
در صنعــت ساخت و ســاز طیف وســیعی از 
مواد مورد اســتفاده قرار می گیرند که بسته به 
کاربردشان بايد خواص ويژه ای داشته باشند. از 
اين رو صنعت ساخت و ســاز از مصرف کنندگان 
مهم مواد نانو ساختار به شمار می رود تا به کمک 
اين فناوری نوين خواص مورد نظر را ايجاد کند. 
طبق تعريف استاندارد ISO TS 18110، هر نوع 
محصول مرتبط با ساخت و ساز حاوی نانوماده که 

کارکرد يا خاصیت آن با فناوری نانو بهبود يافته 
و يا مبتنی بر فناوری نانو باشد، محصول نانويی 
صنعت ساخت و ساز به حساب می آيد. تا ابتدای 
آبــان 13۹5، اطالعات 6۷2 محصول نانويی که 
در حوزه صنعت ساخت و ســاز به وسیله ی 152 
شرکت تولیدی از 2۸ کشور به بازارهای جهانی 
عرضه شده است، در بانک اطالعاتی محصوالت 
نانويیNPD( 1( به ثبت رسیده اســت. در جدول 

1 حوزه های صنعتی ساخت و ساز و انواع مختلف 
محصوالت هر زيرصنعت آورده شده است.

در شکل 1 ســهم هر يک از اين کشورها را از 
نانويی صنعت ساخت و ساز مشاهده  محصوالت 
می کنید. پنج کشــور برتر به لحاظ تعداد برند 
نانويی عرضه شــده تايوان، آمريکا، آلمان، چین 
و اسپانیا هســتند. محصوالت کشور تايوان که 
سهم 2۷/6 درصدی از کل صنعت ساخت وساز 
را دارد، عموما کاشــی ها، کفی هــا و پنل های 
چوبی است. کشور اياالت متحده با سهم 22/۹ 
درصــد، از فناوری نانو در تولید انواع محصوالت 
مانند پوشــش ها، محلول ها، کفپوش ها، پنل ها، 
رنگ ها، افزودنی ها، بتونه ها، ســیمان ها، شیشه 
و عايق ها اســتفاده کرده اســت. کشور آلمان 
حدود 14/۷ درصد از محصوالت ساخت و ســاز 
NPD را شامل می شــود. پوشش ها، محلول ها 
و رنگ هــای آنتی باکتريال و خودتمیزشــونده، 
کاشی ها، کفپوش ها، پنل ها، سیمان ها، بتون ها 
و افزودنی هــا از جمله انواع محصوالتی اســت 
که به وسیله ی شــرکت های آلمانی به بازارهای 
جهانی عرضه شده است. عالوه بر کشورهای ذکر 
شده در شکل 1، از کشورهای کره جنوبی، ايرلند، 
سوئد، فیلیپین، ايتالیا، هلند، هند، آفريقا و ژاپن 
نیز محصوالتی در حوزه صنعت ساخت وساز در 

NPD به ثبت رسیده است.

 در صنعت ساخت و ســاز طيف وسيعی از مواد مورد اســتفاده قرار می گيرند كه بسته به 
كاربردشان بایستی دارای خواص ویژه ای باشند. از این رو صنعت ساخت و ساز از مصرف كنندگان 
مهم مواد نانوســاختار به شمار می رود تا به كمک این فناوری نوین خواص مورد نظر را ایجاد 
كند. تا ابتدای آبان ۱39۵، تعداد 67۲ محصول نانویی صنعت ساخت و ساز موجود در بازارهای 
 http://product.statnano.com به نشانی )NPD( جهانی به وسيله ی بانک محصوالت فناوری نانو
رصد شده كه از ميان آن ها محصوالت ۱۵۲ شركت از ۲8 كشور بررسی و به ثبت رسيده است. 
بيش از 46 نوع محصول متمایز نانویی در این صنعت  شناســایی شــده كه فوالد، ميلگرد، 
سيمان، بتن، انواع رنگ ها و پوشــش های عایق، آب گریز، خودتميزشونده و آنتی باكتریال و 
افزودنی آسفالت مهم ترین آن ها است. كشورهای برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده 
در بازار كشورهای تایوان، آمریکا، آلمان، چين و اسپانيا هستند. در ميان تمامی نانومواد به كار 
گرفته شده، دی اكسيد تيتانيم، دی اكسيد سيليسيم، نقره و گرافن بيشترین استفاده را جهت 
ایجاد و یا بهبود خواص نانویی مانند آنتی باكتریال، آب گریزی، خودتميزشوندگی، مقاومت به 

خوردگی، عایق حرارتی و صوتی، مقاومت به شعله و استحکام مکانيکی دارند.
كلمات كليدی: بانک اطالعاتی، محصوالت فناوری نانو، NPD، نانومواد، صنعت ساخت و ساز.
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بانکمحصوالت

معرفی صنعت 
ساخت و ساز در بانک 

محصوالت فناوری نانو 
(NPD)

نویسندگان:
اميرمحمود بخشایش۱و۲، صبا شرف الدین زاده۱

۱. شركت مهندسی آمایش داده گستر
۲. دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی



شرکت های:
Keding Enterprises, Shanghai huzheng, 

Ua Wood Floors, Proseal products, 
CTC Nanotechnology, NanoSys GmbH, 
NanoPhos

 بیشــترين تعداد محصول ثبت شده در بانک 
را دارنــد و به ترتیب 22/۹، 6/6، 4/6، 3/4، 2/4، 
2/1 و 1/۹ درصــد از برندهــای متمايز صنعت 
ساخت و ساز NPD را شامل می شوند. در جدول 
2 به طور خالصه اطالعات مربوط به محصوالت 
10 شرکت برتر که بیشترين برند متمايز نانويی 
ساخت و ساز را دارند، آورده شده است. عمده اين 
محصوالت حاوی يکی از نانوذرات دی اکســید 
تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، نقره و گرافن است 
که در مجموع در بیش از ۷0 درصد از محصوالت 
اين صنعت گزارش شــده  است. ســاير نانومواد 
به کار رفته در محصوالت ايــن حوزه نانوتیوب 
کربنی، نانوذرات اکسید آلومینیم، اکسید روی، 
هیدرات ســیلیکات کلسیم، نیتريد بور، کربنات 

کلسیم، فسفات آلومینیم و رس است.
با توجــه به جــدول 2 نقــش فناوری نانو در 
محصوالت صنعت ساخت و ساز به طور کلی بهبود 

و يــا ايجاد يکی از خواص خودتمیزشــوندگی، 
برابر  آنتی باکتريــال، آب گريزی، مقاومــت در 
شعله، استحکام مکانیکی و شیمیايی و محافظت 
در برابر اشــعه فرابنفش اســت. در بیشتر اين 
ويژگی ها خاصیت فتوکاتالیســت نقش اصلی را 

بازی می کند.

در خصــوص محصوالت  بیشــتر  اطالعــات 
فناوری نانــو صنعــت ساخت و ســاز موجود در 
بازارهــای جهانــی در وبســايت NPD قابــل 

دسترسی است: 
http://product.statnano.com/industry/
construction

.NPD شکل ۱. سهم كشورهای دارای محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز در
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نوع محصولزیرصنعت

فوالد، میلگرد، سیمان، بتنمواد ساخت بدنه و اسکلت 

آجر، بلوک، سنگ، سرامیک، کفپوش، گچ، کاهگل، بتونه، موزايیک، شیشه، پنلمصالح ساختمانی

رنگ ها و خمیرهای عايق، آب گريز، خودتمیزشونده، آنتی باکتريال، ضد آلودگی و جلبکرنگ ها

پوشش های عايق حرارتی، عايق صوتی، خودتمیزشونده، آنتی باکتريال، ضد آلودگی، ضد جلبک، مقاوم به اثر انگشت، محافظ پوشش ها
شیشه، مقاوم به خوردگی و آب گريز

افزودنی های سیمان، بتن، آسفالت، رنگ، مواد مقاوم به خط و خش و چسب های سازگار با بدنمواد شیمیايی

جدول ۱. محصوالت موجود در هر حوزه صنعتی ساخت و ساز

جدول ۲. انواع محصوالت توليدشده به وسيله ی شركت های دارای بيشترین برند متمایز نانویی صنعت ساخت و ساز

شركت توليدیدفتر مركزیانواع محصول توليدی

Keding Enterprisesتايوانکفپوش های چوبی

Shanghai huzhengچینرنگ، خمیر، پوشش های عايق حرارتی، خودتمیز شونده، اطفای حريق، مقاوم به اسید و باز

Ua Wood Floorsتايوانکفپوش های چوبی

Proseal productsاياالت متحدهمحلول های خودتمیزشونده، آنتی باکتريال، مقاوم به آلودگی، آب، خراش و مواد شیمیايی

CTC Nanotechnologyآلمانمحلول های مقاوم به آلودگی، گرد و غبار، رشد جلبک و اثر انگشت

NanoSys GmbHسوئیسپوشش های فتوکاتالیست، آنتی باکتريال و خودتمیزشونده

  NanoPhosيونانمحلول های آب گريز، خودتمیزشونده، مقاوم به خوردگی و آلودگی
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انواع محصوالتنانوموادویژگی

گرافن، نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم خودتمیزشوندگی2 
و نقره

شیشه، سنگ، کفپوش، پنل، کاشی، سیمان، 
محلول، پوشش، رنگ، عايق حرارتی، بتونه 

گرافن، نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، آنتی باکتريال3 
نقره و اکسید روی

کفپوش، پنل، کاشی، سیمان، محلول، پوشش، 
رنگ، عايق حرارتی 

نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، آب گريزی4 
سیلیکون، رس و گرافن

شیشه، سنگ، کفپوش، پنل، کاشی، سیمان، 
محلول، پوشش، رنگ، عايق حرارتی، بتونه 

نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، نقره و مقاومت به شعله5 
کربن سیاه

کفپوش، پنل، کاشی، محلول، پوشش، رنگ، عايق 
حرارتی

استحکام مکانیکی6 
گرافن، نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، 
نقره، اکسید آلومینیم، کربن سیاه، رس، کربنات کلسیم، 

هیدرات سیلیکات کلسیم، لیتیم و نانوتیوب کربنی 

لوله، فوالد، شیشه، سنگ، کفپوش، پنل، کاشی، 
بتن، سیمان، محلول، پوشش، رنگ، عايق حرارتی، 

بتونه 

نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، نقره، محافظت در برابر اشعه فرابنفش۷ 
محلول، پوشش، افزودنی، کاشی، کفپوشاکسید روی و نانوتیوب کربنی 

گرافن، نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، پايداری شیمیايی۸ 
محلول، پوشش، رنگ افزودنی، کاشی، کفپوشنقره، اکسید آلومینیم، رس، لیتیم و نانوتیوب کربنی 

نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم و کربنات عايق حرارتی۹ 
لوله، شیشه، کفپوش، پنل، رنگ، محلول، پوششکلسیم

لوله، پنل، کاشی، محلولنانوذرات دی اکسید تیتانیم و نقرهعايق صوتی10 

مقاومت به خوردگی11 
گرافن، نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم، 
نقره، اکسید آلومینیم، کربن سیاه، رس، کربنات کلسیم و 

نانوتیوب کربنی 
میلگرد، فوالد، پنل، محلول، پوشش

پوشش، محلول، رنگ، کاشینانوذرات دی اکسید تیتانیم و دی اکسید سیلیسیممقاومت در برابر روغن12 

نانوذرات دی اکسید تیتانیم، دی اکسید سیلیسیم و اکسید مقاومت در برابر اثر انگشت13 
پوشش و محلولآلومینیم

جدول 3. مقایسه انواع محصوالت صنعت ساخت و ساز به تفکيک ویژگی ها و نانومواد مهم موجود در آن ها

پینوشتها:

1. Nanotechnology Products Database
 http://product.statnano.com/industry/construction

2. Self-cleaning

3. Anti-bacterial

4. Waterproofing

5. Fireproofing

6. Mechanical strength

7. UV protection

8. Chemical stability

9. Thermal insulation

10. Sound insulation

11. Corrosion resistance

12. Ol repellency

13. Fingerprint resistance

شركت توليدیدفتر مركزیانواع محصول توليدی

  Graphenstoneاسپانیارنگ، خمیر، بتونه، فیلر و پوشش های نانويی

NANOBIZ.PLلهستانمحلول های فتوکاتالیست خودتمیزشونده، مقاوم به آلودگی، خوردگی و رطوبت

Nanotec-USAاياالت متحدهپوشش های آب گريز و خودتمیزشونده
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بانکمحصوالت


