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گروه بينالمللي رهشهر

سخني با خوانندگان

نانوفناری اگر چه دانش نوپايي است ولي در همين زمان كوتاهي كه از آغاز حیات آن ميگذرد ،امیدهای بسياري را براي ايجاد تغييراتي

بنيادي و كارآمد در رشتههاي مختلف علوم و فنون به وجود آورده است .با وجوديكه آزمایشها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای

دهه هشتاد بهطور جدی پیگیری شد ،اما اثرات تحولآفرین ،معجزهآسا و باورنکردنی آن ،خيلي سريع نظر سياستگذاران و برنامهريزان كالن
بسياري از کشورها را به خود جلب كرد و اين فناوری به یکی از مهمترین و اصليترين اولویتهای تحقیقاتی بسياري از كشورها تبديل شد.
تأثیر این فناوری بر اکثر صنایع و فناوریهای موجود و نقش كليدي آن در رشد و پیشرفت صنايع و علوم مختلف ،اين اعتقاد را كه

متخصصان رشتههای مختلف بدون گرایش به مباحث نانو در دهههای آینده ،فرصتی برای رشد نخواهند داشت را فراگير كرده و هر روز
اين اعتقاد را بيش از پيش تقويت ميكند .بنابراين هر دانش و كشوري كه به دنبال توسعه باشد ،ناگزير از ورود و سرمايهگذاري در زمينه

نانوفناوري است.

خوشبختانه با توجه به سياستهاي اتخاذ شده در اين زمينه ،ميتوان گفت فاصله ميان ايران و كشورهاي ديگر در توسعه و پيشرفت اين

فناوري جديد بسيار كمتر از فاصله موجود نسبت به فناوريهاي قديمي است .به هرحال با توجه به جديد بودن اين فناوري بايد بكوشيم

تا از ميدان رقابت به دور نمانيم.

گروه بينالمللي رهشهر ،بر حسب وظيفه ،همواره يكي از پيشگامان فعال در عرصههاي مختلف علوم و فنون مهندسي بوده و در اين راستا

اقداماتي انجام داده است كه از آن جمله ميتوان به  :ارايه راهكارهاي عملي در زمينه صرفهجويي در مصرف انرژي ،كاهش آلودگيهاي
زيستمحيطي ،توليد انرژيهاي نو و فنآوريهاي نوين ،اشاره كرد .يكي از اصليترين فعاليتهاي اين گروه بينالمللي ،سرمايهگذاري

در بخش تحقيق و توسعه بوده و بر اين اساس از سال  1372تا كنون  120نشريه 13 ،كتاب و تعداد زيادي بولتن علمي -فني به چاپ
رسانده است .گروه بينالمللي رهشهر پيوسته خود را ملزم دانسته با انجام تحقيقات و مطالعات گسترده ،مسووالن و دست اندركاران را با
فنآوريهاي روز دنيا آشنا كرده و از اين طريق زمينه و فرهنگ بهرهبرداري از آنها را در كشور ايجاد كند.

گروه بينالمللي رهشهر در ادامه فعاليتهاي علمي و فرهنگي خود ،در سال  ،1384شركتي به نام نانو مايند 1در انگلستان به ثبت رساند.

شركت نانو مايند عالوه بر فعاليتهاي مختلف مطالعاتي و تحقيقاتي ،همكاريهاي بسياري نيز با دانشگاه گرينويچ 2انگلستان داشته است.
از بعد ديگر اين مجموعه پس از عضويت در انجمن نانو(عضو هيات مديره) ،خود را در قبال افزايش سطح دانش نسل جوان كشور و

آشناسازي آنان با فنآوريهاي نوين ،بيش از پيش متعهد دانسته و به اين منظور در راستاي افزايش سطح علمي و فني نيروي جوان كشور،

دانشگاهي به نام "گروه بينالمللي رهشهر(كوييك بيلد)" تاسيس كرده است و به ياري خدا قصد دارد در اين مركز علمي به تدريس رشتههاي
نو از جمله نانوفناوري در معماري بپردازد.

با توجه به نقش و اهميت نانوفناوري و ضرورت استفاده از آن در كشور و نبود منابع علمي و فني در دسترس ،گروه بينالمللي رهشهر

بر آن شد تا با تهيه و تدوين اين نشريه و همچنين ترجمه و چاپ كتاب "نانوفناوري در معماري" ،گامي در جهت توسعه و معرفي اين

فناوري در كشور بردارد و آن را به جامعه مهندسي تقديم كند .اميد است با تالش روزافزون شاهد ترويج و گسترش روز افزون اين عرصه

در كشور باشيم.

گروه بينالمللي رهشهر

1- Nano Mind
2- Greenwhich

نانوفناوري و صنعت ساختمان

نانوفناوری و صنعت ساختمان

• سازههای سبکتر و مقاومتر

ش تاكنون،
با ورود نانوفناوري به عرصههاي مختلف،از نيم قرن پي 

• ساخت مصالح بسیار مقاوم در برابر نشت که میتوانند در ساخت

تحول فراواني در صنايع مختلف ايجاد شده است .امروزه اين فناوري

تاسیسات ساختمانی به کار گرفته شوند

يكي از فعالترين حوزههاي پژوهشي است كه به تدريج جايگاه خود

• بهبود عملکرد اتصاالت لولههای آب

را طي دو دهه گذشته تثبيت كرده است .سرمايهگذاريها نيز در اين

• باال بردن راندمان الکتریکی و مکانیکی تاسیسات ساختمانها

حوزه بسيار چشمگير هستند .بررسيها و مطالعات صورت گرفته در

• مقاومسازی مصالح

پروژهي "برنامهی کانادا درباره بهداشت جهانی ژنومیک ،1نشان ميدهد

• کاهش میزان اتالف حرارتی

كه حوزه معماري و ساخت و ساز ،بهعنوان يكي از ده حوزهي كاربردي

• عدم نیاز به عایقکاری جداگانه در این گونه مصالح و قابليت پاسخگویی

كه بيشترين تاثير را در توسعه جهاني دارد ،از لحاظ ميزان بهرهمندي

در برابر شرایط مختلف اقلیمی

از فناوري نانو ،رتبه هشتم را دارد و پس از حوزههايي مثل تصفيه آب و

• بهبود عملکرد عایقهای صوتی

بهبود و بازیافت آن قرار دارد.

• شیشههاي خود تمیز شونده که مشکل تمیزکردن نماهای شیشهای و

نوع مشكالتي كه در اين صنعت با آن مواجه هستيم ،از كمبود منابع،

پنجرهها بهخصوص در ساختمانهای بلند را از بین میبرد.

مشكالت مربوط به انرژي (توليد محصوالت) و همچنين هدررفت آن

موارد فوق تنها بخشی از ویژگیهایی است که به کمک فناوری نانو

در صنايع و ساختمانها گرفته تا كندي مراحل اجرا ،عمر سازهها و

دستیافتنی است .استفاده از اين فناوري در ساخت و ساز میتواند

دوام آنها ،ميزان مقاومت و وزن آنها ،بيانگر لزوم تغيير در روشهاي

عالوه بر جلوگیری از اتالف منابع گوناگون در بخشهای مختلف و

ساخت و مواد و مصالح ساختماني است .به اين ترتيب استفاده از

همچنین استفاده بهینهی انرژی در ساختمان ،به افزایش عمر مفید

نانوفناوري براي ساخت مواد و مصالح ساختمانی که خود موجب تغيير

ساختمان و مقاومسازی آن در برابر صدا ،رطوبت ،حرارت ،زلزله و

در فرآيندهاي طراحي و ساخت میشود بهعنوان يكي از گزينهها و

ديگر حوادث غیر مترقبه (با صرفه اقتصادی) كمككند .همچنين

راهکارهای موجود برای حل مشکالت مذكور شناخته شده است.

بهکارگیری محصوالت نانو در صنعت ساخت و ساز عالوه بر صرفهجویی

محصوالتي كه با بهكارگيري فناوري نانو توليد ميشوند ،ويژگيهاي

در مواد و منابع سبب صرفهجویی در میزان انرژی مصرفی و نیروی

خاصي دارند و ميتوانند مشكالت موجود در زمينه ساخت و ساز را

انسانی در طول دوران ساخت و بهرهبرداری از ساختمان خواهد شد و

ي فرآيندهاي ساخت و
حل كرده و نيازمنديها و الزامات و سازمانده 

با رفع آلودگیهای موجود در فضاهای داخلی و خارجی و تامین شرایط

ساز را تغيير بدهند.

آسایشی ،فضاهایی مطلوب را برای ساکنان خود به ارمغان خواهد آورد.

نانوفناوری با کنترل مواد در مقیاس مولکولی امکان تهیه مصالح مناسب

نانو فناوری با فراهم آوردن امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد پس

با ویژگیهای مورد نظر در بخشهای مختلف ساختمان و تاسیسات و

از اتمام طول عمر ساختمان و یا مواد و مصالح به کار رفته در آن،

تجهیزات را فراهم کرده است .عمر زیاد ،ضربهپذیری زیاد ،شکنندگی

آسیبهای زیستمحیطی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

کم ،تغییر شکلهای ناچیز از جمله ویژگیهاي مصالح ساخته شده با

براي آشنايي هرچه بهتر با نقش نانوفناوري در عرصههاي مختلف صنعت

بهرهگیری از فناوری نانو است .برخی از نتایج کاربرد فناوری نانو در

ساختمان ،نگاهي كوتاه و گذرا بر هر يك از آنها و تجربههاي موجود در

صنعت ساختمان عبارتند از:

دنيا و اثرات و مزایای ناشي از استفاده از این فناوری خواهيم داشت.
)1- Canadian Program on Genomics Global Health (CPGGH
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نانوفناوري چيست؟

ظاهر ميشود ،از جمل ه نگراني درباره مسموميتزا بودن و اثرات

اين واژه اولين بار توسط نوريوتانيگوچي استاد دانشگاه علوم
1

توكيو در سال  1974بر زبانها جاري شد .او اين واژه را براي

توصيف ساخت مواد (وسايل) دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها

در حد نانومتر است ،به كاربرد .در سال  1986كي اريك دركسر

2

در كتابي تحت عنوان"موتور آفرينش :آغاز دوران فناوري نانو"،
اين واژه را بازآفريني و تعريف مجدد كرد.

بررسي و كار بر روي يك ماده و كنترل خواص آن در مقياس

اتمي و مولكولي نانوفناوري ناميده ميشود .به طوركلي سر و

كار اين فناوري با ساختارهايي است كه حداقل در يك بعد
اندازهشان يك تا صد نانومتر است و همچنين ساخت و طراحي

مواد و ابزارهاي در اين مقياس است .گسترهي اين فناوري بسيار
متنوع است و از ابزارهاي فيزيكي تا روشها و رويكردهاي بسيار
نو بر مبناي مولكولهاي خودآرا ،از طراحي مواد جديد در ابعاد

نانو تا بررسي اين موضوع كه آيا ميتوانيم يك ماده را در مقياس

اتمي مستقيما كنترل كنيم را در بر ميگيرد.

بحثهاي فراواني درباره آيندهي كاربرد نانوفناوري وجود دارد.
نانوفناوري ميتواند منجر به ساخت مواد و ابزارهاي جديد با

گسترهي وسيعي از كاربردها شود .از طرف ديگر نانوفناوري
بسياري از نتايجي را كه در نتيجه ظهور يك فناوري جديد

پهناي رشتهي DNA
 2نانومتر

زيستمحيطي نانو مواد و همچنين تاثير بر اقتصاد جهاني را نيز

در خود دارد .اين مسائل و نگرانيها مشاجرهي گروههاي مدافع
فناوري و دولتها را براي تدوين قوانيني خاص براي كاربرد اين

فناوري در پي داشته است.

در كنار تعاريف فراواني كه براي نانوفناوري وجود دارد  ،ميتوان

به تعريف موسسه پيشگامان در حوزه نانو (  )NNIاشاره كرد
كه شامل سه عنصر زير است:

 -1توسعه فناوري و تحقيقات در سطوح اتمي ،مولكولي و يا

ماكرومولكولي در مقياس اندازهاي  1تا  100نانومتر.

 -2خلق و استفاده از ساختارها و ابزارها و سيستمهايي كه به
خاطر اندازه كوچك يا حد ميانه آنها ،خواص و عملكرد نويني

دارند.

 -3توانايي كنترل يا دستكاري در سطح اتمي

مقياس نانو

نانو كلمهاي يوناني به معني كوچك است و براي تعيين يك
ميلياردم يا  10يك كميت استفاده ميشود .يك نانومتر يك
-9

هزارم ميكرون ،يا يك ميلياردم متر است .طبق تعاريف مقياس

طولي بين يك نانومتر تا  100نانومتر را مقياس نانو ميگويند.

يك قطره خون از 5
سلول خوني 2/5 :ميكرومتر
ميليون سلول خوني
تشكيل شده است.
بلندي قد فردي با
قد 1/62متر
دسيمتر  2ميليارد نانومتر
سانتيمتر
سر يك سوزن
 1ميليمتر ميليمتر
حشرات ذرهبيني
ميكرومتر  300ميكرومتر

نانومتر

يك سازهي نانويي

يك تراشه
بسيار كوچك

ابزار انتقال دارو

پيكومتر
نانو پوسته

مقياس نانو

نوشته اتمي

يك حصار كوانتومي
()quantum corral

بيوموتور

1- Norio Raniguchi
2- K. Eric Drexer
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نانوفناوری و انواع سازههای رایج ساختمانی

حاضر پژوهشهاي گستردهاي براي كاربرد آنها در موارد مختلف

بیشک سازه هر ساختمان ،مهمترین بخش ساختمان است كه

در جريان است .چگالی نانولولهكربني یک ششم چگالی فوالد و

بخش قابل مالحظهای از هزینه را به خود اختصاص میدهد و نقش

مدول یانگ آنها پنج برابر و استحکام آنها هشت برابر فوالد است.1

مهمي در كارآيي و كاركرد بهينهي آن دارد .بهسازي و مقاومسازي

درصورت افزودن نیم الی یک درصد وزنی از این نانولولهها به ماتریس

سازهها از راهكارهاي كليدي در ارتقا ء سطح كيفي و كمي صنعت

بتن خواص نمونه به ميزان چشمگيري بهبود مییابد (نانولولههای

ساختمانسازی است .در حال حاضر سازههاي بتني و فوالدي،

کربنی تک جداره و یا چند جداره مورد استفاده قرار میگیرند).

بيشترين كاربرد را در ساخت و ساز دارند و به همين دليل ارتقا
كيفي بتن و فوالد ،جزو مواردي است كه مطالعات بسياري دربارهي

نانوسیلیسها ()sio2

آنها صورت گرفته و نتايج قابل مالحظهاي نيز حاصل شده است.

با استفاده از نانوذرات سیلیس میتوان میزان تراکم ذرات را در

استفاده از اين فناوريها در بتن موجب افزايش استحكام كششي،

بتن افزایش داد؛ به اين ترتيب چگالی میکرو و نانوساختارهای

فشاري و افزايش مقاومت در برابر حمالت شيميايي میشود.

تشکیلدهنده بتن افزایش مييابد كه تاثير مثبتي بر ویژگیهای

سازههاي بتني

مکانیکی آن دارد .افزودن نانوذرات سیلیس به مواد پايه سيمان
هم موجب کنترل تجزیه شیمیایی ناشی از ( H-C- Sکلسیم-

بتن یکی از پرکاربردترین محصوالت جهانی است؛ ظرفیت تولید

سیلیکات  -هیدرات) ميشود که در اثر نشست کلسیم در آب رخ

ساالنه آن حدود  6میلیارد تن است و میزان معامالت جهانی آن

میدهد و از نفوذ آب به داخل بتن نيز جلوگیری میكند .هردو

در سال حدود  14-13تریلیون دالر میشود .مصرف انرژی ،انتشار

موارد دوام بتن را افزایش میدهد.

کربن و زباله از مهمترین نگرانیهای زیستمحیطی مرتبط با تولید
و استفاده از بتن است .فناوری نانو منجر به تولید سیمان ،بتن،
سیمانهای افزودنی میشود که فرآیند تولیدشان ک م مصرفتر

نانوذرات اکسید آهن یا هماتیت ()Fe2O3

درصورت اضافه نمودن نانوذرات اکسید آهن به ماتریس بتن عالوه

است؛ همچنین با بهکارگیری این فناوری نانوکامپوزیتها و نانوذراتی

بر افزایش مقاومت بتن ،ميتوان ميزان تنش بتن را با اندازهگیری

تولید میشوند که افزودن آن به ترکیب بتن میتواند باعث افزایش

مقاومت الکتریکی برشي بررسي و ارزيابي كرد.

دوام ،خاصیت چسبندگی و استحکام آن شده و همچنین موجب
کاهش ترک و افت بتن شود .البته از آنجایی که این فناوریها

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ()TiO2

هنوز گران هستند و با توجه به حجم تولید بتن ،در حال حاضر

استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در بتني كه در نمای

محصوالت اندکی با استفاده از این روشها تولید میشوند.

ساختمان به كار ميرود ،موجب بهبود ويژگيهاي آن بهعنوان پوشش

راهكارهاي بهبود عملكرد سازههاي بتني

بازتابنده ميشود .این نانو ذرات از طریق واکنشهای فوتوکاتالیستی
قوی ميتوانند آالینده های آلی ،ترکیبات آلی فرار را شكسته و تجزيه

نانولولههای کربنی ()CNT

كنند .به همین دليل برای ایجاد خاصیت ضد عفونیکنندگی در

نانولولههای کربنی موادي با خواص فوقالعاده هستند؛ در حال

رنگها ،سیمانها وشیشهها نيز كاربرد دارند .بتن حاوی TiO2رنگ
1- http://www.bhrc.ac.ir
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سفید ،درخشندگی خاص و بادوامي دارد كه ساختمانهای ساخته

مصالحی منحصر و ارزان در پروژههای ساختمانی تبديل كرده

شده بابتن معمولی فاقد چنین ویژگی هستند.

است؛ البته اين ماده نيز ضعفها و محدوديتهايي دارد كه از آن
جمله ميتوان به مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در

نانو ذرات رس ()Nano-clay

آتش سوزیهای شدید اشاره كرد ،به اين ترتيب هدف از كاربرد

نانوذراتي وجود دارند كه در مالتهای مختلف از آنها استفاده

نانوفناوري در صنعت فوالد را ميتوان در دستيابي به موارد زير

ميشوند .اين تركيبها بر روی ویژگیهای کلیدی مرتبط با

خالصه كرد:

فرسایش بتن اثر ميگذارند و به اين ترتيب مانع از انتقال یونهای

 .1فوالدهای با خواص استحکامی و سختی بهتر

کلر ،جذب آب و كاهش عمق نفوذ آن ،و نیز موجب افزايش

 .2فوالدهای با خواص خزشی و مقاوت در دماي باال

مقاومت در برابر دی اکسید کربن ميشوند .از موادي كه اميدهايي

 .3فوالدهای با مقاومت بيشتر در برابر خوردگی

را در اين حوزه به وجود آوردهاند ميتوان به نوعي حالل متشکل

همانطور که درباره محصوالت بتنی شاهد بودیم گرانی فرآوردهها

از رزین اپوکسی با وزن ملکولی پایین و نانوذرات رس اشاره كرد.

و فناورهایی نانویی ،در حال حاضر استفاده انبوه از آن را دشوار

اهميت استفاده از بتنهاي نوين

میسازد .درباره فوالد هم با شرایط مشابهی رو به رو هستیم.
محصوالتي كه تاكنون با استفاده از فناوري نانو در صنعت فوالد

• كاهش وزن كه مستقيماً باعث افزايش مقاومت آن در برابر

توليد شده و اطالعات مربوط به آنها ،فراوان نيست؛ اين مسئله

زلزله ميشود

ميتواند نشانگر آن باشد كه اين عرصه هنوز در ابتداي راه است؛

• كاهش هزينههاي اجرايي از طريق كاهش ابعاد اجزاي سازه و

و از آنجایی که هدف این نشریه معرفی محصوالت و کاربردهای

مصالح مورد استفاده

نانوفناوری در معماری است ،به معرفی روشها و محصوالت زیر

• استفاده مناسبتر از فضا با كاهش ابعاد سازه و افزايش فضاي مفيد

بسنده شده است.

• افزايش عمر مفيد سازه
• افزايش مقاومت سازه در برابر عوامل مخرب محيطي

راهكارهاي بهبود عملكرد سازههاي فوالدي

• افزايش مقاومت سازه در برابر نفوذپذيري

ت سوئدی ساندويك متريال تكنولوژي 1به تولید فوالدهای
• شرک 

• كاهش استفاده از سيمان و نيز كاهش آلودگيهاي زيست

با مقاومت بسیار باال و ضد زنگ با استفاده از فناوری نانو پرداخته

محيطي ناشي از آن

است .محصول جدید این شرکت به  nanoflexموسوم است ،که

سازههای فوالد

چند خصوصیت جالب از جمله مقاومت بسيار زياد ،شکلپذیری
مناسب و مقاومت در برابر خوردگی باال را در کنار هم دارد.

فوالد بهعنوان مادهای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ،از مصالح

• پژوهشهاي صورت گرفته در يك موسسه ژاپني ،نشان داده

رایج در صنعت ساخت و ساز است .قابلیت اجرای دقیق ،رفتار

است ،كه ميتوان با افزودن ذرات نانومتري به يك تركيب خاص

سازهای معین ،نسبت مناسب مقاومت به وزن ،امکان اجرای سریع

آلياژي ،مقاومت به خزش فوالد را صد برابر افزايش داد .همچنين

با امكان پيادهكردن جزئیات و ظرافتهای معماری ،فوالد را به

در اين موسسه آزمايشهايي براي ساخت فوالدهاي سبك با
1- Sandvik materials technology
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خواص مكانيكي صورت گرفته است .براي اين كار از ذرات نانويي،

همچنين ناکارآمدی پوششها و روكشهاي از لحاظ ميزان

كربونيتريد و همچنين اكسيدايتريم استفاده شده است كه با

عايق بودن ،از مهمترین عوامل موثر در میزان مصرف انرژی

روشهاي پيچيدهی آلياژسازي مكانيكي ساخته شده است.

هستند .تا جايي كه هدر رفت به سطوح شيشهاي مربوط

• شركت فوالد  MMFXبا تحقيقاتي كه در چندسال اخير بر

ميشود ،محصوالتي كه حاصل فناوريهاي نانويي هستند

روي فوالدهاي فريتي انجام داده است ،توانسته است با حذف

مثل صفحههاي نازك /فيلمهاي ترموكروميك ،فوتوكروميك

دستهاي از سلولهاي ميكروگالوانيكي مقاومت در برابر خوردگي

و الكتروكروميك كه ميتوان آنها را به صورت لمينيت روي

اين نوع فوالدها را افزايش دهد .نتايج حاصل كه با بهكارگيري

سطوح شيشهاي به كار برد ،به كاهش ميزان هدررفت و يا

فرآيندهاي نانو به دست آمده ،با جلوگيري از تشكيل كاربيدهاي

جذب گرما از اين طريق كمك شاياني كردهاند.

آزاد يا كاهش مقدار آن سبب افزايش مقاومت در برابر خوردگي،
استحكام و ساير خواص مكانيكي فوالد شده است.

گرمایش و سرمایش  44درصد

• پژوهشهاي ديگري نيز صورت گرفته كه نشان ميدهد،

روشنایی و وسایل برقی  33درصد

افزودن نانو ذرات مس به فوالد ،ناهمواریهای سطحی آن را

گرم کردن آب  14درصد

كاهش ميدهد و درنتیجه تعداد عوامل افزایندهي تنش و ترک

خنککنندهها  9درصد

خوردگیهای ناشی از خستگی سازههایی مانند پلها و برجها ،که

سهم بخشهای مختلف از مصرف انرژی در ساختمان مسکونی

در آنها بارگذاری متناوب است ،را كاهش داده و محدود ميكند.

نانوفناوری و بهینهسازی مصرف انرژی در
ساختمان
پيشرفت در حوزهي مواد نانوساختار ،اميدهاي فراواني در

صفحههاي ترموكروميك

1

اين صفحهها به تغييرات دمايي حساس هستند ،به اين ترتيب
وقتي دماي سطح خارجي افزايش مييابد ،ميزان جذب نور آنها
كاهش مييابد و شيشه مات ميشود .با كاهش دما ،دوباره صفحه

زمينهي افزايش كارآيي ساختمانها از لحاظ مصرف انرژي

از لحاظ ويژگي جذب نور به وضعيت اوليه خود باز ميگردد و

به وجود آورده است؛ انتظار ميرود كه رواج محصوالت اين

شيشه شفاف ميشود.

فناوري و فناوریهای نانویی در صنعت ساختمان ،عالوه بر
آنکه نقش موثری در مصرف بهینهی انرژی داشته باشد،

صفحههاي فوتوكروميك

با تغییر روشهای تولید این مصالح ساختمانی ،راهكارهاي

ضريب انتقال نور اين صفحهها بهطور خودكار با توجه به ميزان

بهتري براي مواجه با چالشهاي اقليمي و كاهش انتشار

نوري كه با سطح برخورد ميكند ،تغيير ميكند.

گازهاي آالينده فراهم کند .فرآیندهای گرمايش و سرمايش
ساختمان ،نقش عمدهای در میزان مصرف انرژي در ساختمان
دارند ،هدر رفت گرما و يا جذب آن از سطوح شيشهاي و

2

صفحههاي الكتروكروميك

3

ضريب انتقال و عبور نور از اين صفحهها با دريافت سيگنال
1-Thermochromic
2- Photochromic
3- Electrochromic
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الكتريكي تغيير ميكند و براي اينكه شيشه دوباره شفاف شود،

گرانتر بودن این عایق نسبت به عایقهای مرسوم ،گسترش

انرژي الكتريكي الزم است.1

استفاده از آنها را به جای عايقهاي متداول با چالشهایی

حوزهي ديگري از مواد كه در نتيجه ظهور نانوفناوري پيشرفت

برای توجیه صرفه اقتصادی مواجه ساخته است .با این وجود

زيادي داشتهاند ،پوششها/روكشهاي عايق هستند .با بهرهگيري

استفاده از اين عايقها در فضاهای محدود و محلهایی که استفاده

از اين فناوري ،موفقيتهاي چشمگیری در ساخت موادي عايقتر

از عايقهاي متداول دشوار است ،بسیار موثر و حتی با صرفه

و البته با ضخامت کمتر حاصل شده است .عايقهايي همچون

اقتصادی همراه است .ضخامت پايين اين عايقها ،سطح زيربنا را

پنلهاي عايق خال ،2مواد با قابليت تغيير فاز 3و ايروژل 4از جمله

بيشتر ميكند ،در نتيجه ارزش ملك افزايش مييابد .همين مساله

محصوالت نانوساختاري هستند كه امروزه در ساختمانهاي نوساز

ميتواند توجيه اقتصادي مناسبي براي صرف هزينهي بيشتر براي

و همچنين در بازسازي و بهسازي ساختمانهاي موجود مورد

استفاده از اين نوع عايقها باشد .از سوي ديگر ساختار نازك

استفاده قرار ميگيرند.

و عملكرد باالي اين مواد ،به تدریج عالقه به استفاده از آنها
را در موارد بازسازي افزایش داده است .استفاده از VIPها به

پنلهاي عايق خال (وی.آی.پی)

دليل كارايي باال ،عالوه بر اين كه سبب كاهش اتالف انرژي در

پنلهاي عايق خال ،گزينهاي ايدهآل و مناسب جهت عايق كاري

ساختمانها میشود ،ميزان انتشار دياكسيد كربن را نيز كاهش

حرارتي ساختمانها است .هدايت حرارتي اين عايقها يك دهم،

میدهد.

عايقهاي حرارتي رايج همچون پلياستايرناست .هسته این عایق
از موادی با قابلیت رسانایی کم ،درجه تخلخل و تحمل فشار باال

مواد تغيير فازدهنده

5

ساخته میشود؛ نکتهای که در انتخاب هسته اهمیت باالیی دارد

تنظيم دماي فضاهاي داخلي ساختمان با مصرف و هدررفت

به بزرگی خلل و فرج مربوط میشود که باید کمتر از  100نانومتر

فراوان انرژی همراه است .امروزه با بهرهگیری از مواد تغییر

باشد ،تا از انتقال حرارت از طريق همرفت و هدايت جلوگیری

فازدهنده و فناوری نانو محصوالتی به بازار عرضه شدهاند که

شود ،از سوی دیگر ماده باید درجه تخلخل خوبی داشته باشد تا

کارآیی قابل توجهی در تنظیم دمای فضا دارند .مواد تغییرفاز

عبور هوا در میان آن تسهیل شود.

دهنده ،موادي هستند که در نتيجه تغيير دما يا فشار دچار تغيير
حالت ميشوند .با وجودیکه بسیاری از مواد در شرایط مختلف

ویژگیهای عایق خال

ممکن است دچار تغییر حالت شوند ،اما تنها انواع خاصی وجود

• ضخامت اين عايقها  2-40ميليمتر است

دارند که تغییر حالت آنها با آزادسازی یا جذب انرژی همراه

• مقاومت حرارتي آن بين  30-50به ازاء هر اينچ است

است .ترکیبات خاصی ،مثل نمکهای هیدراته غیرآلی ميتوانند

• عمر اين پنلها  30تا  50سال تخمين زده ميشود

ميزان قابل توجهی انرژی جذب يا آزاد كنند .این هیدراتهای

• پس از سپري شدن عمر مفيد ،قابل بازيافت هستند

نمکی معموال در ترکیب با پارافین بهکار میروند .گویهای

 - 1در کتاب نانوفناوری در معماری به تفصیل معرفی و بررسی شدهاند.

 - 5در کتاب نانوفناوری در معماری به تفصیل معرفی و بررسی شدهاند.

)2- Vacuum Insulation Panels (VIP
)3- Phase Change Materials(PCM
4- Aero gel
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ساختمان سیتزتراس ،با کاربری مسکونی-تجاری،
مونيخ ،آلمان
مشخصات عمومي ساختمان:

مساحت پروژه 1/250 :مترمربع
سازندهVa-Q-tech :
محصول ،VIP :پنلهاي عايق حرارتي تحت خال
ساختمان  7طبقه با كاربري مسكوني -تجاري در مونيخ آلمان
اولين ساختمان بزرگي است كه بهطور كامل با استفاده از
VIPها عايق شدهاست .با استفاده از این محصول ،مصرف
انرژی در ساختمان با استانداردهای مصرف بهینهی انرژی در
ساختمان ،انطباق کامل دارد.
پنلهاي عايق بسيار نازك بهكار رفته در ديوارهاي اين ساختمان
عالوه بر كاهش ميزان انرژي مصرفي با كاهش ضخامت ديوارها،
سبب افزايش  10درصدي مساحت بنا شدهاند .در عايقكاري بام
و پنجرهها نيز از همین عایق استفاده شده است.
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کوچک پارافین با قطری بین  220-2نانومتر در داخل پوشش

سانتيگراد ،افزايش دما كافي است و اين در حالي است که در

پالستیکی بدون منفذ قرار گرفتهاند .این کپسولها میتوانند به

صورت استفاده از مصالح رايج همچون بتن ،برای چنین تعدیلی،

صورت ترکیب با مصالح ساختمانی بهکار گرفته شوند .در این

ضخامت بتن باید حدود  10-40ميليمتر افزایش یابد .از آنجا که

حالت در هر سانتیمتر مربع از مواد تقریبا  3میلیون نانوکپسول

معموال دماهاي باالتر از  25درجه سانتيگراد در فضاهاي داخلي

به کار میرود .با افزایش دمای هوای اتاق مواد تغییرفاز دهنده

نامطلوب است ،اين دما بهعنوان دماي ذوب مواد تغییرفازدهنده

با جذب گرماي مازاد سبب خنك ماندن دماي هوا ميشوند ،این

تعریف شده است.

گرمای جذب شده باعث آب شدن پارافین موجود در نانو گویها

همانطور که اشاره شد میتوان از مواد تغییر فازدهنده در

میشود ،در زمان كاهش دما فرآيندي معكوس صورت ميگيرد و

ترکیب با سایر مواد و مصالح ساختمانی مثل گچ ،گچبرگ و

دماي اتاق براي مدت طوالنيتري گرم نگه داشته میشود .در طي

يا بلوكهاي بتني مجوف استفاده کرد .دو مورد نخست جهت

اين فرآيند پارافين به تدريج سخت ميشود.

تنظيم دماي هواي داخلي و بتن جهت تجهيز ساختمان از

ویژگی قابل مالحظهي اين مواد در جذب و يا آزادسازی انرژی،

بيرون کاربرد دارد .نكته مهمي كه باید به آن توجه داشت ،اين

حتي در اندازههای بسیار كوچك ،آنها را به موادی کارآمد در

است كه مواد و مصالح حاوي مواد تغییر فازدهنده بايد ،هدايت

تنظیم دمای داخلی و کاهش نوسانات دمایی در فضاهای مختلف

حرارتي مناسبی داشته باشند تا به خوبی بتوانند حرارت را به

تبدیل کرده است .یک میلیمتر از اين مواد براي تعديل  5درجه

این مواد انتقال دهند .همچنین هیچ مبلمانی نباید چسبیده به

نانوفناوري و بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان

این بخشها باشد ،زیرا در این صورت جذب گرما یا آزادسازی

آیروژل

آن با مشکل و تاخیر مواجه میشود.

ایروژل مادهای با چگالی فوقالعاده پایین است .در این ماده

همانند دیگر عايقهاي جديد ،براي مواد تغییرفاز دهنده نیز در

گاز جای ترکیبات مایع را گرفته است 5 .درصد حجم ترکیب

صنعت ساختمان بازار بزرگي وجود دارد .بهكارگيري اين عايقها

آیروژل جامد و  95درصد باقیمانده هوا است ،این ماده میتواند

سبب افزايش كيفيت هواي داخلي ،كاهش هزينهها و حتي

تا  2000برابر وزن خود بار تحمل کند .پنلهای آیروژلی وجود

در برخي موارد رفع نياز به تهويه مطبوع ميشود .با توجه به

دارند که شفافیت آنها  75درصد است .حجم باالی هوا در

كنوانسيونهاي جهاني در راستاي كاهش انتشار دياكسيدكربن،

این مواد به این معنا است که میزان مقاومت در برابر انتقال

استفاده از فناورینانو و مواد تغییر فاز دهنده ،فرصت مناسبي را

حرارت ( )R-valueیک پنل ایروژل به ضخامت نه سانتیمتر،

براي دستيابي به اين هدف فراهم ميآورد.

 28است ،این میزان مقاومت حرارتی در هیچ مادهی دیگری
دیده نشده است.

خانه سالمندان"شر فالونگ" ،سوئيس

 8سانتيمتر است و از سه اليه تشكيل شده ،در اليه مياني

مشخصات عمومي ساختمان:

از هيدراتهاي نمك بهعنوان مادهي پركننده استفاده شده

مساحت فضاهای شيشهای پروژه148 :مترمربع

است ،اين ماده تابش خورشيدي را در خود ذخيره ميكند و

محصول :شيشههاي با قابليت ذخيره انرژي تابشي خورشيدPCM ،

از گرم شدن بيش از اندازهي اتاق جلوگيري ميكند .به این

سازنده :كريستال Glass X

ترتیب هواي داخلي اتاق را بهطور خودکار تنظيم ميكند.

يكي از پروژههايي كه در آن از نوعي شيشه با ویژگی ذخیرهی

به این ترتیب در مصرف انرژي صرفهجويي قابل مالحظهاي

گرمان نهان ،استفاده شدهاست ،ساختمان شر فالونگ است كه

میشود .قابلیت جذب حرارتی اين اليه معادل جذب حرارتي

براي اقامت افراد سالخورده و ناتوان احداث شده است .كليه واحدها

يك ديوار بتني به ضخامت  15سانتيمتر است.

داري پنجرههای وسيع روبه جنوب هستند كه بسته به فصل با

هيدراتهاي نمك بر اثر تابش و با جذب حرارت ذوب شده و

استفاده از سامانههاي فعال و غير فعال خورشيدي گرم ميشوند.

پنل شيشهاي به صورت شفاف در ميآيد ،در حاليکه در زمان

ضخامت شيشه بهكار رفته در پنجرههاي اين ساختمان

انجماد شیشه شيري رنگ است.
1-Sur Falveng
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میتوان به المپهای  LEDاشاره کرد .ظرفیت ذخیره انرژی
المپهای  82 LEDتا  93درصد بیشتر از المپهای فلورسنت
معمولی گزارش شده است .گسترش استفاده از این محصول
موجب ذخیره  3/5کادریلیون ،واحد گرمایی بریتانیا ،برق شده
و انتشار ساالنه کربن را  300میلیون تن کاهش میدهد به این
ترتیب احتماال تقاضای انرژی برای تامین روشنایی تا سال 2025
با استفاده از این محصوالت به نصف کاهش مییابد .عامل اصلی

آيروژل

نانوفناوری و بهینهسازی مصرف در تامین

در برابر گسترش استفاده از این محصولها ،قیمت آن است که
تقریبا ده برابر المپهای فلورسنت است .شرکتهای مختلفی

روشنایی ساختمان

در حال حاضر در این زمینهی فعالیت میکنند تا این محصول

یک سوم انرژی مصرفی در ساختمانها صرف تامین انرژی المپها

مقرون به صرفهتر ،کارآمدتر و با تنوع بیشتری به بازار عرضه شود؛

و وسایل الکتریکی میشود ،عالوه بر این فعالیت این دستگاهها و

محصوالت بسیاری هم در مراحل مختلف ثبت ،دریافت مجوز و

المپها با تولید گرما همراه است که این عامل نیز به نوبه خود

تولید و ورود به بازار هستند .دو محصول موجود (با فناوری نانو)

باعث افزایش مصرف انرژی (ناشی از فعالیتهای دستگاههای

در بازار ،عبارتند از "کلکتورها و مولدهای نوری برای فضاهای

خنککننده) و متعاقب آن هزینههای انرژی میشود .در اکثر

بزرگ نانوسیمی" 2از دانشگاه هاروارد ،و "ترکیبات لومینسات

ساختمانهای اداری به دلیل گرمای تولید شده ناشی از المپها،

طالیی ،3ابزارهای آمادهسازی و مولد نور" ،3از دانشگاه علوم و

دستگاههای تهویه هوا در مواقعی که دمای بیرونی بیشتر از 12

فناوری هنگگنک.

درجه سانتیگراد باشد ،باید فعال شوند .در واقع ،المپها و ابزارهای
روشنایی ،چنان تولید گرمایی دارند که در بیشتر ساختمانهایی

المپهای ال.ای .دی ارگانیک

که مساحتی باالی  1850متر مربع دارند ،حتی در فصل زمستان،

این محصول یکی دیگر از محصوالتی است که نویدهایی را در

تهویه هوا ضرورت دارد .با توجه به این تاثیر در مصرف انرژی ،هر

زمینه ذخیرهی انرژی از لحاظ روشنایی فراهم آورده است .وقتی

سه وات کاهش در مصرف برق برای تامین روشنایی ،با یک وات

برق از میان الیههای مواد ارگانیک سازندهی المپ عبور میکند،

کاهش در برق مصرفی برای تهویه همراه خواهد بود .بنابراین ذخیره

اتمهای آن تحریک میشوند و فوتون منتشر میکنندOLED .ها

انرژی در این بخش بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

محصوالتی فوقالعاده کارآمد ،منبع نورانی بادوام و طبیعی هستند

المپهای ال .ای .دی

4

که میتوان آنها را با پنلهای فوقالعاده انعطافپذیر ترکیب و
بهکار برد .این محصول ویژگیهای خاصی مثل انعطافپذیری

1

از فناوریهای نویدبخش در صرفهجویی انرژی در تامین روشنایی

فوقالعاده و شفافیت به هنگام خاموش شدن و قابلیت تنظیم

1- LED
2- Nanowires-Based Large-Area Light Emitters and Collectors
3- Luminescent Gold (III) Compounds, Their Preparation and Light-Emitting Devices
4- OLED
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برای تولید نور در رنگهای مختلف دارد .از  OLEDمیتوان

• افزایش کیفیت و کاهش ضخامت عایقهای حرارتی و در

در ساخت پنجرهها و حتی پنجرههای سقفی استفاده کرد و به

نتيجه محدود کردن انتقال حرارتی ،در حد مقادیر مجاز

اين ترتيب دید و احساسی مشابه آنچه در روشنایی روز داریم،
تقلید و بازسازی ميشود .این محصول را میتوان روی سطوح
صاف یا منحنی کار گذاشت تا منبعی برای تولید نور شود .با این

صرفهجويي در مصرف انرژي  77درصد

فناوری ،دیوارها ،کف ،سقف ،پردهها ،کابینتها و میزها میتوانند

توليد انرژي  15درصد

به منبع تامین روشنایی تبدیل شوند .اخیرا ،دانشمندان آلمانی،
OLEDهایی طراحی کردهاند که شفاف هستند .این OLEDها

ذخيره انرژي  8درصد

را میتوان در شیشه لمینت کرد و به این ترتیب پنجره بین حالت
شفاف و پنلی که اطالعاتی روی آن نمایش داده میشود ،میتواند

سهم نانوفناوري در بازار انرژي در سال 2014

تغییر حالت دهد.

المپهایی با ذرات کوانتومی

نانوفناوري و انرژيهاي نو

ذرات کوانتومی ،ذرات نیمههادی نانومقیاسی هستند که با دریافت

انرژ يهاي نو ،نقشي اساسي در تامين نيازهاي انرژي جهان

هر پرتویی با طول موجی در گسترهی پرتوهای مرئی و فروسرخ

و دستيابي به اهداف توسعه پايدار دارند .همانطور كه در

طیف الکترومغناطیسی آن را به نور فلورسنت درخشانی تبدیل

نمودار نمايش داده شده است 14 ،درصد نياز انرژي جهان

میکنند .از این المپها میتوان برای تغییر طول موج و در نتیجه

در سال  ،2002از طريق انرژيهاي نو تامين شده است و

رنگ نور دریافتی از المپهای  LEDاستفاده کرد .محصوالت و

پيشبيني ميشود كه اين سهم تا سال  2030نسبتا ثابت

فناوریهای بسیاری در این حوزه منتظر طی مراحل ثبت اختراع

باقيبماند.

و دریافت مجوز عرضه به بازار هستند.

بیشترین سهم دخالت نانوفناوری در حوزهی انرژیهای تجدیدپذیر

کاربردها و فوايد نانوفناوری در مصرف بهینه انرژی

به بخش انرژی خورشیدی و پیلهای خورشیدی مربوط میشود.
انرژی خورشید منبعی ارزان و فراوان است که در صورت وجود

در ساختمان

ابزارهایی ارزان و مقرون به صرفه و کارآمد برای تبدیل این انرژی

• تنظیم خودکار دمای ساختمان و میزان جذب انرژی

به انرژی الکتریکی ،میتواند بخش عمدهای از نیاز ما به انرژی را

• روشنایی بهتر با مصرف کمتر انرژی

برآورده سازد .فناوریهای فعلی سیلیکون بنیان از لحاظ قیمت

• افزایش کارایی تولید ،انتقال و مصرف انرژی در ساختمان (تولید

گران و از لحاظ کارآیی ضعیف هستند .بخش عمدهی این گرانی

حسگرها و کنترلگرهای کارآمدتر با فناوری نانو)

و مقرون به صرفه نبودن ،حاصل افزایش قیمت سیلیکون است

• اقتصادی شدن تولید انرژی از پیلهای فسیلی و پنلهای

(از هر کیلوگرم 25 ،دالر در سال  2004به حدود  200دالر در

خورشیدی و در نتیجه سهم بیشتر هر ساختمان در تولید انرژی

سال  2006افزایش یافت) البته این افزایش قیمت خود ناشی از

مورد نیاز خود

افزایش تقاضا برای این ماده است که در فناوریهای جدید کاربرد

• ذخیره انرژی و استفاده از آن در زمانی دیگر با سوپر خازنها

فراوانی دارد.
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ابزارهای کنترلی که مبنای آنها فناوری نانو است ،میتوانند

همانطور که درمورد سایر فناوریهای نوظهور و در حال رشد

در محل و زمان وقوع بهطور همزمان طیف وسیعی از آالیندهها

هم صادق است ،در حال حاضر آنچه بیشتر مورد تاکید و توجه

و مواد سمی را شناسایی و اندازهگیری کنند .شناسایی سریع

است ،مزایای احتمالی نانوفناوری است ،اما بحث زیانهای

امکان واکنش یا پاسخ سریع را نیز فراهم میکند و به این

احتمالی آن کمتر مورد توجه قرار دارد .در سال  ،2005بیش از

ترتیب باعث کاهش آسیبها و هزینهها میشود.

ده میلیارد دالر در بخش مطالعات نانوفناوری هزینه شده است،
درحالیکه هزینهایی که ساالنه در اتحادیه اروپا و آمریکا صرف

بهبود آلودگی

مطالعه مضرات و اثر نانوذرات بر سالمت انسان و محیط زیست

بهکارگیری روشهای نانوفناوری بنیان به کاهش یا ممانعت از انتشار

میشود ،فقط  39میلیون دالر است 1.ایجاد توازن در این ارقام

آالیندهها و مواد سمی کمک میکند .کاتالیزورهای نانوساختار

با هدایت بیشتر سرمایهگذاریها به سمت مطالعه اثر نانومواد،

با بنیان اکسید فلزی یا نانوذرات فلزی ،پیشرفتهایی را در زمینه

کاهش خطرات احتمالی سالمتی و زیستمحیطی و حمایت از

کاهش انتشار آالیندهها در صنایع و وسایل نقلیه در پی داشته است .3

توسعه پایدار ،بسیار مهم و ضروری است.

ذخیره انرژی و منابع

مزایای زیستمحیطی نانوفناوری

نانوفناوری میتواند تولید ،ذخیره و مصرف انرژی را با معرفی

نانوذرات ،نقش مهمی در کاهش اثرات زیستمحیطی فرآیندهای

جایگزینهای سازگار با محیط زیست ،متحول کند .برخی

تولید محصوالت و خود محصوالت دارند .نانوذرات را میتوان در

فناوریهای نانویی میتوانند باعث افزایش کارآیی منابع انرژی و

فرآیندهای تولیدی که برای محیطزیست مضر تشخیص داده

کاهش میزان انتشار دیاکسید کربن شوند .نانوفناوری همچنین

شدهاند و همچنین فرآیندهای تولیدی انرژیبر و فرآیندهایی

در ارائه راهکارهایی برای ذخیره انرژی نیز از خود قابلیتهای

که به مواد خام و اولیه بسیاری نیاز دارند به کار برد 2.محافظت

فوقالعادهای نشان داده است ،و در مرحله تولید ،راهکارهایی برای

بهتر از محیط زیست و بهبود وضعیت در شناسایی آالیندهها

کاهش استفاده از موادی که تبعات زیست محیطی فراوانی دارند،

و روشهای بازگشت به وضعیت اولیه جزو دیگر کارکردهای

با انواع کم خطرتر فراهمکرده است.

نانوفناوری در حوزه زیستمحیطی هستند.

خطرات زیستمحیطی نانوفناوری

نظارت بهتر

نانوفناوری همانطور که مزایای فراوانی دارد ،و فناوری

یکی از پیشرفتهای صورت گرفته در بخش نانوفناوری که

فوقالعادهای است ،میتواند عامل بروز آسیبهایی خاص شود؛

منافع زیستمحیطی دارد عبارت است از ایجاد امکان طراحی

این مسئله ارزیابیهای دقیقی را میطلبد ،زیرا حتی در مقیاس

و عرضه حسگرهایی که ارزانتر و دقیقتر هستند .بسیاری از

اندک ،کوچکی اندازه ذرات باعث میشود که این ذرات آسانتر

1- Service 2005
2- Mascicngioli and Zhang 2003
3- Rickerby and Morrison
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نانوفناوري ،محيط زيست و سالمت

از پوست و رگهای خونی محافظ مغز بگذرند .دانشمندان

میشود) قرار گیرد 1.ناخالصیهای ناشی از فرآیندهای تولید

در پیشبینی و شناسایی ویژگیهای اصلی و چگونگی رفتار

نیز بر میزان سمی بودن نانوذره اثرگذار است .نحوه قرارگیری

نانوذرات در آزمایشگاه بسیار موفق بودهاند؛ اما پیشبینی اثرات

در معرض نانوذره هم نقش مهمی دارد .ویژگیهای دیگری

زیستمحیطی ناشی از استفاده گستردهی این مواد ،به علت

مثل جابهجايى و تجمیع و تودهشدن ذرات در اندامهای خاص

واکنشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی پیچیدهای که در

هم باید مد نظر قرار گیرد 2.همهی این موارد بیانگر دشواری

شرایط غیرآزمایشگاهی رخ میدهد ،بسیار دشوارتر است.

تشخیص تاثیر این مواد بر موجودات زنده است.

تا این تاریخ ،اثرات زیستمحیطی نانوذرات مهندسی شده در
هر مقداری کامال ناشناخته است .سه سوال مطرح در این حوزه
عبارتند از:

تاثیر این مواد بر اکوسیستمها
تاکنون مطالعات اکوتاکسیوکولوژی درباره نانوذرات محدود
به تعدادی از مواد و موجودات بوده است .بنابراین نمیتوان

فرآیند تغییر و تحول نانوذرات در محیط

هیچ اظهارنظر قطعی درباره این که آیا نانومواد ،با ساختارهای

تشخیص و تعیین فرآیندها و نوع تغییر خواص و رفتارهای این

شیمیایی متفاوت ،همان ویژگیهای نانوذرات طبیعی موجود

مواد ،در طول زمان به ویژه پس از انتشار در محیط موضوع

در ترکیبشان را دارند (که معموال خنثی یا درجه مسمومیت

اصلی در مطالعه سرنوشت و شیوههای انتقال نانوذرات در

آنها متوسط است) و یا کامال متفاوت هستند که در این

محیط است .در حال حاضر ،اطالعات ناچیزی درباره نحوه

صورت استفاده از آنها نگرانیهایی را در پی دارد.

رفتار نانومواد در محیطهای مختلف وجود دارد .هنوز اطالعات

عدم اطمینان از اثرات نانوذرات بر محیطزیست و سالمت انسان

دقیقی درباره اینکه آیا این مواد در محیط بدون تغییر باقی

همچنان بهعنوان اصلیترین عامل نگرانی در برابر توسعه و

میمانند یا دچار تغییر میشوند که بالتبع اثرات متصور آنها

خروج این فناوری از آزمایشگاههای علوم نانو به بازارهای جهانی

نیز ممکن است تغییر کند ،در دست نیست.

است .بنابر مطالعات انجام شده ،رفتار و خواص ذرات بسیار ریز
یک ماده با ذرات بزرگتر آن ماده به ازا دوز /میزان مساوی در

تاثیر این مواد بر موجودات زنده

هر گرم از وزن کل ،کامال متفاوت است و ممکن است سمیتر

رفتارهای مسمومیتزای نانوموادی که در تماس با سلولها

باشد .قوانین موجود درباره محصوالت نانوبنیان فقط بر اساس

قرار میگیرند به خواصی مثل ترکیب شیمیایی ،مقدار ،میزان

اندازه و بزرگی ذره تنظیم شدهاند .قطعا یکی از موارد دغدغه

انحاللپذیری ،شکل و ویژگیهایی مثل مساحت سطح وابسته

و نگرانی ،کاربران محصوالت نانوفناوری در حوزهی معماری،

است .این اثر همچنین ممکن است تحت تاثیر عواملی مثل

خطرات احتمالی استفاده از این محصوالت بر سالمت انسان

مقاومت (مدت زمانی که نانوذره بیاثر باقی میماند) و تودهشدن

و محیط زیست است .این ترس و نگرانی چه موجه باشد یا

زیستی (چه میزان نانوذرات در یک سیستم بیولوژیکی توده

غیرموجه میتواند مانع گسترش بازار نانوفناوری شود.

1- SCENHR 2005
2- Oberdörster and others 2004
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پيلهاي سيليكوني

پیلهای سیلیکونی

دارد ،از لحاظ معماری و زیبایی نیز نسبت به نمونههای رایج فعلی

امروزه ،یکی از موانع گسترش استفاده از پیلهای خورشیدی،

برتری قابل توجهی دارد.

هزینهی باالی آنها1و انعطافپذیری پایین این سلولها در

• شرکت  ،octillionمحصولی طراحی کرده که آن را اولین
پنجره شیشهای که میتواند با استفاده از نانوذرات سیلیکون

2030
انرژيهاي نو
 14درصد

نفت
 34درصد

ذغال سنگ
 22درصد
هستهاي
 5درصد

الکتریسیته تولید کند ،معرفی میکند .در سلولهای فتوولتاییک

گاز
 25درصد

2002
انرژيهاي نو
 14درصد

افزايش  60درصدي
در مصرف انرژي

ذغال سنگ
 23درصد

 70درصد

نفت
 35درصد

گاز
هستهاي
 7درصد  21درصد

 60 ....................................................................................................................................................درصد
 50 ....................................................................................................................................................درصد
 40 ....................................................................................................................................................درصد
 30 ....................................................................................................................................................درصد
 20 ....................................................................................................................................................درصد

 10درصد

 11درصد

نيروگاههاي برقآبي بزرگ

ديگر منابع انرژيهاي پايدار

توليد برق از

سوختهاي فسيلي

اتانول

1

کاربردهای معماری است .پیشبینیها بیانگر آن است که با ابداع

زمين گرمايي

درصد سهم منابع مختلف انرژي از مصرف جهاني

 /SHWگرما پيلهاي
خورشيدي مستقل

2030

2002

بيوديزل

 2درصد
 2درصد

ديگر انرژيهاي نو

باد

 7درصد

 2درصد
 1درصد

 0درصد

پيلهاي خورشيدي
متصل به شبكه برق

 6درصد

انرژيهاي نو
 14درصد

14
12
10
8
6
4
2
0

 10 ....................................................................................................................................................درصد

نرخ رشد فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو

ساختارهای نانویی که در دریافت پرتوهای خورشیدی با طول

فعلی حدود  50درصد از انرژی دریافتی بهصورت گرما هدر

موجهای مختلف بسیار کارآمدتر هستند ،عالوه بر کاهش استفاده

میرود ،اما با استفاده از نانوکریستالهای سیلیکونی در ساخت

از سیلیکون ،ضخامت هم کاهش چشمگیری مییابد و از 200

این پنلها ،که میتوانند در ازای دریافت یک فوتون بیش از یک

میکرون سیلیکون به چند نانومتر از نانومواد تبدیل میشود؛ با

الکترون را فعال کنند ،راهکاری جدید برای جلوگیری از هدر رفت

تغییر در فرآیندهای تولید (تبدیل فرآیندهای ناپیوسته تولید که

انرژی خورشیدی در این سلولها بهصورت گرما و تبدیل آن به

امروز استفاده میشوند) به فرآیندهای نوین ،انرژی خورشیدی

الکتریسیته پیشنهاد میشود.

میتواند از لحاظ هزینه و صرفهی اقتصادی تا سطح ذغالسنگ،
گاز طبیعی و دیگر منابع رایج انرژی تنزل پیدا کند.

فیلمهای خورشیدی

2

• شرکت  ،spiresolarمواد نانوساختاری تولید میکند که با

این محصولها و فناوری مربوط در حال حاضر در بازار موجود است.

استفاده از آنها ،پیلهای خورشیدی کارآمدتری نسبت به انواع

این پیلها بسیار ارزانتر از پیلهای خورشیدی سیلیکونی فعلی

رایج میتوان تولید کرد .با توجه به اینکه محصول تنوع رنگی هم

هستند .در این فیلمهای باریک ارگانیک یا پیلهای خورشیدی

 -1حدود  40درصد هزینهها مربوط به موادی میشود که در آنها به کار گرفته میشود و به گفته برخی صاحبنظران تا سال  2012این قیمت به  30درصد کاهش مییابد.
2- thin film solar
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نقش نانوفناوري در ايجاد شرايط آسايش

پالستیکی از مواد پالستیکی ارزان قیمت با مبنای نانوذرات و

نقش نانوفناوري در ايجاد شرايط آسايش

پلیمرها استفاده میشود .مزایای این فناوري عبارتند از:

آسایش بصری

• در این پیلهای خورشیدی از مواد ارزان قیمت پلیمری با مبنای

عوامل مختلفی در ایجاد آسایش بصری نقش دارند که در اینجا

نانوذرات استفاده شده است.

راهکارهای نانوفناورانه و برخي محصوالت به اختصار معرفي ميشوند.

• انعطافپذیری فوقالعاده که ترکیب و استفاده از آنها را در
تابش خورشيدي

3

استفاده از شيشههاي الكتروكروميك يكي از روشهاي رايج در
تنظيم نور دريافتی در ساختمان است .استفاده از اين روش با دو
مشكل عمده مواجه بوده است:
 .1نياز به جريان الكتريسيته ثابت
 .2ايجاد اختالالت نوري در فضاهاي بزرگ ،در نتیجهی مات شدن
شیشه
راهكار نانوفناوري برای کارآمد کردن شيشههاي الكتروكروميک،
عرضه محصوالتی است که دیگر نیازی به جريان الكتريسيته ثابت
پنل خورشیدی انعطافپذیر

ندارند .این نانوروکشها میزان انرژي الكتريكي مورد نياز جهت

ساختمان نسبت به پنلهای شیشهای تخت آسانتر میکند.

تنظيم عبور نور را به حداقل ميزان ممكن كاهش دادهاند .در

• امکان استفاده از این پنلها در پنجرهها ،بام و نما به واسطهی

صورت استفاده از نانوروکشهای الکتروکرومیک بر روی شیشه

باریکی و انعطافپذیری؛ به این ترتیب کل ساختمان به یک
کلکتور خورشیدی تبدیل میشود.
• قیمت پیلهای خورشید پالستیکی حدود یک پانزدهم قیمت
یک پیل خورشیدی سیلیکونی است.
• کارآیی آنها حدود  30درصد است.
• عوارض زیستمحیطی کمتری نسبت به سیلیکون دارد.
ت کناركا 1فیلمهای خورشیدی با نام "پالستیک برقزا"
شرك 

2

تولید کرده است که میتوان سطح را با آن پوشاند یا در ترکیب با
آن به کار برد .به این ترتیب با افزودن این فیبرهای فتوولتاییک و
پالستیکهای با دوام به سازههایی مثل سایبانها ،بامها ،پنجرهها،
این سازهها نیز قابلیت تولید انرژی مییابند.
1- Konarka
2- power Plastic
3- Solar Protection
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نقش نانوفناوري در ايجاد شرايط آسايش

تنها با یک سوییچ ،وضعیت شیشه تغییر میکند و به تدریج

چشمگيري مييابد .همچنين اثر زاویه تابش در جذب نور هم به

تیره میشود .حداکثر اندازه شیشهای که با کاربرد این فناوری،

میزان قابلتوجهی کمرنگ خواهد شد؛ به این ترتیب وابستگي اين

عملکردی خوب خواهد داشت  120در  200سانتیمتر است.

سامانهها به زاويه تابش خورشيد كاهش مییابد و قابلیت کاربرد

شيشههاي فتوكروميك گونهاي ديگر از پنلهاي شيشهاي تاريك

آنها افزایش مییابد .با كاهش انرژي خورشيدي هدر رفته ،دريافت

شونده هستند كه تابش آفتاب موجب تغيير رنگ و تيرهشدن

انرژي و بازدهي سامانههاي فتوولتائيك افزايش مییابد( .شاهد

خود به خودي شيشههایی میشود که از چنین روکش نانویی

 %15افزايش در بازدهي اين سامانهها خواهيم بود).

برخوردارند .قابليت تنظيم ميزان نور عبوري با عملكردهاي
امنيتي ،حرارتي و صوتي از جمله ديگر مزاياي بهكارگيري اين

18

آسایش صوتی

نوع شيشههاست .اين شيشهها عالوه بر حفظ ارتباط بصري با

آنچه در طراحيهاي معماري در رابطه با محيط صوتي براي

محيط خارج ،با تنظيم ميزان نور عبوري و تلطيف نور ،از خيرگي

ما اهميت ويژهاي دارد ،طراحي فضاهايي است كه صدا ،وضوح

جلوگيري كرده و محيطي مطلوب در فضاهاي داخلي به وجود

و كيفيتی مطلوب داشته باشد ،صداهای زمینه و بیرونی در فضا

ميآورد.

کمتر باشند .عوامل بسياري در عملكرد صوتي محيط نقش دارند.
با اين حال در طراحي و كاربرد فناوريهاي جديد ،در حوزه صدا

 .2انعكاس

دو هدف دنبال ميشود ،كاهش سر و صدای محیطی و افزايش

انعكاس نور از سطوح مختلف نه تنها ميزان انتقال را كاهش ميدهد،

كيفيت صدا .زمينههاي پيشرفت ايجاد شده در حوزههاي ديگر

بلكه در مواردي مثل ويترينها تاثير نامطلوبي بر ديد مناسب

(گرما ،نور) با استفاده از نانوفناوري در نگاه اول اين فرض را ايجاد

دارند .روشهاي مرسوم کاهش میزان انعکاس شیشهها كه شامل

ميكند كه راه براي پيشرفتهاي سريع و چندبعدي در اين حوزه

اليهگذاري چند مرحله است ،بسيار گران بوده و مضراتي دارد .با

هم باز است .در حاليكه اين طور نيست و روشهاي اندكي وجود

استفاده از نانوفناوري نانوپوششهايي توليد شده است كه ميتواند

دارد كه در آن رويكردهاي نانويي ميتواند ،باعث تغيير خواص

به طور كامل انعكاس نور را در شيشه از بين ببرد .در ساختار سطوح

موثر در کارآیی صوتی مواد شود.

شفاف نانويي ،از ذراتي كه كوچكتر از طولموج نور مرئي است،

در حال حاضر نانوموادی که تولید آنها در ابعادی که میتواند

استفاده شده است .این محصول نه تنها با روشی ارزانتر تولید

در ساختمان کاربری داشته باشد ،فراوان نیست .اين گروه از

میشود بلكه از لحاظ ضد انعكاس بودن هم بسيار كارآمد است.

مواد شامل نانوكامپوزيتها (بيشترین سهم) فيلمهاي نازك،

در تركيب اين پوششها از گويهاي دياكسيد سيليكون 50-30

پوشانندهها و مواد نانومتخلخل میشود؛ از اين ميان نيز شمار

نانومتري استفاده شده است .ضخامت كلي پوشش  150نانومتر

ناچيز ،خواص مفيد و موثر صوتی دارند.

است ،با استفاده از این محصول نرخ نور بازتابيده /منعکس شده از

مواد نانومتخلخل از موادی هستند که از این لحاظ بسیار کارآمد

 8درصد به كمتر از يك درصد كاهش يافت.

هستند .آيروژلها ،نیز عالوه بر آنكه نقش مهمي در عملكرد

از نتايج قابلتوجه و مهم استفاده از اين نانوپوششها ،افزايش

بهعنوان عايق گرمايي دارند؛ خواصي دارند كه استفاده از آنها

بازدهي سامانههاي فتوولتائيك است ،چرا كه استفاده از اين

را بهعنوان عایق صوتی نیز معقول و میسر میسازد .همانطور که

محصول سبب انتقال و یا جذب همهی پرتوهای خورشيدي با طول

پیشتر گفته شد ،چگالي آيروژل بسیار پايين است .ساختار این

موج  2500-400نانومتر ميشود و ميزان پرتوهاي بازتابش كاهش

آیروژلها معموال متشکل از یک بخش رسانا (مادهاي متخلخل)
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است که امواج صوتي از ميان آن با سرعت كمتري نسبت به هواي

كه در ترکیب آنها از نانولولههاي كربني استفاده شده است،

عادي عبور ميكند که با توجه به هدف موردنظر و شرایط موجود

صورت گرفته که مشخص میکند ،بسیاری از خواص رفتاری مورد

با مواد ديگري تركيب ميشود؛ از جمله اين مواد ميتوان به

نظر مثل دستيابي به توزيع يكنواخت و اثرات دمايي با استفاده از

پنلهاي تقويت شده فيبري ،1شيشههاي پليكربنات دو جداره

2

و شيشههاي دوجداره 3اشاره كرد .با استفاه از اين مواد انتقال
امواج صوتی با فركانسهاي كوتاه كاهش مييابد .از آنجايي كه
اين سيستمها مات هستند ،استفاده از آنها در موارد بسياري
ميسر است.

اين مواد ميسر است.
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و مصالح

نانوحسگرها

از ديگر عوامل مهم در ایجاد آسایش صوتي كنترل لرزش است كه

نقش نانوفناوری در بهبود کیفیت مواد و مصالح ساخت چشمگیر

اغلب در محیطهایی که چندین دستگاه موتوری فعالیت میکنند،

است ،اما آنچه معماری و ساخت و ساز را با تحولی خارقالعاده

شاهد آن هستیم .رويكردهاي كنترلي معموال شامل عایقکاری و

و رویایی مواجه میکند ،نانوحسگرها هستند .این حسگرها در

تالش برای کاهش لرزش یا صدای حاصل و لرزش است.

مصالح و مواد ساختمان جاگذاری میشوند و اطالعات مربوط

مبناي عملکرد بسياري از ابزارهاي كنترل ميرايي ،سيستمهاي

به محیط ،ساکنان ،عملکرد مواد و مصالح را جمعآوری کرده و

كنترلی واکنشی هستند ،نانومواد ميتوانند عملكرد (كارآيي)

با ایجاد امکان تعامل با ساکنین و دیگر حسگرها ،ساختمان را

این ابزارها را افزایش دهند .استفاده از مواد دارای خواص

به یک شبکه هوشمند از اجزایی که با یکدیگر در تعامل هستند،

مگنتوريولوژيكال در ابزارهاي كنترل ميرايي مدتها است كه

تبدیل میکنند.

مرسوم است و حتي از آنها در پلها و ساختمانها هم استفاده

به این ترتیب حسگرها جزء الینفک ساختمانهای آینده

ميشود .خاصيت كشساني مواد مگنتوريولوژيكال ،در نتیجهی

هستند .در حال حاضر ،انواع مختلفي از حسگرها رواج دارند ،که

تغيير در ميدان مغناطيسي محيط اطراف تغيير ميكند ،اين

با توجه به نوع انرژي مصرفي :گرما ،تابش ،مكانيكي ،شيميايي،

ميدان مغناطيسي را ميتوان به صورت الكتريكي كنترل كرد .با

مغناطيسي و يا برحسب كارکرد :حسگرهاي موقعيت ،مجاورت،

استفاده از این مواد و با در نظر گرفتن ویژگیهای آنها ابزارهايي

ردياب ،رطوبت ،گرما ،صوت و موارد مشابه طبقهبندي ميشوند.

طراحي و ساختهشدهاند.

به این ترتیب اجزاء ساختمان هوشمندتر میشوند ،اطالعات

كمپوزيتهاي نانوبنیانی وجود دارند که خواص كاهندهی خوبی

مربوط به دما ،رطوبت ،لرزش و فشار ،زوال و خرابی و بسیاری

دارند .در حال حاضر ،بسياري از پليمرها به دليل ويژگيهاي

عوامل دیگر را شناسایی و جمعآوری میکنند .این اطالعات

كشساني عالی ،در ابزارهاي كاهنده ،بهكار گرفته ميشوند.

میتوانند در کنترل ،نظارت و بهبود مراقبتهای ایمنی و نگهداری

تاکنون ،پژوهشهاي بسياري صورت گرفته و ثابت شده است كه

ساختمان نقشی تعیین کننده داشته باشند .این حسگرها

ميتوان از پليمرهاي نانوكمپوزيت بهعنوان كاهنده استفاده كرد.

ل مصرف انرژی گرفته تا
کارکردها گستردهای دارند ،از کنتر 

مطالعات و بررسیهای بسیاری بر روی پليمرهاي نانوكامپوزيت

سیستمهای کنترلی که الگوی اشغال را در ساختمان شناسایی
1- fiber-reinforced panels
2- double-walled polycarbonate glazing system
3- u chanel
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نانوكامپوزيتها

كامپوزيتها يا مواد مركب از جمله مواد ساختماني جديدي
هستند كه در توسعه آنها كارشناسان فراواني از رشتههاي
مختلف مانند متالوژي ،سراميك ،پليمر و غيره سهم به

سزايي داشتهاند.
استفاده از كامپوزيتهاي مدرن در حقيقت از اوايل سال
 1940ميالدي شروع شد .در اين سال براي اولين بار از
الياف شيشه براي تقويت پالستيكهاي مصرفي استفاده
شد .در پي آن فايبرگالس -پالستيك در سال 1942
ساخته شد.
نانوكامپوزيتها موادي هستند كه از يك ماده پليمري و
يك ماده تقويتكننده تشكيل میشوند ،در نانوکمپوزیتها
يكي از ابعاد ماده تقويتكننده بايد  100-1نانومتر باشد .به
طور خالصه نانوكامپوزيت به کامپوزیتی اطالق ميشود كه

و خواستهي ساکنان هماهنگ میسازد .همه چیز از دمای اتاق
تا رنگ دیوارها میتواند بر مبنای ارتباط نامرئی و منفعل بین
حسگرها صورت گیرد.
"هوشمندی محیط" در ارتباطی تنگاتنگ با سیستمهای پيچيده
كامپيوتري و الكترونيكي است که مبناي عملکردی آنها انواع
مختلف حسگر است ،البته در مواردی نیز هوشمندی وابسته
به ويژگي موادی است که ویژگی و خواصشان تغییر میکند.
اين سيستمها همواره شامل ساختارهاي پيچيده و همچنين
طيفي از حسگرها و پيشرانهها خواهند بود .استفاده از روشها
و رويكردهاي نانوفناورانه ميتواند عملكرد اين دستگاهها را ارتقا
دهد.
در حال حاضر ،در فضاها و محيطهاي تعاملي" ،هوشمند" و
"باهوش" از حسگرهاي گوناگوني استفاده ميشود .در حال
حاضر به دلیل ،حجم ،بزرگي و موانع دیگری که در توزيع و

يكي از ابعاد فاز تقويتكنندهاش در مقياس نانومتري باشد.

اتصال این حسگرها به يكديگر وجود دارد ،برای ایجاد چنین

نانوكامپوزيتها بر حسب نوع ماده تقويتكننده به نوع

فضاهایی با دشواریهایی مواجه هستیم .به این ترتیب دستیابی

ماتريس ،نانوكامپوزيت با زمينه سراميكي ،فلزي و پليمري
تقسيمبندي ميشوند .نانوكامپوزيتها به دليل ويژگي
خاص خود ،در صنايع مختلف كاربردهاي متنوعي يافتهاند.

به هدف ،یعنی تركيب این حسگرها با محيط ،با فناوري فعلي به
دشواري ميسر است ،زیرا در حال حاضر امکان استفادهی فراوان
از حسگرها وجود ندارد و استفاده از تعداد محدودي حسگر،
كاهش جذب و دريافت اطالعات و در نتيجه كاهش واكنشها

کرده و متناسب با آن میزان گرمایش و سرمایش و نور را تنظیم

و قابليتهاي كنترلي را در پي دارد .توان نانوفناوری در ساخت

میکنند ،یا سیستمهای ردیابی که عوامل مسمومیتزا و یا دود

نانوحسگرهای کوچک و ارزان که قابلیت دریافت انواع خاصی از

و هر عامل دیگری که مورد نظر باشد را میتوانند ردیابی کنند

اطالعات (كاربر ،فرآيند انجام كار يا وضعیت و شرايط) را دارند

و تشخیص دهند 1.برای نمونه ،با این فناوری پنجرهها به ابزاری

و توزيع آنها در محيط سادهتر است ،طراحان و مهندسان را در

خود تنظیمگر تبدیل میشوند که عبور یا بازتابش پرتوهای نور را

تحقق رویاهایشان در این زمینه ،امیدوار کرده است.

تنظیم میکنند ،همچنین شبکهای از حسگرهای جاگذاری شده
با حسگرهایی که ساکنان ساختمان همراه دارند ،تعامل میکنند

خوردگی

و در نتیجه "محیطی هوشمند" فراهم میشود که خود را با نیازها

خوردگی از عواملی است که هزینهی فراوانی را بر صنایع و

 -1با توجه به وسعت موضوع و نزدیکی و تداخل آن با موضوع نانومواد و مطرح شدن کارکردهای احتمالی در غالب محصوالت نانوفناوری در نشریه از پرداختن بیشتر به این
موضوع صرفنظر شده است .این موضوع در کتاب نانوفناوری در معماری به تفصیل معرفی و بررسی شده است.
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سازههای مختلف تحمیل میکند .ساالنه در آمریکا حدود 276

• شرکت  Integranنانوروکشی به نام nanoPLATE

میلیارد دالر هزینه صرف رفع خسارات ناشی از خوردگی میشود،

 Coatingتولید کرده است .این روکش فلزی نانوساختار دارای

و در آلمان حدود  4درصد تولید ناخالص ملی صرف این کار

خواصی است که همارز یا فراتر از خواص کروم سخت است و

میشود .این عامل نه تنها عامل مخرب در سازههای فوالدی است

ویژگیهایی دیگری از جمله مقاومت سایشی ،مقاومت در برابر

بلکه در سازههای بتنی با بتن مسلح نیز عامل تخریب و خسارت

خوردگی ،ضریب اصطحکاک مناسب دارد.

محسوب میشود ( 15درصد پلهای بتنی دچار نقص و خرابی

10

ناشی از خوردگی فوالد به کار رفته در تسلیح بتن هستند).
است .این روش بهعلت عوارض کروم بر محیط زیست و سالمت
انسان موضوع مناقشه است .ورود فناوری نانو به این عرصه با هدف
کاهش هزینههای ناشی از خوردگی با ابداع و معرفی روکشهای
کارآمدتر و با عوارض جانبی کمتر است .از راهکارهای موجود
پوشاندن سطح فلز با نانوفیلمهای اکسید فلزی است که مقاومت
شیمیایی باالیی دارند.
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مدت زماني كه در برابر خوردگي مقاومت ميكند

0

كارآيي بر مبناي

ASTM B537

روش رایج فعلی برای جلوگیری از خوردگی ،آبکاری فلز با کروم

0

پوشش  nanoplateمقاومت بيشتري نسبت به  HVOFو
كروم سخت دارد ،ضخامت آن نصف دو نمونه ديگر است.

خش و فرسایش

مقاومت بيشتر دربرابر خوردگي

• شرکت  CS2از فعاالن بازار نانوروکشهای مقاوم دربرابر خوردگی

یکی از مشکالت عمدهای که ساختمانها با آن مواجه هستند،

است .فناوری این شرکت عبارت از فیلمهای همگنی است که از

فرسایش است .فرسایش و خراشیدگی سطوح عمرمفید بسیاری

ترکیب شیمیایی اکسیدهای قلیایی با نانوذرات سرامیکی حاصل

از مواد سازندهی سطح را کاهش میدهد ،انرژی و هزینههای الزم

شده است و دربرابر خوردگی مقاوم است.

برای نگهداری و جایگزینی آنها را افزایش میدهد .آسیبپذیری

• شرکت  ،Orneconمحصولی ارائه کرده است که عالوه بر

و قابلیت بسیاری از فلزات ،شیشهها ،پلیمرها ،چوب و پالستیک

آنکه مقاومت سطح را دربرابر خوردگی افزایش میدهد ،به

در برابر خراشیدگی ،کاربرد آنها را محدود میکند .نانوپوششها

دلیل استفاده از مواد آلی ،فاقد فلزات سنگین و دارای مزایای

میتوانند از فرسایش و خراشیدگی سطوح جلوگیری کنند.

زیستمحیطی است .این محصول نه تنها قابلیت جایگزینی

در حال حاضر ،پوششهای ضدخش بیشتر در صنایع خودروسازی

روکشها و پرداختهای حاوی سرب ،کروم و کرومات را دارد،

کاربرد دارند .شرکتهای معتبر فعال در زمینه نانو ،نانوروکشهای

بلکه به قدری سالم و بیخطر است که با گسترش عرضهی آن

ضدخش و مقاوم در برابر سایش و فرسایش را طراحی کردهاند.

در بازار ،پوششهای حاوی روی نیز ،جزو محصوالت دارای فلزات

بسیاری از این روکشها را میتوان برای پوشاندن سطح فلزات،

سنگین دستهبندی خواهند شد.

پلیکربناتها و کامپوزیت به کار برد .انتظار میرود که به تدریج

این شرکت همچنین ،پوشش نهایی نانویی از فلزی ارگانیک
تولید کرده است .این فناوری را میتوان بر روی سازههای فلزی

استفاده از پوششها در ساختمانها هم افزایش پیدا کند.

اعمال کرد .این محصول جدید حدود ده درصد انرژی کمتری

رطوبت

نسبت به دیگر روکشهای فلزی مصرف میکند و حدود 90

مقاومت در برابر نفوذ رطوبت ،نقش مهمی در دوام مواد ساختمانی

درصد در مصرف مواد خام صرفهجویی میکند.

دارد .رطوبت موجب فساد مواد مستعد و عامل رشد باکتریها و
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قارچها است .متاسفانه فرآیند سخت شدن و گرفتن بسیاری از

بسازد که ترکها آب را پس بزنند و ضریب جذب مویینگی کاهش

مواد ضد آب موجود در بازار مثل پلییورتین ،با انتشار ترکیبات

یابد .این محصول آنقدر پاک و منطبق بر اصول زیستمحیطی

فرار آلی همراه است .با بهرهگیری از فناوری نانو ،نانوروکشهایی

است که مجوز  ،Cradle-to-Cradleبرنامهای که کیفیت

تولید شدهاند که در برابر نفوذ رطوبت مقاوم هستند بدون آنکه

محصوالت را با اندازهگیری اثرات مثبت آنها بر محیطزیست،

هیچ عارضهی جانبی داشته باشند .شرکتهایي در این زمینه

سالمت انسان و برابری اجتماعی (موضوعهایی که جزو نگرانیها در

فعال هستند و محصوالتی نیز تولید شده است که در اینجا فقط

حوزهی نانوفناوری هستند) را دریافت کرده است.

به چند مورد اشاره میکنیم.

محصول دیگری که خواص جالب توجهی دارد ،تولید شرکت

شرکت  ،Nanovationsمیکرو امولسیون نانویی به نام 3001

 Markiluxاست .گفته میشود محصول خواص آبگریزی،

برای کاهش جذب آب در بتون تولید کردهاست .این ماده

چربی ،روغن و آلودگی گریزی فوقالعاده باالیی دارد .سطح این

را میتوان روی سطح یا در ترکیب با مخلوط بتن بهکار برد.

محصول پسزننده آلودگی است و دارای ویژگی محافظت در برابر

تولیدکننده ادعا میکند که در نتیجه استفاده از این محصول

پرتو فرابنفش نیز هست؛ و به این ترتیب دوا ِم درخشندگی و رنگ

جذب آب بتن کاهش مییابد و بتن حاصل در برابر نمک ،سرما

سطحی را که روی آن اعمال شده است تضمین میشود.

و یخزدگی هم مقاوم است و دچار شکفتگی/شوره ،جلبک و
خزه نمیشود .خواص نفوذپذیری این محصول مشابه یا بهتر از
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محلولهایی است که حالل بنیان است 3001 .یک ترکیب آلی

همه مردم بخش عمدهای از زمان خود را در فضاهای بسته

فرار بدون بو است که میتوان آن را روی هر سطحی اعمال کرد،

سپری میکنند و کیفیت هوای داخلی یکی از چالشبرانگیزترین

بدون آن که گازهای خطرناک از آن متصاعد شود .همچنین با

موضوعهای بهداشتی و سالمتی در حال حاضر است .از راههای

استفاده از این محصول میتوان از خطر ترکیبات حالل بنیان بر

موثر در بهبود کیفیت هوای داخلی استفاده از موادی است که

محیط زیست ،از جمله نقش آن در تولید دود مه فتوشیمیایی و

ترکیبات آلی فعال از آنها متصاعد نمیشود ،دربرابر نفوذ رطوبت

نگرانیهای زیستمحیطی و ایمنی كاست.

مقاوم هستند و در نتیجه از رشد کپک قارچی جلوگیری میکنند،

 ،Hycreteسیستم ضدآب کاملی است که با استفاده از آن در

و کارکرد سیستمها و تجهیزاتی را که آالیندههای هوای داخلی را

سازههای بتونی دیگر به پوسته بیرونی ،روکشها و عملیاتهای

شناسایی میکنند یا کیفیت هوا را بهبود میبخشند ،ارتقا میدهند.

مختلف عایقکاری نیازی نیست .با سیستم ضد آب این شرکت ،بتن

نانوفناوری در تمام جبهههای مربوط به کیفیت هوای داخلی

با مخلوط مایع  Hycreteترکیب میشود تا خاصیت آبگریزی

مشارکت دارد .با استفاده از نانوفناوري مواد آالينده همچون

بیابد .بتونی که به این ترتیب عمل بیاید ،حدود یک درصد کاهش

نيكوتين و فرمالدهيد را میتوان به اجزاء سازندهی بيخطر تبدیل

در جذب آب نشان میدهد .شرکت سازنده ادعا میکند که

کرد .کاربرد نانومواد با شکستن مولكولهاي مواد آالينده همراه

با استفاده از این محصول بتن تبدیل به مادهای با قدرت جذب

است و در نتیجهی آن بخار آب و دياكسيد كربن آزاد ميشود.

فوقالعاده پایین ،ضدآب و محافظ مصالح ساختمانی میشود.

اين روش از جمله راهكارهاي مقابله با بيماري سندروم ساختمان

همچنین سطوح فلزی که برای تسلیح بتن به کار میروند را میتوان

است .براي آنكه نتيجهي مناسب حاصل شود بايد مساحت سطوح

با فیلمهای نانومولکولی پوشاند .این محصول با ذرات فلزی موجود

تصفيهكننده با حجم اتاق متناسب باشد .همچنين بايد اين نكته

در آب ،بتون و آرماتور واکنش میدهد تا مادهی رسوبکنند های

را در نظر داشت كه سطوحي ميتوانند در تصفيه هوا موثر باشند

ايمني ،سالمت ،دوام و ماندگاري ساختمان و مصالح

كه درتماس مستقيم با هوا قراردارند و توسط مبلمان پوشيده

شرکتهای سامسونگ الکترونیک ،از سیستم فیلترNano e-HEPA

نشدهاند ،با بهرهگيري از نانو مواد ،در رنگها و منسوجات ميتوان

استفاده میکند .این سیستمها هوا را به ذرات فیلتر انتقال میدهند،

از اين ابزار براي تصفيه هواي داخلي بهره گرفت .معموال این

بوهای ناخوشایند را کاهش میدهد و عوامل بیماریزای موجود

محصوالت از لحاظ عملکردی ،دو نوع هستند ،یک نوع براساس

در هوا را از بینمیبرد .این سیستم از فیلتر ذرات فلزی استفاده

فرآیندهای تجزيه اكسيداتيو 1عمل میکنند ،در این محصوالت

میکند که روکشی از نانوذرات نقر ه به ضخامت  8نانومتر آن

عبور جريان عادي هوا از مجاورت سطح با تصفيه آنها همراه

را میپوشاند .بنابر مطالعات انجام شده در مرکز پژوهشهای

است .گونهای دیگری از محصوالت هستند که برپایه فرآيندهاي

 Kitasatoدر ژاپن مشخص شده است که نانوفیلتر  99/7درصد

فتوكاتاليتيك 2عمل میکنند ،در چنین محصوالتی برای تصفیه

ویروسهای آنفوالنزا موجود در هوا ،و بیش از  98درصد بوهای

هوا وجود نور ضرورت دارد.

نامطبوع را از بین میبرد.
محصولی با عنوان "تصفیهکنندهی هوا اتاق" ،نیز به بازار فروش
معرفی شده است .در این محصول از المپ فلورسنت که با روکشی
از فسفر پوشانده شده است ،استفاده میشود تا پرتوهای UVA
و نور آبی تولید شود .بیرون المپ ،شبکهی درهم پیچیدهی
فایبرگالس است که هر رشته با الیهی نازکی از کریستالهای
نیمههادی  40نانومتری پوشانده شده است .جریان هوا در اطراف
المپ با اکسیداسیون فوتوکالیستی تصفیه و پاک میشود.

مواد تصفيهكننده هوا مثل اليهگچي يا پنلهاي صوتي

نانوفوتوکاتالیستها را میتوان بر روی سطح دیوارها ،المپهای
روشنایی و همچنین فیلتر دستگاههای تهویه مطبوع به كار برد؛
اين مواد با فعالیت کاتالیستی خود ،بو و آلودگیهای محیطی را
تجزیه کرده و ضمن تصفیه هوا ،سطح و کیفیت بهداشتي محیط
را نيز افزايش ميدهند .اکسیژنهای مولکول دیاکسیدتیتانیوم،
كه يكي از مهمترین فوتوکاتالیستهای رایج است با آب موجود
در هوا واکنش ميدهد ،در نتيجه اين واكنش رادیکالهای OH
آزاد ميشوند كه NOXهای موجود در هوا را تجزیه کرده و به
 HNOبیضرر تبدیل میکنند.
شرکت  INSPIRAZدر سنگاپور ،محلولی از نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم و فسفات تیتانیوم با نام تجاری  ecoـ refresh

دفتر مركزي هيونداي در آلمان ،كه در آن از اليهگچي تصفيهكنندهي
هوا استفاده شده است.

 nanocotzو قابليت كاربرد در فضاي داخلي و پوشش آنتیاستاتیک

1- Oxidative Catalysis
2- Photo catalytic Process
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با نام  ecoـ  clean nanocotzبا قابليت كاربرد در سطوح خارجی

حريق و آتشسوزي

توليد ميكند؛ و از جمله شركتهاي فعال در اين حوزه است.

از محصوالتي كه با تكيه بر نانوفناوري توليد شدهاند و خاصيت

البته ذکر این نکته ضروری است که اگرچه با استفاده از این محصوالت

ضد حريق (مقاومت بااليي) در برابر آتشسوزي دارند ،ميتوان

كيفيت هواي داخلي بهتر میشود ،اما اين به معني تامين هواي کامال

به آيروسيل (گرته سيليكا :غلظتدهنده بسيار كم وزن)،

مطلوب براي ساکنان نيست .عواملي همچون ميزان اكسيژن ،رطوبت

اسيدپيروژنيك سيليكا كه در موارد مختلف از جمله در صنايع

نسبي ،ميزان دياكسيدكربن و ساير آاليندهها نیز جزو عوامل موثر

رنگسازي كاربرد دارد ،اشاره کرد .اندازه بزرگي نانوذرات

بر كيفيت هوا هستند ،و در نتیجه تامین شرایط جریان هوای تازه در

پيروژنيك يا پيروسيليكا ،فقط  7نانومتر است و به علت مساحت

فضاهای بسته ،از نکاتی است که حتما باید به آن توجه کرد.

سطح بسيار باال ،بسيار فعال هستند .با قراردادن صفحهاي به

استوديو معماري كوچي،توكيو ،ژاپن

1

خانه در ايام تعطيالت ،پايينتر از حد مطلوب بود .معمار

مشخصات عمومي ساختمان:

اين ساختمان با استفاده از چوب بدون جال و صفحههاي

مساحت 62 :مترمربع

تصفيهكننده هوا كه آلودگيها را از بين ميبرند ،توانسته

سازندهMitsubishi :

است به ميزان قابل توجهي كيفيت هواي فضاهاي داخلي

محصول :صفحات تصفيهكننده هوايMoiss2

را بهبود بخشد.

سال اتمام پروژه2004 :

صفحههای تصفيهكننده با قابليت جذب بخار آب ،رطوبت

استوديوي معماري كوچي ،يك استوديوي دو طبقه با يك

موجود در هوا را جذب و سپس آن را آزاد ميكنند .تجزيه

تراس مسقف است .با وجود اين كه اين خانه در حومه شهر

آاليندهها و بوها طي اين فرآيند ،سبب تصفيه هوا ميشود.

قرار گرفتهاست كه آلودگي كمتري نسبت به مركز شهر

مزيت ديگر اين صفحههای تصفيهكننده هوا آن است كه هيچ

دارد ،اما كيفيت هواي داخلي به علت استفاده دورهاي از

ضرري ندارند و پس از پايان عمر مفيد ،ميتوان آنها را معدوم كرد.

1- Kouchi Architect`s Studio, Tokyo, Japan
2- Moiss, Air-purifying Building Board
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تصفيه هوا و آاليندهها با نانوفناوري
آلودگيهاي زيستمحيطي و كيفيت هوا ،از موضوعهاي مهم
و چالشي است كه بسياري از كشورهاي جهان با آن مواجهاند.
قطعا چنين موضوعي با چنين وسعت و گستردگي نميتواند از
حوزه پژوهشهاي نانو بيرون بماند .از جمله محصوالتي كه با
بهرهگيري از فناوري نانو به بازار عرضه شد ه است ،نانوپوششهاي
تصفيهكننده هواست .نانوپوششهاي تصفيهكننده هوا بر روي
سطوح خارجي ساختمانها ،جادهها و سنگفرش پيادهروها،

ش بخش مركز شهر آنتورپ
سنگفر 

بهويژه در نقاط پرتردد و با آلودگي باال كاربرد دارند .استفاده

مشخصات عمومي ساختمان:

از اين پوششها با كاهش درصد مونوکسید و دی اکسید

مساحت طرح 48 :هزار متر مربع

نیتروژن 1و ترکیبهای آلی فرار 2موجود در هوا همراه است .در

كارفرما :شهرداري آنتورپ

ساختار اين پوششها معموال از اكسيدهاي فلزي نيمههادي

محصول :سنگفرشهاي تصفيه كننده هوا

و فوتوكاتاليستهايي استفاده ميشود كه در بين آنها

اين سنگفرشهاي تزييني ،در شكلهاي چندضلعي با الهام از

دياكسيدتيتانيوم 3بهدليل پايداري شيميايي باال ،سميت كمتر و

الگوهاي هنر شمال آفريقا 4طراحي شدهاند و در سنگفرش بخش

ارزاني ،رواج بيشتري دارد .نمكهاي كربناتی از ديگر عناصري

مركزي شهر آنتورپ به كار گرفته شدهاند .اين سنگها با كمك

هستند كه در ساخت اين دسته از نانوپوششها كاربرد دارند.

نور خورشيد و كاتاليزوهاي اكساينده ،ميتوانند آاليندههايي مثل

يكي از محصوالت عرضه شده در بازار ،بتنهاي فوتوكاتاليتيك

اكسيد نيتروژن را به يونهاي بياثر اسيد نيتريك تبديل كنند.

تصفيهكننده هوا است .طبق آزمايشهاي انجام شده بر روي

به اين ترتيب ميتوان از اين فضاها به عنوان عاملي براي كاهش

بتنهاي به كارگرفته شده در نواحي آلوده و پرترافيك شهري،

سطح آاليندههاي موجود در هواي مناطق شهري استفاده كرد.

مشخص شدهاست ،ميزان آلودگي هوا در مجاورت اين سطوح

نمونه اجرا شده هم كاربرد تزييني دارد و هم منجر به كاهش

 80-20درصد كاهش يافتهاست.

آاليندههاي نيتروژني موجود در هوا ميشود.

ضخامت سه ميليمتر از این ماده بين دو اليه شيشه مقاومت

صفحهي شيشهاي قرار ميگيرد .بزرگي و اندازهي ذرات را ميتوان

شيشه در برابر شعلههاي آتش و دماي بيش از  1000درجه

تغيير داد و میزان استفاده هم به صورت گرم بر مترمربع تعیین

سانتيگراد ،به بيش از  120دقيقه افزایش مییابد .البته با توجه

میشود .در محصوالت استاندارد ،میزان استفاده از اين ماده بين

به ميزان مقاومت مورد انتظار ،ماده مذكور در بين دو يا چند

 90تا  380گرم بر مترمربع است.
1- NOx
2- VOC
3- TiO
4- Moorish
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نتوانستند جایگاهی مناسبی در بازار مصرف بیابند و استفاده
از آنها رواج نیافت .زيرا اين پوششها در صورتي كارآيي
دارند كه ضخيم باشند ،از طرف دیگر این پوششها معموال
خشك و شكننده هستند و باید برای افزایش چسبندگی
به آنها افزودنيهاي پليمري افزوده شود .پژوهشهايی

اداره مرکزی پست شهر بن
مشخصات عمومي ساختمان:
مساحت پروژه :نود هزار مترمربع
معمار :مورفي/جان ،شيكاگو
محصول  :شيشههاي ضد حريق SGG Contraflam
سازندهVetrotech SaintGobain :
سال تكميل پروژه2005 :
برج  160متري ،اداره مركزي پست ،در شهر بن آلمان.
نماي اين برج بيضي شكل با شيشههاي بسيار پيشرفته

که در بخش نانو-سيمان در حال انجام است ،نویدهایی را
در زمینهی ساخت محصوالتی بهتر به وجود آورده است،
محصوالت جدید که در آنها از ذرات نانویی استفاده شده
است ،پوششهای مستحکم ،با دوام و مقاوم در برابر حرارت
هستند .در یکی از این محصوالت از ترکیب نانولولههای
کربن با مواد سیمانی استفاده شده است تا فیبر کامپیوزیتی
بسازند که برخی از خواص برجستهي نانولولهها مثل
استحكام باال را در خود دارد .پليپروپيلين هم جزو موادی
است که استفاده از آن در ترکیبات مختلف باعث افزايش
مقاومت در برابر آتش ميشود .روش استفاده از پليپروپيلين

و شفاف پوشانده شده است و در فضاهاي داخلي نيز از

ارزانتر از رو شهاي معمول است.

استفاده شده؛ شيشه از عناصر اصلي طراحي داخلي این

پرتوهاي فرابنفش

پارتيشنهاي شيشهاي ،پلكان و پلهاي ارتباطي شيشهاي
ساختمان است .در اين پروژه از نوعي شيشه ضدحريق كه
بسيار باريك است ،استفاده شده است .فضا ،شكل ساخت و
مواد همگي در تناسب با يكديگر هستند.

پرتوهای فرابنفش میتواند موجب تخریب بسیاری از مواد و
مصالح ساختمانی شود .پرتو ماوراء بنفش نه تنها موجب تغيير
رنگ مواد ميشود ،بلكه با تاثير بر روي ساختار ماده از دوام آن
ميكاهد و به همين علت محافظت از مواد و مصالح در برابر این
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از مزاياي فوقالعاده اين محصول و شيشههاي حاصل ،وزن كم،

پرتو مضر ،از کاربردهای متصور برای نانوفناوری است .دو روش

ضخامت كم و ديد خوب و دوام باال و مقاومت در برابر حريق

نانوفناورانه برای محافظت دربرابر پرتوهای فرابنفش وجود دارد

و آتش است .به هنگام وقوع حريق ،اليه مقاوم به شكل فوم

كه هر دو ارگانيك بوده و معموال به صورت افزودنی و ترکیبی

در ميآيد و از گسترش آتش جلوگيري ميكند؛ و دسترسي به

به کار میرود.

مسيرهاي خروج اضطراري را براي ساكنان و آتشنشانان باز نگه

 .1روش اول مبتنی بر استفاده از فيلترهاي جاذب  UVاست.

ميدارد .اين اليهي اضافي هيچ تغييري در كيفيت و شفافيت

در این روش پرتوهاي مضر نور خورشيد ،پيش از آن كه با

شيشه به وجود نميآورد .استفاده از این محصول البته ،باعث

ماده برخورد كنند جذب ميشوند ،در نتيجه اين فيلترها بايد

عایقتر شدن شیشهها از لحاظ صوتی میشود.

در بیرونیترین سطح ماده قراربگيرند .به همين دلیل معموال به

پوششهاي ضدحريقي كه مبناي آ نها سيمان پرتلند است،

صورت الكالكل محافظ به كار ميروند.
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 .2راه حل دوم استفاده از راديكالهاي آزاد است.
در هر دو روش از مواد ارگانيك استفاده ميشود و از آنجایی
که اين مواد خود به مرور زمان تحت تاثير پرتوهای فرابنفش
دچار انحطاط شده وكارايي خود را از دست ميدهند و نميتوانند
کارکرد محافظتی دائمی داشته باشند.
راه حل ارائه شده استفاده از مواد نانوساختار غيرارگانيك برای

نمای بیرونی موزه

محافظت از مواد و مصالح به كار رفته در ساختمان است .سه مادهاي
كه براي اين منظور مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از :دياكسيد
تيتانيوم ( ،)Tio2اكسيد زينك( )Znoو اكسيد سريم(.)Ceo
نکته جالب توجه درباره این روکشهاي محافظ ،شفافيت
آنها است ،به این ترتیب در بافت و رنگ ماده زیرین تغییری

داخل موزه

دیده نمیشود .البته در این صورت ذرات غيرآلي جذبكننده

موزه پاکیس

باشند .محصوالت موجود در بازار به صورت افزودني به بازار

معمارRichard Meier & Partners :

عرضه شدهاند كه ميتوانند به صورت الكالكل و جال مورد

سازندهSto :

استفاده قرار گيرند و اليه محافظ با دوامي در برابر اشعه ماوراء

سال تكميل پروژه2006 :

بنفش به وجود آورند.

محصول :رنگ خودپاككننده (اثر نيلوفر آبي)

پرتوهاي مضر خورشيد بايد قطري كمتر از  15نانومتر داشته

نانوپوششهای خودپاکشونده :اثر نیلوفر آبی
این پوششها یکی از بهترین ابزارها برای طراحی سطوح با
نانومواد هستند .ايده طراحی اين نوع پوششها از برگ نيلوفر
آبی گرفته شده است .نيلوفر آبی (يا لوتوس) نوعی گياه آبزی
است که در آب گلآلود میرويد .دانشمندان با مطالعه این گیاه
به راز پاکيزگی آن پیبرده و بر این پایه به آزمایش ساخت
نوعی پوشش با فناوری نانو پرداختند .آزمايشهای آنها نشان
میداد که سطح برگ نيلوفر آبی ،يک سطح ناهموار و بسيار
آبگريز است .سطح این پوششها مشابه برگ نیلوفر آبی دارای
برجستگیهای میکرومتری و نانومتری است که باعث میشود
نيروی چسبندگی سطحی بين آب و آلودگی بيشتر از نيروی
چسبندگی سطحی ميان آلودگی و سطح شود .به این ترتیب
تماس آب با سطح پوشش ،آلودگی را همراه خود میبرد و

مشخصاتعموميساختمان:

موزه پاکیس درحال حاضر برجستهترين موزه باستانشناسي
رم است .اين ساختمان سه جزئی ،متشكل از سه بخش گالري
ورودي و ميدان مقابل آن ،ساختمان اصلي نمايشگاه (سالنهای
اجتماعات و رستوران و همچنين فضاهاي مختص نمايشگاههاي
موقت ،كتابخانه و فضاهای اداری) است .محفظهی شیشهای
که بخشی از ساختمان را میسازد ،بنا/مجسمه تاریخی" پکس
آگوستا" ( )Pax Augustaرا فرا گرفته است ،تا از آسیبهای
محیطی در امان باشد .بقیه ساختمان با بلوكهاي بزرگ تراورتن
سفيد ،مرسوم در رم ،که سطح آنها را سفید رنگ زدهاند ،ساخته
شده است .پوششهای خودپاكشونده بر روی این سطوح سفید
رنگ اعمال شدهاند تا پاکیزی و دوام رنگ سفید را تضمین کنند.
با توجه به آلودگي اين شهر ،به نظر میرسد که استفاده از این
پوششها ،روشی کارآمد و مناسب برای سفيد نگاه داشتن بنا در
اين مدت طوالني بوده است.

27

ايمني ،سالمت ،دوام و ماندگاري ساختمان و مصالح

از سطح دور میکند .این نوع پوششها بیشتر برای سطوحی
مناسب هستند که در معرض بارش و آب کافی باشند ،زیرا در
غیر این صورت روکش نانویی سطح عملکرد مناسبی نخواهد
داشت و رد قطرات بر آن میماند و کثیفتر به نظر میرسد.
استفاده از این پوششها در سطوحی که در معرض استهالک
مکانیکی نیستند ،با کاهش چشمگیر نیاز به پاککردن همراه
است و سطوحی که در معرض آب کافی باشند دیگر نیازی
به تمیز کردن ندارند ،و با وجودیکه این پوشش خاصیت
خودترمیم کنندگی ندارند اما نیاز به مراقبت و نگهداری را نیز
به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.

نانوپوششهای خودپاکشونده :فوتوکالیستی
در ميان مصالح ساختماني با ساختار نانو ،خودپاككنندههاي
فتوكاتاليزوری شاید بیشترین و متنوعترين کاربرد را دارند .در
ساختمانهاي بسیاری در سراسر جهان از اين پوششها استفاده
شده است .اثر اصلي این مواد آن است كه از ميزان چسبندگي
آلودگي بر روي سطح تا حد زيادي ميكاهند .در این سطوح
از نانوذراتی استفاده میشود که در مواجه با پرتوهای فرابنفش

فرودگاه بينالمللي ناريتا ،ژاپن
مشخصات عمومي ساختمان:

مساحت پروژه 6250 :مترمربع
سازندهTaiyo Kagyo Corrporation :
سال تكميل پروژه2006 :
محصول :پوشش خودپاكشونده فتوكاتاليزوری
دياكسيدتيتانيوم
در سال  ،2006فرودگاه بينالمللي ناريتا بهكلي بازسازي
شد .در اين بازسازي بخشهاي بزرگی با پارچه مسقف
شد .این پردهها که کاربردشان محافظت سالنها و مسافران
در برابر شرايط متغیر جوي بود ،با روکش از جنس

خورشید فعال شده و با آلودگیهای آلی سطح ماده ،با کمک

نانوپوششهای خودپاکشوندهی فوتوکاتالیزوری پوشانده

کاتالیزوری که معموال دیاکسید تیتانیم است وارد واکنش

شدند .در نتیجه هزينههای مربوط به نگهداری و پاكسازي

فوتوکاتالیستی میشوند .در مقیاس نانو تیتانیم ،مادهی سفید

در کمترین حد ممکن است .استفاده از سايبانها در توكيو

رنگی نیست بلکه مادهی شفاف و آبدوست است .از این پوششها
معموال بر روی پنلهایی که در ساخت نما به کار میروند و از
شیشه یا سرامیک هستند استفاده میشود .عملکرد سطوح خود
پاکشونده به وجود آب وابسته است .بنابراین در صورت استفاده
از این پوششها در نما ،طره و پیشآمدگی بام نباید به شکلی

تقریبا مرسوم است و ثابت شده است كه اين سايهبانها
بسيار تميزتر از سايهبانهاي معمولی هستند .اگرچه دیگر
روكشهاي سطحی مرسوم ،شيشه و مصالح  PTFEيا
 ETFEنيز خودپاكشونده هستند ،اما نمیتوانند جلوی
تجمع گردوخاك و لكه شدن سطح را بگیرند.

باشد که مانع رسیدن آب به نما شود .همچنین در صورت استفاده
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از این پوششها بر روی شیشهها ،باید از استفاده از درزگیرهای

نانوپوششهای خود تمیزشونده

سیلیکونی اجتناب کرد ،زیرا روغن موجود در این مواد به شیشه

سطوح آسان تمیزشونده دافع آب هستند و از این رو اغلب با دیگر

منتقل میشود و آن را به سطحی آبگریز تبدیل میکند و به این

سطوح خودپاکشونده با اثر نیلوفر آبی اشتباه گرفته میشوند.

ترتیب رگههای آلودگی روی شیشه به جای میماند.

برخالف سطح خود پاکشونده با اثر نیلوفر آبی ،سطوح آسان
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تمیزشونده نرم هستند .کشش سطحی این سطوح پایین است در
نتیجه آبگریز هستند؛ در سطوح دارای این پوشش ،آب به صورت
قطر ه درآمده و جاری میشود .بنابراین پوششهای آسان تمیز
شونده آبگریز و در مواقعی روغن گریز هستند .این پوششها در
سطوح سرامیکی سرویسهای بهداشتی و شیشههای اتاقک دوش
استفاده میشود .از این پوششها بر روی سطوح چوبی ،فلزی ،بتنی،
چرم و پارچه و مصالح ساختمانی دیگر میتوان استفاده کرد .البته
باید توجه داشت که تبدیل شدن آب جاری به قطرههای آب ،زمان
تبخیر آن و خشک شدن سطح را طوالنیتر میکند؛ و به این ترتیب
ممکن است استفاده از آن در مواردی مقرون به صرفه نباشد.

سطوح ضدميكروب
از ویژگیهای جالب نانوپوششها ،چندکاربردی بودن آنها است،
مثال پوششهای فوتوکاتالیزوری دارای ویژگی ضد میکروبی هم
هستند ،چون میتوانند مواد ارگانیک موجود در آلودگی را تجزیه
کنند .البته پوششهایی هم هستند که هدف از تولید آنها،
خواص ضدباکتریایی آنها است .در ساخت این پوششها معموال
از نانو ذرات نقره ،استفاده میشود.
امروزه محصوالت متنوعي از روكشهاي ضد میکروبی با قابلیت
کاربرد در موارد گوناگون در بازار موجود است .در معماري داخلي
تمامي سطوح گزينههايي مناسب جهت استفاده از روكشهاي
ضدباكترياست .مكانهايي كه بيشتر مورد استفاده و تماس كاربران
و مراجعهكنندگان قرا ر ميگيرند مثل مبلها ،قسمتهاي پذيرش،
دستگيره درها و كليد پريزها از جمله نواحي هستند که استفاده از
پوششها در آن محل توصیه میشود .استفاده از این روکشها نه
تنها نیاز به ضدعفونیکنندههای شیمیایی را کاهش میدهد ،بلکه
تعداد دفعات نظافت را نیز کاهش میدهد.
پژوهشگران موسسهی  Fraunhoferآلمان و موسسه Bioni
 CSفرآیندی ابداع کردهاند که موجب پیوند نانوذرات نقره با
رنگ میشود .بنابر اعالم  Bioni CSاین پوشش بهعنوان

مركز پژوهشي Science to Business Center
Nanotronics & Bio
مشخصات عمومي ساختمان:
كارفرماDegussa :
سال تكميل پروژه2005 :
محصول ، ccflex :پوششهاي ديواري نانوسراميك
نماي شفاف ،فرمهاي و مواد و رنگ همه بيانگر فلسفهي
تفكر شركت  ،Degussaشركت اجرا كننده پروژه است.
انتقال دانش از آزمايشگاه و پژوهشگاه به زندگي واقعي و
بازار كاال.
 Deggusaدر اين ساختمان از محصوالت خود با
كاربري در معماري داخلي بهره برده است؛ در بخشهاي
مختلفي از ساختمان از نانوسراميكها استفاده شده است.
نانوسراميكها انعطافپذير ،مقاوم در برابر ضربه ،نفوذپذير
در مقابل بخار و در عينحال دافع آب هستند .روش كاربرد
هم بسيار ساده و مشابه كاغذديواريهاي معمولي است و
حتي محصول به شكل رول در بازار موجود است.
عالوه بر كاربردهاي معمول ،ميتوان از اين پوشش در
بخشهايي از ديوار كه پوشش نامناسب است (مثل
جايگزيني كاشيهاي ديوار سرويسهاي بهداشتي)
استفاده كرد .آبگريز بودن اين سطوح در كنار استفاده
از درزگيرهاي آبگريز براي پوشاندن كنجها ،آن را به
محصولي مناسب براي همهي انواع كاربرد در سطوح خيس
مناسب ميسازد.

محصولی فاقد انتشارات مضر که میتواند باکتریهای مقاوم در
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عرضه كردهاند .اين نانو روكشها با تغییر زاویه شکست پرتو نور،
باعث میشوند که آثار انگشت دیده نشوند و سطح بدون لك،
شفاف و پاكيزه به نظر برسد.
همچون ساير پوششهاي نانو ،استفاده از اين روكشها باعث كاهش
تعداد دفعات و زمان مورد نياز نظافت خواهد شد .ويژگي ديگر اين
روكشها مقاومت در برابر ساييدگي است كه امكان استفاده از اين
سطوح را در مكانهايي که دائم در معرض تماس قرار دارند ،فراهم
ميکند و به اين ترتيب استفاده از شيشه ،فلز و مصالح داراي سطوح
صيقلي در معماري داخلي امكانپذير خواهد بود.

برابر میکروبکشها را تجزیه کند ،ثبت و گواهی دریافت کرده
است .گفته شده است که این پوشش در بیشتر از  20پروژهی
ساخت بیمارستان در اروپا و حاشیه خلیج فارس از جمله پارک
اکتشافات (چهلهزار متری) در دوبی استفاده شده است .به
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جای اثر انگشت بر یک سطح استیل قاقد روکش (باال) و دارای روکش (پایین)

وضعیت نانوفناوری جهان و ایران

این پوشش ضدباکتری میتوان پوششهای دیگر با ویژگیهای

از فناوری نانو به عنوان «رنسانس فناوری» یاد میشود .ورود

مختلف مثل محافظت دربرابر اشعهی فرا بنفش و ضد استهالک

محصوالت متکی بر این فناوری جهشی عظیم در رفاه و کیفیت

افزود .کفپوشهاي  Mirage Hardwood Floorsنيز چنین

زندگی و تواناییهای زیست  -محیطی و دفاعی ایجاد نموده

ويژگي دارند.

و پیشرفتهای عظیم اقتصادی را در کشورهای سرمایهگذار و
افزایش فاصله بین کشورهای جهان را در پی خواهد داشت.

سطوحي بدون اثر انگشت

صاحب نظران و محققان اين مسأله را تایید کرده و این

فلز و شيشه از جمله مصالح رايج در معماري هستند .برجای

پیشرفتها و یا مشکالت براي مديران اجرايي به صورت يك

ماندن اثر انگشت بر روی سطوح فلزی یا شیشهای كاربرد اين

امر شفاف و قطعي درآمده است .هم اکنون بخشهای دولتی

مصالح را در معماري داخلي محدود میکند .سطوح فلزي و

و خصوصی کشورهای مختلف جهان در رقابتی تنگاتنگ بر سر

شيشهاي سطوحي صيقلي و براق هستند كه بر اثر تماس ،ظاهر

کسب پیشتازی ،الاقل در یکی از حوزههای نانوفناوری به سر

پاكيزه خود را از دست ميدهند .نانو روكشهاي ضد اثر انگشت

می برند و روی هم رفته  30کشور جهان در این زمینه دارای

راهکاري مناسب براي حل اين مشكل و بهكارگيري اين مصالح،

برنامهي ملی و یا در حال تدوین آن هستند.

شمايي از موارد كاربرد نانوفناوري در ساختمان

روند سرمایهگذاری ها نشان میدهد که بازار محصوالت نانو

میزان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ،کم و در مقایسه

فناوری در سال ٢٠٠١حدود ٥٥میلیارد دالر و در سال٢٠٠٥

ي
با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز بود؛ ضمن اینکه بودجه 

حدود  ١٦٠میلیارد دالر بوده است؛ بر اساس پیشبینیها ،این

مصوبهي سال  ١٣٨٤نیز با یک کاهش  ٢٣/٥درصدی به حدود

رقم تا سال ٢٠١٥به سطحی بالغ بر یک تریلیون دالر میرسد.

 ١٧/٩میلیون دالر ( یعنی تقریباً ١٥٦میلیارد ریال) تقلیل یافت

حجم سرمایهگذاری ها در بخشهای تحقیق و توسعه نشان

و این در حالی است که اغلب کشورها در همین دوره ،بودجه

میدهد که عدم شرکت هر کشوری در این فعالیت ها نه تنها

خود را در این زمینه افزایش داده بودند .علیرغم این مشکالت

آن را از بازارهای تریلیونی در آیندهای نه چندان دور محروم

روند توسعه این فناوری خوب است و پیش بینی میشود که

میکند ،بلکه تأثیری جدی بر اقتصاد آن کشور خواهد داشت.

ایران تا سال  1395به موقعیتی ممتاز در میان کشورهای

ایران با تأخیری چندساله به این عرصه وارد شد و اولین گامهای

اسالمی و جهان دست یابد.

رسمی و حمایتی در سال  ١٣٨٣با تصویب بودجهای معادل

نقشههاي زير سه نمونه از موارد كاربرد انواع محصوالت نانويي را

 ٢٣/٥میلیون دالر ( حدود ٢٠٠میلیارد ریال) برداشته شد .این

در سه ساختمان با كاربريهاي متفاوت نشان ميدهد.

1

پردهها :تصفیهکننده هوا

2

شیشهها :خود تمیزکننده فتوکاتالیتیک

3

شیشهها :خود تمیزکننده فتوکرومیک یا
الکتروکرومیک

4

تلویزیون :ضدانعکاس

5

رنگ دیوار :تصفیهکننده هوا

6

توالت :آسان تمیزشونده

7

آینه :ضدمه

8

وان حمام و اتاقک دوش :آسان تمیزشونده و
ضدچسبندگی

9

دیوارها :پوششهاي سرامیکی نانوذراتي

10

تخت خوابها :ضدباکتری

11

کلیدهای برق :ضدباکتری ،ضدچسبندگی

12

دیوارها :تصفیهکننده هوا

13

مبلمان :تصفیهکننده هوا

14

شیشه میز :ضد اثر انگشت

15

فرش :تصفیهکننده هوا

16

روشویی :ضد اثر انگشت

17

شیشه مات :ضد اثر انگشت
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شمايي از موارد كاربرد نانوفناوري در ساختمان

1

کاشی :ضدباکتری

2

روشویی :ضد اثر انگشت

3

کاشی :ضد اثر انگشت

4

توالت :آسان تمیزشونده

5

رنگ دیوار :تصفیهکننده هوا

6

مبلمان :تصفیهکننده هوا ،اکسیداتیو کاتالیتیک

7

شیشه میز :ضد اثر انگشت ،ضدخش

8

شیشهها:خودتمیزشونده فتو کاتالیتیک

9

دیوارها :پوششهاي سرامیکی نانوذراتي

10

پردهها :تصفیهکننده هوا

11

تلویزیون :ضدانعکاس

12

کلیدهای برق ،کلید اورژانس ،کنترل تلویزیون و
رادیو :ضدباکتری

13

آینه :ضدمه

14

اتاقک دوش :آسان تمیزشونده و ضدمه

15

دستگیره در :ضد اثر انگشت ،ضدباکتری

16

فرش :تصفیهکننده هوا و ضدباکتری

1

شیشه میز :ضد اثر انگشت

2

توالت :آسان تمیزشونده

3

دیوارها :پوششهاي سرامیکی نانوذراتي

4

شیشهها :خود تمیزکننده فتوکرومیک یا
الکتروکرومیک

5

شیشهها :خود تمیزکننده فتوکاتالیتیک

6

دیوارها :پوششهاي سرامیکی نانوذراتي

7

کلیدهای برق و دستگیره :ضدچسبندگی و
ضدباکتری

8

صندلیها :دفعکننده آلودگی

9

مبلمان :تصفیهکننده هوا

10

روشویی :ضد اثر انگشت

11

 :Screenضدانعکاس

12

فرش :تصفیهکننده هوا

13

پیشخوان :ضد اثر انگشت

14

صفحه مانيتور :ضدانعکاس
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مصالح نانويي كه در كشور به توليد انبوه رسيد

چند نمونه مصالح نانويي كه در داخل
كشور به توليد انبوه رسيدهاند

پلي التيس

نانوسيال
نام علمي محصوالت جديدي است كه از سال  1993تحقيقات
بسيار گستردهاي بر روي آنها صورت پذيرفته است .اين

پلي التيس براي تثبيت شنهاي روان و استقرار گياه در

محصوالت در حقيقت سوسپانسيون پايداري از نانوذرات

آن كاربرد دارد .اين محصول حاوي نانو ذرات يوني محصور

جامدند كه به دليل افزايش انتقال حرارت به تأييد مراجع

شده در داخل نانو كويلهاي بيوپليمري و پليمري است

معتبر علمي رسيدهاند .از ميان ويژگيهاي نانوسيال ميتوان

كه با اسپري كردن آنها بر روی سطح شنی به درون آن

به افزايش  10تا  100درصدي هدايت حرارتي ،كاهش دهنده

نفوذ کرده و شبكه بيوپليمري ايجاد مينمايد ،به این ترتیب

مصرف انرژي ،مقاوم و عدم ضعف در برابر خوردگي و رسوب،

ذرات ميكرو ،ماكرو ،و نانو شن درگير واكنش شده و تثبيت

چگالی ثابت اشاره كرد .اين محصوالت در مبدلهاي حرارتي،

ميشوند.

رادياتور ماشين ،ژنراتورهاي نيروگاهي ،برجهاي خنككن

كاربردهاي پليالتيس عبارتند از :تثبيت شن روان ،تثبيت

کاربرد دارند.

خاك ،ترميم آثار باستاني ،بذرباشی به روش هیدروسید
(.)Hydro seed

نانو بتن
كارايي و خواص بتن تا حد زيادي به مقدار و ابعاد

فومهاي فلزي

زيرساختهاي بهكار رفته در آن مثل ذرات ،C-S-H

این ساختارهاي خاص فلزي با افزایش مساحت سطح ،در

ژل سيمان و كيوالريها بستگي دارد .ذرات در ابعاد نانو

كليه فرايندهايي كه افزايش سطح فلز يك پارامتر مؤثر و

خصوصيات فيزيكي و شيميايي متفاوت و منحصر به فردي از

مثبت محسوب ميشود ،قابليت كاربرد خواهد داشت ،مثال

خود نشان ميدهند .از اين رو طرح اختالط بتن مبتني بر نانو

استفاده از این فومهای فلزی در فرآيندهاي شيميايي بهعنوان

مواد در بهبود خواص فيزيكي (عملكردي) و شيميايي بتن

كاتاليستهايي با طول عمر باال ،فرآيندهاي الكتروشيميايي

نقش قابل مالحظهاي داشته و ضمن ايفاي نقش يك فعالساز

که در انواع باتريها و پيلهاي سوختي جریان دارند و یا

در فعاليت شيميايي پوزوالني ،ميتواند منجر به توليد بتن با

فرآيندهاي انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي ،لولههاي

خواص مقاومتي باال شود.

گرمايي ،كولرهاي آبي و گازي ،و همچنین در سنسورها
بهعنوان افزايش دهنده سطح فلز درگیر فرآيندهاي
الكترونيكي ،در خازنها و همچنین برای خنك كردن قطعات

نانو سيد

رنگهاي آنتي ميكروبيال

الكتريكي ،در فرايندهاي فيلترينگ بهعنوان فيلترهاي آنتي

پيشرفت در ساخت پليمرهاي مهندسيشده ،در پيشرفت

باكتريال آب يا هوا که در انواع كولرها و هواسازها جهت

صنعت رنگ نيز اثر داشته و توليدكنندگان اين صنعت را به

تصفيه بهکار میروند ،همگی بهبود عملکرد یا افزایش کارآیی

استفاده از جديدترين تكنولوژيهاي روز دنيا ترغيب كرده

را در پی خواهد داشت.

است .رنگهاي آنتي ميكروبيال قابل اختالط با رنگهاي
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صنعتي ،الكترواستاتيك ،ساختماني و رنگهاي استخري و

صنايع كاشي ،سراميك و شيشه

ضد خزه هستند .کاربرد این نوع رنگها در پوشش ديوارهاي

صنعت سراميك از قديميترين صنايع بشري است .با توجه به

بيمارستاني از جمله اتاقهاي ايزوله ،کشتیها ،مخازن و پلها

اينكه بدنههاي سراميكي و شيشهاي در محيطهاي بهداشتي

از مواردي هستند كه رنگهاي آنتي ميكروبيال در آنها كاربرد

جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص دادهاند ،استفاده از نانو سيد در

ويژهاي دارند.

تركيب اين مواد ميتواند منجر به تولید سراميكها و شيشههاي
آنتي ميكروبيال شده و دستيابي به سطوح كام ً
ال پاك و بهداشتي

پليمرهاي آنتي ميكروباكتريال

را میسر سازد .قدرت باالي آنتي ميكروبيال ،حفظ خاصيت ضد

يكي از كاربردهاي وسيع كامپوزيت نانوسيد ،استفاده از آن

باكتري براي مدت طوالني و افزايش درخشندگي سراميك از

در مواد پليمري است .كاربردهاي اين پليمر در لوازم پزشكي،

مزاياي استفاده از نانوسيد در صنايع كاشي ،سراميك و شيشه

فيلتراسيون آب و هوا ،صنايع خودروسازي ،كشاورزي ،لوله و

است .اين مصالح ميتوانند در پوشش كف و ديوارها ،سرويسهاي

اتصاالت پليمري و غيره است.

بهداشتي ،ظروف چيني و سراميك و غيره بهكار روند.

منابع
1- NanoMaterials, Nanotechnologies and Desigh
2- SmartMaterial and New Technologies
3- Nano Material in Architecture, Inlericr Architecture and Desing
4- Nanotechnology for Green Building
5- NanoArchitecture, Nanotechnology and Architecture, MA thesis, university of Alexandria
6- NanoByg, A survey of nanoinnovation in Danish Construction
7- Application of Nanotechnology and Nanomaterials in construction
8- Nanotechnology for Green and sustainablr construction, proceeding of the II International
Conference 14-17 March, 2010, Cairo, Egypt
9- Nanotechnology and Construction, Nanoforum Report, November 2006
10- Beijing International Renewable Energy Conference, 2005
11- http://www.brighttalk.com/webcast/6102
12- www.Bhrc.ac.ir
13- www.Nano.ir
14- www.nanoclub.ir
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 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378
 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان
)1378
 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ ایران
و اسالم (زمستان )1378
 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379
 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379
 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379
 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات و
اتصاالت (زمستان )1379
 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380
 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول :محیط
روشنایی (پاییز )1380
 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای
صوتی و حرارتی (پاییز )1380
 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380
 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380
 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول :تولید و
کنترل حرارت (زمستان )1380
 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم :تولید و
کنترل نور و صدا (زمستان )1380
 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381
 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:
سیستم جامع محیطی (تابستان )1381
 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381
 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381
 -61فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریتمدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381
 -62منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381
 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382
 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی « امنیت و تجارت بی سیم»
(تابستان )13829
 -65ساختمانهای سبز و پایدار ( تابستان )1382
 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی ( تابستان )1382
 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382
 -68فنآوری اطالعات-بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382
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فهرست نشريات منتشر شده

 -69فنآوری اطالعات-بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

 -70فنآوری اطالعات-بخش هشتم :آموزش الکترونیکی ( بهار )1383

 -109نانوفناوری ایمن (تابستان )1388

 -71فنآوری اطالعات-بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی ( بهار )1383

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

 -72فنآوری اطالعات-بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان (تابستان

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

)1383

 -112بند رخشک (پائیز )1388

 -73فنآوری اطالعات-بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی ( پائیز )1383

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقای (پائیز )1388

 -74فنآوری اطالعات-بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

)1383

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -75فنآوری اطالعات-بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -76فنآوری اطالعات-بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی ( زمستان )1383

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -77فنآوری اطالعات-بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال  ( )1383تابستان )1384

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت ،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

نشریات تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه مهندسین مشاور

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384
 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها (عدالت

رهشهر

اجتماعی) (پائیز )1384

 -تحلیل منطقهای سیالب در حوضههای شمالی تهران (بهار )1373

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ (بخش انرژی) (زمستان )1372

 -83مدیریت پروژه-استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -شهرک ترافیکی کودکان (بخش شهر سالم) (پائیز )1372

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -سازماندهی کارکردهای بهینه نمایشگرهای دیجیتالی (زمستان )1372

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه ( بخش سوم .زمستان )1384

 -پارک پویش :اندیشه سالم/بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقه  20شهرداری تهران

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

(بخش شهر سالم) (پائیز )1372

(تابستان )1385

 -استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری (بخش شهر سالم) (بهار )1373

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -پارک انرژیهای نو (بخش شهر سالم) (تابستان )1373

 -88متدولوژیهای مدیریت پروژه ( تابستان )1385

 -بهینه سازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) (زمستان )1373

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385
 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385
 -91آشنایی یا فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

ضمنا کتب زیر توسط گروه مهندسین مشاور رهشهر منتشر گردیده است:

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 .1سازه پارکینگهای طبقاتی ()1372( )PARKING STRUCTURES

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 .2سازههای آبی ()1373( )HYDRAULIC STRUCTURES

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 .3خودآموز اتوکد )1373( )USER S GUIDE 12.AUTOCAD.V( 12

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 .4برنامهریزی و طراحی هتل (دفترتحقیقات ومعیارهای فنی سازمان مدیریت و

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

برنامهریزی کشور)1375-

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 .5بیست و پنج جلد استانداردهای صنعت آب کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارهای

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)1375 -

 -99خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 .6راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OPEN GL

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 .7معماری سبز – هوای پاکیزه بکاریم ()1384

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)(تابستان

 HSE .8در سفر ()1385

)1387

 .9معماری سبز -با گیاهان آب را تصفیه کنیم)1386( .

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 .10نانو فناوری برای همه ()1387

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (پائیز )1387

 .11درختان در منظر شهري ()1388

 -104بام سبز (پائیز )1387

 .12كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 .13آشنايي با راهكار مديريت پروژه جامع ()1389

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388
 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388
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 -بازارچه صنایع دستی در کوهپایههای شمال تهران (تابستان )1374

