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فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیســتم های جدید با كنترل ســطوح مولكولی و اتمی برای استفاده از 
خواصی است كه در آن سطوح ظاهر می شود. امروزه فناوری نانو به یكی از مهمترین شاخه های پیشرفت علم 
در بسیاری از زمینه های علوم و مهندسی تبدیل شده است. صنعت كاشی نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر 

این فناوری قرار گرفته است. 
كاشی و سرامیک ها یكی از پركاربردترین مصالح ساختمانی هستند كه درقسمت های مختلف یک ساختمان 
مانند آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، نمای ساختمان و... استفاده می شوند. نشست ذرات آالینده به 
همــراه رطوبــت بر روی ســطوح كاشــی و ســنگ و متعاقــب آن آلودگی ســطوح منجر به ایجاد فضای نامناســب 
برای ساختمان، افزایش هزینه های نگهداری و تحمیل خسارت های گسترده می شود. همچنین، كاشی های 
كتری و قارچ آماده كرده و انتقال آلودگی و بیماری را در مكان های مورد استفاده  معمولی فضا را برای رشد انواع با

افزایش می دهند.
كتریال و خودتمیز  شــوندگی  در ســالیان اخیــر محققــان موفق بــه  شناســایی تركیباتی فلزی بــا خاصیــت آنتی با
كتری ها و قارچ ها و دیگــر عوامل بیماری زا جلوگیری كنند.  كــه این تركیبات می توانند از رشــد و نمو با شــده اند 
كتریال، مانع از كثیف شدن، جذب  استفاده از فناوری  نانو در تولید كاشی  و سرامیک خودتمیزشونده و آنتی با

رطوبت و ایجاد هر گونه آلودگی بر روی سطوح مورد نظر می شود. 

اصول خود تمیزشوندگی
پوشش های خود تمیزشونده۱ به دو گروه آب گریز۲  و آب دوست۳  تقسیم می شوند. در پوشش های آب گریز به واسطه 
تشكیل قطرات كروی شكل و در پوشش های آب دوست از طریق تشكیل الیه های نازک آب روی سطح، آلودگی ها 

از سطح زدوده می شوند.
آب دوســت یــا آب گریــز بودن ســطح بــه زاویه تماس قطره آب با ســطح بســتگی دارد. زاویه تماس در فصل مشــترک 
گر زاویه تماس  ســه فاز جامد و مایع و گاز در محل تماس قطره مایع با ســطح جامد تشــكیل می شــود. به طور كلی، ا
گر این زاویه بیشــتر از ۹۰ درجه باشــد، سطح را  كمتر از ۹۰ درجه باشــد، ســطح را آب دوســت می گویند، در حالی كه ا
آب گریز می نامند. ســطوح با زاویه تماس نزدیک به صفر درجه ابرآب دوســت و ســطوح با زاویه تماس بیشــتر از ۱۵۰ 
درجه ابرآب گریز نام دارند. ســطوح آب گریز دارای انرژی ســطحی بســیار پایین هســتند، در حالی كه انرژی سطحی 
ســطوح آب دوســت بســیار باالســت. اســتفاده از فناوری نانو و بروز خواص متفاوت در ابعاد نانومتری دســتیابی به 

سطوح ابرآب گریز و ابرآب دوست را ممكن كرده است.

 شکل 1. مقایسه زاویه تماس بین سطوح آب دوست و آب گریز، آب دوســتی؛ زاویه تماس کوچک تر از 90 درجه 
)سمت راست(. آب گریزی؛ زاویه تمـاس بزرگ تر از 90 درجه  )سمت چپ(
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خواص:
 مناسب برای فلزات، شیشه، سرامیک، سنگ و سطوح پالستیکی

کردن و دمای معمولی اتاق یا مراقبت های حرارتی   کاربری آسان به طور مثال اسپری 
 شفاف، چسبندگی خوب بر روی زیر الیه ها بدون فرایند آماده سازی دشوار 
 خواص ضدچسبندگی و آسان تمیز شوندگی؛ بعالوه محافظت های سطحی

 با دوام، محافظت سطحی با ثبات شمیایی و مکانیکی

پوشش های آب گریز و ابرآب گریز
یه تماس دارند. انسان ها با الهام از برگ های نیلوفر  زبری سطح و ساختار آن، نقشی بسیار مهم در افزایش زاو

آبی، برای ساخت سطوح فوق آب گریز قدم¬هایی برداشته¬اند.  در پوشش های آب گریز، آب به محض تماس 
ی سطح  ی سطح لغزیده و ذرات آلودگی را با خود از رو ی تجمع یافته و از رو كرو با سطح به شكل قطرات 

كه یک سطح دارای بافت زبری در مقیاس نانومتری باشد، فصل مشترک بین هوا و آب در  می زداید. زمانی 
ی دگرچسبی بین قطره و سطح شدیدًا  گرفته است، افزایش پیدا می كند و نیرو ی سطح قرار  كه بر رو یک قطره 
ی به خود می گیرد و به راحتی جریان پیدا می كند و ذرات آالینده ی  كرو كم می شود. بنابراین، قطره آب شكل 
ی سطح، به قطرات آب چسبیده و با غلطیدن قطرات آب، آلودگی ها نیز از سطح زدوده می شود.  موجود بر رو

پوشش های نانو با ذرات در حد چند ده نانومتر، ضمن پوشش حفره های میان ذرات سطح و همچنین 
ی سطح را از بین برده و  یه تماس آب با سطح به بیش از ۱۲۰ درجه، امكان ایستایی ذرات آب رو رساندن زاو

ی سطح خواهند شد. كاهش تجمع آلودگی ها و چسبندگی آن رو موجب 

 شکل 2. مقایسه عملکرد سطوح آب گریز )سمت راست( و سطوح معمولی )سمت چپ(

خالصه مشخصات پوشش های آب گریز یا ابر آب گریز به شرح است:
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اثرات:
کامل شکل می گیرد.  تقریبا آب به صورت مروارید 

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

مزیت ها:
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 است(

گون تجاری قابل دسترس گونا  مدل های 

کسید روی )ZnO(، کادمیم  کسیدتیتانیوم، نانوذرات دیگری مانند ا عالوه بر نانوذرات ا
کسید زیرکونیوم )ZrO2( در پوشش های  کسید تنگستن )WO3(  و دی ا سولفید)CdS(، ا

کاربرد دارند. خودتمیزشونده 

پوشش های آب دوست و ابرآب دوست 
كه فقط از سازوكار جریان قطرات آب برای اثر خودتمیزشوندگی استفاده می كنند،  برخالف سطوح آب گریز 

سطوح آب دوست ساختار شیمیایی آلودگی ها را در مجاورت نور از بین می برند. این فرایند فوتوكاتالیز نام دارد. 
ی پوشش قرار دارد  كه بر رو در طول فرایند فوتوكاتالیز، ساختار شیمیایی آلودگی های آلی و سایر ناخالصی ها 
یادی  كاربرد ز كه  ی سطح جدا می شوند. یكی از موادی  به وسیله جذب نور شكسته شده و به همراه آب از رو

كاهش ابعاد ذرات و افزایش  كسیدتیتانیوم است. با  به عنوان سطوح خودتمیز شونده آب دوست دارد، دی ا
نسبت سطح به حجم، درصد فعالیت فوتوكاتالیستی ذرات افزایش پیدا می كند. به همین دلیل، معموال از 

كسیدتیتانیوم به عنوان سطوح ابرآب دوست استفاده می شود.  نانوذرات ا

كسید تیتانیوم- سیلیكون  یه تماس آب با سطح پوشیده شده با الیه نازكی از دی ا در شكل ۳ تفاوت بین زاو
یه تماس قطرات آب با سطح بیش از ۹۰  قبل و بعد از تابش نور نشان داده شده است. قبل از تابش نور UV، زاو
ی سطح به دلیل خاصیت فوتوكاتالیستی اتفاق می افتد.  درجه است. با تابش نور، تجزیه و زدایش آلودگی از رو

یخته می شود. ی سطح به پایین ر كم می شود )صفر درجه( و آب به همراه آلودگی های رو یج  یه به تدر این زاو
كاشی معمولی و فوق آب دوست بررسی شده است. با اعمال تست عوامل جوی  در شكل 4 مقایسه بین دو 
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 شـــکل 3. عملـکرد سطوح آب دوسـت

سطح پوشش داده شده با 
یک ماده  آب دوست

سطح اولیه
  قبل از تابش نوربعد از تابش نور

كاشی با روكش آب دوست بیش  كاشی،  ی دو  بر رو
از ۳۰۰۰ ساعت بدون هیچ تغییری سالم باقی ماند 

كرد،  و توانایی خودتمیز شوندگی خود را حفظ 
به عبات دیگر خاصیت خودتمیز شوندگی این 

كاشی در شرایط محیطی معمول بیش از ۱۰ سال 
دوام دارد. همچنین تعدادی از تركیبات موجود در 
كه به منظور آب بندی پنل های  درزگیر سیلیكون، 
آلومینیوم و پنجره ها استفاده می شود، با آب باران 

كثیف شدن دیوارها می شوند.  شسته شده و موجب 
كثیف  اما ایجاد پوشش های فوق آب دوست مانع از 

شدن دیوارها به وسیله تركیبات موجود در درزگیر 
سیلیكون می شوند.

در مثالی دیگر، فرایند خود تمیز شوندگی سطح بر 
پایه نانوذرات دی  اكسید تیتانیوم نشان داده شده 
است )شكل ۵(. تصاویر مربوط به مقایسه سطح 

دو كاشی استفاده شده در نمای ساختمان بعد از 
۳۳ ماه است، كه در یكی از پوشش خودتمیز شونده 

دی اكسید تیتانیوم استفاده شده و دیگری بدون 
پوشش است. كاماًل مشخص است كه سطح پوشش 

داده شده تمیز مانده و ذرات گردو غبار و آلودگی 
تغییری در ظاهر آن ایجاد نكرده اند.

کاشی فوق  کاشی معمولی و   شـــکل 4. مقایسه بین 
آب دوست

کاشی معمولیکاشی فوق آب دوست

درزگیر سیلیکون

سطح بدون پوشش 
کسید تیتانیوم دی ا

سطح پوشش داده شده با 
دی اکسید تیتانیوم

 شکل 5. مقایسه خود تمیز شوندگی ســـطوح کاشی]4[
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خالصه مشخصات پوشش های خودتمیز شونده فوتوکاتالیستی به این شرح است:

خواص:
کاشی، سرامیک، شیشه و فلز  چسبندگی مناسب بر روی 

 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

اثرات:
کــه بــا اثــر فوتوکاتالیســتی تجزیــه   نــوع آناتــاز نانــوذرات تیتانیــای فوتوکاتالیســتی در یــک بســتری 

نمی شود.
 برانگیختگی توسط پرتوی 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

کسیژن فعال بر روی سطح مواد آلی، غبار، لکه و غیره را می شکند.  ا
 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
 پوشش نامریی ایجاد می کند.

 انواع مختلفی به صورت تجاری موجود است.
ک شود.  غبار آلی می تواند توسط پرتو فرا بنفش از بین برود و با آب پا

کثیف   ســطح بــه نظــر تمیزتــر می آید : غبــار در همه جا بــه صورت یکســان پخش می شــود. )نقطه 
وجود ندارد(

پوشش های آنتی باکتریال
كتری هــا، رشــد جلبک هــا و میكروب هــا روی ســطح جلوگیــری می كنند.  كتریــال از تشــكیل با پوشــش های آنتی با
كــن عمومی،  كتریــال باعــث حفاظــت ســطوح در برابرتشــكیل كپــک و قــارچ در اما اســتفاده از پوشــش های آنتی با

سرویس های بهداشتی، آشپزخانه ها وكارخانجات فراورده های غذایی می شود.
پوشــش های فوتو كاتالیســتی نشان داده اســت كه با آنفوالنزای مرغی و ســارس در مناطق پر ریسک می تواند مبارزه 
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كند. هزاران بیمارستان و صدها هزار ساختمان در آسیا و به تازگی در اروپا، جهت محافظت در مقابل عفونت های 
كشنده و آسیب های آلودگی محیطی پوشش داده شده اند. 

در محیط هــای مرطــوب و شــرجی، مــواد داخلــی ســاختمان ها، بســتری بــرای تكثیــر میكرو ارگانیســم ها هســتند. 
پوشــش های فوتو كاتالیســتی شامل نانو ذره های دی اكســید تیتانیوم ، كه می تواند راهی برای مبارزه تكثیر میكروبی 

و یا در نهایت كاهش چشمگیر تعداد میكرواورگانیسم هایی كه در مواد داخلی ساختمان ها رشد می یابند، باشد.
كن  كاشی، سرامیک و سنگ و استفاده از آن ها در اما كتریال و خودتمیز شونده در  با به كارگیری پوشش های آنتی با
كتری های بیماری زا ممانعت به عمل آمده و به این ترتیب عالوه  عمومی نظیر  بیمارســتان ها، از انتشــار و انتقال با
كتریال  بر پیشگیری، از شیوع بیماری در بین افراد جلوگیری می شود. همچنین با استفاده از نانوپوشش های آنتی با

كتری ذاتی در سطوح ایجاد می شود كه با شست و شو یا مواد شوینده از بین نمی روند.  ویژگی ضد با

کسیدآلومینیوم  کسید مس )CuO(، ا کسید روی )ZnO(، ا عالوه بر نانوذرات نقره، نانوذرات ا
کسید نیکل )NiO( دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی در  کسید تیتانیوم )TiO2( و ا )Al2O3(، دی ا

گون هستند. گونا کتری های  برابر با

كاشــی  های ســرامیكی دارای پایــداری شــیمیایی و ظاهــری باالیــی هســتند و به همین دلیــل به طورگســترده ای در 
محیط های مختلف مانند محیط  های بیمارســتانی و خانگی اســتفاده می شوند. متأسفانه كاشی های سرامیكی 
كتریــال نبــوده و میكروارگانیســم ها به راحتــی و به خصــوص در محیط هــای  به خودی خــود دارای خاصیــت آنتــی با
مرطوب روی ســطح آن تكثیر می  شــوند. حضور و تكثیر میكروارگانیســم ها روی ســطح كاشی، ســالمت انسان را به 
كتریال، ســازگار با محیط زیســت هســتند و برای بدن انســان بی ضررند. بنابراین با  خطر می اندازد. نانو ذرات آنتی با
كتریال دائمی در سطوح كاشی  قراردادن این نانوذرات در لعاب كاشــی و ســرویس های بهداشتی، خاصیت آنتی با

ایجاد می شود.

عملکرد ضد باکتری نانوذرات نقره
كتــری بــودن نقره بــه علت  ویژگــی ضد با
انتشــار آرام و آهسته، اما مداوم یون های 
نقره است.  نسبت سطح به حجم بسیار 
می شــود  ســبب  نقــره  نانــوذرات  بــاالی 
و  منتشــر شــده  بــه ســهولت  یون هــا  كــه 
بــا ســرعت بیشــتر و بــه شــكل مؤثرتــری 
میكروب هــا را بكشــند. نانو ذرات نقره در 
مســیر مــاده مغذی ســلول انقطــاع ایجاد 
كه دیواره و غشاء  كرده و سبب می شوند 

کتری روی  قرار گرفتن با
سطح و جذب شدن 

یون های نقره به آن

باکتری

کتری و مرگ آن تخریب با

Fibre

کتریال نانوذرات نقــره  شکل ۶. عـملکرد  آنتی با
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کسید تیتانیوم به عنوان یک فوتوکاتالیست قوی، مانند مواد  که دی ا تحقیقات نشان می دهد 
کلر و 1/5 برابر قوی تر از اوزون است. این  کتریال عمل می کند و اثربخشی آن3 برابر قوی تر از  آنتی با
کتری استفیلوکوسوس4  زرد را با بازدهی  ماده توانایی از بین بردن ویروس سارس و آنفوالنزا و با

کتری برای استفاده  کسید تیتانیوم با خاصیت ضد با قریب به 100 درصد دارد. همچنین اسپری دی ا
کاربرد تجاری است.  کف اتاق ها دارای  کاشی ها، درب ها، سقف و  بر روی 

سلولی میكروب ها سست و ناپایدار گردد كه این ناپایداری غشای سلولی به معنی مرگ زودرس میكروب خواهد 
بود. به این ترتیب، بدون استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی، میكروب ها به شكل مؤثری از بین می روند.

کاشی و سرامیک به این شرح است: مزایای استفاد از فناوری نانو در صنعت 
كاهش استفاده از مواد شوینده برای تمیز سازی سطح تا 7۰ درصد  

كاهش هزینه های پاك سازی و ضدعفونی كردن محیطی  
ک سازی  كاهش دوره های پا  

كثیفی ها كاهش آلودگی های محیط و محافظت سطوح از تاثیر نم و   
كردن لكه های سخت مانند سیلیكون، چربی و روغن با استفاده از آب  سهولت در تمیز 

یس  كپک، جلبک و مشابه آن ها در محیط های بیمارستانی، حمام و سرو گسترش   جلوگیری از رشد و 
بهداشتی 

كاهش سایش و فرسایش سطوح  
یست   بی خطر و سازگار بودن مواد با محیط ز

بازار نانوپوشش ها
تقاضــای بــازار جهانی نانوپوشــش ها در ســال ۲۰۱۲، ۲۵۵ كیلوتن و با تخمین درآمدی حــدود ۱4۹۵۰ میلیون دالر 
بوده است. البته افزایش تقاضای مواد پیشرفته در صنایع پزشكی و خودروسازی، دلیلی برای رشد نانوپوشش ها 
بوده اســت. پوشــش های توسعه یافته بر اســاس فناوری نانو، دارای مزیت هایی از قبیل افزایش سختی، مقاومت 
در برابــر ســایش، انعطاف پذیری و شــفافیت باال نســبت به پوشــش های مرســوم هســتند. انتظار مــی رود، افزایش 
كاربرد آن ها باعث بهبود تقاضای بازار در سال های  گاهی در مورد پوشش های ضد  میكروبی و خودتمیزشونده و  آ

آینده شود.
با توجه به گزارش های Future Markets در شــكل 7 درآمد حاصل از نانوپوشــش های آســان تمیز شــونده آبگریز و 
در شكل ۸ درآمد حاصل از پوشش های خودتمیزشونده فوتوكاتالیستی در آمریكا از سال ۲۰۱۰ و پیش بینی آن تا 

سال ۲۰۲۵ آورده شده است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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 شکل 7. در آمد از نانو پوشش های خود تمیز شونده آب گریز از سال 2010- 2025، دالر امریکا 
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 شکل 8. درآمدهای نانوپوشش های خود تمیزشونده فوتوکاتالیستی 2010 تا 2025، میلیون دالر

شرکت  ها 
كتریال  در جدول ۱ اسامی برخی از شركت های داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید كاشی و سرامیک های آنتی با

و خودتمیزشونده ذكر شده است.
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اطالعات تماسمحصول تولیدینام شرکت

شركت های 
داخلی

كاشی گرانیت 
بهسرام

كاشی گرانیت حاوی نانو ذرات 
سیلیس با خاصیت لكه گریزی

http://behceramco.com
۰۳۱۳6۲۰4۸۰۱ 

نانو پیشتاز 
پارس

كتریال كاشی آنتی با
http://nanoptz.com

۰۲۱۸۸۲۰۱۸۹4

تولید رنگ و 
رزین الوان

نانوسیل الوان - پایه حالل
www.alvanpaint.com

 ۰۲۱ ۸۸۸47444

شركت های 
خارجی

microban
تولید كننده محصوالت 

كتریال آنتی با
www.microban.com

TOTO
كاشی های خودتمیز شونده و 

كتریال آنتی با
www.gb.toto.com

Flander
تولیدكننده كاشی و سرامیک 
كتریال و خودتمیزشونده آنتی با

www.granitifiandre.com

Crossville
كاشی خود تمیزشونده و آنتی 

كتریال با
www.crossvilleinc.com

Architerials
كاشی و سرامیک خود تمیزشونده 

كتریال و آنتی با
www.architerials.com

 Coating
Specialists

)CS(

سطوح خود تمیز شونده و ضد 
كتری با

www. antimicrobial.com

Ariosteaكتریال www.ariostea-high-tech.comكاشی  های آنتی با

کاشی و   جدول 1.اسامی برخی از شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید 
کتریال و خودتمیزشونده  سرامیک های آنتی با

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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نتیجه گیری
قانــون جدیــد و مقاومت میكروبی روزافزون در مقابل یون هــای فلزی، آنتی بیوتیک ها و مقاومت موروثی میكروب ها 
باعث شــده اســت تا تولید كنندگان پوشــش ها به فكر روش های جایگزین برای پوشــش های ســنتی ضد میكروبی 
باشــند. توســعه عوامل ضد میكروبی با ســمیت كم و قابلیت جلوگیری از ایجاد آلودگی میكروبی مســاله اصلی در 
توســعه پوشــش های نوین در جهت ارتقای ســالمت عمومی، بســته بندی و تولید غذا و دارو می باشد. پوشش های 

ضدمیكروبی دارای این خواص هستند:
كتری ها، كپک و قارچ  كنترل موثر با

 فعالیت انتخابی نسبت به میكروارگانیسم های ناخواسته
 عدم وجود اثرات سمی برای تولید كننده و مصرف كننده

 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 فرآیند های الیه های نازک معمول

استرلیزاســیون ســطوح زیرساخت ها در صنعت فراوری غذا، بیمارســتان ها، كودكستان ها، مدارس و غیره نیازمند 
كتری می باشــد.  یــادی شــوینده و یا حتــی آنتی بیوتیک به منظــور جلوگیری از رشــد انواع با اســتفاده مــداوم مقــدار ز
كتری هایی با روش های كامال فیزیكی به منظور كاهش استفاده از عوامل شیمیایی بسیار  جلوگیری از رشد چنین با
كتری كه بتواند به صورت موثری به سطح بچسبد می تواند رهایش مواد  مناسب است. اعمال نانوپوشش های ضد با

كتری ها جلوگیری كند. شیمیایی در محیط را كاهش دهد و همچنین از رشد با
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