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 چکیده 

ی از آیتم های موثر و کاربردی در صنعت ساختمان می باشد. از کاربردهای نانوتکنولوژی در صنعت ساخت شیشه میی نانوفناور

توان به محصوالتی مانند شیشه های خودتمیز شونده، شیشه های کنترل کننده انرژی و شیشیه هیای محیافر در برابیر آتی  

ذرات دی اکسید تیتانیوم اسیتفاده میی شیود. ایین شیشیه هیا دارای اشاره کرد. در ساخت شیشه های خود تمیز شونده از نانو 

خاصیت ضدلک و ضدعفونی کنندگی هستند، با کمک فناوری نانو حاصل شده است. شیشه های محافر در برابر آت  از طریق 

ل کننیده قرار دادن یک الیه شفاف محتوی نانوذرات سیلیس در میان دو صفحه شیشه ای ساخته میشوند. شیشیه هیای کنتیر

انرژی سبب کاه  عبور امواج ماورای بنف  و مادون قرمز، و تنظیم عبور نور مرئی و هم چنین جلیوگیری از اتیالف انیرژی در 

های مختلف و استفاده بهینه انرژی در ساختمان شده است. این تحقیق که از نوع پژوهشی و نظری می باشد در نظر دارد بخ 

جمله شیشه را مورد بررسی قرار دهد.که نتیجه این تحقیقات و پژوه  ها تبدیل به یک علم نوین نانو فناوری مصالح و مواد از 

 در تکنولوژی شده است.

 مصالح و مواد، صنعت شیشه نانو فناوری، نانو درات سیلیس ،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

رین سهم را صنایع فوالد، شیشه وبتن ایفا میی کننید. فناوری نانو در صنایع ساختمان هم نق  بسزایی دارد، در این راستا بیشت

( هسیتند، 2TiO(و دی اکسیید تیتیانیوم) CNTکاربرد نانو ذرات در صنعت ساختمان که مهمترین آن ها نانولوله های کربنی)

  هیا در در سازه های اصلی باعث افزای  خواص مکانیکی نمونه ها شده و در بخ  نازک کاری نیز کیاربرد نیانو پوشی "عموماً

نمای داخلی وخارجی ساختمان ها نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست. برای مثال، گل رس وسرامیک را می توان به ابعاد نیانو 

درآورده و به صورت پودر با نانو پلیمرها مخلوط کرده ودر محیطی خنثی مصالحی سخت ومقاوم را که نمونه آن تا به حال دیده 

 نشده بوجود آورد.

پوش  ها ی ساختمان ضمن اینکه باعث دفع آب شده و جذب کثیفی را به حداقل می رسانند، نمای ساختمان را در نانو 

مقاوم می سازند. این نانو پوش  ها در سطوحی از جمله؛ سیمان، آجر، سفال، سنگ معمولی، کاشی ، مرمر،  UVمقابل اشعه

بتن تقویت شده، خود تعمیر کننده و خود تمیز شونده، شیشه های چوب، سرامیک، شیشه، فوالد وبتن به کار می روند. ساخت 

خود تمیز شونده، مقاوم در برابر آت  وکنترل کننده انرژی ودر نتیجه صرفه جویی درمصرف انرژی، استفاده از رنگ های 

ده وبه آنها عمری حاصل ازعلم نانوکه باعث عدم نفوذ باکتری ها به ساختمان های اداری، مسکونی، بیمارستان هاوغیره ش

طوالنی، محیطی عاری از باکتری و ماهیتی غیر قابل کثیف شدن وفرسودگی می بخشند نیز از دیگر کاربردهای مهم فناوری 

نانو در صنعت ساختمان است. بدین ترتیب به راحتی می توان تشخیص داد که ما با دنیای تازه ای به نام فناوری نانو 

، فناوری این علم افق های  ITنو براین باورند که بعد از تولید ماشین های بخار، موتور وتوسعه روبروهستیم. متخصصان علم نا

تازه ای را به دنیای انسان ها بازخواهد کرد. فناوری نانو، قادراست مواد را تا اندازه ای کوچک کند که با دوباره سازی آن ها 

د. نانو پوش  های ساختمان درسطوح داخلی وخارجی ساختمان ها بتوان مواد و فناوری های جدیدی را به دنیا عرضه نمو

فوق آبدوست و یا فوق آبگریزهستند واکن  ها برروی سطح  "استفاده می شوند. دراین سطوح )سطوح هوشمند( که عموماً

 .رهستندصورت می گیرد. الزم به ذکر است که نانوپوش  ها ساختمان آنتی باکتریال بوده وبرای سالمتی انسان بی ضر

 

 روش تحقیق 
تحقیق که  عبررسی نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان از جمله مصالح و مواد شیشه می باشد. این نوتحقیق،  هدف از این

پژوهشی و کاربردی می باشد به بررسی مواد نانو فناوری و تجزیه و تحلیل مواد تشکیل دهنده در تکنولوژی مواد تشکیل 

 است.دهنده شیشه پرداخته شده 

 

  یافته ها

 شیشه خودتمیزشونده  .1

 ماند.شان تمیز میشود که سطحهایی گفته می( به شیشهSelf-cleaning glass)به انگلیسی: 

در عمل، تمیز کردن سطوح مصالح ساختمانی مانند شیشه، کاشی و سطوح نما سازی، با مشکالت متعددی توام است. مسیایلی 

و مواد شوینده شیمیایی و به تبع آن هزینه هیای زییاد. بیه منظیور درک فراینید خیود تمییز از قبیل مصرف مقادیر زیاد انرژی 

 شوندگی مصالح یکی ویژگی هیدروفوبیک )آب گریزی( و دیگری ویژگی هیدروفیلیک ) آب دوستی( مورد توجه قرار می گیرد. 

بستگی به ارتباط بین نیروهای کشی  بیین  میزان ترشدگی یک جسم جامد با آب ) در سرعتی که محیط فراگیره ، هوا باشد(،

 سطحی ) آب و هوا، آب و جسم جامد و هوا و جسم جامد( دارد. نسبت بین این نیروهای کششی است که زاویه تماس قطرات 
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آب با سطح را تعیین می کند. زاویه تماس سطوح صفر درجه، به معنای تر شدگی کامل و زاویه تماس صد و هشتاد درجیه، بیه 

ی خشک ماندن کامل است. سطوح آب گریز، دارای قآبلیت تر شدگی اندک و زاویه تماسیی حیدود صید درجیه هسیتند از معنا

مدتهای مدید شناخته شده اند. هرچه زاویه تماس باالتر برود، قابلیت دگر چسبی سطوح، کمتر خواهد شد و سیطح بیه سیمت 

س بر قابلیت دگر چسبی افیزوده شیده و سیطح میورد نظیر، آب سطوح آب گریز متمایل می شود و برعکس با کاه  زاویه تما

دوست لقب می گیرد. اصوالً زاویه تماس برای سطوح آب گریز بی  از نود درجه و برای سطوح آب دوست کمتر از سی درجیه 

مییالد  است. روش های تمیز کردن که بر اساس کاه  زاویه تماس عمل می کنند، از زمان کشف صابون ) هزاره سوم پیی  از

مسیح( به دنیا معرفی شده است. به طور کلی، مواد شوینده از اثر کش  سطحی آب کاسته و زاویه تماس آب با سطح را کمتیر 

برخی از حوزه های کاربردی که بشر می تواند از سطوحی با چنین ویژگی هیایی اسیتفاده کنید، عبارتنید از: شیشیه   می کنند.

 رب و بدنه حمام، استخر، سونا، پانل های خورشیدی تولید انرژی و گلخانه. های ساختمانی، مصالح نما سازی، د

  آنتی استاتیک( -)فتوکاتالیست  .2

موجب دور نمیودن گیرد و غبیار از سیطوح میی   محلول های خود تمیز کننده نانو عالوه بر ایجاد خواص آنتی استاتییییک که

( سطح را از UVبا جذب آب و نیز با استفاده از نور خورشید )اشعه ی شوند می توانند با توجه به خاصیت فتو کاتالیستی خود 

 هر گونه آلیودگی پاک کنند که از آن با عنوان خود تمیز شوندگی یاد می شود.

 

 موجود در نور خورشید UVاشعه ی (1شکل)

سطح )مواد ارگانیک( را  موجود در نور خورشید آلودگی های روی UVهمانطور که در شکل فوق مشاهده می فرمایید اشعه ی 

تجزیه می نماید و آنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل می کند ، این فرایند به صورت برعکس در گیاهیان انجیام میی شیود 

  یعنی آب و دی اکسید کربن با استفاده از نور خورشید تولید مواد ارگانیک برای گیاهان می نمایند.

کنند، با بارش چند قطره باران و یا حتی بیا کیوچکترین تمیاس دسیتی آلیوده د جذب میشیشه ها آلودگی را به سرعت به خو

های پنجره یک خانه مسیکونی چنید طبقیه اهمییت چنیدانی نداشیته باشید، امیا بیرای شوند. این مسئله شاید برای شیشهمی

های آبگرییز دارنید. د متفاوتی از شیشهها خود تمیز شونده رفتار و عملکرشود. شیشههای بلند مسئله قابل توجهی میساختمان

آشینا شیویم.  "مواد فوتوکاتالیسیت"ها الزم است که با نوع خاصی از مواد شیمیایی به نام برای فهم چگونگی کارکرد این شیشه

معرض  دهند. یعنی اگر این مواد درها موادی هستند که در حضور نور )فوتو( از خود خاصیت کاتالیستی نشان میفوتوکاتالیست

 اکسید توانند سرعت انجام یک واکن  خاص را بدون دخالت در آن افزای  دهند. یکی از این مواد دیتاب  نور قرار گیرند، می
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گییرد اکسید تیتانیوم در معرض تاب  اشعه ماورای بنف ، که در نور خورشید وجود دارد، قرار میکه دیتیتانیوم است. هنگامی

کنید. اگیر انیدازه ذرات دوسیت تبیدیل میای بسییار فعیال و بسییار آبآید که آنرا به مادهبه وجود می تغییراتی در ساختار آن

هیا، توانید بیه طیور کامیل بیا آلودگیشود کیه میقدر فعال میاکسید تیتانیوم تا حد چند نانومتر کوچک باشد، این ماده آندی

ها هم وجود دارند( روی شیشه واکن  داده و آنها را به آب و دی اکسید های چربی و مواد آلی )که در دیواره سلولی باکتریلکه

دهد. از سوی دیگر بیر روی ییک سیطح ( تبدیل کند. این واکن ، چسبندگی ذرات آلودگی را به سطح کاه  میCO2کربن )

هیایی را ذرات و آلودگی توانیدشود. این الیه یکنواخت آبی میدوست، آب به طور کامل و به صورت یک الیه پخ  میبسیار آب

  اند، از جا کنده و با خود پایین آورد.طور ضعیفی به سطح متصل شدهکه به

در بییازار در دسیترس بیوده انید و هییر روز نییاز و  2002فتوکاتالیتی + آب دوستی ( از سیال  شیشه های خود تمیز شونیده )

به عنوان ییک پیی   UVعمیل خیود تمیز شوندگی این شیشه ها نور تقاضا استفاده از آن شیشه هیا افزای  می یابد که برای 

شرط الزم است . بنابراین شیشه هیا را می توان تنها برای سطوح خارجی بکار برد . با اعمال پوش  خییاص ) اکسییدتیتانیوم ( 

 تسیریع میی گیردد. که در بخشی از نور خورشید وجود دارد ، تشکیل اکسیژنی فعال بیر روی سیطح شیشیه UVو بکارگییری 

این اکسیژن به لکه های چربی آلی روی سطح شیشه حمله کرده و با تجزییه سیطح تمیاس بیین شیشیه و چربیی چسیبندگی 

کاه  می یابد و چربی می تواند بهتر شسته شود ، بنابراین چربی بطور کامل خیارج می شود . به طور طبیعییی شیشیه هیایی 

 دوستی تحت عنیوان شیشه های خود تمیز شونده نامیده می شوند. با ترکیبی از خواص فتوکاتالیتی و آب

  : فرایند خود تمیز شوندگی .3

  تمامی مراحل زیر به صورت خودکار توسط پوش  های خود تمیز شونده انجام می شود.

 

  
 فرایند خود تمیز شوندگی(2شکل)

تاب  اشعه فرابنف  خورشید با آلودگی های روی سیطح با   مرحله اول: اکسید تیتانیوم موجود در پوش  خود تمیز شونده نانو

تجزیه می کند. این عمل موجب جدا شدن ایین آلیودگی   شروع به انجام واکن  می کند و از این طریق آلودگی های موجود را

 ها از روی سطح می شود.
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وی این سطوح بیه شیکل قطیره در مرحله دوم: سطح پوش  داده شده، از خاصیت آب دوستی برخوردار است. بنابراین آب بر ر

 نمی آید بلکه یک الیه نازک )فیلم( از آب تمام سطح را می پوشاند.

مرحله سوم: الیه آلودگی که بر اثر خاصیت فتوکاتالیستی پوش  نانو از سطح جدا شده بود اکنون الیه نازک آب زییر آن نفیوذ 

درجیه  30ها برای امیاکن بیا تیراوش آب بیا دمیای بیاالتر از  می کند و تمام آلودگی ها را از روی سطح می شوید. این پوش 

  سانتیگراد مناسب نمی باشد.

این پوش  ها در مواردی استفاده می شوند که محل پوش  داده شده در معرض تاب  نیور خورشیید ) نیازمنید بیه اشیعه ی  

UV . و بارش باران باشد )  

  : مزایا

خورشید از آنها رد نمی شود در نتیجه از رنگ پریدگی سطوح در منیازل ، محییط  UV به نظافت دوره ای نیاز ندارد . اشعه ی 

کار، تجهیزات داخل ماشین )داشبرد و ... ( جلوگیری می کنند. لکه ها به مرور زمان از سطوح این نوع شیشه ها پاک می شوند. 

 و الی بر روی این شیشه ها تشکیل نمی شود.گرد و خاک بر روی این شیشه ها نمی نشیند در نتیجه در روزهای بارانی گل 

  روش اجرای پوشش خود تمیز شونده)) فتوکاتالیست(( شیشه و سطوح صیقلی .4

آنتیی اسیتاتیک( نییز -روش اجرا، نکات و روش نگهداری ظرف محتوی محلول، پوش  های خود تمییز شیونده )فتوکاتالیسیت

  همانند پوش  های آبگریز می باشد.

  اتالیستروش تست پوشش فتوک

برای آزمای  عملی سطوح پوش  داده شده با محلول های فتوکاتالیست، باید ابتدا به فرایند خیودتمیز شیوندگی ایین نیوع از 

( آلودگی هیا را از روی UVپوش  ها دوباره توجه کنیم. می دانیم که این پوش  ها در ابتدا با استفاده از نور خورشید ) اشعه 

سپس در بارندگی ها ، آلوگی های جدا شده از سیطح شسیته میی شیوند. بنیابراین رونید خیودتمیز سطوح تجزیه می نمایند و 

 شوندگی این پوش  ها یک امر تدریجی است.

  خواص پوشش های فتوکاتالیست 

و بارندگی )یا پاش  آب( برای تمیز نمودن سطح استفاده می کنند. در این پوش  ها، UVاین پوش  های از دو فاکتور اشعه 

درجه ( آب به شکل ییک الییه  30با کاه  خصوصیت ذاتی سطوح صیقلی )آبگریزی( و کاه  زاویه قطرات آب با سطح )زیر 

یا فیلم بر روی سطح جریان می یابد و موجب شسته شدن آلودگی های جدا شده از سطح به وسیله خاصیت فتوکاتالیستی می 

دیگیری چیون : جلیوگیری از جیذب عمقیی آلیودگی هیا روی سیطح ،  گردد. بعالوه بر این پوش  های نانو دارای خصوصیات

 خاصیت آسان تمیز شوندگی و مقاومت در برابر باران های اسیدی و دافعه در برابر گرد و خاک است.

 شیشه و نانوتکنولوژی .5

 نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم -۵-۱ -1-1

تند به سیبب ایجیاد خاصییت خیود تمییز کننیدگی بیرای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم عضوی از خانواده بزرگ نانو ذرات هس

ها توان برای ساخت شیشهاند. از این نوع فوتو کاتالیست میگیری فناوری نانو، مورد توجه ویژه واقع شدهسطوح، از ابتدای شکل

سییدتیتانیوم بیر زییر ها استفاده کرد. عالوه بر این با پوش  دهی نانو ذرات دی اکو آجرها ی خود تمیز کن در نمای ساختمان

هایی از ماده دی توان فیلترهای کار آمدی برای از بین بردن بو، تصفیه هوا و آب و فاضالب ساخت. پوش های مناسب، میالیه

 کنند. این پوش  با توجه به خاصیت نیمه های گوناگون، بر روی شیشه الیه نشانی میاکسید تیتانیوم را با استفاده از روش
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شیود. زمیانی کیه پوشی  دی دی دی اکسید تیتیانیوم طیی دو مکیانیزم باعیث بیه وجیود آمیدن دو خاصییت میهادی اکسی

گییرد، دهید( قیرار می)کیه بخی  اعظیم نیور خورشیید را تشیکیل می UVها در معیرض تیاب  اکسیدتیتانیوم بر روی شیشه

روی شیشیه باعیث آلیوده شیدن و عیدم دیید خیوب  هایی مانند گرد و غبار و ذرات همراه باران را که به مرور زمان بیرآلودگی

 کند.شود، تجزیه میمی

 شیشه های کم گسیل و خود تمیز شونده -۵-۲ -1-2

که در صنعت خودرو سازی کاربرد دارد، موجب دفع آب و ذرات گرد و غبار شده و به راحتیی  Nanoprotect AGپوش  های 

وده و عالوه بر مقاوم بودن در برابر پرتوهای فرابنف ، از دوامی می توان سطح آن را تمیز کرد. این روک  همچنین ضدسای  ب

طوالنی برخوردار است. مشکل آلودگی سطوح مخصوصاً در مورد سطوح با انرژی باال همانند شیشه یا فلز که تماییل بیه جیذب 

این میواد بیدون از بیین های دیگر دارند، فراگیر است. راهبرد معمول برای حل این مشکل، کاه  انرژی آزاد سطحی ¬مولکول

رفتن ویژگی هایی همانند شفافیت است. برای رسیدن به سطوح آسان تمیزشونده باید به طریقیی انیرژی سیطح را کیاه  داد. 

های نچسب است. معموالً ¬یکی از مثال های آشنای این مورد، روک  های پرفلوئوره ) تفلون ( بر روی ظروف آشپزی نظیر تابه

درجه است، ویژگی دفع روغن و آب افزای  می یابد.نکته قابل تامل این است که این نیوع  100س آب باالیزمانی که زاویه تما

پوش  های کاهنده انرژی سطحی بر روی موادی چون شیشه قابل استفاده نیست. زیرا اساس استفاده از شیشه، کیه شیفافیت 

ی پایین باید از الیه های نازک بیر روی سیطح اسیتفاده است را به شدت کاه  می دهد. برای رسیدن به شیشه با انرژی سطح

شود، تا شفافیت تغییر قابل مالحظه ای نداشته باشد. در عین حال بتواند خواص جدید مورد نیاز را نیز تامین کنید. بیرای ایین 

بیر روی سیطح شیشیه  منظور می توان از مواد مختلفی استفاده کرد. این مواد باید به گونه ای انتخاب شوند که پس از نشستن

گروه های آبگریز آن ها ) نظیر متیل، اتیل و ... ( به سمت خارج جهت گیری کند، تا ضمن کاه  جذب آلودگی به راحتر تمیز 

 شدن آن نیز کمک کند.

 انو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی شیشهننحوه عملکرد پوشش  -۵-۳ -1-3

گ نانوذرات هستند کیه بیه سیبب ایجیاد خاصییت خودتمیزکننیدگی بیرای انوذرات دی اکسیدتیتانیوم، عضوی از خانواده بزرن

سطوح، از ابتدای شکل گیری فناوری نانو، مورد توجه ویژه واقع شده اند. از این نوع فوتوکاتالیست می توان برای ساخت شیشه 

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بیر ها و آجرهای خود تمیز شونده در نمای ساختمان ها استفاده کرد. عالوه بر این با پوش  دهی 

زیرالیه های مناسب، می توان فیلترهای کارآمدی برای از بین برندن بو، تصفیه هوا و آب و فاضالب ساخت.پوش  هایی از ماده 

دی اکسیدتیتانیوم را با استفاده از روش های گوناگون، بر روی شیشه الیه نشانی می کنند. این پوشی  بیا توجیه بیه خاصییت 

هادی اکسیدی دی اکسیدتیتانیوم طی دو مکانیزم متفاوت باعث به وجود آمدن دو خاصیت به شرح زیر می شیود. زمیانی  نیمه

)که بخ  اعظم نور خورشید را تشکیل می دهید ( قیرار  UVکه پوش  دی اکسیدتیتانیوم بر روی شیشه ها در معرض تاب  

باران را که به مرور زمان بر روی شیشه باعث آلوده شیدن و عیدم دیید  می گیرد، آلودگی هایی مانند گرد و غبار و ذرات همراه

 خوب می شود، تجزیه می کند. خاصیت دومی که این پوش  به شیشه می دهد خاصیت آب دوستی است به این ترتیب که 
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وعی بیر روی شیشیه آلودگی های تجزیه شده هیدروکربن های آلی بر روی شیشه، بر اثر بارش باران یا آبی که به صیورت مصین

 ریخته می شود، به صورت ورقه ای پایین می آید.

 ویژگی ها

 پس زدن آب و روغن از روی شیشه 

 عدم چسبیدن آلودگی و کثیفی بر روی شیشه 

 پاک شدن گل و الی بوسیله آب باران 

 عدم رسوب گرفتن شیشه 

 ممانعت از خوردگی 

 افزای  استحکام و مقاومت شیشه در برابر خ  افتادگی 

 لوگیری از تشکیل اثر انگشت روی شیشهج 

  20روشن تر و شفاف تر شدن شیشه تا% 

  30یکنواخت تر شدن سطح شیشه تا% 

 افزای  دید از طریق شیشه در شرایط بد آب و هوایی 

 تمیز باقی ماندن شیشه تا مدت زمان طوالنی 

 ضد انعکاس 

 شیشه های هوشمند : -۵-۴ -1-4

پنجره ها هدر می رود. به همیین دلییل تیالش بیرای کیاه  مصیرف انیرژی در  حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق

های ذخیره انرژی صورت گرفتیه و نییاز بیه ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش

دیوارهیای سیالن کنفیرانس در ها و همچنیین در ای در سیاختمانهای شیشهذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره

ای را تصور کنیدکه قابلیت تغییر از حالیت  کار برده شود. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شیشهها بهاداره

ید(، شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می توان از این شیشه برای پنجره خانه )در حالت نیاز به ایجاد عدم د

برای جلوی فروشگاه ها در شب و همچنین حمام استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشیه خصوصیی، هنیوز متیداول 

نجره های الکتروکرومیک گرفته تا های هوشمند موجود، از پنشده است اما نمونه های زیادی در تمام دنیا وجود دارد. اما پنجره

پنجره های با ذرات معلق، همگی به کمک ما شتافته تا به طریق هوشمند به کنترل و بهینه سازی مصرف انیرژی در سیاختمان 

  ها و اماکن عمومی کمک کند.

وکروماتییک هیا میوادی شیشه های الکتروکروماتیک دسته ای از شیشه ها هوشمند از الکتروکروماتیک ها بهره می برنید. الکتر

هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می کنند. جرییان الکتریسیته بیا ایجیاد واکین  شییمیایی سیبب تغیییرات 

خصوصیات مواد می شود و کاری می کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند. امروزه از صنعت الکترونیک در ساخت ایین نیوع 

نور خورشید به شیشه ها می تابد، اما از طرفی جریان الکتریکی برقرار شده، سیبب میی  اده می شود.از شیشه های پنجره استف

شود تا یون ها از الیه ذخیره یونی به سمت الیه هدایت یونی حرکت کرده و به الیه الکتروکروماتیکی رجعت کننید و شیشیه را 

ه مجدداً تیره می شود. یکی از ویژگیی میواد الکتروکرومیاتیکی شفاف نمایند. با قطع الکتریسته فرآیند برعکس عمل کرده شیش

 قابلیت تنظیم آنهاست به طوری که می توان شدت کدری آنها را با تغییر مقدار جریان تنظیم کرد.
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 تصویر شبیه سازی شده از شیشه های الکتروکرومیک )انواع ذخیره سازهای یونی ( (3)شکل

 

  تال مایع(شیشه های هوشمند )نوع کریس -5-5
ساختمان درونی این شیشه تشکیل شده از دو الیه شفاف قلع به عنوان الکترود می باشد که الیه ای از کریستال مایع بین آنهیا 

 ساندویچ شده است.

 
 از شیشه های الکتروکرومیک می توان برای داشتن محیط های مجزا استفاده کرد. (4)شکل 

 
 ای الکتروکرومیک ) انواع فیلم کریستال مایع (نمای  نحوه عملکرد شیشه ه(5)شکل 
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با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم کریستال مایع شیشه شفاف می شود. با قطع جریان کریستال ها با جهت گیری تصیادفی 

ی دارد. (این تکنولوژی کاربردهای فراوانی3خود در فضا موجب پخ  کردن نور ، و در نتیجه مات شدن شیشه می شوند. )شکل 

به عنوان مثال شیشه ای را تصور کنید که قابلیت تغییر از حالت شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می تیوان 

از این شیشه برای پنجره خانه )در حالت نیاز به ایجاد عدم دید(، برای جلوی فروشگاه ها در شیب و همچنیین حمیام اسیتفاده 

 ه از این شیشه خصوصی هنوز متداول نشده است اما نمونه های زیادی از آن در تمام دنیا وجود دارد.کرد. با وجود اینکه استفاد

 

 
 حالت کدر و شفاف برای شیشه الکتروکرومیک که با زدن یک کلید تغییر می کند. (۶)شکل 

. بیا ایین سیسیتم میی تیوان امروزه در فروشگاه عرضه لباس، در اتاق های تعویض لباس از این نوع شیشه استفاده شیده اسیت

هیای هوشیمند در برخیی میلیون ها دالر در گرمای  و سرمای  و نور پردازی فضاها صرفه جویی کیرد. در حیال حاضیر پنجره

ها سرمای درون خانیه را دهند؛ برای این کار، پنجرهها مصرف انرژی را کاه  میشوند. این پنجرهکار گرفته می ها بهساختمان

ها اسیت؛ جیایی کیه ورود ها در موزهکنند. یکی از موارد مصرف این پنجرهمقدار نور ورودی به داخل را کنترل میحفر کرده و 

 تواند موجب آسیب دیدن اشیاء قیمتی شود.بی  از حد نور خورشید می

  آنیلین (های نانوسیمی پلیهای هوشمند ) آرایهپنجره-۵-۶

هیای هیا درون پنجرهها استفاده شده بود. این ابرخازنهایی شدند که در آن از ابرخازناخیرا دانشمندان، موفق به ساخت پنجره

هیا هایی که قادر به تغییر رنگ هستند. زمانی که تاب  نور خورشید شدید است، این پنجرهاند؛ پنجرهالکترونیکی قرار داده شده

ها تارییک شیده و عبیور نیور را ها تکمیل شد، شیشیهپنجرهکنند، زمانی که ظرفیت این نور را جذب کرده و در خود ذخیره می

آید و از سوی دیگر انرژی ذخیره شده در آن کند. با این کار مقدار نور ورودی به خانه و دمای آن تحت کنترل در میمحدود می

ا مصرف انرژی ذخییره شیده در کار گرفت. ب توان برای استفاده در ادوات الکترونیکی دیگر نظیر نمایشگرهای تلویزیونی بهرا می

 شییوند.هییا تخلیییه شییده و دوبییاره بییا جییذب نییور خورشییید شییارژ میپنجییره هوشییمند توسییط دیگییر ادوات، خازن

اند؛ شیوند کیه روی ییک فییلم شیفاف رسیوب داده شیدهآنیلین سیاخته میهای نانوسیمی پلیهای هوشمند از آرایهاین پنجره

 شوند تا بیهوسیله یک ژل الکترولیتی پوشانده می ها بهاند. این نانوسیمسانا پوشانده شدههای رهای شفاف، خود توسط الیهفیلم

شوند تا یک سیاختار جدیید ایجیاد صورت ساندویچی دور هم پیچیده می عنوان الکترود مورد استفاده قرار گیرند. دو الکترود به

 شود. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 ه نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل کرده و در ابر خازن ذخیره می کنند.شیشه هایی ک (۷)شکل 

پیذیر بیودن آنیلین دارای ظرفیت باالیی است؛ و هزینه تولید آن اندک است، از دیگر مزایای این ماده شفاف بیودن و انعطافپلی

آن را به صورت رول درآورد و در ادواتی بیا اشیکال توان راحتی می آن است. پارامتر انعطاف پذیر بودن بسیار مهم است؛ زیرا به

هایی هوشمند تولید کرد. محققین در این زمینه بر این باورند که اگر این فنیاوری توان پردهمختلف استفاده کرد، برای مثال می

 اختمان اسیتفاده کیرد.های مختلف از خودروسازی گرفتیه تیا سیتوان از آن در حوزهبتواند با هزینه کم به بازار عرضه شود، می

 

  پنجره های هوشمند:کنترل رنگ و شفافیت شیشه های خورشیدی -۵-۷

نور خورشید مدت زیادی است که به عنوان منبع تولید الکتریسیته و جایگزینی برای سوخت هیای فسییلی میورد توجیه بیوده 

  تزئینی نیز شده اند. است. اما اخیرا محصوالت خورشیدی عالوه بر جذب انرژی خورشیدی، دارای کاربرد

های رنگی تشکیل شده از سلول خورشیدی، در مصارف خانگی و صنعتی کاربرد پیدا کرده است که نه تنها تولید کننیده  شیشه

انرژی هستند، بلکه در رنگ های مختلف، کاربردهای تزیینی نیز در نمای ساختمان دارد. این محصول، پانل هایی چند الییه ی 

ف، که به رنگ های نقره ای، برنزی، طالیی، تا رنگ های اصلی، قرمز، سبز، و سرخابی می باشید را شیامل میی کدر تا نیمه شفا

 شود که از پلی کریستال ها تشکیل شده اند. تفاوت رنگی آنان به دلیل تفاوت ضخامت در پوش  ضدانعکاس آنها می باشد.

 
 ه ضدانعکاس پوشیده شده اند.شیشه های تشکیل شده از پلی کریستال که با الی (۸)شکل 

به عنوان مثال در شیشه های تولید شده با این تکنولوژی، رنگ آبی دارای ضخیم ترین پوش  ضیدانعکاس اسیت. کیه مصیرف 

انرژی آن بسیار کم است. نقره ای هم دارای نازک ترین پوش  است. که از نظر مصرف انرژی بهینه نیست. این نیوع میی توانید 

 از به گرفتن کمتری از انرژی خورشید می باشد به کار رود.در مواردی که نی

 : اسییتفاده از نانوبلورهییایی بییا قابلیییت انتقییال نییور مرئییی و رد نییور نزدیییک مییادون قرمییز پنجررره هررای هوشررمند

ا محققان آزمایشگاه برکلی در حال ساخت پنجره هوشمندی هستند که میزان حرارات وارد شده به اتاق و همچنین نور محیط ر

کند. ساخت نوعی پوش  که شامل الیه نازکی از نانوبلورها با قابلیت انتقال نور مرئی و رد نیور نزدییک میادون قرمیز تنظیم می

 است می تواند گام مهمی در این رابطه به حساب آید.
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ل ساخت. در ییک روز سیرد، توان با اعمال چند ولت پتانسیل فعاحالت انتقال دهنده نور نزدیک به مادون قرمز نانوبلورها را می

توانند وارد محیط شوند؛ اما در روزهای گرم چند ولت الکتریسییته هر دو نور مرئی و نزدیک به مادون قرمز برای انتقال گرما می

 بر این نانوبلورها اعمال شده تا پنجره تنها به نور مرئی اجازه ورود بدهد. 

 
 مادون قرمز به درون ساختمان در یک روز گرمعدم اجازه ورود به نور ماورا بنف  و (۹)شکل 

ها از هم جدا شده دانشمندان همچنان به تلفیق اکسید قلع ایندیوم در شکل نانو بلور می پردازند. این بلورها در مایعات و حالل

و الکترونهیای آن توان از آنها برای پوش  دادن به شیشه استفاده کرد. قلع به این میاده ییک بیار الکتریکیی اضیافی داده و می

شیود. ایین مسؤول جذب نور مادون قرمز هستند. تغییر حالت جذب کنندگی مادون قرمز شییوه کیامال جدییدی محسیوب می

های هوشمند، نه تنها به زیبایی و راحتی محیطها کمک کرده، بلکه تاثیرات اقتصیادی زییادی بیر سیرانه مصیرف انیرژی پنجره

در روزهای داغ و سوزان تابستان، مانع ورود نیور خورشیید  ا حفر شرایط آب و هوایی داخل،این نوع از پنجره ها ب داشته است.

 .کندبه داخل شده و در زمستان با تبدیل به حالت شفاف، اجازه عبور به نور خورشید را داده و انرژی گرمایی را ذخیره می

ره های با ذرات معلق، با وجود مزایای زیادی کیه دارنید، های هوشمند موجود، از پنجره های الکتروکرومیک گرفته تا پنجپنجره

آور در فرآینید سیاخت از آن جملیه کارگیری مواد سمی و زیاندارای معایبی نیز هستند که قیمت باال، کاه  سریع بازدهی، به

انید ا ابداع کردههای هوشمندی که معایب مذکور را نداشته باشد، سیستم جدیدی رمحققان در تالش برای ساخت پنجره است.

های هوشمند، ارزان قیمیت بیوده و در که در آن از یک پلیمر و از یک حالل، مانند متانول استفاده شده است. این نوع از پنجره

های کمتری استفاده شده است؛ همچنین از استحکام باالیی نیز برخیوردار هسیتند. از فوایید دیگیر فرایند ساخت آنها از آالینده

توان به قابلیت تبدیل سریع و آسان از حالت کامالً مات به حالت شفاف در چند ثانیه اشاره کیرد. هوشمند جدید میهای پنجره

سازی گرمیا، سیرما و نیور بیا هزینیه کیم و از نظیر است و روش جدیدی برای ذخیرههای هوشمند، بیاین رفتار در میان پنجره

یکی از بهترین راههای کنترل اتالف انیرژی اسیتفاده از پنجیره . اختمان استطریق مدیریت نورهای عبور داده شده به داخل س

های هوشمند طوری طراحی شده اند که می توانند با محیط تعامل و سازگاری داشیته باشیند، میثالً های هوشمند است. پنجره

هوا باال اسیت  نرژی به خاطر تهویههای گرم که هزینه مصرف اکرد. چنین شیشه هایی در ماهگرمای بی  از حد را دفع خواهند

کنند سالهاست ساخته شده اند. های رنگی حساس به نور )فوتوکرومیک( که پرتوهای خورشید را دفع میمناسب هستند. پنجره

ها استفاده می شود و فلز تنگستن در پنجره %۹/1اکسید وانادیوم مخلوط شده با فقط های نازک نانومتری دیهم اکنون پوش 

دهند. ضخامت نیانومتری و چنان تمام نور مرئی را از خود عبور میکه همهای گرما عمل کنند، در حالیعنوان انعکاس دهنده به

توانند دقیقاً تعیین کنند که در چه دمایی، حرارت منعکس شود. این به این معنا اسیت کیه ادارات و منیازل مخلوط پوش  می

ها را هم به طیور چشیمگیری از سیستم های تهویه گران قیمت، خنک باقی بمانند و هزینهتوانند بدون استفاده بی  از حد می

 کاه  دهند.
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 تکنیک فتوسنتز مصنوعی دوگانه جهت تولید هیدروژن و متان .۷

 

 

 تکنیک فتوسنتز مصنوعی(10شکل)

بسازند که با استفاده از آب و انرژی خورشید، هیدروژن و  اند تا سیستم نوینیشده موفق  ه ملی الرنس برکلیمحققان آزمایشگا

های فسییلی کیه از تواند جهت تقویت یا حتی جایگزینی سوختتولید کند. تولید چنین گازهایی از منابع تجدید پذیر می متان

 همراه باشید. زومیتبا شوند، به کار آید. منابع زیرزمینی استخراج می

هیا، انیرژی کند. در گیاهان و انواع خاصیی از جلبکبه زبان ساده، فرآیند فتوسنتز انرژی نورانی را به انرژی شیمیایی تبدیل می

شیود. در ها و قندهای ساده از کربن دی اکسید و آب استفاده میخورشید به عنوان منبع انرژی برای سنتز و تولید کربوهیدرات

های ساخته شده از سییلیکون و بود، آرایشی غشائی از نانو سیم ی اولیه سامانه دوگانه آزمایشگاه برکلی که قبال تولید شدهنهنمو

داد. این موجودات با استفاده از کربن ها انتقال میها را به میکروبکرد و الکترونتیتانیوم اکسید انرژی خورشیدی را دریافت می

 کردند.ای از ترکیبات شیمیایی را تولید میریافتی از فرآیند قبلی، دامنهدی اکسید و انرژی د

درصرد و کرارآیی تبردیل انررژی  ۵5توان انتظار راندمان تبدیل انرژی الکتریکی به شریمیایی برارتر ا  اکنون می

 درصدی را ا  این روش داشت. ۱5خورشیدی به شیمیایی 

شیود ی اولیه به دام انداخته میی، انرژی خورشید از طریق یک غشاء مشابه نمونهی فتوسنتز مصنوعدر آخرین طراحی سامانه 

اسیت.(  )با این تفاوت که از کاتدهای نوری ایندیوم فسفید و آندهای نوری تیتانیوم دی اکسید در سامانه جدیید اسیتفاده شیده

ای رود. هیدروژن تولیدی بیه مجموعیهبه کار می های آب و تولید اکسیژن و هیدروژنشکستن مولکول انرژی به دام افتاده برای

سیامانه دوگانیه، انیرژی  درنتیجه این کنند. شود تا از آن برای تبدیل کربن دی اکسید به متان استفادهها منتقل میاز میکروب

 کند.هیدروژن و متان را تولید می کند و هردو گازآوری مینورانی را جمع
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 ژی نورانی را به انرژی شیمیاییفرآیند فتوسنتز انر(11شکل)

 گوید:های بخش علوم مواد آ مایشگاه برکلی میپروفسور پیدانگ ینگ ا  شیمیدان

وری و کارآیی تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شییمیایی و فتوسینتز مصینوعی این تحقیق پیشرفت کلیدی دیگری را در بهره

توان انتظار رانیدمان تبیدیل ها جهت تولید متان، اکنون میال آن به میکروبدهد. با تولید هیدروژن تجدیدپذیر و انتقنشان می

درصدی را در صورت ترکیب  10درصد و کارآیی تبدیل انرژی خورشیدی به شیمیایی  50انرژی الکتریکی به شیمیایی باالتر از 

 سامانه با پنل خورشیدی و الکتروالیزر داشت.

راحی سامانه فتوسنتز مصینوعی بیه مقیدار زییادی مشیابه اسیت، امیا در مطالعیه اول ط هر چند مفاهیم اساسی در هر دو نسل

هییا بییه بییرای تبییدیل کییربنک دی اکسییید، پییس از خورانییدن الکترون Sporomusa ovataهییوازی محققییان از بییاکتری بی

پوشیاندند کیه  Methanosarcina barkeriای از ها، استفاده کردند. اما در تحقیق دوم محققین غشاء را با تودهمیکروارگانیسم

کنید. )آرکئاهیا می از هیدروژن، تبدیل  هوازی است که کربن دی اکسید را مستقیما با استفادهاین باکتری از انواع آرکئاهای بی

 های غشاءدار را ندارند.(ی سلولی و دیگر اندامکاند که هستهسلولیهایی تکمیکروارگانیسم

با اضافه کردن نانوذرات  شود. این واکن ( به هیدروژن تبدیل میHERکن  تولید گاز هیدروژن )در روش دوم، آب از طریق وا

 پذیرد.انجام می شود و در نتیجه تحت شرایط مساعد زیستی با کارآیی باالنیکل سولفید کاتالیز و تسریع می

 گوید:رکلی میمیشل چنگ عضو تیم تحقیقاتی و استاد شیمی با مرتبه دانشیاری در آزمایشگاه ب

کنید، چیرا کیه هییدروژن دهنده انرژی، فرآینید را بسییار کارآمیدتر میها به عنوان انتقالاستفاده از هیدروژن به جای الکترون

 سازی و انتقال انرژی دارد.اش، ظرفیت بسیار بیشتری جهت ذخیرهمولکولی از طریق پیوند شیمیایی

ایم که حتی گاهی می توان بهتیر از طبیعیت عمیل ه استفاده از نانوفناوری نشان دادهواسط ما با وجود الگوبرداری از طبیعت، به

 .کرد

 کند:در این رابطه پروفسور ینگ اشاره می

ایم؛ به واسطه استفاده از نانوفناوری برای کمک به افزای  کیارآیی سیامانه در حالی که ما از فرآیند طبیعی فتوسنتز الهام گرفته

  توان حتی بهتر از طبیعت عمل کرد.که گاهی می طبیعی، نشان دادیم

های زنیده را نییز بیه تولید بازه ای از گازها و مواد شیمیایی، همچنین ارگانیسم با هدف ایاین تحقیق عالوه بر نگاه چند شاخه

فاده از انیرژی های صیرفا الکتریکیی، بیرای تولیید هییدروژن بیا اسیتاست. اگر چه روش اضافه کرده مجموعه سامانه عملکردی

در کنار یک سری عناصر است تا از نور خورشید  پذیر شده، و همچنین اکنون امکانکارآیی شان در حال افزای  استخورشید 

ای از گازهای پرانرژی و قابل اسیتفاده را تنهیا بیا ، اما این ایده که بتوان گسترهفراوان و ارزان برای تولید هیدروژن استفاده شود
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های طبیعی در فرآیندی با پتانسیل تجاری سیازی تولیید کیرد، دارای نور خورشید، آب، کربن دی اکسید و میکروب استفاده از

های تولید انرژی به صورت خودکفا و دوستدار محییط زیسیت اسیتفاده تولید سامانه ای است تا از آن برایپتانسیل بسیار بالقوه

 کرد.

 پروفسور شیمی در آ مایشگاه برکلی می گوید: کریس چنگ ا  دیگر اعضای تیم تحقیقاتی و

داشیت تیا  تبدیل مستقیم کربن دی اکسید به متان توسط کاتالیزورهای مصنوعی و سنتزی چالشی بزرگ است و میا را بیرآن 

از متان را به عنوان هدف اصلی برای تولید در نظر بگیریم. از آنجا که ما هنوز جهت تهییه اغلیب متیان موردنییاز متکیی بیه گی

آوریم، این کیه میا بتیوانیم را به دست میهمچنین گاز طبیعی سوختی فسیلی است که از طریق استخراج آن طبیعی هستیم و

 . نیم؛ مزیتی مهم برای کار ما است.کمتان را از طریق منبعی تجدید پذیر از هیدروژن تهیه

  گیریبحث و نتیجه
به نتیجه های کاربردی زیادی دست یافت، با بررسی ویژگی های نانو میواد در  با بررسی های انجام شده در این تحقیق می توان

مصالح شیشه به آیتم های از جمله تمیزکنندگی و مسله مهم از جمله ساختمانهای هوشمند سازی با پنجره هیای هوشیمند از 

ملکرد یک پژوهشیی نتیجیه و تحقیق لحاظ انرژی  دست یافت، همچنین فتو ولتاییک بودن شیشه ها در این نانو تکنولوژی با ع

 یافت.
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