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مروری بر کاربردهای نانوپوشش ها در صنعت 
شیر آالت بهداشتی و یراق آالت ساختمانی
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فناوري نانو به تکنيک طراحي، توصيف، توليد 
و کاربرد ســاختار، ابزار و سيســتم ها در مقياس 
نانو اطــاق مي شــود. این فنــاوري بــا کنترل 
ابعاد و ســاختار ماده در دامنــه 1 تا 100 نانومتر 
ویژگي هاي جدید و بي نظيري را به ماده مي دهد. 
نانو فناوری، فناوري جدیدي است که همه دنيا 
را فــرا گرفته اســت و به بيانــي دقيق تر مي توان 
گفت که نانوفناوری بخشي از آینده نيست بلکه 
همه آینده اســت. از آنجا که این فناوری، یک 
رویکرد جدید به همه علوم و فنون می باشــد و 
همچنين با توجه به توسعه این بخش از صنعت، 
فناوری نانو کاربردهای گســترده ای در صنایع 
شــيرآالت بهداشــتی، یراق آالت ســاختمان و 

صنایع وابسته آن یافته است. 
در این صنایع، اســتفاده از نانوپوشــش ها از دو 
بعد حائز اهميت اســت. در وهلــه اول حفظ و 
نگهداری تجهيــزات مورد نيــاز خطوط توليد 
در برابر سایش، فرســایش، خوردگی و عوامل 
مخــرب دیگر از مــوارد مهــم و تاثيرگذار در 
افزایش راندمان اقتصادی  اســت که بی اعتنایی 
به این مســائل سبب باال بردن هزینه ها  ی توليد و 
کاهش رضایت مشــتری خواهد شد. در مرحله 
بعد، بهبود کيفيت محصوالت توليدی از لحاظ 
کيفيت عملکردی و زیبایی ظاهری بسيار حائز 

اهميت می باشد. 

چند چالش  مهم در صنایع شیرآالت بهداشتی، مقدمه
یراق آالت ساختمان و صنایع وابسته 

از چالش های مطرح در این صنایع می توان به تخریب ســطوح محصوالت به 
موجب عواملی مانند خوردگی و همچنين شرایط مخرب محيطی اشاره کرد. 
همچنين آلودگی های محيط زیستی ناشی از آبکاری کروم سخت، عدم توليد 
محصوالت با تنوع رنگی وســيع، کدر شــدگی محصــوالت، مقاومت پایين 
در برابر ســایش، خراش و خوردگی و همچنين بحث زیباســازی و جلوه های 
ظاهری پوشش و عدم کيفيت مطلوب سطحی محصول مانند نداشتن خواصی 
مانندآنتی باکتریــال و ضــد اثر انگشــت از مهمترین  چالش هــا در این صنایع 

می باشد.

از این رو برای حل این چالش ها، طراحان با اســتفاده از »مهندســی ســطح«1 و 
اعمال فرایندهای پوشــش دهی مانند فرایند PVD و PACVD توانسته اند درصد 
تخریــب قطعات را کاهش دهنــد و زیبایی محصــوالت را افزایش دهند. در 
فناوری نانوپوشــش به دليل ماهيت نانویی بودن پوشــش ها، خواص متفاوت و 
منحصر به فردی به قطعه بخشــيده خواهد شــد. افزایش فوق العاده ســختی تا 
محدوده 50 گيگا پاسکال، ضریب اصطکاک 0/01، کاهش زبری سطح، بهبود 
مقاومت به خوردگی از جمله این خواص می باشــد تا در نهایت یک ساختار 
ســطحی هموار بر روی قطعات ایجاد گردد تا موجب بــاال رفتن عمرکاری، 
بازدهی و توان باالتر و همچنين زیبایی منحصر به فرد در قطعات  شــود. برای 
آشــنایی بيشتر با نانوپوشــش ها، در ادامه تعریف و ســپس انواع آنها از لحاظ 

ساختاری آورده شده است.

1. در »مهندســی ســطح« با اعمال فرایندهایی و با ایجاد 
روکشــی از موادی بســیار ســخت 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.
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انواع نانوپوشش های سخت و مقاوم
نانوپوشش ها به دسته ای از روکش ها اطاق می شود که دارای دو ویژگی زیر باشد:

1 در یکی از اجزای آن )ساختار یا اجزای سازنده( دارای ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر باشد.
2 نسبت به حالت متداول دارای خواص ویژه و منحصر به فردی باشد. مانند خواص مطلوب مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی.

دسته بندی انواع پوشش های مرسوم و نانو پوشش های سخت و مقاوم
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 0/1

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

اقتصاد نانوپوشش ها در صنایع شیرآالت و یراق آالت ساختمانی
یکی از بزرگتریــن عوامل موفقيت اقتصادی در صنعــت، توان رقابت با 
شــرکت های خارجی اســت. با ارتقــاء تجهيزات در صنعت شــيرآالت 
و تحــول در نحــوه ی توليــد محصــوالت، می توان به عرصــه ی رقابت 
با ســایر کشــورها بازگشت.  فناوری نانوپوشــش ها نقش به سزایی را در 
ارتقــاء تجهيزات این صنعت می تواند ایفا کند.  به عنوان مثال با اســتفاده 
از نانوپوشــش ها بر روی سطوح داخلی قالب های ریخته گری شيرآالت، 

می توان ميزان توليد را در یک بازه ی زمانی ثابت %30-10 افزایش داد. 
از جملــه پارامترهای مهم در رقابت اقتصــادی، توليد محصوالت با تنوع 
رنگ، طرح و قيمت مناســب می باشد که رسيدن به این مهم با روش های 

مرسوم آبکاری به راحتی امکان پذیر نيست.  
پيش بينی می شود بازار صنعت شيرآالت بهداشتی و یراق آالت خانگی تا 
5 سال آینده رشد ساالنه 9 درصدی را در دنيا تجربه کرده و این نرخ رشد 
با توجه به ميزان درحال توســعه بودن کشــورها، رشد جمعيت و افزایش 

ميزان ساخت و ساز در کشورهایی مثل چين، هند و ایران بيش از 15 درصد در سال باشد.
تخمين بازار شــيرآالت و یراق آالت خانگی در دنيا در ســال 2015 در حدود 150 ميليارد دالر بوده که پيش بينی می شود تا پنج سال آینده 
این بازار جهانی به بيش از 220 ميليارد دالر برسد. با توجه به سهم 1/1 درصدی جمعيت ایران از دنيا پيش بينی می شودکه این بازار در حال 

حاضر در کشورمان، ساالنه در حدود 2 ميليارد دالر بوده و تا پنج سال آینده به بيش از 3 ميليارد دالر در سال برسد.
در حال حاضر در داخل کشور بيش از 450 مجموعه سازنده ی شيرآالت و یراق آالت خانگی در حال فعاليت می باشند که از این تعداد در 

حدود 50 شرکت دارای توليدات وسيع بوده و بر اساس استانداردهای جهانی کار می کنند. 
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الزم به ذکر است در داخل کشور در حال حاضر بيش از 130 ميليون قطعه شيرآالت بهداشتی و بيش از 250 ميليون قطعه یراق آالت شامل 
دســتگيره و آویز و... نصب شــده و درحال کار می باشــد و با توجه به ساخت و ســازهای جدید، افزایش جمعيت، توسعه صنعتی کشور و 
همچنين نياز به نوسازی و تعویض شيرآالت و یراق آالت، نياز ساالنه به حدود 50 ميليون قطعه شير و 100 ميليون قطعه یراق آالت ساختمانی 

می باشد.
با توجه به نياز باالی کشور، وجود قابليت تامين صد درصدی این نياز و همچنين توجه ویژه به بازار رقابتی صادرات در کشورهای منطقه و 
دنيا، لزوم توجه به کيفيت، تنوع و زیبایی محصوالت، کاهش هزینه های توليد، نوسازی تکنولوژی های توليد و همچنين کاهش آلودگی های 

زیست محيطی حاصل از روش های سنتی آبکاری، بيش از پيش در این صنایع کشور احساس می شود.

برخی کاربردهای مهم تجاری شده نانوپوشش ها در صنایع شیرآالت و یراق آالت ساختمانی
در حــال  حاضــر بســياری از صنعت گران کشــور ما در زمينــه ی توليد 
شــيرآالت بهداشــتی از روش آبکاری اســتفاده می کنند. این روش در 
کشورهای پيشــرفته منسوخ شده ویا کمتر مورد اســتفاده قرار می گيرد. 
روش های مختلف الیه نشــانی در ابعاد نانو با ایجاد طيف وسيعی از رنگ 
و طرح و همچنين سازگاری باال با محيط زیست، گزینه ی مورد عاقه ی 

بسياری از برندهای توليد کننده شيرآالت بهداشتی در جهان می باشند.
با بررســی پتنت ها و مقاالت معتبر موجود در دنيا در زمينه پوشــش  دهی 
شــيرآالت و یراق آالت ساختمانی مشاهده شد که در بيشتر آنها، در ابتدا 
الیه ای از کروم نانوســاختار با ضخامت20 نانومتر به روش PVD بر روی 
بدنه شير الیه نشانی می شود. سپس یک الیه مقاوم نيتریدکروم نانوساختار 
با ضخامت حدود 3 ميکرون بر روی ســطح شــير اعمــال می گردد. پس 
از اعمال پوشــش نيترید کروم، یک الیه شبه الماس آمورف به ضخامت 
حدود 300 نانومتر با صافی ســطح بســيار باال و صيقلی روی شــيرآالت 

الیه نشــانی می شود. شایان ذکر اســت این نوع پوشش ها عاوه بر سختی و مقاومت به خراش و سایش باالیی که دارند، به علت صافی زیاد 
و ضریب اصطکاک فوق العاده پایين سطح، هيچ  گونه رسوب و لکه ای را بر روی خود جذب نمی کنند و به راحتی تميز می شوند. همچنين 
در ســال های اخير پوشــش های نوینی بر روی شيرآالت بهداشتی و یراق آالت خانگی معرفی شــده است که دارای رنگ های متنوع زیبا و 
همچنين مقاومت باال به خوردگی، سایش و مواد شيميایی می باشند. این پوشش ها شامل یک یا چند الیه مقاوم به خوردگی هستند که توسط 
روش های PVD با عناصر زیرکونيوم، هافنيم، تيتانيم، کروم و غيره الیه نشانی می شوند. خارجی ترین الیه از این پوشش ها، بسياری از رنگ ها 
مانند خاکســتری ، مشــکی، طایی و... را با استفاده از عناصر زیرکونيوم و هافنيم به عنوان جزء اصلی پوشش فراهم می کنند. در روش های 
سنتی آبکاری، برای الیه ها معموال از کروم، نيکل، نيکل پاالدیوم، نيکل قلع، بور نيکل و تنگستن استفاده می کنندکه بعضا از لحاظ کيفيت 
و هزینه مناســب نيستند، اما در روش های جدید با عناصری ارزان تر و به مقدار بسيار کمتر، به محدوده وسيعی از رنگ ها و خواص می توان 

رسيد.
شــرکت هازر2 از زیرمجموعه های IHI Group از جمله شــرکت های پيشتاز در زمينه پوشــش دهی قطعات در دنيا می باشد. از جمله مزایای 
بهره گيری از الیه های ســخت به عنوان پوشــش های تزینی به عمرکاری طوالنی تر، تنوع رنگ های فلزی و بــراق، مقاوم در برابر خراش و 

دوست داری محيط زیست آن ها اشاره کرد. 

2. Hauzer
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 نانوپوشش های شرکت اورلیکون و خواص آن ها

BALINIT® CHIBALINIT® DLCBALINIT® DLCBALINIT® DLCBALINIT®BALINIT®

PVDDLCDLCDLCPVDPVDمواد پوشش

ميکروسختی
)0/01 Hk(175025002500200024002400

)µm( 3-31-41-41/5-41-41-1ضخامت

ضریب اصطکاک 
--0/2-0/20/1-0/20/1-0/50/1)در محيط خشک(

طایی کم رنگ مشکی سيرمشکیزغال سنگیخاکستری-نقره ایرنگ پوشش
1N14

طایی زرد رنگ 
2N18

پوشش های تزئينی ™Decobond یک طرح و ظاهر عالی به محصول می بخشد. رنگ های جذاب )بيشتر طيف های رنگی( با جلوه ای فلزی 
و افزایش محافظت در برابر خراش و سایش و همچنين افزایش طول عمر محصوالت از جمله ویژگی های استفاده از این پوشش هاست که 
بسته نوع زیرالیه می توان الیه نشانی کرد. از دیگر ویژگی های این نوع پوشش به سختی باال، مقاومت به ضربه، خنثی بودن شيميایی، لکه دار 

نشدن و غير حساسيت زا بودن می توان اشاره کرد.

اعمال پوشــش های به رنگ های ســياه و خاکستری 
بــه روش PVD بــر روی قطعات زنگ نــزن و کروم 
اندود، رنگ و جای زیبایی ایجاد می کند. بيشتر این 
پوشش های رنگی تزئينی، بر روی مس، روی، فوالد، 
  ABS کروم، آلومينيوم، فوالد ضد زنگ و پاســتيک

قابل اعمال هستند.

 رنگ های استاندارد 
PVD پوشش های

 نمونه پوشش های PVD دستگیره ها در رنگ های سیاه خاکستری، طالیی و مسی
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پوشــش های PVD نيکل بر روی شير آب، دستگيره 
در و غيــره اعمــال می شــود. البته به علــت دوام و 
مقاومــت به خوردگی کمتر نيکل نســبت به کروم، 
معموال پوشــش PVD  نيکل بر روی کروم صورت 
می گيرد که عــاوه بر هزینه ی تعميــر و نگهداری 
کمتر، ظاهر بســيار خوبی نيز دارد و بر روی سطوح 

 ایجاد پوشش نیکل بر دستگیره و شیر آب توسط روش PVDزیادی قابل اعمال است.

 شرکت پرتغالی پریرو از جمله شرکت هایی است که به صورت گسترده در زمينه پوشش های تزئينی فعاليت می کند. در این شرکت برای 
رســيدن به پوشــش PVD دکوراتيو، الیه نشــانی الیه ای نازک با ضخامت 0/8 تا 1/5 ميکرون در یک محفظه خا بر روی قطعات صورت 
می گيرد. این پوشــش با تکنولوژی باال و دوست دار محيط زیســت، از تيتانيوم، زیرکونيم و کروم همراه با مواد دیگر تشکيل می شود.  این 
پوشــش ها ســختی، مقاومت به خراش، مقاومت به خوردگی و کدر شــدگی و دوام باالیی دارند. سطح نهایی محصول زیبایی عالی دارد و 

پوشش دهی می تواند به صورت مات یا براق انجام شود.
مزایای کلی نانو پوشش های شرکت های فوق عبارتند از:

از نظر شيميایی بی اثر و غير سمیسختی باال )2000 ویکرز- 6 برابر فوالد(مقاوم به کدر شدگی

ضریب اصطکاک فوق العاده پایينطول عمر و دوام باالمقاوم به اشعه ی ماورای بنفش

سازگاری با آب و مواد غذاییامکان حکاکی ليزری سطحقابليت اعمال بر قطعات مختلف

سهولت در تميز کردنچسبندگی باالمقاوم به سایش

شيرآالت بهداشــتی توليد شده در شرکت کوهلر، قابليت یک ميليون 
ســيکل باز و بســته شــدن، معادل 50 ســال استفاده در ســرویس های 
بهداشــتی و 22 سال استفاده درآشــپزخانه عمر می کنند، در حالی که 
شيرآالت به طور کلی برای دریافت استاندارد جهانی باید عمری معادل 
پانصد هزار ســيکل باز و بسته شدن داشــته باشند. این نوع محصوالت 
شــرکت کوهلر، شيرآالتی را با ســه رنگ خيره کننده ی طایی برس 
خورده، طایی پوليش شده و طایی فرانسوی شامل می شود. آنچه در 
این ســری از محصوالت حائز اهميت است، استفاده از روش PVD در 
مرحله ی پایانی و ایجاد پوشش هایی با رنگ های جذاب است که سبب 
می شــود محصوالتی زیبا و با کيفيت باال توليد شوند. شيرآالت توليد 
شده با استفاده از این روش مقاومت به سایش، خوردگی و کدرشدگی 

باالیی دارند.
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جبالف
 الف. نمونه ی  طالیی پولیش شده، ب. نمونه طالیی برس خورده، ج. نمونه طالیی فرانسوی

 نمونه ی طالیی پولیش شده و طالیی فرانسوی

 ساختار پوشش 
Star Light شرکت 
Grohe

 Star light شیر 
شرکت گروهه

همچنين این شرکت برای ایجاد فضایی زیبا و دکوراتيو، 
یراق آالت سرویس های بهداشتی را به طور هماهنگ با 
شيرآالت طراحی و توليد نموده است که نمونه هایی از 

آنها را در شکل زیر مشاهده می کنيد:

شــير آالت بهداشتی شــرکت گروهه نيز یکی از برترین شير آالت دنيا 
بوده و یکی از ویژگی های شــيرآالت این شــرکت، داشــتن پوششی با 
مقاومت به خراش و کدر شدگی بســيار باال و داشتن رنگ های عالی با 
ســطوح خيره کننده براق و مات اســت. گرچه این شرکت در طول 75 
ســال گذشته توانسته با اســتفاده از فناوری آبکاری به یکی از بهترین ها 
در جهان تبدیل شــود، اما با وجود ســطح تمــام کاری آبکاری خوب، 
شــرکت گروهه با استفاده از ماشــين آالت جدید و روش PVD توانسته 
به ســطوحی با سختی ســه برابر و مقاومت به خراش ده برابر دست یابد. 
این پوشــش ها رسيدن به طيف وســيعی از رنگ ها را به صورت مات و 
براق ممکن کرده و پوشش هایی بی نظير با هزینه تعمير و نگهداری بسيار 

پایين را ایجاد می کند.
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شــرکت Grohe در شيرهای جدید خود با پوشــش دهی دیسک های سراميکی توانسته به جوی استيکی با امکان کنترل دقيق درجه حرارت 
آب و ميزان آب خروجی دست یابد.

 پوشش دهی دیسک های سرامیکی جوی استیک شیر آالت

 ایجاد ظاهر مسی رنگ توسط PVD تیتانیم یا 
زیرکونیم

 رنگ های مختلف اعمال شده بر شیرآالت توسط ترکیبات تیتانیم، زیرکونیم و کروم

 ایجاد رنگ های زیبا توسط پوشش PVD بر شیرآالت و یراق آالت

مس را می توان به عنوان یک پوشــش 
بــر روی برنج اعمال کــرد اما مس نقطه 
ضعف های بسياری دارد از جمله، نرمی، 
کدر شــدن با گذشــت زمان و غيره که 
استفاده از آن را محدود می کند. امروزه 
 PVD ظاهر مسی را می توان با استفاده از
تيتانيم یا زیرکونيم که مقاومت به خراش 

و کدر شدگی باال دارد، ایجاد کرد.

  ســه عنصر فلزی اساسی که برای پوشــش های تزئينی PVD استفاده می شوند، تيتانيم، 
 PVD زیرکونيم و کروم هستند. این مواد برای شبيه سازی رنگ سایر موادی که مناسب

نيستند استفاده می شوند. رنگ های مختلف با ترکيب با گازهای غير فعال توليد شوند.

شرکت Newpart brass با استفاده از روش PVD و عناصر اصلی زیرکونيوم و هافنيوم موفق 
به توليد محصوالت با رنگ های متنوع تری مانند خاکستری، برنزی، مشکی و طایی شده 
است. ترکيب ZrN یکی از ترکيباتی است که برای پوشش دادن شيرآالت مورد استفاده قرار 

می گيرد و مقاومت به خوردگی و کدر شدن باالیی را از خود نشان می دهد .
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Dortrend نمونه رنگ پوشش های شیر آالت در شرکت 

 مقایسه استاندارد تعداد سیکل کارکرد شیر و تعداد سیکل کارکرد  ساختار داخلی شیرهای با سیل های پوشش داده شده با کربن شبه الماسه
شیر الماسه

 پوشش PVD  شیرآالت اعمال شده 
توسط شرکت دلتا

شــرکت دلتا همچنين از پوشــش های نانویی بر روی دیســک های داخلی شــيرهای تک آبراهه اســتفاده می کند. در این شيرها دو دیسک 
ســراميکی با هم در تماس هســتند. این تکنولوژی با جایگزینی یک دیســک توسط دیسک الماســه که خود دارای سه الیه است، ضریب 
اصطکاک بين دو دیسک را از 40 به 0/4 رسانده و طول عمر شير را بسيار باال می برد. همچنين این نانوپوشش ها از هدر رفتن آب، رسوبات 
کلسيم و دیگر مواد معدنی نيز جلوگيری می کند. این سه الیه شامل الیه سراميکی، الیه مخصوصی ميانی پيوند دهنده و الماس است. الیه ی 
مخصوص پيوند دهنده، الیه ای با مقاومت به خوردگی بســيار باالســت. این الیه به الیه ی سراميکی می چسبد و به عنوان یک پوشش اوليه 

برای اعمال الیه ی شبه الماس استفاده می شود. الیه شبه الماس نهایی در این تکنولوژی توسط روش PVD  اعمال می گردد.

پوشش آنتی باکتریال
از   Dortrend شــرکت  آنتی باکتریــال  پوشــش های 
جنس دی اکســيد تيتانيوم هســتند که براســاس فناوری 
نانو فتوکاتاليســت فعاليت می کننــد و باکتری ها، بوها، 
آالینده ها و غيره را از بين می برند. این پوشش برای درها، 
دیوارها، دســتگيره ها و درکل برای مکان های عمومی و 
بيمارستانی بسيار مناسب است. این سطح عاوه بر حذف 
ميکروب ها اثر خود تميز شوندگی نيز دارد. به علت عدم 
نيــاز به دمای باال برای پخت، این پوشــش قابل اعمال بر 

روی بيشتر زیر الیه ها می باشد.
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شــرکت ONI با اعمال پوشــش نانو نقره بر محصوالت فلزی مانند شير آب، قفل و دستگيره های درب و غيره به سطوح آنتی باکتریال دست 
یافته است. پوشش های آنتی باکتریال ضد ویروس کرونا نيز توسط این شرکت توليد می شوند که حاوی نانو ذرات دی اکسيد تيتانيوم در الیه 
نازکی از نانو نقره هســتند. این پوشش ها بسياری باکتری های بيماری زا، قارچ ها و ویروس ها از جمله ویروس کرونا را از بين می برند و برای 
انســان نيز کاما بی خطر هستند. این پوشش ها توسط آزمایشگاه شــرکت ITN Nanovation نيز تایيد شده و برای دستگيره ها و شيرآالت 

بهداشتی در مکان های عمومی و بيمارستان ها بسيار مناسب هستند.
صفحــات الیه الیه رنگی نانویی که در شــرکت 
i-dsp به N.C.Cها معروفند با بهره گيری از فرایند 
 N.C.C ایجاد می شــود. پوشش  الکتروشــيميایی 
پوشــش هيبریدی از الیه های آلی-غيرآلی است 
که در کنــار خواص ضدباکتــری، ضدآلودگی 
و ضد اثر انگشــت را بــرای فوالدهای زنگ نزن، 
زیبایی را نيز به همــراه دارد. در جدول زیر نتایج 
آزمون بررســی خــواص ضدباکتری بــرای این 

پوشش آورده شده است.

 N.C.C خاصیت ضداثرانگشت برای پوشش 

 N.C.C نتایج آزمون بررسی خواص ضدباکتری برای پوشش 

نسبت خودداری3 نتيجه بعد از 24 ساعتتعداد باکترینمونه آزمایشگاهیباکتری

E. Coli
STS

3/9×105
1/5×106-

NCC STS10≤%99/99

S. aureus
STS

2×105
9/3×105-

NCC STS10≤%99/99

3. Restraint Ratio
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مشــکات موجــود در صنایع ســاخت شــيرآالت بهداشــتی و 
یراق آالت خانگی در زمينه های توليد، کيفيت محصوالت نهایی 

و همچنين آلودگی های زیست محيطی، شرکت های بزرگ 
فعال در توليد آنها را در سراسر جهان از پوشش دهی 

توسط روش های سنتی آبکاری به سمت استفاده 
از پوشــش های نوین مخصوصا نانوپوشــش ها 

سوق داده است. 
امروزه استفاده از پوشــش های نانوساختاری 
مانند TiN ،TiCN ،TiAlN ،ZrN ،ZrCN و غيره 

به روش PVD بر روی شــيرآالت، دســتگيره 
درها، یراق آالت بســيار پر کاربرد و مرسوم شده 

اســت. این پوشــش ها نه تنها دوام قطعــات، مقاومت 
بــه خوردگی، مقاومت به خراش و مقاومت به کدر شــدگی را 
باال می برند، بلکه با اعمال پوشــش های خاص PVD می توان به 
خواصی از قبيل آب گریز بودن، خود تميز شوندگی، ضد باکتری 

و ضد اثر انگشت بودن دست یافت. 

این پوشش  های نوین دوســت دار محيط زیست بوده و عاوه بر 
کاهش چشــمگير هزینه های توليد، کاهــش هزینه های بازیافت 
پســاب ها، آلودگی هــای حاصــل از روش هــای آبکاری و 
افزایش کيفيــت محصول نهایــی و هم چنين امکان 
دسترسی به طيف وســيعی از رنگ ها را بر روی 

بيشتر سطوح ایجاد می کنند.
در ایــن رهگــذر کارگــروه صنعــت و بازار 
ستاد ویژه توســعه فناوری نانو، »مرکز توسعه 
نانوپوشــش« را تاســيس نموده اســت. هدف 
ایــن مرکز حل مشــکات صنعــت در حوزه 
ســایش، فرســایش و خوردگی با تاکيد بر توان 
فناوری داخلی می باشــد. 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 
مســير رسوخ فناوری نانوپوشش در صنایع کشور را هر چه بيشتر 

تسهيل نماید. 

خالصه مدیریتی 

تزئینات داخلی
پوشــش های DecobondTM به عنوان یک راه حل بــه طراحان معرفی می گردد. 
ترکيبی از رنگ های فلزی و مشــکی به کمک طراحان خواهد آمد تا یک طرح 
بی نظير اجرا شــود. از ویژگی های اســتفاده از این پوشش ها در زیباسازی سازه ها 
و طرح هــای داخلی می توان به کاهــش هزینه نگهداری، افزایــش عمرکاری و 
تميزکاری راحت آن ها اشاره کرد. هتل ها، مکان های عمومی و فروشگاه ها و غيره 
که برای استفاده در مدت طوالنی طراحی می شوند مستعد استفاده از این پوشش ها 
پوشــش ها  این  می باشــند. 
تحت محيط های ســاینده و 
خوردنده شــدید،  لکه دار، 
محـــو و یــا کــم رنـــگ 
نمی شــوند. همچنين بعد از 
ماه ها و سال ها برای بازگشت 
به حالت درخشنده اوليه نياز 

به سنباده کاری ندارند. 

 کاربرد نانوپوشش در تزیینات داخلی

بــرای پوشــش دهی دســتگيره ها و نرده ها از 
پوشــش های PVD می تــوان اســتفاده کــرد. 
این پوشــش ها بــه دليل دارا بــودن رنگ ها و 
طرح های مختلف بســيار مورد اســتقبال واقع 

شده اند.

 پوشش دهی دستگیره ها و نرده ها  
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معرفی مرکز توسعه نانوپوشش
مرکز توســعه نانوپوشــش یکی از زیر مجموعه های کارگروه صنعت 
و بازار ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو در ســال 1392 با هدف رسوخ 
فنــاوری نانوپوشــش ها در صنایع و شــرکت های متقاضی و همچنين 
هدایت و حمایت شــرکت  های فناور در حوزه نانوپوشش تشکيل شد. 
در حال حاضر این مرکز با ارائه خدماتی همچون مشاوره و عارضه  یابی، 
مهندسی، تحقيق و توسعه، آموزش تخصصی و حمایت های مالی ویژه 
در صــدد بهره  مندی صنایع و شــرکت های متقاضــی از  این فناوری 

می باشد. اهداف مهم این مرکز به قرار ذیل است:
 آشنایی صنایع با پتانسيل  های بالقوه و بالفعل فناوری نانوپوشش

 ارائه خدمات فنی، مشاوره ای، تحقيق و توسعه ای به صنایع
 حل مشکات صنعتی موجود با تکيه بر توانمندی فناوری

 رسوخ، بکارگيری و توسعه فناوری نانوپوشش در صنایع
 کمک به فناوران جهت عرضه فناوری به صنعت

 بازارسازی و بازار یابی فناوری نانوپوشش
 کمک بــه افزایش بهره  وری صنایع از طریق بکارگيری فناوری 

نانوپوشش
 رصــد آخرین تحــوالت جهانی در حوزه پژوهشــی و صنعتی 

فناوری نانوپوشش

صنایع عاقمند به آشــنایی بــا خدمات این مرکز و نيــز بهره مندی از 
آن می توانند به وب ســایت مرکز توســعه نانوپوشــش ایران به نشانی 

www.NanoCoating.ir مراجعه نمایند.
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صندوق پستی:
۱4565-۳44

نمابـر:
 02۱-6۳۱06۳۱0

تلفـن:
02۱-6۳۱00

پایگاه اینترنتی:
www.nano.ir

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

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانوپوشش منتشر شده است


