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دنياي نانو

روی خط

عرضه 3نانو محصول ايراني
بهصنعتساختمان

شرکت رنگ و رزين الوان در حوزه عمران و ساختمان سه محصول مبتني
بر فناوري نانو ،با نامهاي تجاري مگااستون ،نانو الک آکريليک و نانوسيل
را توليد و به بازار عرضه ميکند .شرکت رنگ و رزين الوان بيش از 35
سال است که در عرصه توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني مشغول به
فعاليت است .فعاليت الوان در سه بخش اصلي توليد رنگهاي حفاظتي،
توليد محصوالت مهندسي و توليد رنگهاي ساختماني انجام ميشود .اين
شرکت از سال  1384با همکاري ستاد ويژه توسعه فناوري نانو فعاليت خود
را در راستاي شناخت و توسعه فناوري نانو آغاز کرد .شرکت رنگ و رزين
الوان هماکنون سه محصول رزيني نانويي را با نامهاي تجاري نانواکريليک،
مگااستون و نانوسيل توليد و روانه بازار ميکند .کاربرد غالب اين محصوالت
در صنعت ساختمان به شرح ذيل است :مگا استون يک چسب دوجزئي
بر پايه رزينهاي اصالحشده اپوکسي است که براي اتصال سنگ به بتن
و سنگ به فلز مورد استفاده قرار ميگيرد .اين چسب که حاوي نانوذرات
است ،با ايجاد پيوند مولکولي با سطوح ،موجب ايجاد يک پيوند قوي ميشود
که حتي در برابر ارتعاشات ناشي از زلزله نيز مقاوم خواهد بود .سبکسازي
نماي ساختمان ،کاهش هزينه خريد و کاهش هزينه دستمزد اجرا از ديگر
مزاياي استفاده از اين چسب نانويي است .تمام مصالح ساختماني در معرض
تخريبهاي محيطي شامل آب ،باد ،شرايط جوي و حمله ميکروارگانيسمها
قرار دارند .يک ساختمان حفاظت نشده وقتي در برابر باد و باراني با سرعت
 32کيلومتر در ساعت قرار ميگيرد ،ميتواند در مدت شش ساعت  10ليتر
آب به ازاي هر مترمربع جذب کند .يک سازه بتني در همين شرايط تقريباً
 20ليتر آب جذب ميکند .جذب آب باران صدمات متعدد و جبرانناپذيري
را به ساختمان وارد مينمايد ،ليکن حفاظت از سازههاي بتني ،سيماني و...
يک امر اجتنابناپذير است .نانوسيل الوان يک محصول آبگريز کننده بر
پايه ترکيبات سيالن/سيلوکسان است و ميتواند جهت رفع صدمات ناشي
از جذب آب در سازهها گرهگشا باشد .با توجه به اينكه اندازه ذرات اين
محصول زير  100نانومتر است ،ميتواند به اليههاي زيرين و خلل و فرج
سطح نفوذ کرده و بدون اينكه اليهاي بر روي سطح ايجاد کند و جلوه اوليه
سطح را تغيير دهد ،خاصيت آبگريزي و عدم نفوذ آب به سطح را ايجاد
کند .ديگر محصول شرکت رنگ و رزين الوان نانوالک اکريليک پايه آب
الوان ،يک محصول تزئيني است که قابليت اعمال بر روي سطوح رنگشده و
رنگ نشده در داخل و خارج ساختمان را داراست .اين محصول که محصولي
دوستدار محيطزيست است به سبب بهرهمندي از فناوري نانو ،مقاومت
سطح را نسبت به تابش نور خورشيد و شرايط جوي بهطور چشمگيري
افزايش ميدهد .ميزان فروش محصول مگااستون در شش ماهه دوم سال
 95حدود  19تن و در شش ماهه نخست سال  96به ميزان تقريبي 23
تن بوده است .اين محصول نسبت به محصوالت مشابه خارجي موجود در
بازار  15الي  20درصد ارزانتر است .براي محصول نانوسيل ميزان فروش
در کل سال  1780 ،95کيلوگرم بوده است ،اين در حالي است که شرکت
الوان در شش ماهه نخست سال  1150 ،96کيلوگرم از محصول نانوسيل
را به فروش رسانده است.

ترکيب نانولول ه کربني و رنگ
براي جذب طيف مادون قرمز

محققان با استفاده از ترکيب رنگ و نانولول ه کربني موفق به ارائه سامانه
هيبريدي شدند که با استفاده از آن ميتوان نور خورشيد را در طول موجهاي
مادون قرمز نزديک جذب کرد .محققان در سراسر جهان به دنبال دستکاري
نانوساختارهاي کربني براي رسيدن به خواص ويژه هستند .در اين راستا
پژوهشگران دانشگاه فردريچ الکساندر موفق به دستکاري انتخابي خواص
سامانه هيبريدي شدند که در آن از نانوساختارهاي کربني و رنگ استفاده
شده است .از نانوساختارهاي کربني ميتوان در ساخت سيستمهاي توليد
انرژي از خورشيد استفاده کرد .در اين سامانهها از نانوساختارهاي کربني
و رنگ براي جذب انرژي خورشيد استفاده ميشود .اين سامانهها به دليل
بهرهمندي از نانوساختارهاي کربني قادر به جذب طول موج نور مادون
قرمز نزديک است؛ بنابراين ،عالوه بر نور مرئي ،مادون قرمز را نيز براي
توليد انرژي جذب ميکند .درکسازو کار اين فرآيند سامانههاي هيبريدي
اهميت زيادي دارد .محققان اين پروژه يک گام براي درک اينسازو کار
برداشتند .الکساندر ورث و کريستوفر شيرل با رهبري گولدي موفق به
ساخت سامانه هيبريدي شدند که در آن رنگ و نانولوله کربني استفاده شده
است .آنها براي اين کار از روشي استفاده کردند که هزينه کمي داشته و
با سهولت باال ميتوان محصول نهايي را توليد کرد .يکي از مزيتهاي ويژه
اين تحقيق ،همزماني توليد ماده و مشخصهيابي آن است .تغيير در خواص
فتوولتاييک نشان ميدهد که اين مواد تشکيل سامانه هيبريدي دادهاند.
اين گروه تحقيقاتي ميتوانند نشان دهند که در برهمکنش در حالت پايه،
رنگ داراي اثر ويژهاي روي خواص الکترونيکي نانوساختارهاي کربني
است .اين دستکاري موفقيتاميز خواص سامانههاي هيبريدي محققان را
يک گام به سوي استفاده تجاري از نانوساختارها نزديکتر ميکند .عالوهبر
اين ،محققان دريافتند که نور براي تحريک اين سيستم به کار ميرود،
هر مولکول رنگ الکترون را به نانوساختار کربني انتقال داده و بعد از چند
نانوثانيه ،دوباره الکترون به رنگ باز ميگردد.

افزودن نانوالماس به باتري
براي افزايش پايداري آن

محققان نشان دادند که افزودن نانوالماس به باتري يون ليتيم موجب
کاهش سرعت رشد دندريتها و در نهايت افزايش ايمني باتري ميشود.
نتايج يافتههاي اخير محققان دانشگاه درکسل نشان ميدهد که استفاده از
نانوالماس ميتواند موجب ايمنتر شدن باتريهاي يون ليتيم شود .اين گروه
با استفاده از نانوالماس ،محلول الکتروليت باتريها را به ترکيبي ايمن تبديل
کردند که در مقابل انفجار و آتشسوزي مقاوم است .محققان اين پروژه روي
ساخت آندهاي ليتيم پايدار کار ميکنند و در اين ميان نشان دادند که افزودن
نانوالماس به الکتروليت موجب يکتواختتر شدن و پايداري بيشتر باتري
ميشود .پيش از اين نانوالماسها در صنعت آبکاري براي ايجاد پوششهاي
فلزي يکنواخت مورد استفاده قرار ميگرفتند .نانوالماسها به دليل ابعاد
بسيار کوچک و قيمت کمتر نسبت به الماسهاي مورد استفاده در جواهر ،با
قرار گرفتن روي يک سطح و لغزيدن روي هم ،موجب صافتر شدن سطح
ميشوند .اين گروه نشان دادند که يونهاي ليتيم به سادگي به نانوالماسها
متصل ميشوند و زماني که سطح الکترود آبکاري ميشود ،بهصورت منظمي
پوشش ميگيرد .از سوي ديگر وجود نانوالماس در الکتروليت موجب ميشود
که تشکيل دندريتها در محلول الکتروليت به آهستگي انجام شود .نتايج
اين پروژه نخستين گام در مسير ساخت الکتروليتهايي است که در آنها از
نانوالماس براي افزايش ايمني باتري و دانسيته انرژي استفاده ميشود .اين
گروه نشان دادند که بعد از  22ساعت شارژ /دشارژ باتري هنوز پايدار است؛
اين زمان براي استفاده نظامي و صنعتي زماني طوالني محسوب ميشود.

7

سبزینه

محمد بازرگان

تصور كنيد كه در زنگ تفريح به
همراه دوستان خود در حياط مدرسه
ايستادهايد .هنگامي كه زنگ به صدا در
ميآيد ،هريك از شما تالش ميكند تا
بهسمت كالس برود .در اين شرايط آيا
رفتار شما با بقي ه دوستانتان يكسان
است؟ اگر شما در ميان حلق ه دوستانتان
ايستاده باشيد ،ابتدا بايد صبر كنيد تا
اطرافيانتان حلقه را ترك كنند و سپس
شما بتوانيد راهي به بيرون بيابيد .بر
عكس ،دوست شما كه در اطراف اين
جمع ايستاده است ،ميتواند بهراحتي
و با آزادي عمل بيشتري اين حلقه
را ترك كند .اين رفتاري است كه
در اتمهاي يك ماد ه جامد نيز ديده
ميشود .در واقع ،اتمهاي سطح ماده
آزادي عمل بيشتري نسبت به اتمهاي
داخل حجم دارند .همانگونه كه در
مقاالت قبلي گفته شد ،ارتباط ماده با
محيط پيرامونش ،از طريق محل تماس
آن با اين محيط يا همان سطح ماده
است .بنابراين به راحتي ميتوان دريافت
كه اتمهاي سطحي ماده ،واكنشپذيري
بيشتري دارند .بنابراين هنگامي كه
اندازه ذرات تشكيلدهنده ماده تا
جايي كوچك شوند كه نسبت سطح
به حجم افزايش چشمگيري داشته
باشد ،واكنشپذيري ماده نيز بسيار
افزايش خواهد يافت .اگرچه ،در همان
اندازههاي بزرگ نيز با خرد كردن ذرات
يك ماده ،به وضوح واكنشپذيري آن
افزايش مييابد و براي مشاهد ه افزايش
واكنشپذيري لزومي ندارد تا حتما به
اندازههاي نانومتري برسيم.
البته بايد بين اين موضوع و موضوع غير
فعال شدن سطح فلزاتي مانند آلومينيوم
بر اثر تشكيل الي ه اكسيدي ،روي سطح
آن تمايز قائل شد .زيرا در آن شرايط
اتمهاي سطحي در قالب يك تركيب
شيميايي قرار گرفتهاند و ماهيتي جدا از
اتمهاي خالص درون حجم ماده دارند.
در نتيجه واكنشپذيري بسيار كاهش
مييابد و حجم ماده از واكنش شيميايي
مصون ميماند.
بر اساس آنچه كه تاكنون آموختهايم،
برخي از مواد در هنگام قرارگيري
در محيط خورنده مانند آب دريا يا
محيطهاي اسيدي ،خود را از خط

خوردگي حفظ ميكنند .به اين ترتيب
كه يك الي ه اكسيدي روي آنها تشكيل
ميشود .اين الي ه اكسيدي در آلومينيوم،
 ،Al2O3در تيتانيوم TiO2 ،و در فوالد
ضد زنگ ،اكسيد كروم يا Cr2O3
است .اين الي ه اكسيدي بسيار سخت و
داراي چسبندگي زياد به سطح زيرين و
همچنين يكپارچه است ،بنابراين جلوي
اكسيد شدن اليههاي زيرين را ميگيرد.
در مهندسي خوردگي و حفاظت از
فلزات ،به اين رفتار به اصطالح غير فعال
( )passiveشدن گفته ميشود .به نظر
شما ،كوچك كردن انداز ه ماده و بهويژه
تا اندازههاي نانومتري ،چه تاثيري بر
اين رفتار دارد؟
نقطه ذوب
البته اين موضوع تنها محدود به فعاليت
شيميايي ماده نيست ،بلكه در شكل
دادن ويژگيهاي فيزيكي نيز ،اتمهاي
سطحي رفتاري متمايز از اتمهاي
حجم دارند .تمام اتمهاي موجود در
ماده در هر دمايي مقدار مشخصي از
انرژي را به دليل نوسانهاي خود ،به
خود اختصاص ميدهند .ميزان دامن ه
اين نوسان در تمام اتمهاي ماده يكسان
نيست .بلكه اتمهاي سطحي به دليل
آزادي فضايي بيشتري كه در اختيار
دارند ،دامن ه نوسان بيشتري نيز دارند.
به اين ترتيب ميتوان رفتار عجيب
جامدات در كاهش دماي ذوبشان را
توضيح داد .براي اينكه بتوانيم درباره
نقط ه ذوب يك ماد ه جامد صحبت

اخبار

تسهيلشرايط
برايتجاريسازي
نمايشگرهايانعطافپذير

كنيم ،بهتر است ،ابتدا تعريف يكساني
براي نقط ه ذوب ماده داشته باشيم.
براي اين كار ميتوانيم شرط يا معيار
ذوب شدن ماده را تعريف كنيم.
دانشمندان و مهندسان براي تشخيص
رخ دادن برخي پديدهها در حين
بررسي رفتار مواد ،از معيارهايي
استفاده ميكنند .معيارها عبارتاند
از معادالت رياضي عموما ساده كه
تغييرات برخي عوامل موثر بر رفتار ماده
را در نظر ميگيرند .معيارهاي ترسكا و
فون مايزز در مشخص كردن شرايط
تسليم يك ماده تحت اعمال نيرو و
معيار ليندمان براي مشخص كردن
تبديل فازي از جامد به مايع در مواد از
اين دسته معيارها هستند .اين معيارها
در شبيهسازي رفتار مواد بسيار مهم
و كاربردي هستند .براساس معياري
كه ليندمان در سال  1910ارائه داد،
هنگامي كه ميانگين نوسانهاي اتمي
ماده به مقدار مشخصي (به نسبت
فاصل ه تئوري بين اتمهاي ماده در
بلور جامد يا همان ثابت شبكه) برسد،
ماده را ذوب شده در نظر ميگيريم .به
بيان دقيقتر ،اين طور فرض ميشود
كه با رسيدن مقدار ميانگين دامن ه
ارتعاشات اتمي به ضريب مشخصي
از مقدار ثابت شبكه ،اين ارتعاشات
ديگر نميتوانند بدون آسيب رساندن
و تخريب شبكه ،افزايش يابند .بنابراين
با افزايش ميانگين دامن ه ارتعاشات به
مقادير بيشتر ،ماده از قالب شبك ه

بلوري خارج شده و ذوب ميشود.با
توجه به توضيحات ارائه شده در باال،
اتمهاي سطحي ،ميانگين نوسانهاي
باالتري دارند و اگر تعداد اتمهاي
سطحي زياد شود ،ميتوانند بر
ميانگين دامن ه نوسانهاي كل اتمهاي
ماده تاثير واضحي بگذارند .بنابراين با
كوچك شدن ابعاد ماده تا حدي كه
نسبت تعداد اتمهاي سطح به تعداد
اتمهاي حجم به مقدار چشمگيري
برسد ،ميانگين دامن ه نوسانهاي اتمي
افزايش قابل مالحظهاي خواهد يافت،
در اين شرايط با افزايش ناپايداري
سطحي ماده ،دماي ذوب ماده كاهش
پيدا خواهد كرد .در واقع شرايط مورد
نياز براي برقراري معيار ليندمان (مقدار
مشخصي از ميانگين نوسانهاي اتمي)
در دماهاي كمتري تامين خواهد شد.
در شكل زير ،روند كاهش نقط ه ذوب
را بر حسب كاهش انداز ه ذرات ماده
مشاهده ميكنيد.در اين مقاله مشاهده
نموديم كه اتمهاي سطحي كه تحت
قيد تعداد كمتري از اتمهاي ماده قرار
دارند ،ميتوانند بر رفتار ماده بسيار
تاثيرگذار باشند .البته اين مباحث را
ميتوان در قالب نظريههاي دقيقتر
علمي و با ارائ ه روابط و تحليلهاي
رياضياتي و آماري بطور مفصلتري
مورد بررسي قرار داد .اما بيان و توضيح
اين موارد خارج از هدف نگارش اين
سري از مقاالت (بيان ساده و مثالگون ه
رخدادهاي دنياي نانومتري)است.

نانو تکنولوژی همه آینده است

فناوري نانو هنر و علم دستكاري و بازچيني اتمها
براي ساخت مواد ،ابزارها و سيستمهاي مفيد در
مقياس يك ميليارديم متر است .نانوتكنولوژي توليد
مولكولي يا به عبارت ديگر ،ساخت اشياء در اندازههاي
اتم به اتم ،مولكول به مولكول توسط روباتهاي
برنامهريزي شده در مقياس نانومتريك است و نانومتر
يك كيلياريم متر است.
نانوتكنولوژي را براي نخستينبار ريچارد فينمن
برنده جايزه نوبل فيزيك پتانسيل ،نانوعلم را دريك
سخنراني تكاندهنده با نام «در پايين اتاقهاي زيادي
وجود دارد» مطرح كرد .فينمن اصرار داشت كه
دانشمندان ساخت وسائلي را كه براي كار در مقياس
اتمي الزم داشت شروع كنند .اين موضوع مسكوت
ماند تا اينكه اريك دركسلر نداي فينمن را شنيد و
در يك قالب كاري براي مطالعه وسايلي كه توانايي
حركت دادن اشياء مولكولي و مكان آنها را با دقت
اتمي دارند ،ايجاد كرد كه در سپتامبر  ۱۹۸۲در
مقالهاي آن را ارائه داد .نخستين نشانههاي ثبت
شده از مفهوم نانوتكنولوژي تغيير مكان دادن اشيای
مولكولي در سال  ۱۹۸۹بود؛ ولي تاكنون بيشترين
كار علمي روي ايجاد تغييراتي در مواد شيميايي
يا نقشهبرداري از تركيبات زيستي مانند  DNAو
سلولهاي سرطاني صورت گرفته است.
و اينك بشردر آستانه چنگاندازي به اين عرصه است
تا ساختارهايي بينظير بسازد كه در طبيعت نيز يافت
نميشود .فناوري نانو كاربردهايي را به منصه ظهور

با گذشت دو سال از تاسيس شرکت
گرولتکس در منطقه سانديگو ،اين شرکت
موفق به افزايش سرمايه براي توسعه فناوري
ساخت نمايشگرهاي انعطافپذير شده است.
وجود زيرساختهاي سرمايهگذاري اين
منطقه کمک شاياني به تسهيل تجاريسازي
اين فناوري کرده است .در صورتي که شرکت
گرولتکس ( )Grolltexبتواند به موفقيت
برسد ،توليد نمايشگرهاي انعطافپذير ديگر
رويا و خيال نخواهد بود و ميتوان آن را در
آينده نزديک لمس کرد .گرولتکس شرکتي
ي نانو است که از دانشگاه
نوپا در حوزه فناور 
کاليفرنيا منشعب شده است .اين شرکت
فناوريهاي مختلفي از دانشگاه خريداري
کرده تا کسب وکار جديدي را راهاندازي کند
و به جرگه شرکتهاي نوپا در اقتصاد جنوب
کاليفرنيا بپيوندد .بيل ماريس که سابقه کار
در شرکت سرمايهگذاري خطرپذير گوگل را
در کارنامه خود دارد ،در پانزدهمين نشست
مربوط به شرکتهاي خطرپذير منطقه
سانديگو ميگويد :تعداد بسيار زيادي موسسه
تحقيقاتي به ويژه در حوزه علوم زنده در اين
منطقه وجود دارد و افراد زيادي از اينجا
موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاند .بنابراين
ميتوان خوشبين بود که طي پنج تا  10سال
آتي از نظر استارتاپها ،جنوب کاليفرنيا و
سانديگو مناطق جالب توجهي باشند .ماريس
اخيرا ً يک بودجه خطرپذير  150ميليون
دالري را براي حمايت از شرکتهاي نوپا
در نظر گرفته و قصد دارد با اين بودجه از
شرکتها به ويژه در حوزه علوم زنده و امنيت
مالي حمايت کند .او ميگويد :من بسيار
خوشحالم که ميتوانم روي شرکتهاي نوپا
سرمايهگذاري کنم .اين شرکتها فرصتهاي
بسيار ايدهآلي براي سرمايهگذاري هستند.
ماريس از بنيانگذاران شرکت ونچرز گوگل
بوده که طي هشت سال گذشته بيش از 2/5
ميليارد دالر روي  350استارتاپ نظير اوبر،
نست و اسالک سرمايهگذاري کرده است.
نانوکالکت بيومديکال يکي از شرکتهاي
ي نانو در اين منطقه
فعال در حوزه فناور 
است که فناوري ساخت ابزار مرتب کردن
سلول را از دانشگاه خريداري کرده و در
حال تجاريسازي آن است .اين ابزار براي
شرکتهاي دارويي بسيار مناسب است.
نانومي شرکت ديگري است که امکانات
سختافزاري و نرمافزاري ويژهاي را در اختيار
شرکتهاي داروسازي براي طراحي دارو قرار
ميدهد .اين شرکت توسط چهار دانشجوي
دانشگاه کاليفرنيا تاسيس شد و تاکنون موفق
به جلب  680هزار دالر حمايت مالي شده
است .اين ابزار براي طراحي مولکول مناسب
است .گرولتکس نيز با افزايش يک ميليون
دالري سرمايه خود به دنبال پيادهسازي ايده
ساخت نمايشگر انعطافپذير با استفاده از
مواد گرافني است.

الکترودهايخودترميم
شونده در خدمت
باتريهايسيليکوني

ميرساند كه بشر از انجام آن به كلي عاجز بوده است
و پيامدهاي را در جامعه برجا ميگذارد كه بشر تصور
آنها را هم نكرده است بهعنوان مثال:
 ساخت مواد بسيار سبك و محكم براي مصارفمرسوم با نانو.
 ورشكستگي صنايع قديمي همچون فوالد با ورودتجاري مواد نانو.
 كاهش يافتن شديد تقاضا براي سوختهاي فسيلي. همهگير شدن ابر كامپيوترهاي بسيار قديمي،كوچك و كم مصرف.
 سالحهاي سبكتر ،كوچكتر ،هوشمندتر،دوربردتر ،ارزانتر و نامرئيتر براي رادار.

 شناسايي فوري تمامی خصوصيات ژنتيكي واخالقي و استعدادهاي ابتال به بيماري.
 ارسال دقيق دارو به آدرسهاي مورد نظر در بدن وافزايش طول عمر.
 از بين بردن كامل عوامل خطرناك جنگ شيمياييو ميكروبي.
 از بين بردن كامل ناچيزترين آاليندههاي شهريو صنعتي.
 سطوح و لباسهاي هميشه تميز و هوشمند. توليد انبوه مواد و ابزارهاي كه تا قبل از اين عمليو اقتصادي نبودهاند و بسياري از مواد غير قابل
پيشبيني ديگر.

نانوبيونيک ،شاخهاي جديد در کاربردهاي فناورينانو

محققان موسسه فناوري ماساچوست ( )MITبا وارد کردن نانولولههاي کربني به
درخت ،موفق به افزايش  30درصدي فرآيند فتوسنتز در آنها شدند .اين گروه
معتقداند که ميتوان با وارد کردن نانوذرات مغناطيسي به درختان ،از آنها به
عنوان آنتن مخابراتي استفاده کرد .اين حوزه جديد ،نانوبيونيک نام دارد .گياهان
ت مورد نياز خود را از نور خورشيد به
شاهکار مهندسي طبيعت هستند که سوخ 
دست ميآورند و در نهايت با بازيافت دياکسيدکربن توليد شده توسط انسان،
اکسيژن مورد نياز را براي زندگي او تأمين ميکنند .گياهان باعث زيباتر شدن
زندگي ميشوند .اما آيا ميميتوانيم کاري کنيم که اين گياهان کارايي باالتري
داشته باشند؟
پژوهشگران موسسه فناوري ماساچوست ( )MITموفق شدند با قرار دادن نانولوله
کربني در کلروپالست سلولها موجب افزايش کارايي آنها شوند .کلروپالست
بخشي از گياه است که فرآيند فتوسنتز را انجام ميدهد.
اين محققان پس از مدتها سعي و تالش به اين موفقيت دست يافتند .آنها با قرار
دادن نانولوله کربني در کلروپالست ،موفق شدند تا فعاليت فتوسنتزي درخت را 30
درصد افزايش دهند .مايکل استرانو از محققان اين پروژه ميگويد :ايده اصلي آن
است که به گياه قابليتهاي جديدي اضافه شود .به بيان ديگر به گياه قدرتي بيش
از آنچه در حال حاضر دارد ،بخشيده ميشود.
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آزمايشگاه استرانو نخستين آزمايشگاهي است که روي حوزه جديد نانوبيونيک کار
ميکند .ازآنجايي که اين ايد ه تاکنون در هيچ جاي ديگر مطرح نشده ،بنابراين اين
گروه بايد کار را از پايه آغاز کنند .محققان در آغاز کار ،نانوذرات را وارد آب کردند
و سپس پاي گياه ريختند تا نانوذرات از طريق ريشه ،جذب درخت شوند .اما وجود
ساختارهايي در درخت مانع از ورود نانوذرات به سيستمهاي آبرساني درون گياه
شد .اين گروه نانولوله کربني را درون سرنگي وارد کرده و از طريق استوما به برگ
تزريق کردند (استوما حفرههايي در پوسته بيروني برگ و ساقه است که تبادل گازي
گياه با محيط اطراف را انجام ميدهد-مترجم)  .محققان براي رساندن نانولولهها به
کلروپالست ،آنها را درون پليمر بارداري قرار دادند که ميتواند جذب ليپيدهاي
اطراف کلروپالست شود.
پس از موفقيت در وارد کردن نانولولهها به درون کلروپالست ،آنها به مقايسه
عملکرد اين کلروپالست با کلروپالستهاي عادي پردختند .نتايج نشان داد که
برگهاي حاوي نانولولهکربني  30درصد فعاليت فتوسنتزي بيشتري داشتند .دليل
اين پديده هنوز مشخص نيست .پژوهشگران تصور ميکنند که نانولولههاي کربني با
به اشتراک گذاشتن الکترون با کلروپالست به بهبود فرآيند فتوسنتز کمک ميکنند.
اين گروه قصد دارند با وارد کردن نانوذرات مغناطيسي به درختان از آنها به عنوان
آنتنهاي مخابراتي استفاده کنند.

ي نانو موفق به
پژوهشگران با استفاده از فناور 
ارائه الکترودهاي خودترميم شونده در باتريها
شدند .چنين الکترودهايي ميتوانند مشکل
زوال ساختاري در باتريهاي سيليکوني را حل
کنند .باتريهاي يون ليتيم فناوري استاندارد
در حوزه باتريهاي قابل شارژ محسوب
ميشوند ،هرچند آسيب در امان نيستند .در
اين باتريها از الکترود کربني داراي بار منفي
استفاده ميشود؛ الکترودهاي سيليکوني
دانسيته انرژي باالتري دارند ،اما بسط و
گسترش سيليکون در هر چرخه از شارژ/دشارژ
موجب ميشود تا الکترودهاي سيليکوني دچار
آسيب ساختاري شوند .محققان دانشگاه
ايلينويز راهبردي براي مقابله با اين مشکل ارائه
کردند .يکي از راهبردهايي که ميتواند در اين
مسير مفيد واقع شود ،استفاده از الکترودهايي
با قابليت التيام خودبهخودي است .در اين
الکترودها مواد رسانا درون ميکروکپسول قرار
داده ميشود .زماني که الکترود بسط پيدا کرد،
ميکروکپسول منفجر شده و محتويات خود را
رهاسازي ميکند .محققان دانشگاه ايلينويز
روي ساخت چنين الکترودهايي کار ميکنند؛
الکترودهايي که در آنها نانوذرات سيليکوني
ميان اجزاي پليمر ،اتصال به وجود ميآورند.
آزمونهاي اوليه نشان داد که الکترودهاي
سيليکوني که از اين فناوري بهرهمند هستند،
از پايداري بااليي بعد از چند صد بار شارژ/
دشارژ برخوردار خواهند بود .وجود دندريتها
موجب آتشسوزي در باتريها ميشود .هر
چند که دندريتها در الکتروليتهاي سيال به
وجود ميآيند ،اما محققان دريافتند که فقدان
يکنواختي موجب هستهزايي در الکتروليتها
و تشکيل دندريت ميشود.

