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اخبار مهم

گفتگو با  مهندس حمید اسدی از سرپرستان علمی المپیاد نانو
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بازدید معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از 
آزمایشگاه دانش آموزی نانو شیراز

ساخت کفی کفش بوگیر و ضد باکتری نانویی

فیلتر جاذب آلودگی هوای داخل خودرو

معرفی آزمایشگاه تخصصی نانوی پژوهش سرای اشراق شهرستان دورود

ثبت 65 پیش فاکتور خرید تجهیزات فناوری نانو
 توسط مراکز آموزشی در نمایشگاه

 »تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران«

در مدت برگزاری سومین نمایشگاه »تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران«، 
نانو، با مراجعه به غرفه توانا،  مسئولین 65 مرکز آموزشی با هدف تجهیز آزمایشگاه 

اقدام به ثبت پیش فاکتور برای خرید بسته های تجهیزات آزمایشگاهی نمودند.
تهران  بین المللی  نمایشگاه  در  اردیبهشت ماه  هفتم  تا  چهارم  از  نمایشگاه  این 
برگزار گردید و شبکه آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو با نام اختصاری »شبکه 
تجهیز  متقاضیان  به  نمایشگاه  این  در  داشت.  توجهی  قابل  حضور  آن  در  توانا« 
آزمایشگاه های مدارس و پژوهش سراها حمایت 65 و 75 درصدی خرید تجهیزات 
عمومی  دستگاه های  خرید  درصدی   ۴۰ تا   ۳۰ حمایت  و  آزمایشگاهی  تخصصی 

گرفت. تعلق 
البرز، آذربایجان  با توجه به پیش فاکتورهای ثبت شده 65 مرکز در استان های 
شرقی، آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، 
فارس، قزوین، زنجان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و یزد تا پایان 
 ۴7 از  متشکل  آزمایشگاهی  مراکز  این  شد.  خواهند  نانو  آزمایشگاه  به  مجهز  سال 
یک  دانش آموزی،  پژوهش سرای   16 شهرستان،  و  استان  پرورش  و  آموزش  اداره 

مرکز استعداد درخشان، یک مجتمع آموزشی و یک باشگاه پژوهشی می باشد. 
پیشین  دوره  دو  در  شده  ثبت  مرکز   65 میان  از  مرکز  سیزده  است،  گفتنی 

برگزاری این نمایشگاه نیز از این حمایت استفاده کرده اند.

شرکت نانوسیستم پارس

تهران. بیمارستان امام خمینی . مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
تلفن: 66907525 - 09124549072

به گزارش اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، چهارشنبه 2۰ خرداد 
1۳9۴ کارشناسان نانوی کشــور مالزی از دستاوردها، آزمایشگاه و اختراعات دانش آموزان منطقه 

15 تهران بازدید کردند و با فعالیت ها و بخش های مختلف پژوهش سرای ابن سینا آشنا شدند.
در این بازدید دانش آموزان به زبان انگلیسی دستاوردهاي علمي این مرکز را تشریح نموده و 

به توصیف شیوه هاي علمي کسب موفقیتشان پرداختند. 
کارشناسان کشــور مالزی ضمن اظهار شگفتي از دســتاوردهاي دانش آموزان جنوب شهر 

تهران، این دستاوردها را منحصر بفرد خواندند و خواستار استفاده از آنها در کشور مالزي شدند.
گفتني است، پیش از این، کارشناسان کشور عمان نیز از این پژوهش سرا بازدید کرده بودند و 

بازدید اخیر دومین حضور کارشناسان خارجی در این پژوهش سرا است.
الزم به ذکر اســت، در این بازدید کارشناسان ستاد نانو، باشــگاه نانو و مسئولین اداره کل 

آموزش و پرورش شهر تهران حضور داشتند.

بازدید کارشناسان کشور مالزی از پژوهش سرای 
دانش آموزی  ابن سینا تهران
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برگزاری دو سمینار نانو در پژوهش سرای عالمه طباطبایی 
ناحیه 1 مشهد

Acerاستفادهازفناورینانوچاپدرلپتاپ

شرکت ای سر )Acer( لپ تاپ جدیدی از سری Aspire ES به بازار عرضه کرده است که در عین کارآمدی 
از قیمت پایینی برخوردار است. سیستم عامل این لپ تاپ ویندوز 8.1 بوده که قابل ارتقاء به ویندوز 10.1 
نیز می باشد. در طراحی این لپ تاپ از فناوری نانوچاپ پیشرفته ای سر استفاده شده است که با این فناوری 
پوششی روی سطح آلومینیومی این لپ تاپ ایجاد شده است. با این پوشش، ظاهر لپ تاپ کامال لوکس به نظر 
رسیده و جلوه فلزی منحصر به فردی پیدا می کند. رنگ نقره ای حاصل از این پوشش کنتراست باالیی داشته 

که جذابیت زیادی در این لپ تاپ ایجاد کرده است.
از  از نسل پنجم تراشه  Intel® Core™ processors2 بهره مند بوده و کارت گرافیکی آن  این لپ تاپ 
سری NVIDIA® GeForce® 940M  است. این لپ تاپ با 16 گیگابایت رم و 2 ترابایت حافظه داخلی دارای 

عملکرد باالیی است. در این لپ تاپ از حافظه هیبریدی حالت جامد )SSHD( استفاده شده است.

ســمینار »نانو و کار با تجهیزات آزمایشــگاه نانو« روز پنجشنبه 2۴ 
اردیبهشت سال 9۴  با حضور دانش آموزان شــرکت کننده در المپیاد نانو 
و آقای دکتر ساعدی از اســاتید فناوری نانو برگزار گردید. در این سمینار 
سه ساعته ضمن بررســی موارد پایه ای علم نانو، اهمیت آن در کشور و در 
بخش دانش آموزی مطرح و سپس دانش آموزان با تجهیزات آزمایشگاهی 

آشنا شدند. 
بعد از ظهر همان روز نیز ســمینار نانو برای دبیران علوم پایه به مدت 

سه ساعت برگزار گردید.

المپیاد  ششمین  اول  مرحله  آزمون  شرکت کنندگان  از  نفر   ۴1
دانش آموزی نانو که موفق به کسب باالترین نمرات شده اند به مرحله دوم 

راه پیدا کردند.
اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  استان   16 از  برگزیدگان  است،  گفتنی 
بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، 
فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، همدان و یزد هستند. استان  
خراسان رضوی با 8 برگزیده، استان تهران با 7 برگزیده و استان فارس با 

6 برگزیده دارای بیشترین تعداد برگزیدگان هستند.
آزمون ششمین المپیاد دانش آموزی نانو، اردیبهشت ماه سال جاری در 
1۳2 شهر در سراسر ایران برگزار شد. کارنامه شرکت کنندگان در ششمین 
المپیاد نانو از روز شنبه 2۳ خرداد 9۴ بر روی سایت باشگاه قرارگرفته است. 
نیز  شایان ذکر است، کارگاه های عملی تخصصی ویژه برگزیدگان استانی 

درنظر گرفته شده است که اسامی آنها در روزهای آینده اعالم می شود. 
باشگاه  سایت  طریق  از  زودی  به  المپیاد،  عملی  اردوی  جزئیات 
اردو،  به  دعوت  برای  برگزیدگان  با  باشگاه  سوی  از  و  شده  اطالع رسانی 

تماس گرفته خواهد شد. 
گفتنی است که طبق اطالعیه مورخ 9۳/1۰/29 باشگاه نانو، برگزیدگانی 
کنونی  فهرست  در  اند  داشته  اردوی عملی شرکت  در  بار  دو  کنون  تا  که 

حذف خواهند شد. 

اسامی برگزیدگان آزمون ششمین المپیاد نانو 

امتیازشهر آزموناستان آزمونشهراستاننام خانوادگینام
%72.78هشْدخراساى رضَیًیشاتَرخراساى رضَیخسرًٍژادفاطوِ
%70.00تثریسآذرتایجاى شرقیتثریسآذرتایجاى شرقیاتراّیویاى غازاًیفائسُ
%67.22تْراىتْراىتْراىتْراىآفاقیشثٌن

%67.22تْراىتْراىتْراىتْراىّاشویسید هحود اهیي
%64.44شیرازفارسشیرازفارسرئیسیهحودّادی
%63.89تٌدر تَشْرتَشْرتٌدر تَشْرتَشْرًفیسیهحودرضا

%62.78هشْدخراساى رضَیهشْدخراساى رضَیشیرزادهحود هعیي
%62.78رفسٌجاىکرهاىکرهاىکرهاىزًدٍکیلیهحود
%61.67فسافارسفسافارسحسیي زادُهْرًاز

%61.11تْراىتْراىتْراىتْراىزارع تیدکیاتَالفضل
%61.11هشْدخراساى رضَیهشْدخراساى رضَیشریفی اقداشیالْام

%60.00هشْدخراساى رضَیهشْدخراساى رضَیهجیدیهحودرضا
%59.44دزفَلخَزستاىدزفَلخَزستاىطاعی زادُریحاًِ
%59.44سٌٌدجکردستاىسٌٌدجکردستاىرحیویراهیار
%58.89تاتلسرهازًدراىتاتلهازًدراىهٌصَریهحود
%57.78هشْدخراساى رضَیهشْدخراساى رضَیجْاًفرکیَاى
%56.67سٌٌدجکردستاىسٌٌدجکردستاىحاتویپارسا
%56.11تْراىتْراىتْراىتْراىهحوَدیاهیر

%56.11شیرازفارسشیرازفارسرئیسیهحود هْدی
%55.56اسالم آتاد غربکرهاًشاُکرهاًشاُکرهاًشاًُظریدًیا
%55.00شیرازفارسشیرازفارسخردعلی

%53.89زاتلسیستاى ٍ تلَچستاىهشْدخراساى رضَیهشیریاهیرهحود
%52.78هشْدخراساى رضَیًیشاتَرخراساى رضَیّادی زادُحاهد
%52.22شاّرٍدسوٌاىشاّرٍدسوٌاىسلطاًیاحساى
%51.67سٌٌدجکردستاىسٌٌدجکردستاىسْیلیسْیل
%51.11تْراىتْراىتْراىتْراىرضاییزّرا

%50.56تٌدر تَشْرتَشْرتٌدر تَشْرتَشْرهیرزاییشْریار
%50.56تْراىتْراىشْرریتْراىالفحامسیدُ فاطوِ

%50.56داهغاىسوٌاىداهغاىسوٌاىعلیاًژادیهصطفی
%50.56شیرازفارسشیرازفارسهٌتصریزیٌة

%50.56تافتکرهاىتافتکرهاىشکیثاهحود حسیي
%50.00اصفْاىاصفْاىاصفْاىاصفْاىاتَسثا کاظویٌیفاطوِ السادات

%49.44تیرجٌدخراساى جٌَتیتیرجٌدخراساى جٌَتیحٌفی تجدرحیوِ
%48.33اصفْاىاصفْاىاصفْاىاصفْاىحائریًیکتا

%48.33هالیرّوداىهالیرّوداىکرهی جَراتیحسیي
%47.22تْراىتْراىتْراىتْراىجعفریاهیر حسیي

%47.22سٌٌدجکردستاىسٌٌدجکردستاىزهاًیعواد
%46.67زًجاىزًجاىزًجاىزًجاىزریي کورشیَا
%46.67یسدیسدیسدیسداهیٌیّادی
%46.11هشْدخراساى رضَیهشْدخراساى رضَیخطیة زادُزّرا

%46.11الرستاىفارسالرستاىفارسشرف الریفاطوِ
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بازدید معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از 
آزمایشگاه دانش آموزی نانو شیراز

چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری، آقای زرافشان؛ معاون محترم آموزش 
از  کشور  پژوهش سراهای  محترم  مسئول  افشانی؛  آقای  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه 

آزمایشگاه دانش آموزی نانوی شیراز در پژوهش سرای رازی بازدید کردند.
شجاعی؛  آقای  فارس،  استان  پرورش  و  آموزش  معاون  قجری؛  آقای  بازدید،  این  در 
کارشناس مسئول آموزش متوسطه اداره کل، آقای سلیمانی؛ کارشناس مسئول فناوری و گروه 
آموزشی اداره کل و آقای پرنیان؛ مدیر و معاون متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز، آقای 

زرافشان را همراهی کردند.
بازدیدکنندگان در جریان بازدید از آزمایشگاه، با روند فعالیت های پژوهش سرا در بخش های 
مختلف نانو، زمین شناسی، روباتیک، هوافضا، خالقیت، ریاضی، آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، 
به  و  شدند  آشنا  خوارزمی  و  پژوهشگران  جشنواره های  و  علمی  المپیادهای  و  شناسی  زیست 

خاطر فعالیت چشمگیر در زمینه های مختلف از کارکنان پژوهش سرا تقدیر و تشکر نمودند.

برگزاری  طول  در  اسدی،  حمید  مهندس  آقای 
مرحله دوم سه دوره از المپیاد دانش آموزی نانو همراه 
نانو  باشگاه  بودند.  منتخب  دانش آموزان  و  باشگاه 
گفتگویی با ایشان انجام داده که در ادامه آمده است.

1. ضمن عرض سالم؛ لطفا خودتان را معرفی کنید.
از  نانو  فناوری  فارغ التحصیل  هستم،  اسدی  حمید 
دروس  قالب  در   1386 سال  از  مدرس،  تربیت  دانشگاه 

دانشگاهی با فناوری نانو آشنا شده ام.

2. از کی و چگونه با باشگاه نانو آشنا شدید؟ درباره 
سابقه همکاری تان با باشگاه بگویید.

از پاییز سال 90. در 11 نمایشگاه استانی در شهرهای 
مختلف ایران شرکت داشتم و در بیشتر نقاط ایران، علم 
نانو را در قالب سمینار و کارگاه تدریس کرده ام. 3 دوره 
هم به عنوان سرپرست در مرحله دوم المپیاد نانو حضور 

داشتم.

شما  نانو  آموزشی  و  پژوهشی  کارهای  سابقه   .3
چگونه است؟

رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد نانو مواد شدم و 10 
مقاله در کنفرانس های بین الملی ارائه کرده ام، همچنین دو 

ثبت اختراع و چند مقاله دیگر هم در دست تالیف دارم.

4. به نظر شما باشگاه نانو تا چه حد در انجام رسالت 
خود موفق بوده است؟

همین  مجموعه  این  موفقیت  در  زیاد،  بسیار  بسیار 
بس که در بسیاری از نقاط ایران دانش آموزان، دبیران و 
اهالی مشتاق به علم حداقل اسم فناوری نانو به گوششان 
خورده و در جریان فعالیت های نانویی ایران هستند، که 

در بسیاری از موارد دیگر این اتفاق رخ نداده است.

باشگاه  فعالیت های  از  کدامیک  شما  نظر  به   .5
آزمایشگاه  )المپیاد،  است؟  موثرتر  نانو  ترویج  در 
نمایشگاه  نانو،  جشنواره  سایت،  دانش آموزی، 

استانی و انتشارات( چرا؟
کار  کردید،  ذکر  که  مواردی  بین  انتخاب  و  مقایسه 
بسیار سختی است زیرا این فعالیت ها مانند یک زنجیره 
چرا  هستند،  هم  مکمل  نوعی  به  و  بوده  متصل  هم  به 
نمایشگاه های  در  علم  این  با  عالقمندان  از  بسیاری  که 

از کتب منتشر شده،  استفاده  با  و  آشنا شده اند  استانی 
بخش های مختلف فناوری نانو را آموخته اند و با شرکت 
در المپیاد سطح توانایی های خودشان رو باالتر برده اند. 
فعالیت  موفق ترین  عنوان  به  را  یکی  بخواهم  اگر  اما 
انتخاب کنم، آن برگزاری سراسری المپیاد نانو در سطح 

ایران است.

6. فعالیت و سطح علمی دانش آموزان مرحله عملی 
المپیاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

باالتر  و  متفاوت تر  بسیار  المپیاد  عملی  اردوی  سطح 
بسیار سخت تر.  هم  رقابت  مسلما  و  است  اول  مرحله  از 
در بسیاری از موارد سطح برگزیده های مرحله دوم سطح 
خوبی است که بعد از اتمام دوره بهتر هم می شود. البته 
همه  به  احترام  با  بدهم،  نمره ای  بیست،  از  بخواهم  اگر 
با  و  هستند  عزیزم  شاگردان  و  دوستان  که  برگزیده ها 
بسیاری از آنها ارتباط هم دارم، به برگزیده های دوره سوم 
16، دوره چهارم 17 و با ارفاق فراوان به دوره پنجمی ها 

14 می دهم.

7. چه پیشنهاداتی برای بهتر شدن المپیاد نانو دارید؟
برگزاری  می رسد  ذهنم  به  که  پیشنهادی  بهترین 
است،  المپیاد  اول  مرحله  کیفیت تر  با  و  قوی تر  چه  هر 
المپیاد، سواالت  منابع  روزتر شدن  به  امر  این  که الزمه 

مفهومی تر و عمیق تر برای آزمون است.

8. اگر خاطره جالبی در طول اردوها دارید، بیان کنید. 
خاطره که در این چند دوره بسیار زیاد است، اما یکی 
به یاد  ذهنم  در  بچه ها  از  من  که  خاطره هایی  بهترین  از 
است.  دوره  طول  در  آنها  علمی  و  رشد شخصیتی  دارم، 
برگزیده ها با سطوح مختلف و از شهرهای مختلف ایران 
به رقابت می کنند و  در کنار هم قرار می گیرند و شروع 
عالوه بر مطالب علمی، چیزهای دیگری هم یاد می گیرند. 
و  سختی ها  تحمل  نظم،  زمان،  مدیریت  مثل  مواردی 
استرس های احتمالی موقع امتحان و جلسه ارائه، فن بیان 

و غیره که الزمه موفقیت آنها در آینده است.

9. کالم پایانی: 
و کالم آخر؛ همیشه سخت ترین و مهم ترین قسمت 
یک مطلب همین جاست، به عنوان یک عالقمند به نانو به 
همه کسانی که به کار علمی عالقمند هستند چند نکته را 

خاطرنشان می کنم:
فرصت المپیاد نانو یک فرصت طالیی برای شماست 
ببرد،  جلوتر  زندگی  در  سال  ده  را  شما  می تواند  که 
قرار  مختلفی  افراد  بین  در  شما  المپیاد  دوم  مرحله  در 
می گیرید که در این رشته سرآمد و جزو نفرات برتر کنکور 
دکترا و ارشد هستند، بازدیدهای خوبی از مراکزی که در 
این علم بسیار فعال هستند انجام می شود، این فعالیت ها 
بسیار  را  شما  علمی  و  فکری  شما سطح  تالش  کنار  در 

باالتر خواهد برد.
حتما حتما سراغ زبان دوم بروید، اگر انگلیسی شما 
خوب است سراغ زبان بعدی بروید چرا که در دنیای امروز 
الزمه موفقیت، دانستن زبان است. منابع علمی بسیاری 
باز  با دانستن زبان، قفلشان به روی شما  وجود دارد که 

خواهد شد.
در هر جا که هستید و در هر مرحله ای، نا امیدی به 
امکانات  کم.  فرصت  و  هست  رقابت  ندهید،  راه  خودتان 
بسیار زیادی وجود دارد برای هر کسی که به نانو عالقمند 
کنید  سعی  کند.  فعالیت  راه  این  در  می خواهد  و  است 
تدریس هایم  پایان  در  که  جمله ای  کنید.  پیدا  را  راهش 
بیانش می کنم )پشت این جمله یک دنیا تجربه است( را 

به همه شما هدیه می کنم.
پیدا  را  راهش  دهید،  انجام  بخواهید  را  کاری  »هر 

می کنید و اگر نخواهید انجامش دهید، بهانه اش را«.
برای همه عزیزان که در هر جای ایران هستند، آرزوی 

سالمتی و شادی دارم.

گفتگو با
 مهندس حمید اسدی از 

سرپرستان علمی المپیاد نانو



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r شماره 55    خرداد 1394 4

مواد و روش ها

   تهیه ی نانو زاج  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهیه ی  جهت  شده  برده  کار  به  دستگاه های  و  مواد   
پتاسیم  آلومینیوم،  اکسید  از:  عبارتند  زاج  نانو 
سانتریفیوژ  و  سولفوریک، خاک رس  اسید  هیدروکسید، 
برای تهیه نانو زاج ابتدا با انجام دو واکنش شیمیایی 
و فرآیندی خاص زاج ساخته شد. با توجه به تجربه های 
به  رس  خاک  همراه  به  زاج  واکنش،  هنگام  در  گذشته، 
به هم در سانتریفیوژ  از چسبیدن مواد  جهت جلوگیری 
قرار گرفت. عالوه بر این، دو ماده ای که با واکنش های زیر 
تهیه شد جداگانه در سانتریفیوژ قرار داده شدند. این کار 
حداقل دو مرتبه انجام شد. بعد از آن مواد حاصل با هم 
ترکیب گردید و مجددا داخل سانتریفیوژ گذاشته شد. در 
نهایت نانو زاج به دست آمده برای آنالیز به آزمایشگاه مواد 

و متالوژی رازی برده شد.
KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O          (1)
AL2O3+H2SO4=K2SO4+2H2O    (2)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TPS تهیه ی    
مواد و دستگاه های به کار رفته جهت تهیه ی TPS عبارتند 
از:  Internal mixer، Extruder، آون، نشاسته، گلیسرول، 

پلی اتیلن
 TermoPlastic که مخفف واژه  TPS در این پژوهش
در  است،  ترموپالستیک  نشاسته  معنی  به   Starch
ماده  این  تهیه شد.  ایران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 

با راهنمایی اساتید و کارشناسان این مرکز و با استفاده از 
تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی آنجا سنتز گردید. مراحل 
کار به این صورت بود که ابتدا نشاسته ذرت به مدت 1 
با دمای 81 درجه سلسیوس در آون قرار گرفت  ساعت 
گرم  همراه30  به  نشاسته  سپس  شود.  رطوبت گیری  تا 
گلیسرول در extruder قرار داده شدند تا ذوب و ترکیب 
گردند. )از آنجا که نشاسته پیش از رسیدن به نقطه ذوب 
تخریب می شود باید به آن نرم کننده اضافه شود که در 

اینجا گلیسرول نقش نرم کننده را دارد(

   ساخت کفی کفش نانویی . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زاج  بدن،  به  نانویی  ماده ی  ورود  از  جلوگیری  برای 
به TPS نشاسته اضافه شد. زیرا هنگامی که این مواد با 
هم ترکیب می شوند نشاسته TPS همچون آسفالت عمل 
نانوذرات را به بدن نمی دهد. برای  کرده و اجازه ی ورود 
پلی  گرم   27.5 با   TPS ترکیب  از  گرم   25.83 ساخت، 
اتیلن )جهت افزایش انعطاف پذیری( و 1.67گرم نانو زاج 
در دستگاه همزن گذاشته شد تا کامال با هم ترکیب شوند. 
بود. سپس ترکیب  دمای دستگاه 140 درجه سلسیوس 
درجه   191 دمای  با  پرس  دستگاه  در  قالب گیری  برای 
سلسیوس قرار داده شد و در آخر پوشش نفوذپذیری بر 

روی کفی کفش تهیه شده پرس گردید.

   نتایج و بحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهیه  طبق شکل زیر مشاهده می شود که ذرات زاج 
شده به مقیاس کم تر از 100 نانومتر رسیده و در نتیجه 

در مقیاس نانو قرار گرفته است.

 تصاویر XRD تهیه شده در آزمایشگاه پژوهشگاه مواد و 
متالوژی رازی از نانو زاج سنتز شده 

توسط  شده  انجام  باکتری  کشت  نتایج  همچنین 
ساخته  ماده ی  که  می دهد  نشان  ایران  پاستور  انیستیتو 

شده ضد میکروبی و بوگیر است.

   نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
العاده ای  فوق  بوگیری  کفی کفش ساخته شده خاصیت 
ایران ساخته شده  در  بار  اولین  برای  این محصول  دارد. 
است. از مزایای این کفی می توان به سهولت در استفاده، 
دیگر،  بوگیر  مواد  برابر  چندین  بوگیری  خاصیت  داشتن 
زیست  و  بودن  ارزان  بدن،  به  نانومتری  مواد  نفوذ  عدم 
نداشتن  دلیل  به  همچنین  کرد.  اشاره  تخریب پذیری 
مواد شیمیایی باکتری کش از بروز حساسیت های پوستی 

)برخالف اکثر بوگیرها( جلوگیری می کند. 

مقدمه 
مصرف برخی اســپری های ضد بــو و ضد تعریق 

ممکن است حساســیت های پوســتی یا تنفسی به همراه داشــته باشد و از 
طرف دیگر اســتفاده از بعضی محصوالت ضد باکتری نانو نیز می تواند مناسب نباشد. چراکه 

نانوفلزاتی مانند نانوذرات نقره که خاصیت ضد باکتری دارند امکان دارد وارد بدن شــوند. همه این موارد 
می توانند دالیل موجهی باشــند که با احتیاط بیشتری این فرآورده ها به کار روند. همچنین سبب می شود 

تا از جایگزین های طبیعی که خاصیت ضد تعریقی و خوشــبوکنندگی دارند استفاده شود. مهم ترین مزیت 
این ترکیبات طبیعی این است که فاقد اثرات جانبی هستند. استفاده از زاج سفید یک روش کامال قطعی، کم 
هزینه و با ماندگاری طوالنی برای جلوگیری از ایجاد بوی عرق اســت که می تواند بدون بروز هر گونه مشکل 

پوســتی، عرق بدن را کنترل کند. به این ترتیب در این پژوهش کفی کفش بوگیری ساخته شده که در 
آن از زاج سفید استفاده شده است. برای تشــدید خاصیت عرق زدایی، ذرات زاج به کار برده شده در 

کفی کفش به مقیاس نانو در آمده است. 
نانوذرات بــه کار رفته در جوراب های نانویی موجود در بازار به علت تماس مســتقیم با پوســت 

احتمال دارد که وارد بدن شوند، اما نانوذرات زاج ســفید موجود در این کفی کفش به علت استفاده از 
TPS )نشاسته ترموپالستیک( به هیچ عنوان وارد بدن نمی شود، در نتیجه اثرات جانبی ندارد. 

هدف اصلی این پژوهش ارائه ی یک محصول ضد باکتری و بوگیر فوق العاده اســت که هیچ 
گونه عوارض جانبی نداشته باشــد، خاصیت بوگیری آن چندین برابر مواد دیگر 

بوده و نیز زیست تخریب پذیر باشد.

مقاالت

ساخت کفی کفش بوگیر و ضد باکتری نانویی
محققان: 

فاطمه ترابی، سارا یزدان نژاد 

 کرج، پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرا
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هوای داخل خودرو

خواص نانوذرات دی اکسید تیتانیوم:
نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم عضــو مهمی از 
خانواده ی بزرگ نانوذرات هستند. این نانوذرات به سبب 
ایجاد خاصیت خودتمیزشــوندگی برای سطوح از ابتدای 
شــکل گیری فناوری نانو مورد توجه بوده اند. از این نوع 
فوتوکاتالیست می توان برای ساخت شیشه ها و آجرهای 
خودتمیزشونده در تمامی ساختمان ها استفاده کرد. عالوه 
بر این، با پوشــش دهی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر 
زیرالیه های مناسب می توان فیلترهای کارآمدی برای از 

بین بردن بو و تصفیه آب، فاضالب و هوا تهیه کرد. 

روش ساخت فیلتر:
 برای ســاخت این فیلتر مقدار 1 گرم شــنبلیله و 
0/5 گرم کتیرا در حالل دی اکســید تیتانیوم ریخته و 
به خوبی با دستگاه مخصوص )مگنت( هم زده می شود. 
در حین هم زدن بــه مخلوط حرارت داده می شــود تا 
یکنواخت گردد. در آخر مقدار کمی دی اکسید تیتانیوم 
به آن افزوده و مجددا به هم زده می شود. سپس مخلوط 
حاصل بــر روی فیلتر تهیه شــده به وســیله ی قلم مو 
پوشانده می شود. 24 ساعت طول می کشد تا فیلتر کامال 
خشــک و برای اســتفاده و آزمایش آماده شود. الزم به 
ذکر است که پوشــش دهی مواد بر روی فیلتر به صورت 
الیه به الیه بر روی قسمت خارجی فیلتر انجام می شود. 

روش سنتز دی اکسید تیتانیوم:
ابتــدا 20 میلــی لیتــر TICL3 و 60 میلی لیتر 
NH4OH بــا هم مخلوط می شــود. محلــول حاصل 
در دمای اتاق برای مدت 48 ساعت نگهداری شده، سپس 
محلول سفید رنگ دی اکسید تیتانیوم سانتریفوژ می گردد 
و رســوب جامد آن جدا می شود. رســوب با آب مقطر دو 

بار تقطیر شده سه بار شستشــو داده می شود و در پایان، 
جسم جامد حاصل در محلول پروپانول شسته و داخل آون 
خشک می شود )دمای آون 120 درجه سانتیگراد است(.   

 

                                                                           

شکل 1: طیف XRD نانوذرات اکسید تیتانیوم

شکل 2: طیف UV-VIS نانوذرات اکسید تیتانیم

                                                             
آزمایش فیلتر: 

برای آزمایش فیلتر تهیه شده، از فیلتر خودروی پژو 
405 استفاده شد و فیلتر ســاخته شده جایگزین فیلتر 
خودرو گردید تا از ورود آلودگی هوا و مواد ریز غیرقابل 
مشــاهده با چشــم غیرمســلح  به درون اتاقک خودرو 
جلوگیری کند. شیوه تعبیه فیلتر در اشکال زیر نمایش 

داده شده است.

 

شکل3: تعبیه فیلتر و آزمایش آن

 

شکل4: نحوه استفاده از فیلتر

نتیجه گیري
نانو اکســید تیتانیوم ســنتز شــده دارای قطری 
حدود 2۰ نانومتر و مخلوط همگن تهیه شده از کتیرا، 
شنبلیله و نانو اکسید تیتانیوم چســبندگی مناسبی بر 
روی کاغذ فیلتر دارد. همچنین تســت انجام شده با 
دستگاه آنالیز گازی نشان دهنده آن است که گازهای 
آالینده مثل دی اکســید کربن و مونو اکســید کربن 
در نمونه هوای خروجــی از فیلتر وجود ندارد و درصد 

اکسیژن مقدار ثابتی است.

محققان: هانیه صلح میرزایی )نام پدر رضا(

 هانیه صلح میرزایی )نام پدر محمدرضا( 

 اساتید راهنما: محمد کزازی، محمد حسین صالحی 

پژوهش سرای دانش آموزی تویسرکان

مقدمه
آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا گفته می شــود که می تواند برای 
انسان یا محیط زیست او مضر باشــد. آالینده های هوا ممکن است طبیعی و 
یا ساخت دست بشر باشــند. ترکیبات آلوده کننده ی هوا به دو دسته گازها 
و ذرات جامد تقسیم می شوند. آالینده های جامد، ذرات با قطر کم تر از 2/5 
و 10 میکرومتر هســتند. ذرات با قطر کم تر از 2/5 میکرومتر برای سالمتی 

مضرند.  بیشتر 
گازها نیز شامل مونو اکســید کربن، دی اکســید نیتروژن، دی اکسید 

گوگرد، هیدروکربن ها، ازن و ... است.                                       
وســایل نقلیه موتوری از جملــه مهم ترین آلوده کنندگان هوا به شــمار 
می روند. از این رو، آلودگی هوا معموال در ترافیک  شهرهای بزرگ و صنعتی 
زیاد اســت. در این هنگام درون اتاقک خودرو آلودگی بیشــتر از بیرون آن 
است و موجب ناراحتی می شود. راه حلی که در این پژوهش برای جلوگیری 
از آلودگی درون اتاقک خودرو در نظر گرفته شــده استفاده از فیلتری است 
که با موادی مانند دانه های شــنبلیله، کتیرا و نانو اکســید تیتانیوم پوشش 
داده شده است. از نانوذرات اکســید تیتانیم به جهت خاصیت فتوکاتالیستی 
آن برای شکســتن مولکول های آالینده هوا در داخل اتاقک خودرو استفاده 

شده است. 
بــا توجه به نتایــج قابل قبول فیلتر تهیه شــده در حــذف آالینده های 
گازی، اســتفاده از این فیلتر می تواند در کالن شــهرها و شهرهای صنعتی 
که میزان آلودگی زیاد اســت مفید واقع شــود. خصوصا در فصل سرما که 

وارونگی هوا نیز رخ می دهد.
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با نانوحباب ها زمین را شستشو دهید! بازیافت اکسیژن داخل فضاپیما با استفاده از فناوری نانو

آزمایشگاه روی تراشه

امروزه دانش پزشــکی به یاری گسترش و پیشرفت 
فناوری هــای جدیــد، قــادر بــه تشــخیص و درمان 
بیماری های گوناگون بر پایه علوم الکترونیک، زیســت 
شیمی و نیز فناوری نانو شده اســت. "آزمایشگاه روی 
تراشه" یکی از مهم ترین مواردی است که با توسعه این 
فناوری ها روند تشــخیص و درمان بیماری ها را تسریع 
بخشیده و از ســوی دیگر ابعاد و اندازه های ظریف تر و 

مناسب تری را در اختیار متخصصان قرار داده است. 
این آزمایشــگاه عبارتســت از میلیون ها نانوابزار و 
نانوحســگر بر روی یک تراشــه که در هماهنگی کامل 
با هــم کار می کنند تا به قابلیت هــا و توانایی های مورد 
نظر دست یابند. سیاالت از داخل کانال های این تراشه 
عبور کرده و مــورد آنالیز قرار می گیرنــد. ایده ی اولیه 
بجود آمدن این سیســتم بر این مبنا اســت که بجای 
آنکه نمونــه ی بافت یا خون یک موجود به آزمایشــگاه 
برده شــده و مورد آزمایــش قرار گیرد، آزمایشــگاهی 
در ابعاد کوچک و ســازگار با بدن موجود زنده طراحی 
شود و با هدایت آن در درون بدن فرد تمام فرآیندهای 
نمونه گیری، کشــت، آنالیز و کلیه فرآیندهای شیمیایی 
و فیزیکی الزم انجام شود و نتیجه با استفاده از امکانات 
مخابراتی طراحی شــده بر روی آن به گیرنده ای که در 
خــارج از بدن قرار دارد ارســال گــردد و بدین ترتیب 

فرآیند تشخیص صورت گیرد.

 دارورسانی هوشمند
 

بســیاری از داروها نه تنها خواص درمانی مناسبی 
ندارند، بلکه عــوارض جانبی زیادی نیز از خود نشــان 

می دهند، زیــرا عالوه بر نقطه اثر ویژه ی خودشــان، بر 
نواحی دیگر بدن نیز تاثیر می گذارند .

برای اینکــه یک دارو از لحاظ درمانــی موثر بماند، 
الزم اســت تا رســیدن به محل اثر محافظت شــود و 

ویژگی های زیستی و شیمیایی آن حفظ گردد.
 Paul Ehrlich در قــرن 19، حاملین دارو را به 
عنوان جعبه های جادویی بیان کرد که می توانند دارو را 
دقیقا به همان سلول هدف منتقل کرده و به سلول های 

مجــاور، آســیبی وارد ننمایند.  فناوری نانــو، امکانات 
زیادی را برای توســعه و بهبــود کیفیــت انتقال دارو 
فراهم نموده اســت، به طوریکه سیســتم های هوشمند 
حامل دارو، حاللیت، پایــداری، کنترل دوز و نیمه عمر 

حضور دارو را در گردش خون بهبود بخشیده اند.
حاملین دارو باید بــه راحتی در گردش خون جا به 
جا شوند، از طرفی هم بایستی به اندازه ی کافی کوچک 
و انعطاف پذیر باشند تا اوال، بتوانند به سادگی به سلول 
مورد نظر برســند و ثانیــا، توانایی آزادســازی دارو در 
ســلول و یا بافت هدف را داشته باشند. زمان آزادسازی 
دارو نیز مهم است، زیرا اگر دارو خیلی سریع آزاد شود، 
امکان جذب کامل آن وجود ندارد و یا ممکن اســت با 

تحریک لوله گوارش، عوارض جانبی داشته باشد. 
اســتفاده از دارورسانی هوشــمند به طور خاص در 
درمان ســرطان اهمیــت دارد. چون داروهای شــیمی 
درمانی برای ســلول های عادی و ســرطانی مانند سم 

عمل می کند.

 ترمیم استخوان با استفاده از نانوسرامیک ها

از نانوســرامیک های با اســتحکام بــاال می توان به 
صــورت یک خمیــر قابل جریــان و شــکل پذیر که به 
استخوان های محکم تبدیل می شــود، استفاده کرد. در 
صورتی که در اســتخوان از این نوع مــواد به کار رود، 
سازگاری زیســتی تا حد بســیار زیادی باال می رود. در 
ضمن نســبت به ســیمان های مصنوعی، نانوسرامیک ها 
این قابلیت را دارند که در هر دو نوع استخوان هایی که 
وزن را تحمل می کنند و یــا وزن را تحمل نمی کنند به 

کار برده شوند.

کاربردها و دستاوردها

شرکت تینانت )Tennant( نســل جدید فناوری خود را 
با عنــوان ec-H2O NanoCleanTM به بــازار عرضه کرده 
اســت. این فناوری، یک دستگاه زمین شــوی است که در 
سال 2008 تجاری سازی شــده و در آن از نانوحباب برای 
تمیز کردن زمین و از بین بردن ترکیبات آالینده اســتفاده 

می شود. 
در این دستگاه، آب با اســتفاده از انرژی الکتریکی، به 
نانوحباب های تمیزکننده تبدیل می شــود؛ با این کار هزینه 
تمیز کردن و اثرات زیســت محیطی آن کاهش می یابد. در 
این روش، نیازی به استفاده از مواد شــیمیایی تمیزکننده 
نیست، در عوض، آب تبدیل به میلیون ها نانوحباب می شود 

که می تواند فرآیند تمیز کردن را تسهیل کند.
نانوحباب هــای تــوده ای بــه مجموعــه ای از گازهای 
نانومقیاس گفته می شــود که ابعادی کم تر از یک میکرون 
دارند. این نانوحباب ها به صورت کروی بوده و در فاز ســیال 
معلق هســتند. این حباب ها تا چند ســاعت پایدار هستند. 
محققان این شــرکت بــا همکاری مجموعه دیگری نشــان 
داده اند که میان ایــن نانوحباب ها و اثربخشــی تمیزکاری 

دستگاه رابطه  وجود دارد.
این شــرکت از ســال 2008 تا کنون بیش از 65 هزار 

دستگاه زمین شوی را تولید و فروخته است.

بازیافت  به دنبال ساخت دستگاه  ناسا 
اکســیژن با نوعی نانوکامپوزیت است. این 
دستگاه برای سفر انسان به مریخ که 8 ماه 
به طول خواهد انجامید بسیار کاربرد دارد.

ناسا، دانشگاه تگزاس را به عنوان یکی 
از چهار موسسه ی همکار خود برای پروژه 
بهبود بازیافت اکســیژن و استفاده مجدد 
آن در فضاپیما، انتخاب کرده اســت. این 
گروه تحقیقاتی قصد دارند روی ســاخت 
راکتور الکتروشــیمیایی میکروســیالی برای جدا کردن اکسیژن از دی اکســیدکربن کار کنند. این راکتور 
که قرار است در طول ســال آینده ساخته شود اکســیژن را از هوای بازدم افراد داخل کابین جدا می کند. 
این دســتگاه از آب و دی اکســید کربن به عنوان مواد اولیه استفاده کرده تا اکســیژن و هیدروکربن هایی 
نظیر متان تولید کند. گازهای هیدروکربنی به بیرون از کابین فرســتاده شده و اکسیژن برای تنفس مورد 

استفاده قرار می گیرد.
الکترود نانوکامپوزیتی این دســتگاه با پتانســیل های بسیار پایین می تواند به ســرعت اکسیژن ایجاد 
کند. این بدان معناســت که این نانوالکترود می تواند در زمان کم، با مصرف انرژی بسیار کم مقدار اکسیژن 
زیــادی را تولید کند. مصرف انــرژی در فضاپیماها اهمیت زیــادی دارد، زیرا انــرژی در آنجا از پنل های 
خورشیدی تامین شده و مقدار تولید انرژی کم است. بنابراین، این دستگاه باید کوچک و کم مصرف باشد.

در حال حاضر نرخ بازیافت فناوری استفاده شده در ایستگاه های فضایی 50 درصد است. با افزایش این 
نرخ می توان مقدار اکسیژن حمل شده را کاهش داد و به جای آن اســباب و تجهیزات مورد نیاز را به فضا 

منتقل کرد و زمان ماموریت های فضایی را افزایش داد.

فناوری نانو در
 پزشکــی
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آیا می دانید که ...

یافته های دانشمندان نشان می دهد که با کوچک شدن اندازه ذرات مواد، خواص آنها نیز تغییر می کند 
و یک ماده در اندازه ی نانومتر ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی متفاوتی بــا ذرات بزرگ تر از خود دارد. به 
عنوان مثال مواد نانومتری واکنش پذیرتر از مواد بزرگ تر هســتند و خواص نوری متفاوتی نیز دارند. خواص 
شــگفت انگیز مواد در مقیاس نانو، انگیزه ایجاد مواد در ابعاد کوچک تر مثال پیکو را برای دستیابی به خواص 
مطلوب تر تقویت می کند. اما در این زمینــه محدودیت هایی نیز وجود دارد؛ اندازه ی اتم ها در حدود 10- 10 
متر است. اگر بخواهیم به ســمت فناوری های کوچک تر از نانو حرکت کنیم، یعنی باید وارد محدوده  ی اتم، 
یعنی محدوده ی الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و ســایر ذرات زیر اتمی شویم، با استفاده از این ذرات زیر 

اتمی، ابتدا یک اتم بسازیم و سپس با کنار یکدیگر قرار دادن اتم ها، موادی را با خواص جدید بنا کنیم.
اما، ما در طبیعت، ذرات زیر اتمی را به صورت جداگانه نمی یابیم و برای دسترســی به آنها باید به محدوده ی 
درون اتم ها وارد شویم. عالوه بر این، کنار هم قرار دادن آنها، از نظر مالی و زمانی، مقرون به صرفه نیست. گرچه هم 
اکنون تعدادی عنصر مصنوعی در صنعت تولید شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، اما این عناصر نیمه عمرهای بسیار 
کوتاهی در حدود کسری از ثانیه دارند. غیر از این موارد، ما می خواهیم با کنار یکدیگر قرار دادن ذرات زیر اتمی نظیر 

الکترون، پروتون و نوترون، اتم ها را بسازیم. در حالیکه طبیعت، بسیاری از اتم ها را در اختیار ما قرار داده است. 

به طور کلي محصوالت در دنیای نانو با دو رویکرد »باال به پایین« و »پایین به باال« ساخته مي شوند.  
در رویکرد بــاال به پایین براي تولید محصول، یک ماده توده اي را شــکل دهي و اصالح مي کنند. در 
حقیقت در این روش، یک ماده بزرگ را برمي داریم و با کاهش ابعاد و شکل دهي آن، به یک محصول 

با ابعاد نانو مي رسیم. 
رویکرد پایین به باال درست عکس رویکرد باال به پایین است. در این رویکرد، محصول از طریق کنار هم قرار 
دادن مواد ساده تر به وجود مي آید، مانند ساخت یک موتور از قطعات آن. در حقیقت کاري که در اینجا انجام 
مي شود، کنار هم قرار دادن اتم ها و مولکول ها براي ساخت یک محصول نانومتري است. حاال با استفاده از 

این تعریف، روش های تولیدی که در زیر آمده را در دو دسته »باال به پایین« و »پایین به باال«  قرار دهید.

تولید در دنیای نانو

خودچیدمانی.انحالل

رسوبدهیازمحلول

تراشیدن.ذوبکردن

الکتروریسی.سل-ژل

لیتوگرافی.آسیابکردن

تبلور.رسوبدهیفازبخار

جابجاییاتمهابامیکروسکوپنیرویاتمی
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اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
واریز و تصویــر فیش بانکی آن را به همراه مشخصات خــود 
مطابق فرم ذیل، به نمابــر 22896412-021 یا به نشانی 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
هر عدد 1300 تومانزیر 100 نسخه

هر عدد 1200 تومان100 تا 500 نسخه

هر عدد 1000 تومانباالی 500 نسخه

معرفی آزمایشگاه تخصصی نانوی پژوهش سرای اشراق شهرستان دورود

      پژوهش سـرای دانش آمـوزی اشـراق دورود بـه منظور 
گسـترش فرهنـگ تحقیـق و پژوهـش در بیـن دانش آمـوزان 
و هدایـت اسـتعداد و رشـد خالقیـت آنهـا در 1۳8۳  راه اندازی 
شـده اسـت. این مرکز دارای مجهزترین امکانات آزمایشگاهی 
و کارگاهـی اسـت و کالس هـای شـیمی، فیزیـک، جغرافیـا، 
روباتیک، حرفه و فن، زیسـت شناسـی، ریاضی، علوم و کارگاه 

چنـد منظوره آمـوزش ابتدایـی در آن برگزار می شـود.
کتابخانـه و سـایت مجهـز بـه اینترنـت پرسـرعت ایـن 
مرکـز نیـز بسـتر مناسـبی بـرای انجـام طرح هـا و تحقیقـات 

اسـت. مرکـز  کارشناسـان  و  دبیـران  دانش آمـوزان، 
از جملـه انجمن هـای فعـال ایـن پژوهش سـرا، انجمـن 
نانـو اسـت کـه از سـال 1۳89 فعالیـت خـود را بـه صـورت 
مسـتمر و مـدون آغـاز نمـوده اسـت و در سـال تحصیلی 9۴-
9۳ توانسـته 6۰۰ نفـر از دانش آمـوزان عالقمنـد بـه شـرکت 
در ششـمین المپیـاد کشـوری علـوم و فنـاوری نانـو را ثبت نام 
نمایـد. همچنیـن در این سـال تحصیلی بنابر اعـالم مدیر این 
پژوهش سـرا، آقـای ولی الـه قائد رحمتـی، برای کلیـه مناطق 
آمـوزش و پرورش لرسـتان حدود ۴۰ سـمینار تخصصی نانو با 

همـکاری مـدرس سـتاد نانو برگزار شـده اسـت.
در اسـفندماه 9۳ بـا حضور آقای دکتر سـاعدی از باشـگاه 
نانو، سـرکار خانم بیات مدیر گروه های آموزشـی متوسطه اداره 
کل آمـوزش و پرورش اسـتان لرسـتان، آزمایشـگاه تخصصی 
نانو در پژوهش سـرای اشـراق شهرسـتان دورود افتتاح گردیده 
و اکنـون آمـاده خدمت رسـانی بـه کلیـه همـکاران، اسـاتید 
دانشـگاه و دانش آمـوزان عالقمنـد بـه فعالیت های نانو اسـت. 
در ادامـه توضیـح مختصـری بـرای دو نمونـه از دسـتگاه های 

ایـن مرکز آمده اسـت.

نظرسنجی

لطفا متن گزینه مورد نظر را همراه با شماره نظرسنجی 
و نام و نام خانوادگی خود به شماره زیر پیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان در 
نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود
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چنانچه عالقمند به معرفی مرکز و یا سایت خاصی در این ماهنامه هستید لطفا با پست الکترونیکی 
zangnano@nanoclub.ir مکاتبه نمایید. 

چنانچه امکان افزایش تعداد صفحات 
تمایل  باشد،  داشته  وجود  نانو  زنگ 
بخش های  از  کدامیک  مطالب  دارید 

آن بیشتر شود؟

  1   اخبار
  2   مقاالت دانش آموزی

  3    معرفی کاربردهای فناوری نانو 
  4    معرفی مراکز و سایت های نانو

  5    سرگرمی

 دستگاه انفجار الکتریکی سیم
     بطورکلـي مکانیـزم تولیـد نانـوذرات بـا ایـن روش بـه 
ایـن صورت اسـت که جریـان الکتریکي بـه همراه ولتاژ بسـیار 
بـاال وارد سـیم نـازک شـده، موجـب انفجـار الکتریکي سـیم و 
تبدیـل آن بـه پالسـما و در نهایـت نانـوذرات فلـزي مي شـود. 
از مزیت هـای منحصـر بـه فـرد ایـن روش تولیـد پیوسـته و 

همچنیـن نـرخ تولیـد باال اسـت.
از میـان کلیـه روش هـاي موجود در زمینه تولیـد نانوذرات 
فلـزي،  روش انفجـار الکتریکـی اقتصادي تریـن و صنعتي ترین 
روش موجـود اسـت. یکـي از بزرگ تریـن مزایـاي ایـن روش 
قابلیـت تولیـد نانوپودرهـاي فلـزي و اکسـیدي و نانوکلوئیـد 
فلـزی از طیـف وسـیعي از فلـزات اسـت. در واقـع هـر فلـزي 
را کـه بتـوان از آن سـیم نـازک تهیـه نمـود، امـکان تولیـد 

نانـوذرات از آن فلـز وجـود خواهـد داشـت. ایـن روش بسـیار 
کـم هزینـه و دارای بـازده نسـبتا بـاال )در حـدود 85 درصـد( 
اسـت و از آن جهـت کـه داراي تولیـدات جانبـي نمي باشـد، 

بسـیار زیسـت سـازگار است.
 

دستگاه همگن ساز فراصوتی پروبی
      امـواج مافـوق صـوت بـه دسـته ای از امـواج مکانیکـی 
گفته می شـود که فرکانس نوسـان آنها از محدوده شـنوایی انسان  
فراتـر اسـت. این محدوده ی کاری سـبب ایجاد ارتعـاش محیط با 
سـرعت های بـاال و بـه  دنبال آن ایجـاد حفره های متعـدد و ریز در 
داخـل مایع می شـود که بـه این حالت کاویتاسـیون می گویند. این 
فرآیند می تواند به پاشـش مایع با سـرعتی در حـدود ۴2۰ کیلومتر 
در سـاعت، ایجاد فشـاری معـادل 2۰۰ بار و یا دمـای باالی ۴5۰۰ 

درجـه سـانتیگرادی در آن شـود. بـا اسـتفاده از قابلیت هـای امواج 
اولتراسـونیک کـه گفتـه شـد، می تـوان ذرات مایـع و یـا جامـد را 
کـه سـخت یـا نـرم باشـند، همگن کـرد. به طـور خالصـه کاربرد 
همگن سـازی در آزمایشـگاه های تحقیقاتی را می تـوان به  صورت 

زیـر دسـته بندی کرد:
1. شکسـتن سـلول، باکتـری، ویـروس و بافت هـا بـه  طـور 

مثـال جهت اسـتخراج سـلول
2. بـه حالـت امولسـیون درآوردن مـوادی که به سـختی قابل 

حل هسـتند ماننـد روغـن در آب و یـا ذرات در حد میکرومتر
۳. مخلوط کردن مواد شیمیایی جهت واکنش بر یکدیگر

تحقیقاتـی  مـوارد  در  نانومتـر  درحـد  ذرات  جداسـازی   .۴
اتومبیـل  صنعـت  فنـاوری،  زیسـت  پزشـکی، 

5. تولید محلول های ترکیبی


