دانشبنیان
روی خط

راهبردي عجيب براي توليد هيدروژن
با استفاده از نانوپودر آلومينيوم

پژوهشگران موفق به طراحي و ساخت نوعي نانوپودر آلومينيومي شدند که
ميتواند از ادرار ،هيدروژن توليد کند .اين فناوري براي توليد انرژي ميتواند
به کار رود .يک کيلوگرم نانوپودر آلومينيوم ميتواند  220کيلووات انرژي در
مدت سه دقيقه ايجاد کند .محققان آزمايشگاه تحقيقات ارتش آمريکا ()ARL
نشان دادند که ميتوان از ادرار ،سوخت توليد کرد که براي اين کار از نانوپودرهاي
آلومينيوم استفاده ميشود .وزارت دفاع آمريکا در گزارشي که اخيرا منتشر
نموده اعالم کرد که براي اين فناوري ،نانوپودرهاي مبتني بر آلومينيوم طراحي و
ساخته شده است که با استفاده از اين نانوپودر ميتوان هيدروژن موجود در ادرار
را از آن جدا کرد .محققان اين پروژه اوايل سال جاري ميالدي مقالهاي منتشر
کردند که در آن جزييات مربوط به روشي براي زدايش هيدروژن با استفاده از
نانوپودرحاويآلومينيومارائهشدهبود.پژوهشگراندراينمقالهنشاندادهبودند
که افزودن اين نانوپودر به آب منجر به آزاد شدن هيدروژن ميشود .اما زماني که
به آب ،ادرار اضافه شد ،نرخ توليد گاز هيدروژن تقريبا دو برابر شد .اين نتايج نشان
داد که سربازان ميتوانند در ميدان جنگ از ادرار به عنوان منبعي براي توليد
سوخت استفاده کنند .کريستوفر دارلينگ از محققان اين پروژه ميگويد :چيزي
که محققان اين پروژه به آن دست پيدا کردند ميتواند بهصورت مستقيم براي
سربازان مورد استفاده قرار گيرد .ما موفق به ارائه روشي شديم که با استفاده از آن
ميتوان آب را شکافت و هيدروژن توليد کرد .در اين پروژه ما نشان داديم که يک
کيلوگرم پودر آلومينيوم ميتواند  220کيووات انرژي در مدت سه دقيقه ايجاد
کند .در اين مقاله آمده است که پيلهاي سوختي مبتني بر هيدروژن بسيار پاک
بوده و کارايي انرژي باالتري نسبت به موتورهاي احتراقي دارند .هيدروژن مورد
استفاده در اين موتورها را ميتوان از منابع مختلف تأمين کرد .سربازان گاهي
در نواحي فعاليت دارند که تأمين انرژي و سوخت براي آنها دشوار است .براي
کمک به اين سربازان چنين فناوري ميتواند بسيار مفيد باشد .محققان هنوز در
حال کار روي اين پروژه بوده و هنوز مشخص نيست که اين فناوري چه زماني
تجاريسازي شده و ميتوان از آن استفاده کرد .اين گروه تحقيقاتي در حال کار
روي اين فناوري هستند تا دريابند که اين نانوپودر با ديگر سياالت بدن نظير
بذاق چه برهمکنشي دارد.

ارائه  45محصول نانويي
براي خانههاي ايرانيان

در دهمين جشنواره فناورينانو  45محصول نانويي صنعت ساختمان داراي
تأييديه نانومقياس و ديگر تأييديهها و گواهينامههاي مرتبط با اين صنعت
در غرفهاي با عنوان خانه نانويي واقع در طبقه اول سالن خليجفارس نمايشگاه
بينالمللي تهران  14تا  17مهرماه  1396عرضه شده است .فناوري نانو موجب
بهبود خواصي نظير دوام ،مقاومت ،طراحينما و طراحي داخلي در صنعت
توساز ميشود که اين امر بسيار قابل توجه بوده و استفاده از نانو در صنعت
ساخ 
ساختمانراتوجيهميکند.ازاينرو،باهدفنمايشکاربردفناورينانودرصنعت
ساختمان در غرفه خانه نانويي محصوالت نانويي ساختماني در حوزههاي بتن
و سيمان ،کاشي و سراميک ،سنگ ،رنگ و رزين ،لوله و اتصاالت ،پروفيل درب
و پنجره ،نانوپوششهاي تزئيني و سخت ،کفپوشها و همچنين محصوالت
نساجي مرتبط با بخش ساختمان ارائه شد ه است .شايان ذکر است ،برخي از اين
محصوالتمانندشيشهکنترلکنندهانرژي(توليديگروهصنعتيکاوه)،چسب
مگا استون (توليدي شرکت رنگ و رزين الوان) ،کاشي گرانيتي ضد لک (شرکت
گرانيت بهسرام) به کشورهاي خارجي صادر ميشوند .اين محصوالت توسط30
شرکت صنعتي بزرگ و متوسط ،توليد ميشوند و داراي تأييديه نانومقياس از
ستاد فناوري نانو بوده و گواهينامه و استانداردهاي سازمانهاي مرتبط را اخذ
نمودهاند.معرفيکوتاهيازبرخيمحصوالتکهدرخانهنانوييدهمينجشنواره
ي نانو ارائه شدهاند ،در زير آمده است:
فناور 
 گروه صنعتي وحيد. لوله و اتصاالت فاضالبي بيصدا؛ توليدکننده لولههاي عايق صوتي. گروه صنعتي شيشه کاوه. شيشه کنترلکننده انرژي :شيشه کنترلکننده انتقال حرارت حاوينانواليههاي فلزي و سراميکي.
 رنگ و رزين الوان. نانوسيل پايه آب الوان؛ با هدف پوشش آبگريز براي آغشتهسازي و استفادهبه عنوان درزبند.
 شاهين سازه فجر (ماژول). نانوکامپوزيت پروفيلهاي درب و پنجرهUPVC؛ با ويژگي ماندگاري باال،کارايي و فرمپذيري آسان ،انبساط حرارتي پايين ،جلوگيري از هدررفت انرژي
و غير قابل اشتعال بودن.
 توليدي گلفام اصفهان.پارچهملحفهآنتيباکتريال؛باويژگيآنتيباکتريالبرايمنسوجاتبهداشتي. نساجي فرش فرهي. فرش ماشيني آنتي باکتريال؛ با هدف جلوگيري از بو گرفتن فرش در اثر تماسعرق بدن با سطح آن در مراکز رفت و آمد مانند مساجد و نواحي مسکوني.
 بهديس سامان امين. بتن سبک سازهاي؛ با هدف استفاده در بتن سبک سازهاي در ساختمانسازيو ايجاد مقاومت بيشتر در برابر زلزله.
 بسپارسازان ايرانيان. کفپوشهاي اپوکسي هوشمند؛ با هدف افزايش مقاومت به سايش و سختيکفپوشهايرايج
ديگر شرکتها ،عبارتند از نانوپيشتاز پارس توليد کننده کاشي و سراميک آنتي
باکتريالهمراهخميردرزبندي،توسعهسالمتسيناتوليدکنندهرنگضدامواج
الکترومغناطيس ،رنگ ترک پورقاضيان ،پيشگام پالست اهواز و پليمر ياس
گلپايگان ،مهندسي سطح سوين و يار نيکان صالح توليد کننده پوشش DLC،
 CrN، TiSiN، TiAlN، TiAlN، TiCN، TiNبه رنگهاي طاليي ،رزگلد و
غيره؛ چيني مرجان و چيني تقديس ،شرکت اورانوس رنگ آنتي باکتريال،
ظروف پالستيکي شرکت ليمون ،کفپوش بتني شرکت آپتوس بتن ايران و
پردههاي ضد امواج است.

دهمين نمايشگاه فناوري نانو
به کار خود پايان داد

دهمين نمايشگاه فناوري نانو ،در تاريخ  17مهرماه  1396با حضور دانشآموزان،
دانشجويان ،پژوهشگران و صنعتگران ايراني و خارجي و بازديد مسئوالن و
سفراي کشورهاي مختلف به کار خود پايان داد .اين نمايشگاه که با برگزاري
جشنواره برترين شرکتهاي نانو و کارگاهها و نشستهاي مختلف در حوزه
دانشآموزي ،دانشجويي و صنعتي برگزار شد ،در فضايي به مساحت شش هزار
متر ميزبان  100شرکت داخلي و خارجي فعال در حوزه فناوري نانو بود که 43
درصد از شرکتها با محصوالت جديد يا براي نخستين بار در نمايشگاه حضور
داشند .همچنين عالوه بر حضور شرکتهاي بينالمللي هشت دانشگاه بزرگ
داخلي داراي زيرساختهاي فناوري نانو و  14آزمايشگاه ارائهدهنده خدمات
فناورانه حضور داشتند.
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نانوحسگرهايزيستيوشيميايي

سبزینه محمد فرهادپور

اندازهگيري دقيق پارامترها در مقياس
بسيار ريز (نانو) ،از قبيل تغييرات فيزيکي
يا حضور گونههاي شيميايي مستلزم
استفاده از حسگرهايي در مقياس نانو
است .نانوحسگرها از عناصر حسگري
در مقياس نانو استفاده ميکنند که
حساسيت اين نوع از نانومواد به حد
کافي باال است .همچنين موادي که از
نانوحسگرها ساخته ميشوند بايستي
دوام و استحکام باال و خواص الکتريکي
خوبي داشته باشند.
بهطورکلي،ويژگيهايمهمنانوحسگرها
انتخابگري باالتر ،حساسيت زيادتر ،ابعاد
کوچکتر و قيمت ارزانتر هستند.
نانوحسگرها بهطور ذاتي کوچکتر و
حساستر از ساير حسگرها هستند و
همانطور که گفتيم اين ظرفيت را دارند
که قيمت تمام شده آنها کمتر از قيمت
تمامشده حسگرهاي موجود در بازار
باشد .در بخش نظامي و امنيت ملي
احتياج به حسگرهاي بسيار حساسي
است که بتوانند به صورت گسترده
توزيع شوند تا به کمک آنها بتوان
تشعشعات و بيوسمهاي زيستي را مورد
بررسي قرار داد .در زمينه پزشکي نياز
به حسگرهاي بسيار حساسي به صورت
آزمايشگاههايي بر روي تراشه است که
بتوانند کوچکترين عالئم نشاندهنده
سرطان را شناسايي کنند .در صنايع
هوافضا احتياج به نانوحسگرهايي
است که در بدنه هواپيماها به عنوان
سيستم هشداردهنده ثابت قرار بگيرند
و مشخص کنند که چه زماني هواپيما
احتياج به تعميرات دارد .در صنايع
اتومبيل ميتوان از نانوحسگرها براي
مصرف بهينه سوخت استفاده کرد.
همچنين در اتومبيلهاي گرانقيمت
ميتوان براي بهبود وضعيت صندلي
و وضعيت کنترلهاي موجود به
تناسب حالتهاي مختلف بدن ،اين
نانوحسگرها را مورد استفاده قرار داد .در
مرحله بعدي ميتوان از آن در فناوري
اطالعات براي ترغيب در فراگيرشدن
سيستمهاي محاسبهگر رايانههاي
همراه هميشه روشن استفاده کرد.
همچنين ميتوان آن را به شکل توده
حسگرها در تلفنهاي هوشمندي که
براي ارتباطات ثابت بين ساير تلفنهاي
هوشمند و رايانههاي همراه از آنها
استفاده ميشود ،به کار برد! در بخش
قبل نمونهاي از دستهبندي نانوحسگرها
ارائه شد و توضيحي از انواع آنها داده
شد ،در ادامه توضيحاتي از نمونههاي
ديگر حسگرها و نانوحسگرها آورده
شده است.
حسگرهاي زيستي
حسگر زيستي يا بيوسنسور ،نام گروهي
از حسگرها است .اين حسگرها به
گونهاي طراحي ميشوند تا تنها با يک
ماده خاص واکنش نشان دهند .نتيجه
اين واکنش به صورتِ پيامهايي در
ميآيد که يک ريزپردازنده ،ميتواند
آنها را تحليل کند .از اين حسگرها
براي آشکارسازي و تعيين مقدار
گونهها در سيستمهاي زيستي استفاده
ميشود .اين حسگرها از سه بخش
تشکيل شدهاند:
الف -پذيرنده زيستي يا بيورسپتور:
يک عنصر زيستي (پادتنها ،اسيد
نوکلئيکها ،آنزيمها ،سلولها ،بافتها
و ديگر مادههاي زيستي) است که
ميتواند به صورتِ انتخابي تنها با ماده
خاصي واکنش نشان دهد.
واکنش
ب -آشکارساز و مبدل :که پس از
ِ
مادهاي خاص با پذيرندههاي زيستي،
وارد عمل ميشود و ميتواند نوع و مقدار
واکنش را با روشهاي مختلف فيزيکي-
شيمیايي مشخص کرده (مثال با بررسي

تغييرهاي الکتروشيميايي ،نوري ،جرمي
يا حرارتي قبل و بعد از واکنش) و به
وسيله سيگنالهاي مناسب به پردازنده
ارسال کنند.
ج -پردازندههاي سيگنال :که عمدتاً
مسئول نمايش نتايج و انجام محاسبات
حسگر هستند .حسگرهاي زيستي طي
سالهاي اخير مورد توجه بسياري از
مراکز تحقيقاتي قرار گرفتهاند .از آنجا
که حسگرهاي زيستي ابزاري توانمند
جهت شناسايي مولکولهاي زيستي
هستند ،امروزه از آنها در علوم مختلف
پزشکي ،صنايع شيميايي ،صنايع
غذايي ،مانيتورينگ محيط زيست،
توليد محصوالت دارويي ،بهداشتي و
غيره بهره ميگيرند.
حواس بويايي و چشايي انسان که به
شناسايي بوها و طعمهاي مختلف
ميپردازد يا سيستم ايمني بدن
که ميليونها نوع مولکول مختلف
را شناسايي ميکند ،نمونههايي از
حسگرهاي زيستي طبيعي هستند.
بيشترين کاربرد حسگرهاي زيستي
در تشخيصهاي پزشکي و علوم
آزمايشگاهي است ،در حال حاضر
بيوسنسورهاي گلوکز از موفقترين
بيوسنسورهاي موجود در بازار بوده که
براي اندازهگيري غلظت گلوکز خون
بيماران ديابتي استفاده ميشود .در
پانکراس بيماران ديابتي به ميزان کافي
انسولين توليد نميشود .در اينگونه
موارد براي تنظيم مصرف انسولين،
سنجش مداوم ميزان گلوکز خون
ضروري است .حسگرها به بيماران
مبتال به ديابت کمک ميکند تا در
طول روز به سنجش سطح گلوکز خون
خود پرداخته و در زمانهاي مورد نياز
انسولين تزريق کنند.
کاربردهاي مختلفي براي حسگرهاي
زيستي در پزشکي و بالين متصور است
که در ذيل اشاره ميشود:
 تشخيص و درمان بيماريها (سرطان،ديابت و.)...
 تشخيص بيماريها در سطح ژن(سرطان ،ديابت و.)...
 تشخيص عوامل بيماريزا. اندازهگيري داروها و متابوليتهايآنها ،کشف داروهاي جديد و ارزيابي
فعاليت آنها.
 ارزيابي و اندازهگيري آناليتهايموجود در نمونه بيولوژيک.
 تشخيص سريع بيماريها با استفادهاز تستهاي سريع  .ويژگي اين تستها
سرعت و ارزانبودن روش آزمايش است.
نانوحسگرهايزيستي
با ورود علوم و فناوري نانو و فراهم شدن
امکان ساخت الکترودهايي در مقياس
بسيار کوچک ،ساخت حسگرهاي
نانومتري نيز ميسر شد .اين حسگرها به
لحاظ داشتن سايز نانومتري و کاربردشان
در محيطهاي زيستي ،نانوبيوسنسور
(نانوحسگر زيستي) نامگذاري شدند.

نانوحسگرهاي زيستي الکترودهاي
بسيار کوچکي در اندازه نانومتري و
ابعاد سلولي هستند که از طريق تثبيت
آنزيمهاي خاصي روي سطح آنها،
نسبت به تشخيص گونههاي شيميايي
يا بيولوژيک مورد نظر در سلولها
حساس شدهاند .از اين حسگرها براي
آشکارسازي و تعيين مقدار گونهها در
سيستمهاي بيولوژيک استفاده ميشود.
اين تکنيک ،روش بسيار مفيدي در
تشخيص عبور بعضي مولکولها از ديواره
يا غشاي سلولي است.
نانوحسگرهاي زيستي نوري
در طي دهه گذشته ،با پيشرفت فناوري
ساخت فيبر نوري و ساخت نانوفيبرها،
در پژوهشهاي پزشکي و بيولوژيک نيز
تحول عظيمي صورت گرفته و فناوري
ساخت حسگرهاي زيستي و دانش توليد
نانومتري اين ابزارها روزبه روز گسترش
يافته است .اين حسگرها به لحاظ
استفاده از فيبر نوري در ساختارشان
«حسگرهاي نوري» ناميده شدهاند و به
دو دسته شيميايي و بيولوژيکي تقسيم
ميشوند .بسته به اينكه بخواهيم اين
حسگر را براي تجزيه گونه داخل سلول،
مايع بيولوژيک بين سلولي يا داخل
خون به کار ببريم ،ابعاد نوک حسگر،
زاويه مخروطي شدن نوک آن و ميزان
نرمي پوشش روي فيبر متفاوت خواهد
بود .براي تهيه اين فيبر به عنوان نوک
حسگر ،ميتوانيم از دستگاههاي مورد
استفاده براي کشش فيبرهاي نوري
استفاده کنيم .در اين دستگاه از ليزر
دي اکسيد کربن براي گرمکردن فيبر و
از وسيلهاي براي کشش فيبر در جهت
محور اصلي آن استفاده ميشود .محققان
موفق شدهاند با تغيير دما و ميزان نيروي
کششي اعمال شده به فيبر ،نوکهايي
براي حسگرهاي زيستي بسازند که
قطرشان بين  20تا  500نانومتر است.
اين تکنيک سرعت باال (حدود سه ثانيه)
و روند توليد نسبتاً سادهاي دارد.
کاوشگر حسگرهاي ساخته شده به اين
روش ،ميتواند بدون آسيب رساندن
به غشاي سلولي ،به آن وارد شود و
براي مطالعات بيوملکولي و باليني
مورد استفاده قرار گيرد .بهطور کلي،
مجموعه يک نانوحسگر زيستي ،از يک
مولکولگيرنده زيستي (مثل پادتن)
تشکيل شده که بر روي يک فيبر بسيار
نازک نشانده شده است .از اين مجموعه
ميتوان به عنوان يک کاوشگر براي وارد
کردن گونه خاصي به سلول استفاده
متداول
کرد و با بهکارگيري روشهاي
ِ
آمپرومتري به تجزيه گونهها در داخل
سلول پرداخت.
روش آمپرومتري
روش آمپرومتري يکي از روشهاي
الکتروشيميايي است که در آن حداقل
يکي از گونههاي اوليه يا محصوالت
واکنش در سطح ميکروالکترود اکسيده
ــ يا کاهيدهــ ميشود.

نانوحسگرهايشيميايي
حسگر شيميايي يک دريافتگر
حسي است که محرکهاي شيميايي
خاصي را در محيط تشخيص ميدهد.
استفاده از حسگرهاي شيميايي يکي از
پيشرفتهترين روشها در شيمي تجزيه
محسوب ميشود که اندازهگيري کمي
گونههاي مختلف را به صورت آني
ممکن ميسازد .فناوري الکترونيکي
و نوري موجود ،کاربرد اين ابزارها را
گستردهتر کرده است.
نانوحسگرهاي شيميايي گازي براي
مثال شامل مجموعهاي از نانولولههاي
تک ديواره هستند که ميتوانند مواد
شيميايي مانند دي اکسيد نيتروژن و
آمونياک را آشکار کنند .آنها ميتوانند
در دماي اتاق غلظتهاي بسيار کوچکي
از مولکولهاي گازي را با حساسيت
بسيار باال آشکارسازي کنند .هدايت
الکتريکي يک نانولوله نيمه هادي تک
ديواره که در مجاور  200از دي اکسيد
نيتروژن قرار داده ميشود ،ميتواند در
مدت چند ثانيه تا سه برابر افزايش يابد
و به ازاي اضافه کردن فقط دو درصد
آمونياک هدايت دو برابر خواهد شد.
حسگرهاي تهيه شده از نانولولههاي
تک ديواره داراي حساسيت بااليي بوده
و در دماي اتاق همزمان واکنش سريعي
دارند .اين خصوصيات نتايج مهمي در
کاربردهاي تشخيصي دارند.
در طراحي يک حسگر شيميايي
دانشمندان علوم مختلف مانند
بيوشيمي ،بيولوژي ،الکترونيک،
شاخههاي مختلف شيمي و فيزيک
حضور دارند .قسمت اصلي يک حسگر
شيميايي يا زيستي عنصر حسگر آن
است .عنصرحسگر در تماس با يک
آشکارساز است .اين عنصر مسئول
شناسايي و پيوند شدن با گونه مورد
نظر در يک نمونه پيچيده است.
سپس آشکارساز ،سيگنالهاي
شيميايي را که در نتيجه پيوند شدن
عنصر حسگر با گونه مورد نظر توليد
شده را به يک سيگنال خروجي قابل
اندازهگيري تبديل ميکند .همچنين
قابل ذکر است که حسگرهاي
شيميايي را بر اساس مبدل به کار
رفته براي تبديل تغيير شيميايي
به يک سيگنال قابل پردازش ،به
چهار دسته تقسيمبندي ميکنند:
حسگرهاي گرمايي ،حسگرهاي
جرمي ،حسگرهاي الکتروشيميايي
(پتانسيومتري ،آمپرومتري ،هدايت-
سنجي) و حسگرهاي نوري.
حسگرهاي سنتزي
اين نانوحسگرها از طريق اتصال ذرات
خاص به انتهاي نانولولههاي کربني و
محاسبه فرکانس ارتعاشي در حضور
يا بدون حضور ذرات تهيه ميشوند.
اين نانوحسگرها اغلب براي شناسايي
و کنترل واکنشهاي شيميايي توسط
ذرات نانو استفاده ميشوند.

عايق صوتي نانويي ،محصولي نوين براي کاهش آلودگي صوتي

زهرا مزروعي با طرح نانوعايق صوتي آبگريز يکي
از طرحهاي موفق نانومچ در سال  1395بوده که
هماکنون موفق به تجاريسازي و توليد صنعتي
اين محصول دانشبنيان شده است .از اين طرح در
دهمين نمايشگاه فناوري نانو در غرفه نانومچ رونمايي
شده است .زندگي و کار در محيطهاي پر سروصدا
آثار فراواني بر سالمتي انسان دارد .ساختمانها
کوچکتر و سبکتر ميشوند ،وسايل نقليه زميني
و هوايي افزايش مييابند ،تعداد ماشينآالت
صنعتي زياد ميشود و پخشکنندههاي صدا،
صداهاي بلندتري را توليد ميکنند؛ همه اين موارد
دليلي است تا عايقهاي صوتي روز به روز جذابيت
بيشتري پيدا کنند .تقاضا براي جاذبهاي صوتي در
حال افزايش است و اين نوع عايقها به سمتي پيش
ميروند که جايگاه خود را در بين ساير عايقها پيدا
کنند .زهرا مزروعي ،دانشآموخته مقطع دکتراي

مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان و اکبر
خدايي عضو هيئت علمي اين دانشگاه با بهرهگيري از
فناوري نانو موفق به توسعه يک عايق صوتي نازک و
سبک شده است .وي در سال  95با حضور در برنامه
نانومچ ،طرح خود را ارائه داد و هماکنون موفق به
تجاريسازي ايده خود شده و آن را به يک محصول
صنعتي تبديل کرده است .اين نانوعايقها بسيار
سبک و نازک هستند ،بنابراين ميتوان از آنها براي
عايقبندي فضاهاي مختلف از جمله فضاهاي محدود
نيز استفاده کرد .صنايع ساختمان ،صنايع خودرو
و حملونقل ،سينما و سالنهاي همايش و صنايع
پرسروصدا از جمله کاربردهاي اين نانوعايق صوتي
محسوب ميشوند .در حال حاضر پشم سنگ و
پشمشيشه و همچنين فومهاي پليمري از مهمترين
رقباي اين محصول هستند اما کم بودن ضخامت و
وزن اين نانوعايق موجب شده کيفيت باالتر و کاربرد
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بيشتري را داشته باشد .در اين محصول سازههاي
ليفي حاوي نانوذرات به شيوهاي مناسب پوشش داده
شده است تا ريزش گردوغبار نانوذرات وجود نداشته
باشد و يک عايق صوتي همراه با خاصيت آبگريزي
ايجاد شود .ضخامت اين محصول از دو ميليمتر
شروع ميشود و با توجه به کاربرد ميتوان آن را
ضخيمتر توليد کرد .وزن اين نانوعايق با ضخامت
دو ميليمتر 150 ،گرم بر مترمربع است .در حاشيه
دهمين نمايشگاه فناوري نانو ،قراردادي براي توليد
عايق صوت آبگريز بين فناور نانومچ ،زهرا مزروعي،
دکتري مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان و
شرکت نگين رز سپاهان (رز موکت) منعقد شد که
طي آن شرکت رز موکت فضاي توليد ،نيروي انساني،
مواد اوليه و بازاريابي محصول را بر عهده خواهد
داشت و فناور متضمن ميشود که دانش فني و توليد
طرح را در داخل در انحصار شرکت باشد.
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اخبار

حمايتماليبراي
توسعهصنعتياليهنازک
پيروالکتريک

شرکت اسکاتلندي پيرئوس حمايت مالي
جديدي براي توسعه فناوري اليهنازکهاي
پيروالکتريک دريافت کرده است .اين اليههاي
نازک براي توليد حسگر مورد استفاده قرار
ميگيرند .شرکت پيرئوس ( )Pyreosموفق
به دريافت حمايت مالي يک ميليون پوندي
براي ارائه نسل جديد حسگرهاي مادون
قرمز اليه نازک پيروالکتريک شده است .اين
شرکت از شرکت زيمنس آلمان در سال
 2007با دريافت  950ميليون پوند حمايت
مالي از بنياد نوآوري بريتانيا منشعب شده
است .اين شرکت مسير تازهاي براي انجام
پروژ ه مشترک در حوزه فناورينانو باز ميکند،
پروژهاي که بين اين شرکت و امپريال کالج
لندن تعريف ميشود .هدف اصلي از اين
همکاري مشترک ،ايجاد قابليتهاي تازه در
بخش ساخت  PZTبا حساسيت باال است تا
از اين فناوري براي توليد فيلمهاي اليه نازک
پيروالکتريک استفاده شود .اين شرکت که
در مرکز ميکروالکترونيک اسکوتيش در
دانشگاه ادينبورگ قرار دارد ،تنها مرکز در
جهان است که حسگرهاي پيروالکتريک اليه
نازک توليد ميکند .اين حسگرها در صنايع
مختلفي استفاده شده و محصوالت مصرفي
مختلفي نظير حسگرهاي آتش و حسگرهاي
گازي ميزبان اين فناوري هستند .اين حمايت
مالي بعد از سرمايهگذاري  1/8ميليون پوندي
اين شرکت صورت گرفت ،سرمايهگذاري که
توسط سهامداران اين شرکت براي توسعه
کسب و کار پيرئوس در اختيار اين شرکت قرار
داده شد .البته سال  2015نيز سرمايهگذاران
پيرئوس اقدام به سرمايهگذاري  2/5ميليون
پوندي روي اين شرکت کرده بودند.اين شرکت
ميتواند فرصتهاي شغلي جديدي ايجاد کند،
همچنين بنياد نوآوري بريتانيا معتقد است که
فناوري اين شرکت ميتواند تأثير بسزايي
در اسکاتلند بگذارد .پيرئوس نقش مهمي
در تجاريسازي مواد  PZTحساس براي
استفاده در حوزههاي مختلف دارد .جان فير
از مديران فني پيرئوس ميگويد :هدف از اين
پروژه ،توسعه روشي براي ايجاد اليهنازک از
جنس اکسيدهاي پيروالکتريک ،پيزوالکتريک
و اکسيدهاي فروالکتريک است .اين پروژه
براي حفظ موقعيت اسکاتلند و بريتانيا در
حوزه ساخت حسگرهاي  MEMSاهميت
زيادي دارد .بنياد نوآوري بريتانيا توسط وزارت
کسب و کار ،انرژي و راهبردهاي صنعتي
حمايت ميشود .اين بنياد با افراد ،شرکتها
و سازمانهاي مختلفي همکاري دارد تا علم
و فناوري را در بريتانيا مورد حمايت قرار دهد.

تجاريسازينقاط
کوانتوميپروسکويتي

شرکت فوجي پيگمنت ()Fuji Pigment
موفق شده است روشي براي توليد انبوه نقاط
کوانتوميپروسکويتيارائهکند.فوجينخستين
شرکتي است که اقدام به تجاريسازي اين
نقاط کرده است .نقاط کوانتومي در حال حاضر
به اشکال مختلف وجود دارند .اين نانومواد
از ترکيبات نيمههادي مختلف نظير سلنيد
کادميم ،سولفيد کادميم ،فسفيد اينديم،
سولفيد روي و سولفيد سرب ساخته ميشود.
ويژگي مشترک اين نانومواد نيمههادي ،قيمت
باالي آنها است .عالوه براين ،اين نقاط سمي
بوده و مشکالت زيستمحيطي به همراه دارند
که دليل اين امر ،وجود فلزات سنگين نظير
کادميم ،سرب و سلنيم است .از سوي ديگر
نقاط کوانتومي نظير گرافن ،سيليکون و کربن
نيز وجود دارند که مشکالت کمتري نسبت به
نقاط کوانتومي حاوي فلزات سنگين دارند.
شرکت فوجي پيگمنت ()Fuji Pigment
در شهر کاواناشي ژاپن فعاليت دارد و يکي
از شرکتهايي است که روي توليد نقاط
کوانتومي مختلف فعاليت دارد.
روهي موري از محققان اين شرکت اخيرا موفق
شده است نوع جديدي از نقاط کوانتومي را
توليد کند که به آن نقاط کوانتومي پروسکيتي
گفته ميشود .اين شرکت موفق به ارائه
روشي براي توليد اين نقاط در مقياس انبوه
شده است .به نظر ميرسد فوجي نخستين
شرکتي باشد که اقدام به تجاريسازي نقاط
کوانتومي پروسکيتي کرده است .ترکيب
شيميايي اين نقاط بهصورت  CsPbX3يا
 CH3NH3PbX3بوده که به جاي حرف X
از ترکيباتي نظير کلر ،برم و يد ميتوان استفاده
کرد .اين نقاط کوانتومي داراي کارايي  50تا
 80درصدي بوده و نيمپهناي آنها بين 15
تا  39نانومتر است .از آنجايي که نيمپهناي
اين نقاط بسيار کوچک است از آنها ميتوان
براي ساخت نمايشگر ،ليزر LED ،و ادوات
تصويربرداري زيستي استفاده نمود .اين نقاط
را در حاللهاي تولوئن يا هگزان نگهداري
ميکنند .در حال حاضر يافتن يک حالل
ش برانگيز است.
جايگزين ،چال 

