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مقاله

انیشتین
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بــا ایــن حــال ،دانشــمندان دســت از بررســی و تحقیــق در
رابطــه بــا امــواج گرانشــی نخواهنــد کشــید .آن هــا هنــوز
نمــی داننــد کــه نظریــه کوانتــوم را چگونــه بــا نظریــه
98ســال پیــش ،آلبــرت اینشــتین در نظریــه نســبیت عــام نســبیت تطبیــق دهنــد .پــس هنــوز هــم ایــن احتمــال
خــود ،بــه امــواج گرانشــی اشــاره کــرد ،مــوج هایــی کــه وجــود دارد کــه بخــش هایــی از نظریــه اینشــتین مــورد
در بعــد فضا-زمــان حرکــت مــی کننــد .امــا حــاال پــس تاییــد قــرار نگیــرد ،صرفــا بایــد منتظــر مانــد.
از یــک قــرن ،دانشــمندان موفــق شــدند تــا وجــود چنیــن
موجــی را در دنیــای پیرامــون تاییــد کنند .به جــرات ،این فضا-زمــان را هماننــد یــک صفحــه ی کشــیده شــده
اتفــاق ،یکــی از بــزرگ تریــن یافتــه هــای چندیــن دهــه و محکــم در نظــر بگیریــد ،مثــل صفحــه پالســتیکی
ی اخیــر علــم و دانــش اســت .بــرای درک مفهــوم امــواج ترامپولیــن .وقتــی شــی بزرگــی مثــل یــک ســتاره یــا
گرانشــی نبایــد بــه دنبــال تعریــف ســادهای بگردیــد زیــرا ســیاهچاله روی آن قــرار بگیــرد ،صفحــه ی فضا-زمــان
ایــن مفهــوم بــه خــودی خــود ســاختاری پیچیــده دارد .دچــار کشــیدگی شــده و مــا ایــن کشــیدگی را به شــکل
بــا ایــن وجــود میتوانیــد امــواج و نوســانهایی را در جاذبــه حــس مــی کنیــم .........یــک رصدخانــه ی
بعــد چهــارم یــا همــان فضا-زمــان تصــور کنیــد کــه بــا بســیار بــزرگ بــوده کــه دارای دو بــازی.....و........
ُ
ســرعت نــور منتشــر و پراکنــده میشــوند .ایــن مــوج هــا ماننــد اســت .لیزرهــای قدرتمنــدی در طــول ایــن 4
زمانــی ایجــاد مــی شــوند کــه دو ســیاه چالــه ،دو ســتاره کیلومتــر جریــان دارنــد و امــواج گرانشــی را ثبــت مــی
نوترونــی یــا یــک ســتاره نوترونــی و یــک ســیاه چالــه ،بــا کننــد .وقتــی نــور لیــزر از یــک ســر بــازو ،بــه انتهــای
یکدیگــر برخــورد کننــد .در ایــن حالــت ،آن هــا ســبب دیگــر مــی رســد ،یــک آینــه آن را بــه تقاطــع از آنجایــی
خمیدگــی در بعــد فضا-زمــان شــده و آن را بــه فضــای کــه هــر دو نیمــه ،بــا یکدیگــر مســاوی هســتند و نــور
پیرامــون خــود منتقــل مــی ســازند .ایــن چنیــن اســت کــه لیزرهــا هــم بــا ســرعت نــور درون آن هــا حرکــت مــی
انســان هــا در زمیــن هــم تاثیــر ان را خواهنــد یافــت .کنــد ،ذرات همزمــان بــه نقطــه تقاطــع رســیده و بــاز مــی
رصدخانــه ....و دانشــمندانی کــه روی ایــن پــروژه کار گردنــد .بنابرایــن اگــر در هــر لحظــه ،مــوج گرانشــی
مــی کردنــد ،مســئولیت اکتشــاف ایــن امــواج را بــه از میــان آن هــا گــذر کنــد ،تســاوی بــر هــم خــورده
عهــده دارنــد .رصدخانــه ...دو ســاختار...مانند دارد و نورهــا همزمــان بــه نقطــه ی تقاطــع نمــی رســند.
کــه در واشــنگتن و لوییزیانــا واقــع شــده انــد و به وســیله اینگونــه مــی تــوان بــه میــزان و شــدت امــواج نیــز پــی
سنســورهای آن ،دانشــمندان توانســته انــد امــواج را رصــد بــرد .اگــر یــک مــوج گرانشــی بســیار انــدک باشــد ،در

دســت آخــر در  11فوریــه ســال  ،2016دانشــمندان بــا
قطعیــت تمــام توانســتند وجــود امــواج گرانشــی را اثبــات
کــرده و بخشــی از نظریــه نســبیت انیشــتین را تاییــد
نمایند.چــرا در طــول ایــن  100ســال چنیــن تحقیقاتــی
انجــام نشــده بــود؟
در ســال  ،2014فیزیکدانانــی کــه پــروژه تحقیقاتــی
را بــا تلســکوپ  BICEP-2در قطــب جنــوب انجــام
میدادنــد شــواهدی از کشــف امــواج گرانشــی ارائــه
دادنــد امــا در ادامــه عنــوان شــد احتمــال اینکــه اثــرات
ایجــاد شــده توســط گــرد و غبــار از فضــای دوردســت
بــه چشــم آنهــا آمــده باشــد وجــود دارد .در ســال
 1993نیــز دو فیزیکــدان بــه خاطــر مطالعاتــی کــه در
زمینــه ســتارههای نوترونــی چرخــان یــا همــان تــپ
اخترهــا (کــه رفتارشــان بــا اســتناد بــه پیشبینــی انیشــتین
توجیهپذیــر بــود) انجــام دادنــد جایــزه نوبــل را کســب
کردنــد .امــواج گرانشــی میتوانســتند انــرژی چرخشــی
ایــن دو ســاختار غولپیکــر را تخلیــه کننــد تــا حرکــت
چرخشــی در فاصلــه نزدیکتــری ادامــه یابــد امــا ایــن
بررســی نیــز بــه عنــوان یــک نتیجــه اســتنتاجی و نــه یــک
مــدرک قطعــی درنظــر گرفتــه شــد.

گفت و گویی با
موسس  8کارخانه
ریخته گری
______| پریا ارمند | لیال کاویانی |______

.1لطفا برای شروع خودتان را معرفی کنید؟

اینجانــب رحیــم نصــر متولــد ســال  1328در شــهر
اصفهــان مــی باشــم دارای مــدرک کاردانــی بــوده و بــه
دلیــل مشــکالتی قــادر بــه ادامــه حصیــل نبــوده ام .ســابقه
ای  43ســالع در ضمینــه ی کاری دارم کــه حــدود 35
ســال آن در ضمینــه ی فنــی و ریختــه گــری بــوده اســت
با کشف امواج گرانشی به پایان فیزیک رسیدیم؟
 .کار خــود را از ذوب آهــن آغــاز کــرده و همچنیــن در
خیــر! هنــوز پرسـشهای بیشــماری در ذهــن بشــر وجــود شــرکت هــای مختلــف و متعــددی کار کــرده ام.
دارد زیــرا براســاس علــم محــدود مــا ،چیــزی در حــدود تــا کنــون  8کارخانــه ریختــه گــری راه انــدازی کــرده
 96درصــد از جهــان هســتی هنــوز کشــف نشــده اســت .ام .در ســال  1365اولیــن کارخانــه ریختگــری را در
قســمتی کــه هنــوز بــا الفــاظ و عناوینــی ماننــد مــاده بخــش خصوصــی در قــم تاســیس کــردم .در ســال
ســیاه و یــا انــرژی ســیاه رازآلــود از آنهــا یــاد میکنیــم  1375شــرکت فــوالد اخگــر را راه انــدازی کــردم کــه
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پــس از اینکــه اینشــتین نظریــه نســبیت عــام را مطــرح
کــرد ،وی فــرض را بــر ایــن گذاشــت ،امــواج گرانشــی
زمانــی ایجــاد مــی شــوند کــه دو جســم بــزرگ بــا
یکدیگــر برخــورد کننــد .و حــاال ایــن مســئله رســما
تاییــد شــده .حــق بــا اینشــتین بــود و یــک قــرن طــول
کشــید تــا حــرف او بــه اثبــات رســد.

مصاحبه

اثبات ادعای

نمایند.نظریــه نســبیت عــام ،دو مســئله کامــا متفــاوت
را بــا یکدیگــر ترکیــب مــی کنــد تــا شــیوه کارکــرد
دنیــا را توصیــف نمایــد .نســبیت اینشــتین نشــان داد کــه
چگونــه جــرم و انــرژی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند
و از ســوی دیگــر ،قانــون جاذبــه نیوتــن هــم توضیــح مــی
دهــد کــه چگونــه اشــیاء در دنیــا بــه یکدیگــر متصــل
باقــی مانــده انــد.

حــد  1هــزارم قطــر پروتــون ،و تغییــر در بازوهــا ایجــاد
کنــد ،دو نــور هیچــگاه همزمــان بــا یکدیگــر برخــورد
نخواهنــد داشــت .دانشــمندان بــرای بررســی وضعیــت
امــواج ،حتمــا بــه دو بــازو در رصدخانــه نیازمندنــد .تــا
تاثیــر یکــی ،بردیگــری را متوجــه شــوند .......بــه ایــن
علــت دقــت باالیــی داردکــه بــا ســرعت نــور کار مــی
کنــد و هیــچ چیــز بهتــر از ســرعت نــور بــرای ســنجش
امــواج گرانشــی نیســت .ایــن دو بــازو در ســال 1999
ســاخته شــدند و از ســال هــای  2002تــا  2010کار
خــود را آغــاز کردنــد .ســپس بــرای مدتــی دســتگاه هــا
خامــوش شــد و ارتقــا یافتنــد کــه آن هــا را ســه برابــر
قــوی تــر و حســاس تــر از قبــل نمــود.

هنــوز بــرای بشــر ناشــناخته مانــده اســت .پرس ـشهایی
ماننــد دلیــل پایــداری کهکشــا ن و ســیارهها و یــا حتــی
تعــداد کهکشــانها پرســشهایی هســتند کــه بــا پایــان
اســتدالالت مرتبــط بــا نظریــه انیشــتین ،تــازه آغــاز
میشــوند
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مصاحبه

 .2چه ویژگی باعث منحصر به فرد شدن شرکت 		
شما شده وآن را از سایر شرکت ها متمایز کرده است؟
از زمــان تاســیس شــرکت تاکنــون بیشــترین تــاش مــا
ایــن بــوده کــه قطعــات و تجهیزاتــی را تولیــد کنیــم کــه
ریشــه خریــد خارجــی داشــته و در کشــور تولیــد نمــی
شــود و ایــن ویژگــی ســبب تمایــز ایــن شــرکت از ســایر
شــرکت هــای ریختــه گــری شــده اســت.
		
.3چگونه وارد صنعت شدید و تصمیم
گرفتید یک فرد صنعتی باشید؟
اگرچــه مــن در خانــواده ی صنعتــی متولــد شــدم و
پدروپدربزرگــم صنعتگــر بــوده امــا ب صــورت کامــا
اتفاقــی وارد صنعــت شــدم  .پــس از ورود بــه صنعــت
بــا اســاتید و کارشناســان ممتــازی برخــورد داشــتم کــه
ســعی مــی کــردم بهتریــن تجــارب و دانــش هــا را از آن
هــا بیامــوزم و هدفــم کســب علــم و تجربــه بیشــتر بــرای
بهتریــن بــودن در ایــن زمینــه بــود.

قبــل از هــر چیــزی بایــد بدانیــم کــه هیــچ رشــته ای در
هیــچ زمینــه ای ار نظــر علمــی بــه آخــر خــط نرســیده
اســت.پس هــر فــردی در هــر رشــته ای کــه قــدم مــی
گــذارد بایــد خالقیــت هــا و ابتــکار هایــی را نســبت بــه
انســان هــای قبــل خــود ایجــاد کنــد .از آنجایی که رشــته
مــواد و ریختــه گــری جــز رشــته هــای مــادر محســوب
مــی شــوند بــه شــرط پشــتکار و تــاش زیــاد و داشــتن
ایــده هــای تــازه اینــده درخشــان و خوبــی دارد.
.7چند تن از افراد تاثیرگذار در زندگیتان را نام ببرید؟
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کســانی کــه در زندگــی مــن تاثیــر گــذار بودنــد معمــوال
افــراد ی شــاخص از نظــر ســواد و تجربــه بودنــد و مــن
هــم همیشــه تــاش میکــردم کــه هماننــد ایشــان باشــم.
و نکتــه دیگــری کــه بایــد بدانیــم ایــن اســت کــه یــک
انســان نبایــد تــک بعــدی باشــد .مثــا اگــر شــما در ایــن
جامعــه زندگــی مــی کنیــد نبایــد بگوییــد کــه مــن بــه
اقتصــاد کاری نــدارم یــا سیاســت برایــم مهــم نیســت
.4برای راه اندازی کارخانه ی ریخته گری 			
چــون زندگــی در جامعــه خــود بــه خــود مــا را بــه ایــن
مانند کارخانه شما چه سرمایه ای الزم است؟
مســایل مربــوط مــی کنــد .پــس بایــد در هــر زمینــه ای
بــرای هــر مهنــدس مــواد یــا هــر فــردی طبیعــی اســت دانشــی داشــته باشــیم اگرچــه ایــن دانــش انــدک باشــد.
کــه بــا دیــدن چنیــن موقیعتــی بخواهــد کــه چــه زمانــی معمــوال افــرادی کــه از نظــر علمــی جامــع بــوده انــد
مــی توانــد خــودش ایــن موقعیــت را بدســت آورد.امــا تاثیــر زیــادی بــر زندگــی مــن داشــته انــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن مهــم نیســت
کــه شــما در چــه موقعیتــی قــرار مــی گیریــد مهــم ایــن
اســت کــه در هــر موقعیتــی کــه هســتید بــه کار خــود
.8در آخر اگر سخنی دارید بفرمایید؟
عالقــه داشــته باشــید و از کار و زندگــی خــود لــذت
ببریدکــه کار یــک انســان را انســان مــی ســازد و روح کســانی کــه وارد ایــن رشــته شــده انــد بایــد بداننــد تنهــا
و جســم آن را صیقــل مــی دهــد  .مــن از زمانــی کــه علــم بــرای موفقیــت کافــی نیســت بلکــه ان هــا بایــد
کار کــرده ام هیــچ وقــت هدفــم داشــتن کارخانــه نبــوده تجربــه کافــی را در ایــن زمینــه بدســت بیاورنــد .در هــر
فقــط ســعی مــی کــردم کارم را خــوب انجــام دهــم و موقیعتــی قــرار میگیرنــد کار خــود را دوســت داشــته
بــه آن عالقــه داشــته باشــم و ایــن جایگاهــی کــه دارم باشــند و از کار و زندگــی خــود لــذت ببرنــد .
خــود بــه خــود اتفــاق افتــاده و از قبــل تعییــن شــده نبــوده

______| علی عرفانی |______

پلیمر
َبســپار یــا پلیمــر ( ) polymerمــاده ای شــامل مولکــول
هــای بزرگــی اســت کــه از بــه هــم پیوســتن واحدهــای
کوچــک تکــرار شــونده کــه تکپــار یــا مونومــر نامیــده
مــی شــود ،ســاخته شــده اســت .تعــداد واحدهــای
تکرارشــونده در یــک مولکــول بــزرگ درجــه بســپارش
یــا درجــه پلیمریزاســیون نامیــده مــی شــود.
بســپارها را بــه روش هــای مختلفــی دســته بنــدی مــی
کننــد .در یــک دســته بنــدی خــاص بســپارها به دو دســته
بســپارهای طبیعــی و بســپارهای مصنوعــی تقســیم مــی
شــوند .بیشــتر مــواد اساســی همچــون پروتئیــن ،چــوب،
کتیــن ،الســتیک خــام (کائوچــو) و رزیــن هــا بســپار
هســتند .بســیاری از مــواد مصنوعــی همچــون پالســتیک
هــا ،الیــاف مصنوعــی )نایلــون ،ریــون و… ( ،چســب
هــا ،شیشــه و چینــی مــواد پلیمــری هســتند.

.2سیاالت مغناطیسی و رئولوژیکی ()MRF
در ایــن نــوع از پلیمرهــای هوشــمند ،بــا تغییــر میــدان
مغناطیســی ،ویســکوزیته (مقاومــت یــک مایــع در برابــر
اعمــال تنــش برشــی) آنهــا تغییــر مــی کنــد و عملکــرد
آنهــا مشــابه ســیاالت الکتریکــی رئولوژیکــی می باشــد.
.3سیاالت الکتریکی رئولوژیکی ()ERF
ایــن ســیاالت اســاس پلیمــری دارنــد و در برابــر میــدان
الکتریکــی از خــود تغییــر ویســکوزیته نشــان مــی دهنــد
کــه میتــوان بــا ایــن تغییــر ابعــاد را تحــت تاثیــر قــرار داد.
بــه طــور مثــال ایــن مــواد در کمــک فنرهــای خــودرو در
خودروهــای جدیــد کاربــرد دارنــد و بــا تغییــر جریــان
مــی تــوان ارتفــاع خــودرو را تنظیــم نمــود.

.4پلیمرهای با حافظه شکلی:
پلیمــر هــای حافظــه شــکلی قابلیــت بــه خاطــر ســپردن
پلیمرهای هوشمند
شــکل اولیــه و بازگشــت بــه آن را حتــی پــس از تغییــر
مــواد هوشــمند اصطالحــا بــه مــوادی گفتــه مــی شــود شــکل هــای نســبتا زیــاد دارنــد.
کــه مــی تواننــد بــا درک محیــط و شــرایط اطــراف خــود
نســبت بــه آن واکنــش مناســب نشــان دهنــد .امــروزه
کاربــرد ایــن مــواد و بویــژه فلــزات و کامپوزیــت هــای
هوشــمند در بســیاری از حــوزه هــای صنعــت گســترش
یافتــه اســت .هوشــمندی در مــواد ،خاصیتــی اســت کــه
مختــص بــه گــروه خاصــی نبــوده و در اغلــب گــروه
هــای مــواد دیــده مــی شــود .پلیمرهــا نیــز از ایــن قضیــه
مســتنثنا نیســتند و در برابــر محرکهــای مختلــف مثــل
دمــا ،میدانهــای الکتریکــی و میدانهــای مغناطیســی،
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4

			
 .5بازار کار گرایش ریخته گری نسبت
سایر گرایش های مهندسی مواد چگونه است؟

پلیمر های
هوشمند

مقاله

در زمینــه تولیــد انوتــع قطعــات فــوالدی بــا آلیــاژ هــای اســت .اگــر مهنــدس مــوادی بخواهــد چنیــن کارخانــه
مختلــف اقــدام بــه تولیــد قطعــات مختلــف نمــوده ایــم .ای داشــته باشــد بایــد حــدود  10تــا  15میلیــارد ســرمایه
داشــته باشــد.

عکــس العملهــای متفاوتــی از خــود نشــان مــی دهنــد.
ایــن پلیمرهــا بــه گــروه هــای مختلفــی تقســیم مــی شــوند
و دارای خــواص و کاربردهــای متفاوتــی مــی باشــند .در
ذیــل بــه معرفــی ،تقســیم بنــدی و کاربردهــای ایــن مــواد
بــه طــور مختصــر اشــاره مــی کنیــم:
 .1پلیمرهای فعال الکتریکی ( ) EAP
مکانیــزم هوشــمندی در ایــن مــواد ،عکــس العمــل
در برابــر تحریــکات الکتریکــی خارجــی اســت .ایــن
عکــس العمــل ،تغییــر در ابعــاد و هندســه مــاده را شــامل
مــی شــود.این پلیمرهــا کــه در ســال  1991شــناخته
شــدهاند ،کاربردهــای زیــادی در پزشــکی ،صنعــت و
مهندســی عمــران دارنــد.

5

مقاله
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کاربــرد مــواد پلیمــری و هوشــمند پلیمــری درپزشــکی و
مهندســی پزشــکی:
از میــان گرایــش هــای مختلــف مهندســی پزشــکی ،در
گرایــش بیومتریــال و مهندســی ســلول ،بافــت و ژنتیک و
طراحــی انــدام هــای مصنوعــی و دســتگاه هــا ،مســتقیمآ
بــا علــم پلیمــر در ارتبــاط انــد .بــه طــور کلــی ،مــواد
مــورد اســتفاده در بــدن را بــه چهــار گــروه تقســیم مــی
کننــد .1 :فلــزات  . 2ســرامیک هــا  . 3پلیمرهــا . 4
کامپوزیــت هــا

استنت ها :
اســتنت هــا لولــه هــای تــوری فلــزی از جنــس ویــژه
هســتند کــه پیــش از اســتفاده بصــورت جمــع شــده و
کوچــک تــوان عبــور در درون هرنــوع مجــرا و رگ را
داشــته و در زمــان قــرار گرفتــن در محــل مــورد نظــر
قابلیــت بازشــدن و افزایــش در حجــم بــه ابعــاد مــورد
نیــاز پزشــک را دارا مــی باشــند .از اســتنت در بــاز نگــه
داشــتن عــروق کرونــر  ٬مجــرای اورتــر یــا میزنــای ٬

پزشکی نانو:
ـاوری نانــو بــرای امــورِ
ـکی نانــو ،بهــره گیــری از فنـ ِ
پزشـ ِ
پزشــکی اســت .ایــن شــاخه از پزشــکی مــی کوشــد
تــا بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو ،بــه تشــخیص بیمــاری
هــا ،پیشــگیری از آن هــا و بهبــود بخشــیدنِ بــه بیمــاران
بپــردازد .از پلیمــر هــا بــه عنــوان حامــل دارو در صنعــت
دارو ســازی بســیار اســتفاده شــده اســت  .پلیمــر هــا نــه
تنهــا در کنتــرل رهایــش دارو بلکــه محافظــت دارو هــا
از رطوبــت محیــط در خــال انبــار داری یــا جلوگیــری
از تخریــب دارو در حیــن عبــور از دســتگاه گــوارش
.رســانش دارویــی بیــش از همــه در درمــانِ
موثــر انــد
ِ
ســرطان هــا مــی توانــد مـ ِ
ـورد توجــه قــرار گیــرد .درمــان
هــای دارویــی در صورتــی کــه بــه صــورت کنتــرل شــده،
در زمــان مشــخص و در موضعــی مشــخص انجام شــوند،
احتمــال آســیب رســیدن بــه ســایر بافــت هــا کاهــش یافته
و عــوارض جانبــی درمــان کمتــر مــی شــود و متعاقــب
ـال
آن هزینــه هــای دارویــی بــه حداقــل مــی رســد .در حـ ِ
هــای اساســی در درمــانِ
حاضــر ،یکــی از مشــکل
ِ
ـرای
ـای مختلــف آن اســت کــه داروهــا ،هــم بـ ِ
ســرطان هـ ِ
ســلول هــای ســرطانی و هــم بــرای ســلول های ســالم ،به
یــک انــدازه مــی تواننــد ســمی باشــند ،در نتیجه پیشــروی
ـرای ســلول
در شــیمی درمانــی آن جــا کــه آســیب هــا بـ ِ
هــای ســالم رو بــه فزونــی باشــد ،بــا محدودیـ ِ
ـت اساســی
رســانش دارویــی مــی کوشــیم
مواجــه مــی شــود .در
ِ
ـتی داروهــا را در محــل هایــی
ـی زیسـ ِ
کــه میــزانِ فراهمـ ِ
خــاص از بــدن و در زمــان هایــی خــاص ،افزایــش دهیــم.
بازسازی ،رشد و بهبود بافت:

نتیجه گیری:
پلیمرهــای هوشــمند متعــددی بــا قابلیــت هــای مختلــف
در زمینــه هــای تخصصــی و تجــاری نیازســنجی شــده اند
کــه مــی تواننــد بــا ایجــاد تغییــر در ســاختار خــود در اثــر
یــک محــرک ،پاســخی خــاص را بــه محیــط برگرداننــد.
امــروزه پلیمرهــای هوشــمند بــه طــور گســترده در صنایع
پزشــکی ماننــد دارورســانی و مهندســی بافــت در حــال
مطالعــه و بهــره بــرداری هســتند .بــا برنامه ریــزی صحیح
و تالشــی روز افــزون مــی تــوان کاربردهــای تخصصــی
و کارگشــا از پلیمرهــا در زمینــه هــای مختلــف انتظــار
داشت.

اکثــرا تحقیقــات در ایــن زمینــه بــر روی لنزهــای تماســی
از جنــس پلیمــر بــا ترکیبــات مختلــف شــیمیایی بــرای بــه
دســت آوردن نتایــج مطلــوب و زیســت ســازگاری لنــز
بــا چشــم و قابلیــت هــای بــاالی نفــوذ اکســیژن ،جــذب
آب ،خــواص مکانیکــی ،اپتیــک و … بــوده اســت.

مقاله

سیمان استخوانی:
ســیمان اســتخوانی معمــوال از دو جــزء تشــکیل شــده
اســت؛ یــک پــودر پلیمــری )متیــل متــا آکریــات( و یک
مایــع کــه ترکیــب آن هــا یــک ماده ی چســبنده به دســت
مــی دهــد .در ایــن کاربــرد  ،از پلیمــر هــای تخریــب
پذیــر بــه عنــوان پــر کننــده اســتفاده مــی شــود کــه داخــل
.6پلیمر های خود ترمیم شونده:
قســمت هــای آســیب دیــده اســتخوان قــرار مــی گیرنــد
هنگامــی کــه مــواد پلیمــری تحــت انــواع آســیب و یــا بــرای تثبیــت پروتــز در اســتخوان اســتفاده و همــراه
هــای احتمالــی در اثــر عواملــی ماننــد فشــار ،ضربــه ،بــا رشــد اســتخوان تخریــب مــی شــوند .
خســتگی ،خــراش هــای ســطحی یــا ضربــات گلولــه
قــرار مــی گیرنــد ،ممکــن اســت تخریــب شــوند .ایجــاد نخ بخیه :
تــرک هــای ریــز از رایــج تریــن انــواع تخریــب اســت کــه نــخ بخیــه یــک محصــول پزشــکی پیچیــده اســت کــه
بــا پیشــرفت آنهــا پلیمــر بــه تدریــج بســیاری از ویژگــی پیوســته طراحــی و ســاخته مــی شــود تــا محــدوده
هــای خــود از جملــه خــواص مکانیکــی و گرمایــی را از فیزیکــی و تقاضــای کلینیکــی را جــواب دهــد  .مــی
دســت مــی دهــد.از آنجایــی کــه تشــخیص منطقه آســیب تــوان نــخ هــای بخیــه را مطابــق بــا انــواع مــوادی کــه
دیــده در بســیاری از مــواد پلیمــری غیرممکــن اســت ،از آن هــا ســاخته شــده (طبیعــی  ،مصنوعــی ) یــا بــر
نیــاز بــه ایجــاد قابلیــت خودترمیمــی(  ) self healingدر اســاس دوام مــواد (قابــل جــذب و غیــر قابــل جــذب ) و
مــواد پلیمــری بوجــود آمــده اســت .بنابرایــن بــه دنبــال از نظــر شــکل فیزیکــی ( تــک رشــته ای و چندرشــته ای
پژوهــش و تــاش هــای زیــادی کــه در ایــن زمینــه ) طبقــه بنــدی کــرد  .عمومــا پلیمــر هایــی ماننــد نایلــون
انجــام شــده اســت ،دســته جدیــدی از مــواد هوشــمند  ،پلــی اتیلــن ترفتــاالت  ،پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلــن بــرای
تحــت عنــوان مــواد خودترمیــم شــونده تهیــه شــده انــد ســاخت نــخ هــای بخیــه اســتفاده مــی شــوند .
کــه توانایــی ترمیــم خودشــان را در هنــگام صدمــات
و آســیب هــا بــدون نیــاز بــه منبــع خارجــی دارنــد.
خاصیــت خودترمیمــی در ایــن مــواد منجــر بــه افزایــش
طــول عمرآنهــا ،کاهــش هزینــه هــای جایگزینــی قطعات
جدیــد و افزایــش ایمنــی مــی شــود.
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.5ژل های پلیمری هوشمند
بــا تغییــر در زنجیــره پلیمرهــا مــی تــوان ژلهــا را ســاخت
کــه ایــن کار بــا تعویــض بعضــی از مونومرهــای زنجیــره
بــا مــواد شــیمیایی صــورت مــی گیــرد .تفــاوت اصلــی
ژلهــا بــا پلیمرهــا ســازگاری شــیمیایی و ترمودینامیکــی
آنهــا بــا حــال هــا مــی باشــد و نیــز خاصیــت رطوبــت
گیــری کــه در آنهــا وجــود دارد.

کاربرد ها:

میــزراه یــا اورتــرا  ٬مــری و غیــره اســتفاده مــی گــردد.
لنزها:
یکــی دیگــر از زمینــه هــای مشــترک مهندســی پزشــکی
و پلیمــر در زمینــه لنــز اســت .در حالــت کلــی دو نــوع
لنــز در ســاختمان چشــم کار گذاشــته مــی شــوند کــه
عبارتنــد از 1 :لنزهــای تماســی  2لنزهــای درون چشــمی

علــم مهندســی بافــت در پــی تولیــد بافــت هــای جدیــد
و جایگــذاری ایــن بافــت هــا در بــدن بــا عمــل جراحــی
و یــا تحریــک بازســازی در محــل مــورد نظــر اســت.
نانــو پلیمرهــای ســنتزی بــه دلیــل واکنشــگری بــاال و
عملکــردی مشــابه پروتئیــن کنتــرل کننده رشــد ســلولی،
قابلیــت ایجــاد ســاختار ســه بعــدی بــرای ایجــاد بافــت
مــورد نظــر را دارنــد .هــدف نهایــی در ایــن زمینــه
توانایــی ایجــاد انــدام هــای مختلــف ماننــد دریچــه هــای
نانــو پلیمــری قلــب ،داربســت اســتخوانی و غیــره اســت.
از جملــه دســتاوردهای علمــی در ایــن زمینــه مــی تــوان
بــه تولیــد غشــای متخلــل نانــو فیبــری مرتجــع قابــل
جایگزینــی بافــت قلبــی اشــاره کــرد.
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محققــان کشــورمان بــا اســتفاده از یــک روش نویــن،
پوشــش نانــو ســاختاری را تولیــد کردنــد کــه همزمــان از تولید کربن فعال از ضایعات الستیک
خــواص ضدخوردگــی و ســد حرارتــی برخــوردار اســت
و از آن میتــوان بــرای پوشــش دهــی پرههــای توربیــن محققــان موسســه آمــوزش عالی جهاد دانشــگاهی اســتان
اصفهــان موفــق بــه تولیــد کربــن فعــال از الســتیکهای
گازی اســتفاده کــرد.
فرســوده شــدند کــه بــرای حــذف گوگــرد موجــود در
خوردگــی فراینــدی طبیعــی اســت کــه انــرژی پیونــد گازوئیــل کاربــرد دارد .کربــن فعــال یــک مــاده تقریب ـ ًا
در فلــزات را کاهــش میدهــد .ایــن فراینــد در ناحیــ ه زغالــی اســت کــه از مــواد اولیــه حــدوداً ارزا ن قشــیمت
فصــل مشــترک محیــط خورنــده و فلــز رخ میدهــد و مثــل چــوب ،زغــال ســنگ ،پوســت بــادام و گــردو تولید
موجــب تخریــب فلــز و تضعیــف عملکــرد آن میشــود .میشــود.
پدیــده خوردگــی ســاالنه خســارات مالــی فراوانــی را
بــه دنبــال دارد .از ایــنرو ،روشهــای متعــددی بــ ه کربــن فعــال خاصیــت جــذب باالیــی دارد و بــرای
ط زیســتی ،بحثهــای کاتالیســتی و
منظــور جلوگیــری از خوردگــی فلــزات معرفــ ی شــده کاربردهــای محی ـ 
اســت .یکــی از رایجتریــن روشهــا ،جــدا کــردن ســطح جــذب آالیندههــای آبــی اســتفاده میشــود .در حــال
فلــز از محیــط خورنــده ب ـ ه وســیله یــک پوشــش اســت .حاضــر ایــن مــاده در تصفیــه آب بــرای حــذف مــواد
پوشــشهای ضــد خوردگــی ســازوکارهای متفاوتــی آالینــده آلــی کــه وجودشــان در آب َآشــامیدنی بســیار
دارنــد و هــر یــک عملکــرد متفاوتــی از خــود بــه نمایــش خطرنــاک اســت ،اســتفاده میشــود .عــاوه بــر ایــن
بــرای حــذف فلــزات ســنگین مثــل ســرب و جیــوه در

تولیــد کربــن فعــال در موسســه جهــاد دانشــگاهی
اصفهــان بــا اســتفاده از ناخالصیهــای الســتیکهای
فرســوده كــه ایــن الســتیکها کاربــردی ندارنــد و
عــاوه بــر ایــن قیمــت خوبــی هــم دارنــد و میتــوان
از آنهــا کربــن فعالــی را تولیــد کــرد کــه تخلخــل و
ســطح مقطــع خوبــی داشــته باشــد ،در عیــن حــال نیــز
بتوانــد بــرای کاربــرد جــذب ســطحی و کاتالیســتی از آن وی در ادامــه افــزود :بــا توجــه بــه پیچیدگــی بســیار زیــاد
اســتفاده شــود.
قطعــات متحــرک در موتورهــای جــت ،مهندســان ابتــدا
نمونــه برشخــورده ایــن موتــور را بــا فنــاوری چــاپ
الســتیک فرســوده مــادهای اســت کــه قابــل بازگشــت
س ـهبعدی تولیــد کردنــد تــا اشــکاالت احتمالــی قبــل از
نیســت .بســیاری از پلیمرهــا بــا حــرارت قابلیــت
تولیــد نمونــه آزمایشــی را بررســی کننــد.
بازگشــت را دارنــد امــا الســتیک را اگــر حــرارت دهیــد
میســوزد و تبدیــل بــه مــاده پالســتیکی نمیشــود .بــه
همیــن دلیــل بازیافــت الســتیک ســخت اســت و در
ط زیســت هــم انباشــت بســیاری دارد و تخریبشــان
محیـ 
ط زیســت زمــان بســیاری میبــرد ایــن باعــث
در محی ـ 
میشــود دنبــال راهــی باشــیم کــه الســتیک فرســوده
			
ت محیطــی خــارج کــرده و اســتفاده ویرایش جدیدی از هندبوک ای اس ام
را از چرخــه زیس ـ 
در زمینه تکنولوژی پاشش های حرارتی منتشر شد
مفیــد و ارزش افــزوده از آن داشــته باشــیم.

تولید و آزمایش بزرگترین موتور جت جهان
شــرکت هواپیماســازی بوئینــگ نمونــه آزمایشــی
بزرگتریــن موتــور جــت جهــان جهــت اســتفاده
در هواپیمــای پهنپیکــر بوئینــگ 777را آزمایــش

ایــن جلــد جدیــد در ســری هنــد بــوک هــای بــا کمــک
انجمــن پاشــش هــای حرارتــی منتشــر گردیــده اســت.
شــماره چلــد ایــن نســخه  5Aنامگــذاری شــده و بــه
عنــوان جایگزینــی بــرای هنــد بــوک پاشــش هــای
حرارتــی کــه در ســال  2004منتشــر شــده بــود مــی
باشــد .در ایــن جلــد مقدمــه ای بــر فرآیندهــای مــدرن
پاشــش حرارتــی شــامل پالســما اســپری ،اکســی-فیول
پــر ســرعت و رســوب دهــی بــا تفنــگ انفجــاری در کنار
توضیحاتــی در زمینــه هــای خــواص روکــش هــا ،ســایش
آنهــا ،خوردگــی و ویژگیهــای ســد حرارتــی وجــود
دارد .اصــول ،انــواع پوشــش هــا ،کاربردهــا ،کارآیــی
و قابلیتهــا و آزمــون هــا و روش هــای آنالیــز آنهــا نیــز در
ایــن هنــد بــوک گنجانــده شــده اســت.
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هــدف از اجــرای ایــن طــرح ،معرفــی یــک روش جدیــد
بــ ه منظــور تولیــد نانــو پوشــشهای مقــاوم در برابــر
خوردگــی اســت کــه همزمــان بتوانــد خاصیــت ســد
حرارتــی را نیــز ایجــاد کنــد .ميتــوان کاهــش هزینــه و
آلودگــی زیســتمحیطــی را از مزایــای اســتفاده از نتایــج
ایــن مطالعــه عنــوان کــرد .در ایــن مطالعــه ،آلیــاژ فــوالد
نــرم بــا اســتفاده از نانــو ذرات آهــن کرومــات تحــت
عملیــات ســطحی قــرار گرفتــه اســت .ایــن نانــو ذرات
بــه دلیــل حــرارت دهــی ســطح فــوالد ،بــه درون ســطح
فــوالد نفــوذ میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ایــن نانــوذرات،
باعــث محافظــت ســطح فــوالد در برابر پدیــده خوردگی
میشــوند.

تازه های مواد

میگذارنــد.

ط زیســت کــه باعــث بیماریهایــی همچــون
محیــ 
اماس و ســرطان میشــود ،کاربــرد دارد.کیفیــت ایــن
محصــول بســیار مهــم اســت و بــا توجــه بــه کاربــردی
کــه دارد بایــد ایــن مــاده در طــول فراینــد تولیــد بــه
گون ـهای فعــال شــود کــه حداکثــر ســطح مقطــع و در
نتیجــه ظرفیــت جــذب باالیــی پیــدا کنــد.

کردشــرکت جنــرال الکتریــک اعالم کرد :برای ســاخت
محفظــه احتــراق ایــن موتــور از کامپوزیتهــای حــاوی
ماتریــک ســرامیک اســتفاده شــده اســت تــا عملکــرد
ایــدهآل موتــور تــا دمــای  1315درجــه ســانتیگراد پایدار
بمانــد .تیغههــای فــن اصلــی ایــن موتــور از نســل چهــارم
فیبرکربــن ســاخته شــده اســت تــا هــوای مــورد نیــاز
جهــت حرکــت هواپیمــا و کمپرســور  11مرحلـهای ایــن
موتــور را تامیــن کنــد .ســخنگوی بخــش هــوا و فضــای
جنــرال الکتریــک عنــوان کــرد :مهمتریــن ویژگــی ایــن
موتــور ،بهبــود راندمــان کاری در صــورت افزایــش دمــا
اســت کــه کامپوزیــت هــای حــاوی ماتریــک ســرامیک
باعــث ایــن ویژگــی میگردنــد..

9

بخش وِ یژه نانو فناوری

نانو
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پیشــوند نانــو در کلمــه ی نانــو تکنولــوژی بــه معنــای
یــک میلیــاردم ( )9-10×1اســت  .نانــو تکنولــوژی بــا
ســاختارهای متنوعــی از مــواد ســرو کار دارد کــه ابعادی
در محــدوده ی یــک میلیــاردم متــر دارنــد  .هــر چنــد
کلمــه ی نانــو تکنولــوژی نســبتا جدیــد اســت ،لیکــن
ابزارهــای مفیــد و ســاختارهایی بــا ابعــاد نانومتــری از
دیربــاز وجــود داشــته انــد و در حقیقــت قدمــت آنهــا
بــه شــروع حیــات روی کــره ی زمیــن برمــی گــردد .
جانــوران نــرم تــن صــدف دار و حلــزون  ،صــدف هــای
بســیار ســختی را مــی ســازند کــه دارای ســطوح داخلــی
رنگیــن کمــان ماننــد هســتند  .ایــن صــدف هــا بــا آرایش
دادن کربنــات کلســیم در واحدهــای نانــو ســاختاری
بســیار محکــم کــه بوســیله ی چســبی ســاخته شــده از
ترکیــب کربوهیــدرات -پروتئیــن بــه یکریگــر متصــل
مــی شــوند  ،ایــن حالــت را بوجــود مــی آورنــد  .صــدف
هــا یــک دلیــل تجربــی و طبیعــی بــر ایــن مطلــب هســتند

فنــاوری نانــو واژه ایســت کلــی کــه بــه تمــام فنــاور
هــای پیشــرفته در عرصــه ی کار در مقیــاس نانــو اطــاق
مــی شــود  .معمــوال منظــور از مقیــاس نانــو ابعــادی در
حــدود  1تــا  100نانــو متــر اســت .نانــو تکنولــوژی بــه
معنــی انجــام مهندســی مــواد در ابعــاد اتمــی –مولکولــی
و در نتیجــه ســاخت مــوادی بــا خــواص کامــا متفــاوت
در ابعــاد نانــو اســت.
ویژگی های جالب فناوری نانو چیست ؟
 .1فــوق العــاده فراگــر و بیــن رشــته ای اســت :
فیزیــک ,شــیمی ,مهندســی مــواد ومکانیــک و بــرق و
الکترونیــک ,زیســت شناســی و داروســازی .

 .2مــرزی اســت بیــن دنیــای اتمهــا و مولکولهــا از یــک
طــرف بــا دنیــای ماکــرو .در فنــاوری نانــو ویژگیهــا بــا
اصــول رفتــاری اتمهــا کنتــرل مــی شــوند.
 .3بزرگتریــن چالــش بشــر اســت کــه در آن کنتــرل
مــواد در مقیــاس اتمــی ممکــن اســت.
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اهمیــت بالقــوه ی خوشــه هــا ( کالســترها ) توســط یک
شــیمیدان ایرلنــدی بــه نــام ربــرت بویــل تشــخیص داده
شــد و در کتابــش ( شــیمیدان شــکاک  ،انتشــار )1661
از آن ســخن بــه میــان آورد  .در آن کتــاب بویــل عقیــده
ی ارســطو را مبنــی بــر اینکــه مــاده از چهــار عنصــر
( خــاک  ،آتــش  ،آب و هــوا) تشــکیل شــده ،مــورد
نکوهــش قــرار داد  .در عــوض پیشــنهاد کــرد  ،ذرات
ریــزی از مــواد بــه روش هــای مختلــف ترکیــب مــی
شــوند تــا چیــزی بــه اســم کورپســل هــا ( بخــش هــای
بســیار کوچکــی از یــک مــاده) را شــکل دهنــد  .او بــه
جــرم هــای بســیار ریــز یــا خوشــه هایــی اشــاره مــی کنــد
کــه بســادگی بــه ذراتــی کــه از آنهــا ســاخته شــده انــد،
فروپاشــیده نمی شــوند  .در ســال  1857مایــکل فارادی
مقالـ�ه ی خـ�ود را د ر �Philosophical Transac
 tions of the Royal Societyمنتشــر نمــود .
درایــن مقالــه او تــاش کــرده بــود  ،چگونگــی تاثیــر
ذرات فلــزی بــر رنــگ پنجــره هــای کلیســا را توضیــح
دهــد  .بــه هــر حــال تــا ســال  1980روش هــای مناســبی
بــرای تولیــد نانــو ســاختاره بــه ظهــور نرســیده بــود  .ایــن
روش هــای جدیــد  ،افزایــش قابــل توجهــی در فعالیــت
هــای تحقیقاتــی ایجــاد کــرده و منجــر بــه پیشــرفت های
چشــمگیری در این زمینه شــد  .در ســال  1981روشــی
بــرای ســاخت خوشــه هــای فلــزی ابــداع شــد  .در ســال
 1996تعــدادی از موسســات دولتــی بــه ریاســت بنیــاد
علــوم ملــی  ،متقبــل ســنجش وضعیــت جهانــی گرایــش
هــا  ،تحقیقــات و توســعه در زمینــه ی علــوم و فنــاوری
نانــو شــدند ؛ و بدیــن شــکل در ایــن ســال بنیــاد علمــی

تاریخچه نانو

تاریخچه ی

کــه ســاختارهای بدســت آمــده از نانــو ذرات مــی تواننــد و تحقیقاتــی نانــو تکنولــوژی در جهــان تاســیس گردیــد
 .تاکنــون دســتاوردهای زیــادی در حــوزه هــای صنعتــی
بســیار محکمتــر از ســاختارهای عــادی باشــند .
از جملــه الکترونیــک  ،خــودرو ،نســاجی  ،نفــت  ،گاز
مشــهور اســت کــه در قــرن چهــارم پــس از میــاد شیشــه
 ،پتروشــیمی و صنعــت ســاختمان و  ...بــه وســیله ی
ســازان رومــی شیشــه هایــی حــاوی فلــزات نانــو ســایز
فنــاوری نانــو بدســت آمــده اســت .
مــی ســاختند  .جــام لیکورگــوس کــه منقــوش بــه تصویر
مــرگ پادشــاه لیکورگــوس اســت  ،از شیشــه ی آهکــی
کربنــات ســریم ســاخته شــده و حــاوی نانــوذرات طــا و
فناوری نانو چیست؟
نقــره مــی باشــد  .وقتــی کــه منبــع نــور داخــل ایــن جــام
قــرار گیــرد  ،رنــگ جــام از ســبز بــه قرمــز پــر رنــگ
تغییــر مــی کنــد  .تنــوع فــوق العــاده ی رنــگ هــای
زیبــا در پنجــره هــای کلیســاهای جامــع قــرون وســطی ،
بدلیــل وجــود نانــو ذرات فلــزی در ایــن شیشــه هــا بــوده
اســت.
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فــن آوري نانــو نقطــه همگرايــي علــوم مختلــف در آينــده
اســت .در ايــن ميــان يکــي از پرکاربردتريــن شــاخه هــا
نانــو الکترونيــک مــي باشــد .امــروزه افزايــش ظرفيــت
ذخيــره داده ،افزايــش ســرعت انتقــال آن و کوچــک
کــردن هــر چــه بيشــتر وســائل الکترونيکــي و بــه
خصــوص ترانزيســتورها داراي اهميــت بســياري اســت
زيــرا کوچــک تــر شــدن ابعــاد وســائل الکترونيکــي
عــاوه بــر افزايــش ســرعت پــردازش ،تــوان مصرفــي را
نيــز کاهــش مــي دهــد و نانــو الکترونيــک مــي توانــد در
رســيدن بــه ابعــاد هــر چــه کوچــک تــر راهگشــا باشــد.
بــراي آشــنايي بيشــتر بــا ايــن فــن آوري و درک عميــق تر
پديــده هــاي گوناگونــي کــه در ابعــاد نانــو متــر روي مــي
دهــد و در نتيجــه تحليــل دقيــق نتايــج و اصــاح اصولــي
روش هــاي آزمايــش ،بايــد علــوم پايــه اي نظيــر فيزيــک
کوانتــوم و مکانيــک کوانتومــي و فيزيــک حالــت جامــد
مــورد مطالعــه قــرار بگيرنــد.
● اهداف:
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هــر  ۱۸مــاه بــوده اســت و ايــن ،انتظــار تحولــي عظيــم
در صنعــت ميکروالکترونيــک را طــي  ۱۵ســال آينــده از
نظــر بنيــادي و اقتصــادي نويــد مــي دهــد .اکنــون نيــز
تحقيقــات ادامــه داشــته و هــدف از آن توليــد خــواص
نمونــه و شــکل ظاهــري جديــد و در نتيجــه خلــق
نانوالکترونيــک جديــد اســت.
نانو مواد چیست؟

مــوادی کــه حداقــل یکــی از ابعــاد آنهــا در مقیــاس  ۱الی
 ۱۰۰نانومتــر باشــد ،مــواد نانویــی یــا نانــو مــواد خوانــده
میشــوند .ایــن مبحــث در قالــب موضوعــات مربــوط
بــه نانوفنــاوری جــای میگیــرد .نانوفنــاوری ،توانمنــدی
تولیــد و ســاخت مــواد ،ابــزار و سیســتم هــای جدیــد بــا
در دســت گرفتــن کنتــرل در مقیــاس نانومتــری یــا همــان

آيندهنگاريهــا نشــان ميدهنــد کــه علــوم مختلــف در
ده تــا پانــزده ســال آينــده زيــر چتــر نانــو قــرار ميگيرنــد.
در واقــع ،فنــاوري نانــو رشــتههاي گوناگــون علمــي و
فنــي را بــه يکديگــر نزديــک ميکنــد .يکــي از ايــن
درســت اســت کــه فراينــد صنعتــى شــدن و توليــد انبــوه
رشــتهها مهندســي مکانيــک اســت.
ص بــه روش
س مايکــرو ،بــه خصــو 
ت در مقيــا 
محصــوال 
امــروزه کمتــر زمينــة توليــدي و پژوهشــي يافــت ميشــود شــکلدهىفلــزاتُ ،کنـ د بــوده اســت ،امــا پژوهشهــاى
کــه از مهندســي مکانيــک بينيــاز باشــد .زمينههايــي گســتردهاى در سراســر جهــان در ايــ ن مــورد در حــال
نظيــر خودروســازي ،هواپيماســازيُ ،رباتيــک ،آبرســاني ،انجــام هســتند .شــايد در نــگاه اول ،پرداختــ ن بــه
ت در مقيــاس نانــو ،در حالــی کــه
پااليشــگاههاي نفــت و گاز ،هــوش مصنوعــي ،شــکلدهى فلــزا 
بيومکانيــک و بســياري ديگــر از ايــن فنــون و صنايــع ،با هنــوز ایــن کار در مقیــاس مایکــرو توســعه نیافتــه اســت،
مهندســي مکانيــک درآميختهانــد .در دنيــاي مکانيــک ،کارىغيرممکـن بــهنظــر آيــد ،امــا پیــش از ایــن گفتیــم
فراينــد «شــکلدهي» جايــگاه ويــژهاي دارد .بــه کــه بــه روش حکاکــی و پرتودهــى الکترونــى وســايلى
عنــوان مثــال ،قطعــات مختلـ ِ
ـف خودروهــاي ســواري بــا بــ ه ابعــاد  200نانومتــر بــراى برجســتهکارى ســاخته
روشهــاي مختلـ ِ
ـف شــکلدهي ماننــد کشــش ،خمــش شــدهاند .بــر اســاس تعاريــف ارائهشــده بــرای فنــاوری
و ...ســاخته شــدهاند .بــا اســتفاده از فنــاوري نانــو نانــو ،محــدودة ایــن فنــاوری از نظــر مقیــاس  0.1تــا
ميتــوان بــر کيفيــت شــکلدهي افــزود و محصــوالت  100نانومتــر در نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرایــن،
باکيفيتتــري توليــد کــرد .ايــن محصــوالت جديــد گامهــاى بيشــترى بایــد برداشــت تــا بــه محصوالتــی در
يــک ويژگـ ِ
ـي عمــده دارنــد کــه همانــا يکدســتي در تمــام ابعــاد مــورد نظــر رســید.
محصــوالت اســت.
شــايد اساســىتري ن نيــاز بــراى دســتيابى بــ ه فنــاورى
نانو شکلدهی
شــکلدهى فلــزات در مقيــاس نانــو ،دســتيابى بــه
نانوفنــاوری ،بــا کنــار هــم قــرار دادن اتمهــا يــا نانوکامپيوتــر و نانواســمبلر باشــد .در صــورت دســتيابى
بــ ه نانوکامپيوتــر ،مىتــوان مولکولهــا را بــر اســاس
یــک الگوريتــ م مشــخص برنامهريــزى کــرد و توســط
نانواســمبلر ،آنهــا را طبــق نمونــة شبیهسازیشــده کنــار
هــ م قــرار داد تــا محصــول ِ ازپیشطراحیشــده حاصــل
شــود.
دانشــمندان هنــوز نتوانســتهاند ايـن دو وســيل ة ضــروری را
بســازند ،امــا را ه ديگــری هــم بــرای ایــن مشــکل وجــود
دارد :بـ ه جــاى کنــار هــم گذاشــتن ذرات ،ابعــاد آنهــا را
در یــک فراينــد ريزســازى آنقــدر کاهــش میدهیــم تــا
محصــول مــورد نظــر را تولیــد کنیــم.
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در دهــه هــاي اخيــر شــاهد پيشــرفت هــاي زيــادي در
زمينــه افزايــش قابليــت ذخيــره اطالعــات روي حافظــه
هــا و همچنيــن کاهــش انــدازه آن هــا بــوده ايــم کــه
نتيجــه آن دو برابــر شــدن ســرعت پــردازش در عــرض

مهندسی مکانیک و نانو

تاریخچه نانو

نانوالکترونيک چيست؟

ســطوح اتمــی و مولکولــی ،و اســتفاده از خواصــی اســت
کــه در ایــن ســطوح ظاهــر می شــوند .یــک نانومتــر برابر
بــا یــک میلیــاردم متــر ( 10^-9متــر) مــی باشــد .ایــن
انــدازه  18000بــار کوچکتــر از قطــر یــک تــار مــوی
انســان اســت .بــه طــور میانگیــن  3تــا  6اتــم در کنــار
یکدیگــر طولــی معــادل یــک نانومتــر را مــی ســازند کــه
ایــن خــود بــه نــوع اتــم بســتگی دارد .بــه طــور کلــی،
فنــاوری نانــو ،گســترش ،تولیــد و اســتفاده از ابــزار و
مــوادی اســت کــه ابعادشــان در حــدود  100-1نانومتــر
مــی باشــد .فنــاوری نانــو بــه ســه ســطح قابــل تقســیم
اســت :مــواد ،ابزارهــا و سیســتم هــا .مــوادی کــه در
ســطح نانــو در ایــن فنــاوری بــه کار مــی رود ،را نانــو
مــواد مــی گوینــد .مــاده ی نانــو ســاختار ،بــه هــر مــاده
ای کــه حداقــل یکــی از ابعــاد آن در مقیــاس نانومتــری
(زیــر  100نانومتــر) باشــد اطــاق مــی شــود .ایــن
تعریــف بــه وضــوح انــواع بســیار زیــادی از ســاختارها،
اعــم از ســاخته دســت بشــر یــا طبیعــت را شــامل مــی
شــود .منظــور از یــک مــاده ی نانــو ســاختار ،جامــدی
اســت کــه در سراســر بدنــه آن انتظــام اتمــی ،کریســتال
هــای تشــکیل دهنــده و ترکیــب شــیمیایی در مقیــاس
چنــد نانومتــری گســترده شــده باشــند .در حقیقــت ایــن
مــواد متشــکل از کریســتال هــا یــا دانــه هــای نانومتــری
هســتند کــه هــر کــدام از آنهــا ممکــن اســت از لحــاظ
ســاختار اتمــی ،جهــات کریســتالوگرافی یــا ترکیــب
شــیمیایی بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند .همــه مــواد از
جملــه فلــزات ،نیمــه هــادی هــا ،شیشــه هــا ،ســرامیک
هــا و پلیمرهــا در ابعــاد نانــو مــی تواننــد وجــود داشــته
باشــند .همچنیــن محــدوده فنــاوری
نانــو

مــی توانــد بــه صــورت ذرات بــی شــکل(آمورف)،
کریســتالی ،آلــی ،غیرآلــی و یــا بــه صــورت منفــرد،
مجتمــع ،پــودر ،کلوئیــدی ،سوسپانســیونی یا امولســیون
باشــد.

مولکولهــا ،محصوالتــ ی بــا کیفیتهــای دلخــواه بــه
ف فنــاوری و علــوم
ـن اصلىتريـ ن هــد 
دســت میدهــد .ايـ 
نانــو اســت .امــا مشــکالت ــــ يــا بـ ه بيــان بهتــر ،فاصلــة
ــــ زیــادی تــا رســیدن بــه ایــن هــدف وجــود دارد .در
واقــع ،همــواره میتــوان بهتریــن نظــرات را ارائــه کــرد،
امــا وقتــی بــه مرحلــة عمــل میرســیم ،مشــکالت رخ
مینماینــد .ایــن مطلــب شــبیه بــه آن اســت کــه بگوییــم
انســانها ســوار بــر مرکــب خیــال از کهکشــانها
میگذرنــد و بــه بیگبنــگ هــم میرســند ،امــا در
دم
عمــل هنــوز هیــچ انســانی پــا در یکــی از ســیارات ِ
دســت منظومــه شمســی نگذاشــته اســت.

3
1

نانو فناوری

ماهیچه های
مصنوعی خود
ترمیم شونده
امــا حــاال یکــی دانشــمندان مــواد دانشــگاه اســتنفورد بــه
نــام «ژنــان بائــو» در ژورنــال Nature Chemistry
گروهــی از االســتومرها را معرفــی کــرد ه کــه میتواننــد
خودشــان را ترمیــم کننــد .ایــن مــاده از زنجیرههــای
پلیمــری دراز و در هــم فــرو رفتــه تشــکیل شــده اســت.
ایــن زنجیرههــای پلیمــری محتــوی ســیلیکون ،اکســیژن،
نیتــروژن و ترکیــب اتمهــای کربــن بــا نمــک آهــن انــد.
آهــن بــا اتمهــای اکســیژن و نیتــروژن در پلیمــر پیونــد
شــیمیایی برقــرار میکنــد و زنجیرههــای پلیمــر را هــم
بــه خــود و هــم بــه یکدیگــر متصــل میکنــد.

بائــو توضیــح میدهــد کــه «هــدف مــا ایــن نبــود
کــه بهتریــن ماهیچــهی مصنوعــی را بســازیم ،بلکــه
میخواســتیم قوانیــن جدیــدی بــرای طراحــی مادههــای
کشســان و خودترمیــم تعریــف کنیــم .ماهیچــهی
مصنوعــی یکــی از کاربردهــای احتمالــی مــادهی مــا
اســت ».در حــال حاضــر ،تیــم بائــو در تــاش هســتند تــا
تاثیــر میــدان الکتریکــی را افزایــش دهنــد.

______| ایمان اعظمیان

|______
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«مــارک اربــن» دانشــمند مــواد از دانشــگاه کارولینــای
جنوبــی میگویــد مــا در نهایــت میتوانیــم از
ماهیچههــای مصنوعــی بــرای ســاخت دســت و پــای
مصنوعــی اســتفاده کنیــم .ایــن دســت و پــای مصنوعــی
را میتوانیــم جایگزیــن اندامهــای از دســت رفتــهی
تیمــی جهانــی از دانشــمندان بــه رهبــری دانشــگاه ،MIT
افــراد معلــول کنیــم یــا اینکــه ایــن امــکان را بــه رباتهــا
دریافتهانــد کــه افــزودن مقــداری از نانولولههــای
بدهیــم کــه مثــل یــک انســان حرکــت کننــد.
کربنــی بــه فلــزات میتوانــد آنهــا را نســبت بــه
آســیبهای ناشــی از تابشهــای رادیواکتیــو مقاومتــر
کند.ایــن گــروه معتقــد اســت کــه نانولولههــای کربنــی
میتواننــد فراینــد شکســت را کندتــر کــرده و در نتیجــه
مــدت عمــر و کاربــری راکتورهــای هســتهای را افزایــش
دهد
همانطــور کــه میدانیــد پرتوهــای رادیواکتیــو تنهــا
بــرای بــدن مضــر نیســتند بلکــه میتواننــد بــه فلــزات نیــز
آســیبهای جــدی برســانند .خــب ،تصــور کنیــد یــک
راکتــور هســتهای تــا چــه حــد از ایــن نظرآســیب پذیــر
خواهــد بــود ،فضایــی بســیار حســاس کــه بســیاری از
تجهیــزات ش از جنــس فلــز هســتند .بــا تابــش اینــش
پرتوهــا روی فلــزات ،فلــزات دچــار شــکنندگی و
تخلخلــی میشــوند کــه نتیجــهی آن ایجــاد تــرک و
گســترش آن بــه ســمت شکســته شــدن فلــز خواهــد بــود.
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دانشــمندان علــم مــواد هــر کاری کــه از دستشــان
بربیایــد انجــام میدهنــد تــا بتواننــد مــادهای بــه
شــگفتانگیزی ماهیچــهی طبیعــی بشســازند.یک
ماهیچــه میتوانــد در صــورت نیــاز منقبــض شــود؛ یــا
بــدون اینکــه آســیب ببینــد تــا  70درصــد کــش بیایــد و
بتوانــد خــودش را ترمیــم کنــد .حــاال محققــان میگوینــد
آنهــا بــه ســاخت مــادهای نزدیــک شــدهاند کــه میتوانــد
هم ـهی ایــن کارهــا را انجــام دهــد ،البتــه نــه بــه خوبــی
یــک ماهیچــهی طبیعــی .ایــن پیشــرفتها میتوانــد ایــن حلقههــای اتصــال مانــع از حرکــت زنجیرههــای
روزی در زمینــهی رباتیــک و پروســتتیک مفیــد واقــع پلیمــری نمیشــود ،بنابرایــن مــاده میتوانــد کــش
شــود.
بیایــد ،امــا نــه کامــا آزادانــه .وقتــی ایــن مــاده کامــا
کــش آمــد و تغییــر شــکل یافــت ،حلقههــای اتصــال بــه
ایــدهی ماهیچههــای مصنوعــی دههــا ســال پیــش
شــکل اولیهشــان بازمیگردنــد و خاصیــت کشســانی و
مطــرح شــد .محققــان بــرای ســاخته چنیــن ماهیچ ـهای
اســتحکام را ارایــه میدهنــد.
مادههــای مختلفــی را از نانوتیوبهــا گرفتــه تــا
ســرامیک و آلیاژهــای فلــزی پیشــنهاد دادهانــد .در و امــا قابلیــت خودترمیمــی ایــن مــاده .اگــر در ایــن
ســال  2000دانشــمندان یــک پلمیــر کشســان بــه نــام مــاده یــک ســوراخ ایجــاد کنیــم ،اتمهــای آهــن در
«االســتومر» ( )Elastomerمعرفــی کردنــد کــه بــا یــک ســمت ســوراخ بــه ســمت اتمهــای اکســیژن و
اعمــال ولتــاژ بــرق میتوانــد تــا ســه برابــر افزایــش طــول نیتــروژن در ســمت دیگــر جــذب میشــوند و پیوندهــای
یابــد و دوبــاره بــه حالــت اول بازگــردد .امــا اگــر ایــن شــیمیایی را دوبــاره برقــرار میکننــد و ظــرف 72
االســتومرها آســیب میدیدنــد ،بایــد ترمیــم میشــدند .ســاعت ســوراخ بســته میشــود .حتــی وقتــی محققــان
گــروه دیگــری از دانشــمندان هــم از االســتومر بــه پلیمــر را بــه دو تک ـهی مجــزا میبرنــد ،لبههــای بریــده
عنــوان مــادهی اولیــه بــرای پلیمرهــای خودترمیمــی شــده تقریبــا کامــل بــه هــم جــوش میخورنــد ،البتــه
اســتفاده میکردنــد .ایــن مــواد میتواننــد ،بریدگیهــا اگــر در تمــاس بــا هــم قــرار گیرنــد .پــس از اتصــال،
و ســوراخها را ترمیــم کننــد و حتــی لبههــای بریــده تقریبــا کل اســتحکام مــاده و  90درصــد خاصیــت

یکــی از نقــاط ضعــف ایــن مــاده ایــن اســت کــه پــس
از اعمــال میــدان الکتریکــی انــدازهی آن بــه میــزان
نامحسوســی تغییــر کــرد .بــا اینکــه ایــن مــاده میتوانــد
تــا  45برابــر انــدازهی اصلـیاش کــش بیایــد و بــه حالــت
اول بازگــردد ،امــا در مقایســه بــا ماهیچــهی واقعــی،
تغییــر انــدازهی آن هنــگام اعمــال بــرق خیلــی ناچیــز
اســت .ایــن یعنــی پاهــای رباتیــک نمیتواننــد بــه خوبــی
پاهــای طبیعــی خــم شــوند

نانو لوله های
کربنی و کاهش
آسیب های ناشی
از پرتو زایی

نانو فناوری

شــده را بــه هــم متصــل کننــد .امــا مشــکل اینجاســت
کــه اکثــر ایــن مــواد ضعیــف بــوده و قابلیــت کشســانی
ندارنــد لــذا بــرای ماهیچ ـهی مصنوعــی مناســب نیســتند

کشســانی آن حتــی در دماهایــی بــه انــدازهی منفــی 20
درجــهی ســانتیگراد بازمیگــردد.
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نانو فناوری

مشــکل در حقیقــت از اینجــا ناشــی میشــود کــه
بــا بمبــاران توســط پرتوهــای رادیواکتیــو اتمهــای
فلــزات دچــار برانگیختگــی و در نتیجــه شــکافت
میشــوند کــه خــود موجــب ایجــاد حبابهــای
بســیار کوچکــی از هلیــوم درون بدن ـهی فلــز میشــود.
ایــن حبابهــای کوچــک بــه تدریــج گســترش
یافتــه و بــا ایجــاد یــک تــرک یــا شــکاف در بدنــهی ناشــی از تابــش رادیواکتیــو مقاومــت نشــان دهــد (
فلــزی کــه اکنــون متخلخــل شــده اســت زمینــهی  DPAمعیــاری اســت بــرای ســنجش اینکــه هــر اتــم
شــکنندگی و شکســتن فلــز را فراهــم میآورنــد .درون ســاختار شــبکهی بلــوری بــه طــور متوســط
تــا چنــد بــار توســط پرتــو مــورد اصابــت قــرار
ایــن گــروه از  MITدریافتنــد کــه افــزودن نانولولههــای میگیــرد) .در عمــل ایــن بهبــود بــه ایــن معناســت
کربنــی بــه فلــز در طــول فراینــد شــکل دهــی بــه میــزان کــه بــا اســتفاده از نانولولههــای کربنــی میتــوان از
کمتــر از  2درصــد حجمــی میتوانــد فلــز را در برابــر  5تــا  10برابــر کاهــش در تردشــدن و شــکنندگی را
آســیبهای ناشــی از ایــن پرتوهــا مقاومتــر کنــد .در در فلــزات نســبت بــه نمونــهای معمولــی شــاهد بــود.
حقیقــت در صورتــی کــه ایــن نانولولههــا بــه شــکلی
یکنواخــت در بســتر فلــزی پخــش شــده باشــند ،شــبکهی گذشــته از مقاومــت برابــر پرتوهــای رادیواکتیــو ،ایــن
انتقالــی یــک بعــدی را شــکل میدهنــد کــه میتوانــد گــروه دریافتنــد کــه افــزودن نانولولههــای کربنــی
ایــن جبابهــای بســیار کوچــک هلیــوم را بــا خــروج میتوانــد تــا  1.5برابــر خــواص اســتحکام خــود مــاده
گاز هلیــوم از درون فلــز از بیــن بــرده و از آســیب دیــدن را در عیــن افزایــش چقرمگــی آن بهبــود بخشــد ،ویژگــی
کــه خــود بهبــود کارکرد قطعــه را در پی خواهد داشــت.
فلــز جلوگیــری کننــد
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ایــن پژوهشــگران دریافتنــد کــه ایــن ســاختار تــک
بعــدی میتوانــد تــا هفتــاد  DPAبرابــر آســیبهای

نانو

______| سحر محمدی زاده

توليد ضد زنگ نانويی مقاوم به خوردگی

|______

عالءالدينــي ،بــا اشــاره بــه نحــوه عملكــرد ضــد
خوردگــي پوشـشهاي آلــي در خصــوص هــدف افــزود:
رنگهــاي آلــي بــا ايجــاد يــكالي ـ ه ســطحي بــر روي
ســطح فلــز ،بيــن ســطح فلــز و محيــط خورنــده فاصلــه
ايجــاد كــرده و بديــن صــورت فلــز را از خوردگــي
محافظــت ميكننــد ،بــا اي ـن حــال ،ايــن نــوع رنگهــا
در برابــر گونههــاي خورنــدهاي ماننــد اكســيژن،
رطوبــت و تــا حــدي يونهــا نفوذپذيــر هســتند ،حضــور
ذرات ميكرونــي تــا حــدودي توانســته اســت ايــن مشــكل
را مرتفــع ســازد ،در ايــن راســتا ،هــدف از انجــام ايــن
طــرح جايگزينــي ميكــرو ذرات آهــن در پوشــش آلــي
پايــه آلكيــدي بــا نانــو ذرات آهــن ســنتز شــده و بررســي
ميــزان تغييــرات عملكــرد ضــد خوردگــي ايــن پوشــش
بــوده اســت .

وي درخصــوص نحــو ه اثرگــذاري نانــوذرات آهــن
برعملكــرد ضدخوردگــي ايــن پوشــش پايــه آلكيــدي
افــزود :ذرات در انــداز ه نانومتــري در مقايســه بــا ذرات
ميكرونــي توانايــي بيشــتري در پــر كــردن خلــل و فــرج
ريــز موجــود در پوشــش دارنــدن از ايــنرو ،حضــور
ايــن نانــوذرات يــك ســد نفوذناپذيــر در برابــر عوامــل
خورنــده ايجــاد ميكننــدن همچنيــن ايــن نانــوذرات
قــادر بــه تقويــت ســاختار مكانيكــي پليمــر نيــز هســتند.
نســبت ســطح بــه حجــم بــاالي نانــوذرات موجــب
ميشــود مقاديــر بهمراتــب كمتــري از نانــو ذرات در
مقايســه بــا ميكــروذرات مــورد نيــاز باشــد  .عالءالدينــي
معتقــد اســت ،در صــورت تجــاري ســازي و توليــد انبــوه
ضدزنــگ ســنتز شــده ،هزينــه تمــام شــده محصــول در
مقايســه بــا ضــد زنــگ هــاي الكيــدي پاييــن تــر خواهــد
بــود .

بــه گــزارش روز شــنبه گــروه علمــي ايرنــا از
ســتاد ويــژه توســعه فنــاوري نانــو ،طاهــره ســادات
عالءالدينــي مجــري طــرح گفــت :از ايــن محصــول
ميتــوان بــه عنــوان يــك پوشــش محافــظ در برابــر
خــوردگي در صنايــع ســاختماني اســتفاده كــرد.
وي بيــان كــرد :بــا توجــه بــه اينكــه خوردگــي يــك
فرآينــد خــود بــه خــودي اســت ،ســاليانه خســارتهاي
آن موجــب صــرف هزينههــاي هنگفتــي درسراســر جهــان
ميشــود ،فرآينــد خوردگــي عــاوه برخســارتهاي
مالــي ،خســارتهاي جانــي زيــادي را نيــز موجــب
ميشــود .وي اظهــار كــرد :بــهطوركلــي بهتريــن و
ســادهترين روش بــراي بهبــود مقاومــت فلــزات دربرابــر www.irna.ir
خوردگــي ،جلوگيــري از تمــاس ســطح فلــز و محيــط
خورنــده اســت كــه ايــن عمــل بــه كمــك اعمــال يــك 28/1/95
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نکتـهی جالــب توجهــی کــه در خصــوص ایــن فــن وجود
دارد ایــن اســت کــه طــی فراینــد ذوب و شــکل دهــی
فلــزات ،نانولولههــای کربنــی خــود از بیــن میرونــد و
تبدیــل بــه کاربیــد میشــوند ولــی شــکل لولــه ماننــد
خــود را درون بدنــهی فلــز بــه جــای میگذارنــد ،بــه
بیــان دیگــر مشــابه فســیلهای بــه جــای مانــده درون
ســنگها ،تنهــا شــبکه و شــکل لولــه ماننــد نانولولههــا
درون فلــزات بــه جــا میمانــد کــه بــرای خــروج گاز
هلیــوم کافــی اســت .امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت و
مزیــت بســیار مهــم دیگــر فراهــم آمــدن فضایــی بــرای
فلــز اســت تــا خــود را مجــددا شــکل داده و بــا اتصــال
مجــدد خــود از شــکننده شــدن جلوگیــری کنــد.

در حــال حاضــر ایــن روش تنهــا بــرای فلــز آلومینیــوم
بــه اثبــات رســیده اســت چــرا کــه در دمــای پایینــی
ذوب میشــود امــا ایــن گــروه در حــال آزمــودن ایــن
روش بــرای زیرکونیــوم هســتند و مطمئــن هســتند کــه
میتــوان از ایــن روش بــرای دیگــر فلــزات نیــز بهــره
بــرد .در ایــن بیــن بــه لطــف تولیــد صنعتــی نانولولههــای
کربنــی در کــره بــه منظــور کاربــرد بــرای صنعــت
خــودرو قیمــت ایــن نانولولههــا نیــز کاهــش پیــدا کــرده
و میتــوان از آلومینیــوم بهبــود یافتــه بــرای کاربردهایــی
همچــون راکتورهــای تحقیقاتــی ،فضاپیماهــا یــا
مخــازن نگهــداری زبالههــای اتمــی بهــره بــرد.

اخبار فناوری

اخبار نانو

بدیهــی اســت بــا چنیــن شــرایطی ایمنــی و به صرفــه بودن
راکتورهــای اتمــی در خطــر خواهــد بــود ،در نتیجــه
جلوگیــری از چنیــن اتفاقاتــی از نظــر یکــی از الویتهای
بــاال بــرای مهندســان و طراحــان بــه شــمار میآیــد.

پوشــش بــر روي ســطح فلــز امــكان پذيــر اســت ،خلــل
و فرجهــاي موجــود در پوشــشهاي پليمــري اعمــا ل
شــده بــر روي ســطوح فلــزي موجــب نفــوذ آب بــه
زيرســطح رنــگ شــده و موجــب خوردگــي زيراليــ ه
فلــزي ميگــردد ،از ايــنرو تحقيقــات گســتردهاي بــر
روي بهبــود عملكــرد ايــن پوش ـشها از طريــق پركــردن
خلــل و فــرج هــاي موجــود در انهــا صــورت گرفتــه
اســت .
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اخبار نانو

www.irna.ir
90/1/27
پانسمان زخم با استفاده از پالستيك خود ترميم شونده

www.irna.ir
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اكنــون پژوهشــگران دانشــگاه ويــن روشــی بــرای
توليــد انبــوه زنجيــره هــای كربنــی مركــب از بيــش از
 6هــزار و  400اتــم كربــن ابــداع كــرده انــد ؛ ايــن در
حالــی اســت كــه پيــش از ايــن ،طــول ثبــت شــده بــراي
يــك زنجيــره كربنــی حــدود  100اتــم كربــن بــود.
پژوهشــگران بــرای دســتيابی بــه ايــن طــول جديــد،
نانولولــه هــای دو جــداره ای را از طريــق لولــه
كــردن  2اليــه گرافــن توليــد كردنــد؛ ســپس ايــن
زنجيــره هــای بــی نهايــت طوالنــی را داخــل ايــن
لولــه هــا كــه يــك محيــط پايــدار بــود ،رشــد دادنــد.
ايــن روش بــه آنــان اجــازه داد تــا زنجيــره هــای كربنــی
بيــش از  50برابــر طويــل تــر از ركوردهای قبلی بســازند.
كربيــن  40برابــر ســخت تــر از المــاس و  2برابــر ســخت

بتن خود متراکم شونده و مقاوم در برابر آتش

تهران-ايرنــا -محققــان يــك مــاده شــبه پالســتيكي
ســاخته انــد كــه در درجــه حــرارت بــدن مــی توانــد
خــود را ترميــم كنــد و در عيــن حــال بــرای بــدن ســمی
نيســت؛ از ايــن مــاده مــی تــوان بــرای توليــد پانســمان
هــای خــود ترميــم كننــده زخــم اســتفاده كــرد.

بــه گــزارش روز دوشــنبه گــروه علمــی ايرنــا از
خبرگــزاری يونايتدپــرس ،محققــان دانشــگاه ريدينــگ
انگليــس مــی گوينــد ،ماده شــبه پالســتيك ‹پلــي يورتان›
ابرمولكولــی كــه بــا وجــود بريــده و يــا خراشــيده شــدن
بــه حالــت قبلــی خــود بازمــی گــردد ،مــی توانــد عــاوه
بــر ســاير كاربردهايــش ،بــه توليــد پانســمان هــای خــود
ترميــم كننــده زخــم منجــر شــود كــه هرگــز خراشــی
روی آنهــا ايجــاد نمــی شــود.

ايــن مــاده كــه خــود را در درجــه حــرارت طبيعــی بــدن
ترميــم مــی كنــد و بــرای انســان ســمی نيســت ،بــه حــدی
قــوی اســت كــه مــی توانــد در آزمايــش هــای كشــش
شــديد ،ســالم بمانــد امــا زمانــی كــه تكــه هايــي از آن
بريــده مــی شــود و در معــرض حــرارت ماليــم قــرار
ميگيــرد مولكــول هــاي ان بــه ارامــي در هــم تركيــب و
يــك پارچــه ميشــوند .

وقتــی بتــن در معــرض آتــش قــرار مــی گيــرد  ،بتــن
ســرخ و ورقــه ورقــه مــی شــود .ايــن اثــر منجــر بــه دام
افتــادن آب در بتــن هنــگام تبخيــر مــی شــود  .زمانيکــه
بخــار آب توليــد شــد فشــار در داخــل ســاختمان بتــن
افزايــش مــی يابــد .در ســاختمان بتــن ورقــه هــای جــدا
از ســقف  ،ديــوار و حامــی ســتون  ،ظرفيــت تحمــل بــار
آنهــا کاهــش يافتــه و خطــر ســقوط ســاختمان در حــال
ســوختن افزايــش مــی يابــد .مقاومــت بتــن معمولــی
متراکــم شــده توســط ويبــره در برابــر حــرارت آتــش مــی
توانــد توســط افــزودن چنــد کيلوگــرم فيبــر پلــی پروپيلــن
( )ppبــر متــر مکعــب در ترکيــب بتــن بهبــود بيابــد .
زمانــي کــه در معــرض آتــش باشــد فيبرهــا ذوب مــی
شــوند  ،شــبکه ای دارای کانــال هــای ريــز در ميــان
ســاختمان بتــن خلــق مــی شــود .

افــزودن بیــش از  ۲کيلوگــرم ازفيبــر  PPبــر متــر
مکعــب بــه مخلــوط ( )SCHPCبــر توانايــي خــود
متراکمــی تاثيــر مــی گــذارد ،بنابرايــن نســبت فيبــر
 PPدر  SCHPCبايــد نســبتا پاييــن نگــه داشــته شــود
 .ايــن بــدان معنــی اســت کــه اگــر بتــن در معــرض آتــش
قــرار بگيــرد  ،شــبکه ای از کانــال هــای ريــز توســط
ذوب فيبرهــا کــه در داخــل بتــن ناپيوســته اســت خلــق
ميگــردد اجــازه مــی دهــد پوســته پوســته شــدن رخ دهــد
 .ســوال ايــن هســت SCHPC :چگونــه مقــاوم در برابــر
آتــش ســاخته مــی شــود؟؟ بنابرايــن ســاختمان هــا امــن تر
ســاخته خواهنــد شــد زمانــي کــه نســبت فيبــر پليمــری
بــه انــدازه کافــی پاييــن نگــه داشــته شــود کــه بتــن خــود
متراکــم باقــی بمانــد.

محققــان شــرکت بتــن  /ســاخت و ســاز Empa
سيســتم هــای مکانيکــی و شــيميايی آزمايشــگاه هــای
مهندســی يــک پاســخ پيــدا کردنــد .آنهــا يــک ســری
اســلب هــای بتنــی نــازک ديــواری کــه بــا کابــل هــای
ســاخته شــده از فيبرکربــن تقويــت شــده بــا پليمــر توليــد
کردنــد .بتــن کــه اســلب هــا ازآن ســاخته شــده همچنيــن
حــاوی ۲کيلوگــرم  PPبــر متــر مکعــب از مخلــوط
اســت.در برخــی از اســلب هــا محققــان همچنيــن مقــدار
کمــی پليمــر ســوپر جــاذب ( )SAPافزودنــد  ،مــواد
مصنوعــی کــه قــادر بــه جــذب آب چنديــن برابــر وزن
خــود را دارنــد .ســپس آنهــا اســلب هــای بتنــی را در
معــرض آتــش قــرار دادند،دمــا بــه بــاالی ۱۰۰۰درجــه
ســانتی گــراد رســيد .بعــد از  ۹۰دقيقــه ايــن واضــح شــد
کــه زمانيکــه اســلب بتنــی حــاوی  SAPتعــدادی تــرک
جزئــی را نشــان مــی دهد،تنهــا پوســته پوســته شــدن در
اســلب هــای  SPAآزاد رخ میدهــد.

توضيــح بــرای ايــن رفتــار اينکــه در طــول فرآينــد توليــد
 SAPبــا آب اشــباع شــده اســت .تــورم چنــد برابــر
حجــم خشــک آن اســت .زمانيكــه بتــن نصــب شــد آب
از  SAPتوســط خاصيــت موئينگــی در زمينــه ســيمانی
متخلخــل بيــرون کشــيده مــی شــود  SAPمنقبــض مــی
شــود وفضاهــای خالــی کــه پيونــد منحصــر بــه فــرد دارد
ايــن کانــال هــا اجــازه مــی دهنــد بخــار آب بــدون را خلــق ميکند.نتيجــه يــک شــبکه دنديريتــی اليــاف
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پژوهشــگران بــا ابــداع روش جدیــدی موفــق شــدند
كــه بــرای نخســتین بــار «كربیــن» مســتحكم تریــن
مــاده جهــان را بــه میــزان زیــاد بســازند .بــه گــزارش
روز جمعــه گــروه علمــی ايرنــا از پايــگاه اينترنتــي ديلــي
ميــل ،كربيــن شــكل يــك بعــدی كربــن و ســختی آن
 40برابــر بيشــتر از المــاس اســت و تصــور مــی شــود كــه
از هــر مــاده شــناخته شــده ديگــر مســتحكم تــر باشــد.
محققــان در روش جديــدی بــرای ســاخت زنجيــره هــای
كربنــی بــا طولــی كــه تــا كنــون بــی ســابقه بــوده اســت
از يــك نانولولــه كربنــی دو جــداره اســتفاده كردنــد.
كربيــن بــرای اوليــن بــار در ســال  1885توســط آدولــف
فــون بايــر كــه وجــود كربــن اســتيلن خطــی (زنجيــره
كربــن بــا طــول بــی نهايــت) را توصيــف كــرد ،شــناخته
شــد.

95/1/28

اخبار نانو

توليد مستحكم ترين ماده ي جهان به ميزان زياد

تــر از گرافــن اســت و از لحــاظ ســختی از هــر مــاده
كربنــی ديگــر ســخت تــر اســت .بــه گفتــه محققــان از
مــاده ای بــه ايــن ســختی مــی تــوان در آينــده در ســاخت
وســايل فــوق العــاده مســتحكم اســتفاده كــرد .

بــه گفتــه پژوهشــگران دانشــگاه ريدينــگ ،مــاده يــاد
شــده بــه عنــوان بخشــی از يــك پانســمان زخــم مــی
توانــد بــه مثابــه مانعــی اســتريل باشــد كــه بــه طــور دايــم
خــود را ترميــم وتجديــد كنــد  .و بــه ايــن ترتيــب نيــاز بــه
تعويــض پانســمان را هــم كاهــش دهــد  .ســازگار بــودن
ايــن مــاده بــرای تجزيــه شــدن بــه مــرور زمــان ،هماننــد
بخيــه هــای حــل شــدنی ،آن را بــرای اســتفاده داخلــی
در جراحــی هــا و پانســمان زخــم هــا بــه گزينــه مناســبی
بــدل مــی كنــد  .مطالعــه در زمينــه ايــن مــاده در مجلــه
 Chemical Scienceمنتشــر شــده اســت.

افزايــش فشــار داخلــی بگريــزد ،در نتيجــه ســاختمان
بتــن ســالم باقــی مــی مانــد .بتــن خــود متراکــم شــونده
self-compacting
با عملکرد باال	  (�high-per
 )formance concreteرفتــاری متفــاوت دارد.
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اخبار نانو

اكنــون محققــان در آلمــان مــي گويند رســوبات بيشــتري
از  60Feرا در نمونــه هــاي مــاه نيــز كشــف كــرده انــد.
دانشــمندان معتقدنــد كــه ايزوتــوپ هــاي آهــن كشــف
شــده در زميــن و مــاه هــر دو از يــك انفجــار ابرنواختــري
بــه وجــود آمــده انــد.

www.iran.mavad.com

پنجــره هــای هوشــمند ســاخته شــده توســط دانشــگاه
کالــج لنــدن ( )UCLبــا حمايــت مهندســين و شــورای
پژوهــش علــوم فيزيکــی( )EPSRCتوانســت هزينــه
هــای تميــز کــردن پنجــره هــا را در ســاختمان هــای بلنــد
تبديل كف دست به نمايشگر لمسی
کاهــش دهنــددر حالــی کــه هزينــه هــای تاميــن گرمــا
با استفاده از امواج ما فوق صوت
را کاهــش و بهــره وری کارگــر را افزايــش مــی دهــد .
94/7/11

			

فصلنامه علمی دانشجویی سرمت | شماره نهم | بهار 95

پنجــره هــای گفتــه شــده از ترکيــب نانوســاختارهای
نشــانده شــده درون شيشــه کــه هــوا را بــه دام انداختــه
انــد ســاخته گرديــده ،بــه معنــی آن کــه تنهــا مقــدار
کمــی آب در تمــاس بــا ســطح اســت .در نتيجــه آب
بــه صــورت قطــرات کــروی ،شــکل مــی گيــرد کــه بــه
ســرعت روی ســطح لکــه  ،گردوغبــار و آالينــده هــای
ديگــر بيــرون مــی غلتــد .شيشــه بــا اليــه نــازک ۵ ۱۰-
نانومتــر واناديــوم دی اکســيد پوشــش داده شــده کــه در
طــی دوره هــای ســرد فــرار تابــش حرارتــی را متوقــف
بــه گــزارش گــروه اخبــار علمــی ايرنــا از ســاينس،
مــی کنــد ،جلوگيــری از ازدســت دادن گرمــا ،درطــی
محققــان دانشــگاهي در انگلســتان در تالشــند تــا بــا
دوره هــای گــرم ،آن از تابــش مــادون قرمــز خورشــيد در
ادغــام قابليــت هــای حســگرهای لمســی بــدون اســتفاده
داخــل ســاختمان ممانعــت مــی کنــد.
از لــرزش يــا فشــار و بــه طــور كلــی تمــاس تجهيــزات بــا
طراحــی نانــو ســاختارها نيــز مقــدار نــور منعکــس شــده پوســت ،از كــف دســت بــه عنــوان يــك رابــط تعاملــی بــا
داخــل اتــاق را تــا کمتــر از  %۵کاهــش مــی دهــد  ،در سيســتم هــای كامپيوتــری اســتفاده كننــد.
مقايســه بــا ۲۰تــا  ۳۰درصــد بــه دســت آمــده توســط
روش مـ�ورد اسـ�تفاده آن هـ�ا كـ�ه بـ�ا عنـ�وا ن �SkinHap
ديگــر نمونــه اوليــه پوشــش داده شــده بــا واناديــوم دی
 ticsشــناخته مــی شــود ،از يــك مجموعــه فرســتنده
اکســيد انــرژی صرفــه جويــی شــده اســت .ايــن کاهــش
مافــوق صــوت تشــكيل شــده اســت كــه در پشــت دســت
در تابــش کــه ادعــا شــده اســت بــرای راحتــی ســاکنين
قــرار مــی گيــرد و امواجــی را بــه كــف دســت ارســال
فراهــم شــده.
مــی كنــد كــه توســط اعصــاب آن حــس مــی شــوند.
Ioannis
Papakonstanti
دکتـ�ر
ايــن امــواج پــس از عبــور از بافــت دســت بــا اســتفاده
 nouگفت«:ايــن اوليــن بــار اســت کــه يــک
از يــك فرآينــد پــردازش ســيگنال موســوم بــه پــردازش
ســاختار نانــو بــا يــک پوشــش ترمــو کروميــک ترکيــب
معكــوس زمانــی متمركــز شــده و نقطه خاصی از پوســت
شــده اســت .نانــو ســاختار زيســت ســازگار خــواص
كــف دســت را هــدف مــی گیرنــد .بديــن ترتيــب كاربــر
ترموکروميــک پوشــش را تشــديد مــی کنــد و نتيجــه
ســيگنال هــای ارســال شــده توســط سيســتم كامپيوتــری
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تهران-ايرنــا -محققــان آلمانــي از كشــف نمونــه هايــي
از آهــن مربــوط بــه ابرنواختــر در ســطح مــاه خبــر داده محققــان در عيــن حــال مــي گوينــد ،ايــن احتمــال
انــد .ايــن كشــف بــروز يــك انفجــار ابرنواختــري را در وجــود دارد كــه برخــي ايزوتــوپ هــاي منفــرد آهــن از
برخــورد هــاي مــداوم ميــان ذرات كيهانــي و ســطح مــاه
نزديكــي منظومــه شمســي مــا تاييــد مــي كنــد.
ايجــاد شــده باشــد .امــا گونتــر كورســچينك فيزيكــدان
بــه گــزارش روز جمعــه گــروه علمي ايرنــا از خبرگزاري دانشــگاه فنــي مونيــخ در يــك بيانيــه خبــري گفــت:
يونايتدپــرس ،تقريبــا دو ميليــون ســال پيــش يــك ســتاره ايــن موضــوع مــي توانــد تنهــا در مــورد بخــش بســيار
در يــك ابرنواختــر در نزديكــي منظومــه شمســي مــا كوچكــي از ايزوتــوپ  60Feكشــف شــده ،صــادق
منفجــر شــد و امــروز هنــوز مــي تــوان رده هــاي آن را بــه باشــد .وي توضيــح داد :ســيل انــدازه گيري شــده 60Fe
شــكل يــك ايزوتــوپ آهــن در كــف اقيانــوس كشــف مربــوط بــه يــك ابرنواختــر در فاصلــه اي حــدود 300
كــرد .اكنــون دانشــمندان غلظــت هــاي زيــادي از ايــن ســال نــوري اســت .ايــن تحقيــق جديــد بــا اســتفاده از
آهــن ابرنواختــر را در نمونــه هــاي مــاه نيــز كشــف كــرده نمونــه هــاي جمــع آوري شــده مــاه در جريــان ماموريــت
انــد.
هــاي آپلــو  15 ،12و  16در فاصلــه زمانــي ميــان ســال
آنهــا معتقدنــد كــه هــر دو ايــن اكتشــافات از يــك  1969و  1972انجــام شــد .تركيــب شــيميايي هــر
انفجــار ســتاره اي سرچشــمه مــي گيرنــد .ايــن كشــف نمونــه بــا اســتفاده از طيــف ســنج جرمــي شــتاب دهنــده
بــروز يــك انفجــار ابرنواختــري را در نزديكــي منظومــه در آزمايشــگاه ماير-ليبنيتــز تجزيــه و تحليــل شــد.
شمســي مــا تاييــد مــي كنــد .يــك ســتاره در حــال مرگ ،يافتـ�ه هـ�اي ايـ�ن مطالعـ�ه هفتـ�ه جـ�اري در مجلـ�ه �Phys
حياتــش در يــك انفجــار زميــن شــناختي پايــان مــي يابــد  ical Review Lettersمنتشــر شــده اســت .
و اكثــر مــاده ســتاره اي را ،در درجــه اول عناصــر جديــد
شــيميايي كــه در جريــان ايــن انفجــار ايجــاد مــي شــود،
بــه فضــا ارســال مــي كند.ايــن گونــه بــه نظــر مــي رســد www.irna.ir
كــه تقريبــا دو ميليــون ســال پيــش ،يــك چنيــن ابرنواختــر
95/1/27
و يــا تعــداد بيشــتري در نزديكــي منظومــه شمســي مــا

اخبار نانو

 SAPو  PPاســت کــه بــه کل اســلب بتنــی نفــوذ مــی پديــد آمــده انــد.
کنــد.
شــواهد ايــن حقيقــت در زميــن بــه شــكل غلظــت هــاي
افزايــش يافتــه ايزوتــوپ آهــن  Fe 60در نمونــه هــاي
www.iran.mavad.com
پوســته و رســوب جمــع آوري شــده از كــف اقيانــوس
94/10/29
آرام ديــده مــي شــود .ايــن شــواهد بســيار قانــع كننــده
اســت ايزوتــوپ راديواكتيــو  Fe 60تقريبــا بــه طــور
انحصــاري در انفجــار ابرنواختــري ايجــاد مــي شــود و
كشف آهن ابر نواختر در ماه
بــا برخــورداري از نيمــه عمــر  2.62ميليــون ســاله كــه
در مقايســه بــا ســن منظومــه شمســي مــا نســبتا كوتــاه
اســت ،هــر  Fe 60راديواكتيــو نشــات گرفتــه از زمــان
تولــد منظومــه شمســي بايــد مدتهــا پيــش در عناصــر
پايــدار تحليــل رفتــه باشــد و در نتيجــه ديگــر در زميــن
يافــت نشــود.

پنجره های خود تميز شونده 				
ذخيره کننده انرژی و کاهنده تابش

ويــژه خــود تميــز شــوندگی اســت ».تيم  UCLمحاســبه
کــرد کــه پنجــره هــا مــی تواننــد در کاهــش ۴۰درصــدی
هزينــه هــای تاميــن گرمــا بــا مقــدار دقيــق در هــر مــورد
خــاص روی عــرض جغرافيايــی دقيــق ســاختمانی کــه
آنهــا اســتفاده شــده انــد اثربخــش باشــند.پنجره هــای
ســاخته شــده از شيشــه هوشــمند مــی توانــد بــه طــور
ويــژه بــرای اســتفاده در ســاختمان هــای بلنــد اداری
مناســب هســتند.
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فهرست

پيـ�ش از ايـ�ن در سـ�ا ل  2010سيســتم نمايشــگر �Skin
 putبــا اســتفاده از حســگرهای صوتــی توانســته اســت
ضربــات انگشــت بــه كــف دســت را بــه دســتورات
ورودی سيســتم تبديــل كنــد .همچنيــن سيســتم Cicret
بــا اســتفاده از حســگر توانســته اســت حركــت انگشــتان
را دنبــال و بــه دســتورالعمل هــای سيســتم تبديــل كنــد.
www.irna.ir

95/1/24

|

لیال کاویانی

|______

بــا ایزولهکــردن یونهــای اســتاتین و بررســی ایــن
		
کشف معمای کمیابترین عنصر
کــه چــه طــول مــوج لیــزری آنهــا را خلــق کــرده بــود،
جهان در سرن :
محققــان ،پتانســیل یونیزاســیون اســتاتین را 9.31751
دانشــمندان مشــخصه بنیادیــن «اســتاتین» ،کمیابتریــن الکتــرون ولــت تعییــن کردنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه
عنصــر روی زمیــن را بــرای نخســتین بــار کشــف کردند .پتانســیل یونیزایســون هیــدروژن  13.6الکترونولــت
بــه گــزارش ســرویس علمــی خبرگــزاری دانشــجویان اســت.
ایــران (ایســنا) ،اســتاتین بــه طــور طبیعــی بــه وجــود
میآیــد ،بــا ایــن حــال ،بــر اســاس تخمیــن دانشــمندان،
کمتــر از یــک اونــس از ایــن عنصــر در سراســر کــره
زمیــن وجــود دارد.
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بــرای مــدت طوالنــی ،مشــخصه ایــن عنصــر گریزپــا،
یــک معمــا بوده امــا فیزیکدانــان البراتــوار فیزیــک ذرات
ســرن در ســوئیس ،موفــق بــه اندازهگیــری پتانســیل
یونیزاســیون ایــن عنصــر شــدند .پتانســیل یونیزاســون،
میــزان انــرژی مــورد نیــاز بــرای حــذف یــک الکتــرون
از یــک اتــم اســتاتین و تبدیــل آن بــه یــک یــون یــا ذره
بــاردار اســت.
ایــن اندازهگیــری قطعــهای گمشــده از جــدول تناوبــی
عناصــر را پــر میکنــد ،زیــرا اســتاتین آخریــن عنصــر
طبیعــی بــود کــه ایــن مشــخصه برایــش ناشــناخته بــود.
ایــن عنصــر دارای  85پروتــون و  85الکتــرون در هــر
اتــم اســت ،تشعشــعی بــوده و نیمــی از باثباتتریــن
نســخه آن در فقــط  8.1ســاعت ،فرســایش مییابــد.
ایــن مــدت زمــان« ،نصــف حیــات» نامیــده میشــود.
در ســال  1953ایــزاک آســیموف حــدس زد کــه میــزان

ایــن ارزش بــه عنــوان محکــی بــرای مطالعــه عناصــر
فوقســنگین عجیــب ( )exoticبــه کار خواهــد رفــت،
کــه بــه طــور طبیعــی بــه وجــود نمیآینــد امــا میتواننــد
در آزمایشــگاههای تخصصــی خلــق شــوند .کشــف
جدیــد همچنیــن میتوانــد در طراحــی کاربردهــای
پزشــکی اســتاتین مصنوعــی ،ماننــد «آلفادرمانــی» بــرای
ســرطان ،کارآمــد باشــد.
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پایان بخش نانو فناوری

ايــده اســتفاده از پوســت انســان بــه عنــوان نمايشــگر
كامپيوتــر ،ســابقه ای چنديــن ســاله دارد و اكنــون
بازخــورد لمســی بــه عنــوان يــك ويژگــی جدايــی ناپذيــر
در رايانــش مــدرن ،مــورد قبــول همــگان واقــع شــده
اســت .بــا پيشــرفت روزافــزون فنــاوری و عرضــه وســيع
تجهيــزات پوشــيدنی  ،نيــاز بــه يــك نمايشــگر كوچــك
و در دســترس كــه امــكان ارتبــاط بــا تمــام تجهيــزات
كامپيوتــری مورداســتفاده شــخص را فراهــم كنــد ،بيــش
از پيــش احســاس مــی شــود و توســعه دهنــدگان بــه دنبال
راهكارهــای عملــی بــرای اســتفاده از بازخــورد لمســی
در سيســتم هــای آينــده هســتند.

معمای
کمیاب ترین
عنصر جهان

بــرای اندازهگیــری پتانســیل یونیزایســون اســتاتین
در تجهیــزات پرتــو یــون تشعشــعی  ISOLDEســرن،
فیزیکدانــان ،ایزوتوپهــای مصنوعــی (اتمهــای بــا
تعــداد متفــاوت نوتــرون در مقایســه بــا نوترونهــای
طبیعــی) اســتاتین را خلــق کردنــد .آنهــا ایــن عمــل
را بــا شــاتکردن پرتوهــای پروتونهــای پرانــرژی بــه
هــدف اورانیــوم (کــه  92پروتــون و الکتــرون دارد) انجــام
دادنــد .برخوردهــا بارانــی از ذرات جدیــد را خلــق کردنــد
کــه تعــدادی از آنهــا اســتاتین بودنــد .فیزیکدانــان
ســپس پرتوهــای لیــزر بــا طــول موجهــای متغیــر را بــه
اتمهــا بــا هــدف یونیزهکــردن آنهــا ،تابانیدنــد.

دانستنی ها

را در قالــب بازخوردهــای لمســی در كــف دســت خــود
دريافــت مــی كنــد.

کلــی اســتایتن در طبیعــت  0.002اونــس ( 0.07گــرم)
اســت.
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دانستنی ها

 10فلز
با ارزش دنیا
______|

-1رودیم

پریا ارمند

|______

رودیــم را مــی تــوان گــران تریــن فلــز جهــان دانســت .در
ســال  ۲۰۰۹قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن فلــز برابــر بــا
 ۴۶۵۱۶دالر بــوده اســت .ایــن فلــز بــه خاطــر خاصیــت
بازتابندگــی نــور در صنایعــی همچــون چــراغ ســازی،
ســاخت آینــه و جواهــر ســازی مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد .همچنیــن ایــن فلــز در صنایــع خــودرو ســازی
هــم اســتفاده مــی شــود.

 -4روتنیم Ruthenium

در ســال « ۱۸۴۴کارل کارلویــچ کالوس» دانشــمند
روســی روتنیــم را کشــف کــرد .میانگیــن قیمــت ایــن
فلــز در ســال  ۲۰۰۹برابــر بــا  ۱۳۵۴۸دالر بــرای هــر
کیلوگــرم بــوده اســت .از ایــن فلــز بــرای افزایــش
اســتحکام جواهــرات و مقاومــت بیشــتر اســتفاده مــی
شــود .همچنیــن ایــن فلــز در ســاخت لــوازم الکترونیکــی
هــم کاربــرد دارد.
 -5ایریدیم Iridium
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ایریدیــم هماننــد اســمیم یکــی از چگالتریــن عناصــر
روی زمیــن اســت کــه توســط اسمیتســون تنــت
 -2پالتین Platinum
کشــف شــد .ایــن فلــز بیشــترین مقاومــت را در
خانــم هــا این فلز را بســیار دوســت دارند ،حتــی از طالی برابــر خوردندگــی دارد .مــی تــوان گفــت آب ،هــوا
زرد هــم بیشــتر .میانگیــن قیمــت این فلز در ســال  ۲۰۰۹و حتــی اســید هیــچ تاثیــری بــر ایــن مــاده نــدارد.
برابــر بــا  ۳۸۲۹۰دالر بــوده اســت .پالتیــن را بیشــتر از
آفریقــای جنوبــی ،روســیه و کانــادا بدســت مــی آورنــد .ایــن عنصــر بیشــتر از آفریقــای جنوبــی مــی آیــد و در
از ویژگــی هــای ایــن فلــز مــی تــوان بــه ضدخورندگــی ،صنایــع ســاعت ســازی ،خودروســازی ،الکترونیــک،
چگالــی بــاال و انعطــاف پذیــری آن اشــاره کــرد .قطــب نماســازی و پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار مــی

گیــرد .در ســال  ۲۰۰۹قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن فلــز
همانطــور کــه مــی دانیــد از ایــن فلــز بیشــتر در صنایــع برابــر بــا  ۱۳۵۴۸دالر بــوده اســت.
جواهرســازی اســتفاده مــی شــود .همچنیــن از ایــن
فلــز در صنایــع دنــدان پزشــکی ،ســاخت تســلیحات و
 -6اسمیم Osmium
هوانــوردی هــم اســتفاده مــی شــود.

اســمیم یکــی از چگالتریــن عناصــر روی زمیــن اســت.
ایــن فلــز آبــی – نقــره ای توســط اسمیتســون تنــت
 -3طال Gold
 Smithson Tennantدر ســال  ۱۸۰۳کشــف شد.
طــا بخاطــر دوام و انعطــاف پذیــری کــه دارد ،یکــی از از ایــن فلــز بــرای ســخت کــردن آلیاژهــای پالتیــن
محبــوب تریــن و دوســت داشــتنی تریــن فلزهــای روی اســتفاده مــی شــود .ایــن فلــز بخاطــر ســاطع کــردن
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طــا بیشــتر از آفریقــای جنوبــی ،آمریــکا ،اســترالیا و
چیــن مــی آیــد .بــه جــز مصــارف زینتــی ،طــا مصــارف
صنعتــی هــم دارد .رســانایی ایــن فلــز باعــث شــده تــا
از آن در صنایــع الکترونیکــی اســتفاده کــرد .همچنیــن
بخاطــر بازتابندگــی کــه دارد ،از طــا بــرای ســاخت
ســپر بازتابنــده اســتفاده مــی شــود.

دانستنی ها

زمیــن اســت .در ســال  ۲۰۱۰قیمــت هــر کیلوگــرم
از ایــن فلــز برابــر بــا  ۴۰۲۹۰دالر بــوده اســت.

اکســیدهای ســمی کــه مــی توانــد بــه چشــم و پوســت ایــن فلز ســفید رنــگ در خالص ترین حالــت خود ،دارای
آســیب برســاند ،خطرنــاک خواهــد بــود .ایــن فلــز بیشــتر باالتریــن حد رســانایی گرمایی و الکتریکــی خواهد بود.
در روســیه ،شــمال و جنــوب آمریــکا اســتخراج مــی
شــود .قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن فلــز در ســال  ۲۰۱۰نقــره در صنایــع زیــادی اســتفاده مــی شــود :از
جواهرســازی و ضــرب مســکوکات گرفتــه تــا ســاخت
برابــر بــا  ۱۲۷۰۰دالر بــوده اســت.
مدارهــای الکتریکــی و وســائل دنــدان پزشــکی .امــا
در اینجــا مــی خواهــم مــوارد اســتفاده ایــن فلــز را در
 -7پاالدیم Palladium
جاهایــی اعــام کنــم کــه مطمئنـ ًا باعــث شــگفتی شــما
در ســال « ،۱۸۰۳ویلیــم هایــد والســتون» راهــی بــرای خواهــد شــد :نقــره مــی توانــد بــرای جلوگیــری از رشــد
جداســازی پاالدیــم از ســنگ معــدن پالتیــم اطــراف آن باکتــری هــا در پوشــش تلفــن هــای همــراه اســتفاده
پیــدا کــرد .ایــن فلــز خاکســتری بــه خاطــر کمیابــی ،شــود ،مــی تــوان از نقــره بــرای کنتــرل بــوی ناخوشــایند
انعطــاف پذیــری ،ثبــات در دماهــای بــاال و تــوان جــذب کفــش و لبــاس هــا اســتفاده کــرد و یــا از آن در چــوب
بــاالی هیــدروژن در دمــای اتــاق ،بــاارزش اســت .بــد هــا بــرای جلوگیــری از خــورده شــدن اســتفاده کــرد.
نیســت بدانیــد نــام پاالدیــم از نــام یکــی از الهــه هــای در ســال  ۲۰۰۹پــرو ،چیــن ،مکزیــک و شــیلی
بزرگتریــن تولیدکننــده هــای نقــره در جهــان بــوده انــد.
یونانــی بــا نــام پــاالس گرفتــه شــده اســت .
در ایــن ســال قیمــت هــر کیلوگــرم نقــره برابــر بــا ۴۳۲
دالر بــرای هــر کیلوگــرم بــوده کــه بعــد از آن در ســال
ویژگــی هــای بــا ارزش باعــث شــده تــا ایــن فلــز بــا هــای بعــد رشــد زیــادی کــرده اســت.
تقاضــای باالیــی در صنایــع خودروســازی ،جواهــر
ســازی و تولیــدات الکترونیکــی مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد .میانگیــن قیمــت ایــن فلــز در ســال  ۲۰۰۹برابــر  -10ایندیوم Indium
بــا  ۸۴۸۳دالر بــوده اســت .بیــش از نیمــی از پاالدیــم
ایندیــم یــک فلــز کمیــاب اســت کــه از فرآینــد ســنگ
جهــان را روســیه تولیــد مــی کنــد .از دیگــر تولیــد
معــدن آهــن ،مــس و ســرب بــا روی بدســت مــی آیــد.
کننــدگان ایــن فلــز مــی تــوان بــه آفریقــای جنوبــی،
ایندیــم در باالتریــن میــزان خلــوص خــود ســفید رنــگ
آمریــکا و کانــادا اشــاره کــرد.
اســت و ظاهــری بــراق و انعطــاف پذیــر دارد .اولیــن
بــار از ایــن فلــز در جنــگ جهانــی دوم بــرای پوشــش
بلبرینــگ موتورهــای هواپیماهــا اســتفاده مــی شــد.
 -8رنیوم Rhenium
از ایندیــم بــرای ســاخت آینــه هــای ضــد خوردگــی،
رنیــوم نقــره ای رنــگ یکــی از چگالتریــن فلــزات نیمــه رســاناها ،آلیاژهــا و هدایــت الکتریکــی در
دنیاســت کــه ســومین نقطــه جــوش بــاال در بیــن دســتگاه هایــی بــا پنــل مســطح اســتفاده مــی شــود.
فلــزات دیگــر را دارد .ایــن فلــز بعــد از کشــف در ســال در ســال  ۲۰۰۹میانگیــن قیمــت ایــن فلــز بــا ارزش
 ،۱۹۲۵بــه خاطــر نقطــه جــوش بــاال در موتورهــای برابــر بــا  ۵۰۰دالر بــرای هــر کیلوگــرم بــوده اســت.
توربینــی بــا دمــای بــاال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بزرگتریــن تولیــد کننــده ایــن فلــز چیــن ،کــره جنوبــی
از دیگــر اســتفاده هــای ایــن فلــز در ترموکوپــل هــا و ژاپــن اســت.دبا افزایــش قیمــت ایندیــم در ســال
و مــواد تمــاس الکترونیکــی مــی تــوان اشــاره کــرد .هــای اخیــر ،بازیافــت و احیــا دوبــاره ایــن فلــز
شــیلی ،قزاقســتان و آمریــکا بزرگتریــن تولیــد کننــده طرفــداران بیشــتری بــه خــود جلــب کــرده اســت.
ایــن فلــز در دنیــا هســتند .در ســال  ۲۰۱۰قیمــت هــر
کیلوگــرم از رنیــوم برابــر بــا  ۴۵۴۸دالر بــوده اســت .منبع  :سایت هوپا
 -9نقره Silver

نقــره یکــی از بــا ارزش تریــن فلزهــای روی زمین اســت.
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معرفی دانشگاه

گزارش بازدید

گزارش بازدید از
کارخانجات معدنی باما
______|
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ایــن بازدیــد بــه همــت انجمــن مهندســی مــواد دانشــگاه عمــق  250متــر عمیــق تریــن معــدن روبــاز ایــران اســت.
و چنــد تــن از دانشــجویان ایــن رشــته در تاریــخ 95/2/5
معــدن تپــه ســرخ دومیــن معــدن دارنــده ذخایــر ارزشــمند
بــا سرپرســتی مدیــر گــروه محتــرم دکتــر دوســت
در ایــن مجتمــع اســت کــه ماننــد گوشــفیل دارای
محمــدی و حضــور  35نفــر از دانشــجویان رشــته مــواد
ســولفید روی و ســرب اســت و هــم اکنــون بــه صــورت
گرایــش ســرامیک انجــام گرفــت .مــکان بازدیــد،
روبــاز در حــال اســتخراج اســت .معــدن کالهــدروازه از
مجتمــع معدنــی ایرانکوه(بامــا) واقــع در رشــته کــوه
قدیمــی تریــن معــادن اســت و کانــی اصلــی آن کربنــات
هــای ایرانکــوه کــه در  20کیلومتــری جنــوب غــرب
ســرب و روی اســت،که ابتــدا بــه صــورت زیــر زمینــی
اصفهــان اســت و معــدن ذخایــر ســرب و روی اســت ،
اســتخراج مــی شــده ولــی اکنــون بــه صــورت روبــاز در
بــود  .ایــن مجموعــه 4000هکتــاری شــامل معــادن رو
حــال اســتخراج اســت.
بــاز و زیرزمینــی و کارخانجــات تولیــد ســولفور ســرب،
ســولفور روی  ،کربنــات ســرب و کربنــات روی مــی تمــام مراحــل کانــه آرایــی از قبیــل خردایــش  ،هــوی
باشــد.
مدیــا  ،فلوتاســیون و کلسیناســیون جهــت اســتحصال
کنســانتره ســرب و روی در کارخانجــات شــرکت
بازدیــد روز یکشــنبه ســاعت هشــت صبــح آغــاز شــده و
انجــام مــی شــود .کارخانجــات شــرکت دارای انــواع
پــس از دوســاعت دانشــجویان در مجتمــع مســتقر شــدند.
ســنگ شــکن فکــی و مخروطــی جهــت خــرد کــردن
پــس از حضــور کارشــناس محتــرم معــدن و توضیحــات
کانــه هــا و آســیا هــای میلــه ای و گلولــه ای مــی باشــد.
الزم ایشــان در مــورد انــواع معــدن و چگونگــی کشــف
و اســتخراج از معــدن و بازدیــد دانشــجویان از معــادن خالصه ای از مراحل تولید کنسانتره در کارخانه
روبــاز گوشــفیل و تپــه ســرخ و کالهــدروازه و اســتخراج
از آن هــا  ،دانشــجویان راهــی کارخانــه تولیــد کنســتانتره خردایــش :موادمعدنــی پــس از اســتخراج وارد کارخانــه
شــده و در ســنگ شــکن هــای فکــی بــه ابعــاد زیــر
شــدند.
10ســانتی متــر تبدیــل مــی شــوند .ســپس روی ســرند
ایــن مجتمــع دارای معــادن روبــاز گوشــفیل،تپه ســرخ ریختــه شــده و مــواد معدنــی کوچکتــر از  15میلــی متــر
وکالهــدروازه مــی باشــد .گوشــفیل تامیــن کننــده اصلــی بــه ســیلوی کارخانــه منتقــل مــی شــود و مــواد بزرگتــر
مــاده معدنــی ســولفور کارخانــه اســت.این معــدن بــا از روی ســرند بــه ســنگ شــکن مخروطــی هدایــت مــی
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ـد کلسیناسـ
واحـ
ـیون :در ایــن واحــد کربنــات روی بــا
عیــار حــدود %35حاصــل از مرحلــه فلوتاســیون پــس از
خشــک شــدن در حــرارت حــدود  800درجــه سلســیوس
کلســینه شــده و بــه اکســید روی بــا عیــار %50تبدیــل
مــی شــود.

فلوتاســیون :کانــه هــای خردشــده در ســنگ شــکن
هــا توســط نــوار هایــی بــه واحــد فلوتاســیون هدایــت
مــی شــوند .مــواد ابتــدا وارد آســیاهای میلــه ای شــده و
خــرد مــی شــوند  ،ســپس مــواد خــرد شــده بــه ســیکلون
هــای جداســازی منتقــل مــی شــوند .در ســیکلون هــا
طبــق هاصیــت گریــز از مرکــز مــواد بــا ابعــاد کوچکتــر
از  75میکــرون از بــاالی ســیکلون بــه کاندینشــرها
منتقــل مــی شــوند و ابعــاد بزرگتــر از  75میکــرون از زیــر
ســیکلون خــارج و وارد آســیاهای گلولــه ای مــی شــوند
و پــس از خردایش،دومرتبــه وارد ســیکلون جداســازی
مــی شــوند .ایــن چرخــه مرتبــا ادامــه پیــدا مــی کنــد تــا
مــواد بــا انــدازه کمتــر از  75میکــرون بــه کاندیشــنرها
منتقــل شــوند .پــس از ورود مــواد بــه کاندیشــنر هــا بــا
افــزودن مــواد شــیمیایی مناســب و زمــان کافــی وارد
ســلول هــای رافــر  ،اســکاونچر و کلینــر مــی گردنــد
کــه محصــول ایــن قســمت کنســانتره ســرب بــا عیــار
 %60اســت .ایــن محصــول بــه حوضچــه هــای مجــاور
کارخانــه هدایــت مــی شــود .باطلــه مرحلــه ســرب گیری
بــه عنــوان خــوراک روی گیــری وارد فرآینــد مــی شــود و
بعــد از ورود بــه کاندیشــنر هــا و ســلول هــای مربوطــه و
اضافــه کــردن مــواد شــیمیایی مناســب  ،محصــول بــه نــام
کنســانتره روی بــا عیــار %50بــه حوضچــه هــای مجــاور
کارخانــه هدایــت مــی شــود.

پــس از انجــام مراحــل تولیــد کنســانتره و هدایــت
کنســانتره بــه حوضچــه هــا مــواد آمــاده بارگیــری و
صــادر شــدن بــه اقســا نقــاط کشــور و دنیــا مــی شــوند.
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ـا :در ایــن واحــد کانــی هــای کــم
ـوی مدیـ
ـد هـ
واحـ
عیــار و پــر عیــار توســط مــواد واســطه ســنگین جــدا
مــی شــوند و کانــی هــای پــر عیــار بــرای انجــام فرآینــد
فلوتاســیون آمــاده مــی شــوند.
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شــوند،تا مــواد خردایــش مناســب پیــدا کننــد.

نویسنده:حمیدرضا مولوی
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