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  : پيشگفتار)1
در زمينه تحقيقات آنها  از جمله . تحقيقات بسيار زيادي انجام شده استپليمريدر صنايع تاكنون در دنيا 

 است كه كامپوزيتاعم از نانوفيلرها و نانوموارد استفاده از فناوري نانو . فناوري نانو در صنعت الستيك است
   .دهداي ميخواص ويژه الستيكهابه 

 به ميزان 2015 بيليون يورو و در سال 200 به ميزان 2005 بازار نانوكامپوزيت در BSFبر اساس آمار 
 ميليون يورو در تحقيقات در 1500 كشوري مثل ژاپن 2002در سال . بيني شده است بيليون يورو پيش1200

اكثر . توانيم رها كنيمتحقيقات در زمينه فناوري نانو را بدون شك نمي . كرده استزمينه فناوري نانو صرف
توليد عنوان مثال كشور هند را شروع كرده است، به فعاليت در زمينه نانو تحقيقات ودنيا كشورهاي 

  . را شروع كرده است  SBRنانوكامپوزيت 
 است و علت سوق پيدا كرده) پروپيلننانوپلي( PPنانواستفاده از صنايع خودرو در دنيا به سمت همچنين 

بنابراين . اينگونه مواد استضربه مقاومت اصلي آن خواص مناسب از جمله سبكي، مقاومت حرارتي و 
  .سازدرسيدن به خواص مطلوب ضرورت توجه به آن را بيش از هرچيز ديگر براي ما نمايان مي

بندي عت الستيك برگزار گرديد كه گزارش حاضر جمعدر اين راستا همايش كاربرد فناوري نانو در صن

  .يشي مذكور استاندهم

هاي مطرح در زمينه كاربرد انديشي به ايدهبعد از بيان اهداف هم .باشداين جزوه شامل پنج فصل مي

گيري هاي صنعت الستيك در مواجهه با فناوري نانو و نتيجهدر ادامه چالش. فناوري نانو اشاره شده است

   .رده شده استآو
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  )به ترتيب حروف الفبا(: انديشيكننده در هم افراد شركت)2
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  دكتر جاللي
 عضو هئيت علمي دانشكده مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اميركبير

  

  مهندس رحماني
   توليد و مشاور مديرعامل شركت الستيك كرمانمعاون

  

  مهندس سازش
   شركت ايران تايرR&Dمدير 

  
    ييمهندس شاهميرزا

 مدير كميته ترويج ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

  

  مهندس صحرائيان
 دبير كميته نانوفناوري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
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مهندسي پليمر و آقاي آقاي دکتر محسني دانشکده (همچنين دو تن از استادان دانشگاه صنعتي اميركبير 

  . نيز در جمع صاحبنظران حضور داشنتد)دانشکده فيزيک مهندس هاشمي
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  ): نانو در صنعت الستيكي فناوريكاربردها (* مقدمه)3
سازي عمل آمده چهار ماده نانومتري هستند كه كاربرد فراواني در صنعت الستيكقيقات بهبا توجه به تح

، نانوكربنات كلسيم، الماس )NanoZnO(اكسيدروي نانومتري : چهار ماده موردنظر عبارتنداز. اندپيدا كرده

  .رسنانومتري، ذرات نانومتري خاك

ي كه در مقياس اتمي بين اين مواد و يليل پيوندها به د،با اضافه كردن اين مواد به تركيبات الستيك

توان به افزايش يابد، ميگيرد، عالوه بر اين كه خواص فيزيكي آنها بهبود ميتركيبات الستيك صورت مي

. مقاومت سايش، افزايش استحكام، بهبود خاصيت مكانيكي، افزايش حد پارگي و حد شكستگي اشاره كرد

 تاثير گذاشته و باعث لطافت، همواري، صافي و ظرافت شكل ظاهري الستيك در زيبايي ظاهري الستيك نيز

، با كيفيت باال، زيبايي و در ترشود كه محصوالت نهايي، مرغوبهمه اينها به نوبه خود باعث مي. گرددمي

  .نهايت بازارپسند باشند و توانايي رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني را داشته باشند
  

  :در الستيك) NanoZnO( اكسيدروي نانومتري كاربرد) 1-3
. سازي دارداي در صنعت الستيكاي غيرآلي و فعال است كه كاربرد گستردهاكسيدروي نانومتري ماده

صورت پودرهاي ها و خاصيت غيرچسبندگي آنها باعث شده كه اكسيدروي نانومتري بهكوچكي كريستال

  .زردرنگ كروي و متخلخل باشد
  .  اقتباس شده استir.nano.wwwن گزارش تماماً از سايت مقدمه اي * 
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ها، بازدهي باال، توان به پايين آمدن هزينهاز خصوصيات استفاده از اين تكنولوژي در صنعت الستيك، مي

  .ره كردخيلي سريع و هوشمند و دامنه دمايي گسترده اشا) Volcanization(ولكانيزاسيون 

اثرات سطحي و فعاليت باالي اكسيدروي نانومتري ناشي از اندازة بسيار كوچك، سطح موثر خيلي زياد و 

 . خوب آن استيكشسان

توان به زيبايي و شود از جمله مياستفاده از اكسيد روي نانومتري در الستيك باعث بهبود خواص آن مي

، افزايش استحكام مكانيكي الستيك، افزايش  شكل ظاهرييظرافت بخشيدن به آن، صافي و هموار

، پايداري دمايي باال، طول عمر زياد و همچنين افزايش )خاصيت ضد اصطكاكي و سايش(مقاومت سايشي 

  .حد پارگي تركيبات الستيك اشاره كرد كه همگي اينها بصورت تجربي ثابت شده است

 خواص فيزيكي الستيك در اثر اضافه شدن توان نتيجه گرفت بهبود يافتنبراساس نتايج بدست آمده مي

ZnOهاي الستيك است كه در مقياس اتمي صورت ، ناشي از پيوند ساختار نانومتري اكسيد روي با مولكول

  .گيردمي

اكسيد روي نانومتري در مقايسه با اكسيد روي معمولي داراي اندازة بسيار كوچك ولي در عوض داراي 

دليل اينكه پيوندهاي بين اكسيد از لحاظ شيميايي بسيار فعال و همچنين به. باشدسطح موثر بسيار زيادي مي

گيرد، استفاده از اكسيدروي نانومتري خواص فيزيكي روي نانومتري و الستيك در مقياس مولكولي انجام مي

  .بخشدتركيبات الستيك را بهبود مي... و خواص مكانيكي از قبيل حد پارگي، مقاومت سايشي و 
  

  : كاربرد نانوكربنات كلسيم در الستيك)2-3
رود، زيرا اثرات خيلي خوبي نسبت به كار مياي در صنايع السيتك بهطور گستردهنانوكربنات كلسيم به

  .كربنات معمولي بر روي خواص و كيفيت الستيك دارد
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شود تيك مياستفاده از نانوكربنات كلسيم در صنايع الستيك باعث بهبود كيفيت و خواص تركيبات الس

توان به توانايي توليد در مقياس زياد، افزايش استحكام از جمله مزاياي استفاده از نانوكربنات كلسيم مي

پذير شدن تركيبات و انعطاف) افزايش استحكام مكانيكي(الستيك، بهبود بخشيدن خواص مكانيكي 

ستيك در شكل ظاهري آنها نيز همچنين عالوه بر بهبود خواص فيزيكي، تركيبات ال. الستيك اشاره كرد

بخشد كه اين خود در مرغوبيت كاال و بازارپسند بودن آن تاثير گذارد و به آنها زيبايي و ظرافت ميتاثير مي

  .بسزايي دارد

  .رودكار ميدهي الستيك بهنانوكربنات كلسيم سبك بيشتر در پالستيك و پوشش

، NP طبيعي و مصنوعي از قبيل يهات كلسيم به الستيكدست آوردن مزاياي ذكر شده، نانوكربنابراي به

SBR ،BR ،SBS ،EPDMدهد كه استحكام الستيك بسيار باال دست آمده نشان مي نتايج به.گردد اضافه مي

  .رودمي

بخشي نانوكربنات كلسيم برخواسته از پيچيدگي فيزيكي ناشي از پيوستگي در پليمرهاي آن و استحكام

  . ناشي از سطح تعميم يافته آن استواكنشهاي شيميايي

نانوكربنات كلسيم سختي الستيك و حد گسيختگي پليمرهاي الستيك را افزايش داده و حداكثر تواني 

همچنين مقاومت الستيك را در برابر سايش . بخشدتواند تحمل كند تا پاره شود را بهبود ميكه الستيك مي

  .دهدافزايش مي

همراه دارد و همچنين باعث آورد و سود زيادي را بهها را پايين ميلسيم هزينهبه كار بردن نانوكربنات ك

  .گرددروز شدن تكنولوژي و توانائي رقابت در عرصه جهاني ميهب

طور كلي يا جرئي به تركيبات الستيك جهت افزايش طور كلي نانوكربنات كلسيم در موارد زيادي بهبه

  .شوداستحكام آنها افزوده مي
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  :كاربرد ساختارهاي نانومتري الماس در الستيك) 3-3
ها و از جمله الستيك در مواد ضد اصطكاك، مواد اي در كامپوزيتطور گستردهالماس نانومتري به

شوند كه داراي خواص اين ساختارهاي نانومتري الماس از روش احتراق توليد مي. رودكار مي بهليزكننده

  :توان به موارد زير اشاره كرداي هستند از جمله ميبرجسته

  )بلوري(ساختار كريستالي  )1

 سطح شيميايي كامال ناپايدار )2

 شكل كامال كروي )3

 ساختمان شيميايي بسيار محكم )4

 فعاليت جذب سطحي بسيار باال )5

و  Poly Soprene Rubberدر روسيه، الماس نانومتري با درصدهاي مختلف به الستيك طبيعي، 

FluorineRubber  هايي كه در صنعت كاربرد دارند از قبيل كاربرد در تاير اتومبيل، الستيك براي ساخت

دهد كه با اضافه كردن دست آمده نشان مينتايج به. گيردمورد استفاده قرار مي... هاي انتقال آب و لوله

  توان به ييابد از جمله مها خواص آنها به شكل قابل توجهي بهبود ميساختارهاي نانومتري الماس به الستيك

  پذيري الستيك برابر شدن خاصيت انعطاف5 الي 4 )1

  برابري درجه استحكام2,5 الي 2افزيش  )2

  Kg/cm2700-620افزايش حد شكستگي تا حدود  )3

  برابر شدن قدرت بريده شدن آنها3 )4

  .يابد مي بهبودو همچنين به اندازة خيلي زيادي خاصيت ضدپارگي آنها در دماي باال و پايين
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  :رس در الستيكاربرد ذرات نانومتري خاكك) 4-3
اي در صنعت الستيك پيدا كرده است و اكنون يكي از مواد نانومتري كه كاربردهاي تجاري گسترده

كنند، ذرات اي از آن در محصوالت خود استفاده ميسازي بطور گستردههاي بزرگ الستيكشركت

كند كه اي بهبود پيدا ميواص آن بطور قابل مالحظهرس است كه با افزودن آن به الستيك خنانومتري خاك

  .توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مي

 افزايش مقاومت الستيك در برابر سايش )1

 افزايش استحكام مكانيكي )2

 افزايش مقاومت گرمايي )3

 كاهش قابليت اشتعال )4

 بهبود بخشيدن اعوجاج گرمايي )5

  

اند در جدولي منيه توليد مواد اوليه فوق مبادرت ورزيدههايي كه در زهمچنين در پيوست كشورها و شركت

  .آورده شده است
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  :كاربردي در فناوري نانو يپرداز اهداف طرح ايده)4
پردازي انديشي در قالب طرح ايدهانديشي كاربرد فناوري نانو در صنعت الستيك، اولين همهماز آنجا كه 

  :آورده شده است يپرداز در ذيل برخي اهداف طرح ايده،كاربردي در حوزه فناوري نانو است
  

  :معرفي) 1-4
طور همزمان است؛ از جمله سعي دارد  پردازي، طرحي ابداعي براي برآوردن چندين نياز بهطرح ايده

دهي كند، فضاي  شدن و نيازهاي روز كشور جهت هاي متخصصين را در جهت كاربرديتحقيقات و ايده

 متخصصين كشور را به سمت  فضاي كاربردي و صنعتي سوق دهد، اذهان را با اهداف زدگي موجود بين علم

هاي آن آماده نمايد، متخصصين و  ستاد ويژه توسعه فناوري نانو آشنا نموده و آنها را براي پذيرش برنامه

هاي  هاي مختلف زنجيره هاي موجود در كشور آشنا نمايد، حلقه مديران را با يكديگر و طرحها و ايده

  .ها را با يكديگر آشنا سازد و غيره سازي ايده تجاري
  

  :پردازياهداف طرح ايده) 2-4
در مقابل اشتغال صرف به (كردن نانو  جلب نظر اذهان متخصصين به كاربردهاي نانو و ابزارهاي كاربردي )1

  ).پژوهش علمي
  كاربردهاي نانوو) صنايع موجود و معضالت ملي(توجه دادن اذهان متخصصين به شرايط كشور  )2
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هاي واقعي كشور و اينكه واقعاً چند طرح قابل اجرا به صورت  شدن اذهان مديران با پتانسيل آشنا )3

 .بالقوه يا بالفعل در كشور وجود دارد

 .هاي كاربردي هستند آشنايي با متخصصين و كارآفريناني كه واقعاً صاحب طرح و ايده )4

اند در جهت  تلف كه با يكديگر آشنايي قبلي نداشتهايجاد ارتباط بين بخشهاي مكمل طرحهاي مخ )5

 .هاي علم تا بازار كمك به تشكيل زنجيره

  
  :انديشي كاربرد فناوري نانو در صنعت الستيكهمخاص اهداف ) 2-4
در زمينه اندركاران صنعت ن و دانشگاهيان با دستحققامبيان ضرورت وجود ارتباط تنكاتنگ بين  .1

بيان اهميت استفاده ها و بطوركلي ها و پالستيك اعم از الستيكمواد پليمريبكارگيري فناوري نانو در 

 . از نانوكامپوزيت جهت باال بردن خواص مواد پليمري

 .تحولي ايجاد كندآشنايي صنعتگران الستيك با فناوري نانو و اينكه اين فناوري توانسته در دنيا  .2

. نه باال بردن كارايي تايرها با استفاده از فناوري نانواظهار تمايل برخي از مديران صنعت الستيك در زمي .3

  . همچنين دانستن نحوه بكارگيري فناوري نانو در صنعت الستيك

هاي مشترك بين دانشگاه و صنعت در سازي براي فعاليتزمينه .4

جهت استفاده از امكانات موجود در صنايع، جهت رفع مشكالت 

 تكنولوژي صنايع نياز به هر حال جهت توسعه. تكنولوژيكي آنان

  .به فعاليتهاي مشترك وجود دارد

هاي مطرح شده در استفاده از فناوري نانو در صنعت الستيك به بحث گذاشته شده انديشي ايدهدر اين هم

  . در صنعت الستيك پرداخته شده استروي توسعه فناوري نانوپيش يو چالشهاو سپس به بيان مشكالت 
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  : از طرف اساتيد و پژوهشگرانانديشي شده در همهاي مطرح ايده)5

  

به عنوان مقاوم،  SBRتهيه نانوكامپوزيت االستومرها از جمله :افزايش دماي اشتعال الستيك) 1-5

 و استحكام مكانيكي باال  از جمله افزايش دماي اشتعال در الستيك سبب بهبود برخي خواصمواد پايه

  )دكتر كتباب. (است دوده زيادي ازمقدار حذف شود و دليل اصلي آن  مي
  

با وزن كم از طريق جايگزين  نانوكامپوزيت االستومرها سازي تهيه و بهينه :كاهش وزن الستيك) 2-5

توسط درصد بسيار كم از حذف درصد قابل توجهي دوده  امكان ، الستيككردن اين مواد با دوده در

 تا 40 استحكام مكانيكي معادل تواند درصد نانوفيلر مي5 تا 3 حدود بطوريكه افزودن. وجود داردنانوفيلر 

قابل  به مقدار  الستيك، وزن آنهب درصد نانوفيلر 5 تا 3بنابراين با افزودن . دوده را ايجاد كنددرصد  45

 )دكتر كتباب(. يابدكاهش ميتوجهي 
  

بدليل  EPDMه االستومرها بويژنانوكامپوزيت : در مقابل نفوذپذيري گازت مقاومافزايش ) 3-5

مورد  پوشش داخلي تاير و تيوبها درتوانند عبوردهي كم نسبت به گازها بويژه هوا ميدارا بودن ضريب 

 برابر مقاومت بسيار باالي آن در EPDM هاي نانوكامپوزيتزيرا يكي از ويژگي. گيرداستفاده قرار مي

همچنين . تواند جايگزين مواد امروزي گرددها ميبنابراين اين نانوكامپوزيت. باشدنفوذ و عبور گازها مي
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ها تواند در آلياژهاي مختلف با ترموپالستيك از جمله االستومرهايي است كه ميهااين نانوكامپوزيت

  )دكتر كتباب. (داشته باشددر صنعت خوردو را كاربردهاي وسيعي 

يك ماده عنوان به تواندميها نانوكامپوزيت ترموپالست االستومر :قطعات الستيكي خودرو) 4-5

باال بودن مدول اين مواد،  ويژگيهاي از. رودخوردو بكار ميقطعات ساخت و توليد مصرف در صنايع پر

لذا نانوكامپوزيت ترموپالستيك . باشد پايداري ابعاد، وزن كم، مقاومت شعله مي، مقاومت حرارتي باال،

. نمايدمگيري را در ساخت قطعات خوردو ايجاد ميتوانند تحول چش ميEPDM و PPاالستومرهاي پايه 

  )دكتر كتباب(
  

 سببروي در تركيبات تاير داكسيو نانواستفاده از نانوسيليكا  :افزايش مقاومت سايشي الستيك) 5-5

-  بطوريكه با افزودن اين مواد به الستيك عالوه بر خواصي ويژه.شودل عظيمي در صنعت الستيك ميتحو

دكتر . (ها وجود داردد، امكان افزايش مقاومت سايشي اين الستيكندهه الستيك مياي كه اين مواد ب

  )كتباب
  

را مصرف دوده توان ميفيلرها نانوميزان مصرف يكي از با افزودن  :نسبت وزن تاير به عمر آن) 6-5

 باال بردن عمر بنابراين جهت.  افزايش يابدر كم شود، عمر الستيكاگر وزن تايبه عبارت ديگر . آوردپايين 

  )مهندس ارشادي. (الستيك كافي است با افزودن يكسري مواد نانومتري به الستيك عمر آن را افزايش داد
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  :ه با فناوري  نانوهصنعت الستيك كشور در مواج مطرح شده از طرف هاي چالش)6
هايي كه  ال از مزيتضمن استقب ،كشور كيصنعت الستصاحبان  ، نانويفناورتوسعه  اه بهدر مواج

را مطرح نمودند  ياهيد عديها مشكالت و چالشكند، شده توسط اساتيد براي آنها ايجاد مي هاي مطرح ايده

  :ن صنعت آورده شده استي ايروشي پيها چالشيل برخي در ذكه
  

  :عدم شناخت كافي صنعت از مقوله فناوري نانو) 1-6
عدم فرهنگسازي ي كافي نداشته باشند، يآشناقوله فناوري نانو  صنعتگران با مشودمياز داليلي كه سبب 

در صورتي كه براي صنايع كشور مانند صنعت الستيك، ضرورت نياز و توجه به . در اين صنايع استصحيح 

. هاي جديد از جمله فناوري نانو تبيين نگردد، هيچگاه صنعتگران به سراغ چنين فناوري نخواهند رفتفناوري

 چرا و به چه دليل ،داند خواص ماده نانو چيست با فناوري نانو آشنا نيست و نميصنعتي كهيگر به عبارت د

  . بايد در اين زمينه پروژه تعريف كند
  

 :هاي تحقيقاتيمشخص نبودن اولويت) 2-6

هاي تحقيقاتي در  اولويت، بايدعالوه بر فرهنگسازي قوي،  الستيكجهت توسعه فناوري نانو در صنايع

 و برروي آن شده نه خاص متمركز در چند زميبندي بايد اولويت .شودمشخص نيز مواد پليمري ه زمين

در كاهش  SBRالعاده خواص فوقمثالً دكتر كتباب اعتقاد داشت كه به علت  .اي شودجديگذاري سرمايه
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ناوري نانو در هاي اصلي فتواند از اولويتمي اين مواد ،خواص سايشيافزايش وزن، افزايش استحكام و 

  .صنعت پليمري باشد
  

  : به دليل ساير مشكالتش فناوري نانو از طرف صنعترعدم پذي) 3-6
 كه مانع توجه به مقاالتي چون فناوري نانو وجود دارد ديگرياكنون در صنعت تاير كشور، مشكالت هم

نيز بكارگيري ميكروفيلرها و ه تهيبراي  اكنون ما هم"كرد  يكي از صنعتگران اظهار ميعنوان مثال به. شود مي

صنعتگران مشكالت پيش روي اين  " ! نانوتكنولوژي جهش كنيمخواهيم بهبا اين شرايط مي ؛مشكل داريم

كننده فقط به يك توزيعآينده ممكن است در پنج سال گفتند ما  دانستند كه مي صنعت را به حدي جدي مي

  . شويمتاير از خارج تبديل 
  

  :شكالت تكنولوژيكي جديدممواجهه با ) 4-6
شدن هر تكنولوژي يا مواد اوليه جديد به سيستم، از جهات ديگري دچار  صنعت نگران است كه با اضافه

يند بعد از افزودن مواد نانومتري مانند نانوذرات روي، در فرآ" :كردند كه مشكالت فني شود؛ مثالً سوال مي

دماي  ،)در حد نانومتري( باشند ذرات ما ريز اگر ؟نيمبا چه ميكسري مخلوط كتاير، اين مواد را ساخت 

است يا  به تنهايي پاسخگو جهت بهبود خواصاستفاده از نانوذرات در تاير آيا  ؟رودمينباال خيلي سيستم 

تجهيزات متناسب با آن و بكار گرفت ديگري عالوه بر استفاده از اين مواد جديد، تكنولوژي بايد اينكه 

  "خريداري شوند؟

  آيا تا وقتي تحت ليسانس باشيم امكان استفاده از فناوري نانو وجود دارد؟) 5-6
-  از تكنولوژياستفادهشود، حق ديگري اداره ميآيا صنعتي كه تحت ليسانس شركت " :شودميپرسيده 

جهت پيشبرد " ؟شودعمل  اخذ شدهليسانس  بايد حتما تحتيا  ؟ داردرانانو فناوري هاي ديگر از جمله 

  .شناخته شوندهايي  الستيك كشور در زمينه توسعه فناوري نانو الزم است كه چنين محدوديتصنعت
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  قيمت مواد اولية نانويي پيشنهادي مشخص نيست) 6-6
 ،كشورهاي خارجيعالوه بر افزودن مواد نانوذره پيشنهادي به السيتك،  ،جهت بهبود خواص تاير

كنند كه تعداد آنها هم  پيشنهاد ميصنعت السيتك به را)  نيستندنانومتردر ابعاد هرچند (ديگري هاي افزودني

در  پس .ند بروها آنسراغد به نكنت نمياين مواد باالست و صنعتگران جرأ قيمتولي متاسفانه كم نيست 

  . مهم استانشده تاير هم براي صنعتگرعالوه بر كيفيت نهايي، قيمت تمامنتيجه 
 

  : نانوعدم تعريف صحيح از فناوري) 7-6
اي كه در صنعت الستيك مورد استفاده قرار عنوان مثال دوده به،نبايد تصور سطحي از فناوري نانو داشت

يك فيلر را  ًصرفانانو اين نيست كه  ."فناوري نانو"گوييم  ولي به اين نمي. ابعاد نانومتر استنيز در گيرد مي

  .  مواد منجر خواهد شد به تثبيت مورفولوژي،هاامپوزيتنانوكتوجه به دانش  بلكه  ماده پليمري اضافه كنيم،به
  

 :گذاري در مراكز تحقيق و توسعهعدم توجه كافي صنعت به سرمايه) 8-6

ار فعاليتهاي صنعتي خود، ن در كيد با،براي اينكه صنعت الستيك بتواند در زمينه فناوري نانو موفق باشد

گذاري تحقيقاتي نكنيم، در  اقدام به سرمايهاگر از هم اكنون .  فعالي در اين زمينه داشته باشدR&Dهاي بخش

 درصد از درآمد خود را صرف 6 نهعنوان مثال شركت ميشلن ساالبه. هاي بيشتري بپردازيم آينده بايد هزينه

   .كندتحقيقات مي
  

  :در كشورنانويي عدم وجود صنايع توليدكننده مواد اوليه ) 9-6
مواد داخلي ناوري نانو در صنعت الستيك كشور، عدم وجود توليدكننده يكي ديگر از مشكالت توسعه ف

 اين دليل است كه گذاري در اين زمينه بهعدم سرمايه. اوليه مانند نانواكسيد روي يا نانوكربنات كلسيم است

از آن استفاده نكرده است و دليل آن هم به سبب نبود فرهنگ مناسب در جامعه و كنندة داخلي مصرفهيچ 

 در صنعت استفاده تحقق كنيم تا اينكه بتوانيم از اين مواد جديد پس بايد فرهنگسازي و .ستابوده صنعت 
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- شود يا قيمت پايين مواد اوليه بايد ثابت كند تايرهايي كه از مواد نانو استفاده ميدكنندةتولي همچنين .كنيم

  .دهديدهد يا هر دوي اين خصوصيت را متري دارد يا كيفيت باالتري مي
  

  :هاي مفقوده در توسعه فناوري نانو در صنعت السيتكوجود برخي حلقه: مهم) 6- 10
توانند به هم مرتبط شوند و  واسطه نمي ساز بي هاي الستيك ها و شركت در جسله روشن شد كه دانشگاه

مثالً صنعت . شوند هاي توسعة تكنولوژي تكميل نمي اي وجود دارند كه بدون آنها زنجيره هاي مفقوده حلقه

  .كند بايد خود هزينة تست آن را تقبل نمايد معتقد بود كه كي كه يك تكنولوژي جديد را معرفي مي

از جمله مالكيت معنوي، اساسي   زيرساخت18 بايد براي تشكيل يك نظام ملي نوآوريبطور كلي 

در صنعت الستيك كشور اهيم مثالً اگر بخو . بوجود آيندره مراكز مديريت تكنولوژي و غيد، پتنت،استاندار

هاي حلقه اين  از جمله؛دنشوكه مانع مي وجود دارد هاي مفقودهيكسري حلقهاز فناوري نانو استفاده شود، 

و نيز برخي آزمايشات اقتصادي -فنيسنجي هاي اوليه مانند امكانه كه برخي پروژ است نبود مركزي،همفقود

ها را  وقتي كه نه صنعت و نه دانشگاه توان پرداخت اين هزينه. م دهدو تست را انجاگيري  نمونهاوليه مانند

  خواهد بود؟و چه ارگاني چه كسي چنين وظايفي برعهده ندارند، 

 هزينه هاي بنياديهبراي پروژاند كه هاي خصوصي اظهار داشتهبا توجه به جديد بودن فناوري نانو، شركت

  .ندنگذاري كهها سرماي كه در اين زمينهو تواني ندارند
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  :گيري نتيجه)7

مصرف كاهش كاهش وزن، :  در صنعت الستيك مفيد استجهتاستفاده از فناوري نانو از سه  )1

ها شديداً استقبال كرد ولي سئواالت جدي راجع به   صنعت الستيك كشور از اين ايده. و بهبود خواصانرژي

 .سازي و تست داشت ها و نحوة پياده هزينه

، انجام  صنعت الستيكفناوري نانو دردر زمينه فرهنگسازي ادامة  مناسب براي هايوشيكي از ر )2

 . دانشجويي در اين زمينه استهاينامهپايان

انجام يكسري  ،نانو در صنعت الستيك نه استفاده از فناوريزميگذاري جدي در قبل از سرمايه )3

كه هيچكدام صنعت و دانشگاه اعالم كردند  .رسد الزم بنظر مياقتصادي-سنجي فني مطالعات دقيق امكان

 .بودجة كافي براي انجام آن ندارند و بايد دولت كمك كنند+

 .رسدبندي در صنايع پليمري از طرف سياستگذاران در حوزه فناوري نانو، الزم به نظر مياولويت )4

عنوان  فقط به زيرا صنعت تاير،سازان نيستر تاي بر عهدةساخت مواد اوليه مانند نانوذرات روي )5

 .هاي مربوطه تاسيس شوند  در اين زمينه بايد شركت. اينگونه مواد استةكنندمصرف
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  : اوليانديشهم برگزاركننده) 8

  كميته نانوفناوري بسيج علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
اي از رشد برسد  سال به مرحله50طبق بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ايران اسالمي بايد بتواند در كمتر از 

عنوان صادركنندة دانش مطرح باشد، واحد علمي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير طي عزمي جدي كه به

  .تصميم به تشكيل كميته نانوفناوري دانشگاه نمود

هاي اين و فعاليت تاسيس گرديد كه در زير اهداف 1381كميته نانوفناوري بسيج علمي دانشگاه در آذر ماه سال 

  :كميته آورده شده است
  

  : كميتهاهداف) 1-8
سازي در زمينه فرهنگ( هاي نانوگسترش، پيشبرد و ارتقاء سطح دانش جامعه بويژه دانشگاهيان از فناوري •

  )نانوتكنولوژي
  شناسايي محققان و دانشجويان فعال در زمينه نانوتكنولوژي  •

   و سازمانهاي دولتيي با مراكز صنعتيايجاد ارتباط بين مراكز علمي و پژوهش •

هاي مرتبط با نانوتكنولوژي و هاي دولتي با پروژهمطلع نمودن هرچه بيشتر مراكز صنعتي و سازمان •

  گذاري در اين زمينهها براي سرمايهترغيب اين سازمان

  كمك به سياستگذاران امر توسعه فناوري نانو در كشور •
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 لعاتي مرتبط با حوزه نانوتكنولوژيهاي تحقيقاتي و مطاانجام پروژه •

  :هاي كميتهقالب فعاليت) 2-8
  همايش و كنفرانس •

  سمينارهاي يكروزه تخصصي •

  هاي آموزشيدوره •

  هاي مطالعاتي و تحقيقاتيپروژه •

 )مجله مهندسان، خبرنامه و چاپ كتاب(انتشارات  •

  :هاي انجام شدهبرخي فعاليت) 3-8
  82نانو، خرداد فناوريبا ا هدف آشنا نمودن دانشگاهيان برگزاري همايش اول نانوتكنولوژي ب-1

  82هاي آموزشي، آذر برگزاري همايش دوم نانوتكنولوژي به همراه كارگاه -2

  82 و آذر 82 ويژه نانوتكنولوژي، خرداد ر دو شماره از مجلة علمي مهندسانانتشا -3

 82 دانشگاهي دانشگاه، مهربرگزاري ورك شاپ نانوتكنولوژي در اردوي پيش -4

   82، آذر هاي ترويجي در جهت گسترش فعاليتايجاد ارتباط با شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران -5

 83 يپردازي و خالقيت در فناوري نانو، دهمايش ايده -6

  83 ي، د)ع(انتشار نشريه مشترك فناوري نانو با دانشگاه امام حسين  -7

 83د اندازها، اسفنبرگزاري همايش مواد پيشرفته، چالشها و چشم -8

  83 اسفند ،يبا موضوع نانوفناور مقاله در پنجمين كنفرانس دانشجويي مهندسي شيمي 2ارايه  -9

 83راه اندازي و تقويت سايت كميته نانوفناوري بسيج علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، آبان  -10

  83همايش كاربرد فناوري نانو در صنعت پليمر و رنگ، خرداد  -11

  83ور يكاربردهاي نانوذرات تيتانيم در صنعت، شهرانجام پروژه مطالعاتي با عنوان  -12
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ور يما، شهري، شبكه چهارم س"ميتوانيما م"سازي برنامه تلويزيوني در زمينه فناوري نانو با عنوان تهيه و آماده -13

83  

  83آلمان، مهر - غرفه در حاشيه كنفرانس نانوتكنولوژي ايرانبرپايي -14

  83ست، آذر ياتالت، نانوكيهاي تخصصي نانوكامپوزتشكيل گروه -15

  83اسفند ، SPMكارگاه آموزشي ميكروسكوپي  -16

  83برگزاري كارگاه كاربرد فناوري نانو در صنعت نفت و پتروشيمي، اسفند  -17

  83 استعدادهاي درخشان شهرستان دزفول، اسفند هايدبيرستانبرگزاري همايش نانوفناوري در  -18

 

  :هاي در دست انجامعاليتف) 4-8
 زيستربرد فناوري نانو در صنعت رنگ و محيطانديشي كابرگزاري هم •

 مشاركت در  برگزاري مسابقه طرح تجاري محصوالت فناوري نانو با موسسه بنياد توسعه فردا •

 تالش در جهت اراية درس نانوتكنولوژي در دانشگاه با همكاري معاونت آموزشي •

 ي فناوري نانورافزاي و سخترافزاايجاد بانك اطالعاتي نرم •

 به سفارش سازمان " گنجاندن بحث نانوتكنولوژي در كتب درسي دوره دبيرستان"روژه با عنوان انجام پ •

 ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورشپژوهش و برنامه

  

  

  

  

  

  



  
 24 كاربرد فناوري نانو در صنعت الستيك                                                                               / انديشي اول هم

  

  

  

  

  
  
  

  :پيوست) 9

  )www.nano.ir(   كنند شركتهايي كه در زمينه مواد نانومتري و صنعت الستيك كار مي) 1-9
  

 Shanxi Four Nano Technology Co.ltd  شركت

سازي  در زمينه توليد اكسيد روي نانومتري جهت كاربرد در صنعت الستيك  فعاليت
  كند بخصوص الستيك كاميون فعاليت مي

  چين  كشور
 htm.jhs/english/com.fhnm.www://http  آدرس اينترنتي

  

 Good year  شركت

باشد  هاي توليدكنندة الستيك در آلمان مي اين شركت يكي از بزرگترين شركت  فعاليت
  كند  در الستيك استفاده مي(Carbon black)كه از ذرات نانومتري دوده 

  آلمان  كشور
 com.goodyear.www  آدرس اينترنتي

  

  شركت
  )همكاري مشترك(

Shanxi LanHua HuaNing Nanometer Materilas Co.ltd 
And Shanxi LanHua Science and Technology pioneering 

Eguities Co.ltd 
سازي با  دو شركت فوق در توليد مواد نانومتري جهت استفاده در صنعت الستيك  فعاليت
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  .كنند هم همكاري مي
  چين  كشور

 com.Ihhm.www://http  آدرس اينترنتي

 
 FCCINC  شركت

اين شركت يك خط ذرات نانومتري خاك رس جهت تزريق به پليمرهاي   فعاليت
  .الستيك ايجاد كرده است

  چين  كشور
 com.nanoclay.www://http  آدرس اينترنتي

 
 Anhui chaodong Nano Material Science&Technology  شركت

Co.ltd 
اين شركت در زمينه توليد و فروش نانوكربنات كلسيم جهت استفاده در صنايع   فعاليت

 Nano Material Science&Technology.Co.ltdالستيك با شركت 
 قرارداد همكاري بستند و مشتركا در زمينه 2002از كشور سنگاپور در سال 

  .كنند كنولوژي همكاري مينانوت
  چين  كشور

 com.Ahcdnm.www://http  آدرس اينترنتي

  
 Nano Materials Technology Shanxi Co.ltd  شركت

شركت فوق با همكاري دو شركت ديگر و مركز تحقيقات مهندسي شيمي   فعاليت
المللي، يك خط توليد پودرهاي  صه بيندانشگاه پكن براي اولين بار در عر
 جهت 30nm-15 تن و قطر متوسط 10000نانومتري كربنات كلسيم با ظرفيت 

  .اندازي كردند استفاده در الستيك راه
  چين  كشور

 com.sinonmc.www://http  آدرس اينترنتي
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 )www.nano.ir( كنند ينه كاربرد نانوتكنولوژي در الستيك كار ميمراكز تحقيقاتي كه در زم) 2-9
  

 مركز تحقيقات الستيك و پالستيك دانشگاه پكن  شركت

  چين  كشور
 rp/english/cn.edu.buct.www://http/  آدرس اينترنتي

  
 واد دانشگاه الفبرومركز تحقيقات پليمر و مهندسي م  شركت

  انگلستان  كشور
 htm.iptme/department/uk.ac.Iboro.www://http  آدرس اينترنتي

  
 مركز تحقيقات فيزيك دانشگاه جرجيا   شركت

  كانادا  كشور
 ge.acnet.www://http  آدرس اينترنتي

  
  
  
 
 
 

 
 
 

  


