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نانوذرات در پوششهای نما

نظرسنجی از متخصصان این صنعت در زمینه قابلیت و
مزایایزیستمحیطیوچالشهایآن
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مطابق با پیشبینیها ،افزودن نانوذرات مهندسیشده)ENPs( 1
برای بهبود قابلیتهای موجود و یا ایجاد قابلیت جدید ،پتانســیل
قابلمالحظهای فراهم نمــوده و حتی چندین قابلیت را در آن واحد
(مواد بــا کارکردهای چندگانه) در پوشــشهای نما ایجاد میکند.
اطالعات محدودی درباره اســتفاده و بهبود قابلیتهای  ENPsدر
پوششهای نما ،در دسترس است .به منظور کسب اطالعات بیشتر،
بین تولیدکنندگان منتخب پوشــش و تولیدکنندگان  ENPدر اروپا
نظرسنجی انجام دادیم .از این سازندگان ،در مورد قابلیتهای بهبود
یافته با  ،ENPsمقایسه کیفیت پوششهای نمای نانو با انواع مرسوم
آنها و دفع پســماند سوال شد .نتایج نظرســنجی نشان داد که
پرمصرفترین  ENPsدر پوشــشهای نما در اروپا نقره ،دیاکسید
تیتانیم و دیاکسید سیلسیم اســت .بهطور کلی محافظت در برابر
اشعه ماورای بنفش ،دفع آب و آلودگی (آسان تمیزشونده) و خواص
ضد میکروبی از رایجترین مزایای مورد توجه پوشــشها بهشــمار
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میرود .اســتفاده از پوشــشهای نمای نانو در بهبــود عملکرد
زیســتمحیطی چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت .همچنین
مقایسه بین پوششهای مرسوم و پوششهای بهبود یافته با نانو در
نظرسنجی نتایج گوناگونی دربرداشت36 :درصد از پاسخدهندگان
بهبود قابل مالحظه27 ،درصد پاسخدهندگان بهبود جزئی قابلیت و
37درصدپاسخدهندگان نیز نســبت به مواد مرسوم بهبود خاصی
مشــاهده نکردند .برخی از پاسخدهندگان نیز به انواع آزمونهایی
اشاره نمودند که بهمنظور بررسی کیفی قابلیت پوشش مورد استفاده
قرار میگیرند .این آزمونها برای درک بهتر قابلیت پوششهای نمای
نانو میتواند مفید واقع شــود .پاســخدهندگان در مورد چگونگی
کنترل مناسب پسماندهای حاصل از محصوالت بهبودیافته با نانو نیز
مطمئن نبودند.
کلماتکلیدی :پوشــشهای نما ،رنگها ،نانومواد مهندسی شده،
نوآوری در نانوذرات مهندسی ،قابلیت ،اثرات زیستمحیطی.

 1مقدمه

بهطور کلی نمای ســاختمانها از مواد معدنی
(بتــن ،آجر یا ســنگ) ،چوب ،فلز و شیشــه
ساخته میشــود .طیف وسیعی از پوششهای
نما ،با خواص متفاوت برای انواع سطوح وجود
دارد .این پوشــشها شــامل پلیمرهای توزیع
شــده در محیط آبی ،آلکیدها ،پوشــشهای
پایه سیلسیمی ،رنگهای سیلیکاتی ،رنگهای
آهکــی و رنــگ لعابی توزیع شــده در محیط
آبی میباشــند .پوششهای نما بر روی سطوح
داخلــی و خارجی اعمال شــده و تحت اثرات
خورندگی ،فرسایش ناشی از آب و هوا ،بخارات
خروجی اگزوزها یــا میکروارگانیســمها قرار
میگیرند .نانوفناوری راههایی برای جبران این
اثرات ناخواسته ،مثال اســتفاده از پوششهای
خود تمیزشــونده یا مقاوم به خراش ارائه داده
است .پوششهای نما عالوه بر زیبایی و زینتی
بــودن باید قابلیتها و الزامــات دیگری را نیز
برآورده سازند .این موارد شامل ،عدم تهنشینی
در طــی ذخیرهســازی ،خشــکایش ســریع،
مقاومت به خراش و ترک ،ســهولت استفاده،
محافظــت از بســتر در برابر باران ،پاشــیدن
آب ،بخــار آب ،تشعشــع  ،UVخرابی قالبها،
خــزه یا میکروارگانیســمها ،تصفیه هوا (اغلب
برای کاربردهای داخلــی) ،مقاومت به آتش و
محافظــت حرارتی ،انعکاس مادون قرمز و عمر
کاری طوالنی است.
مطابق با پیشبینیها ،قابلیت پوششهای نما
با استفاده از نانوذرات مهندسی ( )ENPsبهبود
مییابد .عالوه بر این با جایگزینی مواد خطرناک
با  ENPsدر پوششهای نما ،تولید پسماندها و
انتشار مواد خطرناک ،هزینه نگهداری ساختمان
کاهش و طول عمر محصوالت افزایش یافته و
قابلیت زیســتمحیطی بالقــوه محصوالت در
تمام طــول عمر محصول حفظ میشــود .در
حال حاضــر چندین نانوپوشــش نمای نانو بر
پایه اکســید روی ( ،)ZnOدیاکســید تیتانیم
( ،)TiO2دیاکسید سیلســیم ( ،)SiO2اکسید
آلومینیم ( )Al2O3و نانوذرات مهندسیشــده
نقــره ( )Agدر بازار وجــود دارد .پیشبینیها
نشان میدهد که در سال  ،2015پوششهای
نانو 20درصد از ارزش بازار جهانی پوشــشها
را در اختیــار خواهنــد داشــت (یعنــی 20
میلیارد دالر آمریکا) .نانوذرات مهندسیشــده
 TiO2دو خاصیــت جالب دارنــد :الف) فعالیت
فوتوکالیتیک کــه آلودگی را تجزیه میکند ،و
(ب) محافظت در برابر تشعشــع  UVکه ناشی
از ظرفیت آنها در شکســت نور است .افزودن
نانوذرات مهندسیشــده  SiO2بــه رزینهای
پلیمــری (یعنی چســبها) پوشــشهایی با
خواص مقاومت به خراش عالی ایجاد میکند.
نانوذرات مهندسیشده نقره نیز به عنوان عامل
ضدمیکروب استفاده میشــود .اکسید آهن و

نانوذرات مهندسیشــده  ZnOدر پوششهای
شــفاف محافظ سطوح و ســاختارهای زمینه
آلی به عنــوان جاذب پرتو ماورای بنفش مورد
استفاده قرار میگیرند.
اثر  ENPsاکســید منیزیم ( )MgOبه عنوان
عامل آفتکش تماســی نیز اخیرا ثابت شــده
اســت .به منظور بهبود مقاومــت به خراش از
نانوذرات مهندسیشده  Al2O3و برای محافظت
در برابــر پرتوی مــاورای بنفــش از نانوذرات
مهندسیشده دیاکسید سریم ( )CeO2بر روی
چوب اســتفاده میشود .با اینحال ،برای درک
کامل پتانســیل پوشــشهای نانوذرات عوامل
مختلفــی باید درنظــر گرفته شــود .بهعنوان
مثال مطالعــات کیســر 2و همکارانش همانند
ســایر مطالعاتی که منجر به افزایش نگرانیها
در مورد استفاده ازSiO2-ENPs ،TiO2-ENPs
و  Ag-ENPsشــدند ،ادعــا کردند که در حال
حاضــر اثربخشــی  ENPsدر رنگهــا جهت
رســیدن به مزایای متصور بــرای آنها کامال
مشخص نیست.
با توسعه بسیار ســریع در زمینه نانوفناوری،
ارائــه دیدی کامــل در مورد اینکــه در حال
حاضر کدام  ENPsدر پوششهای نما استفاده
میشود و یا استفاده از آن در آینده چه روندی
خواهد داشت را با چالش مواجه کرده است .در
برخی موارد ارزیابی یک محصول از نظر وجود
نانومواد دشوار است .در نتیجه ،اشتراکگذاری
اطالعــات درباره اســتفاده از نانومواد به دلیل
زنجیــره ارزش محصــوالت نانو تــا حدودی
محدود شده است .با اینحال ،برخی از صنایع
تالشهایــی را برای جمــعآوری اطالعات در
مورد نانومواد مصرفی انجام دادهاند .برای مثال،
موسســه غذا ،محیطزیست ،بهداشت و ایمنی
شغلی فرانسه )ANSES( 3دو گزارش اظهارنامه
مواد منتشــر کرده است .موسسه محیطزیست
فدرال آلمــان ،UBA ،4ایــدهای را برای ثبت
محصوالت حــاوی نانومواد در اروپا ایجاد کرده
است.
با توجه افزایش مورد انتظار استفاده از ENPs
در پوشــشهای نما ،نگرانیها در مورد ایمنی
آنها برای ســامتی انســان و محیطزیســت
افزایش یافته است .نبود اطالعات کلی در مورد
خطر بالقوه انتشــار  ENPsاز پوشش منجر به
نگرانیهایی شده اســت که ناشی از مطالعات
محدودی اســت که به این موضوع پرداختهاند.
برای مثال ،مطالعه بر روی اســتفاده از ENPs
در صنعت ســاختمان اروپا و اندازهگیریها در
محل کار کارگران ســاختمانی نشان میدهد
کــه آنها به خاطر مواجهه با  ENPsدر معرض
خطر شــغلی متوسط قرار میگیرند (پوششها
ســهم قابل توجهی از محصــوالت نانو در بازار
را در اختیــار دارند 68 ،درصد) و عالوه بر این
در مــورد تعداد محصوالت بهبود یافته با ENP
در بازار ،استفاده از آنها در صنعت ساختمان،

جنبههای ایمنی نانو ،کنترل و دفع محصوالت
بهبودیافتــه با  ENPدانش کمــی وجود دارد.
گزارش اخیر موسســه حفاظت محیطزیســت
آمریکا نشــان میدهــد که بــرای تولید و یا
اســتفاده از این محصوالت ،انجام عملیات دفع
مناسبتر بر روی پسماند پوشش ضروری است.
به منظور افزایش دانش موجود ،نظرســنجی
بین خبرگان پوششدهی ،رنگ و تولیدکنندگان
 ENPاروپایی در مورد استفاده صحیح از ENPs
در پوشــش نما ،روند نوآوری ،مسائل مرتبط با
مزایا و خطرات افزودن  ENPsبه پوشــشهای
نما انجام شد .عالوه بر این ،در مورد آزمونهای
مورد استفاده برای کنترل کیفیت پوششهای
نمای بهبود یافته با نانومواد و چگونگی کنترل
پسماندهای پوشش از آنها سوال پرسیده شد.
 ۲روشها
نظرســنجی آنالیــن تحت هفت عنــوان زیر
طراحــی کردیــم :)i( :مزایــای عملکــردی
مربــوط بــه)ii) ،ENPsکــدام  ENPsبــرای
کــدام عملکــرد قابل اســتفاده اســت)iii( ،
درصــد وزنــی  )%wt) ENPsمورد اســتفاده
در پوشــشهای نما چقدر اســت )iv( ،بهبود
عملکرد پوشــشهای نما به دلیل اســتفاده از
 )v) ،ENPsمزایای بالقوه زیستمحیطی)vi( ،
چگونگی مدیریت پسماند محصوالت  ENPsو
پوششهای ساختمانی و ( )viiاطالعات اضافی
مورد نیاز .این عناوین با  17سوال (سواالت در
بخش  1اطالعات تکمیلی آورده شــده است)
مورد پرســش قــرار گرفتند .این پرسشــنامه
را با اســتفاده از نرمافزار ســرویمانکی 5برای
شــرکتهای رنگ و تولیدکننــدگان  ENPدر
اروپا ارسال کردیم .هدف این مطالعه جمعآوری
اطالعات نیمهکمــی در مورد چگونگی درک و
مدیریت مزایا و خطرات پوششهای نمای نانو
توسط صنایع پوشش بود.
نمایندگان  91شــرکت اروپایــی (به عنوان
مصرفکنندگان یــا تولیدکنندگان  ENPsو یا
محصوالت حاوی آنها) برای شــرکت در این
نظرسنجی دعوت شــدند .عمده این شرکتها
از مخاطبان دو پــروژه مرتبط و تعدادی دیگر
نیز بــا تحقیــق در متون و اینترنــت انتخاب
شدند .که شامل  45شــرکت با اندازه کوچک
و متوســط  17( SMEs6تولیدکننــده رنگ و
 28تولیدکننــده  22 ،)ENPsشــرکت بزرگ
تولیدکننــده رنــگ 21 ،شــرکت شــیمیایی
چندملیتــی تولیدکننده  ENPsیــا ترکیبات
افزودنی حــاوی  ENPsو  4نماینــده انجمن
صنعت رنگ بودند .از بیــن  91دریافتکننده
پرسشنامه 20 ،پرسشنامه تکمیل و بازگردانده
شد (یعنی نرخ پاسخ 22درصد) .از بین این 20
پاســخدهنده40 ،درصد تولید کنندگان بزرگ
رنــگ بودند (در این بین ،ســه شــرکت چند
ملیتی و بازیگــر اصلی در صنعت رنگ بودند)؛

ســال پانزدهم آبان  9۵شــماره ۸پياپي۲۲۹

35

مقـاالت

درصد پاسخدهندگان ()%
100

80

40

60

۰

20

دافع آب و آلودگی (آسان تمیزشونده)
محافظت در برابر UV

ضد میکروب
محافظت از سایش مکانیکی
عایق حرارتی
صرفهجویی در انرژی و مواد
فوتوکاتالیتیک (تجزیه آلودگی)
افزایش عمر محصوالت
بازدارندگی شعله
جایگزینی مواد خطرناک
رفتار خشکایش
سایر
بدون پاسخ

شکل  .1پاسخ به سوال «شــما عالقمند به ایجاد و یا بهبود کدامیک از خواص زیر در پوششهای
نمای جدید هستید؟»
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شکل  .2بیشترین  ENPsکه در پاسخ به سوال «کدام عملکرد پوششنما را میتوان با نانومواد بهبود
داد؟» ذکر شده است.

15درصــد تولیدکننده  SMEرنگ و 15درصد
از اتحادیههای صنعت رنگ بودند .شرکتهای
شــیمیایی بــزرگ و  SMEsتولیدکننده ENP
بهترتیب  10و 20درصد کل پاســخدهندگان
بودند .پاســخها از  10کشــور مختلف دریافت
شــد .با این پاسخها و براســاس تجربه فرض
میکنیم که یک نظرســنجی آنالین با پوشش
قابل اطمینانی خواهیم داشت.
 ۳نتایج
پرسشنامه نظرسنجی عالوه بر تولیدکنندگان
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بزرگ رنگ (50درصد ˃) توسط تولیدکنندگان
 SMEرنگ (20درصد ˃) نیز پاســخ داده شد.
برای تجزیه و تحلیل دقیقتر بخش  2اطالعات
تکمیلی را مشــاهده کنید .بنابراین نتایج ما بر
مبنــای ذینفعان بخش رنگ و پوشــش بوده
است.
 ۱. ۳مزایای کارکردی مربوط به ENPs
از نمایندگان در مــورد قابلیتهایی که آنها
تمایل بــه ایجاد یا بهبود آن در پوشــشهای
نمای جدید دارند ،سوال شد .نتایج در شکل 1

نشان داده شده است .بیشــترین مزیت بالقوه
و قابلیت پوششهای نمای بهبود یافته مدنظر
شــرکتکنندگان پوشــشهای دافــع آب و
آلودگی (پوششهای آســان تمیزشونده) بود،
70درصد پاســخدهندگان ،همچنین 50درصد
از شــرکتکنندگان محافظت در برابر پرتوی
ماورای بنفش 50،درصد خواص ضد میکروبی،
40درصد محافظت در برابر ســایش مکانیکی
(مقاومت به خــراش)40 ،درصد عایق حرارتی
و 40درصــد صرفهجویی در انــرژی و مواد را
بیــان کردند .عالوه بر ایــن قابلیتهایی مانند
بازدارندگی خوردگی ،پایداری رنگ و محفاظت
از رنگدانهها را نیز ذکر کردند.
شــرکتهای بزرگ و تولیدکننــدگان SME
در زمینــه رنــگ و  ENPsعالقمنــد به بهبود
مواد دافــع آب و گرد و غبــار بودند .عالوه بر
شــرکتهای  ،SMEتولیدکننــدگان SME
نانــوذرات بهبود یافته نیــز قابلیتهایی مانند
محافظت در برابر پرتــوی ماورای بنفش ،ضد
میکروب بودن ،سایش مکانیکی ،عایق حرارتی،
صرفهجویی در مواد و انرژی را ذکر کردند .این
تولیدکننــدگان به بهبود خــواص بازدارندگی
شعله نیز تمایل داشتند.
 ۲. ۳کــدام  ENPsبرای کــدام عملکرد
میتواند استفاده شود؟

به منظــور شــناخت این موضوع کــه کدام
 ENPsبرای کدام عملکردها استفاده میشوند،
از نمایندگان پرســیدیم که «کــدام عملکرد
پوشــشنما با کدام نانومــاده بهبود مییابد؟».
پاســخدهندگان اظهار کردند که SiO2 ،TiO2
و  Ag-ENPsپرمصرفتریــن مواد برای بهبود
قابلیتهای مختلف پوشــش هستند (شکل.)2
آنهــا همچنیــن ذکــر کردنــد کــه اگرچه
ســیالنهای عامــلدار  ENPsنیســتند ،اما
میتوانند برای آبگریز کردن ســطوح پوشش
نما استفاده شوند (یعنی ایجاد اثر مرواریدی از
طریق تکالیههای خودآرا).
در حالیکــه نانوذرات مهندسیشــده TiO2
و  SiO2را میتــوان به منظــور بهبود خواص
مختلــف پوشــشنما (ضــد میکــروب ،دافع
آب و آلودگــی ،مقــاوم بــه خــراش ،قابلیت
رنگپذیری ،محافظــت در برابر پرتوی ماورای
بنفــش ،فعالیت فوتوکالیتیکــی و بازدارندگی
شعله) اســتفاده کرد ،نانوذرات مهندسیشده
نقره فقط بــرای ایجاد ویژگی ضــد میکروبی
در رنگ یا پوشــش اســتفاده میشوند .جالب
توجه اســت کــه برخــی از پاســخدهندگان
(تولیدکنندگان بزرگ و  SMEرنگ) با استفاده
از اکسیدهای (هیدروکســیدهای) آلومینیم و
نانورسها (24درصد) ،نانوذرات مهندسیشده
20( FeOدرصــد) ،نانــوذرات مهندسیشــده
12( SiO2درصــد) و نانوذرات مهندسیشــده
8( ZnOدرصــد) آشــنا نبودنــد 24 .درصــد

جدول  .1انواع  ENPsمورد استفاده برای عملکردهای مختلف مطابق با نظرات تولیدکنندگان  ENPو رنگ (برای هر سوال بیش از یک پاسخ دریافت شد)
قابلیت

تولیدکنندگان بزرگ رنگ

تولیدکنندگان  SMEرنگ

الف

تولیدکنندگان بزرگ ENP

تولیدکنندگان SME ENP

ضدمیکروب

یونهای نقره ،نقره و
ZnO-ENPs

یونهای نقره ،نقره و
ZnO-ENPs

یونهای نقرهAg-ENPs ،

دافع آب

نانورسهاZnO-ENPs ،

_

_

 TiO2و SiO2-ENPs

دافع آلودگی –
آسانتمیزشونده

 TiO2و SiO2-ENPs

 TiO2و SiO2-ENPs

_

 TiO2و SiO2-ENPs

مقاوم به خراش

 TiO2و ،SiO2-ENPs
نانورسها ،هیدروکسید و
اکسید آلومینیم ENPs -

 ،SiO2-ENPsنانورس

-

SiO2-ENPs

بهبود قابلیت رنگپذیری

 FeO-ENPsو SiO2

ZnO-ENPs

-

-

محافظت در برابر پرتوی
ماورای بنفش

 TiO2-ENPs ،ZnOو

 TiO2و FeO-ENPs

TiO2-ENPs

-

فوتوکاتلیتیک ،تجزیه
آلودگی

TiO2-ENPs

TiO2-ENPs

-

TiO2-ENPs

بازدارندگی شعله

 ،SiO2-ENPsنانورس،
هیدروکسید و اکسید
آلومینیم ENPs -

هیدروکسید و اکسید آلومینیم
ENPs -

هیدروکسید و اکسید
آلومینیم ENPs -

نانورس ،هیدروکسید و اکسید
آلومینیم ENPs -

FeO-ENPs

یونهای نقره ،نقره و
TiO2-ENPs

 ENPنوشته شده به صورت تیره توسط بیشتر شرکتها ذکر شدهاند (یعنی از  50درصد تا 100درصد پاسخها)
 به معنی بدون پاسخالف .نظر موسسات رنگ نیز همراه با تولیدکنندگان  SMEرنگ آورده شده است.

نیز ســایر خواص را ذکر کردنــد .در هرحال،
براســاس نتایج حاصل از شــکل  2و تجزیه و
تحلیــل اطالعات ،فقــط تولیدکنندگان بزرگ
رنــگ با اســتفاده از نانوذرات مهندسیشــده
(ارائــه شــده در این بررســی) بــرای بهبود
قابلیت پوششهای نما آشنایی کامل داشتند.
جدول  1پاسخ شرکتهای مختلف در مورد نوع
ذرات مهندسیشــده مصرفی برای قابلیتهای
مدنظر را نشان میدهد.
تولیدکننــدگان بزرگ و  SMEرنگ با توجه
به قابلیت مدنظر ،موافق اســتفاده از حداقل
یک  ENPبودند .مطابق گــزارش صنایع ،به
خصوص تولیدکنندگان بزرگ رنگ ،نانوذرات
مهندسیشده  TiO2و  SiO2میتوانند خواص
متعــدد پوشــشهای نما را بهبود بخشــند.
نمکهــای نقره (یعنــی یونهــای نقره) و

نانوذرات مهندسیشــده نقره بــرای خواص
ضدمیکروبی و نانوذرات مهندسیشده اکسید
(هیدروکســید) آلومینیــم نیز بــرای بهبود
خواص بازدارندگی شعله استفاده میشوند .در
این نظرسنجی ،عالوه بر شناخت نوع نانوذرات
مهندسیشــده مصرفی در صنعت پوششنما،
میزان مصرف آنها نیز مدنظر بود .پاسخهای
دریافتی فقط شــامل  TiO2 ،SiO2و نانوذرات
مهندسیشــده نقره بود .مطابق با اظهار سه
شــرکت بزرگ چندملیتی ،مقــدار تخمینی
 TiO2 ،SiO2و نانوذرات مهندسیشــده نقره
مصرفی (میزان مصرف برحسب تن در سال،
 )t/yearدر بازار اروپا برای پوششهای نما به
ترتیب  50 ،100و  5تن در سال و همچنین
 5تن در سال برای نمکهای نقره بوده است
(یونهای نقره).

 ۳. ۳وزننانوذرات مهندسیشــده ()%wt
در پوششهای نما

در پاسخ به ســوال« ،میزان مصرف پیشنهادی
نانوذرات برای اطمینان از عملکرد پوششهای نما
چه مقدار است؟» نمایندگان شرکتها مقادیری
بین  0/1و  5درصد وزنی را پیشنهاد کردند .برای
نانوذرات بهبود یافته نقره ،مقدار مورد نیاز کمتر
از  0/1درصد وزنی گزارش شده است .با اینحال،
بیــش از  50درصد شــرکتها از میزان مصرف
نانــوذرات بهبود یافته در فرموالســیون اطالعی
نداشتند و یا به سوال پاسخ ندادند.
 ۴. ۳بهبــود قابلیت پوشــشهای نما با
افزودن ENPs

بــه منظور بررســی میــزان بهبــود قابلیت
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مقـاالت
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درصد پاسخدهندگان ()%

80

20

بدون پاسخ

سایر

صرفهجویی مواد

جایگزین مواد خطرناک

افزایش عمرکاری پوشش

صرفهجویی در انرژی

۰

شکل .3نتایج پاســخ به سوال :مزایای بالقوه زیســتمحیطی افزودن نانومواد به پوششنما
چیست؟

پوششهای نمای نانو در مقایسه با انواع مرسوم آن
(یعنی بدون  ،)ENPاز نمایندگان صنایع پرسیدیم:
 1چه آزمونهای کیفیت اســتانداردی در شرکت
شــما انجام میشــود تا کیفیت پوششهای نمای
نانو بررسی شود؟ و  2آیا پوششهای نمای نانویی
شرکت شما در مقایسه با انواع پوشش مرسوم بهبود
عملکرد قابل مالحظه یــا تدریجی دارند و یا اینکه
هیچ بهبودی از خود نشان نمیدهند؟
بیشــترین پاســخهای داده شده به ســوال اول،
آزمایش فرســایش در هوا (35درصد) و مقاومت به
قارچ (20درصد) و ســپس آزمون نفوذپذیری بخار
آب (20درصد) بوده اســت (جدول .)2با اینحال،
10درصــد از پاســخدهندگان آزمونهای دیگری
مانند تست خراش و مقاومت سایشی را ذکر کردند.
15درصــد از پاســخدهندگان از آزمونهای مورد
اســتفاده برای ســنجش کیفیت پوششهای نمای
نانو اطالع نداشــتند .ده درصد از پاســخدهندگان
نیز گفتند که شــرکت آنها بــرای اثبات عملکرد
پوشــشهای نمای نانــو هیچگونــه آزمونی انجام
نمیدهد.
با توجــه به آزمونهای اســتاندارد جدول  2و در
پاســخ به این ســوال که آیا عملکرد پوشــشهای
نمــای نانو در مقایســه با انواع مرســوم پوشــش،
بهبود مییابد36 ،درصد بهبود قابل توجه (پاســخ
شــرکتهای بزرگ تولید رنگ) و 27درصد بهبود
تدریجی را ذکــر کردهانــد (تولیدکنندگان بزرگ
رنگ ،تولیدکننــدگان  )SME-ENPبــا اینحال،

جدول  .2آزمونهای استاندارد انجام شده توسط شرکتها (بیش از یک پاسخ امکانپذیر است)
آزمون استاندارد

38

درصد

چسبندگی

)EN ISO 2409-EN 24624 (ISO 4624

15

نفوذپذیری هوا

DIN EN 12152

0

مقاومت در برابر بازها و مقاومت در برابر آب

ISO 2812/3-4

0

دوام و درخشش رنگ

VOB/C DIN 18363/2.4.1

15

مقاومت به قارچ

BS 3900:G6

30

نفوذپذیری آب مایع و رشد ترک

DIN EN 1062/3, 1062/7

15

مقاومت به مواد

DIN 16105

5

مقاومت به ضربه

DIN EN 14019

5

مقاومت به نیروی باد

DIN EN 13116

10

نرخ گسترش

ISO 6504/1-3, NF T 30 073

5

کارایی عایق حرارتی

EN ISO 10077/2

10

آب گرفتگی

DIN EN 12154

0

نفوذپذیری بخار آب

ISO 7783/2

20

فرسایش هوا

ISO 4628/2-6, ISO 2813, ISO 11507, EN 927-6

35
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 5. 3مزایای بالقوه برای کارکردهای زیست
محیطی

از نماینــدگان صنایع در مــورد مزایای بالقوه
زیســتمحیطی در اثــر افــزودن  ENPsبــه
پوشــشهای نما سوال شد .نتایج نشان داد که
هدف از افزودن  ENPsبهبود قابلیت پوشش و
کارایی آن بوده و بهبود کارایی زیستمحیطی
پوشــش به عنوان یــک عامل مهــم در نظر
گرفته نشده است .در هر حال ،پاسخها (شکل
 )3نشــان میدهد که افزایــش عمر کاری نما
( 55درصــد) همانند جایگزینی مواد خطرناک
یعنی آفتکشهای شیمیایی (40درصد) مهم
بود .صرفهجویی در انرژی از طریق دورهزمانی
کوتاهتر خشکایش پوششهای نما (20درصد)
نیز یک مزیت در نظر گرفته میشود.
همه شــرکتها بــه مزایای زیســتمحیطی
بالقــوه ارائــه شــده در پرسشــنامه (افزایش
عمر پوشــشنما ،جایگزینی مــواد خطرناک،
صرفهجویــی در مصــرف انــرژی و مــواد)
عالقمنــد بودنــد .تولیدکننــدگان بــزرگ
رنگ بــه صرفهجویــی در مصرف مــواد (در
فرموالســیون رنگ) و افزایــش عمر کاری نیز
تمایل داشــتند .تولیدکننــدگان رنگ SME
عمدتا بــه صرفهجویی انــرژی در اثر کاهش
زمان خشــکایش پس از استفاده از پوششنما
عالقمند بودند .با اینحال ،افزایش عمر کاری
در اولویت بوده است .به منظور محاسبه مدت
زمان تضمینی اثربخشــی قابلیت پوششنمای
نانو پس از اولین اســتفاده ،این سوال پرسیده
شد که «مدت زمان تضمینی اثربخشی خواص
پوشــشهاینما پس از اولین اســتفاده چقدر
است؟» بیســت درصد از شــرکتها تضمین
خواص پوشــش تا  10ســال و فقط  5درصد
از پاســخدهندگان اثربخشی  ENPبرای بیش
از  10ســال را ذکر کردند35 .درصد به سوال
پاســخ نداند و 30درصد نیز مدت زمان بقای
خواص بهبودیافته پوشــشنما را نمیدانستند.
به هر حال10 ،درصد از پاســخدهندگان اظهار
کردند که تضمین عملکرد بیش از  10ســال
برای پوششنانو مشــکل است – ممکن است
هنوز  ENPsقابلیت خود را حفظ کرده باشند،

100
80

پسماندهای خطرناک
دفن کردن-محل دفن زباله
سوزاندن

60

سایر

40

نمیدانم

20

ی نما
پسماند پوششهای نانو 

پسماندENP

درصد پاسخدهندگان ()%

37درصد هیچگونــه بهبــودی را در عملکرد
گزارش نکردنــد (تولیدکنندگان ،SME-ENP
تولیدکنندگان بزرگ رنگ و .)SME
اگرچه هنوز آزمونهای خاصی برای بررســی
قابلیت پوشــشهای نمای نانو وجود ندارد ،اما
ممکن اســت آزمونهای استاندارد عمومی که
در باال برای پوشــشهای مرســوم اشاره شد،
عالوه بر بررســی کیفی برای بررسی خطرات
بالقوه آنها (انتشــار  )ENPsنیز استفاده شود.
برای مثال ،این پوششها را میتوان با استفاده
از فرســایش در هوا یا آزمون انتشار مواد مورد
بررسی قرار داد.

۰

شــکل  .4دفع پسماند  ENPو پسماند پوششهای نانو .سوال :شما چگونه پسماند نانومواد را دفع
میکنید و پیشنهاد میدهید که پسماندهای حاصل از پوششهای نمای نانو چگونه دفع شوند؟

اما عملکرد آنها به شــرایط پوششی که ذرات
نانو به آنها افزوده میشوند ،بستگی دارد.
راه دیگــر بــرای یافتــن کیفیت یــا کارایی
زیســتمحیطی در محصــوالت ،آگاهــی از
تجربیات شــرکتها در زمینه گواهینامههای
کیفیت اســت .ســی درصد از پاسخدهندگان
دارای گواهینامه مدیریت کیفیت (،)ISO9000
مدیریــت زیســتمحیطی ( )ISO14000و
بهداشــت حرفهای ( )OHSASدر بخشهای
مختلف شــرکت ،عمدتا در ســاخت ،مدیریت
و کنتــرل کیفیت محصول بودند .دو شــرکت
نیز گواهینامه مدیریت انــرژی (،)ISO5001
الزامات عمومی برای صالحیت انجام آزمونها
و یا کالیبراسیون ( ،)ISO17025یا گواهینامه
سیســتم مدیریت ( )DEKRAداشتند .اگرچه
اطالعاتی مبنی بر فعالیتهای زیستمحیطی
و کنترل کیفیت شــرکتها وجود داشــت ،اما
 20درصد از پاسخدهندگان از این گواهینامهها
بیاطالع بودند و  5درصد هیچگونه گواهینامه
بــرای محصــوالت نانویــی خود نداشــتند و
45درصد نیز هیچ اطالعاتی ندادند .با این حال
زمانی که در مورد چگونگی بررســی و کاهش
خطرات ســامتی و زیستمحیطی در شرکت
از آنها ســوال شد ،پاســخدهندگان عالقمند
به بررســی و کاهش خطرات زیستمحیطی و
سالمتی بودند .پنجاه درصد از شرکتکنندگان
معتقــد بودند که چنیــن مطالعهای مربوط به
مجالت تخصصی است 40 ،درصد باور داشتند
که نیازمند مشــارکت در رویــداد یا پروژهی
تحقیقاتی مهم است 35 ،درصد بهدنبال نظرات
کارشناسی و نظر 10درصد نیز آزمونهای سم
شناســی برای ایــن امر بــود .همچنین بیان
کردند که مطالعات آزادی بــرای اندازهگیری
تعــداد ذرات (یعنی اندازه ذره ،توزیع و تعداد)
و فعالیتهــای پیشــگیرانه بــرای کارگران و
کارکردن ایمن با  ENPsداشتند.

۶. ۳

فرآوری پسماند حاصل از تولید ENPs

و پوششهای نما

در مــورد چگونگی فرآوری پســماند نانومواد
و همچنیــن پیشــنهاد آنهــا بــرای روش
فرآوری پوشــشهای نمای نانــو از نمایندگان
شــرکتها ســوال شــد .اما به نظر میرسید
کــه در زمینهی فرآوری پســماندهای حاصل
از تولیــد  54( ENPsدرصداز پاســخها) و یا
پوشــشهای بهبودیافتــه با نانــو (46درصد
پاســخها) اطالعاتی وجود ندارد (شــکل  .)4با
توجه بــه تولیــد  ENPsو افزودنیهای حاوی
 8 ،ENPsدرصد شــرکتکنندگان ســوزاندن
پسماندها 15 ،درصد فرآوری مانند پسماندهای
خطرناک و پاســخ بیست و سه درصد نیز سایر
روشها براساس ترکیب شیمیایی پسماند بود،
اما اشارهای به نام این روشهای نکردند.
با توجه به پسماندهای تولیدی از پوششهای
نانــو ،هشــت درصــد از پاســخدهندگان
(تولیدکننــدگان رنــگ  )SMEســوزاندن
پســماندها ،هشــت درصــد دفــن کــردن
(تولیدکننــدگان 15 ،)SME-ENPدرصــد
فــرآوری مشــابه بــا پســماندهای خطرناک
( SME-ENPو تولیدکننــدگان بزرگ رنگ) و
 23درصد از شــرکتکنندگان ( SME-ENPو
تولیدکننــدگان بزرگ رنگ) از روشهای دیگر
و مطابــق بــا اطالعات و راهنماهــای اتحادیه
صنایع شــیمیایی آلمان )VCI( 7پسماندهای
خود را دفع میکنند .مطابق با فهرست پسماند
اروپایی و لیست پسماندهای خطرناک (موسسه
حفاظت محیطزیست اروپایی ،)EPA ،8پسماند
رنــگ (به عنــوان مثال ،پســماندهای حاصل
از تولیــد ،فرموالســیون ،تهیه و اســتفاده از
پوشــشهای حاوی رنگ ،روغن جال ،رنگهای
شیشــهای ،و نیز جوهر پرینــت و بتونهها) جز
مواد خطرناک دســتهبندی میشود .شرکتها
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مقـاالت
در مورد چگونگی دفن مناســب پسماندها در
دوره عمر محصول به اطالعات بهروز نیاز دارند.
 7. 3اطالعات اضافه مورد نیاز
در پاسخ به سوال« ،در کدامیک از موضوعات
شــما نیاز بــه اطالعــات بیشــتری دارید؟»
پاســخهای متفاوتــی ذکر شــد .بــه عنوان
مثــال40 ،درصد از شــرکتها تمایل به ایجاد
ویژگیهای جدید یا بهبود خواص با اســتفاده
از قابلیت بالقوه  ENPsداشــتند35 ،درصد در
مــورد آگاهی از آخرین تغییــرات قوانین ملی
در مــورد محصوالت نانــو35 ،درصد در زمینه
قوانین بینالمللی30 ،درصد در زمینه وضعیت
دانش در زمینه خطرات  ENPsبر ســامتی و
محیطزیســت30 ،درصد در زمینــه »بهترین
اقدامات» و 20درصــد نیز تمایل به آگاهی در
مورد استفاده ایمن از  ENPsداشتند.
 ۴بحث
نتایج حاصل از این نظرسنجی شامل اطالعات
بــهروز در مورد پوشــشهای نمــای نانویی و
انتظارات صنعــت در زمینه بهبــود قابلیت و
کارایی زیســتمحیطی آنها است .نظرسنجی
نشان داد که اطالعات محدودی در مورد مقدار
و انواع  ENPsمورد استفاده در صنعت پوشش و
مکانیزم بهبود قابلیتهای پوششنما با افزودن
 ،ENPsوجود دارد .با اینحال ،این نظرسنجی
روند این مسائل و قابلیتهایی ایجاد شده با هر
نوع  ENPsرا نشان میدهد.
نتایج این نظرســنجی مشــابه نظرســنجی
بروکهــاژن 9و همکارانــش نشــان داد کــه
تولیدکنندگان کوچک و متوســط به اطالعات
خاصی نیاز دارند .با اینحال ،شرکتهای بزرگ
قادر به تهیه اطالعــات در مورد مقدار ENPs
استفاده شده در پوششهای نمای خود در بازار
اروپا بودند و به نظر میرســد اطالعات خاصی
نیز در مورد  ENPsاســتفاده شــده دارند .این
نظرســنجی نشــان داد که  SiO2،TiO2و Ag
پراســتفادهترین  ENPsدر پوشــشهای نمــا
هســتند .شــرکتها اذعان کردند که همیشه
 ENPsبه صورت مســتقیم در فرموالســیون
پوشش اضافه نمیشــود ،بلکه در برخی مواقع
به صورت محصوالت واسطه مانند افزودنیها یا
رزینها مورد استفاده قرار میگیرد.
پیشبینی اکثر پاســخدهندگان ایجاد قابلیت
جدید در پوشــشهای نما با افــزودن ENPs
و یا بهبــود قابلیتهای موجــود در دوره عمر
محصوالت ،عمدتا در زمان استفاده از محصول
(یعنی خواص آســان تمیزشــونده ،محافظت
در برابــر پرتــو مــاورای بنفش ،خــواص ضد
میکروبــی ،مقاومت در برابر خراش) اســت .با
اینحال ،در مقایســه با پوشــشهای مرسوم:
36درصد بهبود قابل مالحظه27 ،درصد بهبود
تدریجی قابلیتها را گزارش کردند ،در حالیکه

40
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37درصــد بهبودی نســبت به مواد مرســوم
مشاهده نکردند .این نتایج منطبق با مطالعات
محدودی است که در این زمینه وجود دارد .به
عنوان مثال ،قابلیت پوششهای حاوی nano-
( TiO2خاصیــت فوتوکاتالیتیک)nano-SiO2 ،
(مقاومت به خراش و االستیسیته) و nano-Ag
(اثــر ضد میکروبی و انتشــار  )Ag-ENPمورد
بررســی قرار گرفت .با علم بــه خواص ذرات
 ،ENPاین امر چالشهای مهم دســتیابی به
قابلیتهای مطلوب در پوشــش نما را نشــان
میدهــد .بنابراین ،شــرکتها در مورد بهبود
قابلیت و مزایای حاصل از  ENPsدر پوششها
به اطالعات بیشتری نیاز دارند.
در مــورد مکانیزمهای برهمکنش بین ENPs
و زمینه پوشش اطالعاتی وجود ندارد .افزودن
 ENPsبه فرموالسیون پوشش به معنی کیفیت
بهتر محصول و یا حفظ حالت و قابلیت ENPs
در محصول نهایی نیســت (به عنــوان مثال،
گرانوله شــدن  ENPsیا تشــکیل شبکه پایدار
از  .)ENPsبنابرایــن ،بهبود قابلیت پوشــش با
استفاده از  ENPsدائمی نیست و این چالشی در
برابر تولیدکنندگان  ENPsو پوشــشنما است.
پس در وهلهی اول درک شــیمی خود پوشش
(یعنی روش انتخاب فرموالســیون برای مواد
تشــکیلدهنده در ترکیبات پیچیده با بیش از
 20ماده به منظور دستیابی به ویژگی کلیدی
مورد نظــر مصرفکننده) ،ثانیــا ،درک حالت
(منفرد ،ذرات آزاد ،گرانولهها یا شــبکههای با
پیوند شــیمیایی) و چگونگی افزودن  ENPsبه
زمینه پوشــش (مکانیکی ،شــیمیایی ،جذب)
مهم اســت .به عنوان مثــال فرایندهایی که از
سنتز هیدروترمال برای تولید نانوذرات و ذرات
از پیش تثبیتشــده استفاده میکنند ،مانع از
گرانوله شدن میشــوند .اما برای ایجاد مزایای
حداکثری فرموالسیون دقیق بسیار مهم است.
به نظر میرسد که بهبود کیفیت پوششهای
نمای نانو را میتوان با آزمونهای اســتاندارد
مرســوم مورد بررســی قرار داد .برای بررسی
کیفیت پوششهای نما مانند دوام و درخشندگی
رنــگ ( ،)VOB/C DIN 18363/2.4.1مقاومت
به ضربه ( ،)DIN EN14019فرســایش در اثر
هوا (ISO 4628/2-6 ،ISO 2813 ،ISO 11507
 ،)EN 927-6یا انتشــار مــواد ()DIN 16105
(جدول )2آزمونهای اســتانداردی وجود دارد.
با اینحال ،توســعهی آزمــون کیفیت مختص
پوشــشهای  ENPsگامی ارزشمند محسوب
میشود.
با استفاده از آزمونهای مرسوم امکان نمایش
پایداری  ENPsدر پوشــش نانــو وجود دارد.
بنابراین میزان انتشــار  ENPsقابل پیشبینی
اســت .تاکنون مطالعات کمی بر روی انتشــار
 ENPsاز پوشــشهای نما انجام شده است .اما
این مطالعات کم نیز نشان داده است که میزان
انتشــار  TiO2و  SiO2از پوشــشهای خارجی

کم است و احتمال انتشــار مقدار قابلتوجهی
از  nano-TiO2و  nano-SiO2بــه محیط وجود
ندارد .اما ،در حین آزمونهای فرسایش در اثر
هوا در خانــۀ مدل ،انتشــار ذرات Nano-Ag
مشاهده شده است.
با توجه بــه پتانســیل موجود بــرای بهبود
کارایــی زیســتمحیطی پوشــشهای نما با
افــزودن 20 ،ENPsدرصــد پاســخدهندگان
امــکان صرفهجویی در مــواد و انرژی در حین
تولید40 ،درصد امکان انتشار مواد خطرناک از
محصول نهایی را پیشبینی کردند و  55درصد
امیدوار بودند که  ENPsعمر کاری محصول را
افزایش و هزینه نگهداری نما را کاهش دهد .با
اینحال ،چون برخی از پاسخدهندگان پاسخی
نداند (30درصــد) ،و با توجــه نتایجی قبلی،
مشخص شد که در حال حاضر تمرکز نوآوری
بر استفاده از قابلیت بالقوه  ENPsبرای مسائل
زیستمحیطی نیست و بهبود عملکرد پوشش
در اولویت است.
متــون کمی در مــورد بهبود واقعــی کارایی
زیســتمحیطی با اســتفاده از پوشــشهای
نانو وجــود دارد .به عنوان مثال ،هیشــیر 10و
همکارانش خطــرات بالقوه زیســتمحیطی،
ســامتی و ایمنی ( )EHSپوششهای حاوی
 ENPsو انتشار بالقوه  ENPsدر تمام طول عمر
محصول را با ارزیابی چرخه عمر )LCA( 11آن
بررسی کردند .هدف اصلی این مطالعه ،تبیین
چگونگی اثر پوشــشهای نمای نانو در کارایی
بهتر زیستمحیطی آنها نسبت به پوششهای
مرســوم اســت .پوشــشهای نمــای حاوی
 nano-Ag ،nano-TiO2و  nano-SiO2بررسی و
با پوششهای نمای مشابه و بدون  ENPsمقایسه
شد .نتایج نشان داد که مزایای زیستمحیطی
بالقوه ،شدیدا ً وابسته به ترکیب شیمیایی اصلی
و قابلیــت خود رنگ اســت و افــزودن مقادیر
متفــاوت  ENPsدر این مورد اثرگذار نیســت.
عوامل زیــر در بهبود کارایی زیســتمحیطی
تعیینکننده هســتند)i) ENP :جایگزین یک
ماده فعال در ترکیب شــمیایی اولیه رنگ شده
و به عنوان مادهی اضافی نباشــد؛ ( )iiترکیب
جدید میبایست عمر مفید رنگ را به اندازهای
افزایش دهد که مصرف کلی رنگ در دوره عمر
ســاختمان کاهش یابد؛ و ( )iiiانتشــار ENPs
میبایست حداقل شــود (بویژه با دفع رنگها
و بستهبندیهای مصرف نشده) .زمانی که این
سه شــرط برآورده شود ،پوشــش نانو کارایی
زیســتمحیطی را نیز بهبود میبخشــد (برای
شرایطی که پوشش حاوی  nano-TiO2است).
بهرهبرداری از ایــن اطالعات و انجام مطالعات
بیشــتر فرصتی برای کمک بــه بهبود کارایی
زیســتمحیطی پوششهای نمای جدید ایجاد
میکند.
یکــی دیگر از نتایــج این نظرســنجی ،نبود
دانش در زمینه دفن پســماندهای  ENPروی

تجهیــزات تولیدی (به عنوان مثــال ،ظروف،
تجهیــزات محافظتی و غیــره) ،ابزارهای مورد
استفاده در زمان استفاده (غلطکها ،اسپری و
برسها) و پوششهای نانو روی مواد ساختمانی
پــس از پایان عمر مفید آنها اســت .در حال
حاضر برای پسماند حاصل از پوششهای پایه
 ENPقوانینی وجود ندارد اما کاتالوگ پسماند
اروپایی و همچنین لیســت پســماند رنگها
(که خطرناک محســوب میشوند) وجود دارد،
بنابراین امکان نظارت بر دفن آنها وجود دارد.
باید پروژههای تحقیقات بیشتری تعریف شود
تا اســتراتژیهای عملی و راهنماهایی در مورد
چگونگی کاهش خطرات دفع این پســماندها
ایجاد شود.
 ۵نتیجهگیری
نتایج نیمهکمی این نظرسنجی چالشهای
کوتــاه مدت و بلند مدتی را نشــان داد که
باید توســط شــرکتها و موسسات علمی
مورد توجه قــرار گیرند .یکی از چالشهای
کوتاهمــدت ،دفن مناســب پســماندهای
پوشش حاوی  ENPو تجهیزاتی (به عنوان
مثال تجهیــزات محافظتی) اســت که در
حین تولیــد و اســتفاده از این محصوالت
آلــوده میشــوند .بــه نظر میرســد که

شرکتهای بزرگ این پسماندها را به عنوان
پسماندهای خطرناک دفن میکنند (مطابق
با  .)EPA2002در مقابل شرکتهای کوچک
و متوســط و مصرفکننــدگان ،اطالعــات
کافی در مــورد نحوه دفع این پســماندها
ندارند .در اینجا ،موسســاتی که نمایندگی
تولیدکننــدگان  ENPsو پوشــشهای پایه
( ENPsافزودنی ،رزینها) را دارند میتوانند
مطابــق با قوانیــن محلی ،پیشــنهاداتی را
بــه تولیدکننــدگان کوچک و متوســط و
مصرفکنندگان ارائه دهند .دانشمندان باید
روی سرنوشــت  ENPsبا روشهای مختلف
دفن آنها (ســوزاندن ،دفنکردن ،تصفیه با
آب) بررسی بیشتری انجام دهند .در آینده
این دانش برای آگاهی از نحوه دفن مقادیر
زیادی مواد ساختمانی با پوششهای حاوی
 ENPsبسیار ارزشمند خواهد بود.
شــرکتها ،بهخصــوص تولیدکننــدگان
کوچک و متوســط ،در مورد نوع و خواص
فیزیکی شــیمیایی  ENPsکــه به صوررت
مستقیم یا ترکیبات واسط در محصوالتشان
استفاده میشوند ،اطالعاتی ندارند .بهمنظور
توســعه کارآمد پوششهای جدید با کارایی
باال و کنترل ایمن پوشــشهای بهبود یافته
با نانو ایجاد ارتبــاط بین فعاالن در زنجیره

ارزش پوشــشهای نمای نانو مفید اســت.
بنابرایــن ،نتایج این نظرســنجی باید نقطه
اتکایی بــرای تصمیمگیــری آگاهانهتر در
افزودن  ENPsیا افزودنیهای بهبودیافته با
نانو به فرموالسیون پوشش باشد.
عالوه بر ایــن ،چالشهــای میانمدت یا
بلندمدت ماننــد عدم درک مکانیزم موجود
بین خــواص فیزیکی-شــیمیایی  ENPsو
برهمکنش آنها با زمینه محصول و قابلیت
حاصل از آنها وجود دارد .دانشمندان مواد
بایــد اطالعات با جزئیات بیشــتر در زمینه
رفتار فیزیکی و شــیمیایی یک  ENPخاص
و همچنین مواد زمینه ارائه کنند .شرکتها
با همــکاری مهندســین مــواد ،چگونگی
اثرگذاری ســاختارهای شیمیایی و فیزیکی
بر روی قابلیت پوششها را یافته و طراحی
بــا بازدهی باالتر برای پوشــشهای ENPs
ارائه دهند.
عمومــا صنعــت رنــگ تمایل بــه تولید
محصوالت پایه آبی و فرموالســیون سادهتر
و پوششهایی با کارایی زیستمحیطی بهتر
دارد .بنابراین ،شــرکتها و دانشمندان باید
از تــوان بالقوه  ENPsبــرای بهبود کارایی
زیســتمحیطی بهرهبرداری کرده و مزیتی
رقابتی برای پوششهای نانو ایجاد کنند.
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