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  مقدمه 1

. ها است نانوتكنولوژي يك رشته جديد نيست بلكه به معني رويكرد جديد در تمام رشته
ر مقياس نانو را با خواص و چيدمان اتمي نانوتكنولوژي چشم انداز جديدي از توليد مواد، د

با . هدف نانوتكنولوژي در واقع ساخت اشيا، اتم به اتم است .دهد متفاوت در اختيار ما قرار مي
  . دهد ها سال است كه انجام مي رويكردي كه طبيعت ميليون  رويكردي از پايين به باال،

ها  ا با يكديگر تركيب شده و مولكوله حوزه نانوتكنولوژي يك ميلياردم است، ابعادي كه اتم
گونه كه خود  ها را آن بر يكديگر اثر متقابل دارند و هدف اين است كه بشر بتواند مولكول

گردد،  در اين صورت بسياري از خواص ماده قابل كنترل مي. رفتار كنند خواهد، مرتب كند و   مي
كنند و  ايش مولكولي توليد الماس ميهاي موجود در كربن آمورف با تغيير آر گونه كه اتم همان
شوند و عنصر طال،  اين فوق رساناي زرد به  هاي كربني مي هاي گرانيت تبديل به نانوتيوپ اليه

  .عنصر سبز رنگ نارسانا تبديل شود
هاي مختلف پزشكي و الكترونيك تا صنعت ساختمان  فناوري نانو، كاربرد وسيعي در حوزه

  . است گرفتهرا در بر
هاي  ي، از توليد شيشهمختلفهاي  ن نانوتكنولوژي در صنعت ساختمان در حوزهتاكنو

هوشمند گرفته تا توليد سطوح آنتي باكتريال، سطوح خود تميز شونده، سطوح تصفيه كننده هوا، 
  .است سطوح با قابليت خود ترميم شوندگي كاربرد پيدا كرده

در قلمرو بتن  ،به كاربردهاي اين علم همگام با توسعه نانوتكنولوژي در صنايع مختلف، توجه
در چند سال اخير تحقيقات بسياري بر روي كاربرد فناوري نانو . است همورد توجه قرار گرفت ،هم

طرفداران  ،اين فناوري به سبب خواص ويژه ذرات در اين فاز. در تكنولوژي بتن انجام شده است
  . زيادي بين محققين علم مواد و بتن پيدا نموده است

هاي مختلفي با مقياس نانو را براي بهبود خواص فيزيكي،  اكسيددر اين بين، محققين زيادي 
 اكسيد ، نانو)nano-SiO2(سيليس  توان به نانو از آن جمله مي. اند مكانيكي و دوام بتن استفاده نموده

آلومينيوم  اكسيد انون، )nano-TiO2(تيتانيوم  اكسيد ، نانو1هاي كربني ، نانو لوله)nano-Fe2O3(آهن 
                                                            

1- Carbon-nanotube 



)nano-Al2O3 (استفاده از اين ذرات در بتن با توجه به ريزي، سطح . و ساير موارد اشاره نمود
ها و از طرفي ساختار متخلخل بتن و  سازي باالي آن مخصوص، واكنش پذيري و قابليت فعال

  .تواند به بهبود خواص بتن كمك نمايد وجود حفراتي در ابعاد نانو، مي
  

  در مالت يا بتن دي اكسيد تيتانيومرد كارب  2

  است، كه عموماً در سطح يك نيمه هادي فتوكاتاليستي، يك واكنش فتوشيميايي
Semi Conductor به طور همزمان  كاهش-اُكسايشدو واكنش  طياين فرآيند . گيرد صورت مي

  :افتد اتفاق مي

دهند و  از دست مي رونشيميايي، الكتهاي  آن گونه طي كهاست  اُكسيداسيون، فرآيندي 
 الكتروناز دست داده است، با بدست آوردن  الكترون كه سيستميمتعادل ماندن  براي

  . شود مي كامل  Redox»كاهش-اكسايش« واكنش
اي كه هيچ تغييري در خود ماده  گونه شود، به ها دقيقاً در يك زمان انجام مي اين واكنش 

  . شود نيمه هادي در طول زمان حادث نمي
در  وقتي ،هايي با پايه تيتانيوم غاز مطالعه روي اين پديده مربوط به زماني است كه در رنگآ

ها مشاهده شد، و  روي آن  Chalkingزدن سفيدكپديده  ،گرفتند معرض نور خورشيد قرار مي
   .هاي خورشيدي هم كشيده شد از تصفيه آب، هوا و پيل مختلفيهاي  بعدها به عرصه
يم رساناهاي اكسيدهاي فلزي هستند كه در معرض تابش نور فعال ها، ن فتوكاتاليست

است، تخريب  UVشوند و در طي اين فرآيندهاي هتروژن، كه شامل نيم رسانا و اشعه  مي
  . پذيرد ها صورت مي آالينده

باشد كه به طور  مي) TiO2(يكي از عناصر با خاصيت فتو كاتاليستي زياد، دي اكسيد تيتانيوم 
كاربردهاي نانو اكسيد تيتانيوم بر  .هاي كريستالي روتايل و آناتاز وجود دارد رمعمده در فُ

خواصي همچون آنتي باكتريال و فتوكاتاليز . است اساس خواص ويژه اين ماده، توسعه يافته
  .  باشد هاي اين ماده مي بودن از مهمترين ويژگي

ها به ويژه در  ها و جاده انهوا بر روي سطوح خارجي ساختم كننده تصفيههاي  نانو پوشش
هاي   ها يكي از راه كارگيري اين پوشش به. نقاط پر تردد و داراي آلودگي قابل استفاده هستند

هم . گردد محسوب مي VOCsو  NOxكاهش خسارات ناشي از آلودگي هوا، بويژه كاهش درصد 
عامل تاثيرگذار . شوند هاي آلي و غير آلي توليد مي ها به دو شكل پوشش اكنون اين نوع پوشش

هاي هوشمند، اكسيدهاي فلزي نيمه هادي و  مهم در عملكرد اين دسته از پوشش



به دليل  TiO2ها استفاده از  است كه از ميان آن ZnOو  Cds ،TiO2 ،WO3هايي نظير  فتوكاتاليست
پايداري شيميايي زياد،  سرايج است ،ت پايين و ارزان بودنمي .  

ها و برخي ديگر از اجزاي  ها، شيشه سازي و تميز كردن نماي ساختمان عموماً فرآيند پاك
هاي تميز  هايي كه زمينه داخلي با صرف هزينه و وقت زيادي همراه است و استفاده از پوشش

محصوالت واكنش، پس از . شود شدن خود به خودي سطوح را فراهم آورند، بسيار مفيد واقع مي
توليدي جز گازهاي  CO2شود، اگرچه  از سطح زدوده مي بارش باران و يا شستشو با آب،

گردد، اما درصد توليد اين محصول جانبي، در مقايسه با آنچه كه منابع  اي محسوب مي خانه گل
سرعت وقوع واكنش بستگي به شدت نور آفتاب، شرايط . كنند، بسيار ناچيز است آالينده توليد مي

 NOXدر معرض نور و نيز ميزان جذب  TiO2نانوذرات محيطي نظير دما و رطوبت نسبي و ميزان 
هاي تميز شونده با اهداف ضد  همچنين اين دسته از پوشش .وسيله پوشش دارد محيط به

  .ها هستند ها و بدنه اتومبيل سازي و پاك سازي، قابل استفاده بر روي سطوح شيشه مه
  

   1خود تميز شوندگي  1- 2

از اين ميان فاز آناتاز . شود تاز، روتايل و بروكيت يافت ميآنا :اكسيد تيتانيوم در سه ساختار
تواند خود را در اثر  اكسيد تيتانيوم مي سطوح حاوي دي. بيشترين خاصيت فتوكاتاليستي را دارد

تواند با جريان آب بر روي  قابليت خود تميزشوندگي مي. تابش نور خورشيد تميز نگاه دارد
كه اين ) هاي طبيعي مانند بارندگي باشد تواند ناشي از پديده اين آب مي(افزايش يابد  سطوح،

آب، در سطح . است TiO2آبدوستي سطوح  افزايش ميزان تميز شدن ناشي از خاصيت فوق
هايي را كه در  ها نفوذ كرده و باقيمانده آلودگي و آلودگي TiO2مولكولي بين سطوح فوق آبدوست 

  ).1شكل (كند  اند، را جابجا مي هسطح باقي ماند
  

  

  اكسيد تيتانيوم طرح شماتيك سازوكار خود تميز شوندگي از سطح هيدروفيليك دي 1شكل 

  

                                                            
1 - Self cleaning surface 

 نور نور آب



ر تأثيري كه بر عالوه ب) روند كار مي معموالً در سطوح بيروني به(ها  از آنجايي كه اين پوشش
اي زيبا براي شهر  تصفيه هوا دارند باعث تميز نگاه داشتن سطح، با هزينه كم و داشتن چهره

   .د شدنخواه
جهان  دريا ديگر موارد،   عنوان پوشش به TiO2هايي از كاربرد  نمونه 7شكل الي  2شكل در 

  .است ارايه شده
  

  

  2008 - در يوكوهاماي ژاپن با سطح خود تميز شونده MMبرج  2شكل 

  

  

  ژاپن -Motosumiyoshi - 2008سقف خود تيز شونده در ايستگاه قطار  3شكل 

  



  
  سال در معرض آلودگي قرار گرفتند 5/2قابليت تميز شوندگي كه به مدت حدود  مقايسه سطوح با 4شكل 

  

  
  ها،  هاي تيتانيوم براي تصفيه هوا در جاده استفاده از پو شش 5شكل 

   

  ن با قابليت خود تميز شوندگيساخته شده با سيما Misericoridaدر  Dives نمايي از كليساي 6شكل 



  
  در ژاپن نماي حاوي نانو تيتانيومكاربرد  7شكل 

  

  نتايج تحقيقات انجام شده در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  3

مالت پرداخته /اكسيد تيتانيوم در بتن به بررسي تاثير استفاده از نانو ذرات دي تحقيق،در اين 
علت  ، بهTiO2و خصوصاً نانو ذرات  TiO2طور كلي  گونه كه اشاره گرديد، به همان. است شده

از جمله . فردي را ايجاد كنند توانند خواص ويژه و گاهاً منحصر به خاصيت فتوكاتاليستي خود مي
ها  است،  خاصيت تخريب آلودگي ها كه چند سالي است مورد توجه محققان قرار گرفته گي اين ويژ

ايجاد خاصيت خود ) باشد، الف در مالت يا بتن از دو جنبه مورد توجه مي  اين ويژگي. دباش مي
هاي آلي، آلدئيدها،  ، كلرايدBTEX(هاي آلي  اضمحالل آلودگي) بتن، ب/تميزشوندگي در مالت

و NOx ،SOx ، NH3و تجزيه ) ها، تركيبات سيانيدي و استرها ها، الكل ها، اترها، كتون ها، آلكن آلكان
 CO    .  

اگرچه نتايج تحقيقات اوليه و محدودي كه تاكنون انجام شده، نويد دهنده كاربرد رو به 
باشد،  هاي شهري مي گسترش نانو اكسيد تيتانيوم در مواد و مصالح ساختماني، آسفالت و المان

. يردهاي زيادي در خصوص كاربرد آن وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گ ولي هنوز سوال
هاي نسبتاً منحصر به فرد آن  شايد يكي از علل رشد توجه به نانو اكسيد تيتانيوم را بتوان ويژگي

ايجاد شده و سبب بروز  )ev 2/3 ≥ hvو   nm 385 ≤ λ(خواصي كه با گرفتن انرژي فوتوني . دانست
ود در هاي خطرناك موج بتن و اضمحالل بسياري از آلودگي/خاصيت خود تميزشوندگي در مالت

برخي از محققين تحول در شهرهاي آينده . شود و غيره مي) Sick Building(هواي شهري، منازل 
  ).   8شكل (دانند  را مديون نانو تيتانيوم مي

  



  

  هاي زيست محيطي  اكسيد تيتانيوم در اضمحالل برخي آلودگي تصويري شماتيك از شهرهاي آينده و كاربرد نانو  8شكل 

  
هاي  ، در تخريب يا تجزيه برخي از آلودگيTiO2آنچه مسلم است، موثر بودن استفاده از نانو 

براي تخريب  TiO2كه چه مقدار  باشد، اما اين مضر، به مواد غير آالينده براي محيط زيست مي
بتن و يا /، چگونگي كاربرد آن در مالت؟است الزم  هاي شهري و يا داخل منازل آلودگي
و سواالت ديگر، از  ؟بتن/ بر خواص مالت  TiO2، تاثير استفاده از ؟مسائل اقتصادي  ،؟ها پوشش

  .باشد هاي محققين براي ادامه مطالعات مي جمله دغدغه
  :در اين تحقيق، اهداف زير مد نظر قرار گرفت

 ؛)درصد وزن سيمان 5 و TiO2 )0 ،2 ،5/3مختلف  ايبررسي تاثير استفاده از درصده 

   ، به جاي استفاده از پودر؛سوسپانسيون استفاده از نانو 
درصد وزني «به جاي معيار  »بتن/ موجود در مالت مقدار نانو«بررسي فرضيه اهميت  

  ؛»نسبت به سيمان نانو
به ) بود دهنده چسبندگيمواد به: مانند(تاثير كاربرد مواد افزودني مورد استفاده در مالت  

  .سوسپانسيون همراه نانو
  

همه تحقيقات انجام شده تاكنون، به بررسي تاثير كاربرد درصدهاي   شايان ذكر است، تقريباً
خود تميز (هاي سطحي  در بتن يا مالت، به منظور تخريب آلودگي TiO2» نانو ذرات«مختلفي از 
اند و مواردي از قبيل كاربرد نانو  پرداخته هاي موجود در هوا يا اضمحالل آلودگي) شوندگي

سوسپانسيون، بررسي تاثير مقادير مختلف نانو به جاي درصدهاي مختلف و همچنين تاثير توام 
بر اين . است مورد توجه قرار نگرفته TiO2 مواد افزودني پليمري بهبود دهنده خواص مالت و نانو 



نسبت به در آن در كشور و اولين تحقيقي است كه  مند نظاماساس تحقيق انجام شده اولين تحقيق 
اي اقدام شده  مالت به روش دو مرحله/ساخت نانو سوسپانسيون پايدار سازگار با شرايط بتن

و بدين علت نتايج گرفته شده، در مقايسه با ) 2/9/88مورخ  62047ثبت اختراع شماره (است 
  .باشد تر مي المللي بسيار رضايت بخش نتايج بين

  

  
  

درصد نانو  5مالت حاوي  تنها نشان دهنده خاصيت خود تميز شوندگي  نه ،نتايج بدست آمده
و مقاومت خمشي تا ) درصد 90تا (باشد، بلكه سبب افزايش مقاومت فشاري  اكسيد تيتانيوم مي

   .است درصد شده 180
خاصيت بتن جهت ايجاد /در مالت TiO2بر اين اساس امكان استفاده از نانو سوسپانسيون 

 تواند تحول بزرگي در در كشور فراهم شده، كه مي ،ها لودگيآاضمحالل يا ِ  خود تميز شوندگي
هواي شهرهاي بزرگ ايجاد   هاي شهري و همچنين كاهش آلودگي ها و المان پاكيزگي ساختمان

  . نمايد


