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مقدمه
گرفته اند. ســطوح خودتمیزشونده اولین بار با کشف ریزساختار  بســیاری از فناوری های امروزی از طبیعت الهام 
گرفتنــد. پدیده  کــه برخــاف ظاهر صافــش در مقیــاس نانو یا میکــرو زبر اســت، مورد توجه قــرار  بــرگ نیلوفــر آبــی، 
یه تماس بســتگی دارد و بر این اســاس، ســطوح خودتمیزشــونده به دو دســته ابرآبدوست  خودتمیزشــوندگی به زاو
)بیونیک( و ابرآب گریز )فوتوکاتالیســتی( تقســیم می شــوند. برخاف ســطوح ابرآب گریز که فقط از ســازوکار جریان 
قطــرات آب بــرای اثــر خودتمیزشــوندگی اســتفاده می کننــد، ســطوح ابرآبدوســت بــا فراینــد فوتوکاتالیــز ســاختار 
شــیمیایی آلودگی ها را در مجاورت نور خورشــید از بین می برند، اما به علت آسانی فراوری ساخت و در دسترس 
بــودن امکانــات، امروزه ســطوح ابرآب گریز بیشــتر مــورد توجه قرار گرفته اند. با اســتفاده از فناوری نانوپوشــش های 
خودتمیزشونده در زمینه های مختلفی مانند صنعت نساجی، صنعت اتومبیل سازی، صنعت هواپیماسازی و 

یادی به مرحله تولید رسیده اند. صنایع نوری، محصوالت تجاری ز

بازارنانوپوششهایخودتمیزشونده
ســطوح خودتمیزشــونده در زمینه هــای مختلفــی کاربــرد دارند. در حال حاضــر، این فناوری در صنعت نســاجی 
)پارچه هــای خودتمیزشــونده(، صنعت اتومبیل ســازی )شیشــه های خودتمیزشــونده، بدنه ماشــین، و آیینه ها(، 
صنایــع نــوری )دوربین هــا، سنســورها، لنزهــا، تلســکوپها(، صنعــت کشتی سازی)پوشــش های ضدخوردگــی(، 
کاربــرد فراوانــی دارد. پوشــش های خودتمیزشــونده می توانند به  و صنعــت هواپیماسازی)ســطوح غیرچســبنده( 
کنون، محصوالت خودتمیزشــونده  گیرنــد. ا عنــوان پنجره هــا، رنگ ها و صفحات خورشــیدی مورد اســتفاده قرار 
بســیاری بــه صــورت تجــاری وجــود دارنــد. در ســال ۲۰۰1، شیشــه های تولیــد شــده توســط شــرکت پیلکینگتون1 
اولین دســته از پوشــش های خودتمیزشــونده بودند که به صورت تجاری مورد اســتفاده قرار گرفتند. این شیشه ها 
کســید تیتانیم ســاخته شــده بودند. در ســال ۲۰۰۹ نــرخ بازار جهانی بــراى محصوالت  از الیــه نازک و شــفاف دی ا
فوتوکاتالیســتی ۸۴۸ میلیون دالر بود. نرخ رشــد ســاالنه محصوالت در مدت 5 ساالنه بعد از ۲۰۰۹، 1۴/۳ درصد 
بــوده اســت و حجــم محصوالت جهانــی به نرخ 1/۷ میلیارد دالر در ۲۰1۴ رســیده اســت. بزرگتریــن حجم فروش 
کــه افزایش فروش آنهــا از ۷۴۰/۳ میلیارد دالر در ســال ۲۰۰۹ به  مــواد فتوکاتالیســتی، بخــش مواد تولیدى هســتند 
تقریبا 1/5 میلیون دالر در ۲۰1۴ بوده است. محصوالت مصرف کننده در مدت زمان ۲۰۰۹ تا ۲۰1۴، شامل 1۳/۲ 
درصــد افزایــش بوده که متناســب بــا آن حجم فروش این محصــوالت در بازار از ۸5/1 میلیون دالر در ســال ۲۰۰۹ 
بــه 15۸/۴ میلیــون دالر در ســال ۲۰1۴ افزایش یافته اســت. محصوالت دیگر از مجمــوع ۲۲/1 میلیون دالر فروش 
در ســال ۲۰۰۹ حجــم کوچکتــرى را به خود اختصاص دادند. با ۸/۷ درصد نرخ رشــد ســاالنه محصوالت فروش 
محصــوالت در بــازار بــه نرخ ۳۳/۶ میلیون دالر در ســال ۲۰1۴ رســیده اســت. فــروش محصوالت در بــازار به کل 
گنجانده شــده اند اما به  بخش فتوکاتالیســتی وابســته اســت. فوتوکاتالیســتهاى نانومقیاس در داخل این مقادیر 
صورت جزئی اطاعاتی در مورد آن ها ارائه نشده است. با این حال، درصد محصوالت نانومقیاس قابل تولید در 

طول سال هاى اخیر افزایش یافته است و این روند احتماال در آینده ادامه خواهد داشت ]۸[.
گزارشــی توســط مرکز گرند۲ از بازار نانوپوشــش ها از جمله پوشــش های خودتمیز شــونده منتشر شده است. در این 
کتریال، ضد خزه، راحت تمیز شونده و خود  گزارش به بررســی بازار پوشــش های همچون ضد اثر انگشــت، آنتی با

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



4

یایی، آب، الکترونیک، ساختمان، اتومبیل و انرژی تا سال  تمیز شــونده در صنایع پزشــکی، غذا، بسته بندی، در
۲۰۲۰ پرداخته شده است. بازار نانوپوشش ها در سال ۲۰1۲، 1۴۹5 میلیون دالر برای ۲۲5 کیلو تن از این پوشش ها 
بوده اســت. طبق شــکل 1، بخش پوشــش های خو تمیزشــونده شــامل هر دو نوع نانوپوشــش های فوتوکاتالیستی و 
بیونیک اســت. همانگونه که درنمودار زیر مشــاهده می شــود تمامی انواع نانوپوشش ها از جمله پوشش های خود 

تمیزشونده در حال رشد می باشند ]5[.
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کاربــرد صنعتــی، شــرکت های ســازنده و همچنیــن پتنت هــای موجــود در مــورد  در ادامــه بــه مطالــب علمــی، 
پوشش های نانوساختار خودتمیزشونده پرداخته می شود.

پوششهایخودتمیزشونده
یــادی را به خود جلب کرده اســت. این فنــاوری موجب  فنــاوری خودتمیزشــوندگی در قــرن بیســت و یکــم توجه ز
کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه نگهــداری و مــدت زمان الزم بــرای تمیز نگهداشــتن تجهیــزات و همینطور ســبب 
افزایش دوام آنها می شود. سطوح خودتمیزشونده به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. سطوح خودتمیزشونده 
کمــک آب خــود را تمیــز می کننــد. در  کــه البتــه هــر دو دســته بــه  آبدوســت و ســطوح خودتمیزشــونده آب گریــز، 
کند و از  گســترده می شــود. به این ترتیب می تواند آلودگی ها را با خود حمل  پوشــش های آبدوســت آب در ســطح 
ی ســطح ســر می خورند و آن را تمیــز می کنند. مزیتی که  بیــن ببــرد. در حالی که در ســطوح آب گریز قطرات آب رو
کســیدهای فلزی مناسب  گر از ا ســطوح خودتمیزشــونده آبدوســت نسبت به ســطوح آب گریز دارند این است که ا
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 شکل 1.تخمین سهم بازار نانوپوشش ها در انواع مختلف این پوشش ها طی سال های 2020-2012 
)پوشش های خودتمیزشونده درصدی از قسمت بنفش رنگ را در بر می گیرد( ]5[.
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اســتفاده شــود، به کمک نور خورشید، ســبب از بین رفتن ساختار شیمیایی آلودگی ها می شوند]۳[. اما به علت 
در دســترس بودن فناوری های موجود، آنچه امروزه به عنوان ســطوح خود تمیزشونده کاربرد بیشتری دارد، سطوح 

آب گریز است]۴[. 
یه تماس در فصل مشــترک ســه فاز جامــد و مایع و گاز  یه تماس بســتگی دارد. زاو پدیــده خودتمیزشــوندگی بــه زاو
یه تماس کمتر از ۹۰ درجه باشــد،  گر زاو در محل تماس قطره مایع با ســطح جامد تشــکیل می شــود. به طور کلی، ا
یه بیشتر از ۹۰ درجه باشد، سطح را آب گریز می نامند. سطوح  گر این زاو سطح را آبدوست می گویند، در حالی که ا
یه تماس بیشــتر از 15۰ درجه ابرآب گریز نام دارند.  یه تماس نزدیک به صفر درجه ابرآبدوســت و ســطوح با زاو با زاو
که انرژی ســطحی ســطوح آبدوست بسیار  ســطوح آب گریز دارای انرژی ســطحی بســیار پایین هســتند، در حالی 
باالســت ]5[. اســتفاده از فناوری نانو و ایجاد خواص متفاوت در ابعاد نانومتری دســتیابی به سطوح ابرآب گریز و 

کرده است. ابرآبدوست را ممکن 

پوششهایآبگریزوابرآبگریز 1

گیاهان است. در این حالت آب  کار اثری موســوم به لوتوس در برگ  گریزی یک ســطح، ســازو  اســاس ویژگی آب 
ک ها را با  ی ســطح لغزیده و ذرات آلودگــی و خا ی تجمع و از رو بــه محــض تماس با ســطح به شــکل قطرات کرو
ی سطح می زداید. میزان خیس شدن یک سطح جامد با آب در هوای محیط به چگونگی ارتباط میان  خود از رو
یه تماس بین  کشش های سطحی آب/هوا، جامد/آب و جامد/هوا بستگی دارد. نسبت میان این کشش ها، زاو

گرفته را تخمین می زند. ی آن قرار  که رو یک قطره آب و سطحی 
ک اســت و هیــچ  کــه بــرگ نیلوفــر آبــی در مرداب هــا کامــا پــا وارد و همکارانــش بــرای اولیــن بــار مشــاهده کردنــد 
چگونــه آلودگــی ای در آن مشــاهده نمی شــود ]۷[. در دهه 1۹۶۰، مطالعاتی که به  وســیله میکروســکوپ الکترونی 
کروســکوپی صاف به نظر می رسند در مقیاس  روبشــی SEM انجام گرفت، نشــان داد ســطوحی که کامًا از نظر ما
که یک ســطح دارای بافتی در مقیاس میکرومتر یا نانومتر باشــد، فصل  میکروســکوپی زبر هســتند ]1۰ ۸ [. زمانی 
ی موئینگی  ی ســطح قرار گرفتــه اس،ت افزایش پیدا می کنــد و نیرو مشــترک بیــن هــوا و آب در یــک قطره که بر رو
ی به خود می گیرد و بــه راحتی جریان پیدا  کــرو بین قطره و ســطح شــدیدا کم می شــود. بنابراین، قطره آب شــکل 

می کنــد]11[ ذرات آلودگــی و غبــار به آن متصل می شــوند 
)شکل۲(.

که دو  گــوو و همکارانش بیانگر ایــن بود  نتایــج تحقیقــات 
دســته ریزســاختار ســطحی در بــرگ درختــان وجــود دارد 

:]1۲[
ســاختارهایمرتبــهایمیکــروونانو: بــرگ نیلوفر آبی در  1

گیــاه  شــکل ۳ دارای ســاختار مرتبــه ای اســت. بــرگ ایــن 
دارای شــیارهایی بــا انــدازه 1۰۰ ۳ میکرومتر اســت و ذراتی 
کنده  در اندازه 1۰۰ نانومتر در سرتاســر شیارها به صورت پرا

گرفته اند. قرار 

 شــکل 2.تصویر یک قطره آب بر روی برگ نیلوفر 
از  آلودگــی روی قطــره آب می چســبند و  آبــی، ذرات 

سطح جدا می شوند ]۶[.
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ســاختارهایریزخطوطهمراســتا: شــکل ۴ تصویر پشــت برگ رامی اســت که دارای ســاختار هم راستا است و  ۲

در آن رشــته هایی با قطر 1 تا ۲ میکرومتر در سرتاســر ســطح دیده می شوند. این یافته ها راه را برای توسعه روش های 
یادی در سراســر دنیا تاش  کرد. پژوهشــگران ز تهیه ســطح ابرآب گریز با تقلید از ســطوح موجود در طبیعت هموار 
کم باشد و هم بتوان مورفولوژی سطح را در مقیاس  که هم انرژی سطحی آنها بسیار  کنند  کرده اند سطوحی تولید 
که ایجاد  کرد و به این ترتیب، به یک سطح ابرآب گریز دست یافت. تحقیقات نشان می دهد  کنترل  میکرو و نانو 
ی یک ســطح صاف فقط با اتکا به ســاختار شــیمیایی آب گریز آن ســطح،  یــه تمــاس بیشــتر از 1۲۰ درجــه بر رو زاو
بــدون هیــچ بافتــی در ابعاد نانو یــا میکرو، تقریبًا ناممکن اســت. بنابراین، بــرای ایجاد ســطوح ابرآب گریز دو جزء 
یه تماس آب  زبری ســطح و ســاختار شــیمیایی آب گریز )انرژی سطحی پایین( باید وجود داشــته باشند]1۳[. زاو
کم به شدت با افزایش تخلخل و زبری سطح افزایش پیدا می کند. تاثیر زبری سطح را می توان  در سطوح با انرژی 
گر ســطح مولکولــی آب گریزی زبر باشــد،  کــرد. معادله ونــزل پیش بینــی می کند که ا بــا کمــک معادلــه ونــزل بیان 

آب گریزی بیشتری را نشان می دهد ]1۴[. 

 شکل 4.تصویر ساختار مرتبه ای برگ گل نیلوفر آبی]3[.

 شکل 3.تصویر ساختار مرتبه ای برگ گل نیلوفر آبی]3[.

کرد: کلی تقسیم  روش های مورد استفاده برای تولید سطوح آب گریز و ابرآب گریز را می توان به دو دسته 
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برازیکمادهباانرژیســطحیپایین: در این روش ســطوحی که آب گریز هستند با تغییر  ســاختیکســطحز 1

در مورفولوژی سطح آنها، به سطوح ابرآب گریز تبدیل می شوند.
بربــایکمادهباانرژیســطحیپاییــن: در این روش پوشــش های نازکی از مــواد با انرژی  اصــاحیــکســطحز ۲

ی ســطوحی که زبر هســتند، ایجاد می شــود. معمواًل برای ایجاد چنین  ســطحی پایین به روش های مختلف بر رو
ســطوحی از تلفیــق دو روش بــاال اســتفاده می شــود. از متداول تریــن روش هــای مورد اســتفاده برای ایجاد ســطوح 
ابرآب گریــز می تــوان به رســوب دهی الکتروشــیمیایی ]1۷-15[، لیتوگرافی]۲۰و 1۹[، خودچینــش و روش های الیه 

کرد. کردن]۲۹ -۲۷[ اشاره  کنش های پلیمری  یسی ]۲۶[، روش های سل ژل و وا الیه ]۲5-۲1[، الکترور
 نانوپوشــش های خود تمیز شــونده در دو نوع آلی و غیرآلی تولید می شــوند. اعمال این دســته از پوشش ها به دلیل 
نیاز به ایجاد یک الیه نازک پوششی می تواند به روش های چاپ غلطکی، لعاب دهی الکتروستاتیک و یا اسپری 

کردن انجام می شود.
ی شیشه می تواند منجر به ویژگی های ذیل برای آن ها شود]۳5 -۳۰[:  ایجاد پوشش بر رو

ی شیشه؛  پس زدن آب و روغن از رو
ی شیشه؛ کثیفی بر رو  عدم چسبیدن آلودگی و 

گل و الی بوسیله آب باران؛ ک شدن   پا
گرفتن شیشه؛  عدم رسوب 

 ممانعت از خوردگی؛
 افزایش استحکام و مقاومت شیشه در برابر خش افتادگی؛

ی شیشه؛   جلوگیری از تشکیل اثر انگشت رو
 روشن تر و شفاف تر شدن شیشه تا ۲۰%؛

 یکنواخت تر شدن سطح شیشه تا ۳۰% ؛
 افزایش دید از طریق شیشه در شرایط بد آب و هوایی؛

 تمیز باقی ماندن شیشه تا مدت زمان طوالنی.

 شکل 5.شیشه ی خودتمیزشونده تولید شده توسط شرکت پیلکینگتون]42[.

کاربردسطوحابرآبگریز  ۲

کاربردهای ســطوح آب گریز اســتفاده از آنها به عنوان ضدیخ اســت. در مناطق سردســیر، یخ در  یکی از مهمترین 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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ســطح جامدات رســوب می کند و باعث افت خواص مکانیکی سیســتم های جامد می شــود. ســطوح ابرآب گریز 
ی جامدات می شــوند]۳۶-۳۷[. نتایج تحقیقات نشــان می دهد که هوا در ســطوح سرد باید  مانع ایجاد یخ بر رو
فرااشباع شود تا جوانه زنی بلورهای یخ آغاز گردد. درجه فرااشباع به مقدار انرژی سطحی بستگی دارد که آن هم بر 
کمتری دارند دارای درجه فوق اشباع باالتری برای  که انرژی  جوانه زنی اولیه بلور یخ تاثیر می گذارد. سطوح سردی 
جوانه زنی هســتند. الیه های نازک آب گریز به عنوان ســطوح دارای کمترین انرژی ســطحی می توانند مانع تشکیل 
ی جامدات شــوند. خواص چســبندگی و مغناطیســی قطــرات آب]۴۰-۳۸[، برهمکنــش یک قطره آب  یــخ بر رو

و سطح جامد]۴1[، و دفع قطرات روغنی از جمله زمینه های تحقیقاتی در فناوری سطوح ابرآب گریز هستند.

کاربردسطوحخودتمیزشوندهدرصنعت
صنعــت  در  فنــاوری  ایــن  حاضــر،  حــال  در  دارنــد.  کاربــرد  مختلفــی  زمینه هــای  در  خودتمیزشــونده  ســطوح 
ماشــین،  بدنــه  خودتمیزشــونده،  )شیشــه های  اتومبیل ســازی  صنعــت  خودتمیزشــونده(،  نســاجی)پارچه های 
کشتی سازی)پوشــش های  و آیینه هــا(، صنایــع نــوری )دوربین هــا، حســگر ها، لنزهــا، تلســکوپ ها(، صنعــت 
کاربرد فراوانی دارد. پوشــش های خودتمیزشــونده  ضدخوردگی( و صنعت هواپیماسازی)ســطوح غیرچســبنده( 
کنــون، محصوالت  می تواننــد بــه عنــوان پنجره هــا، رنگ ها و صفحات خورشــیدی نیز مورد اســتفاده قرار گیرند. ا
گــروه پیلکینگتــون]۴۲[ بــرای اولیــن بار یک شیشــه  خودتمیزشــونده بســیاری بــه صــورت تجــاری وجــود دارنــد. 
کــرده اســت. شــکل  5 شیشــه ی تولیــد شــده توســط شــرکت پیلکینگتــون را نشــان  خودتمیزشــونده را تجــاری 
می دهــد. شــرکت آلمانــی لوتوســان رنگ هــای خودتمیزشــونده تولیــد می کنــد ]۴۳[. در شــکل ۶ تنــوع رنگ های 

 شکل ۶.تنوع رنگ های خودتمیزشونده ی تولید شده توسط شرکت لوتوسان آلمان]43[.
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کاردینال در  خودتمیزشــونده ی تولید شــده توسط شرکت لوتوســان آلمان نشان داده شده اســت. صنعت شیشه 
پا ]۴۴[ سنت گوباین]۴5[، صنعت PPG شیشه های خود تمیز شونده با نام تجاری SunClean تولید می کند  ارو
کاتالیست  کسید تیتانیوم تولید می کند و آن را به عنوان یک فوتو  ]۴۶[، شرکت آمریکایی Jita Enterprise دی ا
 Asahiکار می گیــرد ]۴۷[، شــرکت ژاپنی در محصــوالت تهویــه هــوا و همچنیــن شیشــه های خود تمیز شــونده به 
 Nippon Sheet تولید می کند ]۴۸[، شــرکت ژاپنی Viewtec شیشــه های خودتمیزشــونده با نام تجاری Glass

Glassشیشه های خودتمیزشونده با نام تجاری Cleartect که مشخصات نوری شیشه را عوض نمی کند، تولید 

کنندگی و  می کند]۴۹[، شرکت ژاپنی Toyo Toki محصولی با نام تجاری Hydrotect را برای خواص خود تمیز 
کتریال در شیشه، کاشی و سرامیک، نمای ساختمان و آینه و شیشه اتومبیل تولید می کنند]5۰[ و شرکت  آنتی با
که عاوه بر قابلیت دفع آب و  اســترالیایی Nanovations محصولی با نام NP برای پوشــش دهی شیشــه ها دارد 
آلودگی، در برابر خش نیز مقاوم است. در ضمن در برابرشوینده های شیمیایی و اسیدهای مایم نیز مقاوم بوده و 
تحمل حرارت تا ۲5۰ درجه سانتیگراد را دارد]51[، از جمله سایر تولیدکنندگانی هستند که با استفاده از فناوری 

سطوح خود تمیزشونده به تولید محصول می پردازند. 
شرکت Industrial Nanotech]5۲[ با استفاده از فناوری  نانو، راه کارهایی برای حل مشکات در بخش انرژی 
ارائــه می کنــد. این شــرکت اخیــرا محصول جدیدی به بازار عرضه کرده که نوعی پوشــش هوشــمند بــوده و دارای 
رنگهــای متنوعی اســت. این پوشــش دارای خــواص عایق حرارتی، خودتمیزشــونده، انعکاس دهنــده و مقاوم در 
برابر قارچ ها اســت. با این ویژگی ها، این پوشــش می تواند برای صرفه جویی در مصرف انرژی مناســب باشد. این 
ی دیوارها  یســت ســازگار بــوده و می تواند بــه رنگ های مختلفــی در آمده و به راحتــی قابل اســتفاده رو محصــول ز
اســت. بنابرایــن می تــوان از آن برای پوشــش دهی دیوار منازل و ســازمان ها جهت کاهش مصرف انرژی اســتفاده 
کرد. این پوشش، با رنگ سفید دارای هاله های رنگی به بازار عرضه می شود. با استفاده از این محصول عاوه بر 
ظاهــر زیبــا، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی خواهد شــد. همچنین به دلیل وجود خاصیت خودتمیزشــوندگی، 
ایــن پوشــش موجــب تمیــز ماندن دیوار ســاختمان شــده و در نتیجه در دراز مــدت هزینه تعمیر و نگهــداری را به 

کاهش می دهد.  شدت 
ی نمونه ای می باشد که با ارائه ی آن عملیات شستشوی ماشین ها  مجموعه ی نیسان در مشغول کار و تست بر رو
که آلودگی و دوده ها  یکرد نانو رنگ استفاده می نماید  ی در حال آزمایش از یک رو یخ می پیوندد. این خودرو به تار
ی مــورد نظر خود را در آزمایشــات متعــدد در معرض  را از خــود دور خواهــد داشــت. ایــن خودروســاز ژاپنــی خودرو

آلودگی قرار داد تا وضعیت عملکرد آن را در جهان حقیقی درک نماید.
گران قیمت نمی باشــد، بلکه بســیار  گیــر و  یکــرد نیســان، نــه فقــط همانند عملیات شستشــوی ماشــین وقت  رو
یکرد ضدآب و ضد چربی صنعتی تحت عنوان  که از رو کوتاه نیز می باشــد. این شــرکت اولین مجموعه ای است 
یکرد به منظور دفع تمامی مایعات  Ultra Ever Dry در بدنه ی وســیله نقلیه ی خود اســتفاده نموده اســت. این رو

آبی و برخی از مایعات روغنی از بدنه ی خودرو با اســتفاده از یک الیه ی محافظ هوا طراحی شــده اســت. هنگام 
گــودال گل آلود، به نظر میرســد این مــاده از چســبیدن گل و الی جاده  ی بــا این پوشــش از یک  عبــور یــک خــودرو
کیزه نگاه خواهد داشــت ]5۳[. شــکل ۷  و چالــه هــا بــه بدنــه ی خــودرو ممانعت به عمــل مــی آورد و خــودرو را پا

تصاویری از این خودرو را نشان می دهد.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



10

کــه تجهیــزات از جنــس فــوالد زنــگ زن آنها، بــه دلیل باقــی ماندن اثر  بســیاری از مشــتریان در ســال ۲۰1۳ از ایــن 
یاد، ناراضی بودند. پوشش Self Cleen برای از بین بردن اثرات انگشت،  انگشت و همچنین نیاز به تمیزکاری ز
گیرد. این  گازها می توانند مورد استفاده قرار  جلوگیری از لکه شدن تجهیزات از جنس فوالد زنگ نزن مانند اجاق 

محصول تقریبا با قیمت ۳۰ دالر عرضه می شود ]5۴[.

برخیازاختراعاتثبتشدهدرزمینهپوششهایخودتمیزشونده
در پتنت شــماره US20130337226 A1 محققان دانشــگاه هیوســتون در ســال ۲۰1۳ به ثبت پوشــش خود تمیز 
ی یک بستر شامل  شــونده و روش ســاخت آن پرداختند. روش مورد نظر برای ایجاد پوشــش خود تمیز شــونده بر رو
کــه موجــب ایجاد شــیار های میکروســکوپی در ســطح می شــود، اســت. یکی  انتخــاب بســتر، تمیــز کاری بســتر 
گریز اســت. عامل  دیگــر از روش هــای مورد اســتفاده شــامل پوشــش دهی ســطح زبر بــا یک عامل شــیمیایی آب 

کواالنت به بســتر چسبیده و شیار  گریز به صورت  شــیمیای آب 
کند. برای اعمــال این روش  هایــی میکروســکوپی را ایجاد مــی 
گام اول انتخاب یک بســتر دلخواه اســت. می توان از سیلیکون 
یت هــای آلــی یا  کامپوز کســید فلــزات مختلــف،  کســید، ا دی ا
گام دوم ســخت ســازی  کرد.  غیــر آلــی و یــا مــواد دیگر اســتفاده 
مکانیکی ســطح بســتر با استفاده از ساینده اســت تا شیارهای 
ریــزی بــه عمق حــدود یک نانومتر تــا یک میکرومتر ایجاد شــود.

گریز در  گام ســوم ایــن ســطح را بــا یک عامــل شــیمیایی آب  در 
کنترل شــده پوشــش می دهیم. از جمله مواد شیمیایی  محیط 
مناســب می توان به فلوروالکیســیان یا مواد شــیمیایی مناسب 
گریز با ویژگی نانوســکوپی بین 1۰ نانو متر  برای ایجاد ســطح آب 

تا 1 میکرو متر اشاره نمود. 
در پتنــت دیگــری بــا شــماره ثبــت US8367579 B2 محققــان 
یمنس به ثبت پوشــش خود تمیز شونده فلوروکربنی فوق مقاوم  ز
در برابــر تغییــرات آب و هوایــی پرداختــه اســت. در ایــن روش، 

 شــکل 8. اسپری برای ایجاد پوشش خود-
تمیزشونده

 شکل 7.خودرو رنگ آمیزی شده با رنگ های خود تمیزشونده ]53[.
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کســید آماده می شــود، و با  کــه حداقل یــک سوسپانســیون تیتانیــوم دی ا پوشــش بــه ایــن صــورت آماده می شــود 
اســتفاده از یک روش شــیمیایی تر هم چون dip coating، اســپری یا پوشــش دهی جریانی )flow coating( بر 

ی سطح پاستیکی اعمال می شود  رو
کاد به ثبت سیستم حرارتی پوشش دهی شده  در پتنت با شماره ثبتUS20130247430 A1  محققان دنیسپا
با یک پوشــش خود تمیز شــونده و روش تولید آن پرداخته شــده اســت. سیستم حرارتی شامل یک بستر فلزی، که 
کسیداسیون انتخاب شده  کاتالیســت ا حداقل بخشــی از آن با یک پوشــش خود تمیز شــونده شامل حداقل یک 
کســید هــای عناصر نادر  پنت از این کاتالیســت از ا تینــی پوشــش داده شــده و حداقل یک دو کســید هــای پا از ا
که حداقل  کی انتخاب شده باشد. پوشش خود تمیز شونده یک پوشش دو الیه شامل یک الیه داخلی است  خا
که در تماس با هوای بیرون  پنت باشــد، و الیه ی بیرونی  به صورت جزئی ســطح فلزی را پوشــش داده و دارای دو
کسید  پنتا کسید پاالدیوم به همراه دو کسیداسیون است. این پوشش تشــکیل شده از ا کاتالیســت ا بوده و شــامل 

ایتریم است. 
بــه طور کلی می توان گفت که فناوری ســطوح خودتمیزشــونده به منظور افزایــش دوام، کاهش هزینه ها، و کاهش 
گرفته اســت. این ســطوح به دو  زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، در حال حاضر بســیار مورد توجه قرار 
دســته ابرآب گریز و ابرآبدوســت تقســیم شــده اند و با ســازوکارهای نســبتًا مشــابه ی، به منظور جلوگیری از رســوب 
که سطوح  کاربردهای فراوانی  ی سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.  آلودگی ها، به صورت پوششی بر رو
کاربــردی مختلفــی مانند صنعت نســاجی، صنعــت اتومبیل  خودتمیزشــونده دارنــد موجــب ایجــاد زمینــه های 
یادی با استفاده از این فناوری  سازی، صنعت هواپیما سازی و صنایع نوری استفاده شود، محصوالت تجاری ز
به مرحله تولید رسیده اند. در جدول 1 به اختصار اختراع های ثبت شده مرتبط با این موضوع آورده شده است.
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 CREAVIS Gesellschaft
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Innovation mb
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Saint Gobain Vitrage

US 5800918 A
 Multilayered hydrophobic
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۲۰۰۰
شرکت ژاپنی

 Nippon Sheet Glass
Co., Ltd

US 6156409 A

 Hydrophilic, durable film
 comprising fine grained metal
 oxide, anionic surfactant and
 a metal oxide matrix coated

on a substrate

شرکت آمریکایی۲۰۰۲
Cytonix Corporation

US 6447919 B1

 Hydrophobic coating
 compositions, articles coated
 with said compositions, and
 processes for manufacturing

same

۲۰۰۳

 Institut für Neue
 Materialien

 Gemeinnützige
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US 6649266 B1

 Transparent or translucent,
 easy to clean, dirt repellency
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 Self cleaning surfaces of
 objects and process for
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۲۰۰۴Ferro GmbhUS 6800354 B2
 Substrates with a self cleaning

 surface, a process for their
production and their use

۲۰۰۹Ferro GmbhUS 7544411 B2
 Self cleaning paint coating

 and a method and agent for
producing the same

 جدول 1.برخی از اختراع های ثبت شده مرتبط با پوشش های خود تمیزشونده 
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۲۰۰۲
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Enos A. Axtell, III
US 7527832 B2

 Process for structuring
 self cleaning glass surfaces

۲۰1۲
 Liang Liang, Richard

Blacker
US 20140186613 A1

 Anti reflection coatings with
 self cleaning properties,

 substrates including such
 coatings, and related

methods
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 نماهای کامپوزیتی نانویی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های ضد خش

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی  باکتریال
 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی
 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب 
 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک

 کاربرد فناوری نانو در بتن
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی 

بی صــدای  لوله هــای  در  فناوری نانــو  کاربــرد   
فاضالب

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 کاربرد فناوری نانـو در صنعت ساختمان

 فناوری نانو و بتن های ویژه
 پوشــش ها، کفپوش هــا و ســازه های مقــاوم در 

برابر لغزش 

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

 نقــش فناوری نانــو در ارتقــای کیفــی ســیمان و 
مصالح پایه سیمانی

 کاربرد فناوری نانو در ســازه های بتنی هوشمند 
با قابلیت خود ترمیم  شوندگی 

 کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشـمند 
 کاربرد نانورنگ ها، نانوپوشــش ها و ســازه های 

ضد حریق در صنعت ساختمان
 کاربرد نانوپوشش ها در صنعت ساخت وساز

 نانوپوشش های ضد اثر انگشت
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک

 کاربــرد فنــاوری نانــو در رنگ هــا و پوشــش های 
آبگریز

 کاربردهای فناوری نانو در رنگ های ضدحریق
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیزشونده
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