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 بهره وری انرژی در ساختمان هتل با بکارگیری فناوری نانو
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 چکیده

می باشند، از  ترین مصرف کنندگان انرژی امروزه توجه به بهره وری انرژی در طراحی ساختمان ها که به عنوان یکی از عمده

سپس از حداکثر منابع  به این منظور ابتدا باید نیاز کلی ساختمان به انرژی را محدود نمود و. اهمیت باالیی برخوردار است

حاضر است  نوین در قرن برای این کار در گام نخست از فناوری نانو که یکی از بزرگترین فن آوری های. پایدار انرژی بهره برد

جویی اقتصادی به ساختار  استفاده می نماییم و با افزایش کیفیت مصالح صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه

نتایج . سال متعادل ساختیم از این رو با بکارگیری این روش، نیاز انرژی هتل را در تمام طول. ساختمان هتل دست می یابیم

 .ایی باالیی برخوردار استنشان داد که روش مذکور از کار

 

 بهره وری انرژی، طراحی هتل، فناوری نانو : واژه گان کلیدی

 

 مقدمه 

نقش معمار از آن جهت که شالوده طراحی ساختمان را می نهد و تقریبأتمامی تصمیماتی که مشخص کننده رفتار نهایی 

در حقیقت با ارائه نخستین . (0931مدی، ) اهمیت استبسیار حائز با محیط هست پایه گذاری می نماید ساختمان در ارتباط 

معمار در مرحله اول در یک حالت ترکیب عمل می کند، نه در . طرح مایه ها حدود کارایی نهایی ساختمان را تعیین می نماید

ئل انرژی که مساحالت تحلیل و سعی می کند تا ایده ها را با هم ترکیب کند سپس باید با تحلیل اطالعات به فرمی دست یابد 

تا  91 از آنجا که ساختمان یکی از عمده ترین بخش های مصرف انرژی و با مصرف (. 0933آقایی، )را به خوبی پاسخگو باشد
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پس توجه به بهره وری انرژی در این بخش به میزان بسیار مؤثری می تواند در راستای کاهش  درصد در ایران می باشد، 93

این کار با طراحی معماری تکنولوژی ساختمان  (. 0933دهکردی و همکاران، )  ی داشته باشدسازنده ا مصرف انرژی نقش 

سپس می توان از حداکثر پتانسیل انرژی . برای رسیدن به مناسب ترین فرم پاسخگو به مباحث انرژی امکان پذیر می باشد

در این هتل می توان از . با یکدیگر بکار برد( انون)تجدید پذیر محل ساختمان بهره برد و آن ها را به صورت ترکیبی و مکمل 

حداقل  ری نانو هتلی بادر این مقاله ابتدا به کمک فناو. مورد نیاز استفاده کردها، نانو شیشه ها جهت تامین انرژی نانو پوشش 

 . مصرف انرژی طراحی شده است

 لزوم بکارگیری نانوتکنولوژی 

اندازه ذرات در نانوتکنولوژی بسیار مهم است، چرا  .استفاده ماده در ابعاد نانومتری استنانو تکنولوژی توانایی ساخت، کنترل و 

گذار است و خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتم ماده در خصوصیات آن بسیار تاثیر که در مقیاس نانویی، ابعاد

مختلف متفاوت است، اما به طور معمول مواد نانو به  این اندازه در مواد. ها و مولکول ها با خواص توده ماده متفاوت است

نبست سطح به حجم باالی نانو مواد یکی  .نانومتر باشد گفته می شود 011موادی که حداقل یکی از ابعاد آن ها کوچک تر از 

ماده غالب می  در این مقیاس رفتار سطوح بر رفتار توده ای. از مهم ترین خصوصیات مواد تولید شده در مقیاس نانویی است

دمای ذوب، خواص مغناطیسی و رنگ را ایجاد می  امکان تغییر خواص ماده مانند در ابعاد نانویی قوانین فیزیک کوانتوم،. شود

 :روش های ساخت مواد نانویی را می توان به دو روش کلی طبقه بندی کرد. کند

در واقع این امکان وجود  .ختارها از میکرومتر به نانومتراین روش عبارت است از کوچک کردن اندازه سا :روش باال به پایین

امروزه این عمل توسط شکست فیزیکی و شیمیایی انجام پذیر  .دارد که مواد را آن قدر تجزیه کنیم تا به حد نانومتری برسند

 .است

ورت کنترل شده به منظور های اتمی و مولکولی به صه این روش مبتنی بر در کنار هم قرار دادن تود :روش پایین به باال

 . استبزرگ ترساخت سیستم های 

باال به پایین اما روش های تولید  ; روش تولید پایین به باال را فقط برای ساخت مواد در مقیاس نانومتری می توان استفاده کرد

 (.(Mann, 2006کاربرد دارند ( میکرو)و هم برای ( نانو) هم برای تولید مواد

 کاربرد نانوتکنولوژی 
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در مورد کاربردهای . یع مختلف معرفی می شوده نو بودن این فن آوری، هر سال کاربرد های جدیدی از آن در صنابا توجه ب

 : نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان به طور خالصه می توان به موارد زیر اشاره کرد

هم . یت سیمان و بتن می شودبود خواص مکانیکی و افزایش کیفبه استفاده از نانوذرات باعث: بهبود خواص سیمان و بتن

چنین نانو ذرات و روکش های نانویی از نفوذ عوامل مخرب خارجی به داخل بتن که سبب کاهش دوام و پایانی و افزایش 

بتن های با )ها در  از کاربرد های نانو ساختارها در بتن ها می توان به استفاده از آن. می شود، جلوگیری میکند سرعت تخریب

افزودن نانوسیلیس سبب بهبود تراکم ذرات می شود، استحکام بتن را افزایش . اشاره کرد(بتن ها خود تراکم)و ( عملکرد باال

استفاده ازدی اکسید تیتانیوم سبب ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی و . می دهد و از نفوذ آب به درون بتن جلوگیری می کند

له های کربنی از دیگر افزودنی های بتن نانو لو. رخشندگی به بتن می بخشدتن میشود و رنگ سفید و دضدعفونی کنندگی ب

کام آن ها هشت برابر تحاست که با اینکه چگالی در حدود یک ششم چگالی فوالد دارند، مدول یانگ آن ها پنچ برابر و اس

ن یک تسلیح کننده مناسب، با قابلیت پل زدن بین ترک ها و از این افزودنی نانویی می توان به عنوا. بیشتر از فوالد است

بیگدلی و همکاران، )نانو ذرات هماتیت نیز سبب افزایش مقاومت بتن می شود. کاهش ابعاد و تغییر شکل ترک ها، استفاده کرد

0933) . 

یک و کاشی ها، پوشش از جمله نانو پوشش ها می توان به پوشش های سنگ و چوب، پوشش آجرها، سرام: نانو پوشش ها

مهم ترین مزایای استفاده از نانو پوشش ها عبارت است از ایجاد . های سطوح بتنی و پوشش سیمان های الیافی اشاره کرد

پوشش عایق مناسب، عدم نفوذ عوامل خوردگی به داخل این پوشش ها، افزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت، افزایش 

 .  (E.Bell, 2007)است  ایش و پوسیدگی و خاصیت خود تمیز شوندگی این سطوحمقاومت در برابر خوردگی، س

از کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساخت شیشه می توان به محصوالتی مانند شیشه های خود تمیز شونده، : نانو شیشه ها

های خود تمیزشونده از نانو در ساخت شیشه . تش اشاره کردآشیشه های کنترل کننده انرژی و شیشه های محافظ در برابر 

شیشه های . این شیشه ها دارای خاصیت ضد لک و ضدعفونی کنندگی هستند. ذرات دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود

محافظ در برابر آتش از طریق قرار دادن یک الیه شفاف محتوی نانو ذرات سیلیس در میان دو صفحه شیشه ای ساخته می 

رفتن انرژی داخل ساختمان نده انرژی سبب کاهش عبور نور مرئی و هم چنین جلوگیری از هدر شیشه های کنترل کن. شوند

   (.0931سلطانی، )می شوند 

 کاربرد های فناوری نانو در ساختمان هتل 
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 میلیارد 01با تولید ساالنه بالغ بر ( یک محصول مصنوعی ساخته شده از سیمان، مکمل های بتن مانند شن، ماسه یا آب)بتن

تن در سراسر جهان، فراوان ترین کاالیی است که به وسیله بشر تولید می شود و مهم ترین مصالح ساختمانی است که در 

 .افزایش مقاومت در بتن به ساختار بلورین آن بستگی دارد که اندازه آن تنها چند نانومتر است. ساخت و سازه ها بکار می رود

مواد مکمل در مصالح کاربرد  نانو مواد به عنوان واد در حوزه مصالح ساختمانی سیمانی،در سال های اخیر و با شروع بهسازی م

استحکام و  فناوری نانو از طریق به کارگیری نانوپودرها به عنوان مواد مکمل در مخلوط سیمان باعث بهبود در مقاومت،. دارد

ومغناطیسی، محافظت گرمایی، کنترل اهمیت فرایند پذیری مصالح شده و تغییر در خواص دیگری مانند حفاظت الکتر

از جمله مواد مکمل برای بهینه کردن خواص مالت بتن در مقیاس . حرارتی، تغییر رنگ و واکنش های کاتالیستی می گردد

که به صورت )یا کوپولیمر بلوکی ( برای مثال دی اکسید سیلیکون کلوئیدی)نانو می توان به اکسیدهای فلزی نانو مقیاس

با استفاده از دی اکسید سیلیکون کلوئیدی که اندازه ذرات آن به طور معمول در محدوده . اشاره نمود( تولید می شوند تجاری

نانومتر است، استحکام و مقاومت بتن در برابر خوردگی که بتواند پس از واکنش، محصولی با استحکام بیشتر به وجود 91تا  3

انند ترکیبات شیمیایی اصالح شده سیمان، تاثیر مثبتی بر روی بتن ایجاد می سرعت و شدت واکنش واکنش نیز م. بیاورد

هستند، که در ترکیب  مصالحی چون گچ یا بتن  PCM مواد تغییر فاز دهنده  یکی از زمینه های پژوهشی جالب توجه،. کند

بدین صورت که وقتی هوا سرد است . قرار میگیرند و عمل تنظیم دما در ساختمان را بهبود می بخشند( اتوکالوی) اسفنجی

PCM ها با گرمای تولید شده از طریق گرمای تراکمCondensation) )کنند و در تابستان نیز  ، نمای ساختمان را گرم می

ها در  PCM. رمای موجود به وسیله ی فرایند ذوب مصرف شده و یک اثر خنک کنندگی در نمای ساختمان ایجاد می شودگ

  (0930و همکاران ، حسینی)الح مختلفی در بازار موجود هستند حال حاضر برای مص

                                 

 

 

 

 

 خود بتن در سیالت بهبود گیرند می قرار بتن ماتریس ترکیب به در منجر سیمان ماتریس در کننده پر عامل عنوان به پلیمرها-1شکل 

شوند می متراکم  
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 . گیرند می قرار بتن ماتریس ترکیب در ساختمان، نمای در دما تنظیم برای دهنده، فاز تغییر مواد -2شکل 

 

 

 نمای بیرونی و بام هتل 

با . خواص سطوح نمای ساختمان چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه می کندفناوری نانو روش های زیادی برای بهبود 

با تنوع نسبتأ زیاد و به صورت دلخواه قابل ( ذرات کثیف)استفاده از نانو مواد، خواص سطوح در برابر آب و ذرات گرد و خاک 

 یا سطوح   (Hydrophobic) آبگریزسطوح  ،(Hydrophilic) تنظیم است، که از آن جمله می توان به سطوح آب دوست

سطوح آب دوست در هنگام نفوذ رطوبت، یک فیلم آب یکنواخت به وجود . اشاره کرد( Oleophobic) مقاوم در برابر روغن

لحاظ فنی  به. می آورند و از تشکیل قطره و در نتیجه تشکیل بخار بر روی جداره پنجره ها یا آینه ها جلوگیری می کنند

 با استفاده از پوشش های فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید، (Superhydrophil) بر آب دوستساخت سطوح ا

(Photocatalytic Titanium Dioxide ) ،تحقق می یابد، که در اثر فعالیت فوتوکاتالیستی هم زمان با اثر بیولوژیکی

استفاده از پودر تیتانیوم دی اکسید در مقیاس . جلبک ها، خزه ها، میکروب ها و جرم های چسبنده به سطوح، از بین می روند

نانو، اثربخشی هتل را افزایش می دهد و با توجه به کوچکی ذرات، از پخش نور جلوگیری می شود، بنابراین با استفاده از آن در 

اتالیستی نسبتأ در حال حاضر دانه تولید سیستم پوششی فوتوک. جداره پنجره ها شفافیت مورد نیاز این پوشش تأمین می شود

دوست است که در مثال های متنوعی چون آیینه، پنجره های خود تمییز شونده، قاب پنجره ها  وسیع و شامل سطوح ابر آب

 .استفاده می شود( سفال)یا آجر 

ی بیرون شایغاست و بدین وسیله عملکرد آن در  UVاثر فوتوکاتالیستی پوشش های تیتانیوم دی اکسید، مبتنی بر اشعه ی 

در این رابطه روش هایی وجود دارد که لبه ی جذب فوتوکاتالیست ها را در محدوده ی قابل رؤیت . هتل قابل تنظیم است
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 UV المپ های بدون استفاده از( قارچ کش)جابجا می کند، به طوریکه کاربردهایی همچون رنگ آمیزی دیواری ضد قارچ 

 .مخصوص ممکن می شود

 

 

 آبگریز پوششهای توسط بامی سفالهای خودتمیزشوندگی -3شکل 

 

ز پیشرفت های دیگر کشورها در این زمینه می توان به تجاری شدن فناوری فوتوکاتالیستی و نیز تولیدات فوتوکاتالیستی ا

 :از جمله. اشاره کرد

 داخلی هتلتولید کننده رنگ های خود تمییز شونده و رنگ های فوتوکاتالیستی ویژه فضاهای ، Erlus lotus شرکت

تولید کننده شیشه  Pilkington Active شرکت تولید کننده انواع کاشی و سفال نما Hydrotechtشرکت هیدروتکت 

 .های مسطح خود تمیز شونده

پوشش های هیدروفوبیک، از خود خواص آب گریزی نشان می دهند، به  Airclean تولید کننده سنگفرش FCN شرکت

چسبنده را از روی ( کثیف)به صورت قطره در می آید و همراه با خود ذرات گرد و خاک  طوری که آب بر روی این سطوح

سطوح آبگریز در بخش ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چرا که با عملکرد خود در سطوح نما . سطوح می شوید

در حال حاضر انواع مختلف . ، ضد رسوب، ضد گرافیتی و ضد خوردگی به وجود می آورند(ضد کثیفی)خواص ضد لک 
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محصوالت ویژه آبگریز کردن سطوح نما، در بازار موجود است که اغلب گونه های کاربردی آن حاوی ترکیبات سیلیکون یا 

اغلب از  برای تولید سیستم های مرتبط با نمای ساختمان هتل،. فلوئور هستند و با برچسب آسان تمیز شونده عرضه می شوند

 شرکت. اتصاالت عرضی و فلوئور پلیمرها استفاده می شود، Sio2 ترکیبی از عامل های نانو ذره ی سیستم های آبی با

Natepero  پوشش های آب بندی متعددی را برای انواع مختلف سطوح نما از قبیل گچ، شیشه، سرامیک یا چوب به صورت

 .تجاری عرضه می کند

 

 

 سطوح دوستی آب اثر: باال :میکند تغییر موئینگی اثر با و ساختارها میکرو ایجاد هنگام در سطوح پذیری رطوبت خاصیت -4 شکل

 ( ابرهیدروفیل)شود می تقویت هیدروفیل

 

 

 

                                                                       

 

 :عایق حرارتی

سرمایه گذاری برای هتل سازی جدید و بازسازی هتل استفاده از عایق حرارتی در نمای خارجی هتل، هم از نظر هزینه های 

در اروپای غربی بازار عایق حرارتی در صنعت . ها و هم از نظر هزینه های عملیاتی از عوامل ضروری در اقتصاد هتل است

ال نور، به دلیل دارا بودن خاصیت انتق( Aerogel)مواد هواژل  .میلیارد یورو تخمین زده می شود 1ساختمان سازی تقریبأ 

این نوع پنجره های هواژل، دو جداره بوده که . برای نماهای شفاف هتل و یا پنجره های سقفی در هتل قابل استفاده است

 .(0930، همکاران و حسینی)پر می شود  فضای بین آن ها با هواژل گرانوله
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 موجود در ساختمانهای (انرژی در جویی صرفه) انرژی کردن ذخیره برای لهای عایق پان کاربرد و ساخت نحوه -5شکل 

 

 

 

   

نمای ساختمان شفاف با استفاده از هواژلو کاربرد آزمایشی آن در یک ساختمان -6شکل   

 :پنجره ها و جداره ها

شیشه به دلیل شفافیت و مقاومت باال با هر شکل و رنگی به عنوان مصالح چشم انداز هتل برای پنجره و نما شناخته شده 

پوشش . شدن سریع، انعکاس نامطلوب و عملکرد بد آن به عنوان یک عایق حرارتی، از نکات منفی آن استلکه دارالبته . است

مالحظه ای کاهش می دهند و بدین وسیله زمینه های عملکردی جدیدی را برای  های نانویی این خواص منفی را به طور قابل

 :برای مثال. نمای شیشه ای به ارمغان می آورد

 ( Low-E)بهبود حفاظت از حرارت با استفاده از پوشش های ذخیره کننده ی انرژی 

 (الکترو کرومیک)با استفاده از شیشه های رنگ متغیر ( حفاظت در برابر آفتاب)شیشه ضد آفتاب 
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 بهبود استفاده از نور روز با به کارگیری آرایش یکنواخت میکرو آینه ای 

 خود تمیز شوندگی با استفاده از پوشش فوتو کاتالیستی

 نانو حفره Sio2پوشش های ضد انعکاس با استفاده از الیه ی 

 :پوشش های ضد انعکاس

زایش انتقال نور بیشتری دارند و برای نمونه در کلکتورهای پوشش های ضد انعکاس برای شیشه های مسطح است که اف

یکی از تولید کنندگان صنعتی ( Merck)شرکت آلمانی مرک . خورشیدی و یا جداره شیشه های ساختمان هتل کاربرد دارند

انتظار می رود . این نوع شیشه است که خاصیت ضد انعکاسی در شیشه را با استفاده از نوعی پوشش نانو حفره انجام می دهد

در پانل های شیشه ای به طور ( نوری که به وسیله بازتابش به بیرون منعکس می شود)که با این روش اتالف انعکاسی نور 

 .درصد کاهش می یابد 2 هدرصد ب 3معمول از 

 

 

 

 

 

 

 تخت یهاشیشه  در نور عبور یشافزا یبرا یینانو متخلخل انعکاسی  ضد یشها پوش کارکرد و ساختار-7شکل 

 :پنجره های هوشمند
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واژه ی پنجره هوشمند به پانل شیشه ای اطالق می شود که بسته به نوع تأثیرات محیطی، خواص خود را خصوصأ در مورد 

بدین منظور از مواد کروموژنیک استفاده می شود که رنگ یا شفافیت خود . انتقال نور به درون اتاق هتل می تواند تغییر دهد

شیشه مسطح، ساالنه در سرتاسر . برگشت پذیر فیزیکی یا شیمیایی تغییر دهد( عوامل)با توجه به محرک های را می تواند 

این گونه شیشه ها می توانند به عنوان جایگزین برای انواع . میلیارد دالر آمریکا به فروش می رسد 01جهان با ارزش تقریبی 

شیشه های . ل سیستم های ضد تابش و پرده ها در نظر گرفته شودسیستم های سایه در بخش های مورد نیاز هتل از قبی

د زیادی مبتنی براستفاده از نانو مواد و سیستم حهوشمند از طریق فناوری های مختلفی تولید می شوند که این فناوری ها تا 

البته این گونه شیشه ها به دلیل هزینه باال و نیز مشکالت فنی تاکنون کاربرد گسترده تجاری . های پوششی نانو مقیاس است

. اشتاشاره د Gesimatو  Econtrol-glassولی می توان به شرکت های تولید کننده این نوع شیشه مانند . نداشته است

همچنین با نوآوری دیگری که دانشگاه کاسل آلمان ارائه کرده است، در آینده سیستم های ضد تابش صنعتی کنار گذاشته می 

آینه ای است که از نوآوری مبتنی بر سلول های میکرو این . شود و گرما و روشنایی روز در ساختمان بهتر تأمین می شود

بدین ترتیب . که در فضای بین جداره شیشه ای و عایق های مرسوم قرار می گیرد میلیاردها عنصر منفرد تشکیل شده است

 (. 0933عنایتی، ) به بیرون منعکس می شود( ار دهندهآز)نور مستقیم به درون اتاق هتل هدایت می شود و نور اضافی 

 

 

 

 حفاظت در برابر آتش

و بهبود خواص آن و به عنوان جایگزین مواد آالینده ( قضد حری)فناوری نانو روش های متنوعی برای توسعه مواد ضد آتش 

نانو )ش ها، ذرات سیلیکات نانو ساختار هستند هنقطه عطف پژو. ، عرضه می کند(که در این زمینه استفاده می شده است)

در . ودکه به عنوان پر کننده پلیمرها و برای باال بردن خواص ضد آتش و مقاومت در برابر حرارت استفاده می ش( رس

....( برای مثال در فیوز، پریز برق و محفظه المپ ها و )ساختمان، پلیمرها در پوشش کابل ها، نقش مهمی را ایفا می کند 

خاصیت ضد حریق کامپوزیت های نانو رس نشانگر این مسأله است که هم اتالف حرارت و توسعه دود به طور قابل توجهی 

از دیگر جنبه های کاربردی پوشش ضد حریق برای . به تعویق می افتد( جرقه زنی)کاهش می یابد و هم زمان ایجاد جرقه 

چوب، فلز، پالستیک یا بتن است که توسعه آتش در مصالح به وسیله این نوع پوشش به تأخیر می افتد و مانع گسترش کنترل 

نانو ذره که می توانند مایع یا پالستیک پتانسیل های کاربردی فناوری نانو؛ در این بخش از مواد پوششی . نشده آتش می شود
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در یک پوشش سرامیکی، در صورت بروز آتش در چند ثانیه، عایق حرارتی . باشند، برای محافظت مصالح استفاده می شود

با استفاده از نانو پودرها، پوشش با شتاب بیشتری شکل می . عمل می کند و از گسترش دود به شدت جلوگیری می شود

ری که هم زمان با تولید گازهای به دام افتاده، محصوالت احتراقی و حباب های آب، عایق حرارتی ثانوی عمل می به طو. گیرد

و مقاومت باال ( Halogen-freeهالوژن، -بدون)از جمله مزیت های دیگر سیستم ضد حریق، انطباق خوب آن محیط . نماید

عایق بام در دمای ثابت، می تواند به وسیله ی اتصاالت غیر رسمی  خواص ضد حریق پشم به عنوان. در برابر نور و سایش است

با استفاده از اتصاالت ویژه نانویی .نانو مقیاس به طور قلبل توجهی افزایش یابد  SiO2بر پایه سطوح اصالح شده حاوی ذرات 

لیت کاربرد به عنوان مواد سبک را به شدت کاهش بافته و قاب....( کاه،کنف و)حاوی سیلیس، قابلیت اشتغال الیاف آلی طبیعی 

 .پیدا می کند

در زمینه . کمک می کند( مقابله با آتش)در مورد جداره های شیشه ای نیز، فناوری نانو به بهبود عمل حفاظت در مقابل آتش

ب شیشه مقابله با آتش، همیشه برای شیشه یک نکته منفی وجود دارد و آن شکنندگی، شعله ور شدن و نشر دود ناشی از ذو

با استفاده از نانوذرات، می توان شیشه های ضد حریق به وجود آورد که در اثر حرارت، یک پوشش . در هنگام وقوع حریق است

این جداره ها در مقایسه با . را تشکیل می دهند که محافظت بهتری را در برابرآتش انجام می دهد( فوم مانند)اسفنج مانند

بر مبنای این روش، یک .برابر است 2درصد سبک ترهستند و اثر ضد حریق آن ها  31تقریبا  (تکنیک گذشته)نمونه های قبلی

نانو ژل شفاف ساخته می شود که فضای بین دو جداره خارجی از آن پر می شود و با قرارگیری در معرض حرارت یک فوم 

به دلیل کوچکی ذرات نانو موجود در ژل، . با خواص عایقی باالتری تولید می کند( ریز متخلخل)سرامیکی سخت و ریز حفره

شیشه های ضد حریق به . ههای ضد حریق حفظ شودامر سبب می شود تا شفافیت جداربد و این اپراکندگی نور کاهش می ی

 . طور آزمایشی در فرودگاه دبی استفاده شده اند

 

 در .دهند می افزایش توجهی قابل طور به را جدارهها آتش ضد خاصیت SiO2 شده اصالح ذرات نانو مبنای بر آتش ضد ژلهای -8شکل 

 .شود نمی جدا شیشه سطح از که میآید وجود به پایدار اسفنجی الیه یک حریق وقوع هنگام

 

 دکوراسیون داخلی 
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اصالح با استفاده از نانو ذرات . در دکوراسیون داخلی هتل ها، نانو برای هر نوع کار کردی، سطوح مناسب را ایجاد می کند

 :شده، پوشش های نتوعی را می توان تولید کرد، از جمله

 پوشش های ضد گرد و غبار.1

، جرم، (گرد و خاک)این پوشش ها بر روی سطوحی کثل سرامیک، ضد زنگ، شیشه و چوب خاصیت محافظت در برابر کثیفی

 . موجودات ریز و فرسایش مکانیکی ایجاد می کند

  

 UV ضد مرسوم رنگ بی های پوشش مقایسه با در (راست سمت) trimadal بندی دانه با نانومر رنگ بی و محکم شهای پوش -9شکل 

 (چپ سمت) ضد سایش و

 

 پوشش های ابگریز.2

د و آیناین پوشش ها خواص ضد آب نشان می دهند، به طوری که آب روی این پوشش ها به صورت قطره های کروی در می 

 .سطوحی مثل کاشی، سرامیک و محوطه حمام می شویندذرات کثیف چسبنده را از روی 

 پوشش های ضد خراش .3

با استفاده از نانو ذرات مذکور، پوشش های سختی بدست می آید که بر حسب نوع  این پوشش ها برای سطوح کف پوش،

ویژگی های مختلفی چون شفافیت، مقاومت در برابر خراش و پایداری در  عملکرد پوشش مثال در پوشش های چند منظوره،

این پوشش ها به طور معمول چند میکرومتر ضخامت دارد و میزان براقیت سطوح به طور . با هم جمع می شود UVبرابر 

ی مکانیکی این پوشش ها با کاربرد نانو ذرات با دانه بندی مختلف، چگالی بار و نیز پایدار. اختیاری می تواند تنظیم شود

 .افزایش می یابد، بدین وسیله مقاومت پارکت های کف هم به شدت افزایش می یابد
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 پوشش های چند منظوره .4

سرامیکی منعطف هستند، که به عنوان کاشی های  (ورق های)ه فناوری نانو، فیلم های نمونه های دیگر پوشش های بر پای از

 .ل به کار می روند که در ساخت آن از یک بستر منعطف به همراه چسب استفاده می شوددیواری در مکان های بهداشتی هت

 .در مرحله بعد این کامپوزیت سرامیکی رنگ آمیزی می شود و با روپوش های بی رنگ سرامیکی، پوشیده شود

 

 با فرایندهای پوششی فناوری نانو با ضخامت کمتر و انعطاف بیشتر تولید می شوند cc-Flexور قهای سرامیکی  -11شکل 

 ومی توانند به انواع رنگها و خواص سطحی مجهز شوند( چپ)

 

 عایق حرارتی و صوتی 

Nanogelبسیار باالی این ماده، رسانایی گرمایی و  ، ماده هواژل سیلیسی بسیار شفاف و متخلخلی است که در اثر  تخلخل

به طور مقاوم به آب، رطوبت و . سرعت صوت در هوا کاهش می یابد، به این دلیل نانوژل عایق خوبی برای صدا و حرارت است

و به دلیل عبور دهی نور، باعث صرفه جویی در انرژی و استفاده از روشنایی طبیعی می گردد و برای نماهای . کپک است

پانله های عایق از جنس ورقه های دوجداره پلی کربنات است که  . یرونی و در مکان هایی مثل هتل ها کامال مناسب هستندب

شفاف پر شده است که به عنوان یک عایق مطلوب حرارت وصدا عمل می کند و   Nanogel Aerogelبین آن ها به وسیله 

ایجاد  خواص عایق وزن کم آن، . نور را به نحوی دل پذیر ممکن می سازد باعث ایجاد یک پس زمینه نور مناسب شده و انتشار

 (.0933بنی طبا،)اطع نسبتا باریک را ممکن می سازد ساختارهایی انعطاف پذیر با دیوارهایی دارای مق
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 نتیجه گیری

مختلف از جمله ساختمان فن آوری نانو، ازجمله تکنولوژی های نوینی است که کاربرد های مهم و ارزشمندی در صنایع 

از جمله کاربرد تکنولوژی نانودر . روز افزون در حال توسعه و پیشرفت است دانش تولید و کاربرد فن آوری نانویی به طور.دارد

این  .صنعت ساختمان همان طور که ذکر شد، می توان به افزودنی های بتن، شیشه ها، آسفالت و پوشش سطوح اشاره کرد

در بسیاری از موارد استفاده از این . لح را بهبود می بخشد و ویژگی های مطلوبی را در آن ایجاد می کندفناوری خواص مصا

برخی از انواع فناوری نانو در کشور وجود دارد و می توان به راحتی خریداری شود و مورد . فناوری توجیه اقتصادی دارد

برای دستیابی به بهره وری انرژی در ساختمان هتل می توان از  با بررسی نتایج فوق مالحظه می شود. استفاده قرار گیرد

تکنولوژی نانو بهره برد و انرژی های موجود در اطراف ساختمان هتل را به گونه ای جذب و ذخیره نمود تا حداقل تبادل 

ش و سرمایش کمتری در حرارتی با بیرون بنا به وجود آید با این کار به فرمی در طراحی هتل دست یابیم که نیاز به گرمای

 . مقایسه با دیگر فرم ها داشته باشد
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