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چکیده
با توجه به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی در وضعیت کنونی جهان ،آنچه در نگاه اول مهم جلوه میکند ،نحوه ساخت ساختمانها
و انتخاب مصالح است .همین امر باعث بهرهگیری روزافزون بشر در استفاده از مصالحی چون شیشههای دوجداره ،عایقهای جدیددتر و
مصالح با مقاومت حرارتی بیشتر ،با و جود گران بودن آن شده است ،چون این واقعیت وجود دارد که این مصالح هزینه خود را در طول
سالیان بعد جبران میکنند .فناوریهای نوظهوری چون نانو ،به کمک این مساله آمدهاند تا معاید

روشهدای قبد را از بدین بدرده و

کیفیت جدیدی ارائه دهد که تنها در این حوزه از فناوری قاب دستیابی است .از اینرو معرفی و مطالعه این محصوالت و نحوه عملکرد
آنها در حوزه ساختمان ضروری به نظر میرسد ،تا با بهرهگیری از آن به بهبود کیفیت معماری و محیط بپردازندد .هددف از ارائده ایدن
مقاله بررسی خواص شیشههای خود تمیزشونده و آسان تمیزشونده به کمک نانو تکنولوژی میباشد .

کلمات کلیدی :فناوری نانو ،مصالح نوین ،شیشههای خود تمیزشونده

مقدمه
فناوری نانو روش های زیادی برای بهبود خواص سطوح نمای ساختمان چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه می کند .بدا اسدتفاده از
نانو مواد ،خواص سطوح در برابر آب و ذرات گرد و خاك (ذرات کثیف) با تنوع نسبتاً زیاد و به صورت دلخواه قاب تنظیم است (هسدن،
 .)2۰۰۲نانوپوششها از جمله محصوالت فناوری نانو است که به عملکرد بهتر نمای ساختمان منجر میشود .نانو پوششها دارای اندواع
مختلف و عملکردهای متفاوتی هستند و البته بعضی از آنها میتوانند بر روی الیه خارجی بسیاری از مصالح بده کدار رفتده و عملکدرد
یکسان ارائه دهند .مثالً عملکرد خود تمیزشوندگی که بر روی شیشه به کار میرود ،میتواند بدر روی سدطوح مختلدف دیگدری چدون
سرامیک ،بتن ،سیمان ،چوب ،کفپوشها و  ...کار رود .از طرف دیگر ممکن است که چند عملکرد با هم ترکی شده و مصالح چندکاره
را بوجود بیاورند .برای مثال میتوان بر روی یک دیوار (در فضاهای بهداشتی) عملکرد خود تمیزشوندگی ،ضد باکتری ،ضد قارچ ،تصفیه
کنندگی هوا و  ...را به وسیله قرار دادن نانو پوششهای مختلف بر روی آن ،با هم در اختیدار داشدت .طراحدی و بکدارگیری روشهدای
مناس  ،استفاده از مواد و مصالح نوین و سیستمهای پیشرفته ساختمانی (شیشه های خود تمیزشونده وآسدان تمیزشدونده) بده اهدداف
زیست محیطی کمک میکنند (عباسعلیپور.)۵۸ ،

تعریف فناوری نانو و گستره آن
«فناوری نانو» از فناوریهای پیشرفتهی چند دههی اخیر است .فناوری که حدود نیم قرن پیش به دنیا معرفی شد و طی دو دههی
گذشته ،پیشرفت و توسعه ی چشمگیری را تجربه کرده است .در واقع ،این فناوری که با اصول و مفاهیم شیمی و فیزیک آمیخته است
چراغی روشن را برای پیشرفتهای شگرف آینده در مسیر علم ،فراروی بشر قرار میدهد (زندیه و پروردینژاد .)18۵1 ،هنوز در سطح
بین المللی ،تعریف کاربردی مشخصی از فناوری نانو ارائه نشده ،اما آنچه که همگان بر سر آن توافق دارند ،عبارت است از تحلی و
تحقیق پیرامون مواد در مقیاس نانو .بر این اساس ،هر فعالیت پژوهشی که در مقیاسی زیر 1۰۰نانومتر انجام شود ،مصداق فناوری نانو
خواهد بود .این آستانه برای ورود به این عرصه ،مبین آن است که فناوری نانو آمده تا در ماهیت طبیعی مواد تغییر ایجاد کند .در اص ،
فناوری نانو فرایند دستکاری مواد در مقیاس اتمی و تولید مواد و ابزار ،به وسیلهی کنترل آنها در سطح اتمها و مولکولهاست .به بیان
دیگر ،فناوری نانو عبارت است از ترکی ذرات بسیار ریز برای خلق مواد .در حقیقت ،نانو فناوری با ترکی و پیوند ریز ذراتی موسوم به
«نانو ذرات»  ،فرایند تولید «مصالح نانو» و کاربرد آنها سر و کار دارد .درحالت کلی ،چنانچه ابعاد ذرات مورد مطالع ،در طیفی بین 1
تا 1۰۰نانومتر باشد ،آنها را نانو ذرات یا نانو مواد مینامند .تا به امروز ،هنوز دانشمندان نتوانستهاند حد و مرزی را برای قلمروی تسخیر
شده توسط فناوری نانو ،تعریف کنند (سلیمانی.)18۵۲ ،
در حوزههای مختلف صنعت و دان ش ،هر روزه شاهد معرفی مواد و ترکیبات جدیدی هستیم که آن بخش از دانش و فن را یک گام به
جلوتر میبرد .عرصه ی الکترونیک با نیمه رسانای دستاورد فناوری نانو ،فص نوینی را در پیش روی خود میبیند .حسگرها ،پلیمرهای
نوین ،مواد مغناطیسی ،غشاها ،انواع شیشهها و پوششها و بسیاری موارد دیگر را میتوان از نتایج پیدایش فناوری نانو برشمرد .هم
اینک ،عرصهها و جنبههای مختلفی از حیات بشر ،به دست توانمند فناوری نانو دستخوش تحول شده و میشود .از این میان ،میتوان به
علوم پزشکی ،محیط زیست ،تأمین انرژی ،حم و نق  ،فناوری اطالعات ( )ITوکشف فضا اشاره کرد که این فناوری نوین ،مرزهای
آنها را درنوردیده است (حسینی .)18۵۲ ،حسگرهایی که از حساسیت فوقالعاده و امکان حس کردن محركها به صورت گزینشی
برخودار هستند ،زرههای ضد گلوله ی سبک و مقاوم ،نانو ذرات حام انرژی با قابلیت انفجار بسیار سریع ،ادوات کوچک پروازی و

هواپیمایی که وزن بسیار کمی دارند ،موادی که تاب تحم دما و فشار زیاد را دارند ،مواد با مقاومت عالی در برابر تشعشعات رادیواکتیو،
سیستمهای خود ترمیمکننده برای شکافتن فضا و اکتشافهای کهکشانی ،ایمپلنتهای جایگزین اندامها و قسمتهای آسی دیدهی
بدن ،نانوموتورها و ایمپلنت های سلولی ،همه و همه از مصادیق روز دنیا هستند که توجه دانشمندان را به خود معطوف کردهاند (عابدی
و وزیریتبار.)1818 ،

عمل دفع چربی بر روی سطوح شیشه
سطوح دفع آب ) : ) Hydro Phobiaبا بکار بردن پوششهای خاص،امکان افدزایش کشدش سدطحی شیشده وجدود دارد .احتمداال
بهترین مثال شناخته شده ،سطح جسمی است که به تازگی واکس زده شده است .دراین حالت بده راحتدی مدیتدوان اردر آبگریدزی را
مشاهده کرد .به دلی کشش سطحی افزایش یافته،آب دفع شده وبه شک دانههایی جریان مییابد .در این حالت به دلید اینکده سدطح
واکس زده شده است ،آب نمیتواند به سطح بچسبد ،در واقع بده دلید همدین رفتدار آب اسدت کده بده ایدن ویژگدی آبگریدزی گفتده
میشود Hydro .آب است و  Phobiaبه معنای ترس میباشد .در واقع اصطالح  Hydro Phobiaترس آب را از چیدزی بده ندام سدطح
توصیف میکند .در این حالت آب به شک قطرات و دانههایی متراکم و به دلی این رفتار سعی میکندد کده از سدطح فدرار کندد .عمد
تمیزکنندگی این پوششها به این علت است که نه تنها آب ،بلکه لکه چربیها وآلودگیها نیز قادر به چسبیدن به سطح نیستند و همین
باعث میشود که اگر بر روی سطح آب ریخته شود یا بعدها باران ببارد ،سطح شسته میشود و نیز به دلی کشدش سدطحی بداالتر ،نیداز
است قطرات آب قب از چکیدن وزن باالتری بدست آورند .قطدرات کدوچکتر بده انددازه کدافی سدنگین نبدوده و حتدی بدر روی سدطوح
لعابکاری شده ممکن است خشک شده و بر روی شیشه به صورت لک و خال ،اررات آنها باقی بماند .هدر آلدودگی چسدبنده از سدطوح
 Hidro phobiaخیلی آسانتر از یک شیشه معمولی میتوانند خارج شوند (شالی امینی و همکاران.)1818 ،

عملکرد خود تمیزشوندگی :اثر لوتوس ))Lotus-Effect
ارر برای اولین بار در سطح برگ نیلوفرآبی (لوتوس) دیده شده است .سطح این برگ پس از بارش باران بر روی آن تمیدز و درخشدنده
میشود و این مساله امروزه الگویی برای ساخت مصنوعی آن بصورت پوششهدای خدود تمیزشدونده شدده اسدت .ایدن سدطوح در زیدر
میکروسکوپ ناصاف و زبر هستند و همین امر باعث میشود تا کثیفیها آسانتر از روی آن بلند شود ،ارر لوتوس به کمک فناوری نانو به
صورت مصنوعی نیز ساخته شده است (محمودی و همکاران.)18۵۲،
ارر لوتوس برای سطوحی مناس است که در برابر آب قرار میگیرند .این سطوح دارای خاصیت دافعه آب یا آبگریزی هستند .آب بدر
روی آنها به صورت قطرات کروی شکلی در میآید که از روی سطوح میلغزد و کثیفیها را با خود مدیشدوید .البتده اردر لوتدوس در
سطوحی که در برابر ضربات مکانیکی قرار دارند که باعث از بین رفتن زبری سطوح میشود ،کاهش مییابدد (خدالق صدفت و همکداران،
.)1812

خود تمیزشوندگی Photocatalysis

ارر خود تمیزشوندگی فتوکاتالیستی امروزه تقریباًیکی از بیشترین کاربردهای مربوط به عملکردهدای ندانو در صدنعت سداختمان اسدت.
تعداد زیادی ساختمان در سراسر دنیا وجود دارد که از این عملکرد استفاده میکند .ارر اولیه آن جلوگیری از چسبیدن کثیفدیهدا بده
سطوح است ،البته مهم است که بدانیم واژه"خود تمیزشوندگی "در این رابطه گمراه کننده است و بده ایدن معندی کده معمدوالً فدر
میشود یک سطح ابداً احتیاج به تمیز کردن ندارد نیست .در واقع فاصله زمانی بین عم تمیز کردن بسیار زیاد میشدود و کثیفدیهدا
راحتتر برطرف میشود (همیدا.)2۰1۰ ،
سطوح آبدوست در هنگام نفوذ رطوبت ،یک فیلم آب یکنواخت بوجود میآورند و از تشکی قطره و در نتیجه تشدکی بخدار بدر روی
جداره پنجرهها یا آینهها میتواند جلوگیری شود .به لحاظ فنی ساخت سطوح ابر آبدوست ،بدا اسدتفاده از پوشدشهدای فتوکاتالیسدتی
تیتانیوم دی اکسید تحقق مییابد ،که در ارر فعالیت فتوکاتالیستی ،جلبکها ،خزهها ،میکروبها و جرمهای چسبیده به سطوح ،از بدین
میروند (هسن .)2۰۰۲ ،سطوح فتوکاتالیست در واقع برای عملکرد خود به اشعه ماوراء بنفش و آب احتیاج دارند .بنابراین پیشآمدگی
لبه بام یا پنجرهها باید طوری طراحی شود تا از رسیدن آب باران و شبنم به نما جلوگیری نکند .به شیشه فتوکاتالیک همچنین میتوان
عملکردهای دیگری مث پوششهای محافظ خورشیدی نیز اضافه شود .به همین ترتی بتن هم می تواند به سطوح خود تمیز شدونده
مجهز شود (ارجمند نیا.)18۲1 ،
پوشش های فتوکاتالیست میتوانند عملکردهای متفاوتی را ارائه دهند ،یعنی این پوشدشهدا مدیتوانندد خدواص آنتدیباکتریدال ،خدود
تمیزشوندگی و تصفیهکنندگی هوا را به طور همزمان داشته باشند .این نوع پوشش فتوکاتالیستی را حتدی مدیتدوان بدر روی سدطوح
اسپری کرد .این نوع پوشش برای تمامی سطوح نما-مث شیشهها ،رنگهای نما و مصالح بنایی همچون بتن و  ...-که در معر اشدعه
 uvو آب کافی قرار میگیرند مناس است (عباسعلیزاده.)18۵۸ ،

راحت تمیزشونده )(ETC
پوششهای هیدروفوبیک ،از خود خواص آبگریزی نشان میدهند ،به طوری که آب بر روی این سطوح به صورت قطدره در مدیآیدد و
همراه با خود ذرات گرد وخاك (کثیف) چسبنده را از روی سطوح میشوید .سدطوح آبگریدز در بخدش سداختمان از اهمیدت زیدادی
برخوردار هستند ،چرا که با عملکرد خود در سطوح نما خواص ضد لک ،ضد کثیفی ،ضد رسوب ،ضد گرافیتی و ضد خدوردگی بدسدت
میدهند .در حال حاضر انواع مختلف محصوالت ویژه آبگریز کردن سطوح نما در بازار موجود است ،که اغل گونههدای کداربردی آن
ترکیبات حاوی سیلیکون یا فلور هستند و با برچس  Easy-to-cleanعرضه میشوند (هسن.)2۰۰۲ ،

سطوح با نام  Easy-to-cleanدافع آب هستند و قاعدتاً با عملکردهای دیگر از جمله ارر لوتوس اشتباه گرفته میشدوند ،بده هدر حدال،
برخالف موارد قبلی سطوح  Easy-to-cleanصاف هستند ،نه زبر و خشن .این سطوح به علت کاهش انرژی سطحی که منجر به کاهش
چسبندگی سطحی میشود ،نیروی جاذبه سطحی پایینتری دارند .این خاصیت باعث تشکی فرم قطرهای آب و دفع و شسته شدن آن
از روی سطح شود .بنابراین سطوح  Easy-to-cleanآبگریز و بعضی اوقات چربی گریز هستند .این عملکرد برای تأسیسات بهداشدتی
سرامیکی و جداره شیشهای اتاقک داخ حمام مناس است .چوب ،فلز ،مصالح بنایی ،بتن ،چرم و پارچه هم به همدین ترتید گزینده
هایی برای سطوح آبگریز هستند .سطوح راحت تمیزشونده ،کمتر مستعد جمع شدن کثیفی هستند .مزیت این سطوح تمیدز کدردن
آسان و بدون دغدغه است که موج صرفهجویی در زمان و هزینه میشود (همیدا.)2۰1۰ ،

شیشه های خود تمیز شونده
این نوع نانو پوششها ،با ضخامت چند نانومتر در سطح شیشه یک فیلم آب تشکی میدهند ،سطح هیدروفی آنها از تأریر نور خورشید
یک فوتوکاتالیست تشکی داده و آب جمع شده در سطح ،در مقاب نیروی جاذبه زمین میزان آب و هوا را بر روی خدود افدزایش داده و
بدین ترتی آب جمع شده در سطح تماماً پخش شده و بخودی خدود امکدان تمیدز شددن را بوجدود مدیآورد (امدینزاده .)18۵2 ،ندانو
پوششهای استفاده شده بر روی شیشه پس از شش هفته خاصیت خود تمیزشوندگی را از خود نشان میدهند .بنا به گفته متخصصدین
نانو ذرات  tio2موجود در این نانو پوششها دارای دو خاصیت است ،یکی از آنها فوقالعاده هیدروفی بودن آن است ،دیگر آن که دارای
خاصیت ضدعفونیکنندگی است ،زیرا  tio2قادر به شکستن و تجزیه آالیندههای آلی است .این تداریر پدس از گذشدت چندد هفتده در
شیشه ایجاد میشود ،زیرا تیتانیوم دیاکساید باید در داخ ماتریس شیشه جایگزین شده و شیشهها را از کثیفیهای موجود رها کرده و
سپس کثیفیهای محیط را به صورت کاتالیتیک تجزیه نموده و از بین ببرد .خاصیت پخش شوندگی مساوی آب در سطح باعث میشود
بدون اینکه لکهای باقی بماند سطح ازکثیفیها عاری شود.

شیشههای خود تمیزشونده و آسان تمیزشونده
از منظدددر معمددداری ،هددددف اصدددلی از تمیدددز کدددردن ،زدودن گردوخددداك ،آلدددودگی و دیگدددر چیزهدددایی اسدددت کددده بددده طدددور
طبیعددی بدده شیشدده پنجددرههددا و دیگددر سددطوح فضددا مددیچسددبند .از ایددن رو برخددی شددرکتهددای بددزرگ تولیدکنندددهی
شیشدده ماننددد پیلکینگتددون و سددن گوبددان ،اقدددام بدده تولیددد شیشددههددای خددود تمیددز شددونده کددردهانددد (عباسددعلیزاده،
 .)18۵۸کیفیددت خددود تمیزشددوندگی در ایددن شیشددههددا ،بدده کمددک اسددتفاده از پوشددشهددای بدده ضددخامت چنددد نددانو متددر
(در حددددود  1۸ندددانومتر) میسدددر مدددیشدددود کددده شدددفاف بدددوده و اردددر فتوکاتدددالیز و آبدوسدددتی را همزمدددان دارندددد .ندددانو
مدددادهی اصدددلی پوشدددشهدددای شیشددده ،دی اکسدددیدتیتانیوم ( )TiO2اسدددت کددده در اردددر تدددابش پرتوهدددای فدددرابنفش(،)UV
سدددب انجدددام واکدددنش هدددای شدددیمیایی و اکسدددید شددددن و تجزیددده ی آالیندددده هدددا مدددی شدددود .تایتانیدددا(دی اکسدددید
تیتددانیوم) مدداده ای سددفید رنددگ اسددت وضددخامت  1۸نددانو متددری بددرای آن  ،بدده دلیدد اسددت کدده شددفاف بددودن شیشدده
حفددظ شددود .بدده هنگددام بددارش بدداران بددر روی ایددن شیشدده هددا ،بدده علددت خاصددیت آب دوسددتی کدده در نتیجددهی وجددود
ندددانو پوشدددش بدددر روی شیشددده پدیدددد آمدددده ،قطدددرات آب یکددددیگر را جدددذب کدددرده و بددده جدددای تشدددکی دادن قطدددرات
منفددرد و بددزرگ آب ،یددک ورقدده نددازك از آب تشددکی مددیدهنددد کدده بددر روی سددطح شیشدده جدداری مددیشددود .نیرویددی کدده

ایددددن جریددددان آب ،بدددده ذرات آالینددددده و مددددواد حاصدد د از تجزیدددده شدددددن آنهددددا وارد مددددیکنددددد ،بددددیش از نیددددروی
الکترواسددتاتیکی بددین ذرات و شیشدده اسددت .بنددابراین جریددان یددافتن ورقدده نددازك آب ،هددر آنچدده بددر روی سددطح شیشدده
برجای مانده را شسته و با خود میبرد.

فرآیند جذب و تجزیه جرمها و آلودگیها از سطح شیشه

مزایا و ویژگیهای شیشههای خود تمیزشونده
 -1پس زدن آب و روغن از روی سطوح.
 -2عدم چسبیدن آلودگیها بر روی سطوح.
 -8پاك شدن گ و الی به وسیله آب باران.
 -4عدم رسوب گرفتن سطوح.
 -۸ممانعت از خوردگی شیشه.
 -6افزایش استحکام و مقاومت شیشه در برابر خش افتادگی.
 -۲جلوگیری از تشکی ارر انگشت روی شیشه.
 -۵روشنتر و شفافتر شدن شیشه تا .%2۰
 -1افزایش دید ازطریق شیشه در شرایط بد آب و هوایی.
 -1۰تمیز باقی ماندن شیشه تا مدت زمان طوالنی (عباسعلیزاده.)18۵۸ ،

بحث و نتیجهگیری
تصددویر محددیط زندددگی انسددان در بسددتری طبیعددی کدده فضددای سددبز محدددود امددروز جددای آن را بدده صددورت صددوری در
شددهرها گرفتدده اسددت ،نیدداز عمیددق بشددر بدده طبیعددت اسددت و شدداید شددک نهایددت سدداده شددده اندیشددهای باشددد کدده در آن
انسددان جددزء طبیعددت بددوده و وابسددته بدده آن اسددت .بدددون همدداهنگی انسددان بددا طبیعددت زندددگی امکددانپددذیر نیسددت و

بایددد خددود را ملددزم بدده رعایددت اصددولی کنددد کدده مکانیسددم سدداز و کددار طبیعددت را از بددین نبددرد .زندددگی بشددر ،امددروزه
همددواره بددا دغدغددههددای اجتمدداعی سیاسددی همددراه بددوده و دیگددر کمتددر بدده مسددائ زیسددت محیطددی پرداختدده مددیشددود.
ولددی خوشددبختانه در سددالهددای اخیددر توجدده بشددر بدده طبیعددت بیشددتر شددده و بشددر خددود را جزئددی از طبیعددت مددیدانددد.
احددددا سددداختمان در ژرفدددای از طبیعدددت نشدددانگر ایدددن مسدددأله اسدددت .حدددال بشدددر ایدددن سددداختمانهد دا را بدددا مصدددالحی
مدددی سددداخت کددده همدددواره مشدددکالت متعدددددی را دارا بدددود ولدددی بدددا تولیدددد فنددداوری ندددانو تکنولدددوژی کددده در ادامددده بحدددث
خواهدددد شدددد ،مصدددالح قابلیدددتهدددای قددددیمی گذشدددته را حفدددظ کدددرده و بدددر ویژگدددیهدددای آندددان افدددزوده شدددد همچدددون
د کددداهش مراحدد تولیددد د اسددتفاده پددر بدددازده از
بهیندده سددازی مصددالح و محصدددوالت موجددود د پیشدددگیری از آسددی
مصدددالح و در نهایدددت اقتصدددادی پویاتر.بدددا اسدددتفاده از فنددداوری ندددانو تکنولدددوژی مشدددکالت گذشدددته بدددر طدددرف شدددده و بدددر
قابلیددتهددای مصددالح افددزوده مددیشددود بدددیهی اسددت کدده ایددن فندداوری جدیددد در دهددههددای آینددده پیشددرفتهددای شددگرفی
خواهددد داشددت .اگددر از عرصدده هددای کدداربرد نددانو فندداوری جدددولی تهیدده شددود ،در میددان جنبددههددای گوندداگون دانددش و
فنددداوری (پزشدددکی ،شدددیمی ،فیزیدددک ،زیسدددتشناسدددی و غیدددره) ،صدددنعت سددداخت و سددداز از نظدددر کددداربرد ندددانو فنددداوری ،در
میاندده جدددول قددرار خواهددد گرفددت .بددا ایددن وجددود ،تولیددد بسددیاری از مصددالح نددوین ،توانمنددد و پربددازدهی کدده بددر کیفیددت
سدداختمانهددا و زیددر سدداختهددای سدداخت دسددت بشددر تددأریرات مثبتددی بددر جددای گذاشددته و مددیگذارنددد ،بدده کمددک نددانو
فناوری و مصالح نانو بنیان میسر شده است.
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