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 چكيده

کار رفته در گریز و جاذب پرتوی فرابنفش نور خورشید برای حفاظت از مصالح به هدف از انجام پژوهش حاضر طراحي، تهیه و ارزیابي پوششي آب 
ها حفاظت از محیط زیست، تالش شد از کاتالیست کاری بود. در راستای تالش برای طور خاص آثار کاشيتاریخي و به  -نمای خارجي ابنیه فرهنگي

ها و پلیمرهای سیلیكوني در امر حفاظت، پوششي از جنس  با توجه به گسترش استفاده از نانوکامپوزیت  سطح رایج و سمي استفاده نشود. در  و مواد فعال 
مي سیلیكوني  پایه  تهنانوکامپوزیت  برای  باشد.  هدف  این  برای  مناسبي  انتخاب  نانوذرات  توانست  و  سیلیكوني  ترکیبات  از  نانوکامپوزیت  این  یه 

داد و نانوذرات  عنوان مواد سازنده اصلي استفاده شد. سیلیس اصالح شده با پیوندهای آلي ترکیب اصلي زمینه را تشكیل مي هسته/پوسته تیتانیا/سیلیس به 
گریز های آببود که روشي رایج در خلق پوشش   ژل-سلها، روش  نانوکامپوزیت  کار رفته برای تهیه کردند. روش بهکننده زمینه را ایفا مي نقش تقویت 

سیلوکسان  متیل دیسیالن استفاده شد تا با تلفیق پليهیدروکسي و تترااتوکسي به سیلوکسان منتهي متیل دیپایه سیلیكوني است. برای ساخت زمینه از پلي
ها سیلیكوني ایجاد شود. از میان نانوذراتي که بیشتر در ساخت کامپوزیت  -ای هیبریدین زمینه سیالو سیلیس حاصل از هیدرولیز و تراکم تترااتوکسي 

و با افزایش زبری زمینه به افزایش    هستندجاذب پرتوی فرابنفش    این ذرات  .انتخاب شدند  زبا ساختار کریستالي آناتاروند نانوذرات تیتانیا  کار ميبه 
تواند سبب تخریب پیوندهای آلي در زمینه گردد، و با هدف ایجاد  ور کنترل ویژگي فوتوکاتالیستي تیتانیا، که مي منظنمایند. به مي گریزی کمک  آب

سیلیكوني  و  -ترکیبات تهیه شده شامل زمینه هیبریدیحایل بین ذرات فوتوکاتالیست و زمینه مبادرت به تهیه نانوذرات هسته/پوسته تیتانیا/سیلیس شد. 
قطره روی سطح الم و کاشي وری و ریختن قطرهزمینه به دو روش غوطه   این  افزودن نانوذرات هسته/پوسته تیتانیا/سیلیس بهاز    نانوکامپوزیت حاصل

از آزمون خواص   داده شدند.  پوشش قدیمي   با استفاده  تهیه شده  پرتوی  فوریه، پراش  تبدیل    فروسرخسنجي  هایي مانند طیف ها و تكنیک ترکیبات 
اندازه  ارزیابي شدند. همچنین  های  میكروسكوپ   ،پویانور  گیری پتانسیل زتا، پراکندگي  ایكس،  بررسي رفتار  الكتروني روبشي و عبوری بررسي و 
نتایج  های اعمال شده بر سطح الم و کاشي انجام گرفت.  روی پوششآب  س  تماگیری زاویه  اندازه   آزمون نانوذرات هسته/پوسته و    فوتوکاتالیستي

توان بدون اضافه  سیالن در مخلوط اولیه ميدرصد وزني نسبت به تترااتوکسي   20سیلوکسان به میزان حداکثر  متیل دیحاکي از آن بود که با افزودن پلي
تبدیل  فروسرخ  سنجي گریز دست یافت. نتایج طیف به پوششي شفاف و آبهای تهیه شده  از اورموسیل سیار سمي،  های بها و کاتالیست کردن حالل

نمونه   Si-Oفوریه تشكیل پیوندهای   از    Ti-O-Siها و وجود پیوندهای  را در  تأیید کردند.  تیتانیا/سیلیس  را در محصول فرایند ساخت هسته/پوسته 
  ز این الگوها همچنین نشان دادند تیتانیا ساختار آناتاشكل بودن سیلیس حاصل از فرایندها را استنتاج نمود.  توان بي مي ایكس  پرتوی  الگوهای پراش  

الكتروني  پ  تصاویر میكروسكو  است. تصاویر  حفظ کرده پس از عملیات جداسازی نانوذرات آگلومره شده و تشكیل هسته/پوسته تیتانیا/سیلیس  خود را  
آگلومراسیون در  کاهش    . به عالوهتأیید نمودرا  نانومتر    5کمتر از  ای پیوسته با ضخامت  عبوری از نانوذرات هسته/پوسته تیتانیا/سیلیس تشكیل پوسته 

یابي به پوششي نانوکامپوزیتي،  بهترین ترکیب برای دست .  آشكار بود  عملیات ساخت هسته/پوسته قرار گرفته بودندکه تحت  شده    نانوذرات جداسازی
درصد وزني نانوذرات    025/0سان و حدود  سیلوکمتیلدیدرصد وزني پلي  20گریز و تا حدی جاذب پرتوی فرابنفش ترکیبي محتوی  آب   ،شفاف
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