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فنــاوري نانــو به تکنيــک طراحي، توصيــف، توليــد و کاربرد 
ســاختار، ابــزار و سيســتم ها در مقياس نانو اطالق مي شــود. این 
فناوري با کنترل ابعاد و ساختار ماده در محدوده 1 تا 100 نانومتر 
ویژگي هاي جدید و منحصر به فــردی را به ماده مي دهد. فناوری 
 نانو، فناوري جدیدي اســت که همــه صنایع موجود را فرا گرفته 
اســت و به بياني دقيق تر مي توان گفت که فناوری  نانو بخشــي از 
آینده نيست، بلکه همه آینده است. از آنجا که این فناوری، یک 
رویکرد جدید به همه علوم و فنون می باشد و همچنين با توجه به 
توسعه صنعت خودرو، فناوری نانو کاربردهای گسترده ای در این 
صنعت یافته اســت. با توجه به پتانسيل فوق العاده کاربرد فناوري 
نانــو در این صنعت، انتظار مي رود طي دهه آینده انقالب بزرگي 
در این صنعت در کشــور پدید آید. طبق مطالعات اداره ارزیابی 
تأثيــر فناوری در مجلس فــدرال آلمان، برای بقاء شــرکت های 
خودروســازی بين المللی در چرخه رقابت صنعتی، به کارگيری 
فنــاوری نانو در مهندســی خودروســازی بســيار حائــز اهميت 
می باشــد. براساس اطالعات منتشر شده انجمن سازندگان وسایل 
نقليه موتوری تا پایان ســال 2013 در سراســر جهان، بيش از 1/3 
ميليــارد خودرو در خيابان ها تردد می کننــد و تعداد آن ها به طور 
روزافزونی در حال زیادتر شدن است؛ بنابراین، چالش هایی مانند 
مصرف ســوخت، توليد آالیندگی، قابليت بازیافت و غيره پيش 
روی شرکت های خودروســازی قرار دارد. کاربرد فناوری های 
نوین از جمله فناوری نانو به ما کمک خواهد کرد که مشــکالت 

ذکر شــده را به حداقل برســانيم. با توجه به چالش های موجود، 
شــرکت های پيشرو با اســتفاده از فناوری نانوپوشــش ها به ارائه 
راه کارهای عملی برای رفع این مشــکالت پرداخته اند. از این رو 
این نوشتار صرفا به کاربردهای »فناوری نانوپوشش های سخت و 

مقاوم« در  صنعت خودرو معطوف شده است. 
در صنعــت خودرو، اســتفاده از نانوپوشــش ها از چند بعد حائز 
اهميت اســت. در وهله اول حفظ و نگهداری تجهيزات ساخت 
و توليد قطعات خودرو در برابر خوردگی، سایش، اکسيداسيون 
و عوامــل مخرب دیگــر، از موارد مهم و تاثيرگــذار در افزایش 
راندمان اقتصادی است که بی اعتنایی به این مسائل سبب افزایش 
هزینه ها  ی توليد و کاهش کيفيت قطعات خواهد شــد. در مرحله 
بعد، بهبود کيفيت محصوالت توليدی از لحاظ افزایش عمرکاری 
بســيار حائز اهميت می باشــد که بی توجهی به این مورد کاهش 
رضایت مشــتری را در بر خواهد داشــت. امروزه بــه دليل ارائه 
راه حل های جدید و پيشــرفته در صنعت خــودرو جهت افزایش 
سود دهی، جلب رضایت مشــتری و افزایش کيفيت محصوالت 
و در نتيجــه بهبــود خودرو توليدی، فناوری نانوپوشــش بســيار 
مورد توجه می باشــد. پتانسيل های باالی فناوری نانو به خصوص 
در شــاخه نانوپوشــش ها باعث شده اســت که بخش فراوانی از 
فعاليت های تحقيق وتوســعه شرکت های بزرگ خودروسازی از 
جمله هيوندای، کيا، بنز و تویوتا به استفاده از این فناوری معطوف 

شود.

مقدمه
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دسته بندی کاربردهای فناوری 
نانوپوشش ها در صنعت خودرو

 قالب های شکل دهی )کشش عمیق؛ پانچ، فورج  و غیره(
  قالب های تزریق پالستیک و دایکست

  ابزارآالت ماشین کاری مورد استفاده از جمله ابزارهای 
برش و دنده زنی

 اجزای تحت سایش قوای محرکه موتور
 اجزای دکوراسیون اتاق سرنشین خودرو
 قطعات با کاربردهای مکانیکی و حرارتی

ابزار و قالب های مورد استفاده در ساخت 
قطعات )صنایع هدف: قطعه سازان(

اجزای مکانیکی خودرو 
)صنایع هدف: خودروسازان(

انتظارات    
خودروسازان 

از فناوری 
نانوپوشش 

افزایش قابليت های 
فنی

بهبود خواص مکانيکی سطحی قطعات شامل افزایش سختی سطح )ایجاد الیه سخت روی 
سطح قطعات تا سختی 5000 ویکرز(

بهبود تریبولوژی و توپوگرافی سطح از طریق کاهش ضریب اصطکاک سطح قطعات و 
افزایش مقاومت سطحی به سایش )کاهش ضریب اصطکاک قطعات تا 0/05(

افزایش مقاومت به اکسيداسيون و خوردگی دمای باال )افزایش تحمل حرارتی قالب ها و 
)1100 °C قطعات تا دمای

افزایش قابليت های 
اقتصادی

افزایش بهره وری توليد )ناشی از افزایش عمرکاری ابزار و قالب(

کاهش هزینه های توليد )از طریق کاهش مصرف ابزارها و کاهش زمان تلف شده(

کاهش مصرف مواد روان کننده )بهبود زیست سازگاری(

افزایش قابليت های 
مهندسی

کاهش مصرف سوخت بيش از 5% به دليل کاهش اصطکاک

بهبود کيفيت سطحی قطعات و دقت ابعادی محصوالت

تنوع در ایجاد انواع نانوپوشش ها در صنعت خودرو
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از چالش هــای مطــرح در صنعــت خــودرو می تــوان بــه تخریــب ســطوح 
ــا و  ــا و بلبرینگ ه ــا، چرخ دنده ه ــا، جعبه دنده ه ــا، گيربکس ه ــات موتوره قطع
همچنيــن تيغه هــای بــرش قطعه ســازی ماننــد هاب هــا و شــيپرهای مــورد اســتفاده 
ــه موجــب عواملــی ماننــد اصطــکاک، ســایش و خوردگــی  در ایــن صنعــت ب
و همچنيــن شــرایط محيطــی اشــاره کــرد. مجموعــه ســوپاپ، رینــگ پيســتون، 
ــه دليــل ســایش، خوردگــی و زبــری  دریچه هــا و غيــره در موتــور خودروهــا ب
ســطح بــاال از جملــه چالش هــای مطــرح در ایــن حــوزه می باشــند کــه بيشــترین 
توجــه را بــرای بهبــود خــواص ســطحی بــه خــود جلــب کــرده اســت.  از ایــن رو 
بــرای حــل ایــن چالش هــا، طراحــان بــا اســتفاده از »مهندســی ســطح1«  و اعمــال 
فرایندهــای پوشــش دهی ماننــد نيتروژن دهــی، پالســما اســپری، آبــکاری کــروم 
ــات را  ــب قطع ــد تخری ــته اند، درص ــای PVD و PACVD توانس ــخت و فراینده س
کاهــش داده و کيفيــت ســطحی قطعــات را کاهــش دهنــد. به دليــل حساســيت 
تجهيــزات ایــن صنعــت و لــزوم افزایــش راندمــان قطعــات در ســه دهــه اخيــر، 
ــاوری  ــت. فن ــده اس ــوع آم ــن موض ــل ای ــک ح ــه کم ــش ب ــاوری نانوپوش فن
نانوپوشــش به دليــل ماهيــت نانویــی بــودن پوشــش ها، خــواص متفــاوت و 
ــا  ــختی ت ــاده س ــش فوق الع ــيد. افزای ــد بخش ــه خواه ــه قطع ــردی ب منحصر به ف
محــدوده 50 گيگا پاســکال، ضریــب اصطــکاک 0/05، کاهــش زبــری ســطح، 
بهبــود مقاومــت بــه ســایش و خوردگــی از جملــه ایــن خــواص می باشــد تــا در 
نهایــت یــک ســاختار ســطحی همــوار بــر روی قطعــات ایجــاد شــود تــا موجــب 
بــاال رفتــن عمــرکاری، بازدهــی و تــوان باالتــر در قطعات  شــود. در ایــن گزارش 
ــش دهی در  ــوزه پوش ــه در ح ــورت گرفت ــای ص ــن فعاليت ه ــی از مهم تری برخ
صنعــت خــودرو توســط روش هــای مختلــف آورده شــده اســت کــه می تــوان بــا 
اســتفاده از نانوپوشــش ها بــه بهبــود عملکــرد آن هــا افــزود. بــرای آشــنایی بيشــتر 
ــا از لحــاظ ســاختاری  ــواع آنه ــف و ســپس ان ــه تعری ــا نانوپوشــش ها، در ادام ب

آورده شــده اســت.

چند چالش مهم در صنعت خودرو

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.
 نسبت به حالت متداول دارای خواص ویژه و منحصربه فردی 
باشــد. ماننــد خــواص مطلوب مقاوم به ســایش، فرســایش و 

خوردگی.

۱.در »مهندسی سطح« با اعمال فرایندهایی و با ایجاد روکشی از موادی بسیار سخت بر تجهیزات )بسته به روش مورد استفاده با ضخامت 
قابل کنترل بین ۱  تا ۱00 میکرومتر(، امکان افزایش سختی و مقاومت قطعات در برابر سایش و خوردگی وجود خواهد داشت.
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ــه  فنــاوری نانوپوشــش بــه دليــل نيازهــای صنعتــی دســت خوش تغييــرات شــده اســت، ب
ــه ایــن  ــر ب ــد. در زی طــوری کــه تاکنــون پوشــش های نســل های مختلــف توســعه یافته ان

ــت. ــده اس ــاره ش ــش ها اش پوش

ZrN و TiN ،TiC،CrN نسل اول: پوشش دوجزیی 
AlCrN و TiCN ،TiAlN ،TiSiN نسل دوم: پوشش    های سه جزیی مانند پوشش    های 

TiN/TiAlN و TiN/VN نسل سوم: پوشش    های چندالیه و ابرشبکه    ای مانند پوشش    های 
TiAlSiN نسل چهارم: پوشش    های نانوکامپوزیتی مانند پوشش 
 نسل پنجم: پوشش    های DLC با ضریب اصطکاک در حدود 0/05

.(Triple & Quad coat) نسل ششم: پوشش    های هيبریدی، ترکيبی از دو نسل مختلف 

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

پوشش 
 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی   پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیهنانوکامپوزیتی

اقتصاد نانوپوشش ها در صنعت خودرو
در دهــه اخيــر صنعــت خودروســازی بــه طــور قابــل توجهــی در بعــد 
ــته  ــال گذش ــج س ــت. در پن ــد اس ــال رش ــی در ح ــه  ای و جهان منطق
توليــد خــودرو در ســطح جهانــی بــه 50 ميليــون در هــر ســال افزایش 
یافتــه اســت بــه طــوری کــه ســرانه خــودرو بــه ازای هــر 1000 نفــر 
در امریــکا 750 نفــر، در کشــور چيــن 580 نفــر و در ایــران حــدود 
180 نفــر می باشــد. از ایــن  رو توليــد خــودروی بــا کيفيــت بــرای هــر 
برنــدی حائــز اهميــت اســت تــا بتوانــد در بــازار جهانــی بــا همتایــان 
خــود رقابــت کنــد. نکتــه قابــل توجــه بــرای کاربــرد فنــاوری نانو در 
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صنعــت خــودرو، ســهم بيــش از 40% درصــدی بــرای نانوپوشــش  ها 
می  باشــد. 

ــکا2،  ــوم آمری ــی عل ــز مل ــط مرک ــده توس ــر ش ــار منتش ــاس آم براس

اهــداف و  از جملــه مــواردی هســتند کــه در  نانــو پوشــش  ها 
بــر روی آنهــا  برنامه  ریزی  هــای کالن خودروســازان در جهــان 

ــت.  ــده اس ــز ش تمرک

 برخی کاربردهای فناوری 
نانوپوشش در صنعت خودرو

ــازی  ــازگاری و بهينه  س ــوخت، زیست  س ــرف س ــش مص ــری، کاه ــی ظاه ــور، طراح ــرد موت ــازان، عملک ــر خودرو س ــم مدنظ ــوارد مه از م
اقتصــادی خودروهاســت. مهندســی ســطح بــرای افزایــش کارایــی مــوارد فــوق بــه کار گرفتــه می  شــود. در شــکل زیــر برخــی از قطعــات 

ــا فرایندهــای مهندســی ســطح نشــان داده شــده اســت. موتــوری الیه  نشــانی شــده ب

 قطعات قابل 
پوشش دهی 
موتور خودرو

برخی از کاربردهای مهم تجاری  شده نانوپوشش  ها در صنعت خودرو

2. National Science Foundation
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بيشينه دمای سختی سطحی )HV(ضخامت )µm(نام تجاری پوششفرایند
)°C( کاری

ضریب اصطکاک 
در محيط خشک

نيتروژن دهی

IONIT OX12-28800-14006000/5

IONIT6-15800-14006000/5

METANIT0-1≥7504000/5

PVD روش
MAXIT CrC4-62300-26005500/5

MAXIT CrN4-62200-24006500/5

پوشش DLC  با روش
PVD/PACVD

MAXIT W-C:H3-51000-15003500/12-0/15

CAVIDUR2-42000-30003000/08-0/1

DYLYN1-61500-25005000/04-0/1

شــرکت اورليکون بالرز3 به عنوان یک شــرکت شناخته 
شده در حوزه پوشش   دهی، انواع پوشش   ها نانوساختار را 
برای کاربردهای مختلف توســعه داده است. این شرکت 
بــرای کاهش مصرف ســوخت، کاهش انتشــار گازهای 
گلخانــه   ای و افزایــش توان موتــور اقدام به اســتفاده از 
فناوری   هــای جدید مانند نانوپوشــش در خودروها کرده    
است. این شرکت با تمرکز بر پوشش   دهی قطعات داخلی 
در حــال اصطکاک، پيســتون   ها، ميله   هــای متصل   کننده، 
ميل لنگ، مجموعه ســوپاپ، پمپ روغــن و دیگر اجزاء 
باعث بهبود در عملکرد موتورهای توليدی خود می   شود. 
بــرای مثــال پوشــش DLC به صــورت گســترده در ميل 
بادامک   ها و تایپيت   ها مورد بهره   برداری قرار گرفته است. 
در شــکل اجزای موتور و لوازم جانبی خودرو که نياز به 

نانوپوشش   های ضدسایش دارند آورده شده است.

 در اجزای نیرومحرکه خودرو

2. Oerlikon Balzers
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مزایافرایند الیه نشانینوع پوشش اعمالیچالشنام قطعه

پيشرانه موتور4

چرخ دنده ها
اصطکاک زیاد، سایش 
شدید، برقراری جوش 

سرد بين ذرات

کربن شبه الماس 
)DLC(

Plasma PVD رفتار سایشی عالی و
ضریب اصطکاک پایين

سایش و خستگی بسيار دنده توقف تدریجی
بهبود رفتار خستگی، فرایند نفوذینيتروژن دهی پالسماییزیاد، جوش سرد

کاهش ضریب اصطکاک

اتصاالت توپی
شفت انتخاب کننده دنده

شفت چرخ دنده دیفرانسيل

خوردگی و سایش 
اصطکاکی

نيتروژن دهی/ 
اکسيژن دهی

IONIT OX®
رفتار سایشی و خوردگی 
عالی، کاهش اصطکاک، 

صرفه جویی اقتصادی

دهانه سيلندر
مصرف سوخت باال، 

اصطکاک، وزن باالی 
الیه ی چدنی

پوشش از موادی 
 Mo ،Fe همچون

Mo/Fe و...
پاشش پالسمایی

کاهش وزن با از بين بردن 
آسترها، کوچک تر شدن، 
بهينه سازی مصرف سوخت

سایش چسبان، مصرف رینگ های پيستون
روغن باال

 Mo + NiCrBSi یا 
Cr3C2

پالسما Arc، احتراق 
HVOF ،پودر

عملکرد بهتر موتور، 
کاهش اصطکاک

افزایش عمرکاریسيم آرک الکتریکیفوالد / آلومينيمسایش / خوردگیدریچه/ استم دریچه

Cr3C2-NiCr WC:HMo خوردگی / سایشپيستون های موتور دیزلی
پالسما اسپری، 

 HVOF و یا فرایند 
MAXIT® PVD-Arc

افزایش عمرکاری، کاهش 
خوردگی

 جدول کاربرد مهندسی سطح در بخش نیرومحرکه خودرو

1 الیه نشانی مجموعه سوپاپ 
در شــکل زیــر مزایــای اســتفاده از پوشــش های نانوســاختار 
کاهــش  بــرای  موتــور  تایپيت هــای  روی  بــر   DLC

اصطــکاک و در نتيجــه افزایــش بهــره  وری نشــان داده شــده 
اســت. ایــن پوشــش ها ميــزان تــوان مصرفــی جهــت غلبــه 
بــر اصطــکاک بــرای تایپيت هــای چدنــی و فــوالدی را در 
مقایســه بــا حالــت بــدون پوشــش W 400 کاهــش می دهــد.

 دریچه    های موتور 
Osvat الیه    نشانی شده 

 DLC H3 با پوشش
 Hauzer توسط شرکت

و الیه    نشانی قالب    های 
غلطکی با پوشش 

CrAlN/CrN به وسیله 
روش HIPIMS توسط 

.SHU شرکت

4. Driver-train
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 کاهش توان 
مصرفی برای تاپیت ها 
در موتور پوشش دهی 

 BALINIT شده با
.DLC

2 الیه نشانی قطر خارجی رینگ های پيستون با نانو پوشش ها
یکی از قطعات تحت سایش در موتور، رینگ     های پيستون     ها می     باشند و از این     رو پوشش     های مقاوم 
 PVD به سایش متنوعی برای بهبود عملکرد آنها استفاده می     شود. پوشش     های آبکاری، پوشش     های
و فرایند نيتروژن     دهی برای الیه     نشــانی رینگ     های فوالدی پيستون جهت بهبود مقاومت به سایش 
آن     ها مورد استفاده قرار می     گيرند. پوشش DLC در ميان پوشش     ها بهترین عملکرد را از خود نشان 
می     دهد و در مقایسه با پوشــش     های دیگر برای الیه     نشانی قطر خارجی رینگ ها مناسب می     باشد. 
 PVD-و  PVD-CrN نتایج مطالعات انجام گرفته شده نشــان داده است که پوشش های نانوساختار
 WC/C مقاومت به سایش باالتری از رینگ     های نيتروژن     دهی شده و آبکاری شده دارند. با استفاده 

از نانوپوشــش     های CrN و WC/C در مقایســه با آبکاری کروم و نيتروژن     دهی ميزان توان مصرفی 
20-9% کاهش می     یابد.

 رینگ پیستون 
موتور خودرو.

3 بهبود خواص ســطحی دیفرانسيل، چرخ دنده و گيربکس 
با استفاده از نانوپوشش ها

عملکرد دیفرانســيل      ها در خودروهای ســواری در اثر ســایش و 
اصطکاک بــه خصوص در هنگام شــروع حرکت دچار اختالل 
می      شــود. گيربکس محــور عقــب کاميون      ها از نــوع گيربکس 
مخروطی مارپيچی توســط کارشناســان اورليکون بالزر به روش 
PVD با نانوپوشــش WC/C الیه      نشانی می      شوند که  بسته به دمای 
محيــط کاری )دمای روغن( باعــث کاهش kW 1/5-1 در توان 

مصرفی می      شود.
 روغــن      کاری هميشــه بــرای محافظــت از چرخ      دنــده مارپيچ که 
تحت تنش شــدید، ســایش و اصطکاک باال می باشد کافی نيست. 

 کاهش توان مصرفی با 
الیه نشانی گیربکس محور عقب با 
استفاده از نانوپوشش.
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حرکت      های برشــی و نيــروی بين چرخ      دنده و حلزونی برای روغن      کاری بســيار 
دشــوار اســت، به همين دليل این گيربکس      ها برای جلوگيری از خراشيده شدن، 
از جنس برنج ســاخته می      شوند. پوشــش      های کربنی می      تواند عمرکاری، دوام و 
عملکرد چرخ      دنده      های حلزونی را بهبود دهند. برای مثال الیه      نشانی حلزونی های 
فوالدی با پوشش BALIITI C باعث کاهش ميزان سایش در حلزونی و چرخ      دنده 

برنجی می      شود.
 الیه  نشانی چرخ دنده 

.DLC با پوشش

بلبرینگ های غلطتکی استوانه       ای از دیگر قطعات تحت سایش در 
خودرو می       باشــند که با استفاده از نانو پوشش های WC/C خواص 
تریبولوژیکی آنها افزایش پيدا می کند. در نمودار زیر عمرکاری 

این غلطتک       ها در دو حالت با پوشــش و بدون پوشــش مقایســه 
شــده       اند. همان       گونه که مالحظه می       شــود عمرکاری بلبرینگ با 

پوشش DLC، به بيش از 150 برابر افزایش می       یابد.

 مقایسه عمرکاری 
بلبرینگ غلطتکی- 
یاتاقان بلبرینگ با 

پوشش و بدون پوشش.

5 پوشش        دهی اجزای جعبه دنده خودرو 
پوشــش پاشــش حرارتــی را بــه عنــوان یــک روش اســتاندارد بــرای 
و  کالج  دیســک        های  همزمان        گــر5،  رینگ        هــای  پوشــش دهی 
دوشــاخه گيربکــس پيشــنهاد می کننــد. بــه دليــل ســرعت، راحتــی 
در تعویــض دنــده و غيــره در حــدود 50% خودروهــای جهــان 
می تــوان   PVD روش  بــه  می        باشــند.  دســتی  جعبه دنــده  دارای 
همزمان        گــر  حلقه        هــای  بــرای  را  ســخت  کربــن  پوشــش        های 
ــا  اســتفاده کــرد کــه باعــث افزایــش عملکــرد و عمــرکاری آن        ه

می        گــردد.   شفت انتخاب کننده 
دنده.

 پوشش TiAlN برای دماهای باالتر 
از 800 درجه سانتی گراد، مقاومت به 

اکسیداسیون و سختی باال
5. synchronization rings

4 افزایش مقاومت به سایش بلبرینگ های مورد استفاده در خودرو
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بــرای  نيتریــدی  فلــزات  پوشــش های  و   DLC پوشــش های 
الیه نشــانی اجــزای موتــور کــه تحــت بــار شــدید هســتند ماننــد 
ــورد  ــده، م ــای متصل کنن ــا و ميله ه بادامــک، انگشــتی، دریچه ه
)ماننــد  بــار  تحــت  دریچه هــای  می گيرنــد.  قــرار  اســتفاده 
دریچه هــای اگــزوز( در ایــن ماشــين ها، بــه دليــل لــرزش، 

ــد پوشــش  ــد )مانن ــاال دارن ــا چقرمگــی ب ــه پوشــش های ب ــاز ب ني
CrN(. اجــزای تيتانيومــی خــودرو در فرایندهــای خاصــی تحــت 
ایــن  از  جلوگيــری  بــرای  و  می گيرنــد  قــرار  اکسيداســيون 
موضــوع یــک الیــه TiO2 بــا ضخامــت µm 15-10 بــر روی ایــن 

قطعــات ایجــاد می کننــد. 

6 پوشش دهی قطعات تحت سایش شدید

ــاال،  ــادی ب ــه اقتص ــاوم، صرف ــخت و مق ــش های س ــری نانوپوش ــه کارگي ــی ب ــت اصل عل
ــون  ــی همچ ــش ها دارای خواص ــت. نانوپوش ــازگاری اس ــرکاری و زیست س ــش عم افزای
ــش  دهی  ــرای پوش ــن  رو ب ــتند و از ای ــن هس ــکاک پایي ــب اصط ــبندگی و ضری ــدم چس ع
قالب  هــای تزریــق پالســتيک و قالب  هــای اســتمپ فلــزات در توليــد اجــزای تزئينــی داخلــی 
و خارجــی خودروهــا بســيار مناســب می  باشــند. همچنيــن ابزارهــای برشــی روکــش کاری 
ــر را از  ــا 6 براب ــن 3 ت ــواع نانو پوشــش های ســخت و مقــاوم، افزایــش عمــری بي ــا ان شــده ب

ــد.       ــان می دهن ــود نش خ

برخی از کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در بهبود خواص سطحی ابزارها و قالب های مورد 
استفاده در صنعت خودرو

مزایافرایند الیه نشانینوع پوشش اعمالیچالشنام قطعه

ابزار شکل دهی فلزات )قالب ها(
ابزار فرایندهای پالستيک 

)قالب ها(

سایش، چسبندگی ذرات 
به یکدیگر، عدم امکان 
کنترل دقيق ابعادی قالب

 TiN, CrN, AlTiN,
ZrN,

TiCN and others

 MAXIT® فرایند
PVD-Arc

افزایش عمرکاری، کاهش 
چسبندگی

انواع ابزار برشی و 
دنده تراشی

سایش شدید و تخریب 
ابزار

 Alcrona, DLC &
multilayer coatings

  MAXIT®فرایند
PVD-Arc

افزایش عمر کاری ابزار، 
افزایش دقت ابعادی 
چرخ دنده های توليدی

قطعات تزئينی داخل و 
خارج خودرو

خوردگی/ سایش/ 
ZrN, CrN, TiNپارامترهای طراحی

  MAXIT®فرایند
PVD-Arc

ماندگاری بيشتر، زیبایی، هزینه 
اقتصادی تر

 پوشش دهی ابزارهای مورد استفاده در صنایع 
قطعه سازی.

 نانوپوشش با ضخامت 
نانومتری CrAlYN/CrN الیه 
نشانی شده بر روی غلطک ها و 
میله های پانچ کاری موتورها

 افزایش مقاومت به سایش  
و کاهش ضریب اصطکاک 
 TiCN با استفاده از پوشش

با سختی باالتر در مقایسه با 
TiN پوشش
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ــه ایجــاد پوشــش   های  ــدام ب ــری از روش PVD اق ــا بهره   گي شــرکت ســيلکوس )Silcos( ب
تزئينــی بــر روی اجــزای خــودرو می نمایــد. ایــن شــرکت اســتانداردهایی از جملــه 
پوليــش   کاری ســطحی عالــی، تطابــق رنــگ پوشــش بــه رنگ   هــای اطــراف قطعــه، امــکان 
پوشــش   دهی قطعــه در دمــای 40- تــا 85+ درجــه    ســانتی   گراد و همچنيــن پایــداری ابعــادی 
مناســب را بــرای حصــول بــه یــک پوشــش تزئينــی مناســب تعييــن کــرده اســت. همچنيــن 
شــرکت آیــون بانــد، نانو پوشــش تزئينــی خاصــی را بــرای خودروهــا و هواپيماهــا پيشــنهاد 
ــای  ــه دارد، کاربرده ــی ک ــای مختلف ــا و طرح   ه ــبب رنگ   ه ــه س ــش ب ــن پوش ــد. ای می   کن
ــا  ــش   ها ب ــایر پوش ــد TiN ،DLC،AlTiN و س ــش   هایی مانن ــت. از نانوپوش ــه اس ــی یافت متنوع

ــه رنــگ مــورد نظــر می   تــوان در طراحــی داخلــی خودروهــا اســتفاده نمــود. توجــه ب

برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش های تزئینی در صنعت خودرو

مرکز توسعه نانوپوشش یکی از زیر مجموعه های کارگروه صنعت و 
بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1392 با هدف رسوخ فناوری 
و  متقاضی و همچنين هدایت  نانوپوشش ها در صنایع و شرکت          های 
نانوپوشش تشکيل شد. در حال  حمایت شرکت های فناور در حوزه 
حاضر این مرکز با ارائه خدماتی همچون مشاوره و عارضه           یابی، مهندسی، 
تحقيق و توسعه، آموزش تخصصی و 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 بازار یابی فناوری نانوپوشش

کمک به افزایش بهره           وری صنایع از طریق بکارگيری فناوری نانوپوشش 7
8 رصد آخرین تحوالت جهانی در حوزه پژوهشی و صنعتی فناوری 

نانوپوشش
صنایــع عالقمنــد بــه آشــنایی بــا خدمــات ایــن مرکــز و نيــز بهره          مندی 
ــه  ــه وب          ســایت مرکــز توســعه نانوپوشــش ایــران ب از آن می          تواننــد ب

مراجعــه نماینــد. www.NanoCoating.ir  نشــانی

خالصه مدیریتی گزارش
امروزه 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 های مخرب خوردگی، سایش، فرسایش و همچنين چالش های فنی موجود در صنایع خودرو را تا حد زیادی برطرف کرد.
بدون شک در حوزه فناوری نانوپوشش    ها، صنعت خودرو جزء مهمترین و تاثيرگذارترین بخش    هاست. استفاده از فناوری نانوپوشش    ها به عنوان یک 
فناوری جدید برای بهبود کيفيت و افزایش عمرکاری محصوالت، باعث کاهش هزینه ها، افزایش رقابت پذیری و همچنين افزایش درآمد این صنایع 
خواهد شد. در این گزارش سعی شده تا با نگاهی به فناوری نانوپوشش  ها، پتانسيل های موجود در این حوزه معرفی شده و با بهره    گيری از این فناوری، 
در جهت حل مشکالت موجود در صنایع خودرو تالش نمود. 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. 

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


