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فنــاوری نانــو از فناوری هــای پیشــرفته ی چنــد دهه ی اخیر اســت. 
فناوری که حدود نیم قرن پیش به دنیا معرفی شــد و طی دو دهه ی 
کرده اســت.  گذشــته، پیشــرفت و توســعه ی چشــمگیری را تجربــه 
فناوری نانو عبارت اســت از ترکیب ذرات بسیار ریز برای خلق مواد 
جدید. در حقیقت، فناوری نانو با ترکیب و پیوند ریز ذراتی موســوم 

به نانوذرات، فرآیند تولید مصالح نانو و کاربرد آن ها سروکار دارد.
بــه  توجــه  مختلــف،  صنایــع  در  نانــو  فنــاوری  توســعه  بــا  همــگام 
کاربردهــای ایــن علــم، در صنعت شیشــه منجر به پیشــرفت هایی 
در این زمینه گردیده اســت. ظهور فناوری نانو زمینه ســاز استفاده از 

نوعی شیشــه های نوین هوشمند در ساختمان شده است. شیشه های ضدآفتاب، ضد انعکاس، شیشه های 
خودتمیزشــونده و شیشــه ضدآتــش نمونــه ای از شیشــه های هوشــمند هســتند کــه در ایــن نوشــتار بــه توضیــح 

مختصری درخصوص شیشه های ضدآفتاب و ضدانعکاس پرداخته شده است.

شیشههایضدآفتاب)الکتروکرومیک1(
کــه ایــن شیشــه ها می تواننــد از جــذب گرمای  مفهــوم شیشــه های ضدآفتــاب در ســاختمان، بــه ایــن معناســت 
نامطلــوب ناشــی از تشعشــع پرتوهــای نور پیشــگیری کننــد. شیشــه ی کنترل کننده انرژی یا شیشــه کم گســیل2، 
کمتری نسبت به شیشه معمولی دارد و مانند یك عایق حرارتی شفاف  که انتقال حرارت بسیار  شیشه ای است 
عمــل می کنــد. بــا توجــه به اینکه حدود یک ســوم انرژی یک ســاختمان از طریق پنجره ها هدر مــی رود، به همین 
کنترل  ی پنجره ها نیز متمرکز شده است. شیشه های  دلیل تالش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر رو
کننــده ی انــرژی با کنترل همزمان انتقال انرژی از طریق رســانش و تابش، شیشــه را تبدیل به عنصری فوق العاده 
موثــر جهــت کاهش مصرف انرژی، افزایش روشــنایی و دید ســاختمان و زیبایی نما می نماید. این نوع شیشــه ها 

که نور و زیبایی اطراف را به داخل ساختمان می آورد. ایده ی ساختمانی با پنجره هایی بزرگ را عملی می کند 

 سازوکار شیشه های الکتروکرومیک
گرفتــن در یــک محدوده پتانســیل  کــه در اثــر قــرار  شیشــه های الکتروکرومیــک، شیشــه های هوشــمندی هســتند 
مخصــوص دچــار تغییــر رنــگ بازگشــت پذیر می شــوند. در شیشــه های الکتروکرومیک با فشــار دادن یــک کلید و 
برقــراری مقــدار اندکی جریان الکتریکی، شیشــه  از حالت شــفاف خارج شــده و تیره می شــود و با فشــار دکمه ای 

دیگر به وضعیت قبلی باز می شود.
یچی از الیه های  به طور کلی سیســتم الکتروکرومیک یک ســل الکتروشیمیایی دو الکترودی در یک آرایش ساندو
نازک نانومتری اســت. بنابراین این سیســتم ها را می توان به صورت یک ســل الکتروشــیمیایی قابل شــارژ در نظر 
گیرد( به وسیله الکترولیت از الکترود مقابل4  کار۳ )جاییکه تغییر رنگ در آن صورت می  که در آن الکترود  گرفت 
که در صورت اعمال پتانسیل بین دو  جدا شــده اســت. این الکترودها شیشــه های بســیار شفاف رســانا هســتند 
کاهــش رخ داده و تغییر رنــگ در الیــه الکتروکرومیک  کســایش-  کنــش ا الکتــرود و ایجــاد جریــان الکتریســیته، وا
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ی شیشــه ایجــاد می شــود. همان گونــه که در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت در اثــر اعمال  پوشــش داده شــده رو
ولتــاژ مناســب به سیســتم الکتروکرومیک، حامل های بار یعنی الکترون ها و پروتون هــا به الیه الکتروکرومیک وارد 

می شوند و باعث تغییر رنگ الیه الکتروکرومیک می گردند.

 شکل 2. استفاده از شیشه های هوشمند تجاری شده با قابلیت تغییر رنگ
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در نوعی دیگر از شیشه های الکتروکرومیک که بیشتر 
کننــده در فضاهای درونی ســاختمان  بهعنــوان جدا
کریســتال مایع  بهــکار بــرده میشــوند، از الیه ی نــازک 
بین شیشــه ها اســتفاده میشــود. بــا گذرانــدن جریان 
الکتریسیته از فیلم، بلور مایع شیشه شفاف می شود 
و با قطع جریان، کریستال ها با جهت گیری تصادفی 
کــردن نــور، و در نتیجه  خــود در فضــا موجــب پخش 
مات شدن شیشــه می شوند. بنابراین با این سیستم 
و  ســرمایش  و  گرمایــش  در  دالر  میلیون هــا  می تــوان 

نورپردازی فضاها صرفه جویی کرد.

 شکل 3. عملکرد شیشه های 
کاربرد آن ها  کریستال مایع و  الکتروکرومیک 
در فضای داخلی و بیرونی ساختمان]2[

 شــکل 1. تغییــر رنگ الیــه الکتروکرومیک در 
صــورت برقــراری جریــان. الیــه ســبز رنــگ: الیــه 
ذخیــره یونــی )الکترود مقابــل(، الیــه زرد رنگ: 
الیــه هدایت کننده یونی )الکترولیــت(، الیه آبی 
کــه در اثــر اعمال  رنــگ: الیــه الکتروکروم اســت 

ولتاژ دچار تغییر رنگ می شود]1[
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کسید آهن،  کسید وانادیم، ا کسید نیکل، ا کسیدتنگستن، ا کسید فلزی مختلفی مانند ا نانوذرات ا
کسیدتیتانیوم و...، همچنین نانوذرات آلی مانند متیل وایلوژن و پلیمرهای رسانا به روش های فیزیکی  ا
و شیمیایی مختلفی تهیه شده و به صورت الیه های نازکی در شیشه های الکتروکرومیک مورد استفاده 
قرار می گیرند. این نانو ذرات در صورت اعمال ولتاژ کوچکی باعث تغییر رنگ در شیشه می شوند ]3[.

 یکــی از ویژگی هــای شیشــه های الکتروکرومیــک قابلیــت تنظیــم رنگ آن ها اســت به طوری که می تــوان با تنظیم 
مقدار جریان شــدت تیرگی رنگ شیشــه را تنظیم نمود. همان طور که در شــکل زیر نشان داده شده است می توان 

کرد.  کنترل  گرما و نور عبوری از شیشه را  با تنظیم رنگ شیشه مقدار 

 شکل 4. قابلیت تنظیم رنگ شیشه در اثر اعمال جریان]4[
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شیشههایضدانعکاس
در پــاره ای از کاربردهــای معمــاری، انعــکاس نــور از شیشــه ها، عاملی نامطلــوب تلقی شــده و از کیفیت زیبایی 
کمــک فنــاوری نانــو میتــوان از شیشــه های ضدانعــکاس بــرای  شــناختی و آســایش حرارتــی فضــا می کاهــد. بــا 

کرد. که  انعکاس نور پایین و عبور باال الزم است، استفاده  کاربردهایی 
که بیشــتر  منبع الهام این فناوری مطالعه دقیق چشــم شــب پره ها بوده اســت. بررســی قرنیه چشــم شــب پره ها 
که انعــکاس نــور را کاهش  در شــب فعــال هســتند، حکایــت از وجــود ســاختاری در چشــم ایــن موجــودات دارد 
می دهد. خواص ضد بازتاب چشــم شــب پره به واســطه ی یک الگوی شــش ضلعی از برجســتگی های کوچک 
که مانند یک تک الیه در مقابل برخورد تابش نور  کوچک است  است. فاصله ی میان این برجستگی ها به قدری 
عمــل می کنــد و ایــن خاصیت به شــب پره کمک می کند در شــب به راحتــی ببیند بدون اینکه بازتاب چشــم او 

کند. شکارچیان را از وجودش مطلع 
که برای  رزین های ضد انعکاس الیه ی بسیار نازکی از نانو ذرات مختلفی مانند SiO2 ،TiO2 ،MgF2 و... هستند 
ی ســطوح مختلفی مانند شیشــه اعمال می شــوند. خواصی مانند انعکاس،  تغییر دادن برخی از خواص نوری رو
شکســت، خاصیت ضد بازتاب، رســانش از خاصیت هایی هســتند که می توانند در یک طول موج مشــخص از 

کردن دقیق تعداد الیه های پوشش، به وجود آیند و یا اصالح شوند. نور به وسیله ی معین 

انواعپوششهایضدانعکاس
کاربرده شــده، اســت. در این پوشش ها الیه  کاربرد پوشــش )۵AR( تک الیه محدود به قابلیت ماده به   ســاخت و 
ید  کامل انعکاس نور را ندارند و دارای استفاده محدود هستند. به عنوان مثال ماده ای مانند فلور قابلیت حذف 
کاهش می دهد. با این وجود رســیدن به یک  منیزیوم )MgF2( بازتاب یک زیر الیه شیشــه ای را از 4.26% تا %1.۵ 

بازتاب دقیقا 0% بوسیله پوشش های تک الیه هنوز عملی نیست.

 پوشش های ضد انعکاس دوالیه 
کاربرد یک پوشش دو الیه به طوری که هر الیه دارای ضخامت ربع طول موج باشد؛ می تواند عملکرد پوشش ضد   
ی زیر الیه  انعــکاس را بهبــود بخشــد. در پوشــش های ضد انعکاس دو الیه ماده با ضریب شکســت پایین تر بــر رو
ی آن قرار می گیرد. ایــن طراحی منجر به بهبود در اثر پوشــش ضد انعکاس  و مــاده بــا ضریب شکســت باالتر بــر رو
که در شکل ۵ مشاهده می شود، بازتاب موثر از یک پوشش ضد انعکاس دو الیه به طور قابل  می شود. همان طور 
مالحظه ای در محدوده طول موج حدود ۵00 نانومتر به ســمت صفر کاهش پیدا می کند. منحنی بازتاب پوشــش 

ضد انعکاس دوالیه دارای طیفی به صورت V است از این رو آن ها را نیز به صورت پوشش »v« می شناسند.

 پوشش های ضد انعکاس چند الیه
از آن جا که پوشش های ضد انعکاس دو الیه منجر به کاهش در بازتاب موثر در یک طول موج مشخص در هدف 
ی دو طرف الیه مد نظر باشــد، باید تعداد الیه ها افزایش پیدا کند. پوشــش   می شــود، چنانچه کاهش بازتاب بر رو
که بیــن دو الیه ضد انعکاس دیگــر و با ضخامت  ضــد انعکاس ســه الیه، شــامل یک الیه ضخیم تر میانی اســت 
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یچ شده است. کمتر ساندو

 شــکل 5. بازتــاب بــه صــورت تابعی از 
طول موج برای پوشش های ضد انعکاس 
 AR پوشش )b( تک الیه AR پوشش )a(
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 در شیشــه های ضــد انعــکاس متشــکل از الیه بســیار نــازک )حــدود 100 نانومتر( ســیلیکای متخلخــل، به طور 
متوسط میزان پرتوهای نور بازتابیده از سطح این نوع شیشه ها در حدود 1% و حجم پرتوهای گذرکرده از آن حدود 

99% است ]۵[.
 به طور متوســط میزان پرتو بازتابیده  شــده از شیشــه های ضد انعکاس بیش از یک الیه کمتر از 1/۵ درصد )در 
طیــف طــول مــوج بین 4۵0 تا 6۵0 نانومتر( و میزان امواج عبور کرده از آن بیش از 98 درصد اســت. از دیگر نکات 
یادی بر  یه برخورد پرتو با شیشــه، تاثیر ز که برخالف شیشــه های معمولی، زاو بارز چنین پوشــش هایی این اســت 
یه تماس از صفر تا 7۵ درجه، در میزان انتقال پرتوها از شیشــه،  نحــوه انعــکاس یــا عبور آن نمی گذراد و به  ازای زاو

تنها بین ۵ تا 8 درصد تغییر به وجود می آید]6[.

کمتر نسبت به پوشش های ضد انعکاس   شکل ۶. پوشش های ضد انعکاس نانو با بازتاب پذیری 
چند الیه معمولی، توانایی جلوگیری از انعکاس نور در طول   موج های گسترده تر را دارند]7[

Lens Lens

نور تابشی نور تابشی نور بازتابیده
نور بازتابیده

پوشش چند الیه ضد انعکاس معمولی پوشش ضد انعکاسی نانو

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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کاربردشیشههایضدانعکاس
که از آن جمله می توان به اســتفاده آن ها در نمای خارجی  گونــی دارند  گونا کاربردهای  شیشــه های ضدانعــکاس 
که بازتاب نور مزاحم دید و نورپردازی مناسب است،  یترین مغازه ها، در فضای داخلی  فروشگاه های تجاری و و

مثل موزه ها یا نمایشگاه های اشیای ارزشمند، ماشین ها ،عینک ها، موبایل ها ،دوربین ها و ... نام برد.

UNCOATED COATED

نانوپوششهایضداثرانگشت
نانوپوشــش های شــفاف ضد اثر انگشــت، کابرد آن ها در ســطوح استلس استیل ، پالســتیک و شیشه است. این 
نوع نانوپوشش ها برای سطوحی تزئینی همانند سطوح داخل ماشین، سطوح داخل خانه و ساختمان و پنل های 

شیشه ای لمسی استفاده میشود. 
ی ســطوحی همانند شیشــه، پنجــره، صفحات لمســی، صفحــه نمایش  بــرای حــذف اثــر انگشــت روغنــی بــر رو
که نیازمند تمیز کردن سطوح است، برای نشان  دستگاههای الکترونیکی و تکنولوژی مبتنی بر صفحات لمسی 
کامال تمیز و غیر حســاس به اثر انگشــت، نانوپوشش های ضد اثر انگشت بسیار مناسب است.  دادن صفحه ای 
نیاز های برای تمیز کاری ســطوح اســتنلس اســتیل بسیار وســیع اســت.تعداد تولید کننده های نانوپوشش های 

ضد اثر انگشت برای سطوح فلزی و صفحات لمسی روبه افزایش است. 

کاربرد شیشــه های ضدانعکاس. شیشه ضد انعکاس   شــکل 7. نمونه ای از 
کمتر از 2 درصد در مقایســه با مقدار ۸  )ســمت راســت(، انعکاس نور مرئی را به 

کاهش داده است]۸[ درصد برای شیشه شفاف ) سمت چپ( 

کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند مجموعه گزارش های  
۷۴صنعتی فنـــاوری نـانــو



9

طبقه بندی 

مواد نانویی 
مورد 

استفاده 

سیلیکون دی اکسید
الومینیوم اکسید

تیتانیوم اکسید

اصول

محافظت از ســطوح در مقابله با اثر انگشــت توســط یک پوشش نانو کامپوزیتی که خواص نوری 
سطح را تغییر نمی دهد. 

این شامل ایجاد سطحی با انرژی سطح پایین که منجر به ایجاد سطح بسیار مسطح با استفاده 
ازنانوذرات است میباشد. 

این ســطوح به میزان بســیار قابل مالحظه ای اثر انگشــت و ســایر الودگی ها را کاهش می دهند. 
یافت. همچنین به طور قابل مالحظه ای زمان تمیز کردن سطوح کاهش می یابد .

با این بهینه سازی هوشمندانه، بهبود اساسی در قدرت تمیزکاری سطوح بوجود آمد. 
دو نــوع پوشــش بــه صــورت معمــول برای پوشــش های ضد اثر انگشــت اســتفاده میشــود،چربی 
کاتالیکی نیز مورد  گریز و ابگریزها(. همچنین پوشش های فوتو  دوست و یا دافع روغن ) ابر روغن 

تحقیق قرار گرفته اند 
ســطوح ضد اثر انگشــت یک ساختاری متشــکل از الیه های شفاف و ساختارهای نانو ذره های 
که این ساختار چند الیه متشکل از خارجی ترین الیه های نانو  چند الیه مستقر هستند میباشد 

ذرات است.
ســایز ایــن نانــو ذرات و ضخامــت ان هــا در چند الیــه هــای مــی توانــد انتخــاب شــود و تاثیــر فوتو 

کاتالیستی را به حداکثر و انعکاس نور را به حداقل برساند
استفاده از این نانو ذرات همچنین می تواند خواص بنیادی همانند ضد انعکاس، ضد مه ، ضد 

کتریایی نیز ایجاد نماید.  پخش و ضد با

خواص 

چسبندگی عالی
شفاف یا بسیار مات 
مقاوم در برابر سایش 

پایداری شیمیایی باال در برابر اسید و قلیا )10% سولفوریک اسید ، 10 % قلیا(
کتریایی یا محافظت در مقابل نقاشی های دیواری  دارای خاصیت ضد با

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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اثرات 

کاهش شدید اثر انگشت 
ممانعت از لکه دار شدن سطوح 

جلوگیری از لکه هایی که ظاهر را زشت می کنند. اثر انگشت کمتر دیده می شود و ردی از اکسید 
شدگی باقی نمی گذارد )تیره شدن فلز( این اثر بر پایه کاهش کنتراست نوری است که به خاطر اثر 
انگشــت ایجاد می شــود. مصرف کننده می تواند بعد از زمان طوالنی نیز تصویر مناسبی را داشته 

باشد.
تالش های کمتر برای تمیز کاری: اثر انگشــت به راحتی بدون باقی گذاشــتن اثری بوســیله کاغذ 

ک و تمیز می شود.  یا پارچه پا
مناسب برای سطوح ساختاری و نامناسب برای سطوح پولیش شده .

)0.۵µ-0.4( پوشش بسایر نازک شفاف
مقاومت باال در برابر سایش 

مقاومت خوب در برابر واکنش های شیمیایی 
محافظ ظاهر سطوح فلزی 

پیشرانهایبازاروتمایالت
 افزایش بسیار باال در صنعت صفحات لمسی 

هــر ســاله تقاضــا بــرای اســتفاده از این نوع پوشــش ها برای محصــوالت مصرفی همانند شیشــه های ســاختمان، 
کامپیوترهای لمسی، در حال  گوشی های هوشمند، تبلت و  سیستم های ردیابی خودروها، خود پردازهای پول، 

گسترش است. 
ی صفحه نمایش عمل میکنند، اثر انگشــت به صورت  که اینگونه دســتگاه ها با تماس انگشــت بر رو از انجایی 
گاهٌا اثراتی از عرق، لوازم ارایشــی و بهداشــتی و چربی نیز بر  ی صفحات نمایش باقی می مانند و  نامطلوبی بر رو
کمتر ، مانع دید  ی صفحات نمایش باعث وضوح  گونه ناخالصی ها بر رو ی صفحه باقی می ماند. وجود این  رو

ی صفحات تمیز می نماید.  کتریایی بر رو و ایجاد الودگی با
فراتر از زیبایی شناختی، اثر انگشت در تحت شرایطی مثل زیر نور خوورشید می تواند مانع دید شود. این مشکل 
ی صفحات مســی اعمال شــده اســت بیشــتر مشاهده می گردد.  که پوشــش های چند الیه اپتیکی بر رو در زمانی 
که باعث  گردد  ی صفحات می  در این حالت وجود اثر انگشــت باعث ایجاد لکه های ابی رنگ ناخواســته بر رو
ی  کاربردهای نظامی و پزشــکی، اثر انگشــت می تواند تاثیر به ســزایی بر رو ناخوانا شــدن صفحات میگردد. برای 
خوانــا بــودن در نــور محیــط دارد که یکی از نگراین های مهم در این صنایع اســت. در نتیجه تقاضا برای پوشــش 
هــای ضــد اثــر انگشــت بعنوان موادی بــا قابلیت خــود تمیز شــوندگی ، تمیز شــودنگی راحت برای بهبــود زیبایی 

شناختی و بهبود زمان نگهداری ،رو به افزایش است .

 مزایای نانوپوشش ها 
برای اطمینان از اینکه صفحه نمایش دســتگاهای لمســی دارای خاصیت ضد اثر انگشــتی با شــد می بایســتی 

کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند مجموعه گزارش های  
۷۴صنعتی فنـــاوری نـانــو
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صفحات دارای خاصیت ابگریزی و روغن گریزی باشد. بسیاری از پوشش های روغن گریزی که در دستگاهای 
گریزی هستند.  که دارای خاصیت ابگریزی و روغن  تلفن همراه اســتفاده می شــوند بر پایه فلورو پلمیرها هســتند 

گرچه این خاصیت ها مشکالت دیگری را نیز بووجود می اورند. ا

 شــکل ۸. نمــای شــماتیک از 
نانوپوشش های ضد اثر انگشت

برخی از مزایای نانوپوشش های ضد اثر انگشت به شرح ذیل هستند:
 افزایش طول عمر محصول )ماندگاری(

که باعث ایجاد تیرگی ها یا مهار عملکردهای نوری میشود (  بهبود امنیت )مانع الودگی هایی 
کتریال است.   دارای خاصیت های اضافی همانند: ضد انعکاس، ضد مه، ضد خش و انتی با

کاهش استفاده از مواد شوینده مضر )دارای خصوصیت خود تمیز شوندگی(  

کارائــی و کیفیــت الیــه هــای شیشــه ای را افزایش می دهنــد و باعث  کــه نانوپوشــش ها،  نشــان داده شــده اســت 
افزایش عملکرد و زیبایی شــناختی نیز میگردد. نانوپوشــش های ضد اثر انگشــت قابلیت استفاده برای بسیاری 

کم هستند.  از تجهیزات را دارند. این ها مناسب برای سطوح فلزی و سطوح فلزی با زبری 

شیشههایخودتمیزشوندهفوتوکاتالیستی
کنش های شــیمیایی را در زبر تابش نور سرعت می بخشند. این در مورد تجزیه مواد ارگانیکی  فوتوکاتالیســت ها وا
ماننــد چربی هــا، روغــن یا حتــی میکروبها نیز صــدق می کند. در مــورد معمول ترین فوتوکاتالیســت مورد اســتفاده 

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

یاد و چگالی  یاد و اندازه حفرات بزرگ، فعالیت ز یاد ، حجم تخلخل ز نانو TiO2 دارای سطح مخصوص بسیار ز
یاد  کــم می باشــد. ایــن خواص ســطح در دســترس و انتقال جــرم برای جذب ســطحی آلودگی هــای ارگانیــک را ز

شکل 9.الیه ضد اثر انگشت با برند 
Toray )عکس سمت چپ( و الیه 

روغن دوست )سمت راست(

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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ی سطح دارد، باعث عملکرد  کنش های شیمیایی رو کنش های فوتوکاتالیســتی بســته به وا می کند و از آنجا که وا
فوتوکاتالیستی بهتری می شود. نانو TiO2 نور را در محدوده ماورا بنفش جذب می کند، ولی جذب بسیار ناچیزی 
در محدوده مرئی دارد. این خاصیت آن را تبدیل به مولفه ای برای محافظت سطوح از تخریب توسط UV تبدیل 

می کند.

کنندگــی بــا آب می باشــد. در  ک  کاربردهــای آن در زمینــه خودتمیزشــوندگی، ضــد مــه، ضــد میکروبــی و یــا پــا
کثر ســطوح، مانند ســرامیکها، شیشــه پنجره یــا کاغذ به مرور زمان توســط مواد  محیط هــای داخلی ســاختمان، ا
ارگانیک مانند روغن، غبار و دود پوشــیده می شــود و کثیف می شوند. پوشش های نانو TiO2 شفاف می توانند به 
ی رنگ یا شفافیت زیر الیه نداشته باشند. اما می توانند مواد ارگانیک را به  که هیچ تاثیر عینی بر رو طوری باشند 
که معموال  کنند. به منظور دســتیابی به خاصیت فوتوکاتالیســتی در محیط های داخلی  محض نشســتن تجزیه 

کمی تغییر داد. کردن  کمی دارند، طیف جذب TiO2 را می توان با دوپ   UV نور

بازاروکاربرد
پوشــش های خودتمیزشــونده بر پایه فوتوکاتالیســت ها برای ســطوح خارجی و پوشــش های غیر ارگانیک مناســب 
می باشــند. ولــی مواد فوتوکاتالیســتی که در محدوده طــول موج نور مرئی عمل می کنند نیز بــه طور مفصل مطالعه 

شده اند.

 شکل 11. نمای شماتیک 
از پدیده فوتوکاتالیستی بر روی 

سطح ابر آبدوست

TiO2 شکل 1۰. مکانیزم فوتوکاتالیسیتی بر روی یک سطح دارای نانوذرات 

کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند مجموعه گزارش های  
۷۴صنعتی فنـــاوری نـانــو
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پیشبینیوروندبازار
پیش بینی و روند بازار شیشــه های هوشــمند برای ســال های 2014 تا 2020 در نمودار زیر نشــان داده شــده اســت. 
کریســتال مایع، فتوکرومیک  این نمودار مربوط به بازار شیشــه های هوشــمند، شــامل شیشه های الکتروکرومیک، 
کاربردهای نظیر معماری، حمل  و نقل، ســلول های خورشــیدی و الکترونیک اســت. ارزش بازار برای این  و... در 
پوشش ها در سال 201۳ نزدیک به 1۵81/4 میلیون دالر بوده است و انتظار می رود به ارزشی بالغ بر ۵814 میلیون 

دالر تا سال 2020 برسد.
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کاربرد در انرژی خورشــیدی، خودرو و ســاختمان ها و دار  همچنین پیش بینی بازار پوشــش های ضد انعکاس با 
بودن بیشــترین ســهم در اپتیک و الکترونیک برای ســال های 2014 تا 2020 در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت. 
در ســال 201۳ ارزش بــازار پوشــش های ضــد انعکاس بــا تقاضایی حــدود ۳۳8/7 کیلوتن حــدود 2/90 میلیارد 

که انتظار می رود این مقدار با رشد 8/2% خود به حدود 4/97 میلیارد دالر تا سال 2020 برسد. دالر بوده است 

 شکل 12. ارزش و پیش بینی بازار شیشه های هوشمند در سال های 2۰12 تا 2۰2۰]9[

 شکل 13. ارزش و پیش بینی بازار شیشه های ضدانعکاس در سال های 2۰12 تا 2۰2۰]1۰[
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معرفیبرخیازشرکتهایفعال
در جدول زیر اسامی تعدادی از شرکت های فعال در زمینه ی شیشه های هوشمند آورده شده است.

اطالعات تماسمحصول نام شرکت 

sageشیشه های الکتروکرومیکwww.sageglass.com

smarttintشیشه های الکتروکرومیکwww.smarttint.com

pilkington
شیشه های کم گسیل

www.pilkington.comشیشه های ضد انعکاس

schott
شیشه های ضد انعکاس با نام های تجاری

AMIRAN, MIROGARDwww.schott.com

groglassشیشه های ضد انعکاسwww.groglass.com

روندسیراختراعات
به منظــور تعییــن ســیر تحقیقــات و اختراعات ارائه شــده در زمینــه ی کاربرد فناوری نانو در شیشــه های هوشــمند، 
کاربرد فناوری نانو در  پتنت های ارائه شــده در این زمینه بررســی شــدند که در این میان تعداد 891 پتنت مربوط به 
زمینه شیشه های هوشمند، وجود دارد که این تعداد باال نشان دهنده ی توجه متخصصان در زمینه ی تجاریسازی 
و اهمیت رقابتی این محصوالت اســت. همچنین تعداد پتنت های مربوط به شیشــه های هوشــمند )ضد آفتاب، 
کل پتنت های ثبت  گردید. با توجه به تعداد  ضد انعکاس، ضد آتش و خودتمیزشونده( به طور جداگانه مشخص 
شده، بیشترین سهم پتنت به ترتیب مربوط به شیشه های الکتروکرومیک و خودتمیزشونده است. درصد وضعیت 

اختراعات ثبت شده مربوط به شیشه های هوشمند در شکل 8 نشان داده شده است.

ضد آفتاب

55%3۸%

5%
2%

ضد آتش

ضدانعکاس

خودتمیز شونده

 شکل 14. بررسی وضعیت درصد اختراعات ثبت 
شده مربوط به شیشه های هوشمند

قبل از 199۶ 199۶-2۰۰۰ 2۰۰1-2۰۰5 2۰۰۶-2۰1۰ 2۰1۰-2۰1۰

3۶
94

179
243

339

 شــکل 15. نمــودار زمانــی ثبــت پتنــت بــرای شیشــه های 
هوشمند در سال های مختلف
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۷۴صنعتی فنـــاوری نـانــو



15

همچنین روند زمانی تعداد اختراعات ثبت شــده از ســال 1996 تا به امروز مربوط به شیشــه های هوشمند در شکل 
9 نشــان داده شــده اســت. با توجه به شــکل مشــاهده می شــود که روند ثبت اختراعات تا ســال 201۵ سیر صعودی 
داشــته و از ســال 2006 به بعد اختراعات زیادی در این زمینه ثبت شــده اســت. از میان 891 اختراع یافته شــده در 
زمینه کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشمند، تعداد 700 اختراع دارای حفاظت حقوقی بوده و در اصطالح زنده6 
هستند و تنها 191 اختراع از لحاظ حقوقی دیگر مورد حمایت قرار نمی گیرند و منقضی شده اند7. دارا بودن حفاظت 
حقوقــی بیانگر ســن اختراع اســت و با توجــه به این که بیش از 78% پتنت ها هنــوز دارای حفاظت حقوقی اند یعنی 
گرفته مربوط به سال های 200۵ به  مدت زمان زیادی از سن اختراع آن ها نگذشته است و بیشتر اختراعات صورت 
بعد و رقابتی بودن این محصوالت در این سال هاست. همچنین از میان تعداد پتنت های دارای حفاظت حقوقی، 

تعداد 421 اختراع به ثبت رسیده8 و 278 اختراع در حال ثبت9 است.

1  Electrochromic
2  Low-Emissivity
3  Working Electrode
4  Counter Electrode
5  Anti- Reflection

6  Alive
7  Dead
8  Granted
9  Pending
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4  http://en.wikipedia.org/wiki/SAGE_Electrochromics
5  Brian G. Prevo, Yeon Hwang, Orlin D. Velev, Convective Assembly of Antireflective 
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6  www.istninc.com
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9  www.marketsandmarkets.com
10  www.transparencymarketresearch.com
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ازمجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانومنتشرشدهاست

 نماهای کامپوزیتی نانویی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های 

خود تمیز شونده
 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 

 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای 
فاضالب

 کاربرد فناوری نانـو در صنعت ساختمان 

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

 فناوری نانو و بتن های ویژه 
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و 

مصالح پایه سیمانی
 کاربرد فناوری نانو در سازه های بتنی هوشمند 

با قابلیت خود ترمیم  شوندگی 
 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشـمند 
 کاربرد نانورنگ ها، نانوپوشش ها و سازه های 

ضد حریق در صنعت ساختمان
 پوشش ها، کفپوش ها و سازه های مقاوم در 

برابر لغزش
 کاربرد نانوپوشش ها در صنعت ساخت وساز
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