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   1  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 شه یش یشوندگ زیخود تم تیخاص  جادیمحلول ا عنوان محصول 

 کاربرد محصول 

 .دیآ یبدست م یمختلف یبا روشها  یشوندگ زیخود تم تیخاص
نها  یول و در ضمن شفاف   یاسپر  تیقابل  دیبا  ییپوشش  باشد  کردن در محل داشته 

تم خود  م  یزشوندگیباشد.  ش  یباعث  طوالن  شهیشود  مدت  برخ  زیتم  یبه  از   یبماند. 
 کییفوتو ولتا یخودروها، پنجره ساختمان ها و سلولها شهیکاربردها عبارتند از ش

 و خودرو یدیخورش یسلولها ،یساختمان عیصنا حوزه صنعتی 
 تماس  هیشفاف، زاو  ز،یآبدوست، فوق آبگرفوق  کلمات کلیدی 

 شه یش  یزشوندگیخود تم تیخاص هدف 

 تشریح طرح 

 فی مانده و باعث کث یسطح باق  یرطوبت رو ریپس از تبخ طیمح ی ذرات گرد و غبار و چرب
ن  زشونده یخود تم  یشوند. پوشش ها  یشدن سطح م  یو لذا برا  ستندیمعموال شفاف 

 یزشوندگیخود تم  تیخاص  جادی ا  یاز روشها  ی. بعضستندیمناسب ن  شهیش  یاستفاده رو
 :بنا بر کاربرد عبارتند از 

  ز یگر  یچرب  ،یستیفوتو کاتال  تیخاص  جادیکردن، فوق آب دوست کردن، ا  زیآبگر  فوق
. الزم به ذکر است روش انتخاب شده وابسته کیضد الکترواستات  تیخاص  جاد یکردن، ا

 .به کاربرد است
را داشته   یزشوندگیخودتم  تی خاص  جاد یا  یاز روشها  یکی حداقل    دیبا  یینها  محصول

 .برخوردار باشد یکاف تی از شفاف دیباشد. در ضن با
 زین  یکم، زبر  یسطح  یعالوه بر انرژ  یزیفوق آبگر  تیخاص  جادیا  یعنوان نمونه برا  به

در   ینفوذ نکند و تر شوندگ  یآنقدر کوچک باشد تا آب درون زبر  دیبا  یاست. زبر  از ین
تماس پسماند باال رفته و قطرات   هیزاو  نصورتیا   ریبماند. در غ  یبکستر باق-یحالت کس

 یزبر   جادیا  ی برگ گل رز(. برا  ی لغزند )مانند قطره آب رو  یم سطح ن  ی بر رو  یآب به راحت
کدورت   جادینانومتر باعث ا  200شود. ذرات بزرگتر از    یمعموال از نانوذرات استفاده م

 یباشند. نانوذرات معموال پس از اعمال به هم م   یم  صیشوند و با چشم قابل تشخ  یم
 سپرسید  ی را تا حد مطلوب  نانوذرات    دیشوند. محلول با  ی م  صیو قابل تشخ  وندندیپ

سطح برقرار   یرو  یسطح مطلوب  یو انرژ  یول زبرخشک شدن محل  نی کند. در ضمن ح
 .گردد

 نانو الزم است.  یزبر زیمورد نمونه فوق آبدوست ن در 
 ینم  از ینانو ن  یلزوما زبر  ک،یضد الکترواستات  تیو خاص  زی گر  یدر مورد ضد بخار، چرب

ضخامت پوشش   ایاز محلول شفاف استفاده کرد و    دیبا  ایبه علت شفاف بودن،    یباشد ول
 نانو باشد.  اسیدر مق دیبا

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

 %80 یباال  تیشفاف
 ( کلیس )wipe test 100  مناسب یکیمکان دوام
 (متریسانت 50هزار قطره باران از ارتفاع  200مناسب ) یکیمکان دوام
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 تست شن(  قهیدق 30مناسب ) یکیمکان دوام
 ( یو ویساعت تست   100مناسب ) یدار یپا

آب نمک، و محلول  %5/3در آب، محلول  یساعت غوطه ور 10 (مناسب ییایمیش دوام
 ( 2کمتر از  pH با یدیاس

 :ریاز خواص ز  یکیخداقل  داشتن
تماس پسماند آب  هیدرجه و زاو 150 یآب باال  یتماس پسرو هی)زاو یزیآبگرفوق . 1

 درجه(  10کمتر از 
 ( درجه  50  یباال  n-hexane یتماس پسرو هیزاو) یزی گر یچرب. 2
 درجه(  10کمتر از  یشرویتماس پ هی)زاو یفوق آبدوست. 3
 ی ستیفوتو کاتال. 4

مشخصات جزء  
 ی نانومتر 

 پوشش یضخامت نانو برا  اینانو و  یزبر

  ی د ی کل   زات ی تجه 
 طرح   از ی موردن 

 ی و مصرف ییایمیمواد ش
 کوتر پیکوتر، د نیاسپ کسر،یم ،یشگاهیآزما هود

که الزم    ی نکات مهم 
انجام طرح    ی است ط 

 در نظر گرفته شود. 

 شدن، خشک شدن در محل و دوام مناسب را داشته باشد. یاسپر تیقابل

 


