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  نانو و صنعت ساختمان فناوري

، شيشه در اين راستا بيشترين سهم را صنايع فوالد  .داردفناوري نانو در صنايع ساختمان هم نقش بسزايي
 ذرات در صنعت ساختمان كه مهمترين آن ها نانولوله هاي كربنيكاربرد نانو.  بتن ايفا مي كنند و

)CNT(  دياكسيدتيتانيوم و )TiO2 (هستند .  

 

نازك كاري نيزر بخش در سازه هاي اصلي باعث افزايش خواص مكانيكي نمونه ها شده و د "عموما
نانو.  خارجي ساختمان ها نيز از اهميت ويژه اي برخورداراست پوشش ها در نماي داخلي وكاربرد نانو
، نماي جذب كثيفي را به حداقل مي رسانند ي ساختمان ضمن اينكه باعث دفع آب شده وپوشش ها

  . سازند مي مقاوم UV ساختمان را در مقابل اشعه

  

، چوب ، مرمر ، كاشي ، معمولي سنگ ، سفال ، آجر ، سيمان : جمله از سطوحي در نانوپوششها اين
تميز خود و تعميركننده خود ، شده تقويت بتن ساخت.  روند مي كار به بتن و فوالد ، شيشه ، سراميك
دردر نتيجه صرفه جويي  ، مقاوم در برابر آتش وكنترل كننده انرژي و ، شيشه هاي خود تميز شونده شونده

كه باعث عدم نفوذ باكتري ها به ساختمان هاي علم نانو ، استفاده از رنگ هاي حاصل از مصرف انرژي
، محيطي عاري از باكتري و ماهيتي عمري طوالني به آنها غيره شده و و ، بيمارستان ها ، مسكوني اداري

فناوري نانو در صنعت ساختمانفرسودگي مي بخشند نيز از ديگر كاربردهاي مهم  غير قابل كثيف شدن و
  . است

. هستيم بدين ترتيب به راحتي مي توان تشخيص داد كه ما با دنياي تازه اي به نام فناوري نانو روبرو
، فناوري اين علم ITتوسعه  ، موتور و متخصصان علم نانو براين باورند كه بعد از توليد ماشين هاي بخار

  . سان ها بازخواهد كردبه دنياي ان افق هاي تازه اي را

فنĤوري ها بتوان مواد و ي كوچك كند كه با دوباره سازي آن، قادراست مواد را تا اندازه ا فناوري نانو
  .هاي جديدي را به دنيا عرضه نمود
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به صورت پودر با نانو پليمرها مخلوط سراميك را مي توان به ابعاد نانو درآورده و گل رس و :براي مثال
  .مقاوم را كه نمونه آن تا به حال ديده نشده بوجود آورد محيطي خنثي مصالحي سخت و در كرده و

  
  ساختماني هاي پوشش و نانو فناوري

، ستيكيپال  ، اي شيشه سطوح : ازجمله ساختمانها خارجي و داخلي سطوح در ساختمان هاي نانوپوشش
  . استفاده مي شوند...  بتني وسيماني و  ، ، سراميكي ، كاشي آجري ، ، سنگي ، فوالدي چوبي

روي بر واكنشها ، هستند آبگريز فوق ويا آبدوست فوق "كه عموما) سطوح هوشمند(اين سطوح  در
سالمتي وبراي بوده باكتريال آنتي  ساختمان نانوپوششها كه ذكراست به الزم.  گيرد مي صورت سطح

  . سان بي ضررهستندان

  

  

  تاثير لوتوس

  سنگ وچوبنانو پوشش هاي 

،  ، هوا ، مقاوم در برابر آب ي آنتي باكتريالاين نانوپوشش ها
 پوششهاي مواد ارگانيكي و غير ارگانيكي هستند و يكي از

  . روند مي شمار به ساختمان صنعت اصلي

 حفظ ضمن كه هستند تركيباتي چوب و سنگ نانوپوششهاي
حسط از را ها آلودگي و ساير و چربي ، آب و شده سطح در چسبندگي ايجاد عدم باعث سطح اصلي ظاهر

دارند مكندگي خاصيت نفوذپذيركه سنگي سطوح براي وچوب سنگ نانوپوششهاي "ضمنا.  دفع مي كنند
سراميك و شيشه ، نقره ، الماس شامل "معموال نانوپوششها اين تركيبات.  دارند بسياري استفاده موارد نيز

ها فاز حامل آب والكل آن اكثر در اما ، باشند متفاوت است ممكن مصرف موارد به باتوجه و ميباشند
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 .گراد مقاوم هستنددرجه سانتي 300ذرات آنها تا است و

  
  : مزيت ها

ها، امكان تميز شدن لك عوامل محيطي ، حفظ سطوح در برابر ، حفظ تنفس سطوح دارپوشش سطوح منفذ
، جلبك و مشابه آنها و محافظت سطوح جلوگيري از ايجاد كپك،  روغن ها با آّب چربي ها و : جمله از
 . نم وكثيفي ها تاثير از

  
  : موارد مصرف

 چوبي سطوح -١
 

جالدارو چوبي سطوح براي معمولي چوبي درسطوح براستفاده ،عالوه وچوب سنگ نانوپوششهاي
از پس ماه سه جالدار چوبي سطوح در.  گيرند مي قرار استفاده مورد هم شده رنگ چوبي سطوح
چندمنظوره نانوپوششهاي از شده رنگ چوبي سطوح وبراي گيرند مي قرار استفاده مورد جال اعمال
   ميشود استفاده
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تمان هايي كه با سيمان هاي اليافي ساخته مي شوند پس از مدتي به منبع لكه وكثيفي تبديل مي شوند
تاثير نورخورشيد آنها با مكيده و كپك ها را و ، كثيفي ها ساختمان ها نماي استفاده شده درسيمان . 
مشكلي بسيار كار ها كثيفي و  داخل ماتريس جايگزين مي كند و دوركردن اين لكه ها بخوبي در را

  . است
به غيره و باكتريها ، كثيفيها نفوذ عدم باعث ساختمان نماي در چوب و سنگ نانوپوششهاي از استفاده
  . نمايند مي حفظ خوبي رابه نما اوليه ظاهر و ميشوند ماتريس داخل
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  سراميك ها آجرها و- 3

روي سطوح ساختمان ها باعث درخت هاي بزرگ اطراف ساختمان ها با به جا گذاشتن آثار خود بر
براي تميز كردن آن به خود گرفته و مي شوند نماي ساختمان ها به مرور زمان رنگ سبز درختان را

، اما اين عمل نيز باعث مي شود پس از فشارهاي قوي استفاده شود تميزكننده با ابزار مي بايست ازها 
به از قبل كثيفي ها را راحت تر چند ماه درسطح ساختمان چسبندگي بيشتري ايجاد شود و سريع تر و

به نظرچوب ضروري  نانوپوشش هاي سنگ و نيز استفاده از  اين گونه موارد خود جذب كنند در
  . مي رسد

  
  گازي بتن و ها سنگ ماسه- 4
اغلب در آتليه ها و ايوان ها به كار مي فيد رنگي دارند وس ساختار كه هايي سنگ ماسه و گازي بتن
مي ظاهر آنها خيلي سريع به صورت نامطلوبي تغيير چربي ها را جذب كرده و ، كثيفي ها و روند
اما در.  فشار بسيار قوي نيز كارساز نمي باشد كننده هاي باتميز در اين شرايط استفاده از.  كند

، چوب درحالي كه به سطح اجازه تنفس داده مي شود صورت استفاده از نانو پوشش هاي سنگ و
  . ساختار اصلي سطح حفظ مي شود ، بدين ترتيب رنگ و باعث عدم نفوذ مواد به سطح مي شوند

  
  سنگي لوحهاي و ها كاشي- 5

هاي مجسمه و ها باغچه با همراه ساختمانها شوند مي باعث چوب و سنگ نانوپوششهاي از استفاده
  . زمان در رنگ آن ها تغييري ايجاد نشود يرات محيطي محفوظ مانده و به مرورتاث از آنها اطراف
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 شيشه- 6

از برخي به ادامه در ، دارند را كاربرد بيشترين اتومبيل و ساختمان صنايع در شيشه هاي نانوپوشش
  . است شده اشاره ساختماني درصنايع آنها  كاربردهاي

  

  شيشه هاي خود تميز شونده - 1- 6

سطح.  دوست تشكيل مي دهندنانومتر در سطح شيشه يك فيلم آب ضخامت چند ، با وشش هانانوپ نوع اين
مقابل ، در داده وآب جمع شده در سطحهيدروفيل آنها از تاثير نور خورشيد يك فوتوكاتاليست تشكيل 

بدين ترتيب آب جمع شده در سطح روي خود افزايش داده و هوا را بر/  نيروي جاذبه زمين ميزان آب
. بوجود مي آورد بخودي خود امكان تميز شدن را پخش شده و "تماما
نشان خود از را گيتميزشوند صيت خودروي شيشه پس از شش هفته خا پوشش هاي استفاده شده بر نانو
:موجود در اين نانوپوشش ها داراي دو خاصيت است   TiO2 نانوذرات متخصصين گفته به بنا.  دهند مي

، ديگر آن كه داراي خاصيت ضد عفوني كنندگي يكي از آن ها فوق العاده هيدروفيل بودن آن است
گذشت چند هفته در پس از اين تاثير.  تجزيه آالينده هاي آلي است به شكستن و قادر TiO2، زيرا  است
را ها شيشه و ، شده جايگزين شيشه ماتريس داخل در بايد اكسايد دي تيتانيوم زيرا ، شود مي ايجاد  شيشه

از بين به صورت كاتاليتيك تجزيه نموده و سپس كثيفي هاي محيط را جود رها كرده ومو هاي كثيفي از
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اي باقي بماند سطح از سطح باعث مي شود بدون اينكه لكهب درخاصيت پخش شوندگي مساوي آببرد
  . ها عاري شود كثيفي

  

  
  

  

  شيشه هاي كنترل كننده انرژي - 2- 6

كاهش شديد امواج ماوراء ، قادرند با ساير خصوصيات رنگ و بودن تنوع در اين نوع شيشه ها ضمن دارا
درصد از 80در تابستان تا  درصد و 85زمستان تا ، در  مرئي تنظيم عبور نور مادون قرمز عبوري و بنفش و

، نقش بسزائي داشته در صرفه جوئي مصرف انرژي هدر رفتن انرژي داخل ساختمان جلوگيري كرده و
   باشند

  

  آتش برابر در محافظ هاي شيشه - 3- 6

  . است نانو فناوري دستاوردهاي از ديگر يكي نيز آتش برابر در محافظ هاي شيشه
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ميان دو صفحه در)  SiO2 ( سيليس نانوذرات محتواي شفاف اليه يك قراردادن طريق از محصول اين
، تيره و شيشه اي ساخته مي شود كه در هنگام گرم شدن شيشه اين اليه شفاف تبديل به محافظي سخت

  . برابر آتش مي شود مقاوم در

  

  بتن -٢

اين درك منظور به است انجام حال در بتن ساختمان در نانو فناوري بكارگيري زمينه در بسياري تحقيقات
كه براي AFM  ،  SEM   ،FIB هاي ميكروسكپ:  مانند هايي فناوري از پايه علم سطح در مطلب

  . مطالعه در مقياس نانو ساخته شده اند استفاده مي شود

  

  ) SiO2 ( سيليسها نانو - 1- 7

را در بتن افزايش داده كه اين به افزايش چگالي با استفاده از نانوذرات سيليس مي توان ميزان تراكم ذرات
افزودن نانوذرات.  در نتيجه ويژگي هاي مكانيكي مي انجامد نانوساختارهاي تشكيل دهنده بتن و ميكرو و

–سيليكات  -كلسيم ( H-C-S  سيليس به مواد بر مبناي سيمان هم موجب كنترل تجزيه شيميايي ناشي از

نيز جلوگيري از نفوذ آب به داخل بتن مي ، و نشست كلسيم در آب رخ مي دهد، كه در اثر  ) هيدرات
  . دوي اين موارد دوام بتن را افزايش مي دهند شود كه هر

  

  ) CNT (لوله هاي كربني نانو - 2- 7

تاكنون خواص خصوص كاربردهاي نانولوله هاي كربني در حال انجام است و تحقيقات گسترده اي در
كه چگالي آن ها يك ششم چگالي وجود اين ؛ براي مثال با از آن ها كشف شده است قابل مالحظه اي

درصورت افزودن نيم الي.  استحكام آنها هشت برابر فوالد است پنج برابر و ، مدول يانگ آنها فوالد است
. ( يابد يك درصد وزني از اين نانولوله ها به ماتريس بتن خواص نمونه ها به طور قابل توجهي بهبود مي
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  ) . چند جداره مورد استفاده قرار مي گيرند يا ي كربني به صورت هاي تك جداره ونانولوله ها

  
  

  )  Nano-Clay  (  ذرات رسنانو - 3- 7

روي ويژگي نحوه تاثير آنها بر مختلف و)  binderمالت هاي  (چسب هاي  برخي از انواع نانوذرات در
برابر دي ، مقاومت در انتقال يون هاي كلر ؛ مانند ممانعت از بتنهاي كليدي مرتبط با فرسايش

  . عمق نفوذ هدايت مي شوند ، جذب آب و ، پخش بخار آب كربناكسيد

، نتايج ) Nano-Clay ( وزن ملكولي پايين ونانوذرات رس ي حالل متشكل از رزين اپوكسي بانوع
  . اميدواركننده اي را در اين زمينه نشان داده است

  

  ) Fe2O3 ( هماتيت يا اكسيدآهن نانوذرات - 4- 7

، پايش سطوح صورت اضافه نمودن نانوذرات اكسيد آهن به ماتريس بتن عالوه بر افزايش مقاومت بتن در
  . طريق اندازه گيري مقاومت الكتريكي برشي امكان پذير مي سازد تنش بتن را از
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  ) TiO2 (  نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم - 5- 7

ذرات دي اكسيد تيتانيوم هم براي بهبود ويژگي هاي بتن در نماي ساختمان ها به عنوان پوشش بازتابنانو
هاي فوتوكاتاليستي قوي قادر به شكستن طريق واكنش ذرات ازاين نانو.  كننده مورد استفاده قرار مي گيرد

  . باكتريايي هستندغشاي  و)  VOC ( تركيبات آلي فرار ، تجزيه آالينده هاي آلي و

. شيشه ها اضافه مي شوند ، سيمان ها و عفوني كنندگي به رنگ هابه همين جهت براي ايجاد خاصيت ضد
بطور موثري حفظ داراي رنگ سفيد و درخشندگي خاصي است و اين درخشندگي را  TiO2 بتن حاوي
 . چنين ويژگي هستندبتن معمولي فاقد  درحالي كه ساختمان هاي ساخته شده با.  مي نمايد

  فوالد -٣
اضافه است داده نشان تحقيقات . است ساز و ساخت صنعت در مهم بسيار فلزات از يكي فوالد
تعداد عوامل نتيجه در و كاهد مي فوالد سطحي هاي ناهمواري از فوالد به مس نانوذرات نمودن

هايي مانند پل ها و برج در نهايت ترك خوردگي هاي ناشي از خستگي سازه افزايش دهنده تنش و
  . محدود مي سازد ، كه در آنها بارگذاري به طور متناوب انجام مي گيرد را ها

  

  حسگرها -٤
كاربردهاي زيادي در سازه هاي بتني داشته فناوري نانو نيز مي توانند به نوبه خود ي مبتني برحسگرها

؛ توانند براي هدف هاي مختلفي نظير، اين حسگرها مي  دوام بتن ؛ براي كنترل كيفيت و باشند
، غلظت كلر ، رطوبت دما : دوام بتن مانند ، پارامترهاي موثر در ، ميزان افت بتن اندازه گيري چگالي

، PH ارتعاش طراحي شوند ، خوردگي ميلگردها و ، تنش دي اكسيدكربن ؛ .  
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