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مه
قد
م

از  آن،  اجــزای  و  ســاختمان  نگــه داری 
از  پــس  کــه  اســت  مهمــی  فعالیت هــای 
و  طراحــان  موردتوجــه  بایــد  بنــا  ســاخت 
گیــرد. ماننــد هــر  کاربــران ســاختمان قــرار 
وســیلٔه دیگــری، ســاختمان هــم نیــاز بــه 
نگــه داری و شستشــو دارد. ایــن مســئله، 
به ویــژه در مــورد ســطوح در معــرض دیــد، 
ماننــد نمــای ســاختمان اهمیــت ویژه ای 
پیــدا می کنــد. هزینــه و نیروی انســانی که 

بــه ایــن منظور صرف می شــود، در ســاختمان های ویــژه )مانند آســمان خراش ها و ســاختمان های بزرگی چون 
ورزشگاه ها( ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

کاهش تکرار این  کاســتن از هزینه های نگه داری و تمیز نگاه داشــتن ســطوح ســاختمان و همچنین  به منظور 
فرآیند، متخصصان عرصٔه فناوری نانو، از این فناوری نوین به منظور ایجاد امکانی برای تولید سطوح، با هدف 
خودتمیزشــوندگی و آســان تمیزشوندگی استفاده کرده اند. امروزه محصوالتی که با این هدف تهیه می گردند، با 

استقبال چشمگیری از سوی طراحان، سازندگان و مالکان ابنیه مواجه شده است.

اصولخودتمیزشوندگی
پوشش های خودتمیزشونده۱  به دو گروه آب گریز۲  و آب دوست۳  تقسیم می شوند و در هر دو نوع، پوشش به واسطٔه آب، 
آلودگی را از ســطح می زداید، یکی به واســطه تشکیل قطرات کروی شکل و دیگری از طریق تشکیل ورقه های نازک آب 
روی سطح. در پوشش های آب دوست آب در سطح گسترده می شود و به این ترتیب می تواند آلودگی ها را با خود حمل 

کند و از بین ببرد. درحالی که در سطوح آب گریز قطرات آب روی سطح می لغزند و آن را تمیز می کنند.
پدیده خودتمیزشوندگی به زاویه تماسی مایع با سطح بستگی دارد. زاویه تماسی مایع در فصل مشترک سه فاز جامد، 
مایع و گاز در محل تماس قطره مایع با سطح جامد تشکیل می شود. به طورکلی، اگر زاویه تماسی کمتر از ۹۰ درجه باشد، 
سطح را آب دوست و اگر بیشتر از ۹۰ درجه باشد، سطح را آب گریز می نامند. سطوح با زاویه تماس نزدیک به صفر درجه 
ابرآبدوست۴  و سطوح با زاویه تماس بیشتر از ۱۵۰ درجه ابرآبگریز۵  نام دارند. سطوح آب گریز دارای انرژی سطحی بسیار 

پایین هستند، درحالی که انرژی 
آب دوســت  ســطوح  ســطحی 
از  اســتفاده  باالســت.  بســیار 
خــواص  بــروز  و  نانــو  فنــاوری 
نانومتــری  ابعــاد  در  متفــاوت 
دســتیابی به ســطوح ابرآبگریز و 
ابرآبدوســت را ممکــن ســاخته 

است.

آب گریزآب دوست

θθ

 شــکل 1.زاویــه تماس، که میزان آب گریزی ســطح را تعیین می کند. ایــن زاویه، میزان 
ترشوند گی۶ و عملکرد نسبی نیروی کشش سطحی بین آب، هوا و سطح را توصیف می کند.
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پوششهایآبگریزوابرآبگریز
منبع الهام سطوح خودتمیزشوندٔه آب گریز به گیاه نیلوفر آبی بازمی شود. این گیاه به این علت موردتوجه قرار می گرفته که 
از پاکی و تمیزی استثنایی برخوردار بوده است. در این گیاه، آب به محض تماس با سطح به شکل قطرات کروی تجمع 

یافته و با لغزش از روی سطح ذرات آلودگی و خاک را با خود از روی سطح می زداید.

خاصیت آب گریزی بعضی از گیاهان مانند نیلوفر آبی به دلیل وجود ناصافی های میکروسکوپی است که سبب می شود 
ســطوح زبری بر روی برگ ها پدید آید که دارای خاصیت آب گریزی باشــند. زمانی که یک ســطح دارای بافت زبری در 
مقیاس میکرومتر یا نانومتر باشد، فصل مشترک بین هوا و آب در یک قطره که بر روی سطح قرار گرفته است افزایش پیدا 
می کند و نیروی موئینگی بین قطره و سطح شدیدًا کم می شود. بنابراین، قطره آب شکل کروی به خود می گیرد و به راحتی 
جریان پیدا می کند و ذرات آالیندٔه موجود بر روی سطح، به قطرات آب چسبیده و با غلتیدن قطرات آب، آلودگی ها نیز از 

سطح زدوده می شود.

و  ســطوح  امــروزه  آبــی،  نیلوفــر  اثــر  از  الهــام  بــا 
دلیــل  بــه  کــه  می شــوند  تولیــد  پوشــش هایی 
ریزســاختار زبرشــان دارای اثــر خودتمیزشــوندگی 
باشند. با استفاده از فناوری نانو و ایجاد سطوحی 
که زبری در مقیاس نانومتر داشــته باشــند سطوح 
که از امکان تر شــدگی  فوق آب گریز پدید آمده اند 

کمتری برخوردارند.

گیاه نیلوفر آبی، منبع الهام سطوح خودتمیزشونده بوده است.  شکل 2.خاصیت خود تمیز شوندگی برگ 

 شکل 3.تصویر یک قطره آب بر روی برگ نیلوفر آبی، ذرات 
آلودگی روی قطره آب می چسبند و از سطح جدا می شوند.

خواص

کاربری آسان به 
طور مثال اسپری 

کردن و دمای 
معمولی اتاق 

خواص ضدچسبندگی 
و آسان تمیز شوندگی؛ 
بعالوه محافظت های 
سطحی ) برای فلزات(

کتریال  خواص آنتی با
و یا حفاظت در برابر 

خزه، قارچ و رشد 
جلبک

شفاف، چسبندگی 
خوب بر روی زیر 

الیه ها بدون فرآیند 
آماده سازی دشوار 

مناسب برای 
فلزات، شیشه، 

سرامیک، سنگ و 
سطوح پالستیکی
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مزیتها

ک  دفع کننده  اب و خا
خود تمیز شوندگی 

)توسط آب یا باران و یا 
روش های دیگر(

گون  مدل های گونا
تجاری قابل دسترس

شفافیت )مخصوصا برای 
سطوح تزئینی ، شیشه و 
پنجره ها دارای اهمیت 

می باشد(

بردصنایع کار

سطوح خارجی، که در معرض عناصری همانند نماهای خودتمیزشونده هستند ساختمان
)سیمان، پالستیک، آهن یا سطوح رنگ شده( پنجره ها، در و دروازه

پوشش های شیشه ای پانل های خورشیدیانرژی
توربین های بادی )تیغه های چرخنده(

پنجره های ماشین و آینه های آنخودرو

کپارچه پارچه های ضد لک و پوشا

در حمامداخلی

اپتیک و الکترونیک

الیه های نازک ضد انعکاس
فیلترهای اپتیکی
لنزهای چشمی

آینه ها
لنزهای دوربین

نمایشگرهای الکترونیکی

 شــکل 4.یــک پوشــش ابــر آب گریز که 
قطــرات آب بــا لغزیــدن روی آن آلودگی را از 

روی سطح می زدایند.

 جدول 1. بازار و کاربرد پوشش های خودتمیزشونده )بیونیک(

بازاروکاربردها
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پوششهایآبدوستوابرآبدوست
نوع دیگر پوشش های خود تمییز شونده عملکردی کاماًل متفاوت نسبت به پوشش های آب گریز دارند. پوشش های 
آب دوســت منحصــرًا تکیــه بــر جریــان آب بــرای تمیز کــردن آلودگی ســطح ندارنــد. این پوشــش ها در اثــر خاصیت 
فتوکاتالیستی۷  خود، با قرار گرفتن در معرض نور آلودگی سطحی را تجزیه می کنند و با جریان یافتن آب روی سطح 

ک می شود. این گونه پوشش ها رشد تجاری باالیی در صنعت پیدا کرده اند. آلودگی ها پا

 شــکل 5. تجزیــه و زدایــش آلودگــی از روی ســطح با اســتفاده از خاصیت فوتوکاتالیســتی ســطح

درواقــع خاصیــت خودتمیزشــوندگی بــرای ســطوح آب دوســت 
ناشی از دو خصوصیت فتوکاتالیستی و آب دوستی است.

کــه در حضــور نــور )فوتــو(   مــواد فتوکاتالیســت مــوادی هســتند 
گــر ایــن  از خــود خاصیــت کاتالیســتی نشــان می دهنــد. یعنــی ا
مــواد در معــرض تابش نــور قرار گیرنــد، به عنوان یک کاتالیســت 
می تواننــد ســرعت انجــام یــک واکنش خــاص را بــدون دخالت 
در آن افزایــش دهنــد. مــواد فتوکاتالیســت ســاختار شــیمیایی 
آلودگی هــا را در مجــاورت نــور خورشــید از بین می برنــد. در طول 
فرآیند فوتوکاتالیستی، ساختار شیمیایی آلودگی های ارگانیک و 
که بر روی پوشــش قرار دارد به وســیله جذب  ســایر ناخالصی ها 
نور خورشــید شکســته می شــود. شــکل زیــر شــماتیکی از پدیده 

فتوکاتالیستی را نشان می دهد.
همچنین این مواد در معرض نور خورشید موجب ایجاد خواص آب دوستی سطح می شوند. خاصیت آب دوستی 
سطح نیز باعث می شود با کاهش زاویه تماسی، صفحاتی از آب بر روی سطح ایجاد شود که آلودگی ها را از بین َبَرد.

 شکل ۶. شماتیکی از پدیده فتوکاتالیستی
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شــکل زیر نیز پدیدٔه آب دوســتی را با استفاده از دی اکسید تیتانیم نشان می دهد. هنگامی که پوشش در معرض نور 
خورشید قرار می گیرد دارای خاصیت آب دوستی می شود.

 شکل 8. روند پدیده فتوکاتالیستی

 شکل 7. ایجاد پیوندهای سطحی ایجاد شده در سطح آب دوست

 UVتابش

تاریکی

کــه از ترکیب پدیــدٔه فوتوکاتالیســتی به همراه پدیــدٔه فوق  شــکل زیــر نیــز شــماتیکی از خاصیت خودتمیزشــوندگی 
آب دوستی نتیجه می شود را نشان می دهد.

 شکل 9. شماتیک پدیده خودتمیزشوندگی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



8

انــواع مختلفــی از اکســید و ســولفید فلــزی که در ابعــاد نانومتــری دارای خاصیت خــود تمیزکنندگی هســتند، طی 
کــه ازجملــٔه آن هــا TiO2، WO3، ZrO2، ZnO2 و CdS را می تــوان نــام برد. این  مهروموم هــای اخیــر کشــف شــده اند 
مــواد قــدرت خــود تمیزکنندگی متفاوتی ر ا در ســطح ایجاد می کننــد. از بین این نیمه هادی ها TiO2 خواص بســیار 
مناســبی نســبت به بقیه از خود نشــان می دهد و یکی از مواد فتوکاتالیستی اســت که کاربرد زیادی به عنوان سطوح 

خودتمیزشونده آب دوست دارد. دی اکسید تیتانیم یک مادٔه ایده آل برای پدیده های فوتوکاتالیستی است. زیرا:
 ارزان و قابل دسترس است

 مقاومت به خوردگی باال دارد
 اکسیدکننده قوی است

 پدیدٔه فوتوکاتالیستی می تواند در دماهای معمول رخ دهد
 واکنش می تواند در اتمسفر اکسیژن رخ دهد

کروی  ذرات و پوشش های با مقیاس نانو )ابعاد در اندازٔه بین ۱ تا ۱۰ نانومتر( و ذرات و پوشش های با ابعاد میکرو و ما
تیتانیا خواص متفاوتی از خود نشان می دهند. نیمه هادی ها با ابعاد فیزیکی نانو خواصی از خود نشان می دهند که 
در مقیاس توده ای در آن ها دیده نمی شود. در ابعاد نانو نسبت سطح به حجم افزایش می یابد و خواص الکترونی نیز 
تغییر می یابد. امکان ایجاد حفره های الکترونی در سطح و تجزیه ترکیب شیمیایی آلودگی ها افزایش پیدا می کند. 
به همین دلیل، معمواًل از نانوذرات اکســید تیتانیم به عنوان ســطوح ابرآبدوســت اســتفاده می شــود. با کاهش ابعاد 

ذرات، درصد فعالیت فوتوکاتالیستی نیز افزایش پیدا می کند.

بردصنعت کار

ساخت وساز

تصفیه هوا )داخل ساختمان(
پوشش های خودتمیزشونده شیشه

پوشش جاده ای
بتن

پوشش پنل های سلول خورشیدیانرژی

پوشش های سطوح کلینیکی خود ضدعفونی کنندهسالمت و بهداشت

تولید غذا و پوشش بسته بندی هاغذایی

استریلزاسیون ضایعات آبفیلتراسیون آب

رنگهایخودتمیزشونده
پوشــش های خودتمیزشــونده می تواننــد به صورت رنگ روی ســطوح ایجاد شــوند و انواع مختلفــی از این رنگ ها به 
بازار عرضه شده است. مزیت این گونه رنگ ها ظاهر تمیزتر و کاهش قابل توجه نیاز به نگه داری سطح پوشش شده 

 جدول 2. نانوپوشش های فوتوکاتالیستی – بازار و کاربردها

کاربردفناورینانودررنگهایخودتمیزشونده مجموعه گزارش های  
۱۸صنعتی فنـــاوری نـانــو
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ک سطوح  اســت. کاهش تعداد دفعات نظافت در ســال، به معنای کاهش مصرف مواد شــوینده و کاهش اســتهال
در اثر شستشو نیز است.

برای ایجاد رنگ های خودتمیزشــوندٔه آب گریز از اثر نیلوفر آبی اســتفاده می شــود. درواقع با اســتفاده از نانوساختارها 
در رنــگ کــه موجــب بــه وجــود آمــدن ســطح ناصــاف در محــدودٔه نانومتــری شــوند، می تــوان بــه رنگ بــا خاصیت 
خودتمیزشوندگی رسید. این گونه رنگ ها به صورت تک الیه یا دوالیه روی سطح ایجاد می شوند. در شرایط مناسب، 
گر ســطح  مانند اســتفاده بر روی ســطوح داخلی و بیرونی ســاختمان، این رنگ ها از دوام بســیار عالی برخوردارند و ا

موردنظر در معرض عبور آب باشد، تمیز باقی خواهد ماند.

ک می شود که با حرکت قطره های آب روی سطح آن آلودگی ها پا  شکل 10. رنگ های خودتمیزشوندٔه آب گریز 

کثرًا از نانوذرات TiO2 به عنوان مادٔه فتوکاتالیســتی اســتفاده می شــود. با  در رنگ های خودتمیزشــوندٔه آب دوســت ا
حضور نانوذرات دی اکســید تیتانیم در معرض تابش پرتوی فرابنفش، زاویه تماســی کمتر از یک درجه برای ســطح 
حاصل می شــود. برای تولید رنگ های خودتمیزشــوندٔه آب دوســت باید روش ساخت به شکلی باشد که نانوذرات 
غیر آلی به طور همگنی درزمینٔه پلیمر آلی پخش شــوند تا یک شــبکٔه ســه بعدی را در پوشــش ایجاد کنند و خواص 
خودتمیزشــوندگی مناســبی روی ســطح ایجــاد شــود. بــه دلیل نیــاز به آب و نور خورشــید بــرای فعالیــت رنگ های 

آب دوست، کاربرد این گونه رنگ ها در فضاهای بیرونی بیش از فضای داخلی ساختمان خواهد بود.

مزیتها

کتری ها و ویروس ها را می کشد با

نامریی

ک تمیز شود – نیازی به تمیزکننده های مضر  روغن می تواند فقط با استفاده از پارچه یا اسفنج نمنا
برای محیط زیست وجود ندارد.

سطح به نظر تمیزتر می آید : غبار در همه جا به صورت یکسان پخش می شود  –نقطه کثیف وجود ندارد

ک شود غبار ارگانیک می تواند توسط نور ماورا بنفش از بین برود و با آب پا

ترکیبات بودار و روغنی را حذف می کند

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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بازاررنگهایخودتمیزشونده
و  محصــوالت  بهبــود  بــه  می توانــد  نانومــواد  از  اســتفاده 
فرآیندهــای تولیــد کمک شــایان توجهــی نماید. اســتفاده از 
ایــن دســته مــواد در محصوالت تجــاری به ســرعت در حال 
رشد است. ادعا شده است که در سال ۲۰۰6، ۳۰۰ محصول 
تجاری به کمک فناوری نانو بهبود خواص یافته اند. که این 
رقم در ســال ۲۰۱۰ چهار برابر شــده اســت. به علت پتانسیل 
فناوری نانو، شــرکت های زیادی در سرتاســر جهان به میزان 

گون کاربردهای مختلفی دارد. شکل زیر  باالیی در این بخش سرمایه گذاری می کنند. فناوری نانو در زمینه های گونا
تخمین سهم بازار فناوری نانو را در این حوزه های ذیل طی مهروموم های ۲۰۱۰-۲۰۲۵ نشان می دهد.

خواص

چسبندگی مناسب بر روی شیشه و فلز

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

بسیار شفاف به خاطر وجود ترکیبات غیرآلی نانومقیاس

مقاومت شیمیایی باال در برابر حالل ها و اسیدها

آب دوست  شونده ی  خودتمیز  11.رنگ  شکل   
در مقایسه با رنگ معمولی

 نمودار 1. درآمد از نانوپوشش های خودتمیزشونده )ابر آب گریز( از سال 2010- 2025، دالر امریکا
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. در سال ۲۰۰۹ نرخ بازار جهانی برای محصوالت فوتوکاتالیستی ۸۴۸ میلیون دالر بود. نرخ رشد ساالنه محصوالت 
در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۴/۳ درصد افزایش یافته و به مقدار ۱/۷ میلیارد دالر رسیده است.

با توجه به نرخ رشــد ســاالنه انتظار می رود محصوالت مصرفی در طول پنج ســال )۲۰۰۹ تا ســال ۲۰۱۴( ۱۳/۲ درصد 
که متناســب با آن حجم فروش این  محصوالت در بازار از ۸۵/۱ میلیون دالر در ســال ۲۰۰۹ به ۱۵۸/۴  افزایش یابد 
میلیــون دالر در ســال ۲۰۱۴ افزایــش می یابــد. محصــوالت دیگــر از مجمــوع ۲۲/۱ میلیــون دالر فــروش در ســال ۲۰۰۹ 
حجم کوچک تری را به خود اختصاص دادند. فوتوکاتالیستهای نانومقیاس در داخل این مقادیر گنجانده شده اند 
کیدی بر آن ها نشــده اســت.  بااین حال، درصــد محصوالت نانومقیاس قابــل تولید در طول  امــا به صــورت جزئی تأ

مهروموم های اخیر افزایش یافته است و این روند احتمااًل در آینده ادامه خواهد داشت.
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200000000
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 نمودار 2. درآمدهای نانوپوشش های خودتمیزشونده فوتوکاتالیستی 2010 تا 2025. میلیون دالر

شرکتها
کریلیک پایه آب خودتمیزشونده را به  شرکت »مهندسی شیمیائی و رنگ سازی نیلی فام ری« در حال حاضر رنگ آ
که قابل اعمال بر روی سطوح مختلف، حتی سطوح از پیش رنگ آمیزی شده است. این رنگ  بازار عرضه می کند 

با بهره گیری از خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیم طراحی و عرضه شده است.
در جدول زیر نیز چند شرکت خارجی با محصوالت خودتمیزشونده معرفی شده است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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فعالیتهاشرکتها

Aculon, Inc.این شرکت محصوالت آب گریز و آب دوست جهت اماده سازی سطوح تولید می نماید

Cleancorp
Nanocoating

محصوالت این شرکت در بیمارستان ها، ساختمان های بزرگ، مهدکودک ها، صنایع 
پارچه استفاده می شود. کاربری آن ها در پوشش های ضد نوشتار برای سنگ ها و سطوح 

معدنی، پوشش های ضد خوردگی برای فلزات، پوشش های ضد اثر انگشت برای 
سطوح فلزی، ضد خش، سطوحی برای پالستیک و زیر الیه های پلیمری، آب گریز و 

روغن گریز، پوشش های قابل تنفس برای سنگ و سطوح معدنی است

CTC
Nanotechnology

این شرکت تامین کننده سیستم های نانو بیونیک برای سطوح هستند. همچنین به 
ارائه روش های جدید برای سطوح استنلس استیل و پالستیکی و محصوالتی از جمله 

گریز و رنگ، و  پوشش های ضد اثر انگشت، ضد خش، پوشش های آب گریز و روغن 
پوشش های سطحی عبور دهنده بخار، پرداخته است.

Evonik.یک عامل برای پوشش های خودتمیزشونده است TEGOTOP،محصول نانوذرات سیلیکا

GXC Coatings

پوشش های خودتمیزشونده و راحت تمیزشونده این شرکت، از قطعات شیشه ای، 
پالستیکی، فلزی که دارای ارزش افزوده است در برابر کثیفی محافظت می کند و یا تمیز 

کردن آن ها را تسهیل می نماید.

Hydrobead.این شرکت تولیدکننده پوشش های ابر آب گریز است

 Integrated
Surface

 Technologies,
Inc

این شرکت پوشش های سرامیکی ابر مولکولی Repelix را تولید می نمایدکه در قطعات 
الکترونیکی ضد آب، مورد استفاده قرار می گیرد.

Lotus Leaf
Coatings

این شرکت تولیدکننده و توزیع کننده اختصاصی پوشش های آب دوست و آب گریز 
است.

 Nanocover
A/S

عمده محصوالت این شرکت برای استفاده در نگهداری ساختمان، صنایع دریایی و 
خودرو استفاده می شود.

 جدول 3. تولیدکننده های محصوالت نانوپوشش های خودتمیزشونده )بیونیک(

پوششهایخودتمیزشوندهابرآبگریز

کاربردفناورینانودررنگهایخودتمیزشونده مجموعه گزارش های  
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فعالیتهاشرکتها

Nanovere
 Technologies,

Inc

گسترش و فرموالسیون برای پوشش های خودتمیزشونده،  این شرکت متخصص در 
پوشش های Car Key Resistant بر پایه فناوری نانو است.

Nano-X GmbH
این شرکت تولیدکننده سطوح خودتمیزشونده با استفاده از اثر بیونک یا اثر فوتوکاتالیستی 

برای مصارف داخلی و خارجی است.

Nano-X GmbH.این شرکت سازنده پوشش های ابر آب گریز است

SiO2 Nanotech.این شرکت تولیدکننده تکنولوژی های ضد مه است

فعالیتهاشرکتها

 Advanced
 Materials-JTJ

S.R.O
این شرکت تولیدکننده پوشش های نانومقیاس فتوکاتالیسیتی است.

 Advanced
 Materials-JTJ

S.R.O

این شرکت در تولید پوشش های خودتمیزشونده فوتوکاتالیستی برای شیشه و سطوح 
پالستیکی فعالیت دارد.

  Industries
Cardinal Glass

سازنده شیشه های فوتو کاتالیستی خودتمیزشونده است.

 Coating Suisse
GmbH

 TIPE .یک نانوپوشش خودتمیزشونده محبوب در بسترهای غیر ارگانیک است TIPE

یک نانو دی اکسی تیتانیوم اناتاز فوتوکاتالیستی بر پایه آب است )اندازه ذره ها در حدود 
۱۰ نانومتر و یا کمتر است(. بعد از خشک شدن، سطوح پوشش داده شده با TIPE دارای 

خاصیت ابر آب دوستی می شود.

 جدول 4. تولیدکننده های محصوالت نانوپوشش های خودتمیزشونده )بیونیک(

پوششهایخودتمیزشوندهفوتوکاتالیستی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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فعالیتهاشرکتها

Daical

فوتوکاتالیستی که با نور مریی کار می کند )CelMuse( درحالی که فوتوکاتالیستهای 
معمول با نور ماورا بنفش بیرون کار می کنند. Diacel در تولید کاتالیستهای پاسخ دهنده 

به نور مریی که به نور فلوروسنت و نور کم شدت مانند LED پاسخ گو است موفق عمل 
کرده است. این پوشش برای موارد متعددی مانند لوازم داخلی ساختمان و پوشش مواد 

و فیلترها قابل استفاده است.

FN Nano, Inc.
این شرکت تولیدکننده پوشش های فوتو کاتالیستی برای مقابله با سندروم ساختمان 

بیمار است.

 GEN
Corporation

تولیدکننده نانوپوشش های فتوکاتالیستی است

 Green Earth
Nano

Science, Inc

این شرکت دارای پوشش های شفاف دوستدار محیط زیست با اعمال ساده است. این 
کسید  پوشش های فوتوکاتالیستی یک پوشش بر پایه آب شامل نانوذرات تیتانیوم دیا

است.

 Inspiraz
 Technology

Pte.Ltd

این شرکت تولیدکننده پوشش های ضدویروس، ضد میکروب و آب گریز بر پایه نقره، 
کربن و نانوذره های فوتوکاتالیستی است.

 Ishihara
 Sangyo

Kaisha, Ltd
تولیدکننده نانوپوشش های فوتوکاتالیستی با برند Clean Nano است.

 Italcementi
Group

Active یک محصول فوتوکاتالیستی برای سیمان است که باعث کاهش آلودگی های 

ارگانیک و غیر ارگانیک موجود در هوا می شود.

 Heidelberg
 Cement

 Technology
Center GmbH

TIoCem یک محصول بتونی فعال فتوکاتالیستی حاوی ذرات تیتانیوم دی اکسید 

است.

 Kon
Corporation

تولیدکننده پوشش های فتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید آبی است.

کاربردفناورینانودررنگهایخودتمیزشونده مجموعه گزارش های  
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1  Self-cleaning
۲  Hydrophobic
۳  Hydrophilic
۴  Superhydrophilic

۵  Superhydrophobic
۶  Wetting angle
۷  photocatalytic effect

پی نوشت ها

1  www.nano.ir
۲  Ivan P. Parkin, Robert G. Palgrave, Journal of Materials Chemistry, 2004.
۳  Shunsuke Nishimotoab, Bharat Bhushan, RSC Advances. 2012.
۴  www.alcoa.com

مراجع

فعالیتهاشرکتها

N-Tec GmbH یک پوشش ابر آب دوست خودتمیزشونده فوتوکاتالیستی با خواص x-photocat PSCF

اساتن تمیز شوندگی برای فلزات، شیشه و پلیمیر های است.

 Nadico
Technologie

GmbH
TitanShield و TitanProtect نانو پوش های فوتوکاتالیستی این شرکت هستند.
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