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محصوالت فن آوری نانو 
در صنعت ساخت وساز

قسمت اول
نانو ریشه ی یونانی » نانس « به معنی کوتوله است. عبارت نانو ، 
پیشوندی است مانند سایر پیشوندها که در ابتدای واحدهای سنجش 
قرار می گیرند. یک نانومتر )nm  1( 9- 10 متر ) یک میلیاردم متر ( 
است. در نتیجه ، نانو یک ماده یا یک جسم نیست ، بل که فقط یک 
مقیاس برای نشان دادن یک اندازه است. اصطالح نانو مواد در علوم، 
به موادی گفته می شود که حداقل یکی از ابعاد آن ها در مقیاس 1 
شدن  کوچک  که  داده اند  نشان  آزمایش ها   . باشد  نانومتر   100 تا 
نانومتر بعضًا سبب تغییراتی در خواص فیزیکی  اندازه ذرات در حد 
و شیمیایی آن ها می شود . بنابراین ، فن آوری نانو به بحث درباره ی 
از  کوچک تر  آن ها  ذرات  اندازه ی  هنگامي که  مواد  خواص  تغییرات 
انقالب  چهارم  موج  نانو  فن آوری   . مي پردازد   ، است  نانومتر   100
علمی  گرایش های  تمامی  در  که  است  عظیم  پدیده ای  و  صنعتی 
راه یافته و از جمله فن آوری های نوینی است که با سرعت در حال 
توسعه هستند . با کمک این فن آوری ماهیت مواد و محصوالت نوین 
در یک میلیاردیم آن چیزی که ما لمس می کنیم تغییر می کند ؛ که 
این تغییر سبب به وجود آمدن محصوالتی با کیفیت بسیار باالتر از 

گذشته می شود . 
   امروز فن آوري نانو به یکی از مهم ترین شاخه هاي پیشرفت علم در 
بسیاري از زمینه هاي علوم و مهندسی در کشورهای توسعه یافته ، از 
جمله درمان ، بهداشت و تشخیص پزشکی ، الکترونیک، ارتباطات، 
، صنایع هوانوردی و  نقل  و  ، حمل  ، محیط زیست  نو  انرژی های 

صنعت ساخت وساز تبدیل شده است . هر چند آزمایش ها و تحقیقات 
پیرامون فن آوری نانو از ابتداي دهه ی 80 قرن بیستم به طور جدي 
شروع شد ، اما اثرات تحول شگرف و باورنکردني این علم در روند 
حال  در  کشورهای  تمامي  نظر  که  شد  باعث   ، توسعه  و  تحقیق 
توسعه به این موضوع جلب شود و فن آوري نانو را به عنوان یکي از 
مهم ترین اولویت هاي تحقیقاتي خود در طول دهه ی اول قرن بیست 
با  در سال 2000  ایران  اسالمی  . جمهوری  کنند  یکم محسوب  و 
شروع فعالیت در زمینه ی نانو ، رتبه ی 57 جهان را داشت ؛ اما اکنون 
توانسته است در سال 2014  و  پیشرفت کرده  بسیار  زمینه  این  در 
رتبه ی هفتم تولید علم در زمینه ی فن آوری نانو را در جهان کسب 
کند. در سال 2000 رتبه ی ایران در حوزه ی نانو حتی از رتبه ی برخی 
کشورهای عربی هم کمتر بود ، اما در حال حاضر توانسته در قیاس 
با کشورهای منطقه ، حدود نیمی از تولید دانش نانو در جهان اسالم 
را بر عهده داشته باشد و در بین کشورهای جهان اسالم موفق به 

کسب رتبه ی نخست در زمینه ی تولید علم نانو شود . 

فن آوری نانو در صنعت ساخت وساز
زمینه هاي  در  چشمگیري  پیشرفت هاي  نویدبخش  نانو  فن آوری 
این  است.  ساخت وساز  جمله صنعت  از  و  و صنعتی  علمي  مختلف 
تقویت  جهت  در  فراوان  فرصت های  زمینه ساز   ، نوین  فن آوری 
رقابت در صنعت ساخت وساز مانند ساخت وساز سریع تر ، مطمئن تر، 
مطلوب تر ، پایدارتر و مقرون به صرفه تر در مدت کوتاهی بوده است. 
فن آوری نانو تقریبًا در تمام بخش های ساختمان شامل اسکلت ، نما، 

محمدرضا امین
کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
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قابل  نکته ی  دارد.  کاربرد  داخلی  طراحی  و  ساختمانی  سیستم های 
ساختمان،  صنعت  در  فن آوری  این  از  استفاده  که  است  این  توجه 
موجب تولید مصالح ساختمانِی چند منظوره با کارایی باال شده است 
و عالوه بر ایجاد ارزش افزوده ، باعث افزایش دوام و کیفیت مصالح 
ساختمان  به صنعت  جهت  دو  از  فن آوری  این  می شود.  ساختمانی 
کمک می کند : نخست ، بهینه سازی و ارتقای عملکردی فن آوری های 
و عملکردها که  از فن آوری ها  ارائه ی گروه جدیدی   ، دوم  موجود. 
پیش از ظهور فن آوری نانو ممکن نبوده است. بنابراین، از مزایای 
کاربرد فن آوری نانو در صنعت ساختمان می توان به افزایش کیفیت 
صرفه جویی  آن  تبع  به  و  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی   ، مصالح 
اقتصادی اشاره کرد. بر اساس نتایج منتشر شده از مطالعات ، در 10 
زمینه ی کاربردی فن آوری نانو در پیشرفت دنیا ، صنعت ساختمان در 
جایگاه هشتم قرار می گیرد. بنابراین کاربرد فن آ وری نانو در صنعت 
ساختمان، به نسبت گستردگی این صنعت طی چند دهه ی گذشته، 
و  مواد  از  محدود  استفاده ی  شاهد  امروز  اگرچه  است.  اندک  هنوز 
این  قابلیت  های  به  توجه  با  اما  هستیم،  ساختمان  در  نانو  مصالح 
فن آوری نوظهور ، انتظار می رود که در آینده ای نزدیک ، شاهد رشد 
بسیار چشمگیری در استفاده از مواد نانو در صنعت ساختمان سازی 
نانو در صنعت  از جمله کاربردهای فن آوری  باشیم. در حال حاضر 
ساختمان می توان به استفاده از این تکنولوژی در رنگ ها ، شیشه ها، 
عایق های ساختمانی ، کاشی و سرامیک ، سیمان و بتن و ... اشاره 

کرد .

فن آوری نانو در رنگ ها

رنگ های خود تمیز شونده
محافظتی  پوشش های   ، نانو  جمله  از  شونده  تمیز  خود  رنگ های 
هستند که با هدف افزایش دوام ، کاهش هزینه ها و کاهش زمان 
قرار  توجه  مورد  بسیار   ، تجهیزات  از  نگه داری  برای  نیاز  مورد 
گرفته اند. با افزودن انواع مختلفی از نانو ذرات با قابلیت خود تمیز 
نانو   . کرد  تولید  را  رنگ ها  این  می توان   ، رنگ  رزین  به  شوندگی 
رنگ های خود تمیز شونده ، کیفیت ظاهری سطح را تغییر نمی دهند، 
کاماًل شفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی و خارجی 
،  آالینده ها و دیگر مواد  این رنگ ها  ساختمان هستند. در ساختار 
خارجی ، چسبندگی بسیار ضعیفی به سطح آن ها پیدا می کنند. در 
یا  باران  و  باد  هم چون  طبیعی  عوامل  به وسیله ی  آسانی  به  نتیجه 
تمیز کردن با روش های ساده ، سطح رنگ شده تمیز و از آلودگی 
زدوده می شوند. برای ساخت رنگ های نانو ، هم از نانو ذرات آلی و 
طبیعی و هم از نانو ذرات غیرآلی به عنوان رنگ دانه استفاده می شود. 
اگر نانو ذرات غیرآلی به خوبی در ساختار رنگ پخش شده باشند و 

از یک نواختی و همگنی خوبی بهره مند باشند ، رنگ کیفیت بسیار 
خوبی پیدا می کند. یکی از ویژگی های مهم که در رنگ های نوین 
نانو بنیان مورد توجه قرار گرفته  است ، کیفیت خود تمیز شوندگی 
رنگ  به سطح   ، مواد خارجی  دیگر  یا  آالینده ها   ، آن  در  است که 
نچسبیده و به وسیله ی عوامل طبیعی ) باد و باران ( زدوده شده و 
یا این که به قدری سست هستند که بتوان با پاک کردن سطح ، به 
آسانی آن را محو کرد. رنگ های خود تمیز شونده به قدری ناز کند 
)به سبب نانو مقیاس بودن ( که کاماًل شفاف بوده و کیفیت ظاهری 

سطح را تغییر نمی دهد .

رنگ های آنتی باکتریال
به دلیل گسترش روزافزون جمعیت ، خصوصًا در کالن شهرها و در 
پی آن رشد بسیار سریع بیماری ها و باکتری های بیماری زا ، محققان 
در تالش هستند تا با استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مانع از بروز 
در  نانو  فن آوری  از  استفاده   ، شیوه ها  این  از  یکی  شوند.  بیماری 
ساخت پوشش های آنتی باکتریال و ایجاد ویژگی ضدباکتری ذاتی 
با شست وشو  نظر  مورد  که سطح  انسان هاست  هم جوار  در سطوح 
از  باکتریال  آنتی  . پوشش های  از بین نمی روند  نیز  یا مواد شوینده 
تشکیل باکتری ها، رشد جلبک ها و میکروب ها روی سطح جلوگیری 
قارچ در  برابر تشکیل کپک و  باعث حفاظت سطوح در  می کنند و 
اماکن عمومی، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ها ، بیمارستان ها 
و خوابگاه ها وکارخانه جات فرآورده های غذایی و بهداشتی می شوند. 
سلول  سوخت وساز  و  شده  آنزیم ها  فعالیت  از  مانع  فلزی  ترکیبات 
ترکیبات  این  را مختل می کنند. مدت زمان عملکرد ضد میکروبی 
چند دقیقه به طول می انجامد . در بین فلزات ، اثر سمیت کادمیم 
بیش از سایر فلزات است و به ترتیب از نقره ، برنج ، مس ، جیوه 
و ... خاصیت ضد میکروبی کاهش می یابد. اما فلزاتی مانند پالتین، 
از  یکی  نقره  ذرات  اثر ضدمیکروبی هستند.  فاقد  آلومینیوم  و  آهن 

پرکاربردترین ذرات در حوزه ی نانو فن آوری هستند. 

رنگ های آنتی استاتیک یا ضد الکتریسیته ی ساکن
الکتریسیته ی ساکن بار الکتریکی است که بر خالف جریان الکتریکی، 
در یک مکان ثابت می ماند. مواد به راحتی دست خوش تجمع بار شده 
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و می توانند پتانسیل تخلیه ی بار بزرگی به دست آورند. با توجه به 
این که الکتریسیته ی ساکن ایجاد شده در اثر تردد ، سایش ، مالش 
در صنایع مختلف و به خصوص در مکان هایی که مواد قابل اشتعال 
وجود دارد ، موجب جرقه و انفجار شده و خسارت جبران ناپذیري به 
قابلیت  با  آنتي استاتیک  روکش  از  استفاده  محققان  مي آورد.  وجود 
این  در  ساکن  الکتریسیته ی  جریان  انتقال  و  الکتریکي  هدایت 
الزامي می دانند. در رنگ های آنتی استاتیک نانو،  مکان های ویژه را 
از  کم تری  مقدار  به  نیاز   ، پرکننده ها  باالی  ویژه ی  دلیل سطح  به 
این مواد برای رسیدن به خاصیت هدایت مطلوب وجود دارد. رنگ 
آنتی استاتیک نانو خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی باالیی دارد 
و استفاده از این نوع رنگ باعث بهبود فرآیند پذیری ، خواص مطلوب 

رنگ ، کیفیت و دوام بسیار باالی آن می شود. 

رنگ های مقاوم در برابر خراش
خراش های سطحی می توانند طول عمر بسیاری از محصوالتی را کم 
کنند که انرژی و هزینه ی زیادی برای تعویض آن مصرف می شود. 
خراش برداشتن اکثر مواد هم چون فلزات ، چوب ها ، پالستیک ها ، 
پلیمرها و شیشه ها کاربرد آن ها را در بسیاری از موارد محدود می کند. 
پوشش های ضد خراش نانو شفاف بوده و عالوه بر دارا بودن کیفیت 
یا پوشش های شفاف روی  ، قادر خواهند بود به صورت رنگ  باال 
نمای  در   ، در صنعت ساختمان  پوشش ها  این  ایجاد شوند.  سطوح 
خارجی و داخلی ، درب ها ،  پنجره ها ، شیشه ها ، کفپوش ها و وسایل 

داخلی ساختمان کاربرد بسیاری دارند.   

 

فن آوری نانو در شیشه  ها

شیشه های هوشمند
محققان به تکنولوژی دست یافته اند که با استفاده از فن آوری نانو در 
شیشه های هوشمند می توان میزان جذب نور را در این شیشه ها تغییر 
داد. شیشه های هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را به صورت یک جا 
دارند. شیشه های Low-E و شیشه های کریستال مایع ، نمونه ای از 
شیشه های هوشمند هستند. شیشه های Low-E به شیشه هایی گفته 
می شوند که به علت الیه ی نازک پوشش داده شده روی یک طرف 
آن ، انتقال حرارت بسیار کم تری نسبت به شیشه های معمولی دارند. 
به این معنا که این شیشه ها می توانند از جذب گرمای نامطلوب ناشی 
در  نانو  فن آوری  با کمک  کنند.  جلوگیری  نور  پرتوهای  تشعشع  از 

شیشه های هوشمند کنترل کننده ی انرژی ، شیشه تبدیل به عنصری 
فوق العاده مؤثر برای کاهش مصرف انرژی، افزایش روشنایی و دید 
ساختمان و زیبایی نما می شود. این نوع شیشه ها ایده ی ساختمانی 
را  اطراف  زیبایی  و  نور  که  می کنند  عملی  را  بزرگ  پنجره هایی  با 
به داخل ساختمان می آورد. این شیشه ها دارای قابلیت تنظیم رنگ 
هستند ؛ به طوری که می توان با تنظیم مقدار جریان ، شدت تیرگی 
رنگ شیشه را تنظیم کرد. در نوعی دیگری از شیشه های هوشمند 
کنترل کننده ی انرژی که بیش تر به عنوان جدا کننده در فضاهای 
درونی ساختمان به کار برده می شوند ، از الیه نازک کریستال مایع 
بین شیشه ها استفاده می شود. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم، 
کریستال مایع شیشه شفاف می شود و با قطع جریان ، کریستال ها 
و  نور  کردن  پخش  موجب   ، فضا  در  خود  تصادفی  جهت گیری  با 
سیستم  این  با  بنابراین،  می شوند.  شیشه  شدن  مات   ، نتیجه  در 
می توان میلیون ها دالر در گرمایش و سرمایش و نورپردازی فضاها 

صرفه جویی کرد. 

شیشه های ضد انعکاس
در برخی مواقع از کاربردهای معماری ، شاهد آن هستیم که انعکاس 
زیبایی  کیفیت  از  و  شده  تلقی  نامطلوب  عاملی   ، شیشه ها  از  نور 
شناختی و آسایش حرارتی فضا به شدت می کاهد. با کمک فن آوری 
نانو می توان از شیشه های ضد انعکاس برای کاربردهایی که انعکاس 
ضد  شیشه های  کرد.  استفاده   ، است  الزم  باال  عبور  و  پایین  نور 
آن جمله  از  که  دارند  در شهرسازی  گوناگونی  کاربردهای  انعکاس 
بزرگ  فروشگاه های  خارجی  نمای  در  آن ها  استفاده ی  به  می توان 
تجاری ، ویترین مغازه ها و در فضای داخلی که بازتاب نور مزاحم 
دید و نورپردازی مناسب است مانند موزه ها یا نمایشگاه های اشیای 
اشاره   ... و  ، دوربین ها  ، موبایل ها  ، عینک ها  اتومبیل ها   ، ارزشمند 

کرد. 

شیشه های ضد مه و ضد غبار )خود تمیز شونده(
شیشه هاي خود تمیز شونده از سال 2002 در بازار در دسترس بوده اند 
و هر روز نیاز و تقاضا برای استفاده از این شیشه ها ، به ویژه برای 
شیشه های نصب شده در ارتفاع رو به افزایش است. در این گونه از 
نیز  فتوکاتالیستی  اثر  از   ، اثر خودتمیز شوندگی  افزون بر   ، شیشه ها 
برای تجزیه ی باکتری ها و آلودگی ها استفاده شده است. قطرات بخار 
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آب هرگز روی سطح این شیشه ها به صورت قطره جمع نمی شوند 
و ایجاد مه گرفتگی عملکرد شیشه را مختل نمی کند. بنابراین ، با 
کمک فن آوری نانو می توان شیشه ها و آینه هایی همیشه شفاف و 
به کمک  این شیشه ها  در  تمیز شوندگی  تمیز داشت. کیفیت خود 
استفاده از پوشش هایی به ضخامت چند نانومتر است که در شفافیت 

شیشه هیچ تغییری ایجاد نمی کنند. 

شیشه های ضد آتش
دست آوردهای  از  دیگر  یکی  نیز  آتش  برابر  در  محافظ  شیشه های 
صنعت  ایمنی  افزایش  جهت  در  و  شیشه  صنعت  در  نانو  فن آوری 
شیشه  برای  همیشه   ، آتش  با  مقابله  زمینه ی  در  است.  ساختمان 
چند نکته منفی وجود دارد و آن شکنندگی ، شعله ور شدن و نشر 
دود ناشی از ذوب شیشه در هنگام وقوع حریق است. با استفاده از 
نانو ذرات ، می توان شیشه های ضد حریق به وجود آورد که در اثر 
حرارت ، یک پوشش اسفنج مانند ) الیه ای مات ( را تشکیل می دهند 
با  و از شکستن شیشه جلوگیری می شود. این شیشه ها در مقایسه 
اثر ضد حریق  تقریبًا 50 درصد سبک تر هستند و  نمونه های قبلی 

آن ها 2 برابر بیش تر است.

قسمت دوم
فن آوری نانو در عایق ها

عایق های حرارتی
از نظر هزینه های  ، هم  از عایق حرارتی در نمای خارجی  استفاده 
ساختمان ها  بازسازی  و  جدید  ساختمان سازی  برای  سرمایه گذاری 
اقتصاد  در  ضروری  عوامل  از   ، عملیاتی  هزینه های  نظر  از  هم  و 
ساختمان است. فاکتور مهم در انتخاب این عایق ها ، میزان مقاومت 
حرارتی آن ها است. هر میزان این مقاومت باالتر باشد ؛ عایق ، حرارت 

را کم تر از خود عبور می دهد و 
دارد،  به همراه  صرفه جویی که 
جای  به  پس  می یابد.  افزایش 
است  بهتر   ، عایق ها  ضخامت 
هم  با  آن ها  حرارتی  مقاومت 
مواد  کار  مبنای  شوند.  مقایسه 
عایق ، بر دارا بودن تعداد زیادی 

حفره در ساختار است که تا حد امکان بتوانند هوا را در میان خود نگه 
دارند. نانو مواد ، به دلیل داشتن تخلخل های ریزتر و بیش تر ، قابلیت 
بیش تری برای به دام انداختن هوا داخل ماده دارند و با استفاده از 
این مواد می توان با الیه هایی کم ضخامت تر ، به خاصیت مطلوب 
رسید. نانو عایق های حرارتی بسیار مقاوم ، سبک و باکیفیت هستند و 
نسبت به عایق های سنتی قابلیت بیش تری در کاهش اتالف انرژی 

داشته و به مقدار 2 تا 6 برابر بازده باالتری دارند. 

عایق های صوتی
عوامل بسیاري در عملکرد صوتي محیط نقش دارند. در این راستا، 
از   ) صوتی  آلودگی   ( انتقالی  صوت  با  مقابله  و  کاهش  منظور  به  
در  می شود.  استفاده  صوتی  عایق های  از  دیگر  محیط  به  محیطی 
مواد عایق صوتی سرعت حرکت امواج صوتی کاهش می یابد. هرچه 
در  صوت  سرعت  دادن  کاهش  در  بیش تری  قابلیت  صوتی  عایق 
یک محیط داشته باشد ، به ضخامت کم تری نیز از آن ماده عایق 
دارای  سنتی  عایق های  به  نسبت  عایق های صوتی  نانو  است.  نیاز 
ضخامت بسیار کم تری هستند و قابلیت بیش تری در کاهش دادن 

سرعت صوت در محیط را دارند.
                                                           

عایق های رطوبتی
مقاومت در برابر نفوذ رطوبت ، نقش به سزایی در دوام مواد ساختمانی 
و  باکتری ها  رشد  عامل  و  مستعد  مواد  فساد  موجب  رطوبت  دارد. 
قارچ ها است. متأسفانه استفاده از برخی مواد ضد آب موجود در بازار 
نانو  و  رس  صفحات  نانو  است.  همراه  فّرار  آلی  ترکیبات  انتشار  با 
رطوبت  برابر  در  مقاوم  پوشش های  نانو  از جمله  فیبرهای سلولزی 
هستند که با داشتن وزن بسیار کم و خاصیت زیست سازگاری باال 
از بروز خطرات مواد پلیمری جلوگیری کرده و هیچ گونه عارضه ی 

جانبی ندارند.
 

 فن آوری نانو در سیمان و بتن

ارتقای کیفی سیمان و مصالح پایه ی سیمانی
به  ساختمان سازی  مختلف  حوزه های  در  سیمان  انواع  کاربرد 
کم  ماده ی  این  وجود  بدون  نتوان  شاید  که  است  فراگیر  اندازه ای 
نظیر ، بسیاری از فرآیندهای ساخت وساز را انجام داد. در سازه های 
پرمقاومت ، سازه های بزرگ ، سازه هایی که در معرض آب هستند ، 
بتن و مالت های سیمانی ، سنگ های مصنوعی و ... معمواًل  اثری 
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مواد  نانو  از  استفاده  و  نانو  فن آوری  می خورد.  چشم  به  سیمان  از 
نانو  فن آوری  شود.  سیمان  خواص  بهبود  سبب  می تواند   ، مختلف 
این پتانسیل را دارد که با ورود به صنعت سیمان ، چالش هایی مانند 
انتشار دی اکسیدکربن ، مقاومت کم در برابر ترک خوردگی ، زمان 
عمل آوری طوالنی ، استحکام کششی کم ، جذب زیاد آب ، قابلیت 
چکش خواری کم و بسیاری از عملکردهای مکانیکی دیگر را هدف 

با   ، به عنوان مثال  قرار دهد. 
ترکیب نانو ذرات مختلف ، نانو 
رس ها  نانو   ، کربنی  لوله های 
و نانو فیبرهای کربنی با مواد 
توجهی  قابل  بهبود   ، سیمانی 
در خواص فیزیکی و مکانیکی 

سیمان ایجاد می شود. 

بتن سبک
آن  بیش تر  مقاومت  و  بنا  باعث سبک سازی  بتن سبک  از  استفاده 
نانو در  از بتن سبک  ، استفاده  برابر زلزله خواهد شد. هم چنین  در 
علت  به  زیرا  ؛  است  صرفه  به  مقرون  اقتصادی  نظر  از  ساختمان 
 ،  ) ) وزنی که خود سازه دارد  بار مرده ی ساختمان   ، کاهش جرم 
ابعاد ستون ها ، تیرها و ضخامت سقف ها کاهش می یابد ، که این 
امر باعث صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی مانند سیمان و 
فوالد می شود. بتن سبک نانویی ، عایقی مناسب در مقابل گرما ، 
سرما و صدا است که دلیل آن وجود تخلخل های بسیار ریز در این 
بتن است. بتن سبک حداقل 10 برابر بتن معمولی عایق صوت و 
این  حرارتی  و  صوتی  عایق سازی  میزان   ، بنابراین  است.  حرارت 
از الیه های  استفاده  به  نیاز  موارد  اکثر  در  است که  به گونه ای  بتن 
اضافی برای عایق بندی جزیی یا کلی نخواهد بود و این امر از لحاظ 

اقتصادی مقرون به صرفه است.

بتن خود ترمیم شونده
از مشکالت اصلی در هر  ، یکی  بروز ترک  از  کنترل و جلوگیری 
به صورت  است  بتن ممکن  در  است. ترک خوردگی  بتنی  سازه ی 
داخلی و یا تحت تأثیر عوامل و محیط خارجی ایجاد شده و عملکرد 
از  یکی  شوندگی  ترمیم  خود   ، بنابراین  کند.  مختل  را  بتنی  سازه 
کاهش  مشکل  بر  غلبه  برای  که  است  پدیده هایی  ارزشمندترین 
یک پارچگی عملکردی )که بر اثر آسیب دیدن مواد رخ می دهد (، 
از  باید بالفاصله پس   ، به  کار می رود. فرآیند خود ترمیم شوندگی 
وقوع آسیب ، به طور خودکار انجام شود و محدوده ی آسیب دیده ، 
یک پارچگی خود را شبیه آن چه پیش از آسیب دیدن داشت ، به دست 
آورد. ورود فن آوری نانو به صنعت بتن با پیدایش کامپوزیت های خود 

ترمیم ، تداعی کننده ی ساخت سازه های هوشمند با شناسایی خرابی 
و ترمیم خود به خودی است .

نانو بتن هوشمند گرمازا
برف روبی و بازکردن جاده ها ، پل ها و باندهای فرودگاه مسدود شده 
در اثر بارش برف در زمستان ، یکی از چالش های بزرگ در زمینه ی  
نگه داری مسیرهای ارتباطی در کشورهای سردسیر و برف خیز است 
می کند.  تحمیل  راهداری  سازمان های  به  را  زیادی  هزینه های  که 
روش های قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن نمک در سطح راه 
به منظور ذوب کردن برف است ، هزینه بر ، زمان بر و دارای آثار سوء 
زیست محیطی هستند. در همین راستا و به کمک فن آوری نانو، نوع 
جدیدی از بتن ابداع شده که به گونه ای هوشمندانه و خودکار، ایمنی 
راه های بتنی را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم ، مبادرت به 
یخ زدایی از سطح راه می کند. نانو بتن هوشمند گرمازا طبق فن آوری 
نانو طراحی شده و از این محصول برای بستر راه ها و باند فرودگاه ها 
لحظه  هر  در  می تواند  گرمازا  هوشمند  بتن  نانو  می شود.  استفاده 
اطالعات دقیقی از درجه ی حرارت و تغییرات آن به سیستم کنترل 
کننده ی مرکزی ارسال کند. در این سیستم درصورتی که دما در هر 
منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای یخبندان برسد ، دستگاه 
کنترل کننده به صورت اتوماتیک اقدام به گرم کردن آن بخش کرده 
و برف و یخ موجود روی سطح را تخلیه می کند. در نتیجه معبر ، جاده 

یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است .

فن آوری نانو در تجهیزات ساختمانی

لوله ی بی صدا
داشته  دنبال  به  را  فراوانی  ناهنجاری های   ، امروز  مدرن  زندگی 
در  زندگی  فضای  کاهش   . است  آن ها  از  یکی  آلودگی صوتی  که 
باعث   ، جدید  دوام  با  و  سبک  مواد  از  استفاده  و  بزرگ  شهرهای 
در  سر و صدا  کنترل  منظور  به  اجباری  استانداردهای  آمدن  به وجود 
محیط زندگی انسان ها شده است . در این میان ، ادوات نصب شده 
 ، دیواری  و  سقفی  فنکویل های   ، فن ها  مانند  ساختمان  داخل  در 
فاضالب  سیستم های   ، ساختمان  گرم  و  سرد  آب  لوله کشی های 
زندگی  محیط  در  سروصدا  تولید  عوامل  مهم ترین  از  بهداشتی 
محسوب می شوند که در هنگام انتخاب هر یک می بایست استاندارد 
انتقال  آن وسیله را مدنظر قرار داد. در میان این ادوات ، لوله های 
فاضالب نقش مهمی را در تولید صداهای ناخواسته به محیط زندگی 
بازی کرده که علت این موضوع ، عدم نصب آن ها در زمین و نصب 
از  متشکل  سیستمی   ، بی صدا  لوله های  است.  مسکونی  فضای  در 
لوله ها و لوازم جانبی است که به منظور کاهش سروصدای ناشی از 
تخلیه ی فاضالب و آب باران طراحی شده است. این سیستم نسل 
جدید لوله های سه الیه است که با استفاده از فن آوری نانو و برای 
انتقال بدون صدای فاضالب در داخل ساختمان و انشعابات فاضالب 
خارج ساختمان طراحی شده است. در لوله های بی صدا و با استفاده 
از فن آوری نانو به دلیل ساختار ، طراحی و خصوصیات مواد به کار 
به گونه ای مؤثر جذب  از جریان آب  لوله ، صدای حاصل  رفته در 
نانو مواد موجود در الیه ی میانی شده و از انتقال صوت به بیرون از 
لوله جلوگیری می شود. طبق استاندارد موجود در مورد کنترل صوت 
تجهیزات مختلف در فضاهای مسکونی ، میزان مجاز شدت آلودگی 
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صوتی سیستم های تأسیساتی لوله کشی ، حداکثر مقدار 30 دسی بل 
تعیین شده است ، اما با استفاده از لوله ی بی صدا ، صدای حاصل از 

جریان حداکثر حدود 18 دسی بل خواهد بود .

لوله های آب گرم
که  است  گرم  آب  لوله هاي  در  عمده  مشکالت  از  یکي  خوردگي 
براي رفع آن ، ساالنه مبالغ قابل توجهي هزینه مي شود. وقفه در 
ارائه ی خدمات و هزینه ی تعمیرات نیز ، زیان هنگفتي در پي خواهد 
واکنش هاي  بتواند  که  دارنده هایي  باز  از  استفاده   ، بنابراین  داشت. 
شیمیایي را کند و یا متوقف کرده و باعث افزایش عمر مفید لوله ها 
فیزیکي  این که بیش تر واکنش هاي  به دلیل  ، ضروري است.  شود 
و شیمیایي از طریق سطح ، فعل و انفعال خود را انجام مي دهند ، 
جلوگیري از این واکنش ها باید از طریق تغییر در عملکرد سطوح و 
روکش هاي مربوط انجام شود. از رنگ هاي نانویي براي عایق سازي 
عایق  رنگ   . استفاده مي شود  آن ها  کردن  باکتریال  آنتي  و  لوله ها 
نانو ، هدایت حرارتی پایین و چسبندگی باال دارد و به طور هم زمان 

خوردگی  از  محافظت  قابلیت 
 . است  دارا  را  حرارتی  انتقال  و 
که  رنگ هایی  در   ، هم چنین 
میکروبیال  آنتي  کلویید  حاوي 
، ضد  قارچ  هستند خاصیت ضد 
به  شدن  ویروس  ضد  و  کپک 

رنگ اضافه می شود .

لوله و اتصاالت سخت پی وی سی
با توجه به اهمیت و گستردگی صنعت ساختمان سازی ، بهبود کیفیت 
محصوالت پلیمری مورد استفاده در این صنعت حائز اهمیت فراوانی 
جنس  از  محصوالتی  شکنندگی  پدیده ی  بروز  صورت  در  است. 
UPVC، شامل لوله ، اتصاالت و پروفیل ؛ به دلیل نصب در داخل 

برای  مسکونی  واحد  ساکنان  برای  عدیده ای  مشکالت   ) زیرکار   (
فن آوری  کمک  با  امروزه  بود.  خواهد  رو  پیش  قطعه  این  تعویض 
شده  امکان پذیر  سخت  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولید   ، نانو 
است. استفاده از نانو ذرات در تولید صنعتی محصوالت پی وی سی 
این محصوالت  استحکام ضربه ی  در  توجه  قابل  افزایش   ، سخت 
با   UPVC لوله های  ضربه ی  استحکام   . است  داشته  دنبال  به  را 
استفاده از نانو ذرات ، تا بیش از 4 برابر استاندارد افزایش داده است. 
این افزایش مقاومت به ضربه در پروفیل های پی وی سی تا 2/ 5 
برابر و برای اتصاالت حداقل 8 برابر استاندارد بوده است. به دلیل 
اندازه ی منحصر به  فرد نانو ذرات و وجود سطح ویژه ی باالی آن ها، 
ایجاد  پلیمر  و  ذرات  نانو  مشترک  سطح  در  زیادی  ریز  حفره های 
می شود . به عبارتی ، وجود این حفره ها ، آستانه ی انرژی شکست 
لوله های پی وی سی سخت را افزایش داده و منجر به بهبود خواص 

قطعه ی نهایی می شود. هم چنین ، خواص حرارتی مناسب در کنار 
جمله دست آوردهای  از   ، نهایی  تمام شده محصول  قیمت  کاهش 

استفاده از فن آوری نانو در تولید این محصول است . 

 

کف پوش های پلیمری
و  پلی یورتان   ، اپوکسی  دسته ی  سه  به  پلیمری  نانو کف پوش های 
به  توجه  با  پلیمری  کف پوش های  نانو  می شوند.  تقسیم  هیبریدی 
نوع کاربرد و ویژگی ها به انواع : ضد خش و سایش ، آنتی باکتریال ، 
آنتی استاتیک ، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آسان تمیز شونده تقسیم 
می شوند. استفاده از فن آوری نانو در ساخت این کف پوش ها باعث 
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و ایجاد ویژگی های جدیدی در این 
کف پوش ها شده است. به عنوان مثال ، خاصیت آنتی باکتریال نانو 
کف پوش های اپوکسی بیش از 99 درصد است و مقاومت به سایش 
این نانو کف پوش ها حدود 10 برابر نسبت به کف پوش های معمولی 
بیش تر است. کف پوش های آنتی استاتیک ، بار الکترواستاتیکي که 
در اثر حرکت وسایل و رفت و آمد افراد به وجود آمده را به حداقل 
مي رسانند و مقاومت الکتریکي آنان نیز کنترل شده است. حذف یا 
کاهش ولتاژ و بار روي محصوالت الستیکي از طریق ایجاد منافذ و 
راه هایي که بار را پراکنده مي سازد ، در بسیاري موارد از اهمیت باالیي 
برخوردار است. ویژگي آنتي استاتیک هر ماده تحت تأثیر خصوصیات 
بار الکترواستاتیک آن است. افزودن مقدار کافي کربن سیاه به یک 
پلیمر ، یک شبکه ی رسانا از ذرات کربن به وجود مي آورد که درون 
تولید  وسیع  الکتریکي  رسانایي  با  موادي  و  مي گیرد  مخلوط شکل 
مقاومت  و  است  حساس  کشش  به  نسبت  رسانا  شبکه ی  مي شود. 
الکتریکي ماده بنا به درجه ی کشش ، زمان کشش و درجه ی حرارت 

پس از کشش متغیر است .

نانو پوشش های کاشی ، سرامیک و چینی
کاشی و سرامیک ها یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی هستند 
که در قسمت های مختلف یک ساختمان مانند آشپزخانه ، حمام و 
سرویس بهداشتی ، نمای ساختمان و ... استفاده می شوند. نشست 
و  سنگ  و  کاشی  سطوح  روی  بر  رطوبت  همراه  به  آالینده  ذرات 
برای  نامناسب  ایجاد فضای  به  ، منجر  آلودگی سطوح  آن  متعاقب 
خسارت های  تحمیل  و  نگه داری  هزینه های  افزایش   ، ساختمان 
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برای رشد  را  ، کاشی های معمولی فضا  گسترده می شود. هم چنین 
در  را  بیماری  و  آلودگی  انتقال  و  کرده  آماده  قارچ  و  باکتری  انواع 

مکان های مورد استفاده افزایش می دهند .
با  ، سرامیک و چینی  بر روی کاشی  نانو پوشش ها  انواع  ایجاد     
استفاده از روش Arc-PVD ، خواص ویژه ای از جمله : ظاهری زیبا، 
اکسیداسیون  و  سایش   ، خوردگی  خواص   ، رنگ ها  تنوع  و  جذاب 
 ، زیست  با محیط  ، سازگار    UV بازتاب   ، انگشت  اثر  ، ضد  عالی 
غیرحساسیت زا و در نهایت ، افزایش عمِر کاری را به این محصوالت 

می بخشد . 
تمیز  خود  سطوح  عنوان  به  زیادی  کاربرد  که  موادی  از  یکی     
ابعاد  کاهش  با  است.  دی اکسیدتیتانیوم   ، دارد  آب دوست  شونده ی 
ذرات و افزایش نسبت سطح به حجم ، درصد فعالیت فوتوکاتالیستی 
ذرات  نانو  از  معمواًل   ، دلیل  همین  به  می کند.  پیدا  افزایش  ذرات 

اکسیدتیتانیوم به عنوان سطوح ابرآب دوست استفاده می شود .
                                                                   

قسمت سوم
نانو ضد آب کننده ها

جذب آب ، صدمات متعدد و جبران ناپذیری را به ساختمان محافظت 
شدن  پوسته  و  دیوار  کردن  طبله   ، شوره زدگی  می کند.  وارد  نشده 
رنگ ها ، ایجاد کپک ها و قارچ ها ، جذب آلودگی و کثیف شدگی ، 
ایجاد شکاف و فرسودگی زودرس ، کاهش مقاومت بتن و خوردگی 
آهن آالت ؛ از جمله صدمات ظاهری و ساختاری وارد بر ساختمان 
هستند. ضد آب کننده ها راه کار مناسبی برای جلوگیری از صدمات 
ناشی از نفوذ آب به ساختمان هستند. مواد ضد آب که از نانو ذرات 
، محافظت طوالنی مدتی  نفوذ مناسب در مواد  با  ساخته می شوند 
را برای سطوح ایجاد می کنند. مصارف ساختمانی ضد آب کننده ها 
عبارت اند از : ساختمان  های نوساز ، ساختمان های قدیمی ، قطعات 
آب  ضد  که  است  گفتنی  سنگ ها.  و  کاشی ها   ، بتنی  و  سیمانی 
کردن ساختمان در بخش های مختلفی مانند فونداسیون و ستون ها، 
سرویس های   ، خارجی  پوشش های  و  دیوارها   ، داخلی  دیوارهای 
بهداشتی ، محل سیم کشی های توکار و کانا ل ها ، مخازن ذخیره ی 

آب زمینی و هوایی و پشت بام ها امکان پذیر است .
 

نانو آسفالت
محققان دانشگاه ملی علم و فن آوری MISIS موفق به تولید آسفالت 
کربنی  لوله های  نانو  از  آسفالت  این  در  شدند.  شونده  ترمیم  خود 
را حذف کند و  قادر است ترک ها  آسفالت  این  است.  استفاده شده 
درصورت بروز مشکل ساختاری در آن ، بعد از چند ساعت یا حداکثر 
یک هفته ، ترمیم شود. توسعه  دهندگان این فن آوری معتقدند که 
این آسفالت می تواند هزینه ی نگه داری جاده ها را تا سه برابر کاهش 
دهد. این فن آوری  جدید موجب می شود تا در وقت صرفه جویی شده 
و بتوان سطح جاده ها را مرمت کرد ، بدون این که ترافیک جاده ای 
نانو  باالی  القایی  حساسیت  خاصیت  از  پروژه  این  در  شود.  ایجاد 
لوله های کربنِی چند جداره استفاده شده  است. این ماده هزینه های 
تولید را چندان افزایش نمی دهد ، به طوری که برای 50 کیلوگرم قیر 
طبیعی تنها 17 گرم نانو لوله  ی کربنی نیاز است. این مقدار قیر برای 
ایجاد یک تن آسفالت کافی است. یک دستگاه ماکرویوو ویژه روی 
لوله های  نانو  می تواند  که  شده  است  داده  قرار  آسفالت  تولید  ابزار 
لوله ها می توانند  نانو  این کار  با  کربنی را حرارت داده و فعال کند. 

ترک های سطح را ترمیم کنند .

نانو چوب
نانو چوب یک محصول فن آوری نانو است که کاماًل سازگار با محیط 
زیست است. وظیفه ی آن محافظت از چوب در برابر باران ، خاک ، 
نور خورشید ، رطوبت ، خزه و ... است. هم چنین ، نانو چوب باعث 
افزایش دوام و طول عمر سطوح چوبی می شود. پس از اجرای نانو 
چوب ، یک الیه ی نامرئی روی چوب ایجاد می شود که مانع از ورود 
رطوبت به سطح چوب شده و هم چنین ، باعث ایجاد مقاومت خیلی 
فاقد  چوب  نانو  می شود.  شیمیایی  تنش های  مقابل  در  چوب  زیاد 
سیلیکون و یا هرگونه مواد شیمیایی مضر و یا سمی دیگری است. 
موارد استفاده از نانو چوب در سازه های چوبی ، صنایع چوبی ) درب، 
پنجره ، کابینت ، کمد ، تخت خواب ( ، مبلمان فضاهای آزاد ، قایق 
چوبی ، سقف و خرپاهای چوبی ، نرده های چوبی ، نماهای چوبی و 
هر نوع سطوح چوبی که فاقد رنگ های شیمیایی است. نتیجه ای که 
حاصل می شود : حفاظت طوالنی و تمیز کردن آسان ، مقاوم در برابر 
سایش ، مقاوم در برابر شستشوی فشار 60 بار ، مقاومت عالی در 

برابر یخ زدگی ، درحالی که کاماًل بی رنگ و بی بو است . 

                                  

فوالد نانو ساختار
با  فوالدی  کامپوزیت  نانو  ساخت  چگونگی   به  شدند  موفق  محققان 
این فوالد  یابند.  نانومتر دست  تا 100  اندازه ی دانه ا ی 50  محدوده ی 
که در ساخت آن از نانو ذرات استفاده شده است ، می تواند در صنعت 
اتومبیل سازی و به خصوص ساخت بدنه  ی خودرو و هم چنین ، در صنایع 
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هوا فضا به کار رود . با استفاده از نانو ذراِت کاربید سیلیسیم توانسته اند 
به فوالد نانو ساختار دست یابند . تولید این نانوکامپوزیت منجر به تولید 
اول  نمونه  ی  به  نسبت  باالتری  بسیار  استحکام  که  می شود  فوالدی 
دارد . در نتیجه ، می توان ضخامت مورد نیاز برای یک کاربرد خاص را 

تا یک چهارم نمونه های قبلی 
موجب  امر  این   . داد  کاهش 
در  چشمگیری  بسیار  کاهش 
هزینه ها خواهد شد . هم چنین، 
مشکل استحکام پایین بدنه ی 
خودروها را می توان با استفاده 
این  در  شده  تولید  مواد  از 

پژوهش مرتفع کرد . 
 

پوشش ضد خوردگی نانو
مشکالت خوردگی و به ویژه خوردگی در محیط های آبی ، عالوه بر 
هزینه های   ، تجهیزات  تعویض  و  تعمیر  مالی  هزینه های  تحمیل 
دیگری را نیز برای صنعت در پی خواهد داشت . با توجه به گسترش 
استفاده از فلزات در صنعت و نیروگاه ها ، تغییر مواد ، حفاظت کاتدی 
زمینه ی  و  شده  مطرح  فلزات  سطح  بر  پوشش ها  انواع  ایجاد  یا  و 
یکی  خوردگی   ، دیگر  سوی  از  است.  یافته  گسترش  آن ها  کاربرد 
به دنبال  به شمار می آید.  از مشکالت عمده در صنایع نفت و گاز 
خوردگی و نشت مواد سوختی از لوله ها و تعمیر و بازسازی آن ها به 
روش های سنتی ، عالوه بر صرف وقت و هزینه ی زیاد ، آسیب های 
زیست محیطی فراوانی به طبیعت وارد می شود . از کارکردهای مهم 
نانو ذرات در کنترل خوردگی می توان به بهبود خواص سد کنندگی ، 
حفاظت کاتدی ، حفاظت آندی و افزایش خواص چسبندگی پوشش 
اشاره کرد. در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان به جای روش های 
استفاده  پوشش  نانو  مانند  نوین  تکنولوژی های  از   ، مرسوم  سنتی 
می شود تا عالوه بر کاهش هزینه ها و ضایعات ، بر سرعت ساخت و 
ایمنی پروژه ها نیز افزوده شود . در حقیقت ، نانو پوشش ها گونه ای از 
الیه های نازک هستند که یا ابعاد آن ها در حد نانو است و یا زمینه ای 
خواص  و  شده اند  پراکنده  آن  در  نانو  ابعاد  در  ریز  ذرات  که  دارند 
حاضر  حال  در  که  مواردی  از  یکی   . می بخشند  آن  به  را  ویژه  ای 
فن آوری نانو در آن به طور گسترده و مؤثری مورد استفاده قرار گرفته 
است ، فرآیندهای پوشش دهی و به دنبال آن ، تولید مواد نانوساختار 
؛  هوشمند  پوشش های  گسترش  و  توسعه  علل  مهم ترین  است. 
پایداری ، ظرافت و خواص زیست محیطی آن ها است . نانو ذرات 
با توجه به برخورداری از ویژگی هایی مانند سطح جانبی و واکنش 
بازدارنده ی  ذرات  از  باالیی  درصد  قادرند   ، باال  شیمیایی  پذیری 
نانو  از  استفاده  در  بر روی خود حمل کنند. اصل مهم  را  خوردگی 
ذرات برای پوشش های هوشمند ، انتخاب نوعی از نانو ذره است که 
بتواند گونه ای از اتصاالت موقت یا بازدارنده را ایجاد کند و به محض 
نشانه ای از وجود محصوالت خوردگی ، این اتصاالت شکسته شده و 

آزادسازی بازدارنده در محیط امکان پذیر می شود .
از ذرات بسیار کوچکی  ، استفاده ی آن  نانوفن آوری  بارز     ویژگی 
است که حداقل یکی از ابعاد آن ها کم تر از 100 نانومتر باشد. گفته 
شده است که نانوفن آوری می تواند مواد زائد و آلودگی ها را از محیط 

حذف کند ؛ حتی می تواند به طور فزاینده ای از مصرف و هدر رفتن 
منابع جلوگیری کند ؛ که این خود می تواند سبب شود قیمت تمام 
سوی  از  یابد.  کاهش  فرآیندها  و  محصوالت  از  بسیاری  شده ی 
امکان  آوردن  فراهم  با  که  دارد  را  قابلیت  این  نانوفن آوری   ، دیگر 
مصرف  در  بهره وری   ، شیمیایی  واکنش های  در  باال  انتخاب گری 

مواد  تولید  کاهش  و  انرژی 
این  با  شود.  موجب  را  زائد 
نشان  مطالعات   ، حال 
فن آوری  این  که  می دهد 
گفته  که  آن چنان  نوظهور 
نیست.  بی خطر  می شود 
نانوذرات به دو لیل می          توانند 
برای سالمتی مضر باشند : 
خیلی  می توانند  این که  اول 

سریع از طریق پوست و سلول های مخاطی جذب بدن شوند و دوم 
این که به دلیل جدید این مواد مسمومیت های جدید و ناشناخته          ای 

را به وجود بیاورند .
که  اول  دسته ی  داریم.  سروکار  نانومواد  دسته  سه  با  ما  اصواًل     
مهم ترین و قدیمی ترین آن ها کربن سیاه یا کربن بالک است که 
در ساختن الستیک و نیز در صنایع چاپ به کار می رود. کاربردهای 
جدید این نانو ماده در صنایع دیگری مانند صنایع پوششی ، نساجی، 
این  در  افرادی که  تنها  است.  ، شیشه و… گزارش شده  سرامیک 
صنایع کار می کنند می توانند در معرض این دسته از نانو مواد قرار 
و  دارویی  مواد  در  که  است  نانوذراتی  شامل  دوم  دسته ی  بگیرند. 
آرایشی بهداشتی به کار می روند که به نسبت عموم افراد ممکن است 
از آن ها استفاده کنند. دسته ی سوم نانوذراتی هستند که به صورت 
ناخواسته به عنوان محصول فرعی بعضی از فرآیندها مانند سوختن 
تولید  پلیمرها  دادن  حرارت  و  فلزات  گداختن   ، دیزلی  سوخت های 
می شود.  گفته  نیز  غیرتولیدی  نانوذرات  دسته  این  به  که  می شوند 
و  سیلیکون   ، فلزی  اکسیدهای  از  تولیدی  ذرات  نانو  بیش تر  امروز 

کربن ساخته می شوند .
ذرات  نانو  در معرض  آن قدر  انسان ها  که  باورند  این  بر  بعضی      
نیستند که برای آن ها ایجاد خطراتی از جنبه ی سالمتی کند. برای 
مثال ، گزارش شده است که بلعیدن TiO2 به وسیله ی انسان بی ضرر 
است؛ اما اگر در معرض نانو ذرات بودن بیش تر از حد معمولی شود ، 

احتمال ایجاد خطر بر سالمتی وجود دارد .
    عامل دیگری که باعث نگرانی در مورد نانو ذرات است ، این 
است که که نانوذرات می توانند به دیگر آالینده های خطرناک در آب 
یا هوا متصل شوند یا با آن ها واکنش دهند و در نتیجه ، ورود آن ها 

را در بدن آسان تر سازند . 
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