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نگهداری ساختمان و اجزای آن، از فعالیت های مهمی است که پس از ساخت بنا باید مورد توجه •
و مانند هر وسیله دیگری، ساختمان هم نیاز به نگه داری. طراحان و کاربران ساختمان قرار گیرد

یژه این مسئله، به ویژه در مورد سطوح در معرض دید، مانند نمای ساختمان اهمیت و. شستشو دارد
ژه هزینه و نیروی انسانی که به این منظور صرف می شود، در ساختمان های وی. ای پیدا میکند

ارقام قابل توجهی را به خود ( مانند آسمان خراش ها و ساختمان های بزرگی چون ورزشگاه ها)
ان و به منظور کاستن از هزینه های نگهداری و تمیز نگاه داشتن سطوح ساختم. اختصاص می دهد

ظور ایجاد همچنین کاهش تکرار این فرآیند، متخصصان عرصه فناوری نانو، از این فناوری نوین به من
.  اندامکانی برای تولید سطوح، با هدف خودتمیزشوندگی و آسان تمیزشوندگی استفاده کرده

.  دهمچنین امروزه از خاصیت خودتمیز شوندگی در رنگ های ترافیکی بسیار استقبال می شو
ان و محصوالتی که با این هدف تهیه می گردند، با استقبال چشمگیری از سوی طراحان، سازندگ

.مالکان ابنیه مواجه شده است



وشش پوشش های خودتمیزشونده به دو گروه آب گریز وآبدوست تقسیم می شوند و در هر دو نوع، پ•
گری از به واسطه آب، آلودگی را از سطح می زداید، یکی به واسطه تشکیل قطرات کروی شکل و دی

در پوشش های آب دوست آب در سطح گسترده می. طریق تشکیل ورقه های نازک آب روی سطح
طوح آب درحالیکه در س. شود و به این ترتیب می تواند آلودگی ها را با خود حمل کند و از بین ببرد

.گریزقطرات آب روی سطح می لغزند و آن را تمیز می کنند



ر فصل زاویه تماسی مایع د. پدیده خودتمیزشوندگی به زاویه تماسی مایع با سطح بستگی دارد•
به. مشترک سه فاز جامد، مایع و گاز در محل تماس قطره مایع با سطح جامد تشکیل می شود

درجه باشد، ۹درجه باشد، سطح را آب دوست واگر بیشترازه۹۰طورکلی، اگر زاویه تماسی کمتر از 
ا زاویه سطوح با زاویه تماس نزدیک به صفردرجه ابرآبدوست وسطوح ب. سطح را آب گریزمی نامند

ن سطوح آبگریز دارای انرژی سطحی بسیار پایی. درجه ابر آبگریز نام دارند۱۵۰تماس بیشتر از 
بروز استفاده از فناوری نانو و. هستند، درحالیکه انرژی سطحی سطوح آب دوست بسیار باالست

.اخته استخواص متفاوت در ابعاد نانومتری دستیابی به سطوح ابر آبگریز و ابر آبدوست را ممکن س



ن علت این گیاه به ای. منبع الهام سطوح خودتمیزشونده آبگریزبه گیاه نیلوفر آبی باز می شود•
ب به در این گیاه، آ. موردتوجه قرار می گرفته که از پاکی وتمیزی استثنایی برخوردار بوده است

ی و محض تماس با سطح به شکل قطرات کروی تجمع یافته و با لغزش از روی سطح ذرات آلودگ
خاک را با خود از روی سطح می زداید



سکوپی خاصیت آب گریزی بعضی از گیاهان مانند نیلوفر آبی به دلیل وجود ناصافی های میکرو•
.  اشنداست که سبب می شود سطوح زبری بر روی برگ ها پدید آید که دارای خاصیت آب گریزی ب

بین هوا و زمانی که یک سطح دارای بافت زبری در مقیاس میکرومتریا نانومترباشد، فصل مشترک
ی بین قطره آب دریک قطره که بر روی سطح قرار گرفته است افزایش پیدا می کند و نیروی موئینگ

یان پیدا بنابراین، قطره آب شکل کروی به خود می گیرد و به راحتی جر. وسطح شدید کم می شود
میکند و ذرات آالینده موجود بر روی سطح، به قطرات آب چسبیده و با غلتیدن قطرات آب ،

.آلودگی ها نیز از سطح زدوده می شود

اختار با الهام از اثر نیلوفر آبی، امروزه سطوح و پوشش هایی تولید می شوند که به دلیل ریزس•
بری در با استفاده از فناوری نانو و ایجاد سطوحی که ز. زبرشان دارای اثر خودتمیزشوندگی باشند

متری مقیاس نانومتر داشته باشند سطوح فوق آبگریز پدید آمده اند که از امکان ترشدگی ک
.برخوردارند



.ی گرددرنگ های خودتمیز شونده آب گریز معموال با استفاده از نانو سیلیس های آب گریز تولید م•

های درحال حاضر تیم تحقیقاتی شرکت سیکلمه در نمونه های آزمایشگاهی خود توانسته، رنگ•
۱۰۵بوده با استفاده از نانوذرات آب گریز سیلیکایی به 8۵ترافیکی خود را که دارای زاویه تماس 

درجه افزایش دهد



.  زدارندنوع دیگر پوشش های خود تمیز شونده عملکردی کامال متفاوت نسبت به پوشش های آبگری•
وشش این پ. پوشش های آب دوست منحصرا تکیه بر جریان آب برای تمیز کردن آلودگی سطح ندارند

ی کنند و ها در اثر خاصیت فتوکاتالیستی خود، با قرار گرفتن در معرض نور آلودگی سطحی را تجزیه م
در این گونه پوشش ها رشد تجاری باالیی. با جریان یافتن آب روی سطح آلودگی ها پاک می شود

.صنعت پیدا کرده اند

ی و آب درواقع خاصیت خودتمیزشوندگی برای سطوح آب دوست ناشی از دو خصوصیت فتوکاتالیست•
ستی نشان از خود خاصیت کاتالی( فوتو)مواد فتوکاتالیست موادی هستند که در حضور نور . دوستی است

ند سرعت یعنی اگراین مواد در معرض تابش نور قرار گیرند، به عنوان یک کاتالیست می توان. می دهند
ی مواد فتوکاتالیست ساختار شیمیای. انجام یک واکنش خاص را بدون دخالت در آن افزایش دهند

ستی، در طول ترکیب آلی فرآیند فوتوکاتالی. آلودگی ها را در مجاورت نور خورشید از بین می برند
له جذب ساختار شیمیایی آلودگیهای ارگانیک و سایر ناخالصی ها که بر روی پوشش قرار دارد به وسی

وم استفاده می برای فرآیند فوتوکاتالیستی معموال از دی اکسید تیتانی. نور خورشید شکسته می شود
.شود



ش در معرض هنگامی که پوش. شکل زیر پدید آب دوستی را با استفاده از دی اکسید تیتانیم نشان میدهد•
.نور خورشید قرار می گیرد دارای خاصیت آب دوستی می شود



و همچنین انواع مختلفی دیگر از اکسیدهای فلزی مانند اکسید کادمیوم، روی، زیرکنیوم، تنگستن•
تیتانیوم سولفیدهای آن ها در ابعاد نانومتری دارای خاصیت خود تمیزکنندگی هستند، اما دی اکسید

.به دالیل زیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

ارزان و قابل دسترس است•

مقاومت به خوردگی باال دارد•

اکسیدکننده قوی است•

پدیده فوتوکاتالیستی می تواند در دماهای معمول رخ دهد•

واکنش می تواند در اتمسفر اکسیژن رخ دهد•



و ذرات و پوشش های با ابعاد ( نانومتر۱۰تا ۱ابعاد در اندازه بین )ذرات و پوشش های با مقیاس نانو •
نو خواصی از نیمه هادی ها با ابعاد فیزیکی نا. میکرو و ماکروی تیتانیا خواص متفاوتی از خود نشان میدهند

در ابعاد نانو نسبت سطح به حجم. خود نشان می دهند که در مقیاس توده ای در آنها دیده نمی شود
ح و تجزیه امکان ایجاد حفره های الکترونی درسط. افزایش می یابد و خواص الکترونی نیز تغییر می یابد

یتانیم به به همین دلیل، معموال از نانوذرات اکسید ت. ترکیب شیمیایی آلودگی ها افزایش پیدا میکند
ی نیز افزایش با کاهش ابعاد ذرات ، درصد فعالیت فوتوکاتالیست. عنوان سطوح ابرآبدوست استفاده می شود

پیدا می کند



هردونوع روتایل و آناتاز فعالیت فوتوکاتالیستی دارند اما نوع آناتاز فعالیت فوتوکاتالیستی به مراتب بیشتری دارد



ود به همین فرآیند فوتوکاتالیستی عالوه بر تخریب آلودگی های آلی، سبب تخریب رزین موجود در رنگ هم می ش•
.دلیل سطح رنگدانه تیتانیوم دی اکسید باید اصالح شود تا آسیب به رزین به حداقل برسد



.اصالح سطح تیتانیوم دی اکسید توسط موارد زیر صورت می پذیرد•






