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 چكیده 

ی در مقیاس یک میلیونیم متر، جهان حیرت نانو تکنولوژی یا کاربرد فناور   

انگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده است که در تاریخ بشریت نظیری برای آن 

پیوندد، پیام های پرشتابی که در این عرصه به وقوع میتوان یافت. پیشرفتنمی

 هایمهمی را با خود به همراه آورده است: بشر در آستانه دستیابی به توانایی

ای که بدیلی برای تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفته است و جهان و جامعهبی

هایی ای نه چندان دور به مدد این فناوری جدید پدیدار خواهد شد، تفاوتدر آینده

 .بنیادین با جهان مالوف آدمی در گذشته خواهد داشت

با استفاده از این تواند پاسخ مناسبی برای این امر خطیر باشد. فناوری نانو می

های تا سلول های خورشیدیگرفتهنانو سلولتوانیم منابع مختلفی، از فناوری می

 تر، ده برابرتوانند تا پنج برابر قویکه می - های نانوییباتری سوخت هیدروژنیو

تر و بهتر عمل کنند را در اختیار داشته باشیم. ها بار فشردهمؤثرتر و میلیون

توانند در عرض چند روز طراحی و در عرض ها و محصوالت نانو تکنولوژی میفرآورده

چند ساعت به نقاط مختلف دنیا توزیع شوند و این قابلیت وجود دارد که این 

 .محصوالت را از پیش طراحی کرد

 یديكلمات كل

 ایران، نانوتکنولوژی، فناوری، صنعت، ساختمان. 

 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مقدمه -1

در محصوالت،  قالب نانوتکنولوژینا

 مواد و کاربرد نظیر نانو روباتیک

، در آینده به وقوع خواهد پیوست 

اند که در عرض )برخی بر این عقیده

چند سال آینده و برخی دیگر بر این 

اند زمان بیشتری نیاز است(. عقیده

امروزه ما نانوتکنولوژی  آنچه

ای نامیم در حقیقت تحقیقات پایهمی

ها در سرتاسر است که در آزمایشگاه

 پیوندد. محصوالتجهان به وقوع می

نانوتکنولوژی که امروزه در بازار 

موجود هستند اغلب محصوالت به تدریج 

بهبود یافته هستند )با استفاده از 

نانوتکنولوژی تکاملی( در جاییکه 

 ی از مواد دارای نانوتکنولوژیبرخ

های کربنی، )نظیر نانو لوله

ی )نانو یبساختارهای نانو ترک

ها( یا نانو ذرات از یک کامپوزیت

ماده ویژه( یا فرآیند 

نانوتکنولوژی )برای مثال الگوزنی 

از تصویر  ویی یا نقاط کوانتومیننا

برداری پزشکی( در فرآیند ساخت به 

وجه به کار برده شده است. با ت

خواست مداوم برای بهبود محصوالت 

ی کوچکتر کردن عناصر فعلی به وسیله

تشکیل دهنده و افزایش کارایی 

تر، تعداد مواد، در قیمتی پایین

هایی که به سوی تولید کمپانی

محصوالت نانوتکنولوژی )به این 

کنند با رشد مفهوم( سوق پیدا می

ای روبرو خواهد بود به فزاینده

ها در صنعت به اکثر کمپانی طوری که

روند. سوی تولید چنین محصوالتی می

ین باید به نانوتکنولوژی ابنابر

تکاملی به عنوانی فرآیندی که به 

ها و صنعت را تدریج اکثر کمپانی

 دهد نگاه کرد.تحت تاثیر قرار می

در عصر پسامدرن و دنیای در حال    

توسعه مبتنی بر فناوری، انرژی و 

به منابع نامحدود و پاک  یابیدست

در جهت حفظ و پایداری این گهواره 

های بر سر ترین چالشخاکی از بزرگ

های محافظ راه جوامع بشری، سازمان

باشد. این ها میمحیط زیست و دولت

امر نشانگر این است که تمام 

های علمی، صنعتی، اجتماعی و گروه

فرهنگی موظف هستند تا با 

تعیین راهکارها  سازی، تبیین وآگاه

های جوابگو برای اصالح و روش

رویکردهای مصرف انرژی و در نهایت 

رسیدن به خواسته و هدف فعلی بشر 

یعنی پایداری محیط زیست این کره 

 .خاکی گام بردارند

    

 نانو مواد -2

سال پیش از میالد  ۴۰۰در حدود    

مسیح، دموکریتوس فیلسوف یونانی، 

اتم را که در برای اولین بار واژه 

زبان یونانی به معنی تقسیم نشدنی 

است، برای توصیف ذرات سازنده مواد 

به کار برد. از این رو شاید بتوان 

او را پدر فناوری و علوم نانو 

 .دانست

ه ب« نانس»ریشه یونانی  نانو   

فناوری نانو .باشدمعنی کوتوله می

ای موج چهارم انقالب صنعتی، پدیده

های باشد که در تمامی گرایشعظیم می

علمی راه یافته است تا جایی که در 

ها، یک دهٔه آینده برتری فراینده

 .وابسته به این تحول خواهد بود

ماهیت فناوری نانو توانایی 

کارکردن در تراز اتمی، مولکولی و 

تا  1راتر از آن در ابعاد بین ف

نانومتر، با هدف ساخت و دخل و  1۰۰

ها یا تصرف در چگونگی آرایش اتم

ها با استفاده از مواد، مولکول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88
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های هایی با تواناییوسایل و سیستم

جدید و با تغییر این ساختارها و 

رسیدن به بازدهی بیشتر مواد 

باشد. فناوری نانو فرایند می

در مقیاس اتمی و دستکاری مواد 

تولید مواد و ابزار، به وسیله 

ها و کنترل آنها در سطح اتم

مولکولهاست. در واقع اگر همه مواد 

ها ساختار زیربنایی خود را و سیستم

در مقیاس نانو ترتیب دهند؛ آنگاه 

تر تر و بهینهها سریعتمام واکنش

گیرد و توسعه پایدار پیش صورت می

دستاوردهای  از جمله.شودگرفته می

فراوان این فناوری کاربرد آن در 

سازی تولید، انتقال، مصرف و ذخیره

انرژی با کارایی باالست که تحول 

شگرف را در این زمینه ایجاد 

اندرکاران و از اینرو دست.کندمی

محققان علوم نانو در تالش اند تا 

با استفاده از این فناوری به 

آسایش و رفاه بیشتر در درون و 

رون ساختمان با یافتن طبقه جدیدی ب

از مصالح ساختمانی با عملکرد باال 

ها بخصوص در جویی در هزینهو صرفه

مصرف منابع انرژی و در نهایت به 

توسعه پایدار دست یابند. فناوری 

نانو منجر به تغییرات شگرف در 

استفاده از منابع طبیعی، انرژی و 

آب خواهد شد و پساب و آلودگی را 

 .خواهد داد کاهش

 

ز شونده با سطوح خود تمی-3

 الهام از برگ نیلوفر آبی

منبع الهام سطوح خود تمیز    

شونده از برگ نیلوفر آبی میباشد . 

یک نام برگزیده  نیلوفر آبینام 

است که باعث اجتماع قطرات آب 

شود؛ بنابراین تأثیر آن اغلب با می

سطوح ))پاک سازی(( یا فوتوکاتالیز 

که خود پاک ساز است اشتباه گرفته 

شود. سطوح خود پاک کننده در سال می

توسط گیاهشناسی در دانشگاه  1۹۷۰

هیدلبرگ کشف شد. او متوجه تأثیر 

که نه تنها در خود پاک کنندگی شد 

های درخت سدر نواحی قابل برگ

مشاهده بود، بلکه در ناسچرتیوم 

جنوب یا اروپا، کالج آمریکا 

 نیز قابل مشاهده است ویژگی آفریقا

مشترک تمامی آنها این است که همه 

باشند. در سطوح آنها دافع آب می

زبر هیدروفوبیک با اضافه کرن واکس 

های نیلوفر های برگبر نوک بر آمدگی

آبی به همراه اضافه نمودن مکانیسم 

توان خود شفا دهنده به گیاه می

سطوح خود پاک کننده بیشتر و عالی 

ی هاتری را ایجاد نمود. آب دانه

ها دهد و از برگکوچکی را تشکیل می

های ریزد و با خود تمام آلودگیمی

ها برد. اگر برگنشین شده را میته

ها به خودی بخواهند آسیب ببینند آن

یابند. این تأثیر پاک خود بهبود می

سازی همیشه پایدار نیست تأثیر 

ها با ذخایر آب افزایش هیدروفوبیک

شتر برای یابد. تأثیر لوتوس بیمی

سطوح مناسب است که به طور منظم در 

معرض مقدار زیادی آب قرار بگیرند 

و یا جایی که به  آب بارانمانند 

صورت مصنوعی وجود دارد. آجرهای 

ت با پوشش لوتوس سطحی اولین محصوال

بودند که برای چندین سال در بازار 

حضور داشتند اما از آنجایی که 

جایگزین سیستم خود پاک کننده 

موتوکاتولیکی بودند تحت نام تغییر 

ای در بازار مورد استفاده یافته

زاویه تماس آب با سطح .قرار گرفتند

چسبندگی درجه است. 16۰تا  13۰برگ 

م شده و سطح آب با دیگر ذرات ک

شود تا آب نیروی کشش سطحی موجب می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86


نخستین کنفرانس ملی به سوی           

 شهرسازی و معماری دانش بنیان

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3
به محض تماس با این سطوح به شکل 

قطره در امده و آالیندهای روی سطح 

به قطرات آب چسبیده و آلودگی نیز 

از سطح زدوده شود.اثر نیلوفر آبی 

مناسب برای سطوحی است که در معرض 

اقلیم  . وبرایریزش باران هستند

 مناسب است معتدل و مرطوب

 
سازی اثر خود شبیه 1تصویر شماره 

 (111:1390تمیزکنندگی نیلوفر آبی)گالبچی،

 
زاویة تماس که میزان  2تصویر شماره 

کند. این زاویه، گریزی سطح را تعیین میآب

میزان ترشدگی و عملکرد نسبی نیروی کشش 

کند سطحی بین آب، هوا و سطح را توصیف می

 (110:1390)گالبچی،

 

ده با تمیز شونمصالح خود -4

 اثر فتوکالیز

کشف اثر نیلوفر آبی سرآغازی       

 بود برای آگاهی از ویژگی خود

چند سال بعد  .تمیزشوندگی

دانشمندان دریافتند که با استفاده 

توان از اثر معکوس آب گریز هم می

سطوح خود تمیز شونده خلق کرد یعنی 

 با استفاده از سطوح آب دوست.

 *ی فتوکاتالیتیکتمیز شوندگ اثر خود

یکی از پرکاربردترین مواد در صنعت 

ی آن مهمترین نتیجه ساختمان است.

کاهش چشمگیر میزان چسبندگی ذرات 

سر منشاء  آالینده به سطح است.

                                                 
* Photocatalytic.  

ای که از اثر تمیزشونده محصوالت خود

ی †فتوکاتالیز کنند به استفاده می 

 گردد.می در ژاپن باز 1۹6۷سال 

برای ارائه  مصالح فتوکاتالیتیک

ی عملکرد مناسب نیازمند اشعه

اکسیژن و رطوبت  ـماورای بنفش 

 هواست.

های طبیعی چسبیده بر روی آلودگی

سطح در اثر فتوکالیز و به کمک یک 

کاتالیزور یا سولفید تجزیه 

 میشوند.

قابلیت استفاده به صورت بی رنگ • 

 )شفاف( متناسب با جنس سطح 

ین طیف رنگی، جایگز 16۰۰با • 

 گبسیارم ناسب رن

موزه قربانگاه صلح آگوستن / رم / 

معمار: ریچارد میر و  /ایتالیا

 شرکا

ی نانو ماده/  کارفرما: شهرداری رم

مورد استفاده: رنگ خود تمیز 

 یلوفر آبی(ی لوتوسان )اثر نشونده

/  محل پروژه : نیویورک / آمریکا

 2۰۰6تاریخ افتتاح پروژه : 

ته از ساخت و پس از سپری شدن یک هف

سر  ات سیاسی متعدد برشبعد از مناق

این پروژه موزه قربانگاه صلح 

اگوستن به ماوای باستان شناسی و 

ترین بنا در این زمینه در شهر شاخص

رم تبدیل شده است. آراپاچیس 

ه ‡آگوست قربانگاهی بوده که توسط  

امپراطور آگوستوس دایر شده و این 

کیل مجموعه بنا که از سه قسمت تش

§در ساحل رودخانه تیبر شده ساخته  

این بنا امروزه درست در  .شده است

مرکز تاریخی شهر رم قرار دارد و 

                                                 
† Photocatalysis.  
‡ Ara pacis augustae.  
§ Tibor.  
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ی عهد ی اتصال دهندهاز آن به مثابه

 شود.باستان به دنیای مدرن یاد می

این مجموعه دارای یک گالری ورودی 

ی جلویی است. با یک میدان در جبهه

اهای ساختمان اصلی متشکل از فض

های کنفرانس نمایشگاهی اتاق

رستوران و دیگر فضاهای نمایشگاهی 

موقت کتابخانه و دفاتر و فضاهای 

فضای درون بنای تاریخی  اداری است.

اصلی موسوم به صلح آگوستا با یک 

ای از گزند عوامل ی شفاف شیشهجداره

قسمت دیگر  .شودمحیطی محافظت می

 های بزرگ سنگاین مجموعه با بلوک

های شهر رم( تراورتن )یکی از نشانه

های و اندود سفید رنگ )از نشانه

شود. در این معماری میر( شناخته می

ی قسمت یک پوشش خود تمیز شونده

شفاف که قابل تشخیص از نمای اصلی 

نیست با سطح اندود سفید رنگ پیوند 

خورده که هدف از آن حفط دوام رنگ 

ای های آلودهشاید در شهر نماست.

مانند رم به جز استفاده از چنین 

پوششی راهکار دیگری برای حفظ رنگ 

نمای . سفید نما وجود نداشته باشد

سفید رنگ موزه که دارای نانو پوشش 

خود تمیز شونده با اثر نیلوفر آبی 

است. برای حفظ پاکیزگی و رنگ سفید 

های نانو نمای این مجموعه از پوشش

ده شده بنیان بر روی سطح نما استفا

ی ناشی از تا آلودگی هوا و دوده

 اگزوز خودروها رنگ سفید نما را بد

 نکند.

 

 ویژگی ها و مزایا  1جدول 

نانو 

 مصالح

 ها و مزایاویژگی

 

 

رنگهای 

خود تمیز 

 شونده

رنگ به عنوان پوشش محافظ یا 

تزیینی بر روی سطوح مختلف به کار 

 ود.رمی

رنگهای خود تمیزشونده به قدری 

)به سبب نانو مقیاس بودن(  ندنازک

که کامال شفاف بوده و کیفیت ظاهری 

 دهند.سطح را تغییر نمی

ـ  سختی ـ ضد خش بودنـ  ضدسایش

 براقی و ثبات رنگ

 

 

رنگ نانو 

 عایق

عایق کاری حرارتی با پوشش الیه 

به همراه محافظت از خوردگی  ، نازک

و مقاومت در برابر رطوبت و رشد 

همچنین رنگ نانو  .کپک و قارچ، شود

عایق موجب افزایش عمر تاسیسات 

 .گرددساختمان می

قابلیت استفاده به صورت بی رنگ  •

 )شفاف( متناسب با جنس سطح 

طیف رنگی، جایگزین  16۰۰با  •

 بسیارمناسب رنگ

 

 

نانو 

های پوشش

سنگ و 

 چوب

 پوشش سطوح منفذ دار •

 حفظ تنفس سطوح  •

 یطیحفظ سطوح در برابرعوامل مح •

ها ازجمله امکان تمیز شدن لک •

 بها با آروغن ها وچربی

 

 

نانو 

 کامپوزیت

 

تر با حجم وسیعبا توسعه موادی  -

 هزینه کمتر

وادی با هزینه کمتر و متولید  -

 کارایی بیشتر

تر از تر و کم هزینهتوسعه سریع -

 های تحلیلیروش

لط بر علم جریان و تغییر شکل تس -

 های پلیمرییتماده در کامپوز

 

 

 

 

 

های شیشه

خود تمیز 

 شونده

 ـ پس زدن آب و روغن از روی سطوح

ها بر روی عدم چسبیدن آلودگی -

 سطوح

پاک شدن گل و الی بوسیله آب  -

 باران

  عدم رسوب گرفتن سطوح -

 ممانعت از خوردگی شیشه -

ها در خودرو بکار بردن این شیشه -

 بیل تاشود سطح شیشه اتومباعث می

کیلومتر بدون برف پاک کن  ۰۰۰/5۰

  تمیز بماند

افزایش استحکام و مقاومت شیشه  -

 خش افتادگی  در برابر

جلوگیری از تشکیل اثر انگشت روی  -

 شیشه

تر % شیشه روشن تر و شفاف 2۰تا  -

 شودمی

تر % سطح شیشه یکنواخت 3۰تا  -

 شودمی

افزایش دید از طریق شیشه در  -

 اییشرایط بد آب و هو

% در  24کاهش انتقال صدا تا  -

 های معمولیمقایسه با شیشه

از شیشه  UV کاهش مقدار عبور اشعه -
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بدین ترتیب از کدر شدن سطوح 

 شودکنترلی و داشبرد جلوگیری می

شیشه تا مدت زمان طوالنی تمیز  -

 ماندباقی می

 

 
 (117:1390)گالبچی،3تصویر شماره 

 
 خود تمیز شونده    هایشیشه 4تصویر شماره 

 

 هشیشه خود تمییز شوند -5

نانو شیشه و سرامیك با قرار     

گرفتن بر روي شیشه ها و سرامیك ها 

و پوشاندن سطح آنها مانع از كثیف 

شدن و خیس شدن سطح مي شود و در 

بارش باران و یا   نتیجه با یك بار

آب ریختن بر روي سطح تمامي كثیفي 

 آن از بین مي رود.

 

های خود طالعه موردی شیشهم-5-1

جی فلت، توکیو، : تمیز شونده

  ژاپن

)همه بلوکهای مسکونی این پروژه 

ای مسکونی دارای نمای کاماًل شیشه

هستند و سطح نمای چنین 

هایی که دارای نماهای کامالً ساختمان

ای هستند باید به شکل افراط شیشه

آمیزی تمیز باشد تا شفافیت آنها 

های نانو مقیاسی که یتحفظ شود.کیف

های خود تمیزشونده به کمک پوشش

ها فراهم فتوکاتالیتیک برای شیشه

شده، این پاکیزگی و شفافیت که از 

 .کندملزومات طرح است را ایجاد می

 
 جی فلت، توکیو، ژاپن  5 تصویر شماره

ز نانو اموارد استفاده -2-5

 شیشه و سرامیک

ها نجره حفاظت از شیشه هاي پ-1   

 حمام و سرویس-2و ویترین مغازه ها 

ي، اسقفهاي شیشه -3هاي بهداشتي 

كاشي -۴نماي ساختمانها و كاشیها 

سلولهاي -۶آینه ها  -۵هاي دیواري 

تشویي ، دوش حمام، دس -۷خورشیدي 

صفحات -۹گلخانه ها  -۸وان حمام 

 نمایشگر، لنز دوربین، عینك

 

مزایاي استفاده از نانو -3-5

 کشیشه و سرامی

عدم -2پس زدن آب از روي سطوح -1  

چسبیدن آلودگي و كثافات بر روي 

عدم -۴عدم رسوب گرفتن سطوح -3سطوح 

پایدار نمودن -۵رؤیت توسط چشم 

ممانعت از -۶سطوح در برابر فرسایش
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جلوگیري از -۷خوردگي سطح توسط هوا 

-۹سهولت پاكیزگي -۸رشد قارچ ها 

صرفه جویي در آب و مواد پاك كننده 

درجه  35۰مقاومت باال تا حدود -1۰

براي بدن مضر نمي -11سانتي گراد 

 باشد و مسموم كننده نیست

 

 نانو پوشش ها -6

در حقیقت نانوپوشش ها گونه ای    

از الیه های نازک هستند که یا 

ابعاد آن ها در حد نانو می باشد، 

و یا زمینه ای )سُل( دارند که ذرات 

کنده ریز در ابعاد نانو در آن پرا

شده اند و خواص ویژه ای را به آن 

  .می بخشند

یکی از مواردی که در حال حاضر 

فناوری نانو در آن به طور گسترده 

و مؤثری مورد استفاده قرار گرفته 

است، فرآیندهای پوشش دهی و به 

 دنبال آن تولید مواد نانوساختار

است. بررسی های انجام گرفته بر 

روی نانوپوشش ها نشان می دهد که 

خواص آن ها در بسیاری موارد نسبت 

به پوشش های معمولی بهبود چشمگیری 

نانوپوشش ها در مقایسه با  .دارد

پوشش های میکرومتری از ضریب 

انبساط حرارتی، سختی و چقرمگی 

باالتر و مقاومت بیشتر در برابر 

ش و فرسایش برخوردار خوردگی، سای

    .هستند

هایی که بیشترین تأثیر را حوزه

 فوالد -شیشه -بتن  :اندپذیرفته

  

ها: ضد هدف از کاربرد نانوپوشش

خود  -میکروب و ضد باکتری

 خود ترمیم شونده -ضد خش -تمیزشونده

گیری از وشش پلیمری: پیشنانو پ-

 خوردگی فلزات

 عایق و های نانو متخلخل:سرامیک-

 پوشش حرارتی

 تایتانیا نانو پوشش آلومینا و-

های پلیمری یا سرامیکی انو فیلمن-

های کربنی نهفته رسانا با نانولوله

 شدن سطح

عبور برخی  های نازک:نانو فیلم-

نگ ر گر وها و بازتابش برخی دیرنگ

 نمایی سطح

  های ضد فرابنفشنانو پوشش-

یوار نویسی : دنانوپوشش ضد -

سطح -ر برابر بخار آب نفوذپذیر د

یت ، قابلماده -آب گریز برای مصالح

تغییر در بدون  -نفس کشیدن دارد.

 ی ظاهری مصالح زیرینجلوه

بر : شنانوپوشش ضد خش و ضد سای-

 روی چوب، فلز، سرامیک و رنگ

 

ها، ها، نانو چسبنانو رنگ-1-6

 نانوپوشش سنگ

ضد  -مقابله با قارچ و کپک   

حفاظت  -وندگیخود تمیزش -باکتری

پایداری و دوام در  -کیفیت ظاهری

مقابله با  -برابر دماهای گوناگون

شوک حرارتی و جلوگیری از بروز 

حفاظت در  -بازدهی زیست محیطی -ترک

شوره  پیش گیری از -برابر فرابنفش

آب گریزی و پس زده شدن  -زدگی

 .مایعات و کثیفی

  

فوالدهای محصول د، نانو و فوال-6-2

*والدفنانو،  *  

فوالد ضدزنگ نانوساختار شبیه به    

 -تخته چندالیی: شکل پذیری بیشتر

برابر بیش از  3مقاومت بیشتر )

تر از فوالد ارزان -فوالد معمولی(

                                                 
* * MMFX.  
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 -مقاومت در برابر خستگی -معمولی

 سختی باالتر. -جذب انرژی بیشتر

 

†سندویک نانوفلکسفوالد -6-3 †  

 -سبکی توأم با سختی و صُلبیت   

-کل پذیری باالش -اخت سطحی باالپرد

 -مقاومت بیشتر از سایر انواع بتن

قاومت عالی در م -ضریب ارتجاعی باال

مقاومت و در عین   -برابر خوردگی

   حال شکل پذیری باال

  

 -مزایای استفاده از نانو فوالدها 

حمل و نقل ، تر و پایاترفوالد سخت

، آسان، )عدم نگرانی از آسیب روکش(

شش )کاور( بتن، تراکم کمتر کاهش پو

تر میلگرد در بتن، آماده سازی راحت

)خم و برش(، سطح آن، لیز و لغزنده 

 نیست.

 

مطالعه موردی استفاده از -6-4

فناوري نانو جهت بهبود عملكرد 

 فوالد

مرکز کایدیوای کومپتز، آلن،    

آلمان )شرکت کایدیوای از تولید 

 د و پیشرو درهای منحصر به فرکننده

های لوازم میان تولید کننده

بهداشتی است.( در طرح ساختمان 

مرکزی شرکت یاد شده، نما در پس 

پوششی نقاب شکل پنهان شده است.این 

دار های فوالدی لعابنقاب از پانل

های است. هدف از استفاده از پوشش

آسان تمیز شونده بر روی محصوالت 

سرامیکی شرکت پیش گفته، سهولت پاک 

های ناشی از کاهش هزینهکردن و 

 تمیز کردن و نگهداری است.

 

                                                 
Sandvik Nanoflex 

 
مرکز کایدیوای کومپتز، آلن،  6تصویر شماره 

 آلمان
 

     انو و بتنن-5-6

های کلی متأثر از حوزه   

بتن  -نانوفناوری در بتن کارپذیرتر

افزایش  -ترتن مقاومب -تربادوام

بتن مقاوم در  -شکل پذیری بتن

افزایش سرعت( ارتقا ) -برابر سایش

 .هیدراسیون

 

  های ویژهنانو و بتن-6-6

 خود ترمیم شونده بتن 

 -گیری از ترکبتن نانو الیافی: پیش

های یخ زدن و مقاومت در برابر چرخه

  افزایش مقاومت کششی  -آب شدن

نانو بتن هوشمند گرمازا:  رسانایی 

گر سنجش حرارت در دارای حس -گرمایی

تایتانیا، استفاده از   -سطح بتن

آلومینا، هماتیت و پارافین حاوی 

   نانو کپسول پلیمری

 نانو سنگدانه و نانو غبار هوشمند                 

نانو ذرات سیلیس و کاهش خوردگی 

 فوالد
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 نانو پوشش بتن-7-6

محدود  ،شرکت در واکنش پوزوالنی   

 ، شدن عمق نفوذ عوامل مهاجم

 ،ب بتنآگیری از بیرون زدگی پیش

 ، دگر چسبی بهتر سنگدانه با سیمان

  سد شدن مسیر نفوذ یون کلر

  مقاوم سازی بتن با نانو الیاف،

نو ذرات سیلیکا یا به کمک نا

 های کربنرشته

 

کاربرد نانو فناوری در   2جدول 

 مهندسی ساختمان

 

 انتظارات
نانو 

 مواد

مصالح و 

 کاربرد

 ساختمانی

 مناسب مسلح سازی

جلوگیری از ترک 

 ردگیخو

نانو 

های لوله

 /کربنی

SiO2  /

Fe2O3 

 بتن

افزایش کیفیت جوش 

 پذیری

مقاومت در  افزایش

 برابر خوردگی

 نانو

ذرات 

 مسی

 فوالد

 خود تمیز شوندگی /

 ضد مه گرفتگی

ضد حریق /  ضد نفوذ 

 گرما

TiO2 / 

SiO2 
 پنجره

 ضد جرم گرفتگی

 خاصیت کشتن باکتری

TiO2 / 

نانو 

ذرات 

 نقره

 پوشش

گ ها/رن

 ها

به کارگیری کارآمد 

 تر انرژی خورشیدی

TiO2 / 

C60 / … 

های سلول

 خورشیدی

افزایش مقاومت / 

 آتش مقاومت در برابر

نانو 

های لوله

کربنی و 

نانو 

های رشته

پلی 

 پروپیلن

 سیمان

فراهم شدن امکان  نانو   حسگرها

پایش به موقع سالمت 

 سازه

های لوله

 کربنی

 

 انواع نانوپوشش ها -7

 (nano grade) پوشش های دانه ای-1

 پوشش های شبکه ای و چند الیه ای -2

(super lattic) 

 (Thin films) پوشش های الیه نازک-3

 پوشش های نانوکامپوزیتی-4

 

 پوشش های دانه ای -1-7

برای تولید پوشش های دانه ای    

از نانوذراتی استفاده می شود که 

نانومتر  5۰ابعاد آن ها کمتر از 

اشد. با چسباندن نانوذرات روی یک ب

ماده ی زمینه ما پوشش های دانه ای 

خواهیم داشت. نانوذراتی همچون دی 

اکسید تیتانیم، اکسید مس، اکسید 

روی و آلومینا از این دسته اند. 

به طور مثال از نانوذرات آلومینا 

 36و اندازه متوسط  %۹۹.5با خلوص 

نانومتر می توان در پوشش های 

به خراشیدگی، پوشش های نیمه  مقاوم

رسانا و پوشش های محافظ در برابر 

پرتو ماوراء بنفش استفاده کرد. به 

عالوه می توان ذرات آلومینا را 

بدون تغییر در ترکیب شیمیایی آن 

در رنگ های مختلف استفاده کرد. 

استفاده از پوشش دهی نانومتری 

موجب می شود که قطعات نیاز به رنگ 

ه باشند و عالوه بر آن، مجدد نداشت

سبک تر و دارای طول عمر بیشتری 

  باشند.

 

پوشش های شبکه ای و چند -2-7

 الیه ای

این پوشش ها از هزاران الیه و    

 5تا  1هر الیه با ضخامتی در حدود 

ساخته می شوند. هر الیه  نانومتر 
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ساختار کریستالی خاصی دارد و از 

، عناصر مختلفی نظیر نیکل، تیتانیم

وانادیم و آلومینیم ساخته می 

شوند. این پوشش ها بسیار متراکم 

بوده و چگالی باالیی دارند و به 

عنوان پوشش های چندالیه با دانسیته 

باال نیز شناخته می شوند. استفاده 

از این نوع پوشش ها روی قطعات 

صنعتی باعث بهبود خواص فیزیکی و 

شیمیایی آن ها و همچنین دوام 

است. از مهمترین پوشش  قطعات شده

 های شبکه ای می توان به پوشش های

AlN/ZrN ،CrN/AlN و TiN/CrN اشاره کرد.  

 

 پوشش های الیه نازک -3-7

پوشش های الیه نازک از الیه های    

متناوب با فازهای مختلف تشکیل شده 

اند. این الیه ها سختی و مدول 

االستیک باال و خواص سایشی خوبی 

افزایش سختی پوشش های  دارند. دلیل

نازک چندالیه، قرار گرفتن الیه های 

خیلی نازک با طول خط نابجایی 

متفاوت روی هم و در نتیجه نزدیک 

شدن استحکام به حد تئوری آن است. 

به دلیل متفاوت بودن طول خط 

نابجایی ها در هر الیه، نابجایی ها 

نمی توانند از یک الیه به الیه دیگر 

که طول خط نابجایی  حرکت کنند چرا

ها متفاوت است. همچنین الیه ها به 

قدری نازک هستند که منابع نابجایی 

 .به طور مستقل وارد عمل نمی شوند

بنابراین سختی این پوشش ها افزایش 

  .چشمگیری می یابد

 

 پوشش های نانوکامپوزیتی -4-7

در بین چهار نوع از پوشش های    

نانوساختار، پوشش های 

پوزیتی بیشترین کاربرد را نانوکام

دارند، زیرا با استفاده از آن ها 

می توان خواص منحصر به فرد 

شیمیایی و فیزیکی را بر روی سطح 

قطعات ایجاد نمود. در این پوشش ها 

که از دو فاز زمینه و تقویت کننده 

تشکیل شده اند، فاز نانوکریستالی 

)تقویت کننده( در فاز آمورف )ماده 

سازی شده است. فاز ی زمینه( جا

آمورف می تواند پوشش های شبه 

،  (Diamond like carbon)الماسی

کربونتیرید یا برخی ترکیبات دیگر 

با سختی و مدول االستیک مناسب 

باشد. به عنوان فاز تقویت کننده و 

 و AlN ،TiN نانوکریستالی نیز از

Si3N4  می توان استفاده کرد. به

با  TiN عنوان مثال با جاسازی ذرات

نانومتر در  11تا  ۸اندازه های 

 5۰می توان سختی در حدود  DLC پایه

 .گیگا پاسکال به دست آورد ۷۰تا 

سرعت رسوب دهی باال و یکنواختی 

پوشش ایجاد شده در رسوب شیمیایی 

بخار از مزیت های این روش است. 

برای ایجاد این نوع پوشش ها اغلب 

از روش پاشش حرارتی و کندوپاش 

تفاده می شود، زیرا این روش ها اس

 .در دماهای پایین قابل اجرا هستند

ضمن آن که بافت و اندازه دانه ها 

به وسیله این روش ها قابل کنترل 

  .است

به وسیله روش پاشش حرارتی، می 

توان پوشش های سرامیکی تک فاز و 

پوشش های کامپوزیتی با زمینه 

سرامیکی را بر روی قطعات رسوب 

ی از این پوشش ها، پوشش داد. یک

است که در حال  Al2O3/13TiO2 مرکب

حاضر روی بدنه کشتی ها و زیر 

دریایی ها با این روش رسوب داده 

 2می شود. همان گونه که در شکل 

مشاهده می کنید، در این روش یک 

گاز خنثی با دمای بسیار باال، سبب ِ 
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پاشش ِ ماده ی نانوساختار روی سطح 

د. و پس از سرد شدن مورد نظر می شو

ذرات پاشیده شده، پوشش های الیه ای 

  .روی سطح ایجاد می گردد

 

ثرات مثبت نانو مصالح بر ا-8

 اقلیم

های تأثیراستفاده از تکنولوژی   

نوین بر کاهش میزان مصرف انرژی در 

های آینده و طراحی آنها خانه

موضوعیست که در دو دهه اخیر توجه 

محققان را به بسیاری از معماران و 

خود جلب نموده است . در طی سالهای 

ای اخیر مطالعات و تحقیقات گسترده

در زمینه انرژیهای پاک و تجدید 

شونده صورت پذیرفته است. در این 

بین فناوری نانومواد جایگاه مهمی 

را در این عرصه اشغال نموده که در 

پی آن به دستاوردهای مهمی نیز 

های تدا جنبهنائل گردیده است.در اب

علمی موضوع، مورد بررسی قرار 

میگیرد و با جستاری در مبانی و 

مفاهیم پایدار معماری و نظرات 

بزرگان معماری جهان ، ارتباط این 

مفاهیم با معماری روشن میگردد و 

ای از در آخر با ارائه نمونه

دستاوردهای این تکنولوژی در 

-معماری به معرفی ویژگیها و افق

پیش روی معماران و طراحان هایی که 

خانه در آینده است میپردازیم. الزم 

به ذکر است که فناوری نانو نیز 

مانند همه فناوریها و پیشرفهای 

علمی بشر از دو روی سکه برخوردار 

است : روی مثبت و روی منفی . 

بدیهی است هر چه قابلیتها و 

های یک فناوری بیشتر باشد توانایی

کارگیری آن در ، اهمیت کنترل و ب

جهت ارتقاء زندگی بشر نیز مهمتر 

خواهد بود.به اعتقاد محققان و 

اساتید مراکز آموزش عالی کشور 

ورود ایران به دنیای مواد نانو و 

تحوالت اساسی در تولید مواد و 

محصوالت بر پایه نانو فناوری در 

ای نه چندان دور اجتناب آینده

ناپذیر خواهد بود و به تبع آن 

یر و تحول مصالح ساختمانی و تغی

تکنولوژی ساخت امری امکان پذیر 

 خواهد بود.

فناوری نانو در مقابل انواع 

، خاک، آلودگیهای زیست محیطی )آب

بسیار کاربرد داشته و  هوا و ...(

استفاده از آن باعث صرفه جوئی در 

حفاظت از  / انرژی هزینه/ مصرف /

منابع محیط زیست و پیشگیری و رفع 

و در نهایت  های زیست محیطیدگیآلو

 .شودای پایدار میدستیابی به توسعه

 ی زمینجلوگیری از گرم شدن کره

 

کاربرد نانو فناوری در مهندسی   3جدول 

 ساختمان

 

عدم تغییر در الگوی 

 بارش باران و برف

عدم تغییر در سطح 

 آبها

جلوگیری از تغییرات 

های منفی بر گونه

 گیاهی

زهای کاهش تولید گا

 ایگلخانه

 

 ثرات منفی فناوری نانو ا-9

نانوذرات همانند یک شمشیر    

دولبه دارای اثرات مفید و مضر می 

باشند در مقاالت قبلی سایت مطالبی 

درباب برخی کاربردهای این دسته از 

مواد نوشته شد و این نوشتار قصد 

دارد به برخی از اثرات مضر و 

شک بی .خطرناک نانو ذرات اشاره کند

اگر به روشهای صحیح کار با 

نانوذرات توجه شود از خطرات آن 

 .کاسته خواهد شد

ذرات نانو و فناوری نانو جدای از 

توانند دارای خطرات مفید بودن می
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احتمالی نیز باشند، بنابراین باید 

مسائل مرتبط با ایمنی و خطرات 

های جدید احتمالی همراه با این روش

گرفت. ذرات نانو ممکن  را در نظر

باکتریها را افزایش  است سرعت جهش

دهند و تهدیدی بالقوه برای محیط 

زیست و سالمت انسان باشند. علیرغم 

اینکه فناوری نانو محصوالت موجود را 

نماید، اندازه مؤثرتر و کارآمدتر می

این ذرات که جزء خواص مهم آنها 

تواند سالمتی و محیط زیست را است، می

های دید نماید. این ذرات از گردهته

گل گیاهان و مواد حساسیت زای 

معمولی نیز کوچکتر هستند و 

توانند تولید حساسیت نمایند. این می

توانند به سیستم دفاعی و ذرات می

ایمنی بدن موجودات زنده و انسان 

حمله کنند. بعضی از این ذرات 

های توانند پس از تنفس به کیسهمی

ا آسیب برسانند که در ههوایی ریه

‡این بین ماکروفاژها ‡ کنند تا سعی می 

آنها را از بین ببرند و مانع از 

عبور این ذرات و ورود آنها به خون 

شوند ولیکن ماکروفاژها در تشخیص 

نانومتر  ۷۰ذرات با قطر کمتر از 

شوند و این ذرات دچار مشکل می

توانند به آسانی در خون نفوذ می

شده است که نانوذرات نمایند. گزارش 

ه §مانند کربن سیا § و دی  

م که در فرآیندهای  ***اکسیدتیتانیو

صنعتی کاربرد زیادی دارند و به 

کنند، موجب آلودگی هوا نیز کمک می

های پوستی شده ایجاد التهاب و جراحت

و در ریه باقیمانده و انباشته 

یمی †گردند. ذرات اکسیدرو † † و دی  

اکسید تیتانیوم باعث تولید 

                                                 
‡ ‡ Macrophage.  
§ §Carbon blank.  

* * *deTitanium Dioxi.  
† † †Zinc Oxide.  

های آزاد در سلول پوستی شده رادیکال

رسانند و این آسیب آسیب می DNA و به

ش  DNA به ‡موجب جه ‡ ‡ و  شودمی 

تغییراتی در ساختمان پروتئین به 

آورد که ممکن است باعث وجود می

رسد که بنظر می .سرطان و تومور شود

عوامل  ،اکتیویته سطح و اندازه ذره

د. اصلی در سمی بودن نانو ذرات باشن

های منابع احتراق مانند اجاق

خوراکپزی گازی، احتراق گاز صنعتی و 

انواع وسایل گرم کننده خانگی موادی 

کنند که محتوی صدها یا را تولید می

لوله کربنی هستند و  هزاران نانو

ساختارهای نانو کریستالی دارند. 

 شواهد حاکی از آن است که نانو

های کربنی فرآوری نشده لوله

§انند آئروسلتومی § § را در طی جابجا  

کردن به وجود آورند. کارخانجاتی که 

های کربنی لوله موادی بر پایه نانو

ن کنند، تولید می ****مانند فولر

توانند باعث از بین رفتن می

†گلوتامین † † † ‡و آسیب اکسیداتیو  ‡ ‡ ‡ بر  

مغز ماهیان شوند. همچنین فولرن در 

تواند حرکت کرده و توسط خاک می

ی جذب شود و به این های خاککرم

 .ترتیب وارد زنجیره غذایی شود

 

 نتیجه-10

فناوری نانو از همگرایی علوم    

فیزیک، شیمی و زیست شناسی به وجود 

آمده است. نانو دارای ریشه یونانی 

باشد. این فناوری توانایی کار می

در سطح اتم و ایجاد ساختارهایی که 

نظم مولکولی کاماًل جدیدی دارند را 

آورد. ماده اصالح شده در اهم میفر

                                                 
‡ ‡ ‡Mutation.   
§ § § Aerosol.  

* * * *Full erene.  
† † † † Glutamine.  
‡ ‡ ‡ ‡ Oxidative.  
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مقیاس نانو، خصوصیات جدید و مفیدی 

گردد که قباًل در آن را دارا می

بسیاری از متخصصان،  .شدمشاهده نمی

محققان، مهندسان و دانشمندان علوم 

اجتماعی و سیاستمداران معتقدند که 

فناوری نانو موجب تغییرات مهمی در 

شود و این تغییرات جامعه می

تواند به اهمیت تغییرات حاصل از یم

 ساخت کامپیوتر 

ارزیابی شوند. فناوری نانو این 

کند که مواد امکان را ایجاد می

جدیدی تولید کنیم، موادی که به 

تواند اثرات مثبت صورت بالقوه می

یا منفی روی محیط زیست و بهداشت 

 .داشته باشند

 

 سپاسگزاري

بدینوسیله از ریاست محترم     

نشکده هنر و معماری دانشگاه دا

 سرکار ، آزاد اسالمی تهران غرب

که ما را در  خانم دکتر لیال زارع

نمودند  انجام این تحقیق یاری 

می و قدردانی صمیمانه تشکر 

 .مینمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع

 (،13۹۰امیرحیدری، زهرا،) [1]

استفاده از فناوری نانو در اقلیم 

های وم، همایش ملی بگرم و خشک

 بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی.

(، فناوری 13۹۰ثامری، حمید، ) [2]

نانو در صنعت ساختمان، تهران، 

 انتشارات سمت.

 ، وحید، کاظمی،رحیمی مهر [3]

ینده آدستیابی به (، 13۹2، )فرهاد

، سبز با استفاده از نانو تکنولوژی

همایش ملی معماری پایدار و توسعه 

 شهری.

دانیل؛ شریفی، فریبا؛ شودک،  [4]

(، مواد هوشمند و فناوری 13۹1)

نانو ؛ کاربرد در معماری و طراحی 

 داخلی، تهران، انتشارات غالمی.

کولبل، ماریوس؛ رضایی جعفری،  [5]

(، 13۹۰بهاره؛ دل زنده، علی؛ )

تکنولوژی انو در ساختمان، تهران، 

 انتشاارات  هله.

گالبچی، محمود؛ تقی زاده،  [6]

(، 13۹1؛ سروش نیا، احسان، )کتایون

نانو فناری در معماری و مهندسی 

ساختمان، تهران، انتشارات دانشگاه 

 تهران.

محمودی زرندی، مهناز؛ حریری،  [۷]

(، نانو در 13۹۰امیر حسین، )

 معماری، تهران، انتشارات یزدا.

(، معماری 13۹4مفاخر، فرشاد، ) [۸]

همساز با اقلیم، انتشارات آقای 

 اپ اول.کتاب، چ

(، 13۹1عباسی، علی و دیگران، ) [۹]

فناوری نانو در صنعت ساختمان و 

کاربدرد های آن ، تهران، انتشارات 

 برد.

 

 


