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بررسی امکان کاربرد فن آوري نانو در کنترل و پیشگیري از تشکیل یخ 
در جاده ها

2، زهرا کاشی تراش اصفهانی1رضا راستی اردکانی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
دانشگاه جامع علمی کاربرديو مدرس کاندیداي دکتراي تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

Email: (health.engineering@gmail.com)

چکیده
کند که عالوه بر تخریب هاي شوري را ایجاد میآبشود، اما روانزدایی معابر میاگرچه موجب یخاستفاده از نمک

مطالعهیکنظرموردمطالعه. دهد نی را هم تحت تاثیر قرار میهاي زیرزمی، آبهاي گیاهیبافت خاك و گونه
امکان کاربرد فن آوري نانو در کنترل و پیشگیري از تشکیل یخ تعیینمنظوربهکهباشدکتابخانه اي می–توصیفی 

ستفاده از نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ا. به مورد اجرا درآمده است94تا 87در جاده ها طی سالهاي 
به سطوح، از جمله سطوح بتنی را کاهش برابر چسبندگی یخ6تا 5توانند به میزان نانویی میگریزابر آبپوششهاي

ه با استفاده از همچنین نتایج نشان داد ک. حذف گردددهد که این باعث خواهد شد تا یخ به راحتی از سطح جاده
زدگی آنها در تواند از یخها میگیري بر روي سطح جادهتوان پوششی ابداع کرد، که با قرارذرات سیلیسی مینانو

ی در توانند عالوه بر افزایش ایمنبه طور کلی می توان چنین بیان داشت که  نانو مواد می. زمستان جلوگیري کند
هاي حمل و نقل ها و دیگر زیرساختها و افزایش سهولت حمل و نقل، باعث افزایش عمر عناصر حیاتی پلجاده

تواند نیاز به تعمیرات و ساخت بزرگراه به طور قابل توجهی میدر زیرعالوه بر این، استفاده از این موادگردند و
.را کاهش دهدزدایینگهداري و خصوصاً نیاز به  یخ

، نمک پاشی زمستانی، آبگریزي، ابرآبگریز گریزيیخبرف، نانو فن آوري،:کلیديهايواژه

مقدمه- 1
دهد به طوریکـه  ها رخ میروها، و پیادهها، عرشه پلدر جادهو یخهاي زیادي به علت برفدر مناطق سرد، تصادفات و آسیب

BSآمریکـا و  ASTMمطابق با اسـتانداردهاي  .]1[ها به یک مشکل ماندگارتبدیل شده استروها و پیادهیخ در عرشه پل

افتـد،  بـه خطـر مـی   و یخبندانانگلستان، هر زمان که امنیت رفت و آمد وسایط نقلیه و عابران پیاده با بارش و انباشت برف
، بایسـتی  زدایـی یخ و روشهاي یخواع مواد ضدباید اقدامات و تدابیري براي کاهش خطرات در نظر گرفته شود و استفاده از ان

بعنـوان  امـا مصـرف بـیش از حـد و طـوالنی مـدت نمـک       . ]2[و ذوب و زدودن یخ و برف باشـد جزئی از راهبرد کنترل یخ
بـه طـور   . گـردد  خـاك مـی  بخصوص آب، هوا و زیستها موجب اثرات بد و متعدد بر محیطدهنده یخ در سطح جادهکاهش
معـروف بـه راهبـرد    (1و یـخ روش پیشگیري از تشـکیل بـرف  -1:دو روش مشخص وجود دارد و برفبراي کنترل یخکلی 
هـا، شـامل کنتـرل و    در راهو یـخ عمل پیشـگیري از تشـکیل بـرف   ).زدامعروف به راهبرد یخ(2زداییروش یخ-2و )  یخضد

1 Anti-icing

2 De-icing
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آوردن اسـت کـه باعـث پـایین    یکپارچه یخ و برف در سطح جـاده پیشگیري از تشکیل پوشش
سـطوح ازآنهـا بـردن بینازوگرفتهیخ شکلوبرفتودهشکستنمنظوربهزدایییخازکهیلحاشود درمیدماي انجماد

اختالف اساسی این دو روش با یکدیگر چنین ذکر شده است که در حالیکه عملیات پیشـگیري  .]8-2[شودمیاستفادههاراه
براي از بین بردن آسان یخ و برف و جلـوگیري از تشـکیل یـا توسـعه پیونـد یـخ و بـرف بـا سـطح راه         و برفاز تشکیل یخ

که بـرف بـه   در این روش زمانی. استاتی براي شکستن پیوند برف و یخی است که قبالً تشکیل شدهعملیزداییباشد، یخمی
با وجودیکه ایـن عملیـات   . شودزدایی آغاز میبچسبد، عملیات یخمتر یا بیشتر متراکم شود و به سطح جادهمیلی25میزان 

شـود کـه بـه سـطح آسـفالت یـا       کیل الیه متراکمی از بـرف و یـخ مـی   باشد اما انجام آن به طور متناوب باعث تشآسان می
باشد و بطور معمـول مـواد شـیمیایی بـه مقـدار      زدایی سطح جاده اجتناب ناپذیر میدر این مرحله یخ. چسبدمیسنگفرش

وسازي و برف رسـیده و پیونـد   زیادي الزم خواهد بود تا بداخل الیه برف و یخ متراکم نفوذ کرده و به فصل مشترك سطح ر
شـد و  میبـا زدایی استفاده از مخلوط شـن و نمـک جـاده    متداولترین روش یخ.]8-2[میان آنها را ضعیف کند یا از بین ببرد 

هاي مواد و عملیاتی این روش باالتر از روش پیشگیري است ، مشکالت و مسائل زیست محیطی بسـیار  عالوه بر اینکه هزینه
ها که بیشتر بستگی بـه  کردن یخ درسطح جادهبراي آببینی کردن مصرف نمکاز طرفی پیش.]8-2[ي را نیز در پی دارد 

. نتیجه تاثیر زیادي روي بازار و میزان ماده مصرف شده دارد، کـار آسـانی نیسـت   هاي سخت و مالیم دارد و درنوع زمستان
دقیق مصـرف نمـک جهـت    بینیاست و بدین معناست که پیشبینی آیا زمستان شدید خواهد بود یا نه غیرقابل پیشاینکه

کـه هـوا بـرودت بسـیار زیـادي داشـت و       1386در ایـران در سـال   .]9, 7, 5[. پذیر نیستها امکانکردن یخ سطح جادهآب
افـزایش  1385اسـت کـه نسـبت بـه سـال      تن بوده215000سرماي شدید ایران را فرا گرفت، میزان نمک مصرفی حدود 

. ]11, 10[تـن بـوده اسـت   15300میزان نمک مصرفی کشور حدود 1385در سال . داشته است%)30حدود (چشمگیري 
آوري در کنتـرل و  فـن هاي نـوین خصوصـاً نـانو   آوريزداي ذکر شده، منجر به گسترش فنها و مواد یخاثرات نامطلوب روش
نانومواد خواص متفاوتی از همان مواد در مقیـاس  .]1[ها و غیره گردیده استها، پلروها، پیادهها، شاهراهمدیریت یخ در جاده

توان بـه محصـوالت جدیـدي دسـت     خاص میمواد با رفتارهايدر واقع توسط نانو. معمول و متداول از خود نشان می دهند
تـوان  آوري بـا رسـیدن از جـزء بـه کـل مـی      فـن در نـانو .]14-12[یافت که قبل از این دستیابی به آنها وجود نداشته اسـت 

ح ساخته شده از به طور مثال اگر یک سط. شوندساختارهاي جدیدي با خواص جدیدي ساخت که مواد هوشمند نامیده می
را از کنـد و آلـودگی  کند چون آب بـا سـطح برخـورد نمـی    گریز داشته باشیم این سطح خودش را تمیز میهاي آبمولکول

هاسـت، فرسـایش  یخزدایشدرقیمتارزانموثر وروشهاجادهپاشینمکچهاگر. ]15, 14, 10[.  کندخودش دور می
تحقیقات انجام.استنمکازاستفادهبههاي مربوطنگرانیمهمترینازمحیطسازيو آلودهبتوندرشدهتهگرفبکارفوالد
نشـان  يشـهر درمنـاطق راهـا وچشـمه زیرزمینـی ايهـ آبدرنمکیآلودگیبیناي قويرابطههاروارددانشگاهدرشده
یـا وهاي زیرزمینیآبدرنمکغلظتافزایش. باشدمییخکنندهبرطرفهاينمکازاستفادهخاطربهبیشترکهدهدمی

فرسایشرويتاثیر نمک.دهدمیکاهشرادرخاكپذیري آبدر دسترسوتهویهرساندهآسیبگیاهیرویشبههاجاده
. داردتاکیـد شـده پاشینمکهايدرجادهموجودصدماتوهاهزینهرويکهاستايگستردهومطالعات معروفازآرماتور

دربیشترکهوجود داشتیخبندانهواییوآبشرایطکه درآنشدگزارشمناطقیدرپلبدنهمتحده تخریبایاالتدر
شـرایط  درسال هنـوز 20ازپسحتیهاپل%75جائیکهدرآن همدبوموجودآتالنتیکساحلیدر نواحیوشرقشمال
.داشتندقراراستوار

ها مورد یا پیشگیري از تشکیل یخ در سطح معابر و جادهزداییدر یخآوري نانودر این مطالعه امکان استفاده از فن
.بررسی قرار گرفته است

روش ها مواد و-2
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منظور تعیین امکان کاربرد فن آوري نانو در بهکهباشدمیکتابخانه اي-توصیفیمطالعهیکنظرموردمطالعه
بدین منظور ابتدا روشهاي متداول جایگزین نمک . پیشگیري و کنترل یخ در جاده ها به مورد اجرا در آمده است

سپس به . .طی هر یک از آنها به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفت زدایی و اثرات زیست محیبراي یخ) کلرید سدیم(جاده
مطالعه روشهاي جایگزین مبتنی بر فن آوري نانو جهت یخ زدایی یا پیشگیري از تشکیل برف و یخ در سطح جاده ها و 

.معابر عمومی پرداخته شد

نتایج و بحث-3
زدایـی و اثـرات زیسـت    براي یـخ ) کلرید سدیم(زین نمک جادهدر این مطالعه، نتایج حاصل از بررسی روشهاي متداول جایگ

1زداهاي متداول بر روي بتن وفلزات در جداول محیطی هر یک از آنها و همچنین اطالعات مربوط به پتانسیل خوردگی یخ
از تشکیل بـرف و یـخ   همچنین روشهاي جایگزین مبتنی بر فن آوري نانو جهت یخ زدایی یا پیشگیري.ارائه شده است 2و 

:گروه زیر مورد بررسی قرار گرفته است3در سطح جاده ها و معابر عمومی در 
بررسی امکان کاربرد سیمان ابرآبگریز بعنوان ضد یخ و پیشگیري کننده از تشکیل یخ-1
زداییهاي یخبررسی امکان اصالح بتن آسفالتی با فن آوري نانو در راستاي رفع آسیب-2
زدایی یا پیشگیري از تشکیل یخ ستفاده از نانوساختارهاي کربنی جهت یخبررسی امکان ا-3
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]2[زداهاي متداولاطالعات مربوط به پتانسیل خوردگی یخ-1جدول 

اثرات 
محیطیزیست

هاسایندهمحصوالت بایومس آلی)KAو CMA(هااستاتکلرید منیزیمکلرید کلسیمنمک جاده

خوردگی 
جوي فلزات

کننده و شروع:باال
کننده تسریع

.ستخوردگی ا

دهنده کننده و افزایششروع:باال
بدلیل داشتن .خوردگی است

خصیوصیات هیدروسکوپیک 
پتانسیل باالتري براي ایجاد 

.خوردگی دارد

دهنده کننده و افزایششروع:باال
بدلیل داشتن . خوردگی است

خصیوصیات هیدروسکوپیک 
پتانسیل باالتري براي ایجاد 

.خوردگی دارد

بسته به : متوسط/پایین
میزان رسانایی داراي 

کنندگی و پتانسیل شروع
کنندگی خوردگی تسریع

.است

بسته به میزان رسانایی : پایین
کنندگی و داراي پتانسیل شروع

. کنندگی خوردگی استتسریع
کاهش خسارات خوردگی نیاز به 

.هاي بیشتري داردارزیابی

احتماالً : کم
بدون اثر

پوسته :متوسط/کمماتریکس بتن
را تشدید گذاري

.کندمی

پوسته گذاري را :متوسط/کم
.کندتشدید می

گذاري را پوسته:متوسط/باال
.کندتشدید می

پوسته گذاري :متوسط/باال
.کندرا تشدید می

احتماالً : کماحتماالً بدون اثر: کم
بدون اثر

باعث شروع : باالبتن مسلح
خوردگی در 

.شودگرد میمیل

ر باعث شروع خوردگی د: باال
شودمیلگرد می

باعث شروع خوردگی در : باال
شواهد نشان .شودمیلگرد می

میدهد که کلرید منیزیم پتانسیل 
باالیی در خوردگی محصوالت 

.کلریدي دارد

کاهش . احتماالً بدون اثر: کماحتماالً بدون اثر: کم
خسارات خوردگی نیاز به 

.هاي بیشتري داردارزیابی

بدون اثر: کم

زدااي از خصوصیات و اثرات برخی از مواد یخالصهخ-2جدول 
CG-90CMAکلرید کلسیمکلرید سدیمخصوصیات

ترکیبات کلراید باعث آزادسازي فلزات خاك
تواند ساختار سنگین شده، سدیم می

خاك را شکننده کرده و نفوذپذیري آن را 
.کاهش دهد

ترکیبات کلراید باعث آزادسازي فلزات 
تواند با فلزات یم میسنگین شده، کلس

سنگین مبادله یونی گردد، همچنین 
باعث افزایش هوادهی و نفوذپذیري 

.گرددخاك می

،همچنین منیزیم NaClهمانند 
تواند با فلزات سنگین می

.معاوضه یونی گردد

تواند با کلسیم و میزیم می
فلزات سنگین مبادله یونی 

گردد، همچنین کلسیم 
باعث افزایش هوادهی و 

.گرددوذپذیري خاك مینف
ها علف. ها رشد نسبی دارندگیاهان کمی در کنار این جاده. سازدها شده رشد گیاهان را متوقف میاي شدن برگپاشیدن نمک موجب سوختن و قهوهگیاهان

.نسبت به دختان و گیاهان چوبی تحمل بیشتري نسبت به نمک دارند
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هاي آب
زیرزمینی

توانند باعث آزاد شدن فلزات کلسیم و منیزیم می. یابدحرکت کرده، به آبهاي زیرزمینی رسیده و غلظتشان در آنجا افزایش میهاي سدیم و کلرور یون
.سنگین از خاك گردند

هاي آب
سطحی

همچنین توانایی کاهش اکسیژن . هاي کوچک داراي حوضه آبریز محدود، گرددبندي در دریاچهتواند باعث تراکم الیهمی
هاي باالتر بستر رودخانه را دارد و عمدتاً داراي نیتروژن، فسفر و عناصر جزئی است که باعث ایجاد ناخالصی در غلظتدر 

.گردندام میپیپی5از 

به هنگام تجزیه باعث 
کاهش اکسیژن محلول در 

هاي کوچک نهرها و دریاچه
.گرددمی

هاي ریان و بزرگ دارد، اما رودها و نهرهاي کوچک که دریافت کننده نهایی رواناببطور معمول اثر کمی بر منابع آبی پرجآبی1هايگونه
کلسیم حاصله از . کنندهاي باالیی از کلسیم را دریافت میشوند و غلظتهاي بسیاري متحمل میباشند، آسیبنمکی می

اوتریفیکاسیون حاصل از فسفر . ستاست، سمی نیام نرسیدهپیپی36000تا 1000هاي کلرید سدیم تا زمانیکه به غلظت
. ها گرددتواند باعث تغییر در گونهمیCG-90موجود در 

تواند باعث کاهش می
.اکسیژن گردد

زداي مورد استفاده در ترین یخمتداولپیشنهادات
.دنیاست

ضررتر نسبت به نمک بسیار موثرتر و کم
هرچند قیمت آن بسیار باالتر . باشدمی

کلرید . سدیم استاز نمک کلرید 
کلسیم باید در دماهاي خیلی پایین 

.مورد استفاده قرار گیرد

در برابر خوردگی تا حدي 
هاي هزینه.محافظت کننده است

آن قابل رقابت بوده و در 
تري نسبت به هاي کمغلظت

.نمک باید بکاربرده شود

این ماده بسیار گران بوده و 
واکنش آن نسبت به نمک 

پیش تربسیار آهسته
بیشترین استفاده . رودمی

باشد زیرا ها میآن در پل
تري خورندگی بسیار کم

.نسبت به نمک دارد

1 biota
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:1بررسی امکان کاربرد سیمان ابرآبگریز بعنوان ضد یخ و پیشگیري کننده از تشکیل یخ-1- 3
هاي بتنی موجود و یا گریز موجب، تقویت آسفالتناپذیر و آبدهی با سطوح نفوذمحافظت و اصالح پلیمري سطح و یا پوشش

این عمل . شودهاي بتن میباعث افزایش کارایی سازهبه بتنجلوگیري از نفوذ آب و آلودگی. پذیر ساخته استجدید را  امکان
زدگی همچنین باعث افزایش مقاومت در برابر یخ. کنددرون بتن جلوگیري میاز نفوذ مواد مضر براي بتن و فوالد

سطح وترکیب شیمیاییبستگی بهوشودتعریف میآبآن ماده در دفعتواناییبه عنوانیک مادهگریزي آب.]15[شودمی
به عنوان به طور کلیحسطوقطره آببیناویه تماسز.]16[دارد) ارينانوساختومورفولوژي میکرو(شکل هندسی سطح

شوندگی ساکن کند، زاویه ترشوندگی را معین میعامل بسیار مهم که تر.شوداستفاده میwetabilityیا2گریزيآبشاخص
.]16, 15[. گرددسازد، تعریف میاي که یک مایع با یک جامد میاست که به عنوان زاویه

در،آبدوستراسطحباشد،درجه90ازترکمزاویه تماساگرکلی،به طور: گریزگریز و ابرآب،فوق آبگریز، آبدوستسطوح آب. 1شکل 
سطوح وابرآبدوستدرجهصفربهنزدیکزاویه تماسباسطوح.نامندمیآبگریزراسطحباشد،هدرج90ازبیشترزاویهایناگرکهحالی

.]16[نام دارندابرآبگریزدرجه150ازبیشترتماسزاویهبا

درجه 150و 120و سطوح با خواص متوسط با زاویه تماس باال بین درجه150مربوط به زاویه تماس بین 3گریزيابر آب
هاي سطوح ترین ویژگیاز مهم.]16[شود نامیده می4گریزفوق آبگریز،باشد،باالتر از مقادیر معمول براي مواد آبمی

اندتالش کردهدنیاسراسردرزیاديپژوهشگران.]16[آنهاست5خودتمیزشوندگی، خواص)گریزابرآب(هیدروفوبیکسوپر
کنترلنانوومیکرومقیاسرا درسطحمورفولوژيبتوانهموباشدکمبسیارسطحی آنهاانرژيهمکهکنندتولیدسطوحی

درجه بر120ازبیشترتماسزاویهایجادکهدهدنشان میتحقیقات. یافتدستگریزابرآبسطحیکترتیب، بهاینبهوکرد
ناممکنتقریباًمیکرو،یاابعاد نانودربافتیهیچبدونسطح،آنگریزآبساختار شیمیاییبهاتکابافقطصافسطحیکروي
وجود دبای)پایینسطحیانرژي(آبگریز ساختار شیمیاییوسطحزبريجزءدوگریزابرآبسطوحبراي ایجادبنابراین،. است

زبريتاثیر. کندمیپیداسطح افزایشزبريوتخلخلافزایشبابه شدتکمبا انرژيسطوحدرآبتماسزاویه. باشندداشته
:]17[کردبیانونزلمعادلهبا کمکتوانمیراسطح

گریزيباشد، آبزبرگریزيآبمولکولیسطحاگرکهکندبینی میپیشونزلدلهمعا. ]17[باشدفاکتور زبري میRfکه در آن 
دستهدوبهتوانرا میگریزابرآبوگریزآبسطوحتولیدبراياستفادههاي موردروش. )2شکل (دهد مینشانرابیشتري

:کردتقسیمکلی

درتغییرباهستندگریزآبکهسطوحیروشایندر: پایینانرژي سطحیباهمادیکاززبرسطحیکساخت.1
. شوندمیتبدیلگریزسطوح ابرآببهآنها،سطحمورفولوژي

1 Anti-Icing and De-Icing Superhydrophobic Concrete

2 hydrophobicity

3 Superhydrophobicity

4 overhydrophobic

5 self-cleaning properties
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سطحیانرژيبااز موادنازکیهايپوششروشایندر:پایینانرژي سطحیبامادهیکبازبرسطحیکاصالح.2
چنینایجادبرايبطور معمول. ]18, 16[شودمیایجادهستندزبرکهسطوحیبر رويمختلفهايروشبهپایین

.شودمیاستفادهروشوتلفیق هر دازسطوحی

]17[در معادله ونزلنمایش شماتیک قطره آب.  2شکل 

رويبریخایجادمانعگریزسطوح ابرآب. استزدایخبه عنوانآنهااستفاده ازگریزآبسطوحکاربردهايترینمهمازیکی
زنیجوانهتاشودفرا اشباعبایدسردسطوحدر هواکهدهدمینشانتحقیقاتنتایج. شوندمیو آسفالتجامداتی مانند بتن

یخ تاثیربلوراولیهجوانه زنیبرهمآنکهداردسطحی بستگیانرژيمقداربهفرااشباعدرجه. گرددآغازبلورهاي یخ
گریزآبنازكهايالیه.زنی هستندجوانهبرايباالتريفرا اشباعدرجهدارايتري دارندکمانرژيکهسرديسطوح.گذاردمی

هايبسیاري از شرکت.]18, 16[شوندجامداترويبرتشکیل یخمانعتوانندمیسطحیانرژيترینداراي کمسطوحبه عنوان
، تقویت شدهفوالدحفاظت از خوردگیبه عنوانرا بتنبنديآبو یاسطحیضد آبوالتاستفاده از محص،مواد افزودنی

بسیاري از این. دهدو غیره را پیشنهاد میآهک شستشوي، خسارت نمکسرما،هايآسیبترك خوردگی،شیمیایی،خوردگی
مانند، همراه با برخی متغیرها، 2هااکسانسیلو1هاسیالنبر اساس رسی متون یافت شد،که در برو آنچهمحصوالت،

/ آلکیآکریلیک، پوششباسیلوکسان/، سیالنسیلوکسان/، سیالنسیلیکونیهايرزینمحلول، سدیمسیلیکات
محلول پایه آب ، 4سیالنتریتوکسی بر پایه اکتیل3تیکسوتروفیک، کرمسیلوکساناکریلیکسیالن، کسیآلکو

، دو روش بتنماتریسبهگریزآبمواد افزودنیاختالطبندي وآب.]16[باشنداکریلیک میالتکسو، 5سیالنآلکوکسیآلکیل
به دفعبتنبر روي سطحگریزآبدر روش اول با استفاده از مواد. باشدبتن میخواص فیزیکیبه منظور بهبودمورد استفاده

دهی و پوششگردد یعنی شدن میزدن و گرمش مقاومت بتن در برابر یخافزایکه به طور همزمان باعث شودآب پرداخته می
نوع و مقدار ماده مورد استفاده بر کارایی حفاظتی بتن . شودنفوذ میبندي روي سطح بتن که باعث ایجاد یک سد غیرقابلعایق

روش .]19[باشندمواد مورد استفاده در این روش می6اپوکسیهاياورتان، اکریلیک و رزینپلیبطور معمول . ]19, 16[موثر است
یعنی مواد آبگریزي که روي (توسعه یافته مواد افزودنیازبا استفادهگریزآبیا ماتریس سیمانبتنایجاد یکبر اساسدوم

مخلوط بتن افزودن یک مخلوط طبیعی آبگریز به. است) شوندمیشوند و مانع از نفوذ آبسطح حفرات بتن کشیده می
هاي فلئوریناته، پلیمر، سیلوکسانسیالن. ]19, 16[تواند امکان مناسبی براي دستیابی به یک بتن با کیفیت خوب باشدمی

.]19[باشندترین مواد مورد استفاده در این روش میعمده

1 silanes

2 siloxanes

3 thixotrophic

4 octyltriethoxy silane

5 alkylalkoxysilane

6 Polyurethane, acrylic and epoxy resins
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، که در آن ذرات کوچک در باالي ذرات 1به خصوص زبري سلسله مراتبیبرداري از زبري سطح، توان با بهرهگریزي را میآب
و سیلوکسانگریزي سیالنگریزي و فوق آبلذا، اصالح ابرآب. اند، افزایش دادگیري سلسله مراتبی قرار گرفتهتر در جهتبزرگ
به راحتی قابل حل (VOCS)طور معمول، این مواد در ترکیبات نامطلوب آلی فرارب.مورد بررسی قرار گرفتگریزيیخبراي
) براي ایجاد زبري(صفر تولید شد و استفاده از ذرات فیوم سیلیسVOCبا این حال، در بررسی مورد نظر امولسیون.باشندمی

.]16[) 3شکل ( مورد بررسی قرار گرفت

]16[از فیوم سیلیکاX-Ray Diffractogramو نمودار SEMتصویر . 3شکل 

به سطوح، از برابر چسبندگی یخ6تا 5توانند به میزان نانویی میگریزابر آبدر نهایت مشخص گردید که استفاده از پوشش
و از آنجایی که ) 4شکل (حذف گردد جمله سطوح بتنی را کاهش دهد که این باعث خواهد شد تا یخ به راحتی از سطح جاده

شدگی بتن نیز آب–نیست، مقاومت خوردگی و مقاومت در برابر یخ زدگیقادر به نفوذ به درون سیمانها آبدر این نوع بتن
ها و افزایش سهولت حمل و نقل، باعث افزایش وه بر افزایش ایمنی در جادهتوانند عالهمچنین این مواد می. یابدافزایش می

ساخت بزرگراه در زیرگریزیخعالوه بر این، استفاده از موادهاي حمل و نقل گردند وها و دیگر زیرساختعمر عناصر حیاتی پل
.]16[را کاهش دهدداییزتواند نیاز به  تعمیرات و نگهداري و یخبه طور قابل توجهی می

]16[پوشش داده شده: داده نشده و راستپوشش: از نمونه چپشکست یخ. 4شکل 

زداییهاي یخبررسی امکان اصالح بتن آسفالتی با فن آوري نانو در راستاي رفع آسیب-2- 3
و 2هانفوذ نمکترین علل مرتبط با بحث حاضر شود که مهمناشی میعلل مختلفیهاي بتنی از فرسودگی و تخریب سازه

زدگی یک هاي خیس، عمل یخبراي بتن. باشندمی6زدگیمل یخ، ع5، حمالت سولفاتی4حمالت کلریدي، 3هاي ذوب یخنمک
هاي مخرب درونی شده و لذا بتن زدن ازدیاد حجم پیدا کرده و باعث تولید تنشبه هنگام یخباشد، چون آبعامل تخریب می

گردند سطح بتن به صورت پولکی باشند، باعث میوب میزدگی و ذوب متناکه نتیجه یخها و درزهاییترك. خوردترك می
زدگی بتن و میزان تخریب حاصله، بستگی به درجه درآمده و بر اثر فرسایش، خرابی عمق بیشتري یابد بنابراین عمل یخ

، از بتنحال اگر براي ذوب نمودن یخ. ها و درزهاستتخلخل و نفوذپذیري بتن دارد که این موضوع عالوه بر تأثیر ترك

1 hierarchical roughness

2 Ingress of salts

3 De-icing salts

4 Choloride attack

5 Sulphate attack

6 Frost action
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ها نیز باعث خرابی سطحی زدگی، ممکن است همین نمکهاي حاصله از یخهاي ذوب یخ استفاده شود، عالوه بر خرابینمک
ها، موجود پیوندد، غلظت نمکهاي ذوب یخ، در نتیجه یک عمل فیزیکی به وقوع میهاي حاصل از نمکخرابی. بتن گردند

نقش بسیار مهمی در دامنه و وسعت 1زدگی داشته باشد و در کل فشارهاي هیدرولیکی و غشاییکه قابلیت یخن آبیبود
ها وارد کنند که این توانند فشار مخربی به سازهنشین شده، هنگام کریستالیزه شدن میهاي تهنمک. کنندها ایفا میخرابی

تر و خشک شدن متناوب نیز . هاستزدگی و خوردگی آرماتورها به واسطه وجود نمکیع و تشدید زنگعمل عالوه بر تسر
از طرفی وجود کلرید . گذاردبه جا میداراي امالح، پس از تبخیر، امالح خود راها را شدت بخشد زیرا آبتواند تمرکز نمکمی

فاظتی غیر فعالی که در اطراف آرماتورها قرار دارد، آسیب وارد نموده و آن را از بین تواند به الیه حمیآزاد در بتن
قرار دارند، یک عمل الکتروشیمیایی است که بنا به خاصیتش، جهت انجام خوردگی کلریدي آرماتورهایی که درون بتن. ببرد

2دي، وجود الکترولیت و رسیدن اکسیژن به مناطق کاتدي در سل این فرآیند، غلظت مورد نیاز یون کلرید، نواحی آندي و کات

بیش از شود که مقدار کلرید موجود در بتنشود که خوردگی کلریدي وقتی حاصل میگفته می. کندخوردگی را فراهم می
رویی حاصل از کلرید خوردگی آبله. ولی این مقدار به کیفیت بتن نیز بستگی دارد. کیلوگرم در هر متر مکعب بتن باشد6/0

تواند موضعی و عمیق باشد که این عمل در صورت وجود یک سطح بسیار کوچک آندي و یک سطح بسیار وسیع کاتدي به می
هاي سدیمهاي سولفاتی نیز از قبیل سولفاتمحلول نمک. گیردپیوندد که خوردگی آن نیز با شدت بسیار صورت میوقوع می

در روش اول یون سولفات ممکن است آلومینات سیمان. را مورد حمله و تخریب قرار دهندتوانند بتنو منیزیم به دو طریق می
ول محلتولید نماید که در آبEttringiteو Thaumasiteرا مورد حمله قرار داده و ضمن ترکیب، نمکهاي دوتایی از قبیل 

تواند منبسط شده و با ازدیاد داشته که می3ها در حضور هیدروکسید کلسیم، طبیعت کلوییديوجود اینگونه نمک. باشندمی
تبدیل : رسانی به بتن هستند عبارتست ازروش دومی که محلولهاي سولفاتی قادر به آسیب. حجم، تخریب بتن را باعث گردد

شود و عمل که باعث تجزیه و نرم شدن سطوح بتن می5و میرابلیت4آب مانند گچ هیدروکسید کلسیم به نمکهاي محلول در
leachingبراي رفع این مشکالت، نانوآوريفن. ]15[پیونددار شدن بتن به واسطه یک مایع حالل، به وقوع مییا خلل و فرج

و سیمان، نانو ذرات سیلیسها، نانو ذراترستوان به کاربرد نانوا ارائه نموده است که از جمله آنها میاي رهاي عدیدهحلراه
. غیره اشاره نمود

ها و بهبود قابل توجه خت نانوکامپوزیتها مواد منحصر به فردي هستند که به عنوان مواد افزودنی براي سانانورس-1
باعث بهبود رفتار مکانیکی مثل مقاومت در رساستفاده از ذرات نانو.]15, 14[روندخواص مواد پلیمري به کار می

رس و مشخصات رس . شودپذیري و کاهش افت در بتن میخود متراکم، کاهش نفوذها، ایجاد بتنمقابل نفوذ کلرید
حد میکرو و ابعاد ذرات رس در طبیعت در . باشد در مقیاس نانو وجود داردتاثیر گذار میکه در ترکیب با سیمان

هاي کریستالی فیلوسیلیکات آلومینیوم با ضخامت تقریبی در حد یک ساختار رس شامل الیه. تر از میکرو استریز
شده استفاده 6ها از رس کلسینهموضوع جدیدي نیست و در اکثر کاربردبر روي سیمانتاثیر رس.]20[نانومتر است

اکثر این . در رس قرار گرفته استهاي اخیر تمرکز بر روي امکانات مهندسی نانوبا این حال در بازبینی. شودمی
ذرات رس، کنترل مقدار آب دوست بودنبه دلیل آب. شودانجام می) ه نشدهکلسین(تحقیقات بر روي رس طبیعی 

با دو ماده به اصالح مخلوط آسفالتدر یک مطالعه.]20[سیمان با اهمیت است- هاي رسمورد نیاز در کامپوزیت
زداي کلرید با مخلوط آسفالت اصالح شده با نانورس و هاي یخو بررسی اثر متقابل محلولو میکروفیبرکربننانورس

نتایج  بررسی خصوصیات . پرداخته شدو انرژي شکست (ITS)7مقاومت کششی غیر مستقیممیکروفیبرکربن از نظر

1 Osmotic

2 Cell

3 Colloidal

4 Gypsum

5 Mirabilite

6 Calcined clay

7 Indirect tensile strength
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هر دو در (یا میکروفیبرکربن / شده با مونتموریلونیت و اصالحسیلوکسانشده نشان داد که افزودن پلیآسفالت مدل
توانند سبب افزایش انرژي شکست و مقاومت کششی مخلوط بتنمی) وزن  چسب آسفالت% 2تر از مقادیر کم

شوند که بتن آسفالت این مزایا زمانی چشمگیر می. گرددخوردگی میپذیري و ریسک تركآسفالت و کاهش رطوبت
زمستانی مورد استفاده قرار زداییزداي پایه کلریدي براي یخهاي یخگیرد یا محلولشرایط بسیار مرطوب قرار می

.]21[اندگرفته
ها تشکیل شده است، پر شدن فضامقیاس که با استفاده از نانوذراتهاي نانویکی از فواید کریستال:نانو ذرات سیمان-2

شود، باعث ها میاضافه کردن نانو ذرات که منجر به تشکیل نانو کریستال. استو حفرات خالی ماتریس سیمان
ی عموماً در حد میلی و میکرو ابعاد ذرات سیمان معمول.]22, 19[شودافزایش مقاومت فشاري، کششی و برشی می

دو روش براي ساخت نانو ذرات.  ذرات سیمان براي بهبود عملکرد سیمان پیشنهاد شده استاخیراً نانو. هستند
) 2و ) کل به جزء(هاي پرقدرت خرد کردن ذرات سیمان معمولی به وسیله آسیاب) 1: سیمان پیشنهاد شده است

آیند، زمان هاي سیمانی که با استفاده از نانو ذرات سیمان به وجود میچسب). جزء به کل(کیبات شیمیایی تر
که در نتیجه آن میزان ]23, 19[هاي معمولی دارندتر و مقاومت فشاري اولیه باالتري نسبت به سیمانآوري کمعمل

و در نتیجه میزان تخریب و زدگی بتن، حمالت کلریدي، حمالت سولفاتی و عمل یخهاي ذوب یخنفوذ نمک
مل و نقل ها و حهاي مدیریت جادهفرسودگی آن کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن نیز مقداري زیادي در هزینه

.]15[جویی خواهد شدصرفه
توان پوششی ابداع کرد، که با ذرات سیلیسی میتحقیقات نشان داده است که با استفاده از نانو:نانو ذرات سیلیس-3

بر اساس این روش سطح .]24[گیري کندزدگی آنها در زمستان جلوتواند از یخها میگیري بر روي سطح جادهقرار
گیري یخ بر روي سطح شود و این مواد از شکلداده میاي از نانو مواد پوششده از الیهها با استفاها و خیابانجاده

را داشته و از ثابت هاي برگ نیلوفر آبیگریز خصوصیاتی مشابه ویژگیآباین الیه فوق.]24[کنندجاده جلوگیري می
اي ا استفاده از فرمول ویژهگریز باید بآبفوقبراي این منظور الیه . کندباقی ماندن آب در سطح خیابان جلوگیري می

در ذرات سیلیسهاي متفاوتی از محلول رزینی سیلیکون که با نانوبراي ارائه این ساختار جدید بخش.تشکیل شود
. ده شدهاي آلومینیومی قرار دااي از آن بر روي صفحهمیکرومتر ترکیب شده بود تهیه و الیه20نانومتر تا 20ابعاد 

نتیجه این .]24[درجه سلسیوس قرار گرفت20این صفحات سپس در معرض باران سرد با درجه حرارت منفی 
برخوردار بود به صورت کامل از نانومتر50تر از ذرات سیلیسی کوچکها نشان داد تنها محلولی که از نانوآزمایش

و ترین تماس میان آبکمشود بودن بیش از حد ذرات باعث میکند زیرا ریززدگی بر روي سطح جلوگیري مییخ
طبیعی نیز الیه در محیطآزمایش این نانو.ذرات به وجود آمده و ذرات آب بدون امکان انجماد از سطح رانده شوند

د الیه بسیار گیري در معرض باران سراند در حرارت پایین و با قراردهد سطوحی که به این الیه آغشته شدهنشان می
اي کامل و ضخیم یخی پوشیده از الیهدهند در حالی که سطوح بدون پوششرا تشکیل مینازك و نامحسوسی از یخ

هش زمان گیرش موجب افزایش مقاومت فشاري، کششی و خمشی، کابه بتنسیلیسهمچنین افزودن نانو.شوندمی
آزمایشاتی که بر . شودهاي شیمیایی میدرون بتن و همچنین مقاومت باالتر در برابر حملهپذیري آبو کاهش نفوذ

نانوسیلیس . ]25, 19[تندساز نیسمشکلزیستاند که این ذرات براي محیطانجام شده، نشان دادهسیلیسروي نانو
سیلیس همچنین نانو. شودزیست میدرازمدت باعث حفظ سالمت کارگران، بتن و محیطمخلوط شده با بتن در

10اضافه کردن ]26, 25, 19[، بهبود کیفیت بتن و افزایش کارایی آن شودانتواند باعث کاهش مصرف سیممی
گردید در حالی که همین مقدار میکروسیلیس درصدي مقاومت فشاري بتن26باعث افزایش سیلیسدرصد نانو

درصدي 25/0حتی اضافه کردن مقدار اندك .]26, 19[درصدي مقاومت فشاري بتن در را در بر داشت15افزایش 
.]19[گردددرصد افزایش مقاومت خمشی می25درصد افزایش مقاومت فشاري و 10باعث نانوسیلیس
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زدایی یا پیشگیري از تشکیل یخ بررسی امکان استفاده از نانوساختارهاي کربنی جهت یخ-3- 3
بوده و تر از فوالدبار مستحکم100ر و ساده جهت انجام فرآیندها است بطوریکه حدودأ اي کم وزن، بسیار پایدامادهکربن

ترکیباتی همچون گرافیت، . اع میکروسکوپی مختلفی وجود داردکربن در انو.]27, 14[باشدفوالد می6/1داراي وزنی معادل 
گرافن. ]28[انداز این دسته4و گرافن3کربنیهاي، نانولوله2کربنیالیاف، نانو1، فولرن)آمورف(شکل هاي بیالماس، کربن

و کربنیهايفولرن به عنوان یک نانوماده صفر بعدي، نانولوله. باشدترین عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی چند بعدي میجدید
نسبت طول . ]28[شونددرنظر گرفته میبعديکربنی به عنوان نانوماده یک بعدي و گرافیت به عنوان یک ماده سههايرشتهنانو

ها را به مانند یک زنجیر طوالنی فرض توان آنو می)ترو بیش1000(کربنی بسیار زیاد است هايرشتهها و نانولولهبه عرض نانو
هاي زنجیر وار کربنی از گرافینهايرشتهو نانو(MWCNTs)و چند جداره(SWCNTs)جدارهکربنی تکهايلولهنانو. نمود

کربنیهايرشتهو نانو(CNTs)کربنیهايلولهنانو.]19[اندبا ساختارهاي بسیار منظم و با مساحت بسیار زیاد تشکیل شده
(CNFs)مدول . شوندآوري  براي تقویت و بهبود خواص مصالح پایه سیمانی معرفی میفنهاي اصلی نانوبه عنوان گزینه

در حدود (در کنار مقاومت کششی عالی ) TPaال در حدود تراپاسک(االستیسیته و مقاومت بسیار باالي این نانو مواد 
کربنی را در هايها و یا نانورشتهو مشخصات منحصر به فرد الکتریکی و شیمیایی، پتانسیل باالي نانولوله) GPaگیگاپاسکال 

اومت در برابر مواد باعث بهبود مشخصات مکانیکی، مقاستفاده از این نانو. دهدایجاد نسل جدید مصالح پایه سیمانی نشان می
. ]19[گرددپایش در مصالح پایه سیمانی می-ها، محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و ایجاد قابلیت خودپخش ترك

تر است، ها راحتشوند، همچنین فرآوري آنتوزیع میتر در مخلوط سیمانها بسیار راحتلولهکربنی برخالف نانوهايرشتهنانو
تر و هزینه نهایی ها راحتگیري آنبخشد، به کارزمان هم مشخصات مکانیکی و هم مشخصات الکتریکی را بهبود میبه طور هم

در تحقیقاتی که تاکنون انجام . مفید استو براي تولید انبوه بتن) تربرابر ارزان100تا (تر ها بسیار پایینها برخالف نانولولهآن
اند ولی درباره اي مطالعه شدههاي پلیمري به صورت گستردهکربنی درکامپوزیتهايرشتهها و نانولولهشده، استفاده از نانو

CNTsام شده، بر روي مقایسه تاثیربیشتر تحقیقات انج. ها در بتن و سیمان، مطالعات محدودي انجام شده استاستفاده آن

ها در مخلوط ها، عدم توزیع یکنواخت آنیکی از اشکاالت اصلی این افزودنی. بر مالت سیمان متمرکز شده استCNFsو
. واد استها و دلیل دیگر آن جاذبه درونی باالي این نانو مگریزي بسیار باالي آنسیمان است و یک دلیل عمده این مسئله، آب

با خمیر سیمان CNFsیاCNTsکربنی عدم چسبندگی مناسب بین هايرشتهها و نانولولهیکی دیگر از مشکالت نانو
و مالت سیمان تحقیقاتی انجام CNFsیاCNTsزمان چسبندگی عالی بین براي ایجاد یک مخلوط همگن و هم. ]29[است

و بعد، اضافه کردن آن به سیمان 5به صمغ عربیCNFsیاCNTsهاي مطرح شده، اضافه کردن یکی از روش. شده است
پراکنش با به بتن با استفاده از پیشMWCNTsو یاSWCNTsیک تحقیق نشان داده شد که اضافه کردندر . است

ها بدون استفاده از صمغ که اضافه کردن آنو مدول االستیسته سیمان را افزایش دهد در حالیتواند سختیصمغ عربی، می
کربنی در خمیر هايیک روش دیگر براي توزیع یکنواخت نانولوله. ]29[شودعربی باعث تضعیف مشخصات مکانیکی سیمان می

است، در این حالت مشاهده شد که مقدار اندکی6هاان، استفاده از انرژي فراصوت و همچنین استفاده از سورفاکتانتسیم
CNTs به 2009چانگ و همکارانش در سالهمچنین .]30, 19[شودباعث افزایش مدول االستیسیته سیمان می% 50تا

مورد 7شده با دماي زیر انجماددر اتاق کنترلCNFزدایی را بر پایه ورقه منظور بررسی امکان سنجی این ایده، یک سیستم یخ
را بوجود زداییهاي یخآوريتوانند نسل بعدي از فنیمCNFهاي نتایج نشان داد که ورقه. آزمایش مفهومی قرار دادند

1 Fullerene

2 Carbon Nanofibers, CNFs

3 Carbon Nanotubes, CNTs

4 Graphene

که به عنوان عامل پراکنده ساز استفاده شده استیک صمغ با قابلیت حل شدن در آب5

دهندموادي که اثر کشش سطحی را کاهش می6

7 subfreezing
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انجام و زدایی جادهجهت یخCNFسازي عددي جامع از کاربرد ورقه یک شبیه2011همکارانش در سال و1ژو.]1[آورند
کربنیهاي نانوفیبراخیراً توانایی کامپوزیت. ]1[هاي گوناگونی براي آزمایش در مقیاس بزرگ ارائه دادندهاي طرحدستورالعمل
ستفاده و کارایی عملکرد این خصوصیت، ا. مطرح گردیده است2گرمایشی- نیز بعنوان یک ماده خودهاي سیماندر ماتریس
ها، روها، جادهزدایی از پیادهنانوفیبرکربنی به عنوان یک عنصر گرمازا در ساختمان و یا یک روش یخ-هاي سیمان کامپوزیت

.]31[ها را مطرح نموده استها و باند فرودگاهبزرگراه
در کهالکتریکیعناصرعنوانبهکربنیفیبرنانوهايالکتریک با استفاده از ورقهخود گرمایشیبتونیسیستماخیراً توسعه

عنوان بهکربنیاز نانوفیبرهاياستفادهمقاومند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و سعی بر آن است تا امکانگرمامقابل
رسانشخاصیتوسهولت استفادهبخاطرفیبرکربنینانوهايورقه.پذیر مورد بررسی قرار گیردانعطافمولفه گرمایشی

ازاستفادهکهدهدمینشانحاصل از یک آزمایش خاص صورت گرفته در این رابطه،نتایج..اندشدهانتخابشانالکتریکی
از سطوحیخکردنبازخصوصاً برايترکیبات مختلف،باهامالتبرايمقاومگرماییهاي المانبعنوانکربنیفیبرنانوهايورقه

محیطدرمالتیهايمتر نمونهسانتی10کردنگرمبرايآمیزموفقیتبطورCNFورقهدر این آزمایش. استپذیرامکان
وکاهشراهاجادهنگهداريهايهزینهتواندمیکربنیهاي نانوفیبرورقهگرمایش پیشنهاديسیستم.]31[به کار رفتمنجمد

.]31[نمایدکمکنمکآبحذفخاطردر بتون بهقرارگرفتهفوالدفرسایشبه کاهش
کربنو مالت با افزودن الیافاي در خصوص کاربردهاي حرارتی خمیر سیمانمطالعات اولیه90همچنین در اواخر دهه 

، که هر 4سیبکیا مطالعات اثر)کندعمل می3بعنوان ترمیستورخمیر (توان یافت، به عنوان مثال مطالعه حسگرهاي دما می
.]31, 15[اي دارندهاي خودگرمایشی بسیار نقش تعیین کنندهها در نانوکامپوزیتدوي این

نوار فیبر کربن برتري . استCNF، که از فیبر کربن به طور منظم ساخته شده است، بسیارشبیه به )CFT(نوار فیبر کربن
بسیار CFTاین خواص سبب شده است، تا . باشداي با آن میدارد، اما داراي خواص قابل مقایسهCNFتري نسبت به ورقه کم

زدایی لذا در یک پروژه یخ. سبک وزن و داراي استحکام کششی باال، هدایت حرارتی باال و مقاومت به درجه حرارت باال گردد
زدایی مبتنی بر صفحه حرارتی یخدر این پروژه یک سیستم.به عنوان عنصر مقاوم به حرارت گردیدCFTتصمیم به استفاده از 

3زدایی و آزمایش یخ16نتایج نهایی . رو طراحی، مونتاژ و نصب گردید، در محل آزمایش در یک پیاده(CFT)نوار فیبر کربن
در شکل 2011-2010هاي آزمایش پیشگیري از تشکیل یخ، جهت بررسی عملکرد سیستم و مصرف انرژي در زمستان سال

.صفحه بعد به تصویر کشیده شده است

]1[زداییمقاوم به حرارت در یخکربنینمایش کارایی نانوفیبرهاي. 5شکل 

1 Zhou

2 self-heating material

3 thermistor

ها به سمت ناحیه سرد در این فرآیند برخی از این الکترو ن. هاي سمت داغ تر، سریعتر حرکت می کنندتوان گفت که هرگاه یک طرف ماده اي داغ تر از طرف دیگر باشد، الکترو نبه طور خالصه می: Seebeck effectاثر سیبک 4

گیري دما توان در ترموکوپل دید که براي اندازهکاربرد این پدیده را می.شودبنابراین اگر محل اتصال دو فلز ناهم جنس گرما ببیند اختالف پتانسیلی بین دو سر فلزات تشکیل می.ان الکتریسیته به وجود می آورندحرکت کرده و جری

.شوداستفاده می
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نتیجه گیري - 4
سازيو آلودهبتوندرشدهگرفتهاربکفوالدهاست، فرسایشیخزدایشدرقیمتارزانموثر وروشهاجادهپاشینمکچهاگر

رویشبههاجادهیاوهاي زیرزمینیآبدرنمکغلظتافزایش. استنمکازاستفادهبههاي مربوطنگرانیترینمهمازمحیط
مطالعات ازآرماتورسایشفررويتاثیر نمک.دهدمیکاهشرادرخاكپذیري آبدر دسترسوتهویهرساندهآسیبگیاهی
ها و اثرات نامطلوب روش. داردتاکیدشدهپاشینمکهايدرجادهموجودصدماتوهاهزینهرويکهاستايگستردهومعروف
ها، روها، پیادهها، شاهراهآوري در کنترل و مدیریت یخ در جادهفنهاي نوین بخصوص نانوآوريزدا، منجر به گسترش فنمواد یخ

علم، قدرت و هنر خرد کردن مواد در اندازه نانومتري و کوانتومی، همچنین توانایی استفاده از این . ها و غیره گردیده استپل
نوینی دارند را خاطر اندازه کوچک خود، خواص و عملکرد ه مواد، یا به عبارتی دیگر علم و هنر استفاده از موادي که ب

وجود دارد؛ اول افزایش قابل توجه سطح واحد دو دلیل عمده براي متمایز شدن خواص مواد در مقیاس نانو. آوري گویندنانوفن
برخی مواد در . گردداین ویژگی باعث بهبود استحکام، خواص الکتریکی و افزایش واکنش پذیري مواد می. جرم مواد است

دلیل دوم آشکار شدن . شوندمحسوب می1تر جزء مواد خنثیو واکنش پذیر هستند در حالی که در مقیاس بزرگمقیاس نان
در حال حاضر . شودتاثیرات کوانتومی در این مقیاس است که باعث تغییر در خواص الکتریکی، اپتیکال و مغناطیسی مواد می

هدف کلی انتقال خواص . دهندرا میکی یا شیمیایی با سطح آسفالتباشند که تشکیل یک پیوند فیزییخی مطلوب میمواد ضد
. باشدبا استفاده از یک روش مناسب میگریزي به بتنیخ
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