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مقدمه
فناوری نانو رشــته ای از دانش کاربردی و فناوری اســت که زمینه های گسترده ای را پوشش می دهد. موضوع اصلی 
کنترل خواص موادی در ابعاد بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع فناوری نانو فهم و به کارگیری  آن به وجود آوردن و نیز 
خــواص جدیــدی از مــواد و ســازوکارهایی در ابعاد نانو اســت که اثرات فیزیکــی جدیدی را از خود نشــان می دهند. 
اخیرًا گســترش علم و فناوری نانو به پیشــرفت و توســعه در علوم فیزیک، شــیمی، مواد و مهندســی کمک بســیاری 
کــرده اســت. کاربردهــای گســتردٔه فناوری نانو در صنایــع مختلف به خصوص مواد پیشــرفته به دلیــل قابلیت های 
منحصربه فرد محصوالت تولید شــده در مقایســه با محصوالت موجود در بازار اســت. این فناوری توانســته در زمان 
کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کند. صنایع تولید مواد پیشرفته نقش مهمی را نه تنها در توسعه نانومواد بلکه 
در اســتفاده از آن در کاربردهای مختلف ایفا کرده اســت. یکی از حوزه هایی که فناوری نانو در آن وارد شــده اســت 
کامپوزیتی آلومینیومی نیز به دلیل زیبایی و قابلیت های  بخش های مختلف صنعت ســاختمان اســت. نماهای 
گرفته اســت. با گســترش  که دارند، طی ســال های اخیر موردتوجه فعاالن صنعت ســاختمان قرار  منحصربه فردی 
اســتفاده از فناوری نانو در صنایع مختلف، تولیدکنندگان مختلف از این فناوری در ایجاد خواص جدید و بهبود 

قابلیت های این صفحات استفاده کرده اند. 

نماهای کامپوزیتی
کامپوزیتی آلومینیومی )ACP( برای نماهای ســاختمان های مســکونی، تجاری  که نماهای  بیش از دو دهه اســت 
و مراکز خرید مورداســتفاده قرار می گیرند. صفحات کامپوزیت آلومینیومی متشــکل از الیه هایی از ورق آلومینیومی 
در بــاال و پاییــن و مواد پلی اتیلنی غیرســمی در مرکز اســت و دارای کیفیت شــکل پذیری باالســت. از عمده مزایای 
اســتفاده از این نوع صفحات عالوه بر نمای جذاب و زیباســازی نمای ساختمان سرعت باالی اجرا، وزن سبک و 

عایق بودن آن است.
یتــی شــامل بیش از دو ورق آلومینیومی با اســتحکام باال هســتند که در دو ســمت هســتٔه با  ایــن صفحــات کامپوز
چگالی کم و عایق قرار داده می شــوند. به همین دلیل به آن ها پنل های ســاندویچی نیز می گویند. سهولت نصب، 
مقاومــت بــاال در برابــر آب، مواد شــیمیایی و خوردگی و رنگ بندی جــذاب از عوامل اصلی توجــه به این صفحات 
ئم نشانگر بوده  در صنعت ســاختمان بوده اســت. هدف اصلی تولید این صفحات، اســتفاده از آن ها به عنوان عال
است؛ اما امروزه این صفحات کاربرد گسترده ای یافته اند که شامل نمای دیوار، ایجاد نماهای معماری، دکوراسیون 
 Alusingen داخلی، ســقف کاذب و… اســت. این صفحات کامپوزیتی ابتدا توسط دو شرکت همکار با نام های
و BASF در ســال ۱۹۶۹ تولید شــدند. در حال حاضر شــرکت Alcan صاحب امتیاز شــرکت Alusingen اســت. 
بــا وجــود تولیــد این صفحــات در دهــه ۶۰ میالدی، تا اواســط دهه ۸۰ میالدی کــه امکان اســتفاده از این صفحات 
در ســاختمان شــناخته شــد، اســتفاده چندانی از آن نشــد. در اوایــل دهه ۹۰ میالدی اســتفاده از ایــن صفحات در 
ساختمان های تجاری و مسکونی گسترش پیدا کرد که موجب کاهش هزینه و بهبود عملکرد معماری شد ]۱ و ۲[.
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شکل1.نمونهایازکاربردصفحاتکامپوزیتآلومینیومی
درنمایساختمانها

اولیــن نــام تجــاری این صفحــات Alucobond بوده اســت که فراینــد تولید آن در ســال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ توســط 
شرکت Alusingen ثبت اختراع شده بود. پس از این دوره نام های تجاری بزرگی پدیدار شدند ]۱[؛ مانند:

)Reynobond نام تجاری( Alcoa 
)Alpolic نام تجاری( Mitsubishi 

)Etalbond نام تجاری( Etem 

یــادی نکرده اســت. مهم ترین تغییــرات در ترکیب این  از ابتــدای اختــراع ایــن صفحات، ماهیــت آن ها تغییر ز
کــه بر اســاس ویژگی هــای موردنظر و محل اســتفاده آن هــا بوده اســت. به عنوان مثال  صفحــات رخ داده اســت 
کــه از این صفحات در نما اســتفاده می کننــد به دلیل ماهیت آتش گیر هســته پلیمری  در ســاختمان های بلنــد 

آن ها، تغییراتی در این مواد ایجاد شــد تا تبدیل به مواد غیرآتش گیر شــوند ]۱[.
یــه آلومینیومــی آن ۰٫۸-۰٫۸ میلی متر  ضخامــت ایــن ورق هــا در محــدوده ۶-۳ میلی متر اســت و ضخامــت رو

اســت. هســته عایق این صفحات از مواد مختلفی ســاخته می شود که عبارت اند از:
 هسته PE: این نوع پنل ها، ۱۰۰درصد از پلی اتیلن ساخته می شوند و آتش گیر هستند.

 هســته FR: این هســته ها از مواد کامپوزیتی با درصد باالی )۷۰ تا ۹۰درصد( پشــم معدنی/ سنگ پرکننده/ 
پشم سنگ ساخته می شوند که غیرآتش گیر و بازدارنده آتش هستند.

 هسته آلومینیومی: این ساختار از ساختار آلومینیومی یا شش ضلعی آلومینیومی ساخته می شوند ]۱[.

گون مناســب باشــند، انواع مختلفی از رنگ ها و پوشــش ها  گونا کاربردهای  به منظور اینکه این صفحات برای 
که به شرح زیر است: در این پنل ها اســتفاده می شــود 

 صفحات PE/FR ساختمانی/معماری که با رزین PVDF، رنگ پلی استر پوشش داده می شوند.
 صفحاتی که با نانو PVDF پوشش داده می شوند.

 صفحات پرینت دیجیتال/نشانگر که با رزین EFVE یا پلی استر با کیفیت باال پوشش داده می شوند.
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کاربرد فناوری نانو در نماهای کامپوزیتی
کــرد و به مواد  کــه در آن می توان مــواد را در مقیاس اتم یــا مولکول کنترل  فناوری نانــو بــه زبان ســاده، علمی اســت 
خواصــی ماننــد مقاومــت در برابــر محیط هــای اســیدی و قلیایــی، خودتمیزشــوندگی، مقاومــت در برابــر جــای 
ســوختگی، ضدآلودگی، ضدنوشــتار و… افزود. شــهرهایی را تصور کنید که در آن ها به طور مداوم بارندگی باشــد. 
که آن ها طول  که از مواد معمولی در دیوارشــان اســتفاده می شود می افتد؟ البته  چه اتفاقی برای ســاختمان هایی 
یتی  کامپوز گر از این نماهــای  یاد خواهد بود؛ امــا ا کوتاهــی خواهند داشــت و هزینــه نگهداری آن ها بســیار ز عمــر 
نانویی اســتفاده شــود طول عمرشــان ۱۵ سال یا بیشتر خواهد بود و تنها وسیله موردنیاز برای نگهداری آن ها باران 

خواهد بود!

کاربردی دارند؟ کامپوزیتی نانویی چه   نماهای 
کرد. دیوارهای غشــایی، نمای خارجی، لبه پشــت بام،  از این نماها در هر قســمتی از ســاختمان می توان اســتفاده 

پارتیشن ها، تابلوهای تبلیغاتی، سرَدر مغازه ها، پوشش ستون ها و… نمونه هایی از این کاربردهاست.
کامپوزیتی ضدآتش۱، نمای  کامپوزیتی خودتمیزشونده، نمای  کامپوزیتی نانویی عبارت اند از: نمای  انواع نماهای 

کتری۳ و نمای کامپوزیتی دکوری. کن۲، نمای کامپوزیتی ضدبا کامپوزیتی ضدالکتریسیته سا

کار می کنند؟ کامپوزیتی نانویی چگونه   نماهای 
نماهای نانویی تمامی خواص نماهای کامپوزیتی ســنتی از قبیل اســتحکام، مقاومت در برابر آتش و… را دارا هســتند 

 

کامپوزیتیآلومینیومدرآناستفادهشدهاست]1[. کهازصفحات شکل2.نماییازساختمان

مزیــت این صفحات در مقایســه با ســایر مواد ســاختمانی شــامل اســتحکام باالتــر، وزن کمتــر، انعطاف پذیری و 
انطباق پذیری به خصوص برای سطوح منحنی، دوام و قابلیت عایق بندی عالی است ]۱[.
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و با اضافه کردن یک پوشــش نانومتری می توان به آن ها خواصی از قبیل خودتمیزشــوندگی، مقاومت اسیدی و قلیایی 
و ضدآلودگــی و گردوغبــار را افــزود. وقتــی نماهــای کامپوزیتی معمولــی به مدت طوالنــی در معرض قطرات بــاران قرار 
می گیرند، درون شیارهای میلی متری آن ها لکه های سیاه به وجود می آید. به صورتی که تمیز کردن آن ها دشواری های 
یــادی دارد. ازایــن رو نمــای ظاهــری ســاختمان را از بین می برد؛ اما نماهــای کامپوزیتی نانویی این مشــکل را برطرف  ز
گردوغبار موجود در هوا نمی توانند به سطح آن بچسبند و به آسانی با یک قطره باران شسته می شوند و  کرده اند، ذرات 
نمای ساختمان ظاهر براق اولیه خود را به دست می آورد. به این خاصیت خودتمیزشوندگی گفته می شود. از آنجا که 
ذرات نانومتری روی ســطح نما بســیار کوچک هســتند، ذرات غبار به راحتی نمی توانند بر روی ســطح آن بنشینند. از 
طرفی نوعی پوشش نانوفوتوکاتالیستی نیز موجود است که خاصیت ضدآب و ضدروغن را نیز به سطح اضافه می کند.

 

شکل3.پوششهایرویپنلآلومینیومی

 انواع نماهای کامپوزیتی نانویی
یتی تحول شــگرفی در این صنعت  کامپوز به دلیل خواص منحصربه فرد فناوری نانو، اســتفاده از آن در صفحات 
کــرده اســت. در نماهــای نانویــی از ایــن فنــاوری نوین بــرای تغییر ســاختار مولکولی ســطح مواد اســتفاده  ایجــاد 
کنــد. به عنوان مثــال این نماها ضدنوشــتار و خودتمیزشــونده  ی آن ایجاد  می کننــد تــا خــواص دلخــواه ما را بــر رو

که عبارت اند از: هستند. عالوه بر این امکان ایجاد خواص متنوعی در این صفحات ایجاد شده است 

 صفحات خودتمیزشونده
کوچک تر از قطر موی انســان هســتند، لذا به نظر  که ۵۰۰۰ بار  این ســطوح توســط نانوپلیمرهایی ســاخته شــده اند 
کثیفی  که آب و  که باعث می شود  نامرئی می رسند. از طرفی این نماها دارای سطح آب گریز و چربی گریز هستند 
از ســطح آن دفع شــود. این ســطوح برای مدتی طوالنی تمیز باقی می مانند و در صورت کثیفی تنها با آب مثل روز 
اول تمیز می شــوند. در واقع دیگر نیازی به مواد تمیزکننده برای شست وشــوی این نماها نیســت. در سطح بیرونی 
ایــن صفحــات یک نانوالیه ضدآلودگی پوشــش داده می شــود. این پوشــش به دلیل قابلیــت فناوری نانو مقاومت 
باالیــی در برابــر آلودگــی در ســطح ایــن صفحات ایجــاد می کنــد ]۳ و ۴[. با اســتفاده از این فناوری، ســطوح این 
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صفحات در مدت زمان بیشــتری تمیز مانده و به راحتی با آب تمیز می شــود. اصواًل دو فناوری شــامل اثر لوتوس و 
که در ادامه موردبررســی قرار  خاصیت فوتوکاتالیســتی برای ایجاد قابلیت خودتمیزشــوندگی در ســطح وجود دارد 

می گیرند.
الف( سطوح خودتمیزشونده مبتنی بر اثر نیلوفر آبی )لوتوس(

که مشــابه برگ نیلوفر آبی هیچ وقت آلودگی در ســطح آن باقی  مهم ترین مشــخصه این ســطوح، اثر لوتوس اســت 
کاماًل تمیز  که باعث می شود در اثر بارندگی  نمی ماند. این سطوح مشابه برگ نیلوفر آبی، قابلیت دفع آب را دارند 
شــوند ]۵ و ۶[. نمونه ای از کاربرد این صفحات در ســاختمان های بلند در شــکل ۴ نشــان داده شــده است که با 

کرده و نمای ساختمان تمیز باقی مانده است. گذشت زمان تمیزی خود را حفظ 

شــکل4.مقایســهصفحاتآلومینیومیخودتمیزشــوندهدرمقایســهبا
صفحاتمعمولیپسازسهسال]5[.

یت آلومینیوم عبارت اند از: کامپوز ی سطح صفحات  مزایای این نانوپوشش رو
 این ســطوح با دارا بودن یک الیه نازک پلیمری نامرئی )فلوروکربن(، دارای یک نمای براق و صیقلی هســتند 

که برای سال ها به همین صورت باقی می ماند؛
 روغن، چربی و غبار به سرعت و راحتی توسط آب تمیز می شوند و ظاهر نما را همیشه نو نگه می دارد؛

 این سطوح آب، غبار و رنگ اسپری شده را دفع می کنند و باعث می شوند تا نما برای سال ها نو به نظر برسد؛
 شست وشوی آن ها ساده است و باعث پایین آمدن هزینه نگهداری ساختمان می شود.
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کامپوزیــتآلومینیــومبانانوپوشــش شــکل5.اســتفادهازصفحــات
کهخاصیتخودتمیزشــوندگیدارد]7[ فلوروکربن

ب( سطوح خودتمیزشونده مبتنی بر پدیده فوتوکاتالیستی

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نانومواد

اصول
- ذرات نوع آناتاز تیتانیا در مقیاس نانو درون یک بستر پلیمری خنثی

- سطح مشترک پایا بین پوشش و زیرالیه
- فناوری پوشش دهی  تر/ فناوری نانوی شیمیایی

خواص

- چسبندگی مناسب بر روی شیشه و فلز، مقاومت شیمیایی باال در برابر حالل ها و اسیدها
- بسیار شفاف به خاطر وجود ترکیبات غیرآلی نانومقیاس، سختی سطحی شبیه شیشه

- شیوه اعمال به صورت تجاری موجود است؛ مانند اسپری، غوطه وری، شارشی و چرخشی
- آنتی استاتیک

- غبار را جذب نمی کند

جدول1.نانوپوششهایخودتمیزشوندهفوتوکاتالیستی-نانومواداستفادهشده،اصول،خواصوکاربردها

مجموعه گزارش های  
نماهای کامپوزیتی نانویی1صنعتی فنـــاوری نـانــو
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اثر

فوتوکاتالیســتی اثــر  بــا  کــه  بســتری  یــک  در  فوتوکاتالیســتی  تیتانیــا  نانــوذرات  آتاتــاز  نــوع   - 
 تجزیه نمی شود

- برانگیختگی توسط اشعه ماورای بنفش محیط
ک کرد - سطح ابر آب دوست )ضدمه(، آب به زیرلکه می رود و آن را به راحتی می توان پا

- اثر خودتمیزشوندگی با تجزیه مواد ارگانیک و مضر
- اکسیژن فعال بر روی سطح مواد ارگانیک، غبار، لکه و… را می شکند

- چسبندگی سطحی را ضعیف می کند و سطح راحت تمیز می شود

مزیت ها

کتری ها و ویروس ها را می کشد، نامرئی است، انواع  ترکیبات بودار و روغنی را حذف می کند، با
مختلفی به صورت تجاری موجود است، غبار ارگانیک می تواند توسط نور ماورای بنفش از بین 
ک شــود، ســطح به نظــر تمیزتر می آید، غبــار در همه جا به صورت یکســان پخش  بــرود و بــا آب پا
ک تمیز  می شود، نقطه کثیف وجود ندارد، روغن می تواند فقط با استفاده از پارچه یا اسفنج نمنا

شود، نیازی به تمیزکننده های مضر برای محیط زیست وجود ندارد

کنش های شــیمیایی را در زیر تابش نور سرعت می بخشند. این در مورد تجزیه مواد ارگانیکی  فوتوکاتالیســت ها وا
ماننــد چربی هــا، روغن یا حتی میکروب هــا نیز صدق می کند. در مورد معمول ترین فوتوکاتالیســت مورداســتفاده 

کاتالیستی به شکل قابل توجهی در مقیاس نانو بهبود می یابد. TiO2 عملکرد 

نانو TiO2 دارای سطح مخصوص بسیار زیاد، حجم تخلخل زیاد و اندازه حفرات بزرگ، فعالیت زیاد و چگالی کم 
اســت. این خواص ســطح در دســترس و انتقال جرم برای جذب ســطحی آلودگی های ارگانیک را زیاد می کند و از 
آنجا که واکنش های فوتوکاتالیستی بسته به واکنش های شیمیایی روی سطح دارد، باعث عملکرد فوتوکاتالیستی 
بهتــری می شــود. نانــو TiO2 نور را در محــدوده ماورای بنفش جذب می کند، ولی جذب بســیار ناچیزی در محدوده 

مرئی دارد. این خاصیت آن را تبدیل به مؤلفه ای برای محافظت سطوح از تخریب توسط UV تبدیل می کند.

 

.]8[ TiO2شــکل6.مکانیســمفوتوکاتالیسیتیبرروییکسطحداراینانوذرات

ادامــهجدول1.نانوپوشــشهایخودتمیزشــوندهفوتوکاتالیســتی-نانومواداســتفادهشــده،اصــول،خواصو
کاربردها
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ک کنندگی با آب اســت. در محیط های  کاربردهــای آن در زمینــه خودتمیزشــوندگی، ضدمه، ضدمیکروبی و یا پا
کاغذ به مرورزمان توســط مواد ارگانیک مثل  کثر ســطوح مانند ســرامیک ها، شیشــه پنجره یا  داخلی ســاختمان، ا
روغن، غبار و دود پوشــیده و کثیف می شــوند. پوشــش های نانو TiO2 شــفاف می توانند به طوری باشــند که هیچ 
ی رنگ یا شفافیت زیر الیه نداشته باشند؛ اما می توانند مواد ارگانیک را به محض نشستن تجزیه  تأثیر عینی بر رو
کنند. به منظور دستیابی به خاصیت فوتوکاتالیستی در محیط های داخلی که معمواًل نور UV کمی دارند، طیف 

کمی تغییر داد. جذب TiO2 را می توان با دوپ کردن 
کارخانه هــای  کــه از ســوختن ســوخت های فســیلی در  کسیداســیون فوتوکاتالیســتی ضایعــات هیدروکربنــی را  ا
صنعتی تولید می شــود کاهش می دهد. بتن دارای پوشــش فوتوکاتالیستی به منظور کاهش آلودگی های هوا مانند 
یاد هســتند مانند خیابان هــای اصلی پرتردد،  کــه دارای آلودگی هــای ز NOx و VOC به خصــوص در مکان هایــی 

تونل های جاده ای، محیط های شــهری و… اســتفاده می شود. این آالینده ها اثر فزاینده ای بر کیفیت هوای شهری 
دارند و باعث تشکیل دود فوتوشیمیایی و ازن می شوند.

پوشش فلوروکربنپوشش نانوفلوروکربننوع پوشش

ساختار

رزین حاوی نانومواد اســتفاده می شود و 
انــدازه ذرات نانــو حدود ۱۰ تــا ۳۰ نانومتر 
اســت که ســطح صاف و ظریف ایجاد 

می کند.

انــدازه ذرات پوشــش ســطحی ریز اســت و 
سطحی صاف ایجاد می کند.

مقاومت در برابر لکه

بــا توجه به اینکه ذرات ســطحی بســیار 
ریز هستند، گردوغبار و روغن به سختی 
بــه ســطح می چســبند و به آســانی تمیز 

می شوند.

انــدازه ذرات گردوغبار مشــابه اندازه ذرات 
پوشش سطحی است و به آسانی به سطح 

می چسبند.

خودتمیزشوندگی

کوچک هستند و  ذرات سطحی بسیار 
کشــش ســطحی زیادی ایجاد می کنند 
گردوغبــار به دلیــل بــاد و بــاران  و ذرات 

به آسانی از سطح حذف می شوند.

کــم اســت و چســبندگی  کشــش ســطحی 
گردوغبــار و روغــن باالســت. ذرات  ذرات 
آب روی سطح می لغزند و به سختی ذرات 

گردوغبار را حمل می کنند.

صدها باربیش از ۱۰٬۰۰۰ بارمقاومت در برابر خراش

مقاومت در برابر شرایط 
آب و هوایی

۱۵ساله۲۰ساله

کامپوزیتینانو]9[ جدول2.مقایســهصفحاتمعمولــیوصفحات

مجموعه گزارش های  
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کن  صفحات ضدالکتریسیته سا
کمــی از  یــت آلومینیــوم در دنیــا وجــود دارد، امــا تعــداد  کامپوز یــادی از تولیدکننــدگان صفحــات  هرچنــد تعــداد ز
کن تولیــد می کنند. عمدتًا به دلیــل تخلیه بار الکتریســیته و جذب  تولیدکننــدگان صفحات ضدالکتریســیته ســا
الکترواســتاتیک آســیب بــه تجهیــزات صنعتی وارد می شــود. برای رفع این مشــکل، تولیدکنندگان از پوشــش های 

آنتی استاتیک روی صفحات کامپوزیتی استفاده می کنند ]۱۲[.
کــه الکتریســیته  یتــی در صنایعــی  کامپوز ایــن صفحــات 
کن منجــر بــه کاهــش کیفیــت محصــوالت می شــود از  ســا
جمله صنعــت الکترونیک، صنعت پالســتیک، صنعت 
حــذف  هرچنــد  می شــوند.  اســتفاده  نســاجی  و  کاغــذ 
کن امکان پذیــر نیســت، به منظــور  الکتریســیته ســا کامــل 
دســت یابی بــه محصــوالت بــا کیفیــت باالتــر، اســتفاده از 
کن  کامپوزیتی آلومینیومی ضدالکتریســیته ســا صفحات 
بهتریــن انتخــاب در بســیاری از صنایــع اســت. برخــی از 
تولیدکننــدگان برای پوشــش دهی صفحات مورداســتفاده 
در نمای خارجی از رزین فلوروکربن استفاده می کنند ]۱۰[.

کتری  صفحات ضدبا
یتی  کامپوز ی صفحات  کشتن آن ها رو کتریایی و در نهایت  کنترل فعالیت با کتریال به منظور  پوشش های آنتی با
یتــی از یون های نقره در پوشــش اســتفاده می شــود و  کامپوز آلومینیومــی ایجــاد می شــوند ]۱۰[. در ایــن صفحــات 
که نیاز به  کتری ها در ســطح دارند. این صفحات برای ســطوح داخلی ســاختمان  مقاومت عالی در برابر رشــد با
کتری ها دارند، مناسب هستند. نتایج آزمایش ها نشان دهنده عملکرد ۹۹٫۹۹درصدی  محافظت عالی در برای با

کتری های E.coli، سالمونال و لژیونال دارند. این پوشش ها در برابر با

شــرکت کتــری مؤثــرصفحــاتضدبا 7.عملکــرد شــکل 
کتــریبــاافزودنیونهــاینقره Aludecorدربرابــررشــدبا

بهپوششسطح]11[.

کامپوزیتــیآلومینیومــی شــکل8.صفحــات
DERACPکتریساختشرکت ضدبا

کامپوزیت کاربردصفحات شکل9.نمونهایاز
کن]6[. آلومینیومیضدالکتریســیتهسا
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 صفحات مقاوم در برابر آتش
در صفحات آلومینیومی، یک الیه پلیمری غیرسمی یا مواد غیرآلی بین دو صفحه آلومینیومی قرار داده می شود. 
گرانوله هــای پلیمری با هم ترکیب  به منظــور ایجــاد قابلیــت ضدآتش در صفحات آلومینیومــی، ذرات ضدآتش و 
شده و پس از حرارت دادن، قالب گیری می شوند. مهم ترین مشکل این ترکیب، جریان یافتن این الیه پلیمری بین 
کثــر درصد ذرات ضد آتش  دو صفحــه آلومینیومــی در اثــر حرارت آتش به ســمت پایین اســت و از طرف دیگر حدا
۶۰ تا ۶۵درصد وزنی اســت. از طرف دیگر ســاخت این نوع از صفحات با اســتفاده از این روش هزینه باالیی دارد 
و صفحات ســاخته شــده با این روش قابلیت شــکل دهی خوبی ندارند. عالوه بر این اســتفاده از پشــم ســنگ و 
کم و افزایش وزن به دلیل جذب رطوبت مشــکالت متعددی ایجاد  پشــم شیشــه نیز به دلیل خاصیت آدیاباتیک 

می کنند ]۱۳[.
مذکــور،  مشــکالت  رفــع  به منظــور  محققــان 
از مخلــوط آیــروژل ســیلیکا )۱ تــا ۹۰درصــد 
وزنی( و رزین ترموپالســتیک )۱۰ تا ۹۹درصد 
که پنل های حاصل  وزنی( استفاده می کنند 
خــواص آدیاباتیــک و بازدارنــده آتــش بهتری 
که  دارند ]۱۳[. تحقیقات نشــان داده اســت 
صفحات با الیه آیروژل باالترین میزان عایق 
حرارتی را نسبت صفحات دیگر دارند ]۱۴[.

کامپوزیتی دکوری  صفحات 
کنون شــرکت های مختلف وارد این حوزه نشــده اند، اما برخی از شــرکت ها با استفاده از فناوری های نوین  هرچند تا
که زمینه مناســبی برای  کرده اند  کامپوزیت ها، صفحاتی با رنگ های جذاب ایجاد  و اصالح پوشــش ســطحی این 

گسترش بازار این محصوالت ایجاد کرده است ]۳[.

 

گونو گونا کامپوزیــتآلومینیــومبــاطیفرنگــی شــکل10.نمونــهایازصفحــات
مکانیــزمایجادرنگهایمختلفدراثرجهاتمختلفتابشنورخورشــید]3[.

آلــومــیــنــیــومضـــدآتـــشدر ــوزیــت ــامــپ ک شــکــل11.صــفــحــات
ساختمانها
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کامپوزیتــیآلومینیومیمعمولــیبعداز30ثانیهسوزاندهشــدنتوســطآتش شــکل12.ســمتراســت:پنــل
کامپوزیتیآلومینیومینانوییبعداز30ثانیهسوزاندهشــدنتوسطآتشسیگار ســیگار،ســمتچپ:پنل

از دیگر خواص این سطوح می توان به خاصیت ضدلک سوختگی اشاره کرد. همان  طور که در تصویر دیده می شود 
یک پنل آلومینیوم معمولی و یک پنل آلومینیوم نانویی برای مدت ۳۰ ثانیه با آتش سیگار سوزانده شده اند و اثر آن ها 

با هم مقایسه شده است.

یــت آلومینیومــی افزودن اکســید  یکــی دیگــر از روش هــای ایجــاد قابلیــت مقــاوم در برابــر آتــش در صفحــات کامپوز
آلومینیوم )Al2O3( و اکسید منیزیم )MgO( به منظور افزایش مقاومت در برابر آتش و یا افزودن هیدروکسید آلومینیوم 

 )Mg(OH)2( منیزیــوم  هیدروکســید  و   )Al(OH)3(
برای ایجاد قابلیت بازدارنده آتش اســت ]۱۵ و ۱۶[. 
که افزودن این ذرات با  تحقیقات نشــان داده است 
ابعــاد نانومتــری در مقایســه با ذرات درشــت تر موثرتر 
اســت ]۱۷[. تحقیقات جدید نیز نشــان داده است 
کــه در صورت افزودن نانوذرات هیدروکســید منیزیم 
کربنــی چندالیه، قابلیــت بازدارنده  بــه نانولوله های 
آتش بهبود قابل مالحظه ای می یابد ]۱۸[. مکانیسم 
ایجــاد قابلیــت بازدارنــده آتــش مطابــق شــکل ۱۳ 

است.
شــکل13.مکانیســمایجــادقابلیــتبازدارنــدهآتــشبــا

کمکذراتهیدروکسیدمنیزیم

 

بازار جهانی صفحات کامپوزیتی آلومینیوم
یت آلومینیوم در ســال ۲۰۱۷ برابر با ۶٫۳میلیارد دالر بوده اســت و رشــد ۶٫۴درصد  بــازار جهانــی صفحات کامپوز
این بازار برای ســال هایی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ پیش بینی می شــود. افزایش اســتفاده از این صفحات ســبک در صنعت 

ساختمان به منظور عایق کاری بخش عمده این رشد را شامل می شود ]۱۹ و ۲۰[.
پایی در تصفیه  پوشــش های نانو،TiO2 به صورت وســیعی تجاری شــده اند و به طور خاص در بازارهای ژاپنی و ارو
هوا و آب، شیشه خودتمیزشونده، محصوالت بتنی و بسیاری پوشش های دیگر استفاده شده است. محصوالتی 

که در بازار هستند عبارت اند از:

www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو
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شکل14.درآمدهاینانوپوششهایخودتمیزشوندهفوتوکاتالیستی2010تا2025)میلیوندالر(

منبعمحصوالت تولیدینام شرکتردیف

۱DERACP

صفحات ضدآتش، صفحات 
کن، صفحات  ضدالکتریسیته سا
کتری، صفحات آیینه ای و… ضدبا

]۱۰[

۲ALUSIGNPANEL

صفحات ضدآتش، مقاوم در برابر 
آب وهوا، قابلیت خودتمیزشونده و 

مقاوم در برابر آلودگی

۳SKY-HIGH
مقاوم در برابر آلودگی، خودتمیزشونده و 

مقاوم در برابر اسید و بازها
]۲۱[

معرفی برخی شرکت های تولیدکننده نماهای کامپوزیتی نانویی
کامپوزیتینانویی جدول3.برخیشــرکتهایتولیدکننــدهنماهای

فناوری فوتوکالیســتی در ژاپن در دهه گذشــته رشــد چشــمگیری را داشــته اســت و بنا به گزارش انجمن صنعتی 
فوتوکاتالیستی ژاپن در فروش ارزشی بیش از ۱میلیارد دالر در سال ۲۰۱۲ داشته است.

حجم کلی فروش برای فناوری های تمیزکاری در سال های اخیر به خصوص در آسیا، بسیار افزایش داشته است؛ 
پا بزرگ ترین بازار و امریکا اندکی  مانند تصفیه کننده های هوای فوتوکاتالیستی. در حال حاضر بازارهای آسیا و ارو

کوچک تر هستند.
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کامپوزیتینانویی ادامهجدول3.برخیشــرکتهایتولیدکننــدهنماهای

۴Projetoal
قابلیت خودتمیزشوندگی و مناسب 

برای ساختمان های تجاری و مسکونی 
]۲۲[

۵Alcomaxx۲۳[قابلیت خودتمیزشوندگی سطح[

۶KINGALUC/JIYU
نانوصفحات آلومینیومی با طرح ها و 

رنگ های متنوع و استحکام باال
]۲۴[

۷ALUCO

ک  صفحات آلومینیوم با پوشش نانوال
با قابلیت خودتمیزشوندگی و صفحات 

ضدآتش
]۶[

۸Crownbond
صفحات آلومینیومی با قابلیت 

خودتمیزشوندگی
]۷[

۹ALUMINOBOND
 صفحات ضدآلودگی 

و خودتمیزشونده
]۲۵[

۱۰Jinan Linquan
 صفحات خودتمیزشونده 

و ضدآلودگی
]۲۶[

۱۱Alusign

مقاومت باال در برابر پوسته شدن، 
مقاومت باال در برابر حریق و قابلیت 

خودتمیزشونده عالی
]۹[

۱۲
 Linyi Alucobonde

 Composite
Boards

انواع صفحات کامپوزیت آلومینیوم 
با پوشش نانو به منظور ایجاد قابلیت 

خودتمیزشوندگی
]۲۷[

۱۳AluwellNano PVDF ۵[صفحات کامپوزیتی[

جمع بندی
صفحات کامپوزیتی آلومینیومی به دلیل قابلیت های منحصربه فرد، به عنوان یکی از پراستفاده ترین مواد در صنعت 
ساختمان و معماری استفاده می شوند. به دلیل سبکی و خواص بازدارنده آتش، صفحات کامپوزیتی آلومینیومی 
به طور گسترده در شهرهای جدید استفاده می شوند. ایجاد قابلیت های مختلفی از جمله خودتمیزشوندگی، ظاهر 
زیبــا، مقاومــت در برابــر پدیده های محیطی، مقاومــت در برابر پرتوهــای ماورای بنفش با کمــک فناوری نانو عالوه بر 
ایجاد زیبایی ظاهری، عمر این صفحات را افزایش داده و توجه بسیاری از سازندگان ساختمان در سراسر دنیا را به 
خود جلب کرده است. با توجه به روند روبه رشد بازار صفحات کامپوزیتی، استفاده از فناوری نانو در راستای ارتقای 

قابلیت این صفحات کمک شایانی به توسعه هرچه بیشتر این بازار در آینده خواهد داشت.

www.nano.ir  ستادویژهتوسعهفناورینانو
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1  Fireproof 
2  Anti-Static
3  Antibacterial
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