.

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   نســبت بــه حالــت متــداول دارای خــواص ویــژه و منحصر به فــردی باشــد. ماننــد خــواص مطلــوب مقــاوم ب

خوردگــی.

1. در »مهندســی ســطح« با اعمال فرایندهایی و با ایجاد روکشی از موادی بسیار سخت بر تجهیزات )بسته به روش مورد استفاده با ضخامت قابل کنترل بین 1 تا 100 میکرومتر(، امکان 
افزایش سختی و مقاومت قطعات در برابر سایش و خوردگی وجود خواهد داشت.

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

 برگرفته 
از مرکز 
بین المللی 
 ARCI
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مقادیر سایش در بخش      کشت و زرع KJ/ton 1012× 17/8 و بخش 
 48/5 ×1012 KJ/ton 1012×2/6، سایر موارد KJ/ton کاشت
و در کل KJ/ton 1012× 68/9 می     باشــد. اعداد ذکر شده در 
نمودار ميزان انرژی هدر رفته بر تن برای هر بخش برای کشور 
آمریکا می     باشــد. الزم به ذکر است که عدد مربوط به بخش 
سایر موارد شامل، مقادیر سایش مربوط به بخش     های سيل     ها، 
بلبرینگ     ها، رینگ     های پيســتون     ها، چرخ     دنده     ها، شــفت     ها، 
نورد گرم و سرد، دریل     کاری و آسياب سطح می     باشد. برای 
مثال تخمين مقادیر ســایش برای صنعت کشــاورزی کشور 
برزیل بســيار دشوار می     باشــد زیرا 50% اقتصاد این کشور را 

صنعت کشاورزی تشکيل داده است.

برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در صنعت کشاورزی

 اعمال پوشش بر روی اجزای موتورهای ماشین      آالت مورد استفاده در این صنعت
در موتورهای دیزلی ساخته شده توسط شرکت ABB از فناوری نانوپوشش بهره  گرفته شده است. به      دليل شرایط      کاری موتورها )اصطکاک، 
ســایش و خراش باال( اکثر اجزای این موتور از جمله چرخ      دنده      ها، یاتاقان      ها، رینگ      ها و غيره برای بهبود خواص ســطحی پوشــش      دهی 
می      شوند. برای این منظور، شرکت      های قدرتمند در حوزه نانوپوشش به نام شرکت      های ارليکون بالزرز2، هازر۳، آکر4 به کمک این شرکت 
آمده      اند. یکی از راه      های برآوردن کردن مقررات سخت      گيرانه و بهبود عملکرد موتورها، استفاده از پوشش      های PVD و PACVD بر روی 
اجزای موتورهاســت. با بهره      گيری از نانوپوشــش      ها ایجاد شده به کمک پالســما بر روی اجزای موتورها می      توان به خواص روان      کاری، 
مقاومت به ســایش باال، افزایش عمرکاری و عملکرد موتور و اجزای آن بوســيله کاهش اصطکاک و سایش، افزایش سرعت چرخش، و 
کاهش توليد و انتشــار گاز CO2 دســت یافت. در خودروهای معمولی، تقریباً 15%-10% از انرژی بدليل اصطکاک هدر می      رود. از این      رو 
پوشــش DLC الیه      نشــانی شــده بر روی قطعات موتور موجب کاهش 40% ضریب اصطکاک می      شــود که در نتيجه این موضوع مصرف 
سوخت کاهش می      یابد و ميزان گاز CO2 2-1% کاهش خواهد یافت. از این      رو ترکيبی از سختی، چقرمگی و سهولت در به کارگيری این 

پوشش      ها در محيط      های خشن موتورها، آن      ها را برای این کاربردها مناسب کرده است.

 گیربکس دستی 
تراکتور )سمت چپ(

 چرخ دنده ی مورد 
استفاده در موتور 

)سمت راست(

2. Orlikon Balzers

3. Hauzer

4. Acree

مقدار جرم از دست رفته )ژول 1015(بخشصنعت

کشاورزی

17/8کشت و زرع

2/6کاشت

48/5سایر موارد

68/9کل

20/2 ×106 KJ/ton برای مثال: ميزان جرم از دست رفته برای صنعت فوالد
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 اعمال پوشش بر روی قطعات و ابزارآالت مورد 
استفاده در صنعت کشاورزی

دقت و کيفيت ماشين آالت مورد استفاده اصلی ترین نقش را در توليد 
محصول مرغوب ایفاء می نماید. از این رو الزم اســت تا بهره گيری از 
فناوری نانوپوشش به حل برخی مشکالت موجود در صنعت کشاورزی 
پرداخت. پره ها، صفحات سایشــی، ابزارهای بُرنده و نگهدارنده های 
ابزارهای بُرنده مورد استفاده در ماشين آالت کشاورزی تحت نيروهای 
پيوسته و تصاعدی قرار دارند و در اثر برخورد با ذرات رس، ریگ ها 
و پســماندهای گياهی در خاک و گل، ســطوح آن ها دچار ســایش 
می شوند که از نوع ســایش خراشان است. به دليل تقاضای زیاد برای 
افزایش مقاومت به ســایش این قطعات، راه کارهایی از جمله، استفاده 
از مواد ســخت، عمليات حرارتی و پوشش دهی سطوح با مواد سخت 
ارائه شده است. از این رو به موجب بهره گيری از فناوری نانوپوشش ها، 
افزایش کارایی و راندمان در ماشين آالت کشاورزی مشاهده می شود 
که به دليل افزایش مقاومت به سایش و افزایش عمرکاری این قطعات 
در شــرایط کاری ســخت است. شــرکت کانادایی کمباین5 از جمله 
شــرکت های پيشتاز در تامين قطعات کشاورزی در دنيا است که برای 
بهبود کيفيت محصول نهایی خود اقدام به پوشش دهی آن ها می نماید.

شــرکت کندکــس6 با اعمال پوشــش های ســخت به روش پاشــش 
حرارتی بر روی لبه های تيغه های ماشين آالت کشاورزی سبب افزایش 
عمرکاری آن ها شــده است. تيغه با پوشش پاشش حرارتی در مقایسه 
با نمونه بدون پوشــش، بهبود 20% در عملکرد خود نشان می دهد. در 
آزمونی دیگر به مطالعه ميزان جرم از دســت رفته در آزمون ســایش 
تيغه هــای Kondex بــا ۳0% کاربيد تنگســتن، 50% کاربيد تنگســتن 
پرداخته شــده است. مشــاهده شــد که تيغه ی Kondex با ۳0% و%50 
کاربيد تنگستن در مقایسه با تيغه معمولی به ترتيب ۳0% و 40% افزایش 

عمرکاری از خود نشان می دهند.
دیســک ها و درام های تيغه های ماشــين های چمن زنی با ضربه زدن به 
محصول، آن را می بُرد. در این ماشــين ها تعدادی دیســک  چرخشی 
وجــود دارد که به هر کدام از این دیســک ها دو تيغه   کوچک متصل 
شــده اســت. برای بریدن محصوالت این دیســک ها با ســرعت باال 
می چرخند که ممکن است برخی مواقع با سنگ ها، کلوخه ها و غيره، 
باقی مانده در محصول برخورد کنند. در این صورت نياز به الیه نشانی 
این قطعات با پوشــش های PVD با ســختی باال و بيشــينه چقرمگی و 

چکش خواری وجود دارد.  ابزارهای بُرنده 
مورد استفاده در 

ماشین آالت کشاورزی

 دیسک ها و 
درام  های تیغه  های 

ماشین  های چمن  زنی

 صفحات سایشی 
در ماشین آالت 

کشاورزی

 پره های 
ماشین آالت 

کشاورزی

 قطعات نگهدارنده 
مورد استفاده در 
صنعت کشاورزی

5. www.combineparts.cn

۶. Kondex
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از قطعــات دیگری که در صنعت 
پوشش دهی  به  نياز  کشــاورزی 

دارند گاو آهن است. این قطعه 
به دليل شرایط کاری به 

شدت تحت سایش 
قرار دارد. با توجه 

به مطالعات صورت 
نيترید  پوشش  گرفته، 

تيتانيوم الیه نشــانی شده 
بــه روش PVD بهتریــن عملکرد 

در مواجهه با پدیده ســایش از خود نشــان 
می دهد.

در صنعت کشــاورزی، مشکالت ســایش به چند طریق به این 
صنعت آســيب می رســاند. اجزای گاو آهن به دليــل تماس خاک در 

معرض ســایش شــدید می باشــند. در اثر ســایش اندازه این اجزاء و کيفيت 
خــاک ورزی کاهش یافته و در نتيجه بازدهی توليــد محصول پایين خواهد آمد. 

فرسوده شدن ابزار سبب کاهش کارآمدی و به موجب آن، افزایش در ميزان کار و مصرف سوخت 
ماشين کشنده خواهد شد. افزایش عمر ابزارآالت مورد استفاده در صنعت کشاورزی، سبب عوامل 

زیر خواهد شد:
 کاهش در زمان کار و منجر به افزایش بهره وری،

 کاهش نرخ سایش، نياز به تيزکاری کمتر ، کاهش مصرف انرژی و در نتيجه کاهش هزینه،
 کاهش در سایش ابزار که در عمق زیاد به مدت طوالنی کار می کنند و همچنين فرایند خاک ورزی بهبود خواهد یافت،

 کاهش هزینه ی تعمير نگه داری.

سختی )HV(زبری سطح )µm(ضریب اصطکاکضخامت )µm(روش الیه نشانینوع پوشش

PVD40/550/۳21854نيترید تيتانيوم

0/451/۳9559-200/4روش های شيميایینيکل الکتروس

0/20/97698 ≥25روش های الکتروشيمياییکروم سخت

 ویژگی های مکانیکی نمونه های آزمایشگاهی پوشش داده شده

 گاو آهن مورد استفاده 
در فرایند خاک ورزی
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پوشش ها

مســافت خاک ورزی  میزان   
انواع پوشش های  شده توســط 
تحت سایش الیه نشانی شده بر 

روی گاو آهن.

نیکل الکترولسکروم سختنیترید تیتانیوم
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 پوشش های مربوط به تجهیزات فرآوری مواد غذایی
اجـزای ماشـين آالت فـرآوری غـذا معمـوال در محيط های خورنده و سـاینده کار می کنند. در مـواردی از فوالدهای زنگ نزن آسـتنيتی برای مقابله 
بـا پدیـده خوردگـی اسـتفاده می شـود اما به دليل نرم بـودن )۳00 ویکـرز( این فوالدها، در حين کار سـایيده می شـوند. از این رو شـرکت اورليکون 
بالـزر، بـا اعمـال پوشـش CrN بـه روش اسـپاترینگ، سـختی سـطح و همچنيـن مقاومـت به سـایش آن هـا را افزایـش داده اسـت. این پوشـش ها بر 
روی پره هـای چاقویـی دایـره ای شـکل بـرای بـرش گوشـت، صفحات آسـيابی و امولوسـيون، صفحات بـرای چاشـنی ها و همچنين بـرای درام ها، 
پيسـتون های همونایزر، نازل پرکننده مربا7 اکسـترودهای خمير و حبوبات و تعدادی دیگر از اجزای اعمال می شـود. مزایای اسـتفاده از پوشـش های 

CrN در پوشـش دهی ایـن اجزاء:

 سختی باال و در نتيجه کاهش سایش بوسيله ذرات
 کاهش سميت در اثر استفاده از پوشش های سراميکی
 تميز کردن بدون آسيب ناشی از سختی سطحی باالتر

 تایيدیه FDA برای این پوشش ها.

برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در صنعت مواد غذایی

7. Jam filling

)m
ه )

شد
ی 

رز
ک و

خا
ت 

ساف
م



۸ کاربردهای نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته

ــر روی  ــده ب ــانی ش ــی الیه  نش ــش حرارت ــش  های پاش پوش
ــه  ــت ب ــی مقاوم ــواد غذای ــه م ــای تهي ــزات فراینده تجهي
ــال  ــرای مث ــد. ب ــان می  دهن ــی نش ــی عال ــی و خوردگ سایش
جهــت توليــد سوســيس و کالبــاس از تيغه  هــای بــرش 
بــرای خردکــردن مــواد اوليــه اســتفاده می  شــود. ایــن 
تيغه  هــا بــه دليــل اســتفاده پيوســته، کنــد می  شــود. از 
ایــن  رو بــرای افزایــش عمــرکاری تيغه    هــا، کاهــش هزینــه 
تعميــر و نگهــداری و همچنيــن بــاال بــردن بازدهــی کاری 
پوشــش  های  از  می  شــوند.  پوشــش  دهی  قطعــات  ایــن 
متداولــی کــه بــرای الیه  نشــانی ایــن قطعــات اســتفاده 

ــت. ــوم اس ــد تيتاني ــش نيتری ــود، پوش می  ش
ــده  ــی تامين      کنن ــرکت   های تخصص ــاگ8 از ش ــرکت ف ش
قطعــات و تجهيــزات فــرآوری مــواد غذایــی و بســته   بندی 
آنهاســت. قطعــات و تجهيــزات درگيــر در فــرآوری مــواد 
غذایــی بایــد بازدهــی بــاال و از لحــاظ هزینه به صرفــه 
صــورت  بــه  معمــوال  موادغذایــی  فــرآوری  باشــد. 
ــام  ــق انج ــی دقي ــرایط عمليات ــت ش ــودکار تح ــال خ کام
ــورد اســتفاده  ــزات م ــات و تجهي ــن   رو قطع ــرد. از ای می   گي
ــان  ــت و اطمين ــاظ امني ــت از لح ــت می   بایس ــن صنع در ای
در درجــه   ی باالیــی قــرار داشــته باشــند. بــرای مثــال 

 تیغه های برش 
مواد اولیه گوشتی و 

دانه های گیاهی

۸. FAG

 بلبرینگ 
توپی شیاردار 
شرکت فاگ 

برای ماشین آالت 
برچسب زنی بطری

BALINIT CNI
ضریب اصطکاک درضخامتسختی )ویکرز(پوشش

رنگ محيط خشک

CrN1750نقره ای- خاکستری60/5-2 ميکرومتر

PVD ایجاد شده به روش CrN ویژگی پوشش 
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 پوشش    های سیل     پمپ فرآوری غذایی
سيل    های پمپ    های مکانيکی فرآوری مواد غذایی که از جنس 
فوالدهــای 316L و SS که با اکســيدهای ســراميکی و فلزی 
مانند اکســيد کروم، پوشــش    های TiN ،DLC و یا مواد حاوی 
کاربيد برای بهبود خواص سایشی    شــان الیه    نشــانی می    شود. 
پوشش    های در تماس با غذا دارای سختی 7000-1400 ویکرز 
می    باشند که به دليل مقادیر باالتر سختی این پوشش    ها نسبت 
به مواد ســاینده در غذا از پدیده ســایش جلوگيری می    کنند. 
این پوشش    ها حتی برای جلوگيری سایش در برابر مواد بسيار 
ساینده مانند خمير دندان مورد استفاده قرار می    گيرند. به دليل 
ویژگی    هایی نظير صافی و پرداخت سطوح سيل    ها، به پوشش 
نياز اســت. نکته جالب در مورد ســيل    ها اینکــه می    توان اکثر 

پوشش    های PVD را بر روی آن    ها الیه    نشانی کرد. 

 سیل ها و شفت های پمپ

 شفت     ها، آسترها و پروانه     ای     های پمپ     ها
می     توان شــفت     ها، آســترها و پروانه     ای     هــای پمپ     های مورد 
اســتفاده در فــرآوری مواد غذایــی را جهت بهبــود خواص 
سایشی     شــان پوشــش     دهی کرد. سطوح شــفت     ها، آسترها، و 
یا حتی ســيل     ها و بلبرینگ     ها معموال پوشــش     دهی می     شوند. 
ســطوح پوشــش داده شــده بر روی ســطوح پرداخت شده با 
زبری ســطح در حدود 16-10 ميکرون - اینچ سوار شوند که 

ــاال و  ــی ب ــه خوردگ ــت ب ــد مقاوم ــوی بای ــای ق بلبرینگ   ه
ــکاری داشــته  ــد خــواص روان ــورد اســتفاده بای ســيل   های م
باشــند تــا بتواننــد در شــرایط کاری پيوســته کار کننــد. 
بــرای ایــن منظــور ایــن قطعــات تحــت عمليــات حرارتــی و 
ــی  ــر برخ ــر زی ــد. در تصاوی ــرار می   گيرن ــش   دهی ق ــا پوش ی
از قطعــات تحــت ســایش در بخــش فــرآوری مــواد غذایــی 

ــت. ــده اس آورده ش
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این عمل موجب روانکاری ســطوح سيل     ها خواهد شــد. پروانه     ای     ها معموال توسط 
پوشش های حاوی کاربيد برای محافظت در برابر سایش و فرسایش الیه     نشانی 

می     شــوند. تمامی این پوشــش     ها جایگزین مناســبی آبکاری کروم 
سخت می     باشند. همچنين پوشش DLC به دليل سختی باال از 

7000-2000 ویکرز و چسبندگی عالی جهت الیه     نشانی 
بر روی قطعات ذکر شده بسيار مناسب می     باشد.

 پوشش      های پیستون      های هموژنایزر۹ 
پيســتون      های هموژنایزر مورد اســتفاده در همگن      ســازی موادی مانند 
شــير و آبميوه      ها با پوشــش      های اکسيد ســراميکی جهت محافظت در 
برابر ســایش و خوردگی پوشش      دهی می      شــوند. این پوشش      ها دارای 
ســختی بــاال )1500-1200 ویکرز(، بســيار چگال )تخلخــل کمتر از 
1%( و زبری ســطح 1ميکرون - اینــچ، همچنين جایگزین      های بســيار 
خوبــی برای آبــکاری کروم ســخت جهت فراهم نمــودن مقاومت به 
ســایش و خوردگی و حذف آلودگی محيطی فراینــد آبکاری کروم 
سخت می      باشند. همچنين پوشــش TiN به دليل خنثی بودن، سختی باال 
2400-1200 ویکرز و مقاومت به خوردگی جهت الیه      نشــانی بر روی 

این پيستون      ها مناسب می باشند.

۹. Homogenizer Plunger Coatings

 پیستون 
هموژنایزر

 پروانه ای پمپ
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 قالب       های تزریق پالستیک
شرکت ارليکون بالزر10 از شرکت       های شناخته شده در صنعت پوشش می       باشد. این شرکت       ها سال هاست که به درخواست 
 PET شرکت       های توليد کننده بطری       های نوشيدنی، اقدام به پوشش       دهی قالب       های این بطری       ها می       نماید. 25% از بطری       های
 CrN ،CrAlN در سراسر جهان بوسيله قالب       های پوشش       دهی شده این شرکت توليد می       شوند. معموال این قالب       ها با پوشش
 700 oC 20، ضریب اصطکاک 0/۳ و پایداری حرارتی GPa دارای سختی CrN پوشش       دهی می       شوند. پوشش CrTiN و یا

می       باشد.

 قالب های تزریق 
پالستیک

10. Orlikon Balzers
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مرکز توسعه نانوپوشش یکی از زیر مجموعه  های کارگروه صنعت 
و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1۳92 با هدف رسوخ 
متقاضی و همچنين  نانوپوشش           ها در صنایع و شرکت          های  فناوری 
تشکيل  نانوپوشش  در حوزه  فناور  و حمایت شرکت           های  هدایت 
مشاوره  همچون  خدماتی  ارائه  با  مرکز  این  حاضر  حال  در  شد. 
و  تخصصی  آموزش  توسعه،  و  تحقيق  مهندسی،  عارضه یابی،  و 
شرکت های  و  صنایع  بهره  مندی  در صدد  ویژه  مالی  حمایت           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

۳ 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 بازار یابی فناوری نانوپوشش

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

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

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

 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 سایش، فرسایش و ضربه در صنعت کشاورزی، موادغذایی، 

ماشين         آالت و صنایع وابسته را مرتفع کرد. 
صنایع کشاورزی و مواد غذایی از جمله صنایع فعال در کشور می         باشند، 
که به         دليل شرایط کاری شدید و محيط عملکرد برخی از قطعات و 
تجهيزات مورد تخریب قرار گرفته و هزینه         های باالیی برای این صنایع 
داشته است. در این گزارش سعی شد تا با نگاهی به فناوری پوشش         دهی 
با استفاده از فناوری نانو، بتوان مشکالت تجهيزات صنایع کشاورزی و 

مواد غذایی در حوزه سایش، فرسایش و خوردگی را مرور نمود و برای 
آنها راهکاری ارایه داد.

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 خود مسير رسوخ فناوری 

نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بيشتر تسهيل نماید. 

 کاربرد نانوپوشش        ها در صنعت بسته        بندی مواد غذایی
از نانوپوشــش        های ســخت برای جلوگيری از سایش اجزای ماشــين        آالت بسته        بندی استفاده 
می        شود. سایش در این ماشين        آالت معموال به دليل تماس فلز  با  فلز است. پدیده سایش موجب 
 CrN و TiN تعطيلی خط خواهد شــد تا صفحات سایشــی جایگزین شــود. از نانوپوشش        های
جهت پوشش        دهی این صفحات اســتفاده می شود. به عنوان یک شاخص هنگامی که زیر الیه 
فلزی نقره                ای تحت ســایش از نيترید کروم جهت پوشــش        دهی آن استفاده می        شود که در این 

صورت عمرکاری این صفحات از 8 هفته به 6 ماه افزایش می        یابد.

 صفحات سایشی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن

صندوق پستی:
14۵6۵-344

نمابـر:
 021-63106310

تلفـن:
021-63100

پایگاه اینترنتی:
www.nano.ir

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

 معرفی مرکز توسعه نانوپوشش


