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نانــو مــواد بــه مــوادی گفته می شــود که حداقل یکــی از ابعــاد آن ها در مقیــاس نانومتری )زیــر 100 نانومتر( باشــد. 
کوچک شــدن اندازه ذرات در حد نانومتر ســبب بروز تغییراتی در خواص فیزیکی و شــیمیایی آن ها می شــود. 
کــه انــدازه ذرات کوچکتــر از 100 نانومتر  بنابرایــن فنــاوری نانــو بــه بحث دربــاره تغییرات خــواص مــواد هنگامی 
اســت، می پردازد. در حال حاضر کاربرد فناوری نانو در صنعت ســاختمان، به نسبت گستردگی این صنعت، 
اندک اســت. اگرچه امروزه شــاهد اســتفاده محدود از مواد و مصالح نانو در ســاختمان هســتیم، اما با توجه به 
قابلیت های این فناوری نوظهور، انتظار می رود که در آینده ای نزدیک، رشــد بســیار چشــمگیری در اســتفاده از 

مواد  نانو در صنعت ساختمان سازی را شاهد باشیم.
فنــاوری  نانــو از دو جهــت بــه صنعــت ســاختمان کمک می کنــد: نخســت، بهینه ســازی و ارتقــای عملکردی 
کــه پیــش از ظهــور فنــاوری نانــو ممکــن  گــروه جدیــدی از مــواد و محصــوالت  فناوری هــای موجــود. دوم، ارائــه 
نبــوده اســت. بنابرایــن از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ســاختمان می توان بــه افزایش کیفیت مصالح، 

صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد.

آیندهصنعتساختمان
فناوری نانو تقریبا در تمام بخش های ســاختمان شــامل اســکلت، نما، سیســتم های ساختمانی و طراحی داخلی 
کاربرد دارد. اســتفاده از فناوری نانو در صنعت ســاختمان موجب تولید مصالح ساختمانی چند منظوره با کارایی 
بــاال شــده و ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده باعث افزایــش دوام و کیفیــت مصالح ســاختمانی گردیده اســت. با توجه 
بــه پیش بینــی کارشناســان، فناوری نانــو قادر خواهد بود در صنعت ساخت وســاز کشــور طی چند ســال آینده، به 
بــازاری در حــدود 5000 میلیــارد ریال، در زمینه عایق های گرما و رطوبت، مواد افزودنی بتن، شیشــه های هوشــمند، 
پوشش های خودتمیزشونده و دیگر محصوالت برسد]1[. راهکار تجاری سازی در حوزه فناوری نانو، باید با نیازهای 
ساختمان ســازی منطبــق باشــد. بنابرایــن حمایــت از پژوهش گــران، تولیدکننــدگان و کاربران محصــوالت نوآورانه 
ضروری به نظر می رسد. توسعه فناوری نانو در صنعت ساخت وساز می تواند منجر به تولید محصوالتی با قابلیت ها 
و کارکرد باال شــود. بنابراین انتظار می رود به موازات پیشــرفت فناوری نانو در ایران، صنعت ساخت و ســاز به عنوان 
گیرد. در زیر به توضیح  گســترده ای از محصوالت بر پایه نانو را در دســت خود  کشــور، بازار  یکی از بزرگ ترین صنایع 

برخی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان پرداخته شده است. 

حوزههایکاربردینانوفناوریدرصنعتساختمان
نانوپوششها

نانوپوشــش ها به طور وســیعی در قسمت های مختلفی استفاده می شــوند و مثالی از این واقعیت هستند که چطور 
اســتفاده از نانومــواد مــی توانــد باعــث بهبود فنــاوری موجود و یــا بوجــود آوردن نوع جدیدی از آن باشــد. اســتفاده از 
نانوپوشــش ها مزیت های عملکردی نســبت به پوشــش های ســنتی فراهم می کند در عین اینکه در بلند مدت و یا 

میان مدت مقرون به صرفه نیز  هست.
خواصی مانند ضدمیکروبی، عایق حرارتی، تثبیت رنگ، دفع آب و غبار، سختی، مقاومت به خوردگی، مقاومت 
بــه آتــش، بهبــود بازدهــی انرژی، ضدنوشــتار، خودتمیز شــونده، جــذب رطوبت و خــواص مکانیکی و شــیمیایی با 

استفاده از نانوموادی مانند نانومواد کربنی و یا نانوذرات اکسیدفلزی بسیار بهبود می یابند.
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ویژگیهاخاصیت

ضد بازتاب؛ بازتاب زیاد؛ بازتاب انتخابینوری

حسگری
الکتروکرومیک؛ ترموکرومیک؛ تغییر رنگ؛ حسگر pH؛ حسگر اکسیژن

حسگر فشار

رسانا؛ عایقالکترومغناطیسی

بهداشت
خودتمیز شونده؛ آسان تمیز شونده؛ ضد اثر انگشت؛ ضد میکروب

ضد نوشتار )ضد لک(

ضد اشتعال؛ مقاوم در برابر آتش؛ ضد یخ ضدگی؛ضد مه؛ خود ترمیم شوندهمحافظت

مزیت های نانوپوشش ها
کاربردها کمتر برای برخی از   هزینه 

 عملکــرد بهتــر نســبت بــه پوشــش های معمــول 
)شفافیت، قابلیت سد کردن بهبود یافته، مقاومت 
در برابر خوردگی، کنترل طیفی )فرابنفش و فرو قرمز((

کمی برای تولید پوشش ها نیاز است.  انرژی 
 خواص منحصر به فرد پوشش ها

 نازک و ســبک: هزینه های بســته بندی، حمل و 
کاهش می دهد. نقل و انبار را 

گار با محیط زیست  غیر سمی: محصول ساز
گاری با سطوح  ساز

 بهبود ماندگاری/مقاومت
 محافظت از خوردگی در محیط های خشن

 مقرون به صرفه
 کاهش زمان آماده سازی و اعمال پوشش ها

 طول عمر طوالنی تر
 فرایند بهبودیافته

که ارزش 2/41 میلیارد دالری  بازار نانوپوشش ها به صورت محافظه کارانه تخمین زده شده است 
کند.1  در سال 2۰14 داشته باشد و پیش بینی می شود تا سال 2۰25 تا 5/۷5 میلیارد دالر رشد 

نانوذرات به همراه پوشــش ها بر روی ســطوح اعمال می شــوند و بســیاری از خواص را در حین اینکه از قوانین جدید 
ایمنــی پیروی می کنند بهبود می بخشــند. نانوپوشــش ها همچنیــن عملکردهای چندگانه را در یک پوشــش فراهم 

می کنند. مانند چسبندگی سطحی زیرالیه، مفاومت به خوردگی و فعالیت/عملکرد سطح.

مــوارد اصلــی که نانوپوشــش ها فراهــم می کنند، محافظــت در برابر یخ زدگــی، آلودگی ها، نور فرا بنفــش، آتش، گرما، 
کتری ها، جلبک ها، تابش خورشــیدی، رطوبت و خوردگی اســت. این موارد هزینه ای معادل میلیاردها دالر برای  با
صنایــع دنیــا جهت نگهداری، از دســت رفتــن و زمان از کار افتادن تولیــد دارد. اینها نیازهــای روزافزونی بر عملکرد 
پوشــش های محافــظ ایجــاد می کننــد. )مانند ضــدآب کردن قطعــات الکترونیکــی مصرفی(. پوشــش هایی که به 
طــور همزمــان دارای چندیــن عملکــرد در محیط هــای خشــن دارای تقاضای بســیاری می باشــند. به عنــوان مثال 

پوشش هایی که به طور همزمان خاصیت خود تمیزشوندگی و محافظت در برابر خوردگی را دارا باشد. 
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پوششهایخودتمیزشونده/آسانتمیزشونده:
پوشش های خود تمیزشونده2 به دو گروه آب گریز3  و آب دوست4  تقسیم می شوند و در هر دو نوع، پوشش ها به واسطه 
حضور آب، آلودگی را می زدایند، یکی به واســطه تشــکیل قطرات کروی شــکل و دیگری از طریق تشــکیل ورقه های 

نازک آب روی سطح.

پوششهایخودتمیزشوندهآبگریز

ذرات دی اکسید سیلیکوننانو مواد

اصول 

مناسب برای فلزات، شیشه، سرامیک، سنگ و سطوح پالستیکی
کاربری آسان به طور مثال اسپری کردن و متعاقب آن انجام عملیات حرارتی 

نیمه شفاف )فلزات، سرامیک، شیشه، سنگ( یا شفاف )پالستیک، پلی کربنات(
چسبندگی خوب بر روی زیر الیه ها بدون فرایند آماده سازی دشوار 

زاویه تماس < 120 )برای  آب(، ابر آب گریز 
کم بودن انرژی آزاد سطحی نانو ساختار ها، در معرض بارش باران  اثر خود تمیز شوندگی، در صورت 

نمایان می شود

خواص

مناسب برای فلزات، شیشه، سرامیک، سنگ و سطوح پالستیکی
کاربری آسان به طور مثال اسپری کردن و دمای معمولی اتاق یا مراقبت های حرارتی 

شفاف، چسبندگی خوب بر روی زیر الیه ها بدون فرایند آماده سازی دشوار 
خواص ضدچسبندگی و آسان تمیز شوندگی؛ بعالوه محافظت های سطحی ) برای فلزات(

با دوام، محافظت سطحی با ثبات شیمیایی و مکانیکی مناسب
کتریال و یا حفاظت در برابر خزه، قارچ و رشد جلبک خواص آنتی با

اثرات
تقریبا آب به صورت مروارید کامل شکل می گیرد

گرد و غبار به راحتی توسط آب )بارش باران( شست و شو داده می شود.
مقاومت در برابر روغن 

مزیت 

ک  دفع کننده  آب و خا
خود تمیز شوندگی )توسط آب یا باران و یا روش های دیگر(

شفافیت )مخصوصا برای سطوح تزئینی، شیشه و پنجره ها دارای اهمیت می باشد(
گون تجاری قابل دسترس مدل های گونا

کاربرد آن ها   جدول 1. استفاده نانو پوشش های خود تمیز شونده آبگریز، قوانین، خواص و 

 شکل 1.پوشش های 
خودتمیز شونده  آب گریز که 

با حرکت قطره های آب روی 
ک  سطح آن، آلودگی ها پا

می شوند.
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نانوپوششهایخودتمیزشوندهآبدوست)فوتوکالیستی(
که  نیاز مادی برای تمیزکاری ســطوح را کاهش  پوشــش های نانو دی اکســید تیتانیوم خود تمیز شــونده،  از آنجایی 
می دهند به شــدت به نفع نگهداری ســاختمان ها )خصوصا برای آســمان خراش ها(، هســتند. مدل های متنوع از 
ســطوح می توانند با دی اکســید تیتانیوم پوشــش داده شوند تا عملکرد خود تمیز شــوندگی آنها در زیر نور خورشید یا 

چراغ اتاق فعال شود. 
بنابراین سطوح بر پایه رنگ، سرامیک، شیشه، سیمان که حاوی مواد فعال کننده نانوذرات فوتوکاتالیستی تیتانیوم 

ک را دارد. می باشد کاربرد وسیعی برای خلق محیطی تمیز و پا

نانوذرات دی اکسید تیتانیومنانومواد

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

سطح مشترک پایا بین پوشش و زیرالیه
فناوری پوشش دهی تر/ نانوفناوری 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

اثر

نوع آناتاز نانوذرات تیتانیای فوتوکاتالیســتی در یک بســتری که با اثر فوتوکاتالیستی تجزیه نمی شود 
وجود دارد

برانگیختگی توسط پرتو فرا بنفش محیط
کرد ک  سطح ابر آبدوست )ضد مه(  آب به زیر لکه می رود و آن را به راحتی می توان پا

اثر خود تمیزشوندگی با تجزیه مواد آلی و مضر
اکسیژن فعال بر روی سطح مواد آلی، غبار، لکه و غیره را می شکند
چسبندگی سطحی را ضعیف می کند و سطح راحت تمیز می شود

مزیت ها 

ترکیبات بودار و روغنی را حذف می کند
کتری ها و ویروس ها را می کشد با

دارای پوشش نامرئی
انواع مختلفی به صورت تجاری موجود است

ک شود غبار آلی می تواند توسط نور فرا بنفش از بین برود و با آب پا
کثیف وجود  سطحبهنظرتمیزترمیآید: غبار در همه جا به صورت یکسان پخش می شود – نقطه 

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

برای محیط زیست نیست

کاربردها  جدول 2. نانوپوشش های خودتمیزشونده فوتوکاتالیستی / نانومواد استفاده شده، اصول، خواص و 
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نانــو  TiO2 دارای ســطح مخصوص بســیار زیاد، حجم تخلخــل زیاد و اندازه حفرات بــزرگ، فعالیت زیاد و چگالی 
کم می باشــد. این خواص ســطح در دســترس و انتقال جرم برای جذب سطحی آلودگی های آلی را زیاد می کند و از 
آنجا که واکنش های فوتوکاتالیستی بسته به واکنش های شیمیایی روی سطح دارد، باعث عملکرد فوتوکاتالیستی 
بهتری می شــود. نانو  TiO2 نور را در محدوده فرا بنفش جذب می کند، ولی جذب بســیار ناچیزی در محدوده مرئی 

دارد. این خاصیت آن را تبدیل به مولفه ای برای محافظت سطوح از تخریب توسط UV تبدیل می کند.
اکسیداســیون فوتوکاتالیســتی، ضایعــات هیدروکربنــی را نیز که از ســوختن ســوخت های فســیلی در کارخانه های 
صنعتی تولید می شــود، کاهش می دهد. بتن دارای پوشــش فوتوکاتالیستی به منظور کاهش آلودگی های هوا مانند 
یــاد هســتند، مانند خیابان هــای اصلی پرتردد،  NOx و  VOC 5 بخصــوص در مکان هایــی کــه دارای آلودگی هــای ز
تونل های جاده ای، محیط های شهری و غیره استفاده می شود. این آالینده ها اثر فزاینده ای بر کیفیت هوای شهری 

دارند و باعث تشکیل »دود فوتوشیمیایی« و ازن می شوند.

بازارنانوپوششهایخودتمیزشونده
پوششهایخودتمیزشوندهآبگریز

رهیافت هــای معمــول بــرای پوشــش های آبگریــز شــامل اســتفاده از نانــوذرات در فروموالســیون خاص و اســتفاده از 
پلیمرهای فلور دار می باشد. شرکت Aculon از روش یک تک الیه خودآرا از فوسفونات)SAMP(  استفاده می کند. 
SAMP می تواند فلزات، اکســید فلزات، شیشــه، ســرامیک، ذرات، نیمه هادی ها و حتی برخی پلیمرها را پوشــش 

دهد. SAMP با زیرالیه پیوند کوواالنسی تشکیل می دهد.
ک و لوازم خانگــی و لوازم  رشــد آینــده در ضــدآب کردن قطعــات الکترونیکی و پارچه های خودتمیزشــونده و پوشــا

بهداشتی خواهد بود. بخصوص در بازار آسیا که هم اکنون هم تقاضای زیادی وجود دارد. 

 شکل 2. در آمد از نانو پوشش های خودتمیز شونده از سال 2۰25- 2۰1۰، دالر امریکا 
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پوششهایخودتمیزشوندهفوتوکاتالیستی
پوشش های نانو  TiO2 به صورت وسیعی تجاری شده اند و )به طور خاص در بازارهای ژاپنی و اروپایی( در تصفیه 

هوا و آب، شیشه خودتمیزشونده، محصوالت بتنی و بسیاری پوشش های دیگر استفاده شده است.
محصوالتی که در بازار هستند عبارتند از:

Pikington Activ شیشه خودتمیزشونده 
Alcoa از شرکت Ecoclean نمای ساختمان 

Boral از  BoralPure کاشی دودخوار  

یــادی از  ایــن محصــوالت همگــی شــامل  TiO2 نانومقیــاس هســتند. پوشــش های فوتوکاتالیســتی بــر روی تعــداد ز
ســاختمان های ژاپن مانند ترمینال فرودگاه بین المللی Chuba اعمال شــده اند. بازار فناوری فوتوکالیســتی در ژاپن 
در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است و بنا به گزارش انجمن صنعتی فوتوکاتالیستی ژاپن، در فروش ارزشی 

بیش از 1 میلیارد دالر در سال 2012 داشته است.
حجــم کلــی فــروش مربوط بــه فناوری های بهداشــتی، مانند تصفیــه کننده های هوا با فنــاوری فوتوکاتالیســتی، در 
ســال های اخیر بخصوص در آســیا، بسیار افزایش داشته است. بازارهای آســیا و اروپا بزرگترین بازار و امریکا اندکی 

کوچکتر در حال حاضر هستند.

پوششهایآنتیباکتریال
کتری های  کن بر روی کره زمین و در پی آن رشــد بسیار سریع بیماری ها و با به  دلیل گســترش روزافزون جمعیت ســا
بیماری زا، محققان در تالش اند تا با اســتفاده از راهبردهای پیشــگیرانه مانع از بروز بیماری شــوند. با کمک فناوری 

 شکل 3. درآمدهای نانوپوشش های خود تمیزشونده فوتوکاتالیستی 2۰1۰ تا 2۰25، میلیون دالر 
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که با شستشو یا مواد  کتری ذاتی در سطوح ایجاد می شود  کتریال، ویژگی ضد با نانو و استفاده از پوشش های آنتی با
کتری ها، رشد جلبک ها و میکروب ها روی سطح  کتریال از تشکیل با شوینده از بین نمی روند. پوشش های آنتی با
کن عمومی، سرویس های بهداشتی،  جلوگیری می کنند و باعث حفاظت سطوح در برابرتشکیل کپک و قارچ در اما

آشپزخانه ها وکارخانجات فراورده های غذایی می شوند.
قوانین جدید و مقاومت میکروبی روزافزون در مقابل یون های فلزی. آنتی بیوتیک ها و مقاومت موروثی میکروب ها 
باعث شــده اســت تا تولید کنندگان پوشــش ها به فکر روش های جایگزین برای پوشــش های سنتی ضد میکروبی 
باشــند. توســعه عوامل ضد میکروبی با ســمیت کم و قابلیت جلوگیری از ایجاد آلودگی میکروبی مســاله اصلی در 
توســعه پوشــش های نوین در جهت ارتقای ســالمت عمومی، بســته بندی و تولید غذا و دارو می باشد. پوشش های 

ضدمیکروبی باید دارای خواص زیر باشند:
کتری ها، کپک و قارچ  کنترل موثر با

 فعالیت انتخابی نسبت به میکروارگانیسم های ناخواسته
 عدم وجود اثرات سمی برای تولیدکننده و مصرف کننده

 فعال بودن در زمان طوالنی پس از اعمال بر روی سطح
 سازگاری با دیگر عوامل اعمال شونده بر روی سطح

 روش اعمال ساده، سازگاری با فرایند های الیه های نازک معمول

استرلیزاســیون ســطوح زیرساخت ها در صنعت فراوری غذا، بیمارســتان ها، کودکستان ها، مدارس و غیره نیازمند 
کتری اســت.  یــادی شــوینده و یــا حتــی آنتی بیوتیــک، به منظــور جلوگیــری از رشــد انواع با اســتفاده مــداوم مقــدار ز
کتری هایی با روش های کامال فیزیکی به منظور کاهش استفاده از عوامل شیمیایی بسیار  جلوگیری از رشد چنین با
کتری که بتواند به صورت موثری به سطح بچسبد می تواند رهایش مواد  مناسب است. اعمال نانوپوشش های ضدبا

کتری ها جلوگیری کند. شیمیایی در محیط را کاهش دهد و همچنین از رشد با

 شکل 5. رشد جلبک در دو قطعه چوب رنگ شده: الف( 
رنگ فاقد نانوذرات نقره، ب( رنگ حاوی نانوذرات نقـره

بالف

 شـکل 4. مقایسه کاشی 
کتریال با  کاشی معمولی آنتی  با

رنگهایآنتیاستاتیکیاضدالکتریسیتهساکن
که بر خالف جریان الکتریکی، در یک مکان ثابت می ماند.  کن بار الکتریکی است  الکتریسیته  سا

کن ایجاد شــده در اثــر تردد، ســایش، مالــش در صنایع مختلــف و به خصوص   بــا توجــه بــه اینکه الکتریســته ســا
گردیده و خســارت جبــران ناپذیری  کــه مــواد قابــل اشــتعال وجــود دارد، موجــب جرقــه و انفجــار  در مکان هایــی 
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به وجــود مــی آورد، اســتفاده از سیســتم روکــش آنتی اســتاتیک در این مکان ها الزامــی به نظر می رســد. روکش های 
کن را دارا می باشند.  آنتی استاتیک قابلیت هدایت الکتریکی و انتقال جریان الکتریسته سا

در رنگ هــای آنتی اســتاتیک نانــو به دلیــل ســطح ویــژه بــاالی پرکننده  ها، نیاز بــه مقدار کمتــری از این مــواد برای 
رسیدن به خاصیت هدایت مطلوب وجود دارد. رنگ آنتی استاتیک نانو خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی 
بهتری از خود نشان می دهد و استفاده از این نوع رنگ باعث بهبود فرآیند پذیری، خواص مطلوب رنگ وکیفیت 

و دوام بسیار باالی آن می شود.

پوششهایضدخراش
یادی برای  کنند و معموال انرژی و هزینه ی ز کم  خراش های سطحی می توانند طول عمر بسیاری از محصوالت را 
تعویض آن محصول مصرف می شــود. خراش برداشــتن مواد بسیاری مثل فلزات، چوب، پالستیک ها، پلیمر ها و 

کاربرد آنها را در بسیاری از موارد محدود می کند.  شیشه ها 
ی ســطوح ایجاد شــوند. در صنعت  پوشــش های ضد خراش می توانند به صورت رنگ یا پوشــش های شــفاف رو
ســاختمان می توان از این پوشــش ها در نمای خارجی و داخلی، درها، پنجره ها، شیشــه ها، کفپوش ها و وســایل 

کرد. داخلی ساختمان استفاده 
سختی سطوح و مقاومت در برابر سایش مواد را می توان به میزان قابل توجهی بوسیله  پوشش های نانویی افزایش 
داد و موادی ســخت تر با خواص بیشــتر ضد فرسایشــی برای ســطوح تولید نمود. نانو ذرات خواص ضد سایشــی و 
ســختی را بهبود می دهند و همچنین مقاومت جامعی در برابر خوردگی را با رعایت الزامات قانونی و ایمنی ارائه 
کید  می نماید. تحقیقات در این زمینه بســیار فعال بوده اســت و به نتایج چشــم گیری نیز دســت یافته اســت. تا
بــر فرایندهــای آماده ســازی فلزات می باشــد، امــا نتایج امیدوارکننــده ای برای مواد غیر فلزی نیز نشــان داده شــده 
است. با استفاده از ساختار دانه بندی در مقیاس نانو و یا الیه های نانویی، خواص ضد سایش سطوح به صورت 

چشمگیری بهبود می یابد.
گرمایی  همچنین نانو پوشــش ها به صورت چشــمگیری خواص دیگری از جمله ســختی، مقاومت در برابر شوک 
یت ها، آلیاژ های فلزی را بهبود می دهند. نانو پوشش ها نرخ فرسایش کمتری  کامپوز برای موادی مانند سرامیک، 
نســبت به مواد پودری مشــابه در بازار را نشــان می دهند. پوشــش های چند الیه در مقیاس نانو که دارای الیه های 
که این پوشش ها به  مواد می باشد، باعث بهبود در عملکرد پوشش های نانو ساختار تک الیه می گردند. در زمانی 

صورت دقیق تولید شوند، باعث ایجاد یک تاثیر شگفت انگیز درسختی می شوند.

 شکل ۶. تصاویر میکروسکوپی از دو پوشش بعد از تست خراش )الف( پوشش 
معمولی و )ب( پوشش ضدخش نانو.

الف

ب
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طبقهبندی

نانومواد مورد 
استفاده  

نانو لوله های کربنی 
نانو ذره های زیرکونیا 

نانو ذره های اکسید آلومینیوم
نانو ذره های دی اکسید سیلیکون 

نانو ساختارهای الماس 

اصول 
عملکرد

فرســایش: نانــو ذرات غیــر آلــی با افزایــش محتویــات آلومینا و ســیلیکا بهبود قابــل توجهی برای 
مقاومت در برابر خش خوردگی و سایش را بوجود می آورد. با افزایش غلظت این نانوذرات خواص 

ضدسایش این پوشش ها نیز بهبود می یابد.

ســایش:ســاختار نانویــی بــا بهره گیــری از اندازه بســیار ریــز دانه هــا و نانوالیه ها باعــث جلوگیری 
بوجود آمدن نابجایی ها در ســاختار می شــود که این به شدت خواص سایشی را بهبود می دهد. 
همچنین این نانو پوشش ها به صورت چشمگیری خواصی از جمله: سختی، مقاومت در برابر 
شــوک گرمایی در ســطوح رســانایی همچون ســرامیک، کامپوزیت ها و آلیاژ های فلزی را بهبود 

می دهند. 

خواص 

ســایش:به وســیله فیلرهای غیر آلی در ســایز میکرون خــواص مقاومت در برابــر خش، خوردگی 
برای پوشــش ها بســیار بهبود می یابد. ولی این پوشش ها می تواند یک ظاهر مات یا نیمه مات به 
پوشش ها بدهد. اگرچه با استفاده از نانو ذرات پخش شوندگی نور به صورت چشمگیری کاهش 
می یابد. نانو پودرهایی با اندازه ذرات بین 40 تا 60 نانومتر ، پر کن های بســیار موثری می باشــند. 
کی UV جاســازی می شــوند و خواص  نانــو ذراتــی همانند AlOOH،SiO2 ،ZrO2 در رنگ های ال

مقاومتی در برابر سایش را بهبود می دهند. 
الیه هــای محافظ بر روی ســطوح با تکنیک ســاده مکانیکی اعمال می گــردد. الیه های محافظ 
که دارای ســختی باال ومقاومت  غیر آلی، شــفاف، قابل ترمیم حتی در دماهای پایین می باشــد 

باالیی در برابر خوردگی می باشد.
برخی از خواص این پوشــش ها عبارتند از: بســیار واکنش پذیر  برای ترمیم در عرض چند ثانیه، 
هیچگونــه تجهیــزات خاصی برای اعمال نیاز ندارد، دوســت دار محیط زیســت بــه دلیل اینکه 

محتوی هیچگونه حاللی نمی باشند و به دلیل سایز ذرات بسیار کوچک شفاف نیز می باشد.

سایش: پوشش دهی بسیار عالی، مقاومت در برابر سایش و فرسایش 
انعطاف پذیری باال، دارای سختی باال 

کاربرد آنها  کاربری و   جدول 3.استفاده از نانو پوشش و نانومواد مقاوم در برابر سایش، قوانین، 
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تاثیر  

فرســایش:شــبکه های سرامیکی ســختی بســیار مناســبی را به مواد اولیه برای ایجاد انعطاف یا 
سختی به پوشش ها می دهد. 

این مواد در برابر بسیاری از مواد شیمیایی بسیار مقاوم هستند.
نانو پوشــش ها به دلیل ســایز  بســیار کوچک، حتی در مقادیر بسیار کمی از خواص مکانیکی را 
افزایش می دهد. همچنین بر روی شفافیت پوشش های تاثیری نمی گذارد. در صورتی که ذرات 
بــه صــورت همگن در پلیمر توزیع گردد خــواص مقاومتی در برابر خش خوردگی نیز بســیار بهبود 
می یابــد. حتــی مقــدار کمی از نانــو ذرات می تواند ظاهر پوشــش را بدون هیچگونــه تاثیر منفی و 

شفافیت آن ثابت نگه دارد. 

ســایش: فلــزات نانــو کریســتالی یــا پوشــش ها نرخ پوشــش دهی کمتــری را نســبت بــه پودرهای 
درشــت موجود در بازار دارا هســتند. این بهبود در مقاومت سایشــی مربوط به سختی باالی مواد 
نانوساختار و تغییر در شکل شکست و سایش ذرات بسیار ریز است. پوشش های چند الیه در 
مقیاس نانو که حاوی الیه هایی از مواد هستند باعث بهبود در عملکرد نانو پوشش های تک الیه 
می گردنــد.  هنگامــی کــه این نانو پوشــش های چنــد الیه به درســتی طراحی گــردد باعث ایجاد 

سختی بسیار بیشتر می گردد. 

بازارپوششهایمقاومبهسایش
ک می باشد، همچنین در مرحله تحقیق و توسعه هدف فناوری موتور  و ماشین آالت  بازار هدف مدیریت اصطکا
می باشد. هزینه های پوشش های فلزی 32 میلیارد دالر تخمین زده شده است. همچنین بازار برای پوشش های 

ضد فرسودگی و فرسایش در حدود 5 میلیارد در سال تخمین زده شده است.

2۰1۰ 2۰11 2۰12 2۰13 2۰14 2۰15 2۰1۶ 2۰1۷ 2۰1۸ 2۰19 2۰2۰
2۰21

2۰22
2۰23

2۰24
2۰25

5۰۰۰۰۰۰۰

۰

1۰۰۰۰۰۰۰۰

15۰۰۰۰۰۰۰

2۰۰۰۰۰۰۰۰

25۰۰۰۰۰۰۰

US
$

سال

 شکل ۷. درآمد از محل نانو پوشش های ضد فرسودگی و فرسایش 2۰1۰-2۰25، دالر آمریکا 
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عایقحرارتی
کتــور مهــم در انتخاب ایــن عایق ها، میــزان مقاومت  فا
حرارتی آنها است. هر قدر این مقاومت باالتر باشد عایق 
حــرارت را کمتــر از خود عبور می دهــد و صرفه جویی که 
به همــراه دارد، افزایش می یابــد. پس به جای ضخامت 
عایق ها، باید مقاومت حرارتی آنها با هم مقایسه شوند. 
یــادی حفره در  مبنــای مــواد عایــق، بــر دارا بودن تعــداد ز
ســاختار اســت که تــا حد امــکان بتوانند هــوا را در میان 
خــود نگه دارند. نانومــواد به دلیل داشــتن تخلخل های 
ریزتــر و بیشــتر، قابلیــت بیشــتری بــرای بــه دام انداختن 
هــوا داخــل ماده دارنــد و با اســتفاده از این مــواد می توان 
بــا ضخامت هــای کمتری به خاصیت مطلوب رســید. 

عایقها
کن در  عایق های ســاختمانی نقش قابل توجهی در صرفه جویی انرژی و همچنین افزایش آســایش و آرامش افراد سا

یک واحد مسکونی ایفا می کنند.
عایق ها بسته به نوع و کاربردی که دارند، به انواع عایق های صوتی، حرارتی، رطوبتی و... تقسیم بندی می شوند که 

در طول زمان تکامل یافته و روز به روز انواع جدیدتری از آن ها روانه بازار می شود. 

عایقصوتی
به منظور کاهش و مقابله با صوت انتقالی )آلودگی صوتی( از محیطی به محیط دیگراز عایق های صوتی اســتفاده 
کاهش می یابد. هرچه عایق صوتی قابلیت بیشتری در  می شود. در مواد عایق صوتی سرعت حرکت امواج صوتی 

کاهش دادن سرعت صوت در محیط داشته باشد، به ضخامت کمتری از آن ماده ی عایق نیز نیاز است.
محصوالت عایق صوتی که در آن ها از فناوری نانو استفاده شده است به عنوان عایق های مدرن مطرح هستند.

مزیت های کلی عایق های صوتی نانو نسبت به عایق های قدیمی عبارتند از:
 کیفیت باال و توانایی بیشتر عایق های صوتی مدرن 

 نیاز به ضخامت کمتر از این مواد که باعث بیشتر شدن فضای مفید ساختمان می شود

آئروژل یک جامد با چگالی بسیار پایین و در عین حال استحکام باال 
است. آئروژل ماده ای ایده آل برای عایق  های صوتی و حرارتی محسوب 
می شود و به عنوان نماینده ای از نوعی عایق چند منظوره در ساختمان 

استفاده می شود.

کامپوزیتی از   شــکل ۸. آئــروژل پتویی )این محصــول، 
آئروژل سیلیکا و الیاف تقویت کننده است(
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شیشه
کاربردهای فناوری نانو در صنعت ســاخت شیشــه می توان به محصوالتی مانند شیشــه های خود تمیز شــونده و  از 

شیشه های کنترل کننده انرژی اشاره کرد. 

شیشههایخودتمیزشونده
شیشه های خود تمیز شونده از سال 2002 در بازار در دسترس 
بوده انــد و هــر روز نیــاز و تقاضا برای اســتفاده از این شیشــه ها 
افزایــش می یابد. برای عمل خودتمیز شــوندگی این شیشــه ها 
نــور فــرا بنفش به عنوان یك پیش شــرط، الزم اســت. بنابراین 
شیشــه ها را می تــوان تنها بــرای ســطوح خارجی به کار بــرد.  با 
که  اعمال پوشــش خودتمیز شــونده و بکارگیری نور فرا بنفش 
در بخشــی از نور خورشــید وجود دارد، تشــکیل اکسیژن فعال 

بر روی ســطح شیشــه تســریع می گردد. این اکســیژن به لکه های چربی و مواد آلی روی سطح شیشه حمله کرده و با 
تجزیه سطح تماس بین شیشه و چربی چسبندگی کاهش می یابد و چربی می تواند بهتر شسته شود، بنابراین چربی 

به طور کامل از سطح شیشه جدا می شود.

نانوعایق های حرارتی قابلیت بیشتری در کاهش اتالف انرژی داشته و همچنین خطرات زیستی کمتری دارند.

عایقهایرطوبتی
عایق رطوبت به ماده ای گفته می شود که بتواند از نفوذ آب جلوگیری کند.

رطوبت موجب پوســیدگی مواد و به وجود آمدن عوامل بیماری زا و مضر می شــود. متاسفانه بسیاری از مواد ضد آب 
مرسوم مثل پلی یوریتان در اثر خیس شدن، ترکیبات آلی مضری ایجاد می کنند.

کنند. با  پوشش های نانو با ایجاد خاصیت مقاوم در برابر رطوبت، می توانند از بروز خطرات مواد پلیمری جلوگیری 
کتری، قارچ و کپک و نفوذ  استفاده از نانومواد، می توان مقاومت پوشش را نه تنها در برابر رطوبت بلکه در برابر رشد با

پرتوهای فرابنفش افزایش داد.

پوشش نانو

کثیفی ذرات 

سطح نانو شده

شیشه معمولیشیشه خود تمیز شونده

کثیفی  آب باران ذرات 
را می گیرد

H2O

H2O

  شکل 9. استفاده از رنگ عایق نانو، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و ایجاد پوسیدگی
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شیشههایهوشمند
 حــدود یک ســوم انــرژی یک ســاختمان از طریق پنجره هــا هدر می رود. بــه همین دلیل تالش بــرای کاهش مصرف 
انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. نیاز به ذخیره انرژی باعث شده است تا انواع جدیدی از 

پنجره های شیشه ای در ساختمان ها به کار برده شود. 

بتنسبک
بتن سبک، بتنی است که وزن مخصوص آن نسبت به بتن 
معمولی خیلی کمتر می باشد و در ساخت آن از       سیمان، 
آب، ســنگ دانه های ســبک و مــواد افزودنی اســتفاده شــده 
است. هنگامی که از سنگ دانه های سبک در بتن استفاده 
می شــود، چــون ســنگ دانه ها به طــور ذاتــی مقاوم نیســتند، 
موجب کاهش استحکام و مقاومت بتن می شوند. بنابراین 
مهم ترین عیب بتن ســبک، مقاومت کم آن اســت. یکی از 
کاربردهای فناوری  نانو در صنعت بتن، استفاده از نانوذرات 

 شکل 1۰. مقایسه مقاومت فشاری بتن هادر بتن و افزایش مقاومت و استحکام بتن سبک است.
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 www.vahidgroup.comگروه صنعتی وحید لوله و اتصاالت فا ضالبی بی صدا 

)LOW-E( گروه صنعتی شیشه کاوهشیشه کنترل کننده انرژیwww.kavehglass.com 
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 جدول 4.فهرست محصوالت نانویی در صنعت ساخت و ساز 
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نتیجهگیری
امــروزه صنعــت ســاختمان هزینه های زیادی را صرف ســاخت و نگهــداری انواع بنا می نمایــد، در حالی که با اتکا 
به فناوری نانو می توان هم عمر مفید ســاختمان را افزایش داد و هم هزینه ها را مدیریت کرد. اســتفاده از فناوری نانو 
سبب پیدایش معیارهاو استانداردهای جدیدی شده که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است به طوری که 
که در تولید محصوالت نانو تاخیر داشته باشند، نمی توانند جایگاهی مناسبی در آینده داشته باشند.  کشورهایی 
کارایی ساختمان در  کاربردی شده است، مخصوصا در باال بردن  در معماری، نانو باعث توسعه سطوح و مصالح 

حوزه انرژی، افزایش کارایی اجزا و حفظ و نگهداری.
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