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مقدمه

نانو پوش ـشهای شــفاف ضداثر انگشــت ،بر روی ســطوح فوالد زنگنزن ،پالســتیک و شیشــه به کار
میروند .این نوع نانو پوش ـشها برای ســطوحی تزئینی همانند ســطوح داخل ماشــین ،ســطوح داخل
خانه و ساختمان ،و پنلهای شیشهای لمسی استفاده میشود.
برای حذف اثر انگشــت روغنی بر روی ســطوحی همانند شیشــه ،پنجره ،صفحات لمســی ،صفحه
نمایش دســتگاههای الکترونیکی و فناوری مبتنی بر صفحات لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح
هســتند ،برای نشــان دادن صفحهای کامال تمیز و غیرحساس به اثر انگشت ،نانو پوششهای ضداثر
انگشت گزینه مناسب است .نیاز برای تمیز کاری سطوح فوالد زنگ نزن بسیار وسیع است .تعداد
تولید کنندههای نانو پوش ـشهای ضداثر انگشــت برای سطوح فلزی و صفحات لمسی روبه افزایش
است.
جدول  .1استفاده از نانوپوششهای ضداثر انگشت ،اصول ،خصوصیات و کاربرد آنها

طبقهبندی
نانو مواد مورد استفاده

دیاکسید سیلیکون ؛ اکسید آلومینیوم ؛ اکسید تیتانیوم

اصول

محافظت از سطوح در مقابل اثر انگشت توسط یک پوشش نانو کامپوزیتی که
خواص نوری فلز را تغییر نمیدهد.
این شامل ایجاد سطحی با انرژی آزاد سطح پایین است که منجر به ایجاد سطح
بسیار مسطح با استفاده ازنانوذرات میشود.
این سطوح به میزان بسیار قابل مالحظهای اثر انگشت و سایر آلودگی ها را کاهش
میدهند .چسبندگی اثر انگشت کاهش مییابد ،اکسیداسیون اتفاق نمیافتد و از
این رو دوام افزایش خواهد یافت .همچنین به طور قابل مالحظهای زمان تمیز کردن
سطوح کاهش مییابد.
با این بهینهسازی هوشمندانه ،بهبود اساسی در قدرت تمیزکاری سطوح بوجود
مییابد.
دو نوع پوشش به صورت معمول برای پوششهای ضداثر انگشت استفاده
میشود:چربیدوست و یا دافع روغن (ابر روغنگریز و آبگریزها) .همچنین
پوششهای فوتوکاتالیستی نیز استفاده شده است.
سطوح ضد اثر انگشت ساختاری متشکل از الیههای شفاف و ساختارهای
نانوذرههای چند الیه است که این ساختار چندالیه متشکل از خارجیترین
الیههای نانو ذرات می باشد.
سایز این نانو ذرات و ضخامت آنها در چندالیه میتواند انتخاب شود و تاثیر
فوتوکاتالیستی را به حداکثر و انعکاس نور را به حداقل برساند.
استفاده از این نانو ذرات همچنین می تواند خواص بنیادی همانند ضدانعکاس،
ضدمه ،ضدپخش و ضدباکتریایی نیز ایجاد نماید.
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خواص

چسبندگی عالی
بسیار شفاف یا مات
مقاوم در برابر سایش
پایداری شیمیایی باال در برابر اسید و قلیا ( ٪10سولفوریک اسید  % 10 ،قلیا)
دارای خاصیت ضدباکتریایی یا محافظت در مقابل نقاشیهای دیواری

کاربرد

برای سطوح فوالد زنگنزن ،مس ،برنج و سایر فلزات
اعمال آسان پوشش توسط اسپری

اثرات

کاهش شدید اثر انگشت
ممانعت از لکه دار شدن سطوح فوالد زنگ نزن (خوردگی /اکسیداسیون توسط
نمک یا اسیدهای ارگانیک)
جلوگیری از لکههایی که ظاهر را زشت میکنند .اثر انگشت کمتر دیده میشود
و ردی از اکسیدشدگی باقی نمیگذارد (تیره شدن فلز) این اثر بر پایه کاهش
کنتراست نوری است که به خاطر اثر انگشت ایجاد میشود .مصرفکننده میتواند
بعد از زمان طوالنی نیز تصویر مناسبی را داشته باشد.
تالشهای کمتر برای تمیز کاری :اثر انگشت به راحتی بدون باقی گذاشتن اثری
بوسیله کاغذ یا پارچه پاک و تمیز میشود.
مناسب برای سطوح ساختاری و نامناسب برای سطوح پولیش شده است.
پوشش بسیار نازک شفاف ()0.5µ-0.4
مقاومت باال در برابر سایش
مقاومت خوب در برابر واکنشهای شیمیایی
محافظ ظاهر سطوح فلزی

پیشرانهای بازار و تمایالت

افزایش بسیار باال در صنعت صفحات لمسی
هــر ســاله تقاضــا بــرای اســتفاده از ایــن نــوع پوش ـشها برای
محصــوالت مصرفــی هماننــد سیســتمهای ردیابــی خودرو
هــا ،خودپردازهــای پــول  ،گوش ـیهای هوشــمند ،تبلــت و
کامپیوترهای لمسی ،در حال گسترش است.
از آنجایی که اینگونه دســتگاهها با تماس انگشــت بر روی
صفحــه نمایــش عمــل میکننــد ،اثــر انگشــت بــه صــورت
4

نامطلوبــی بــر روی صفحــات نمایش باقــی میمانند و
گاها اثراتی از عرق ،لوازم ارایشــی و بهداشــتی و چربی
نیــز بــر روی صفحــه باقــی میمانــد .وجــود ایــن گونــه
یهــا بــر روی صفحات نمایــش باعث وضوح
ناخالص 
کمتــر  ،مانــع دیــد و ایجــاد آلودگــی باکتریایــی بــر روی
صفحات تمیز مینماید.
یشــناختی ،اثر انگشــت در شرایطی مثل
فرا تر از زیبای 
ز یــر نور خورشــید میتواند مانع دید شــود .این مشــکل
در زمانــی کــه پوش ـشهای چندالیــه اپتیکــی بــر روی
صفحات مســی اعمال شــده اســت بیشــتر مشــاهده
میشود .در این حالت وجود اثر انگشت باعث ایجاد
لکههای آبی رنگ ناخواسته بر روی صفحات و ناخوانا
شدن آن میشــود .برای کاربردهای نظامی و پزشکی،
اثر انگشــت می تواند تاثیر به سزایی بر روی خوانا بودن
در نــور محیــط داشــته باشــد کــه یکــی از نگرانیهای
مهــم در ایــن صنایــع اســت .در نتیجــه تقاضــا بــرای
شــکل  . ۱انواع مختلف از پوشــشهای ضداثر انگشــت
پوششهای ضداثر انگشــت بعنوان موادی با قابلیت
خودتمیز شــوندگی ،تمیز شــوندگی راحت بــرای بهبود اعمالشدهبررویصفحاتلمسی
زیبایی و بهبود زمان نگهداری ،رو به افزایش است.
افزایــش تقاضــا بــرای ســطوح تزیینــی مقــاوم بــه
آسیبدیدگی
پوش ـشهای ضداثــر انگشــت بــرای ســطوح فــوالد
زنگنزن برای سطوح داخلی و خارجی ساختمانها،
آسانســور هــا و ماشــینهای بلیطدهی عمومی بســیار
گنــزن که در
مناســب اســت( .ســاختار های فوالد زن 
مصــارف خانگــی هماننــد بدن ههــا ،پوش ـشها ،لوازم
آشــپزخانه ،لــوازم تزئینــی ،دســتگیرهها ،دریچ ههــای
خروجی و لوازم دفتری ،تجهیزات تزینی به اثر انگشت
حساس هستند).
نانو پوششهای ضداثر انگشت ،اثر انگشت را بر روی
ایــن ســطوح به کمترین میــزان کاهــش داده و براحتی
توســط یک پارچه خشــک از بین خواهد رفت .اینها
5
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تمیــز کــردن شیش ـهها را آســان خواهند کــرد و مانع از آهک بســتن در دوشهای حمام میشــود و همچنین محافظ
بسیار عالی در برابر خوردگی شیشه هستند .همچنین هزینههای تمیز کاری و نگهداری برای نواحی عمومی بسیار
کاهش می یابد.

افزایش تقاضا برای استفاده در کاربردهای لمسی در خودروها

نانــو پوش ـشهای ضداثــر انگشــت پیشــرفت بســیاری بــا توجه بــه افزایش اســتفاده از صفحــات لمســی در صنایع
خوردوســازی داشــته اســت .ایــن نیــاز دارای دو وجــه مختلف اســت ،نهتنها که وجود اثر انگشــت بر روی ســطوح
میتواند دید مصرفکننده را در دریافت اطالعات ارسالی از صحفه نمایش کم نماید میتواند حواس پرتی کاربر را
نیز در پی داشته باشد .نانو پوششهای ضد اثر انگشت نیز میتواند بر روی سایر اجزا داخلی خودرو مانند آینههای
بغل نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

شکل  .2نمای شماتیک از نانو پوششهای ضد اثر انگشت

مزایای نانو پوششها

بــرای اطمینــان از اینکــه صفحــه نمایش دســتگاهای لمســی دارای خاصیت ضد اثر انگشــتی باشــد می بایســتی
صفحات دارای خاصیت آبگریزی و روغن گریزی باشــد .بســیاری از پوش ـشهای روغن گریزی که در دستگاهای
یشــوند بر پایه پلمیرهای فلور دار می باشــند که دارای خاصیت آبگریزی و روغن گریزی می
تلفن همراه اســتفاده م 
باشند .اگرچه این خاصیت ها مشکالت دیگری را نیز بوجود می آورند.
برخی از مزایای نانو پوشش های ضد اثر انگشت به شرح ذیل می باشند:
افزایش طول عمر محصول (ماندگاری)
بهبود امنیت (مانع آلودگیو ایجاد تیرگیمیشود)
دارای خاصیتهای اضافی همانند :ضدانعکاس ،ضدمه ،ضدخش و آنتی باکتریال است.
کاهش استفاده از مواد شوینده مضر (دارای خصوصیت خود تمیز شوندگی)
همچنین نانو پوششها ،کارایی و کیفیت الیههای شیشهای را افزایش میدهند و باعث افزایش عملکرد و زیبایی
یشــوند .نانو پوش ـشهای ضداثر انگشت قابلیت استفاده برای بسیاری از تجهیزات را دارند و برای سطوح
آن نیز م 
فلزی و سطوح فلزی دارای زبریکم مناسب هستند.
6

شــکل  . ۳الیه ضد اثر انگشــت با برند ( Torayعکس ســمت چپ) و الیه
روغندوست (سمت راست)

بازار و کاربرد
جدول .۲استفاده از نانو پوشش و نانو مواد مقاوم در برابر سایش  ،قوانین  ،کاربری و کاربرد آنها

بازار

کاربرد

ادوات نوری

فیلم های ضد انعکاس ،فلیترها نوری  ،لنزهای نوری ،آینه ها ،پنجره
های لیزری ،لنز دوربین

فضاهای داخلی (آشپزخانه،
کیترینگ ،ماشین االت صنایع
غذایی)

بدنههای پالستیکی یا فلزی یا فوالد زنگنزن (همانند ،فرها ،ماشین
ظرفشویی ،یخچال و ،)...شیشههای تزئینی ،سفال ،لولهکشیها،
قابهای تزئینی ،روکشها
بستهای بهداشتی همانندی (دریچههای سینک ،شیر االت و
مخلوطکنها صنعتی)

صفحه نمایش های الکترونیکی در
لوازم ارتباط دیجیتال

تلفنهای همراه
کامپیوترهای شخصی
خود پردازها

خودرو سازی

شیشهها ،آینهها ،سطوح داخلی

توساز و معماری و حفاظهای
ساخ 
خارجی

سطوح عمومی در ساختمانهای شهری
7
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بزرگی بازار و فرصتها

بزرگتریــن بــازار برای نانو پوش ـشهای ضداثر انگشــت صفحه
نمایشهای لمسی است .طبق آمار ارائه شده بازار صفحات
نمایــش لمســی تا  9.62میلیارد دالر رشــد خواهد داشــت که
انتظــار م ـیرود  1.35میلیــارد عــدد واحدهــای نمایش و 800
عــدد میلیــون گوش ـیهای هوشــمند در ســال  2014بــه ایــن
نانوپوشــش ها مجهز شــده باشند .بر اساس تحقیقات Toray
در صــورت مقرو نبهصرفــه بــودن فنــاوری نانــو پوش ـشهای
ضداثر انگشــت ،بازار با قابلیت پوشــش ســالیانه بــرای اندازه
شش میلیون مترمربع بوجود خواهد آمد.
این رشد بازار در  3الی  4سال اخیر به طور چشمگیری افزایش
یافتــه اســت و تــا ســال  2025برای آن رشــد  %20.7بــا توجه به
رشد بازار صفحات نمایش لمسی تخمینزده شده است.
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جدول  .۳درآمدهای نانوپوششهای
ضداثر انگشت  2010تا ( 2025دالر آمریکا)

سال

درآمد

2010

23،000،000

۲۰۱۱

28،750،000

۲۰۱۲

37،000،000

۲۰۱۳

48،500،500

۲۰۱۴

62،000،000

۲۰۱۵

74،448،000

۲۰۱۶

89،000،000

۲۰۱۷

107،000،000

۲۰۱۸

128،000،000

۲۰۱۹

154،000،000

۲۰20

185،000،000

۲۰۲1

222،000،000

۲۰۲2

255،000،000

۲۰۲۳

293،000،000

۲۰۲۴

338،000،000

۲۰۲۵

388،000،000

 CARGاز سال
2025 -2010

20.7

۲۰۲۵
۲۰۲۰

US$

۲۰۱۵
۲۰۱۰
۲۰۰۵
۲۰۰۰

سال
شکل  .۴در آمد از محل نانو پوششهای ضد اثر انگشت طی سالهای  ، 2025-2012دالر آمریکا

شرکتها

شــرکتهای تولیدکننــده نانــو
پوش ـشهای ضداثرانگشــت بــه
صورت عمده در کشور آلمان ،ایاالت
متحــده آمر یــکا ،ژاپــن و کرهجنو بــی
مســتقر هســتند .بازیگــران اصلــی در
بازار نانوپوش ـشهای ضداثر انگشت،
شــرکتهای بــزرگ فعــال در صنعــت
شیشــه ،صنایع شیمیایی و پوششها
هســتند .همچینیــن تعــدادی از
شرکتها ی فعال در  SMEکه عمدتا
فعال در کشور آلمان هستند ،با درآمد
قابل قبولی در بازار نانو پوششهای نیز
وجود دارند.

%۴
Construction

%۹
Household
%۷
Automotive

%۸۰
Electronics

شکل  .۵بازار برای نانو پوششهای ضداثر انگشت در سال  ،2014دالر
آمریکا
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جدول .۴شرکتهای خارجی تولیدکننده پوششهای ضد اثر انگشت

شرکت

فعالیت   

Acreo

محصول نانو پوشش استنلس استیل این شرکت حاوی نانوذرات شیشه است که باعث
بهبود در سختی و شفافیفت نانو پوششهای میشود .اینها در نانو پوششهای ضد
اثرانگشت برای سطوح استنلس استیل قابلیت اعمال را دارند.

Asahi Glass Co.,
.Ltd

این شرکت ،پخشکننده پوششهای ضداثر انگشت برای دستگاهای الکترونیکی
همانند لوازم اشپزخانه (داغ  ،سرد و مرطوب) و معماری داخلی ،است.

Avaluxe
International
GmbH

این شرکت ،تولیدکننده نانو پوششها با قابلیت خودتمیز شونده و آسان تمیز شوندگی
است و محصوالت آن مقاوم در برابر خش و خواص ضد اثر انگشتی می باشد.

Bionic
Technology

این شرکت ،تولیدکننده نانو پوششهای مختلفی شامل پوششهای ضداثر انگشت و
ضدچسبندگی برای سطوح استنلس استیل است.

.Ceko Co., Ltd

این شرکت تولیدکننده نانو پوششهای ضداثر انگشت و ضدخش است.

Clariant
Produckte
Cleancorp
Nanocoatings

این شرکت ،تولیدکننده نانوپوششهایی بر پایه پلی سیالزان و پلی سیالزانهای اصالح
شده به طور ارگانیک است .این روش قابلیت حمل گاز در فویلها را امکانپذیر میسازد
و همچنین باعث محافظت در مقابل خوردگی ،ضدمه ،ضد اثر انگشت ،ضد نقاشی
دیواری ،فوتوکاتالیستی ،راحت تمیز شوندگی و ضدپخششوندگی حرارت و گرما نیز
میشود.

Cleancorp
Nanocoatings

محصوالت این شرکت در بیمارستانها ،اقامتگاهای بزرگ ،مهدکودکها و صنایع
نساجی و ...استفاده میشود .محدوده کاربرد این محصوالت برای ضدنقاشی دیواری
ل خوردگی ،پوشش ضداثرانگشت برای
برای سنگها و سطوح معدنی ،محافظ در مقاب 
فلزات ،مقاوم در برابر خش برای سطوح پالستیکی و پلیمر ،خاصیت آب و روغنگریزی
و همچنین پوششهای با قابلیت تنفس برای سطوح معدنی و سنگ است.
10

Cotec GmbH

این شرکت ،تولیدکننده پوششهای راحت تمیز شونده با قابلیت محافظت در برابر
تنشهای مکانیکی ،آب ،ضداثر انگشت ،گرد و خاک و چربی است.

CTC
Nanotechnology
GmbH

این شرکت ،تولیدکننده انواع متنوعی از پوششهای
 Sol Gelاست که شامل سیستمهای مقاوم در برابر دما ،ضد اثر انگشت و مقام در برابر
سایش هستند.

Daikin

این شرکت ،تولیدکننده پوششهای ضداثر انگشت با کاربری در صفحات نمایش
لمسی است.

Diamon-Fusion
International,
.Inc

این شرکت ،نانو پوششهای ضداثر انگشت برای دو شهای شیشهای تولید میکند.

Dow Corning

نانو پوششهای ضداثر انگشت بر پایه فلور سیلیکونها توسط این شرکت تولید میشود.

جدول .۵استفاده از نانو پوشش و نانو مواد مقاوم در برابر سایش  ،قوانین  ،کاربری و کاربرد آنها

شرکت نیکاپاک

www.nikapak.ir

نانو پاد شریف

www.nanopadsharif.com

شرکت نانو گستر نوین البرز

www.nalborzco.ir

شرکت مهندسی و بازرگانی مکان آرا

www.makanara.ir
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از مجموعه گزارشهای صنعتی فناوری نانو منترش شده است
کاربرد فناورینانـو در صنعت ساختمان

نماهای کامپوزیتی نانویی

کاربرد فناورینانو در کاشی و سرامیک

کاربرد فناورینانو در رنگهای خودتمیزشونده

فناورینانو و بتنهای ویژه

کاربرد فناورینانو در رنگهایضدخش

نقش فناورینانو در ارتقای کیفی سیمان و
مصالح پایه سیمانی

کاربرد فناورینانو در رنگهای آنتیباکتریال
کاربرد فناورینانو در عایقهای حرارتی

کاربرد فناورینانو در سازههای بتنی هوشمند با
قابلیت خو دترمیمشوندگی

کاربرد فناورینانو در عایقهای صوتی

کاربرد فناورینانو در صنعت چوب

کاربرد فناورینانو در گچ ساختمانی

کاربرد فناورینانو در بتنهای سبک

کاربرد فناورینانو در شیشههای هوشـمند

کاربرد فناورینانو در بتن

کاربرد نانورنگها ،نانوپوششها و سازههای
ضدحریق در صنعت ساختمان

کاربرد فناورینانو در حسگرهای ساختمانی
کاربرد فناورینانو در عایقهای رطوبت

پوششها ،کفپوشها و سازههای مقاوم در برابر
لغزش

کاربرد فناورینانو درلولههای بیصدای فاضالب
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