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 شیشه های مهندسی شده ضد بخار

 

 

 ،فاطمه لطفی، محمدحسین رضائی قوام آباد،ملیکا محمدی،کیمیا صادقی1*زهرا زاغری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

 

 چکیده 

از کاربردهای نانوتکنولوژی در صنعت ساخت شیشه می توان به محصوالتی مانند شیشه های خوودتیی  

ترل کننده انرژی و شیشه های محافظ در برابر آتش اشاره کرد. در ساخت شیشه شونده، شیشه های کن

های خود تیی  شونده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود. این شیشه هوا دارای خاصویت 

های خود تیی شونده کوه حتوی مشوکم تیی کواری ضدلک و ضدعفونی کنندگی هستند. ساخت شیشه

دارد، با کیک فناوری نانو حاصوم شوده اسوت. های بلند را از میان برمیساختیانها بخصوص در پنجره

شیشه های محافظ در برابر آتش از طریق قرار دادن یک الیه شفاف محتوی نانوذرات سیلیس در میوان 

شوند. شیشه های کنترل کننده انرژی سبب کاهش عبور امواج ماورای -دو صفحه شیشه ای ساخته می

هوای ن قرم ، و تنظیم عبور نور مرئوی و هوم ینوین گلووگیری از اتوالف انورژی در بخشبنفش و مادو

مختلف و استفاده بهینه انرژی در ساختیان شده است. از طرفی به حفوظ و نگهوداری سواختیان بورای 

در .سازی آن، حتی در برابر حوادث غیرمترقبه کیک بسیاری موی کنودمدت طوالنی، و هیچنین مقاوم

به منظور ساخت شیشه ضد بخار از دو روش الیه نشانی استفاده گردید .عالوه بر پور شودن این تحقیق 

 پستی و بلندی سطح شیشه به وسیله نانو ذرات فل ی الیه نازکی از نانو ذرات روی شیشوه ایجواد موی

 شود که به ان خاصیت رسانایی می دهد.با استفاده از گریان الکتریکی که به این الیه فلو ی وصوم موی

 .شود گردد گرمای ایجاد شده موگب از بین رفتن بخار از سطح شیشه می

 نانوذرات، مه،شیشه های مهندسی شدهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

باشد تعریف شده اند. یک نانومتر  nm011مواد نانو به عنوان موادی که حداقم یکی از ابعاد آن ) طول ، عرض ، ضخامت ( زیر 

برابر کویکتر از موی انسان است. به طور کلی در یک تقسیم بندی عیومی ، محصوالت  011111یا حدود  یک ه ارم میکرون

 نانو مواد را می توان به صورت های زیر بیان کرد :

 ، خوردگی برابر در مقاومت اف ایش برای حفاظتی های پوشش نانو – الکترونیکی "فیلم های نانو الیه برای کاربردهای عیدتا -

 نانو – فی یکی و شیییایی های پدیده ساز اصالح یا سازنده پیش عنوان به ذرات نانو – محیطی مخرب عوامم برابر در ظتحفا

ر از یک ماده نانو ساختار یا واضح تر یک بدنه نانو ساختار گامدی است که در آن انتظام اتیی ، اندازه کریستالهای منظو ها لوله

ر سراسر بدنه در مقیاس یند نانو متری گسترده شده باشد.خواص فی یکی و شیییایی مواد تشکیم دهنده و ترکیب شیییایی د

نانو ) در شکم و فرم های متعددی که وگود دارند از گیله ذرات ، الیاف ، گلوله و ... ( در مقایسه با مواد میکروسکپی تفاوت 

اندازه بلکه از نظر خواص گدید آنها در سطح مقیاس نانو  اساسی دارند. تغییرات اصولی که وگود دارند نه تنها از نظر کویکی

 می باشد .

هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو ، یافتن طبقه گدیدی از مصالح ساختیانی با عیلکرد باال می باشد ، که آنها را می 

د منظوره با ظهور خواص گدید و توان به عنوان مصالحی با عیلکرد باال و یند منظوره اطالق نیود. منظور از عیلکرد ین

تاکنون تنها راه متفاوت نسبت به خواص مواد معیولی می باشد به گونه ای که مصالح بتوانند کاربدهای گوناگونی را ارائه نیایند.

ه برای مه شکنی وسایم نقلیه اسپری های مخصوص بوده است اما در این پروزه با الهام گرفتن از نوع عیلکرد الیان های شیش

 ی عقب ماشین شیشه ی رسانا ساخته شد که دارای ماندگاری و ه ینه کیتری در ایجاد خاصیت مطلوب است.

قرار دادن یک سطح خنک در یک محیط گرم تر موگب ایجاد مه می شود. این اثر غیر قابم اگتناب است، مگر اینکه سطح 

آیینه ای است که موگب انعکاس ذره ای نور می شود.  مورد نظر گرم شود. تشکیم مه در اثر ایجاد قطرات کویک روی سطح

کند. این قطرات به سادگی با هم ادغام شده و یک  گلوگیری کویک قطرات این تشکیم از تواند¬یک سطح ابرآبدوست می

ی که الیه نازک آب را روی سطح آینه ای ایجاد می کنند که در این حالت، انعکاس پذیری سطح تغییر یندانی نیی کند. زمان

روکش های فتوکاتالی وری دی اکسید تیتانیوم در معرض مقدار مناسبی نور ماورای بنفش قرار گیرند، ابرآبدوست می شوند. در 

این حالت قطرات بخار آب هرگ  روی سطح شیشه ها به صورت قطره گیع نیی شود بلکه به واسطه خصوصیت فوق آبدوستی 

سنگین آب روی سطح ایجاد می کند. این الیه به واسطه اف ایش تدریجی وزن سطح سریعاً روی سطح پخش شده و یک الیه 

 SiO2 ترکیب .شودایجاد می TiO2 و SiO2 در این کاربرد خاصیت آبدوستی شیشه توسط دو الیه .تیایم به سقوط دارد

یه داخلی قرار دارد و نور در الیه خارگی قرار دارد و کشش سطحی بین آب و شیشه را کم می کند. دی اکسید تیتانیوم در ال

خورشید را گذب نیوده و مواد آلی را متالشی می کند. با توگه به ساز و کار ذکر شده این الیه از خود خاصیت خود تیی  

 .دهدشوندگی نشان می
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اکسید تیتانیوم با خاصیت ضدآلودگی و ضد مه و ضد انعکاس نور دی پوشش با گدید خودرو هایی آینه – 9شکم   

 

 روش تحقیق 

 تجهی ات و مواد استفاده شده :

نج،منبع دستگاه التراسونیک ، پوشش دهی دورانی ، کوره ، انفجار التریکی سیم ،اسپاتترینگ، امپر سنج،اهم متر،ولت س

و  رقی ، گا باتریتغذیه،آون،سورفکتانت)سدیم لوریم سولفات(،اسد کلوریک،اتانول،آب مقطر،شیشه،آینه ،شیشه بر، بخار شور ب

 باتری،سیم و رژلب.

میلی لیتر از محلول 011مرحله اول:ابتدابه وسیله ی دستگاه انفجار الکتریکی نانو ذرات نقره تولید گردید . در مرحله ی بعدی 

وریم حاوی نانوذرات داخم یک ظرف ریخته شد گهت گلوگیری از به هم یسپیدن نانو ذارات نی  به سورفکتانت )سدیم ل

ده یک قاشق یای خوری اضافه و گهت هیگن سازی در دستگاه هیگن ساز فراصوت التراسونیک قرار دا سولفات(به اندازه

ول یک شد.پس از تهیه محلول،شیشه های مورد نظر برای الیه نشانی درون دستگاه النشانی قرار داده شده اند و قطرات محل

ی یه های نازکی از نانو ذرات روی شیشه بر گاوسیله ی قطره یکان روی شیشه ریخته شد تا در سرعت باالی یرخش،ال

 بیاند.پس از الیه نشانی شیشه درآون باشیب مشخص حرارت دهی گردید.

 مرحله دوم:

والیه  در این مرحله نیونه شیشه داخم اسپاتریگ قرار داده شد و پس از فعال کردن دستگاه، عیلیات اسپاترینگ

انیه انجام شد . پس از آماده شدن شیشه ها با اتصال سیم به ث 5و زمان   %01نشانی بر روی شیشه،در توان 

له دستگاه بخار شیشه،گریان الکتریکی به وسیله باطری به شیشه های الیه نشانی شده اعیال گردید. سپس به وسی

 شوی روی نیونه ها بخار داده شد.
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  گیریبحث و نتیجه

د که با یونه های ساخته شده دارای خاصیت رسانش الکتریکی گردیدندر آزمایش های انجام شده با هر دو روش الیه نشانی ،ن

 اعیال گریان الکتریکی گرم میشدند و از تشکیم بخار بر روی شیشه گلوگیری میکردند.

،شیشه را ضد نتیجه گیری:در این پروژه با نشاندن الیه ایی از نانو ذرات نقره و با استفاده از خاصیت رسانایی شیشه

ی عالی ا کیک این الیه،شیشه شفاف تر،آبگری  و خود شوینده هم شد وشیشه ایی مه شکن با خواصبخار کرده وب

 پدید آمد که در وسایم نقلیه و صنعت قابم استفاده است
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