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ساختنمونهاوليهكامپيوتركوانتومي
در ژاپن

شركت مخابرات  NTTو چند
دانشگاه موسسه ژاپني اقدام
به ساخت نمونه اوليه كامپيوتر
كوانتومي در اين كشور كردند.
اصول ساخت اين كامپيوتر با
كامپيوترهاي كوانتومي ديگر
كشورها ،متفاوت است .از اسپين
نقاط كوانتومي در اين كامپيوتر
به عنوان كيوبيت استفاده شده
است .ژاپن نخستين نمونه اوليه كامپيوتر كوانتومي خود را راهاندازي
كرد.اينكامپيوتربهصورتمشتركتوسطشركتمخابراتي،NTT
دانشگاه توكيو و موسسه ملي انفورماتيك ژاپن ساخته شده است.
رهبر اين پروژه ،سوشيهيسا و ياماموتو از دانشگاه استنفورد است.
اين كامپيوتر كوانتومي جديد بهگونهاي طراحي شده است كه
ميتواند  100برابر سريعتر از ابركامپيوترها كار كند .اين كامپيوتر
تنها يك كيلووات انرژي مصرف ميكند كه اين مقدار برابر با مصرف
يك دستگاه ماكروويو است .اين در حالي است كه يك ابركامپيوتر
براي انجام محاسباتي مشابه با اين كامپيوتر كوانتومي 10 ،هزار
كيووات انرژي نياز دارد .براساس اطالعات منتشر شده ،اين سامانه
كوانتومي قرار است ميزبان شبكه نروني مصنوعي شود و براي انجام
تحقيقات در زمينه هوش مصنوعي به كار رود .الزم به ذكر است
كه اين كامپيوتر براي استفاده سازمانها و موسسات از طريق
خدمات ابري  QNNCloudدر دسترس قرار خواهد گرفت.
آنچه كه در اين پروژه اهميت زيادي دارد آن است كه براي توليد
اين كامپيوتر كوانتومي از اصول كام ً
ال متفاوتي نسبت به سامانههاي
كوانتومي رايج استفاده شده است .در اين كامپيوتر كوانتومي از
كيوبيتهاي مبتني بر اسپين نقاط كوانتومي استفاده شده است.
اين كيوبيتها ،پالريتونهاي بهدام افتاده در چاه كوانتومي اگزايتون
هستند .ساختار اين كامپيوتر كوانتومي بسيار عجيب است .فيبر
نوري ويژهاي بهطول يك كيلومتر در اين كامپيوتر استفاده شده
كه در آن نقاط كوانتومي ،كيوبيت و دروازههاي منطقي قرار دارند.
اين فيبرنوري با فوتونهاي نور پر شده است كه اطالعات كوانتومي
را منتقل ميكنند .براساس اطالعاتي كه محققان ژاپني منتشر
كردهاند ،اين كامپيوتر كوانتومي كه بهصورت نمونه اوليه ساخته
شده ،تا ماه مارس سال  2020بهصورت تجاري قابل استفاده خواهد
بود .بعد از اين تاريخ ،از اين كامپيوتر براي پردازش دادههاي بزرگ،
بهينهسازي مديريت ترافيك ،زيرساختهاي شهري ،تحقيقات
پزشكي ،مواد شيميايي و علم مواد استفاده خواهد شد.

روشي براي توليد انبوه
و ارزانقيمت اكسيد سريم

شركت سريون ادونسد متريالز (Cerion Advanced
 )Materialsفرآيندي براي توليد صنعتي نانوذرات اكسيد سريم
دارد كه با قيمت كم ميتواند نانوذرات اكسيد سريم براي صنايع
مختلف توليد كند .شركت سريون ادونسد متريالز (Cerion
 )Advanced Materialsاعالم كرد كه فرآيندي براي سنتز
ارزان قيمت نانوذرات اكسيد سريم با خلوص باال و ابعاد يكنواخت
ارائه كرده است .اين نانوذرات براي استفاده در دوغابهاي
صافكاري و پوليش دقيق مناسب است .مت وينسلو از مديران
شركت سريون ميگويد :شكي وجود ندارد كه با اين فرآيند
ميتوان ذرات ريزتر توليد كرد .براي توليد چنين ذراتي بايد فرآيند
توليد پيچيدهاي ب ه كار گرفت .اكسيد سريم در حال تجاريسازي
بوده و نانوذرات بسيار كوچك از اين ماده توليد و به بازار عرضه شده
است .يش از انتخاب اكسيد سريم براي تجاريسازي ،محققان اين
شركت به بررسي بازار و فرصتهاي موجود در آن پرداختند .آنها
ب ه سرعت دريافتند كه نياز جدي به اين ماده در بازار وجود دارد
و دوغابهاي پوليش سطح از اين تركيب توليد ميشوند .اكسيد
سريم نرخ زدايش بااليي داشته و با بيشتر افزودنيها قابل انطباق
است .با اين حال بيشتر نانوذرات اكسيد سريم موجود در بازار
مقرون به صرفه نبوده و توليدكنندگان نميتوانند آنها را براي
بيشتر عملكرد در فرموالسيون دوغابها ،آماده كنند .وينسلو
ميافزايد :اين فرآيند به ما اجازه ميدهد تا محصوالت مختلفي
را براساس نياز مشتريان توليد كنيم ،بطوري كه ابعاد ،تجمع و
 pHمحلول متناسب با نياز مشتري تنظيم شده باشد .اين فرآيند
بهگونهاي است كه قابليت توليد انبوه و ارزان قيمت را داراست.
فرآيند مورد استفاده اين شركت امكان كنترل ذرات بزرگ را در
فرموالسيون نهايي دارد .پايداري محلول به دست آمده باال بوده و
امكان عاملدار كردن سطح و تقويت آن با ديگر مواد نظير النتانيوم
وجود دارد .براساس اظهارات اين شركت ،اين فرآيند ميتواند
براي توليد محصول در مقياس تن ب ه كار رود .سريون يكي از
شركتهاي توليدكننده نانوذرات با عملكرد باال است كه محصوالت
خود را به صنايع مختلف عرضه ميكند .صنايعي نظير الكترونيك
چاپي ،افزودنيهاي صنعتي و كاتاليست از جمله مشتريان اين
شركت هستند.

توليدنقاطكربنيفلورسانس
از گوجه فرنگي !

محققان نشان دادند كه با استفاده از يك فرآيند ساده ميتوان از
گوجهفرنگي ،نقاط كربني توليد كرد .اين نقاط كه تابش فلورسانس
داشته ،كاربرد متعددي در حوزههاي مختلف دارند .يك تيم
تحقيقاتي به رهبري جينپينگ وانگ از دانشگاه كشاورزي كينگداو
مقالهاي در نشريه  Nanotechnologyبه چاپ رسانده است
كه در آن روشي براي توليد نقاط كربني از گوجهفرنگي ارائه شده
است .نقاط كربني دستهاي از نانومواد فلورسانس هستند كه تحقيقات
زيادي روي آنها انجام شده تا به عنوان جايگزين رنگهاي آلي و نقاط
كوانتومي نيمههادي بهكار روند .از آنجايي كه اين نانومواد به تازگي
مورد توجه قرار گرفتهاند،سازوكار كوانتومي نشر فلورسانس آنها
چندان براي دانشمندان شناخته شده نيست .اين نقاط كربني از منابع
گوناگوني به دست ميآيند كه از آن جمله ميتوان به نانولولههاي
كربني و زيستجرمها ( )biomassنظير ميوه ،سبزيجات و گلها
اشاره كرد .وجود منابع گوناگون توليد اين نقاط موجب ميشود
تا خواص فلورسانس آنها نيز با هم متفاوت باشند .يكي از داليل
استفاده از گوجهفرنگي به عنوان منبع توليد نقاط كربني ،ارزان قيمت
بودن و سادگي فرآيند توليد آن است .در اين روش ،گوجه فرنگي خرد
پ درايد .سپس در گرماي ماكروويو و در آب حل
شده تا بهصورت پال 
ميشود .در قدم بعد اين محلول سانتريفيوژ شده تا ذرات درشتتر
جدا شوند و با فيلتراسيون ميتوان پودر جامدي از نانوذرات را تهيه
كرد .هر چند اين فرآيند ساده است ،اما محققان نشان دادند كه از آن
ميتوان براي توليد نقاط كربني با كيفيت باال استفاده كرد .يكي از
مهمترين نتايج اين پروژه ،شناسايي خواص فلورسانس پرتو فرابنفش
اين نقاط كربني است كه با استفاده از اثر محدوديت كوانتومي
ميتوان آن را كنترل كرد .اين ويژگي معموالً در نقاط كربني كه
از زيستجرمها توليد ميشود ،وجود ندارد .پژوهشگران اين پروژه
نشان دادند كه با اضافه كردن تركيبات آلي نظير اتيلنديآمين و
اوره ميتوان ابعاد و خواص فلورسانس نانوذرات به دست آمده از پالپ
گوجهفرنگي را تنظيم كرد .پژوهشگران نشان دادند كه نقاط كربني
توليد شده با اين روش بسيار زيستسازگار بوده و درصورت تابش
ليزر ،قادر به انتشار نور هستند.
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تاختوتازمنسوجاتتقلبيبانامنانو
در بازار

سبزینه ملیحه محمودخواه

براي فناوري نانو کاربردهايي را در حوزههاي
مختلف از جمله غذا ،دارو ،کشاورزي ،پزشکي و
زيستفناوريتاالکترونيک،کامپيوتر،حملونقل،
انرژي ،محيط زيست ،مواد ،هوافضا و امنيت ملي،
پتروشيمي ،علوم مواد ،الکترونيک ،کامپيوترهاي
کوانتومي و غيره بر شمردهاند .کاربردهاي وسيع
اين عرصه به همراه پيامدهاي اجتماعي ،سياسي
و حقوقي آن ،اين فناوري را به عنوان يک زمينهي
فرارشتهاي مطرح نموده است .هرچند آزمايشها
و تحقيقات پيرامون فناوري نانو از ابتداي دههي
 80قرن بيستم بهطور جدي پيگيري شد ،اما آثار
تحول آفرين ،معجزه آسا و باور نکردني فناوري
نانو در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد که نظر
تمامي کشورهاي بزرگ به اين موضوع جلب شود و
فناوري نانو را به عنوان يکي از مهمترين اولويتهاي
پژوهشي خويش طي دههي اول قرن بيست و يکم
محسوب نمايند .اما بهتر است بدانيم به موازات
پيشرفتهاي شگرفي که در اين زمينه حاصل شده
است ،برخي ايدههاي خطرناک نيز شکل گرفته؛
مانند ساختن مادهاي به نام لکهي قهوهاي که در
صورت عدم کنترل صحيح ميتواند در عرض چند
ساعت سراسر جهان را احاطه کرده و در ميان
جوامع و پژوهشگران ترس و واهمه ايجاد کند.
از نمونههاي کاربردي فناوري نانو در سامانههاي
دفاعی  -امنيتي ميتوان به نانو مواد ،نانو پودرها،
نانوحسگرهاي مولکولي ،نانو الکترونيک وMEMS
اشاره نمود .نانو مواد :مواد جديد و سبک ،با مقاومت
کششي باال و عمر مفيدي چند برابر مواد متداول
هستند .از نانو کامپوزيتها و نانو روکشها به عنوان
دستهاي از اين مواد ميتوان نام برد.
نانوکامپوزيتهاونانوفايبرگالس
بهطور کلي کامپوزيتها متشکل از مادهاي
تحت زمينه مادهي ديگري به عنوان تقويت
کننده هستند .اين مسأله تنوعپذيري خاصي
به اين مواد ميبخشد .برخي از نانو کامپوزيتها
ترکيبي از نانوالياف محکم کربن و الياف محکم
کوالر يا پالستيکهاي مقاوم در برابر خوردگي
هستند که بسيار بهتر از فوالد و آلومينيوم عمل
ميکنند .نانو کامپوزيتهاي پيشرفته در بسياري
از اشياي روزمره نظير بدنهي قايقها ،چوبهاي
ماهيگيري و راکتهاي تنيس کاربرد دارند.
همچنين استفاده از نانو کامپوزيتها در صنايع
هواپيمايي از قبيل ساخت هواپيماهاي ترابري
نظامي ،بالگردها ،جنگندهها ،موشک اندازها و
ماهوارهها رشد و توسعهي قابل توجهي داشته
است .استفاده از آهنآالت به دليل هزينههاي
باال ،وزن زياد و خوردگي در برابر شرايط جوي
مقرون به صرفه نيست .به کارگيري کامپوزيتها
و نانو کامپوزيتها عالوه بر استحکام خوب و ارزان
قيمتبودن،باعثسبکيوافزايشعمرمفيدقطعه
ميگردد.جايگزينينانوکامپوزيتهايسراميکيو
پالستيکي در قطعات مکانيکي و بدنهي خودروها
و اشياي پرنده مثل موشک ميتواند سبب کاهش
مصرف سوخت ،افزايش عمر مفيد ،افزايش برد و
پنهان ماندن از ديد رادار شود .در سالهاي اخير
مشاهده شده که افزايش نانو ذرات اکسيد آلومينيم
به نيکل ،موجب ميشود تا مقاومت کششي آن
 2/5برابر فوالد شود .آلومينيوم تقويت شده با الياف
شيشه اين اميد را ايجاد کرده است که بدنهي
هواپيماهاي آينده  15تا  28درصد سبکتر از
هواپيماهاي مشابه امروزي ساخته شود .اين در
حالي است که با دو برابر کردن ابعاد هواپيما (که
از مواد سنتي ساخته شده باشد) ،وزن آن سه تا
چهار برابر ميشود .در اين مادهي جديد ،نانو الياف
شيشه در دماهاي باال بين صفحات آلياژ آلومينيوم
پرس شدهاند .در آينده با پيشرفت فناوري توليد

انبوه نانو لولههاي کربني طويل ،اين ماده با يک
ششم وزن فوالد و 50برابر مقاومت کششي
آن ،جايگزين اين فلز قديمي ميشود و موجب
دگرگوني در کل محيط زندگي خواهد شد .البته
نه در آيندهي دور که هم اکنون نيز اين نانو لولهها
براي حصول کامپوزيتهاي سبک ،بسيار مقاوم و
رساناي الکتريسته ،به صورت نه چندان دراز ولي
هم راستا براي اختالط با پالستيکها استفاده
ميشوند؛ البته پيش از توليد تجاري ارزان اين نانو
لولهها براي مصارف نظامي ميتوان از اين مواد سود
جست .فايبرگالس با ساختار شبکهاي به صورت
تار و پودي ،استحکام زيادي دارد .در اين مواد،
الياف شيشه که به صورت تارهاي نازک و تحت
شرايط خاصي توليد شده ،به طرق متفاوت به هم
بافته ميشود .رايجترين نوع آنها الياف بافته شده
به صورت حصيري و الياف سوزني است .فناوري
نانو با اعمال آرايش تار و پودي بين مولکولها ،نانو
فايبرگالسهايبسيارمحکموسبکيايجادميکند
که نسبت به انواع امروزي برتري بسياري دارند .اين
مواد در کشتيهاي مسافربري ،شناورهاي نظامي و
زيردريايها کاربردهاي فراواني دارند.
نانوروکشها
نانو روکشهاي تک مولکولي ،يکي ديگر از
زمينههاي پژوهشي در حوزهي نانو مواد هستند.
اليهاي نازک از اين مواد را ميتوان روي سطوح
فلزي يا پالستيکي نشاند و مقاومت سايشي و
ضربهاي آنها را بهشدت افزايش داد .از کاربردهاي
نظامي نانو روکشهاي تک مولکولي ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 ساخت و طراحي لباسهاي مقاوم در برابر گلوله ومقاوم در برابر ضربه و آتش :استفاده از نانو روکشها
در الياف لباسهاي سربازان و نيروهاي امنيتي باعث
سبک و قابل حمل شدن و استحکام آنها ميگردد.
 به کار بردن روکشهايي از جنس نانو اکسيدهايفلزي براي تعمير قطعات فرسوده يا زنگ زده.
 ساخت کالههاي جنگي با مقاومت حرارتي باال.نانوپودرها
نمونههايي از کاربردهاي نانوپودرها به شرح
زير است:
 به دليل هم اندازه بودن برخي نانوپودرها با طولموج نور مرئي ،اين طول موج را با تأللو بسيار زيادي
منتشرميکنند.مث ً
الفلونورسانسفلزطالدرحالت
نانو پودر بيش از ده برابر حالت معمولي آن است،

لذا در مانورها يا موادي که نياز به پرش شديد طيف
خاصي از نور مرئي يا مادون قرمز است ،ميتوان
از نانو پودرهاي فلزي از جمله طال استفاده کرد.
به عالوه ميتوان رنگهاي متکي بر نانوپودر را به
جاي رنگهاي آلي به کاربرد و هواپيماهايي را که با
فرسايشدرسرمايشديدارتفاعاتمواجههستند،
به صورت خاص رنگ آميزي کرد.
 آلومينيوم در صورت واکنش با اکسيژن ،چهاربرابر هيدرازين انرژي آزاد ميکند ،ولي واکنش
گرمايي پودر به دليل کمبود سطح موثر ،احتراق
شديدي ندارد .اما نانوپودرهاي جديد آلومينيوم
کام ً
ال ميسوزند و انرژي باالي خود را آزاد ميکنند
و ميتوان در هر دو نوع سوخت جامد و مايع
موشک ،از آنها استفاده کرد .با توجه به سرعت
واکنش احتراق به نظر ميرسد به اکسيد کننده
کمتري نياز باشد .همچنين از نانو پودرهاي فلزي
ميتوان به عنوان نسل بعد مواد انفجاري ياد کرد.
نانوحسگرهايمولکولي
با پيشرفت علم در دنيا و پيدايش تجهيزات
الکترونيکي و تحوالت عظيمي که در چند دههي
اخير و در خالل قرن بيستم به وقوع پيوست ،نياز
به ساخت حسگرهاي دقيقتر ،کوچکتر و داراي
قابليتهاي بيشتر احساس شد .باال بردن درجهي
حساسيت ،بهره و دقت اين حسگرها به کشف مواد
و ابزارهاي جديد نياز دارد .نانوحسگرها ،حسگرهايي
در ابعاد نانومتري هستند که به خاطر کوچکي و
نانومتري بودن ابعادشان از دقت واکنشپذيري
بسيار بااليي برخوردارند ،بهطوري که حتي نسبت
به حضور چند اتم از يک گاز هم عکس العمل
نشان ميدهند .نانولولهها به دليل داشتن خواص
مکانيکي و الکترونيکي ويژه کاربردهاي متنوعي
پيدا کردهاند؛ از جمله ميتوان به استفاده از آنها به
عنوان حسگرهايي با دقت و سرعت بسيار باال براي
تشخيص مواد در غلظتهاي بسيار پايين اشاره کرد.
با کمک فناوري نانو ميتوان به شکلهاي مختلف،
حسگرهايي تهيه کرد که به صورت تغيير رنگ يا
انتقال پيام ،مواد شيميايي را در غلظتهاي مولکولي
شناسايي کنند .از اين حسگرها ميتوان براي
آشکارسازي مواد مخدر و منفجره (مث ً
ال از بيرون
چمدان) يا عوامل شيميايي مثل گازهاي اعصاب
استفادهکرد.
نانوالکترونيک
نانو الکترونيک به عنوان يک فناوري متحول

کننده همهچيز را (از جمله فناوري نظامي) در هم
خواهد ريخت .واقعيت مجازي پيچيدهتر متکي
بر نانو الکترونيک ميتواند در شبيهسازي عيني
بسياري از رخدادها استفاده شود و سامانههاي
مديريتي و آموزشي پرسنل را ارتقا دهد .قويتر
بودن تراشههاي الکترونيکي ،بيانگر دقت ناوبري
هواپيماها و موشکهاست .کافي است تصور کنيد
يک ابررايانه را درون يک موشک قرار دادهايم.
توانايي باالي تحليل و انتقال داده موجب ميشود
سنجش از راه دور (که در شناسايي عمليات
نظامي دخيل است) بيشتر مفيد باشد و اطالعات
بيشتري را بتوان از آن استخراج کرد؛ مثل
ردگيري يک پايگاه زيرزميني يا حرکات دشمن
در پس مه و گرد و غبار.
NEMs

اينسامانه،بيانگرسامانههايمکانيکی-الکترونيکي
در ابعاد نانومتر است.
اين سامانهها نوعي فناوري ويژهاند که کاري مشابه
حسگرها دارند .اين تراشههاي کوچک به صورت
بازوهايي کوچک يا مانند چشم هستند که عمل
مخابره کردن پيامهاي محيطي مثل گرما ،فشار،
سرعت و ...را بر عهده دارند .از مزاياي اين سامانه
کوچکي آن است که ميشود در همه جا آن را
استفاده کرد .ارزان بودن و مصرف انرژي کم و
سادگي تعمير از ديگر خصوصيات اين سامانه است.
از اين سامانهها ميتوان در موشکها جهت هدايت
بهتر و همچنين در خمپاره اندازها براي حذف
سامانههاي مکانيکي از آن سود جست .برخي از
شرکتهاي خارجي در پي جايگزيني سامانههاي
 NEMSبه جاي مينهاي ضد نفر هستند .اين
سامانه شامل مجموعهاي از حسگرهاي سنجش
از راه نزديک و دور است و ميتواند به کامپيوتر
دستي فردي در چند کيلومتر دورتر هشدار دهد
که شخصي در حال نفوذ است.
نتيجهگيري
فناوري نانو داراي دامنهي استفادهي وسيع در
صنايع دفاعی  -نظامي است و تأثير عمدهاي در
پيشرفت هر چه بيشتر سامانههاي دفاعي دارد.
هوشمندي بيشتر ،اندازه و وزن کوچکتر از
مهمترين نتايج کاربردهاي فناوري نانو در صنايع
دفاعي است .برخي اطالعات منتشره در دنيا نشان
ميدهد که بعضي از دستاوردهاي آن در سالهاي
جاري به تحقق پيوسته يا خواهد پيوست.

افزايش مقاومت به خوردگي لولههاي گاز با پوششهاي نانومتري

محققان موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش موفق
شدهاند با ايجاد پوششهايي نانومتري بر سطح فلز ،مقاومت به
خوردگي سطوح فلزي را افزايش دهد .اين پوشش که از موادي
دوستدار محيط زيست ساخته شده ميتواند در صنايع نفت و
گاز و پتروشيمي و صنايع لوازم خانگي براي آمادهسازي سطح
قبل از اعمال پوششهاي پليمري استفاده شود .اين طرح در
حال حاضر براي پوششدهي لولههاي گاز و در مقياس نيمه
صنعتي اجرا شده است .چسبندگي پوشش پليمري به سطح
فلز ،ويژگي مهمي است که بر عملکرد حفاظتي آن تأثيرگذار
است؛ چراکه در محيطهاي خورنده ،نفوذ عوامل خورنده به
فصل مشترک پوشش-فلز ،منجر به کاهش چسبندگي (به
دليل انجام واکنشهاي کاتدي و قليايي شدن مناطق کاتدي)
و در نتيجه خوردگي فلز ميگردد .لذا آمادهسازي سطوح فلزي
پيش از اعمال پوشش پليمري جهت بهبود خواص ضدخوردگي
امري ضروري است .بهرام رمضانزاده ،عضو هيئت علمي

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ،با بيان اينكه
روشهاي مختلفي براي آمادهسازي سطوح فلزي وجود دارد،
عنوان کرد :اصالح شيميايي سطوح و بهبود خواص پوششها،
يکي از رايجترين روشهاي مورد استفاده است .در گذشته از
پوششهاي کرومات و فسفات روي براي اين منظور استفاده
ميشده است .اما اين مواد ،با وجود خواص ضدخوردگي مناسب
و بهبود چسبندگي پوششهاي آلي ،مشکالت زيست محيطي و
سميت پسابهاي حاصل را به دنبال دارند که کاربرد آنها را در
سالهاي اخير محدود کرده است .به نظر ميرسد پوششهاي
تبديلي بر پايه عناصر کم ياب خاکي ميتواند جايگزيني مناسب
و دوستدار محيط زيست ،براي ترکيبهاي کرومات و فسفات
باشد .وي در ادامه به هدف دنبال شده در اين تحقيق اشاره
کرد و گفت :در اين پژوهش ،سطح فلز توسط پوشش تبديلي
بر پايه نانوذرات اکسيد سريم اصالح شيميايي شد تا تأثير اين
پوشش بر خواص چسبندگي و ضدخوردگي پوشش دو جزئي

پلي استر -مالمين مورد بررسي قرار گيرد.به گفته رمضانزاده،
روش اصالح شيميايي به گونهاي بوده که با کاربرد نانوذرات
اکسيد سريم در فصل مشترک پوشش/فلز ،يک الي ه با زبريهاي
نانومتري در سطح فلز ايجاد شده است .نتايج حاصل نشان داده
که اين کار بهبود قابل توجه چسبندگي فيزيکي/شيميايي
پوشش پلياستر -مالمين و نيز کاهش نرخ جدايش کاتدي آن
را در پي داشته و در کل سبب افزايش مقاومت به خوردگي
اين پوشش متصل به سطح فلز شده است .همچنين پوشش
تبديلي بر پايه نانوذرات اکسيد سريم دوستدار محيط زيست
بوده و مشکالت زيست محيطي بسيار کمتري در مقايسه با انواع
ديگر پوششهاي تبديلي به وجود خواهد آورد .نتايج حاصل
از اين پژوهش ميتواند در صنايع مختلف نظير صنايع خانگي
جهت پوشش دهي يخچال و ماشين لباسشويي و صنايع نفت
و گاز و پتروشيمي جهت پوششدهي مخازن و لولهها مورد
استفاده قرار گيرد.

كره جنوبي ،مالزي و گرجستان مشتريان نانو منسوجات ضد امواج ايراني
شركت ايراني نانو ماد پارس با بهرهگيري از فناوري نانو
ت يافته
به دانش توليد صنعتي پارچههاي ضد امواج دس 
و هماكنون در حال مذاكره براي صادرات اين محصول به
كشورهاي كره جنوبي ،مالزي و گرجستان است .در حال
حاضر از اين پارچهها براي توليد شكمبندهاي بارداري ضد
امواج ،البسه كودك ضد امواج و لباسهاي مورد استفاده در
مراكز تصويربرداري راديولوژي وام آراي استفاده ميشود.
همچنين اين پارچهها در صنايع الكترونيك ،مخابرات و
منسوجات تزييني نيز كاربرد دارند .شركت نانو ماد پارس
در سال  1388تاسيس شد و نخستين فعاليت خود را
با توليد مواد ضد آب و لك براي كليه منسوجات شروع
كرد .اين شركت با ادامه فعاليتهاي تحقيقاتي خود در
حيطه توليد منسوجات هوشمند به فناوري پوشش دهي
منسوجات به روش فيزيكي و شيميايي براي كاربردهاي
ت يافت .شركت نانو ماد پارس در سال 1394
مختلف دس 
موفق به توليد نيمهصنعتي منسوجات ضد امواج شد .اين
شركت در سال  1395با حمايت ستاد ويژه توسعه فناوري
نانو توانست به عنوان يك واحد فناور در رويداد نانومچ

شركت كرده و با عقد قراردادي با شركت تجهيزات پزشكي
تنكو ،منسوجات نانويي خود را در قالب شكمبندهاي
بارداري ضد امواج به توليد صنعتي برساند .الله ملكنيا،
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و
مديرعامل شركت دانشبنيان نانو ماد پارس ،در رابطه با
ضرورت توليد داخلي اينگونه منسوجات گفت :امروزه
استفاده از تجهيزات الكترونيكي همچون تلفن همراه ،تلفن
بيسيم ،لپتاپ و اينترنت اجتنابناپذير و رو به افزايش
است .اين تجهيزات در طولموجهاي مگا و گيگاهرتز كار
ميكنند كه به كشندههاي نامرئي معروفاند .اين امواج
ميتوانند موجب مشكالتي همچون سردرد ،بيحوصلگي،
بيحالي ،ناتوانيهاي جسمي و ذهني شوند .استفاده از
منسوجات ضد امواج در توليد لباس ميتواند تا حدود
زيادي افراد و مخصوصاً مادران باردار و نوزادان را از خطر
اين امواج در امان نگه دارد .در توليد اين منسوجات نانويي
از انواع الياف طبيعي از جمله الياف پشم ،پنبه ،ابريشم و
الياف مصنوعي از قبيل الياف پلياستر ،نايلون و پليپروپيلن
استفاده شده و با بهكارگيري نانوذراتي همچون نانوذرات
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فلزي و كربني خاصيت ضد امواج به آنها بخشيده شده
است .اين نانوذرات با استفاده از روشهاي پوشش دهي
فيزيكي و شيميايي بر روي الياف زمينه نشانده شدهاند.
بنابراين بسته به نوع نانوذره و ميزان پوشش ،محصول نهايي
ميتواند طيف مختلفي از امواج را جذب يا منعكس نمايند.
به گفته اين فعال حوزه صنعت ،ميزان توليد اين منسوجات
در سال جاري  120هزار مترمربع خواهد بود كه با توجه به
نياز بازار پيشبيني ميشود اين ميزان به سه برابر افزايش
يابد .همچنين ميتوان پيشبيني كرد ميزان ارزآوري
ساالنه اين محصول ،تنها براي توليد شكمبند ،حدود دو
میلیون و  380هزار دالر باشد .گفتني است اين محصول
در تيرماه سال  1394موفق به اخذ تاييديه نانومقياس از
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو شده است .از اين محصول
يك اختراع خارجي با عنوان «توليد منسوجات رسانا و ضد
امواج با قابليت چندگانه با فناوري نانو» و يك اختراع داخلي
با عنوان «شكمبند ،گن و لباسهاي بارداري ضد امواج» به
ثبت رسيده است .اين خبر در نشريه ماهنامه فناوري نانو
شماره  238در تاريخ  1396/5/15به چاپ رسيده است.

در سالهاي اخير استفاده از نانومواد و فرآيندهاي نانو فناورانه در صنايع
مختلف با رشد قابلتوجهي مواجه شده است .صنعت نساجي نيز از
مزاياي بهكارگيري اين فناوري بيبهره نمانده است؛ اما امروزه بسياري از
توزيعكنندگان و فروشندگان كاالهاي تقلبي با جعل نام نانو ،توانستهاند
سهم بزرگي از فروش بازار را به خود اختصاص دهند .در بسياري از
موارد تشخيص اين محصوالت تقلبي از اصلي بسيار دشوار است .عليرضا
باغبانباشي ،مديرعامل شركت پيشران نساجي آينده ضمن معرفي اين
شركت به تشريح روند شكلگيري برند هاينو پرداخت و گفت :شركت
پيشراننساجيآيندهمتشكلازپنجشركتتوليديدرزمينهمنسوجات
خانگي و يك شركت مطالعه و توسعه بازار است .در حالحاضر تمامي
محصوالت توليدي اين شركتها با برند هاينو به بازار عرضه ميشوند.
اين پنج شركت توليدي سالها منسوجات فعاليت داشته و چند سالي به
توليد محصوالت با فناوري نانو روي آوردهاند؛ اما به دليل عرضه كاالهاي
تقلبي در بازار ،قادر به فروش محصوالتشان با قيمت تمامشده نبودند،
زيرا كاالهاي تقلبي در بازار يا به عبارت ديگر همان محصول غيرنانويي
با قيمتهاي معمول در اختيار مردم قرار ميگيرد .از سال  ۱۳۹۴تيمي
در ستاد نانو تصميم گرفت كه در جهت برندسازي منسوجات نانويي
اقداماتي انجام دهد .بر اساس آمارها پرفروشترين محصوالت ،كاالهاي
نساجي بودند؛ ازاينرو مقرر شد از بين شركتهاي فعال حوزه نساجي،
تعدادي انتخاب شدند تا محصوالت نانويي آنها تحت عنوان يك برند
مشترك در بازار عرضه شود .طبق اين تصميمگيري ،شش شركت با
يكديگر اتحاد استراتژيكي تشكيل دادند و هماكنون كاالهايشان را با
برند هاينو به بازار عرضه ميكنند .وي افزود :عمده محصوالت توليدي
برند هاينو به پنج دسته تقسيم ميشوند؛ دسته اول مربوط به محصوالت
مادر ،كودك و نوزاد است .معروفترين محصوالت اين دسته ،شكمبند
بارداري ضدامواج براي محافظت از جنين است .هماكنون فعاليت
برند هاينو بر روي محصوالت آنتيباكتريال ،ضدآب و لك و همچنين
ضدامواج آغاز شده است .گروه بعدي ،منسوجات خانگي است؛ اين
گروه نيز به دو دسته حوله و انواع ملحفه تقسيمبندي ميشود .حولهها
با كاربرد سوپر جاذبي و آنتيباكتريال عرضه ميشوند .ملحفهها نيز با
دو فناوري آنتيباكتريال و معطر عرضه ميشوند كه هنوز وارد سبد
محصوالت برند هاينو نشده است .دسته سوم ،محصوالت مربوط
به لباسهاي زير و جوراب است .در اين دسته بطور ويژه از فناوري
آنتيباكتريال استفاده ميشود .هماكنون براي آنتيباكتريال كردن اين
محصوالت از دو شيوه دايم و غيردايمي استفاده ميشود؛ در شيوه دايم
دو تكنيك استفاده از نانوذرات نقره يا اكسيد روي بهكار گرفته ميشود.
دسته چهارم محصوالت شامل پوشاك خانگي مانند لگ ،تيشرت و
ساپورت است .اين دسته از محصوالت داراي دو ويژگي خنككنندگي
و آنتيباكتريال است .دسته آخر محصوالت نيز مربوط به منسوجات
تخصصي و فني است؛ هماكنون براي توليد لباسهاي نظامي و خاص با
ارگانهاي نظامي و چند شركت مذاكراتي انجام دادهايم .باغبانباشي در
رابطه با نحوه تمايز كاالي نانويي از غيرنانويي گفت :متاسفانه ادعاهاي
اينچنيني بدون انجام آزمايشهاي پيچيده در آزمايشگاه قابلبررسي
نيست .به عنوانمثال ،براي شناسايي آنتيباكتريال بودن يك كاال نياز
به يك آزمايشگاه مجهز است و تاييد اين ادعا حداقل  ۱۰تا  ۱۲روز
زمان نياز دارد؛ بنابراين يك مصرفكننده عادي بهراحتي نميتواند
اين ادعا را تشخيص دهد .صحت كارآيي شكمبندهاي توليدي هاينو از
سوي آزمايشگاه دانشگاه علم و صنعت و آزمايشگاههاي خارج از كشور
دريافت شده است .البته در مقابل تشخيص بسياري از اين ويژگيها
مانند ضد آب و ضد لك بودن براي عموم مردم ميسر است و با انجام
يك آزمايش كوچك ميتوان اين ادعا را تاييد و بررسي كرد .در اين
مورد هم تنها عملكرد قابلبررسي است و تعيين اندازه ذرات كاربردي
بدون تجهيزات امكانپذير نيست .وي مهمترين چالش پيش رو را بحث
فرهنگسازي در بعد خريد كاالي ايراني دانست و به تبيين راهحل اين
مشكلپرداخت:هماكنونمهمترينچالشمابحثفرهنگسازياست.
هنوز مردم كشورمان به كاالهاي ايراني خوشبين نيستند و حضور
برندهاي تقلبي در طوالني مدت اثر مخرب خود را خواهد داشت .از اين
رو اين مساله بيش از چالش محصوالت تقلبي ،به توليدكننده داخلي
ضربهميزند.بخشعمدهاينچالشبهتوليدكنندگاناينكاالهامربوط
ميشود .هرچند منسوجات ايراني با فناوري نانو داراي كيفيت جهاني
است اما متاسفانه يكنواختي در عرضه اين محصوالت تا پيش از اين
در كشور نداشتهايم .مهمترين راهكار برندسازي و اعتمادسازي است.
فرهنگ خريد برندمحور و با تاييديههاي رسمي اجازه تقلب گسترده را
از سودجويان ،خردهفروشان و دستفروشان ميگيرد .در همه جاي دنيا
جنس بيكيفيت ،ارزان و باكيفيت وجود دارد .هميشه بخشي از بازار به
دنبال كاالي باكيفيت است ،بايد آن بخش از بازار را شناسايي و بر آن
سرمايهگذاري كنيم .ما هيچ رقابتي با فروشندههاي مترو نداريم .قطعاً
كسي كه جوراب هزار و پانصد توماني خريداري ميكند ،نبايد انتظار
جوراب با فناوري نانو داشته باشد.

صادراتخطتوليدصنعتي
نانواليافايرانيبهچين

شركت فناوران نانومقياس دو خط توليد صنعتي نانوالياف به روش
الكتروريسي را در كشور چين راهاندازي كرده است .خط توليد اول در
تاريخ  ۱۹نوامبر و خط توليد دوم در تاريخ  ۱۶دسامبر  ۲۰۱۷نصب و
راهاندازي شده است .در پي توافقات انجام شده بين يك شركت چيني
و شركت فناوران نانومقياس ،پنج خط توليد صنعتي نانوالياف در كشور
چين راهاندازي ميشود .نانوالياف الكتروريسي شده براي توليد ماسكها
و فيلترهاي خودرويي نانويي مورد استفاده قرار خواهند گرفت .نادر
نادري ،مديرعامل شركت فناوران نانو مقياس ،در رابطه با اين تفاهم نامه
همكاري گفت :پس از صادرات موفق خط توليد صنعتي نانوالياف به روش
الكتروريسي به كره جنوبي ،يك شركت چيني براي خريد اين تجهيزات
با شركت فناوران نانومقياس وارد مذاكره شد .پس از بررسيهاي چندين
ماهه در رابطه با كيفيت تجهيزات توليدي شركت ما نهايتاً خرداد ماه ۹۶
توافقات نهايي براي صادرات پنج خط توليد نانوالياف به كشور چين به
سرانجام رسيد .برهمين اساس دو خط توليد صنعتي در ماههاي نوامبر
و دسامبر سال جاري ميالدي در چين نصب و راهاندازي شده و سه خط
صنعتي ديگر نيز در فواصل دوماهه به كشور چين ارسال ميگردد .وي
ادامه داد :پس از اقدامات مثبت ستاد فناوري نانو جمهوري اسالمي ايران
و تاسيس دفتر در كشور چين ،همكاريهاي ما با اين كشور گسترش
چشمگيري پيدا كرد به نحوي كه قبل از اين موضوع حتي خوشبينترين
افراد هم نميتوانستند صادرات ما به اين كشور را پيش بيني كنند .اما
با تاسيس دفتر ستاد فناوري نانو ،شركت فناوران نانومقياس توانست
مذاكرات مثبتي را با شركتهاي چيني آغاز نمايد كه اين مذاكرات منجر
به صادرات تجهيزات صنعتي به اين كشور شده است .شركت فناوران
نانومقياس مذاكرات ديگري را هم با شركتهاي آفريقايي انجام داده است و
مذاكرات اين شركت براي صادرات تجهيزات صنعتي به اندونزي در مراحل
نهايي قرار دارد .وي صادرات را الزمه رشد يك شركت دانست و افزود :هر
شركتي اگر بخواهد به يك سود پايدار دست يابد و به رشد خود ادامه دهد
بايد به فكر صادرات محصوالت خود باشد؛ بدين معني كه موفقيت در امر
صادرات موجب افزايش حجم تقاضا از يك بازار هشتاد ميليوني به يك بازار
هفت ميلياردي ميگردد .نادري مشوقهاي صادراتي را يكي از مهمترين
اقدامات جهت افزايش صادرات خواند و افزود :مشوقهاي صادراتي يكي از
مهمتريناقداماتياستكهميتواندبرايبهبودشرايطصادراتمحصوالت
دانش بنيان در اختيار شركتها قرار داده شود .همچنين تاسيس دفاتري
جهت ارائه خدمات مشاورهاي و تسهيل برقراري ارتباط با شركتهاي
خارجي نيز ميتواند كمك شاياني به شركتها براي بهبود وضعيت
صادراتمحصوالتشاننمايد.
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