ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺪآب ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ در
ﮐﺸﻮر
وﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ـﺪه
ـﺒﺰ و ﻏﯿﺮﺧﻮرﻧـ
ـﺎﻟﯿﺰور ﺳـ
ﮐﺎﺗـ
ﻫﺘﺮوﭘﻠـﯽ اﺳـﯿﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم
ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺿـﺪآب ﮐـﺮدن ﻣﺼﺎﻟـﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ،
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻠﯿﻤﺮ ارﮔﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در اﺑﻌﺎد
ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪآب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ روش ﺳﻞ-ژل ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺿﺪآب ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور
در ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ .ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓـﺮاوان اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﮑﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ،ﺳﺒﺰ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻠﯿﻤﺮ ارﮔﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در اﺑﻌﺎد
ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺿﺪآب ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮﺧﻮرﻧﺪه ﻫﺘﺮوﭘﻠﯽ اﺳﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
از ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ روش ﺳﻞ-ژل ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺿﺪآب
ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮاش ﺑﺎﻣﺤﺮم ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺟﺎﻣﺪ ،ﺳﺒﺰ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺘﺮوﭘﻠﯽ اﺳﯿﺪ ،ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ارﮔﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺤﻠﻮل ارﮔﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ روش ﺳﻞ -ژل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻋﺒﻮری)(TEM
و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪآب ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﺟﺮ ،ﺳﻨﮓ ،ﺑﺘﻦ ،و ﺳﯿﻤﺎن اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮس ،اﺳﭙﺮی و ﻏﻠﺘﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
آن راﺣﺖ اﺳﺖ«.

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ آب
ﺷﺪه و ﺟﺬب ﮐﺜﯿﻔﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺷﻌﻪ UVﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻣﺤﺮم ﮐﻪ در ﺳﺎل ) 2011ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ( و  2012در ﻓﻬﺮﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ISIﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
اﻓﺰود» :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺿﺪآب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯿﻤﺮ ارﮔﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ ،ﺑﯿﺶ از  %97آب ﮔﺮﯾﺰی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻏﯿﺮﺧﻮرﻧﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
وﻏﯿﺮﺳﻤﯽ اﺳﺖ«.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺘﻦ ،ﺳﯿﻤﺎن،
ﺑﻠﻮﮐﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ،ورﻗﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ ،ﻣﻼت ،ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ،اﻧﻮاع
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺧﺎک ،دوﻏﺎب ،آﺟﺮ ،ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎﻟﯽ را
در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد و ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮاش ﺑﺎﻣﺤﺮم و ﺳﺎرا
ﺻﺎﻧﻌﯽﻧﮋاد از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻤﻬﺪی
ﻫﺮوی از داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ آﯾﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻠﻪ  Progress in Organic Coatingsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

