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صادرات نانوی ایرانی

صادرات شویندههای نانویی گیاهی به سوئد ،لبنان و عمان

شــرکت ســتاره تابان پــاک ،تولیدکننده انــواع شــویندههای نانویی
گیاهی ،محصوالت خود را به کشورهای سوئد ،لبنان و عمان صادر
میکند .این شرکت در حال حاضر قراردادی برای فروش ماهانه ۷۵
ُتن از این شویندهها به سوئد امضا کرده است.
منوچهر شــهبازیان ،مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاک درباره بازار
تهــای محصوالت
محصــوالت ایــن شــرکت میگویــد« :یکــی از مزی 
مــا کمــک بــه حفاظــت از محیطزیســت اســت کــه ایــن موضــوع در
کشــورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد .ازاینرو یکی از شــرکتهای
ســوئدی قــراردادی برای خرید این شــویندههای نانویــی با ما امضا
کرده اســت تا  ۷۵تن در ماه خرید از شــرکت ســتاره تابان پاک انجام
دهــد .عــاوه بــر این با یک شــرکت لبنانی نیز برای صــادرات  ۲۵تن
از شــویندههای نانــو به توافق رســیدهایم .مذاکراتــی نیز با عمانیها
انجــام شــده که طــی روزهای آتی قــرارداد مربوط بــه آن نیز به امضا
خواهد رســید .محصوالت شــوینده شــرکت ســتاره تابان پاک توسط
شــرکتهای قطــری و اماراتــی مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و عملکرد
آن تأیید شــده اســت و ب ـهزودی میتوانیم وارد فاز بعــدی کار با این
کشورها شویم».
مهنــدس شــهبازیان میافزاید« :بــازار ما در کشــورهای دیگر در حال
گســترش اســت و امیدواریــم بتوانیــم مقاصــد صادراتــی محصــوالت
خــود را گســترش دهیــم .در بــازار داخلــی نیــز شــرکتهای مختلفــی
از ایــن محصــوالت اســتفاده میکننــد .یکــی از شــرکتهای داخلــی
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بــرای تمی زکــردن نفــت و آالیندههای نفتی در ســکوهای نفتی از این
شویندههای گیاهی نانویی استفاده میکند .از آنجایی که حساسیت
زیــادی بــرای حفــظ محیطزیســت در ســکوهای نفتــی وجــود دارد،
اســتفاده از شــویندههای شــیمیایی میتواند آســیبهای زیــادی به
آبزیان وارد کند به همین دلیل استفاده از شویندههای نانویی شرکت
ستاره تابان پاک میتواند مزیت زیادی در این حوزه داشته باشد».
مدیرعامــل شــرکت ســتاره تابــان پــاک از ارتقــای زیرســاختها و
تجهیزات این شرکت خبر داد و گفت« :در حال افزایش تجهیزات و
دستگاهها هستیم و در آینده نزدیک میتوانیم ظرفیت تولید خود را
از  ۱۰تن در روز به  ۴۰تن برسانیم».
ً
محصوالت نانویی شــرکت ستاره تابان پاک کامال گیاهی بوده و در
یشــود به همیــن دلیل فاقد
نهــا از عصاره گیاه چوبک اســتفاده م 
آ 
الکل و مواد خورنده بوده و از نظر ایمنی شرایط بسیار بهتری نسبت
به محصوالت شیمیایی موجود در بازار دارند.
این شویندههای نانویی را میتوان برای سطوح مختلف از سینک
فشــویی و الستیک خودرو تا عینک و چرم استفاده کرد .شرکت
ظر 
ســتاره تابان پاک فعالیت تحقیقاتی خود را از دهه هشتاد آغاز کرده
و در منطقــه آزاد انزلــی با هدف تولید پا ککننده و شــویندههای نانو
ارگانیک اقدام به تولید محصوالت مختلفی کرده است .این شرکت
روش نانو بوده که مجوز
یکی از تولیدکنندگان پا ککننده طبیعی به ِ
بهداشت از سازمان غذا و دارو و گواهی نانومقیاس دارد.

عراق ،پاکستان و افغانستان؛ مقصد صادراتی منسوجات نانو

شــرکت پوشــاک نانومهیــار موفــق به صــادرات منســوجات خود
به کشــورهای عراق ،پاکســتان و افغانستان شــده است .به گفته
مدیرعامــل ایــن شــرکت ،نمونههایــی نیــز بــه کشــورهای هلنــد،
کانادا ،اســترالیا و بلغارســتان ارســال شــده که رایزنی برای شــروع
صادرات به این کشورها نیز در حال انجام است.
محمود ضرابی ،مدیرعامل شرکت پوشاک نانومهیار در این باره
میگویــد« :بــا وجود شــیوع کرونا و دشــواریهایی در کســبوکار،
موفــق بــه صــادرات شــدیم و برنامهریزیهایــی بــرای بهبــود
وضعیــت صــادرات ســال آینــده انجــام میدهیــم .هــر چنــد بــازار
بهشــدت از جانب کرونا آســیبدیده اما نســبت به بسیاری از رقبا
عملکرد بهتری داشتیم».
ضرابی دلیل موفقیت پوشاک نانومهیار را راهبردهای سالهای
گذشــته این شــرکت عنوان کرد و افزود« :در دو سال گذشته روی
فــروش اینترنتــی ســرمایهگذاری کردیم و اتخاذ ایــن راهبرد به ما
کمک کرد که در شرایط کرونا بتوانیم فروش خود را ادامه دهیم.
کرونا همچنان بر بازار ســایه خواهد داشــت و هر کســبوکاری که
نتوانــد خود را با این شــرایط وفق دهد ،از بازار خارج خواهد شــد.
خوشــبختانه تاکنون توانستهایم پاسخ ســریع به تغییرات شرایط
بــازار بدهیــم و همین موضوع بــه ما در تثبیت کســبوکار خود در
شرایط کرونا کمک کرده است».
مدیرعامل شرکت پوشاک نانومهیار میگوید« :به نظر میرسد که

ٔ
توســعه اقتصاد
دیگر اقتصاد متکی به نفت جوابگو نیســت و برای
غیرنفتــی برنامهریزیهایــی در ســطح کشــور انجــام شــده اســت.
ایــن برنامههــا در کنار افزایش قیمــت دالر ،جذابیتهای صادراتی
منسوجات را افزایش داده است و این موضوع به ما انگیزه میدهد
کــه برای صادرات بیشــتر انــرژی صرف کنیم .چشــمانداز صادرات
منسوجات مطلوب به نظر میرسد و ما برای صادرات به کشورهای
مختلف از جمله اروپا در حال برنامهریزی هستیم».
بــه اعتقــاد محمــود ضرابــی در ســالهای آتــی مشــتریان بــه
محصــوالت نانو توجه بیشــتری خواهند داشــت و این محصوالت
از اقبــال بیشــتری از ســوی بــازار برخــوردار هســتند .وی میگویــد:
ً
«مشتریان از عملکرد محصوالت نانو راضی هستند و معموال بعد از
اســتفاده از این محصوالت نســبت به آن وفادار میمانند .در حال
حاضــر مشــتریان خارجــی ما نیــز به محصــوالت نانو توجــه خاصی
دارند و سفارشهای محصوالت نانو در حال افزایش است».
شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانومهیار در سال  ۱۳۶۶با تولید
جــوراب ،قدم بــه عرصه تولید نهــاد .در طی ســالهای متمادی با
عبور از چالشهای متعدد ،به میزان تولید خود افزود و محصوالت
خــود را عــاوه بر جوراب به دســتکش و زیرپوش نیز گســترش داد.
این شــرکت از جملــه اولین تولیدکنندگان جــوراب آنتیباکتریال در
ایــران بوده که با اســتفاده از فناوری نانوذرات نقــره اقدام به تولید
جورابهایی با خاصیت ضدمیکروب و ضدبو کرده است.
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ُ
صادرات  ۳۵تن حوله نانویی به کشورهای همسایه

شــرکت بانیــان آذر نویــن ایــدهآل از ابتــدای ســال ُ ۳۵تــن حولــه
نانویــی بــه کشــورهای آذربایجــان و عــراق صــادر کــرده اســت.
رایزنیهایــی نیز بــرای صادرات قریب به  ۱۰۰تن حوله به روســیه
انجام شده است.
شــرکت بانیــان آذر نویــن ایــدهآل یکــی از تولیدکننــدگان حولــه
آنتیباکتریــال نانویــی اســت کــه پیشــینه درخشــانی در صادرات
حولههای نانویی به کشورهای همسایه دارد.
بــه گفتــه حیدر بــدر مدیرعامل شــرکت بانیان آذر نویــن ایدهآل،
این شــرکت ســال گذشــته محصوالت خود را به گرجستان ،عراق
و آذربایجــان صــادر کــرده بــود .در ســال  ۹۹نیــز علیرغــم شــیوع
ویــروس کرونا و دشــواریهای صادرات به خارج از کشــور ،موفق
بــه صــادرات  ۳۵تــن حولــه بــه عــراق و آذربایجــان شــده اســت.
ً
همچنیــن تعامالتــی نیــز با روســیه صــورت گرفتــه که احتمــاال به
قراردادی برای صادرات ُ ۱۰۰تن حوله به این کشور منجر شود.
مهندس بدر میگوید« :شــرکت بانیان آذر نوین ایدهآل در داخل
کشور نیز محصوالت خود را به بخشهای مختلف نظیر هتلها و
بیمارستانها عرضه میکند .هتلهای پارس ،وزارت ارتباطات و
بیمارســتان پاستور قزوین از جمله مشتریان این شرکت از ابتدای
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سال تاکنون بودهاند».
وی میافزاید« :از نظر فروش ریالی در بازار داخلی نسبت به سال
گذشــته با رشــد روبــهرو بودهایم و شــیوع کرونا تأثیــر قابلتوجهی
روی فروش ما داشــته اســت .در تالش برای گســترش بازار داخل
هستیم .هر چند که قیمت این حولهها  ۲۰تا ۳۵درصد نسبت به
حولههای معمولی بیشتر است اما دوام آنها باالتر بوده و نیاز به
شستوشــوی کمتری دارد ازاینرو در درازمدت اســتفاده از آنها
مقرونبهصرفهتر اســت .عالوه بــر این ،حولههــای آنتیباکتریال
نانویــی بــو نمیگیرنــد و از نظــر زیســتمحیطی بهدلیــل نیــاز بــه
شــوینده کمتر ،مناسبتر هســتند؛ بنابراین در مجموع استفاده از
این حولهها برای هتلها و بیمارستانها مناسب بوده و میتواند
عالوه برای رضایتمندی بیشــتر مشتری ،به افزایش اطمینان از
سالمت مصرفکننده نیز کمک کند».
حولــه نانو آنتیباکتریــال بهدلیل بهکارگیری فنــاوری نانومواد با
اســتاندارد بــاال تولید شــده و در عین حال قابلیــت جذب آب آن از
حولههای معمولی بیشــتر است ،همچنین بهدلیل آنتیباکتریال
بودن آن از تجمع ،رشــد ،تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیســمها
و تولید بوی بد روی حوله ممانعت میکند.

صادرات رادیاتورهای ایرانی به عراق ،آذربایجان و افغانستان

گــروه تولیــدی صنعتــی تاش رادیاتــور موفق بــه صــادرات رادیاتور
به کشــورهای عراق ،آذربایجان و افغانســتان شــده است .بهدلیل
کارایــی باالی این رادیاتورها در انتقال انرژی و به حداقل رســاندن
اتــاف انــرژی ،ایــن محصــوالت در کشــورهای همســایه جذابیــت
زیادی پیدا کرده است.
گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور از نانوپوشش زیرکونیومی برای
تولید رادیاتورهای خود اســتفاده میکند .محمدرضا مهرابی ،مدیر
کنترل کیفی و مهندســی شــرکت تاش میگوید« :بهدلیل اســتفاده
از ایــن نانوپوشــش امــکان اســتفاده از رنگهــای الیهنــازک روی
یشــود و از اینرو انتقال حرارتی در رادیاتورهای
رادیاتورها فراهم م 
گــروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور بــا کارایی باال صورت میگیرد.
ایــن موضــوع برای کشــورهایی که قیمــت انرژی در آنها باالســت
اهمیت بســیار زیــادی دارد .در افغانســتان که از زغالســنگ برای
تولید انرژی استفاده میشود و موضوع کاهش مصرف انرژی بسیار
حیاتــی اســت ،ایــن رادیاتورهــا بازار بســیار خوبی پیدا کرده اســت.
همچنیــن گروه تولیــدی صنعتی تــاش رادیاتور صادرات به کشــور
آذربایجان را نیز از آذرماه سال گذشته آغاز کرده است».
وی میافزایــد« :از ایــن رادیاتورهــا در یکــی از شــهرکهای تــازه
تأســیس در اربیــل عــراق نیــز اســتفاده شــده اســت .گــروه تولیدی
صنعتی تاش رادیاتور در مناقصه مربوط به پروژه این شهرکسازی
شرکت کرده و در حالی که رقبایی از کشورهای مختلف نظیر ترکیه
در این مناقصه حضور داشتند ،تاش رادیاتور برنده این پروژه شد».
مهندس مهرابی میافزاید« :در حال حاضر روزانه  ۲۵۰۰متر رادیاتور

تولید میکنیم که نسبت به سال گذشته افزایش ظرفیت دادهایم.
از آذرماه سال گذشته نیز نرخ فروش شرکت افزایش پیدا کرده و این
رادیاتورها از اقبال بیشتری در بازار برخوردار شده است».
الزم به ذکر اســت تا سال  ۱۳۹۷از پوششهای یک شرکت آلمانی
در تولیــد رادیاتورهــا اســتفاده میشــد امــا بهدلیــل ناکارآمــدی این
پوشــشها برای شــرایط اقلیمی ایران ،گروه تولیدی صنعتی تاش
رادیاتــور بــا همکاری شــرکت شــیلر فرایند پــارس اقدام بــه رفع این
مشکل کرد و نانوپوشش زیرکونیومی توسعهیافته در شیلر فرایند در
خط تولید تاش رادیاتور به کار گرفته شد.
این پوشش ضخامت کمتری نسبت به رقیب آلمانی خود دارد و
به همین دلیل انتقال حرارت در رادیاتور با کارایی باالتری انجام
میشــود .رنگهــای مورداســتفاده در رادیاتورها در پایه اپوکســی
بــوده کــه خــود نوعــی عایــق بــهشــمار مــیرود؛ بنابرایــن کاهش
ضخامــت رنــگ و زیرالیــه میتوانــد بــه افزایــش ضریــب انتقــال
حــرارت کمــک کنــد و کارایــی رادیاتــور را افزایــش دهــد .در حــال
حاضر تاش رادیاتور از تین کوت ( )Thin Coatبرای پوششدهی
سطح رادیاتورها استفاده میکند.
پیــش از اســتفاده از ایــن نانوپوشــش زیرکونیــوم تولیــد داخــل،
رادیاتورهای تولید شــده توسط شــرکت تاش از نظر اتالف انرژی در
رده  Cدســتهبندی میشــد ،اما با اســتفاده از این فنــاوری ایرانی و
با کاهش ضخامت پوشــش و رنــگ روی رادیاتور ،محصوالت این
شرک موفق به دریافت رتبه  Bدر اتالف انرژی شد که یک دستاورد
بزرگ در ٔ
حوزه ساخت رادیاتور است.
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نانو در ایران

رشد و بلوغ نخبگان در بستر ستاد نانو /از مدال طالی المپیاد
دانشآموزی تا نوآوری صنعتی

یکــی از برنــدگان مــدال طــا المپیــاد دانشآمــوزی در حــوزه
فناورینانــو کــه در دو دوره رتبه برتر مســابقه ملی فناورینانو نیز
شــده اســت ،موفق به توســعه فنــاوری نانوپوشــشهای محافظ
ســنگهای مصنوعــی در برابــر تابــش  UVخورشــید شــده تا یکی
از چالشهــای ایــن صنعــت را حل کند .وی شــرکتی دانشبنیان
برای تجاریسازی و عرضه این محصول تأسیس کرده است.
ســنگهای مصنوعی که در نمای ســاختمان مورد اســتفاده قرار
میگیرند ،بهمرور زمان و در اثر تابش نور خورشید تغییر رنگ داده
و بــه زردی گرایــش پیــدا میکننــد .یکــی از نخبگانــی کــه از دوره
دانشآمــوزی بــا فناورینانــو آشــنا شــده و آموزشهایــی در بســتر
برنامههای آموزشی ستاد نانو دیده بود ،موفق به حل این چالش
شــده اســت .ابوالفضــل زارع ،ارائهدهنــده این فنــاوری میگوید:
«زمانیکه دانشآموز بودم از طریق ســتاد نانو با فناورینانو آشــنا
شــدم و در المپیــاد دانشآمــوزی شــرکت کردم کــه در دوره پنجم
ایــن المپیــاد موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــدم و در دوره ششــم
مــدال طــا دریافــت کــردم .پــس از ورود بــه دانشــگاه در مســابقه
ملی فناورینانو نیز شــرکت کردم و در دو دوره رتبه اول را کســب
کردم .پس از دریافت آموزشهایی که ســتاد نانو برای برگزیدگان
المپیادها و مسابقههای ملی برگزار میکرد با جنبههای تجاری و
صنعتی فناورینانو آشنا شدم و با استفاده از این آموزشها اقدام
به توســعه فناوری جدیدی برای حل یکی از چالشهای صنعت
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سنگ کردم».
مهنــدس زارع میافزایــد« :در مســیر بررســی و تحقیقات در حوزه
فناورینانو ،موضوع زردشدن سنگهای مصنوعی را برای ادامه
فعالیتهــای خود در حــوزه نانو انتخاب کردم و پس از تحقیقات
روی این حوزه موفق به ارائه فناوری نانوپوشــشهایی شــدم که
میتوانست مانع از زردشدن این سنگها شود».
ایــن دانشــجوی مقطع کارشناسیارشــد رشــته مــواد و متالورژی
دانشــگاه تهــران در ادامه میگویــد« :پس از توســعه این فناوری،
اقــدام به گرفتــن گواهینامه نانومقیاس کرده و در ادامه شــرکتی
برای تجاریســازی و تولید این محصول تأســیس کردم .در حال
حاضــر ایــن فناوری توســط چنــد شــرکت تولیدکننده ســنگهای
مصنوعــی در حــال آزمایش اســت تا پــس از کســب نتایج مطلوب
تولید انبوه آنها آغاز شود».
زارع از کاربرد وسیع این سنگها در بخش نمای ساختمان خبر
داد و افــزود« :بیشــتر ســنگهای مصنوعــی از خارج از کشــور وارد
میشــوند و در حال حاضر مشــکالتی در مســیر ورود این ســنگها
به کشــور وجود دارد .با توســعه این فناوری ،عملکرد ســنگهای
تولیدی داخل کشور ارتقا پیدا میکند».
بــه گفتــه وی بــا اســتفاده از نانــوذرات در پلیمــر بــه کار رفتــه در
ایــن ســنگهای مصنوعــی میتــوان میزان زردشــدگی آنهــا را تا
۷۰درصد کاهش داد.

توان طراحی محصول بر اساس نیاز مشتری را داریم

مدیرعامــل شــرکت پیشــگامان فنــاوری آســیا میگویــد کــه ایــن
شــرکت از توانمنــدی طراحــی محصــول بــر اســاس نیــاز مشــتری
برخوردار اســت .شــرکت پیشگامان فناوری آســیا چند سالی است
کــه نانورنگهــای ترافیکــی خود را به بــازار داخلی عرضــه کرده و
ایــن رنگهــا در حال حاضر در جادهها و خیابانها مورد اســتفاده
قرار میگیرند.
حســین دیبایی اصل؛ مدیرعامل این شــرکت میگوید« :چندی
پیــش یکی از شــرکتهای مطرح تولیدکننده پمــپ در خاورمیانه
برای پوشــشدهی محصوالت خود با مشــکالتی مواجه شــده بود
که با پوشــشهای رایج در بازار این مشــکل رفع نمیشــد .مسئله
ایــن شــرکت در بخــش تحقیــق و توســعه مــا مطــرح و در نهایــت
محصولــی متناســب بــا شــرایط پمپهــای ایــن شــرکت طراحی و
تولید شد .این یک مزیت برای ماست که میتوانیم برای شرایط
مختلف موردنظر صنایع محصول طراحی کنیم».
مهنــدس دیبایــی میافزایــد« :رنگهــای ترافیکــی نانویــی
پیشــگامان فناوری آسیا نســبت به محصوالت خارجی از کیفیت
بســیار مطلوبی برخوردار هســتند بهطوریکــه موردتوجه چندین
شــرکت خارجــی نیز قــرار گرفته اســت .چندی پیــش نمونههایی
بــرای یــک شــرکت ترکیهای ارســال شــد کــه پــس از آزمایشهای
متعــددی کــه روی این نمونه انجام شــد ،رنــگ ترافیکی نانویی
پیشــگامان فناوری آســیا موردتأیید این شــرکت ترک قرار گرفت.

هرچنــد کــه ســفارش ُ ۷۰تــن رنــگ بــه مــا داده شــده امــا بهدلیل
شــرایط کرونایــی امــکان ارســال نداشــتیم .امیدواریــم بــهزودی
شرایط برای صادرات بهتر شود».
گهــای ترافیکی معمولی موجــود در ایران
الزم بــه ذکر اســت که رن 
همــواره با ضعفهایی همچون کوتاهی دوره عمر و مقاومت پایین
یهــا از
در برابــر ســایش و خــراش مواجــه بودهانــد .بهبــود ایــن ویژگ 
طرف ادارات و شهرداریها نیز همواره موردتأ کید و درخواست بوده
اســت .ارتقای این ویژگیها ،عالوه بــر کارکرد بهتر و افزایش ایمنی،
با طوالنیکردن دورههای رســیدگی ،باعث کاهش هزینههای مالی
مربوطه میشود .مهمترین نتیجه کاربرد نانورنگترافیکی لوتوس،
ارتقای ایمنی ترافیکی و حملونقل است؛ چرا که بدون خطکشی و
ً
عالمتگذاری افقی بر روی جاده ،رانندگی عمال کار بسیار پرخطری
خواهد بود .افزایش طول عمر رنگ باعث کاهش هزینههای اجرای
مجدد آن میشود که این موضوع در امر خطکشی باالترین بخش از
هزینه را به خود اختصاص میدهد.
شــرکت پیشــگامان فنــاوری آســیا بــا بهکارگیــری نانــوذرات در
ٔ
زنجیره
ساختار رنگهای ترافیکی خود ،موفق به تقویت ساختار
پلیمــری رنــگ و بهبود خواص فیزیکــی و مکانیکی در الیه نهایی
ایــن رنگهــا شــده اســت .بدیــن ترتیــب رنگهــای ترافیکــی بــا
مقاومــت بــاال در برابر ســایش و خــراش و مانــدگاری قابلتوجه بر
سطوح معابر تولید شده است.
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تولید مهمترین جزء کیتهای استخراج زیستمولکولها در
کشور

رونــاش تکنولوژی پــارس موفق بــه تولید نانوذرات مغناطیســی
اکســیدآهن با پوســته ســیلیس شــده اســت .این نانوذرات عنصر
کلیــدی در تولیــد کیتهای اســتخراج زیســتمولکولهایی نظیر
 DNA ،RNAو پروتئینها با فناوری بیدهای مغناطیسی است.
امین شــیرعلیزاده دزفولی مدیرعامل شــرکت روناش تکنولوژی
پارس درباره پیشــینه توســعه این فنــاوری میگویــد« :ایده تولید
ایــن نانــوذرات بــه زمــان قبــل از کرونــا بازمیگــردد ،بــا توجــه بــه
ســابقه ده ســالهای کــه در بخــش ســنتز نانــوذرات مغناطیســی
داشــتم ،نیازســنجی صــورت گرفت که نشــان میداد بــرای تولید
کیتها جمعآوری و اســتخراج زیســتمولکولها در کشــور نیاز به
ذرات ( )Beadمغناطیســی است .هرچند با شیوع کرونا و افزایش
درخواســت بــرای کیتهــا اســتخراج زیســتمولکولها تمرکــز
بیشتری روی سنتز این نانوذرات انجام دادیم و در نهایت موفق
به تولید نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن با پوسته سیلیس شدیم
که قابلیت اســتفاده در کیتهای اســتخراج زیســتمولکولهایی
نظیر  DNA ،RNAو پروتئینها را داراست».
دکتر شــیرعلیزاده دزفولــی میافزاید« :این ذرات دارای ســرعت
اســتخراج بســیار باالیــی بــوده و از کارایــی باالیــی نیــز برخــوردار
هســتند .همچنیــن بهدلیــل مســاحت ســطحی قابلتوجهــی که
دارنــد بــرای اســتخراج زیســتمولکولها بســیار ایدئــال هســتند.
البتــه مــا ذرات دیگری را نیز توســعه دادهایم و ایــن امکان وجود
دارد کــه بــرای هــر نــوع زیســتمولکولی ،ذرات متناســب بــا آن
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زیســتمولکول را تولیــد کنیــم .ایــن فنــاوری اتصــال اختصاصی
زیســت مولکولها بــه نانوبیدهای مغناطیســی را فراهم کرده که
در نتیجه باعث تولید محصول استخراجی با بازده باالتر ،کیفیت
بهتر ،خلوص بیشتر و آلودگی کمتر میشود».
مدیرعامل شــرکت روناش تکنولوژی پارس از توســعه کیتهای
اســتخراج زیســتمولکول در ایــن شــرکت خبــر داد و گفــت:
«کیتهایــی نیــز بــرای اســتخراج  DNA ،RNAو پروتئینهــا
طراحــی و تولیــد کردهایم کــه هماکنون بهدنبــال اخذ مجوزهای
مربوط به آن جهت ورود به بازار هستیم».
به اعتقاد شــیرعلیزاده دزفولی نانوذرات مغناطیســی تولیدشده
در این شرکت پتانسیل صادرات داشته و روناش تکنولوژی پارس
در حــال رایزنــی بــا یک شــرکت کانادایــی بهمنظور صــادرات این
نانوذرات و همچنین کیتهای استخراج به این کشور است.
وی از قیمت بســیار پایین این محصوالت نسبت به نمونههای
خارجــی خبــر داد و افــزود« :ایــن نانــوذرات یکدهــم نمونههای
اروپایــی و امریــکا قیمــت دارد و از نظــر عملکرد نیز بســیار شــرایط
قابلرقابتی با محصوالت خارجی دارد ازاینرو برای مصرفکننده
در خارج از ایران مزیتهای زیادی به همراه دارد».
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت رونــاش تکنولــوژی پــارس پیــش
از ایــن محصــوالت دیگــری نظیــر هیــدروژل جــاذب رطوبــت و
سوسپانســیون اکســید گرافــن را نیز در ســبد نانومحصــوالت خود
داشته است.

راهاندازی خط تولید رنگهای پودری الکترواستاتیک
آنتیباکتریال نانویی

شــرکت دانشبنیان رنگین نانوســاختار اقدام بــه راهاندازی خط
تولیــد صنعتی رنگهــای پــودری الکترواســتاتیک آنتیباکتریال
نانویی در مرکز رشد دانشگاه رودهن کرده است.
به گفته مهدی رحمانی مدیرعامل این شرکت ،این خط تولید،
ظرفیت تولید  ۲۰۰تن رنگ پودری الکترواستاتیک آنتیباکتریال
نانویی را دارد .این خط تولید با سرمایه ۵میلیارد تومان و حمایت
مالی صندوق نوآوری و شکوفایی راهاندازی شده و در حال حاضر
اشتغالزایی بهصورت مستقیم برای  ۱۳نفر فراهم شده است.
هماکنــون از ایــن رنگهــای نانویــی در شــرکتهای تجهیــزات
پزشــکی صاایران ،شــوفاژ و پکیــج آتروبان ،تفلون پارســیان ،خزر
الکتریــک ،آسانســور رساگســتر ،دیوارهــای بیمارســتانی کیــوب،
شرکت کارنو صنعت و راشین درب همدان استفاده میشود.
بــه گفتــه دکتــر رحمانــی ایــن رنگهــا مشــتریانی در عمــان،
آذربایجــان ،ترکیه ،روســیه ،پاکســتان ،کانادا ،چیــن ،اندونزی و
عراق دارد و این شرکت بهدنبال صادرات این محصول است.
پوشــشهای پــودری و الکترواســتاتیک با ویژگــی آنتیباکتریال
حــاوی ترکیبــات نانومتری اســت که با از بین بــردن باکتریهای

گــرم مثبــت و گرم منفــی به ارتقــای ایمنی و ســامت محیطهای
بیمارســتانی کمک شایانی میکند .این نوع پوششهای پودری
الکترواســتاتیک بــرای پوشــشدهی تمامــی تجهیــزات و قطعات
فلــزی بیمارســتانی از جملــه تخــت و کمــد ،ترولــی و هالینــگ،
کیتهــا و یونیتهــا ،اتاق پاک و سیســتمهای تهویه کاربردهای
گستردهای دارد.
شــرکت دانشبنیــان رنگیــن نانوســاختار ،مســتقر در مرکــز رشــد
واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی رودهــن ،بــا بهرهگیری از
دانــش مهندســی رنگهای پــودری الکترواســتاتیک و همچنین
خــواص و قابلیتهای نانــوذرات ،اقدام به ســاخت رنگ پودری
الکترواســتاتیک آنتیباکتریــال نانوســاختار ،ضدخوردگــی و کلیــر
نموده است که پس از انجام تستهای اولیه و نمونهسازیهای
آزمایشــگاهی ،ثبــت اختراع شــده و در بازار مصــرف داخلی عرضه
شده است.
همچنین این شرکت موفق به کسب عناوین دانشبنیان برتر و
اختراع برتر در پنجمین جشــنواره نانوی دانشــگاه آزاد کشور شده
است.
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بهدنبال دنیای بدون زباله پالستیک هستیم!

مدیرعامــل شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس میگویــد کــه ایــن
شــرکت بــا ارائــه کیســه پالســتیکی زیســتتخریبپذیر و مقــاوم
نانویــی بهدنبال کمک به محیطزیســت و جلوگیــری از آلودگی
پسماندهای پالستیکی است.
شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس یکــی از تولیدکننــدگان کیســه
پالســتیکی زیســتتخریبپذیر و مقــاوم نانویــی اســت کــه در
ســالهای گذشته محصوالت خود را به خارج از کشور نیز صادر
کرده است.
محمدعلــی ولیــان مدیرعامــل شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس
میگوید« :توســعه فناوری کیسه پالســتیکی زیستتخریبپذیر
و مقــاوم نانویــی بــا هــدف کمــک بــه محیطزیســت و کاهــش
پســماندهای پالســتیکی انجــام شــده و در حــال حاضــر ایــن
محصول از ســوی بازار مورد پذیرش قرار گرفته اســت بهطوری
که در حال حاضر در میادین میوه و ترهبار تهران و مشهد از این
محصوالت اســتفاده میشــود .این نانومحصول توسط مدیران
میادین میوه و ترهبار تهران و مشهد مورد آزمایش و ارزیابی قرار
گرفــت و پــس از اطمینان از عملکــرد آن ،از این نانومحصول در
میادین میوه و ترهبار این دو شهر استفاده میشود».
مهنــدس ولیــان میافزایــد« :ســال گذشــته ُ ۱۲۰۰تــن کیســه
پالستیکی زیستتخریبپذیر و مقاوم نانویی به عراق صادرات
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داشــتیم کــه امســال بهدلیل مشــکالتی که اتفــاق افتــاد امکان
ً
صادرات نداشــتیم .در حال حاضر ماهانه تقریبا ُ ۲۰تن از کیسه
پالســتیکی زیســتتخریبپذیر نانویــی تولیــد و بــه بــازار عرضه
میکنیم».
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس ایــن
محصوالت نســبت به پالســتیکهای رایج از مزیتهای زیادی
برخــوردار هســتند .مقاومت کششــی و فیزیکی بــاال ،مقاومت در
برابــر حــرارت و زیســتتخریبپذیری از جملــه ویژگیهــای این
محصــول اســت .پســماند غــذا و دیگــر مــواد فاسدشــدنی درون
کیســهزباله یــک مــکان مطلــوب بــرای رشــد باکتریها هســتند
کــه باعث ایجــاد آلودگی میشــوند .در این کیســهها ،نانوذرات
آنتیباکتریــال از رشــد میکروارگانیســمهایی کــه موجــب فســاد
و ایجــاد آلودگــی میشــوند ،جلوگیــری میکننــد .نانــوذرات
ا کســیدروی فعالیت ضدباکتریایــی قوی را در برابر باکتریهای
بیمــاریزا از خــود نشــان میدهنــد .در نتیجــه کیســههای
آنتیباکتریــال ایــن شــرکت بســیار موردتوجه بیمارســتانها قرار
دارد و در حــال حاضــر تعــدادی از کلینیکهــا و بیمارســتانها از
این کیسهها استفاده میکنند.
مهنــدس ولیــان از راهانــدازی یــک شــرکت نانویی دیگــر برای
تجاریسازی و عرضه نانومحصوالت دیگری خبر داد.

عرضه کیف و کولهپشتی با سطوح آنتیباکتریال نانویی

شــرکت آرکا فیــدار انــار کیــف و کولهپشــتی بــا ســطوح خارجــی
آنتیباکتریال حاوی نانوذرات تولید و به بازار عرضه میکند.
بــا شــیوع ویــروس کرونــا توجــه ویــژهای بــه ضدعفونیکــردن
سطوح در جامعه شده و این موضوع موجب داغشدن حوزه مواد
ی که برخی شرکتها به
آنتیباکتریال صنعتی شده است به طور 
سراغ ایجاد خاصیت آنتیباکتریال در محصوالت خود رفتهاند.
شــرکت آرکا فیدار انار یکی از تولیدکنندگان کیف و کولهپشتی در
کشــور اقدام به ایجاد خاصیــت آنتیباکتریال در محصوالت خود
کرده است که برای این کار از نانوذرات نقره استفاده میکند.
ســعید اســفندیار ،مشــاور فنــی شــرکت آرکا فیــدار انــار میگویــد:
«بــا شــیوع کرونــا درخواســتهای زیــادی بــرای ایجــاد خاصیت
ضدمیکروبــی و آنتیباکتــری روی محصــوالت دریافــت کردیــم
ازایــنرو به ســراغ اســتفاده از فناورینانــو رفتیم .در این مســیر از
نانوذرات شــرکتهای ایرانی اســتفاده کرده و آنها را با دو روش
مختلف روی محصوالت کیف و کولهپشتی قرار دادیم».
وی میافزایــد« :در روش اول نانــوذرات روی ســطح پارچــه قرار
میگیــرد و ســپس از ایــن پارچــه بــرای تولیــد محصــول اســتفاده

میشــود .در روش دوم ابتــدا محصــول تولیــد شــده و ســپس
نانوذرات بهصورت اسپری روی آن قرار داده میشود .در صورتی
کــه ســفارش مشــتری در حجــم بســیار بــاال باشــد ترجیــح داده
میشــود که از روش اول اســتفاده شود که برای این کار پیمانکار
تأمینکننــده پارچــه ،نانــوذرات را روی ســطح پارچــه پلیمــری
قــرار داده و ســپس با قرار گرفتــن پارچه در کــوره ،نانوذرات روی
ســطح تثبیت میشــوند که این تثبیتشــدن در ایجــاد خاصیت
آنتیباکتری با دوام نقش اساسی دارد؛ اما در صورتی که سفارش
مشــتری کم باشــد ابتدا محصول تولید شــده و ســپس نانوذرات
روی آن اســپری شــده و در ادامــه با قــراردادن محصــول در کوره
نانوذرات تثبیت میشوند».
مشاور فنی شرکت آرکا فیدار انار میگوید« :عملکرد آنتیباکتریال
ایــن محصوالت توســط آزمایشــگاه همکار وزارت بهداشــت مورد
ارزیابــی قــرار گرفتــه و تأیید شــده اســت .کولهپشــتیها بهندرت
شســته میشــوند و این موضوع موجب میشــود که سطح باالیی
از آلودگــی داشــته باشــند که بــا اســتفاده از نانومــواد میتوان این
میزان آلودگی را بهشدت کاهش داد».
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مروری بر فعالیتهای سایت آموزش فناورینانو در زمستان 1399
ســایت آمــوزش فناورینانــو بهعنــوان بســتر جامــع آمــوزش
علــم و فناورینانــو بــه زبــان فارســی ،برنامههای متعــددی را
در زمســتان  1399برگــزار کــرده و در اختیــار عالقهمنــدان قــرار
داده است.
رونمایی از بســتر جدید ســایت آموزش فناورینانو به نشــانی
 www.nanoeducation.irمهمتریــن رویــداد ســایت آمــوزش
فناورینانــو در ایــن بــازه زمانــی بــوده اســت .ســایت آمــوزش
فناورینانــو از ســال  ۱۳۹۰فعالیــت خود را آغاز کــرده و تاکنون
ســه مرحلــه توســعه را پشــت ســر گذاشــته اســت .مرحلــه اول
توسعه سایت ،ارائه محتوای آموزشی در قالب مقاالت آموزشی
در زمینههــای مختلــف مرتبــط بــا علــم و فناورینانــو بــود؛ در
مرحله دوم ،عالوه بر توســعه و ســطحبندی مقاالت آموزشــی،
آزمونهــای مختلف ،فایلهای چندرســانهای و نرمافزارهای
مختلف آموزشــی نیز در سایت ارائه شد .در فاز سوم توسعه که
از ســال  1395شــروع شده اســت ،عالوه بر توســعه محتواهای
آموزشــی قبلــی ،کارگاههــا و دورههــای آموزشــی مختلفــی
بهصورت آنالین ،ضبط شــده و حضوری در ســایت ارائه شــده
و در اختیــار عالقهمنــدان قرار گرفته اســت .هر یــک از فازهای
مختلــف ،عالوه بر توســعه محتوایی ،تغییــرات ظاهری و فنی
در سایت را نیز به همراه داشت و در هر مرحله تالش شد سطح
کاربرپسندی و قابلیتهای فنی سایت ارتقا یابد و محتواهای
ارائه شــده بهشــکل مناســبتری در اختیار کاربران قــرار گیرد.
در ادامه فرایند توســعه در فاز ســوم ،بستر جدید سایت آموزش
فناورینانــو از ابتدای بهمن  ۱۳۹۹بهصورت رســمی در اختیار
عالقهمنــدان علــم و فناورینانــو قــرار گرفتــه اســت .برخــی از
مهمترین قابلیتهای سایت جدید آموزش عبارتاند از:
یکپارچهشــدن بستر ارائه دورههای آموزشی غیرحضوری با
بستر سایت آموزش فناورینانو
دسترســی بــه همــه دورههای آموزشــی غیرحضوری ســایت
بدون محدودیت زمانی
دسترســی به دورههای آموزشی خریداری شده توسط کاربر
در صفحه شخصی و بدون محدودیت زمانی
بهبــود بســتر برگــزاری دورههــای آموزشــی غیرحضــوری و
لحاظکردن فرایند آموزشی در دورهها
امکان شرکت در آزمون پایان دوره بدون محدودیت زمانی
صــدور گواهــی آنالیــن در صــورت کســب حدنصــاب الزم در
آزمون پایان دوره
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بهینهسازی ساختار عضویت و پنل کاربری
بهبود ساختار کیف پول و تسهیل فرایند ترا کنشهای مالی
بهبود بستر آزمون و امکان برگزاری آزمونهای متنوع
بهبود دستهبندی و نمایش محتوای مقاالت و دانلودها
ایجاد برخی افزونههای جدید نظیر تازهها ،صفحه مقاالت
و…
عــاوه بــر رونمایــی از بســتر جدیــد ،دورههــای آموزشــی
غیرحضــوری متنوعــی در زمســتان  99بــر روی بســتر جدیــد
ســایت آمــوزش ارائــه شــد کــه از جملــه میتــوان بــه دورههای
«کاربــرد فناورینانــو در صنایــع غذایــی»« ،بســته جامــع آنالیــز
میکروســکوپی»« ،شبیهســازی ســلولهای خورشــیدی بــا
نرمافزار « ،»SCAPSبسته جامع پراش اشعه ایکس»« ،آموزش
نرمافــزار کامســول»« ،آلیاژهــای آمــورف؛ خــواص ،روشهــای
ســاخت ،مشخصهیابی و کاربردها»« ،بسته جامع آنالیز »BET
و «آمــوزش نرمافــزار ا کســل در ســطح مقدماتــی» اشــاره کــرد.
همچنیــن در زمســتان  99کارگاههای آموزشــی آنالین متنوعی
چــون «مــروری برکاربردهــای فناورینانــو در محیطزیســت و
انــرژی»« ،فناورینانو و کرونا» و «آشــنایی بــا مفاهیم مالکیت
فکری و تجاریسازی در فناورینانو» برگزار شد.

در مجموع در زمستان  ،1399بیش از  1000نفر ،معادل بیش
از  16000نفر-ساعت ،در رویدادها آموزش دیدهاند.
گفتنی اســت در اسفندماه  1399به مناسبت رونمایی از بستر

جدید ســایت آموزش فناورینانو و شــروع طرح عیدانه ســایت
آمــوزش ،تمامــی دورههــای آموزشــی ســایت با طــرح تخفیفی
ویژه در دسترس عالقهمندان قرار گرفت.

مسابقه ملی فناورینانو؛
از رقابت علمی تا راهاندازی کسبوکار نانویی

مســابقه ملــی فناورینانــو بزرگتریــن رقابت علمی کشــور در
حــوزه فناورینانــو در میــان دانشــجویان و فار غالتحصیــان
دانشــگاهی است که هر ساله توســط بنیاد آموزش فناورینانو
و بــا حضور هزاران نفــر از عالقهمندان برگزار میشــود .دهمین
دوره از مســابقه ملــی فناورینانــو در تابســتان  1400برگــزار
خواهــد شــد و برگزیــدگان ایــن مســابقه میتوانند با شــرکت در
برنامه نانواســتارتآپ ،ایدههای فناورانه خود را توسعه دهند
و در این راه از حمایتهای مادی و معنوی ســتاد ویژه توســعه
فناورینانو برخوردار شوند.
هــدف از برگزاری مســابقه ملــی فناورینانو ،افزایش آشــنایی
دانشــجویان و محققــان بــا فناورینانــو ،گســترش آمــوزش
فناورینانو در ســطح دانشگاهها و دیگر مرا کز علمی– آموزشی
کشــور ،شناســایی نخبــگان نانویی و برترینهــای این حوزه از
فناوری ،حمایت از آنها و جهتدهی به فعالیتهای آموزشی
پژوهشی و حمایتهای تشویقی اختصاص یافته است.پس از گذشــت یک دهــه از برگزاری اولین مســابقه ملی نانو،
برگــزاری دهمیــن دوره از ایــن مســابقه در تابســتان 1399
برنامهریزی شده بود که بهدلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد و
برگزاری آن به سال  ۱۴۰۰موکول شد .ا کنون با توجه به شرایط
کشــور ،بنیــاد آمــوزش فناورینانــو ،ایــن مســابقه را بهصــورت
دومرحلــهای برگــزار خواهــد کــرد کــه مرحلــه اول آن بهصورت

غیرحضــوری (آنالیــن) در مردادمــاه  1400انجــام میشــود و
مرحله دوم آن بهصورت حضوری در شــهریورماه  1400خواهد
بــود و  300نفــر برگزیــده مرحلــه اول در ایــن مرحلــه بــه رقابت
خواهند پرداخت .این مســابقه در شــش ٔ
حوزه مشخصشــده
توســط ستاد ویژه توســعه فناورینانو در تابســتان  1400برگزار
خواهد شد.
برگزیدگان دهمین مســابقه ملی از جوایز زیر بهرهمند خواهند
شد:
کسب مجوز حضور در برنامه توسعه فناوری نانواستارتآپ
کسب امتیاز نخبگی از طرف بنیاد ملی نخبگان
اهــدای بیــش از 100میلیــون ریــال جوایــز نقــدی و گرنــت
پژوهشی
اهدای مدال طال ،نقره و برنز مسابقه ملی فناورینانو
مجوز حضور در مصاحبه آزمون توانمندی تدریس
گفتنــی اســت ،ثبتنــام مســابقه ملــی فناورینانــو آغاز شــده
است و عالقهمندان تا  31خردادماه  1400فرصت دارند در این
رقابت علمی ثبتنام کنند.
ب ـ ـ ــرای اط ـ ــاع ـ ــات بــیــشــتــر و ث ــبـ ـتن ــام در م ــس ــاب ــق ــه مــلــی
ف ــن ــاورین ــان ــو مــیت ــوان ــی ــد ب ــه س ــای ــت آمـ ـ ــوزش ف ــن ــاورین ــان ــو
( )www.nanoeducation.irمراجعه کنید یا با دبیرخانه مسابقه
به شماره  0۲1- ۶۶51013۲و  09025555462تماس بگیرید.
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نانو در ایران

ایده رابط نهاد ترویجی فناورینانو ،برگزیده دومین رویداد الگوها
و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

در دومیــن رویــداد الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری
دانشگاه با جامعه و صنعت که از سوی وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری برگــزار شــد ،ایــده علــی جاللــی ویرثــق ،دانشــجوی
کارشناسیارشــد مهندســی مــواد پردیــس دانشــکدههای فنــی
دانشــگاه تهــران ،تحــت عنــوان «اپلیکیشــن کارآموبــازی»
بهعنوان ایده برگزیده معرفی شد.

علــی جاللــی ویرثق در حال حاضــر رابط نهــاد ترویجی انجمن
علمــی نانو دانشــگاه بینالمللی امامخمینی (ره) قزوین اســت.
وی فار غالتحصیل کارشناســی دانشگاه بینالمللی امامخمینی
(ره) قزوین و دانشجوی کارشناسیارشد پردیس دانشکدههای
فنی دانشگاه تهران است.
علــی جاللــی در ایــن خصوص گفــت« :این ایده مبتنــی بر یک
نرمافــزار تلفــن همــراه اســت کــه در آن کارآمــوزان ،اســتادان و
مسئوالن کارآموزی صنایع در آن عضو میشوند .هر کارآموز باید
از ســد  ۱۰مرحله عبور کند تا کارآموزی خود را به پایان برســاند.
هر مرحله دو نمره دارد که یک نمره آن برعهدۀ اســتاد راهنما و
یک نمره برعهدۀ مسئول کارآموزی است».
در مراســم اختتامیــه تقدیــر از فعاالن بخش ترویج دانشــگاهی
فناورینانــو کــه در تاریــخ  ۲۸آبانماه  1399برگزار شــد ،از علی
جاللــی ویرثق بهعنوان دومیــن نهاد ترویجی برگزیده در بخش
آثار رســانهای دانشجویی در محور نشریات دانشجویی (نشریه
دنیای نانو) تقدیر شد.

افتتاحیه چهارمین دوره نانواستارتآپ
بهصورت مجازی برگزار شد
افتتاحیه چهارمین دوره نانواســتارتآپ روز سهشــنبه با شرکت
بیش از  ۱۱۰۰نفر از پذیرفتهشــدگان چهارمین دوره بههمراه ســایر
عالقهمنــدان بــه گفتمــان توســعه فنــاوری بهصــورت مجــازی از
طریق آپارات و تلگرام برگزار شد.
نانواســتارتآپ یکــی از برنامههــای توســعه فنــاوری ســتاد ویژه
توســعه فناورینانــو اســت کــه از ســال  ۱۳۹۶فعالیت خــود را آغاز
کرده اســت .در سه دوره گذشته تیمهای زیادی وارد برنامه شده
و در طول بازه زمانی یکساله موفق به توسعه نمونه یا محصول
اولیه شدهاند.
در دوره چهــارم ایــن برنامــه بهدلیــل شــیوع ویروس کرونــا و لغو
دهمیــن مســابقه ملــی فناورینانــو ،ارزیابــی علمــی و کارآفرینــی
بهصــورت غیرحضــوری و از طریــق ســایت آمــوزش فناورینانــو و
بنیاد آموزش فناورینانو انجام شد .با جمعبندی نتایج آزمونها
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و بررســی فرم ســوابق علمی و پژوهشی هر کدام از داوطلبان۱۲۰ ،
برگزیده اول معرفی شدند.
برنامــه افتتاحیــه دوره چهــارم بــا هــدف آ گاهســازی داوطلبــان

پذیرفتهشــده و عمــوم دانشــجویان و فار غالتحصیــان با رســالت
نانواســتارتآپ ،شــرایط حمایتهــای مــادی و معنــوی آن
و همچنیــن ارائــه برخــی آموزشهــای کســبوکاری در حــوزه
اســتارتآپ و کارآفرینــی در روز سهشــنبه از طریــق آپــارات بنیــاد
آمــوزش فناورینانــو و صفحــه اینســتاگرام نانوگــرام از ســاعت
 9:45تــا  17:30پخــش شــد .در مجمــوع بیــش از  ۱۱۰۰نفــر از
پذیرفتهشــدگان دوره چهــارم و ســایر عالقهمنــدان از طریــق دو
بســتر اعــام شــده در ایــن برنامــه شــرکت کردنــد .در ابتــدای این
برنامــه مصاحبــه بــا دکتــر ســعید ســرکار ،دبیــر ســتاد ویژه توســعه
فناورینانو انجام شــد .دکتر ســرکار ضمن اشــاره به جایگاه ایران
در فناورینانــو در عرصه بینالمللی گفت« :حدود ۶درصد از علم
نانو توسط محققان و پژوهشگران ایرانی تولید میشود».
وی همچنیــن با اشــاره بــه ضرورت دوری از کپــیکاری و حرکت
در مــرز علــم نانــو ،از تمامی فعــاالن عرصــه نانو درخواســت کرد با
اســتفاده از خالقیــت و نــوآوری بازارهای بینالمللــی هدف نهایی
محصــوالت خــود را تعریف کنند .او از نگاه کارمندی و اســتخدام
محــوری در میــان دانشــجویان و فار غالتحصیــان انتقــاد کــرد و
گفــت« :برنامههایی از جمله نانواســتارتآپ میتوانند با توســعه
گفتمان کارآفرینی ،نقش قابلتوجهی را در این عرصه ایفا کنند».
در ادامه برنامه ،محمد باقریمطلق مدیر برنامه نانواستارتآپ
و دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو در استودیوی برنامه
حاضــر شــد و در خصــوص فرایندهــای اجرایــی نانواســتارتآپ،
حمایتهــا و حقــوق مــادی و معنــوی تیمهــای حاضــر در

نانواستارتآپ و وظایف آنها توضیحاتی را ارائه کرد.
مهمــان بعدی برنامه ،ابوالفضل آذرنیا مدیــر فنی برنامه بود که
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص حمایتهای ارائه شــده در
برنامــه از بعــد فنی ،از ارائه دفترچه ایدهای خبــر داد که در اختیار
افــراد پذیرفتهشــدهای قرار میگیرد که به هــر دلیل تاکنون موفق
بــه دســتیابی بــه ایــده مناســب نانویــی نشــدهاند .البتــه همان
گونــه کــه از قبل اعالم شــده بود ،این ایدهها در حوزه آب ،پســاب
و محیطزیست هستند .در این برنامه دو دوره آموزشی با عناوین
«مقدمــهای بر کارآفرینی» با تدریس ســید مرتضی ســید میرزایی،
مدیر کســبوکاری برنامه و «آشنایی با استارتآپ و مفاهیم آن»
بــا تدریس محمد اصغری ،مدیر دبیرخانه نانواســتارتآپ در نظر
گرفته شده بود.
بهمنظــور آشــنایی مخاطبــان بــا تیمهــای حاضــر در برنامــه در
دورههــای گذشــته بــا تیمهــای نانوســا و پنتــا کــه بهترتیــب در
دورههای سوم و دوم نانواستارتآپ فعال بودند مصاحبه انجام
شــد .در ایــن بخــش مهــدی جاوید نســب و وحید صادقــی از تیم
نانوســا و اکبــر تکــری و حامــد بنانیفــرد از تیــم پنتــا در اســتودیو
حاضــر شــدند و درباره روند پیشــرفت طــرح ،انگیزههــای ورود به
نانواســتارتآپ و حمایتهای مادی و معنوی ارائه شده از سوی
نانواستارتآپ مطالبی را بیان کردند.
همچنیــن در بیــن برنامــه کلیپهایــی از محصــوالت نانــو،
طر حهای موفق دورههای گذشــته و کاربــرد نانو در صنعت برای
مخاطبان پخش شد.

برگزاری جلسه هماندیشی آنالین رابطان نهادهای ترویجی
دانشجویی با محوریت آییننامههای جدید در بهمنماه سال 99
جلســات هماندیشــی رابطــان نهادهای ترویجی دانشــجویی
بــا مســئوالن بنیــاد آمــوزش فناورینانــو بهصــورت متنــاوب با
محورهای مشخص بهصورت آنالین برگزار میشود .چهارمین
جلســه هماندیشــی روز یکشــنبه  12بهمنمــاه  99در بســتر
اســکایروم بــا محوریــت آییننامههای جدید ســال تحصیلی
 1399-1400برگزار شد.
نهادهای ترویجی دانشــجویی ســتاد نانو که در سراســر کشــور
و در همــه اســتانها حضــور دارند ،بخشــی از مســئولیت ترویج
دانشــگاهی را بــر عهــده دارنــد و از طریــق برگــزاری رویدادهای
ترویجــی ،تولید آثــار رســانهای ،فعالیت در زمینه مســابقه ملی
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نانو در ایران
فناورینانــو و فعالیتهای دیگر به ترویج فناورینانو در میان
دانشــجویان میپردازنــد .ســتاد ویــژه توســعه فناورینانــو نیــز
بــا تدویــن آییننامههــای حمایتی-رقابتــی از ایــن فعالیتهــا
حمایت میکند.
بهمنظــور ارتبــاط مؤثرتــر بــا نهادهــای ترویجــی ،جلســاتی
بهصورت متناوب با نهادهای ترویجی برگزار میشود.
چهارمین جلسه روز یکشنبه  12بهمنماه  99با شرکت بیش
از  40نهاد ترویجی از سراسر کشور برگزار شد.
محورهای کلی جلسه هماندیشی بهصورت زیر است:
آییننامه حمایتی-رقابتی (جشــنواره آثار رسانهای ،تقدیر از
تجارب نو ،حمایت از مسابقات دانشجویی ،ارزیابی نهاد برتر)
در سال تحصیلی 1399 -1400
آییننامــه حمایــت از رویدادهــا و کارگاهها در ســال تحصیلی
1399 -1400
آییننامــه ارزیابــی شــرکتکنندگان در دهمیــن مســابقه ملی
فناورینانو
آییننامه ارزیابی نهادهای ترویجی در دهمین مســابقه ملی
فناورینانو
بیــان نظــرات و دیدگاههــای رابطــان نهادهــای ترویجــی در
رابطه با آییننامههای جدید سال تحصیلی 1399-1400

برگزاری مصاحبه هفدهمین
آزمون توانمندی تدریس نانو
شــبکه مدرســان فناورینانــو بهعنوان یکــی از بخشهای بنیاد
آموزش فناورینانو ،هدف شناســایی افراد متخصص ،توانمند و
عالقهمند در دو زمینه فناورینانو و تدریس را در راســتای معرفی
این افراد به بخشهای آموزشــی -ترویجی مختلف ســتاد توسعه
فناورینانــو ،دنبــال میکنــد .در این راســتا ،برگــزاری آزمونهای
توانمنــدی تدریــس نانــو ،توانمندســازی مدرســان در زمینههای
علمــی و حرفــهای و بهبــود زمینههای حمایتی – تشــویقی جهت
فعالیــت مدرســان نانو از برنامههای شــبکه مدرســان فناورینانو
است.
مرحلــه اول هفدهمیــن آزمون توانمندی تدریــس نانو بهصورت
آنالیــن و بر روی ســایت آمــوزش فناورینانو ،در تاریخ پنجشــنبه
 13آذرمــاه برگــزار شــد؛ این آزمون حاوی  50ســؤال تســتی بود که
بهصورت آنالین و بر روی سایت آموزش فناورینانو برگزار شد.
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آییننامــه حمایتــی و رقابتی که شــامل چهار بخش جشــنواره
آثــار رســانهای ،تقدیــر از تجــارب نــو ،حمایــت از مســابقات
دانشــجویی و ارزیابــی نهاد برتر اســت بــه رابطــان نهادها ارائه
شــد کــه بخــش حمایــت از مســابقات دانشــجویی بهتازگــی به
آییننامــه حمایتــی– رقابتــی اضافــه شــده اســت و طبــق ایــن
بخــش بنیاد آموزش نانو از مســابقات دانشــجویی با محوریت
آمــوزش و ترویــج نانــو تــا ســقف ده میلیــون ریال (معــادل یک
میلیون تومان) از جوایز مسابقه دانشجویی حمایت میکند.
بابــت آییننامــه حمایــت از رویدادهــا بخــش حمایــت از
رویدادهــای کســبوکاری و کارآفرینــی در حوزه نانــو نیز به این
آییننامه اضافه شده است.
همچنین حمایت از رویدادها نسبت به سال تحصیلی گذشته
20درصد افزایش یافته است.
آییننامههای ارزیابی شرکتکنندگان در دهمین مسابقه ملی
فناورینانــو و ارزیابــی نهادهــای ترویجــی در دهمین مســابقه
ملی فناورینانو ارائه شد.
در انتهــای جلســه بــه ســؤاالت و نظــرات رابطــان نهادهــای
ترویجــی در ارتبــاط بــا آییننامههــای جدیــد پاســخ داده شــد
کــه نظــرات مفید آنهــا در انتشــار آییننامههــای نهایی لحاظ
خواهد شد.
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تعداد شرکتکنندگان

52
9

5

1

دکتری تخصصی

دکتری عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

متوسط دوم

متوسط اول

56
43

45

تعداد شرکتکنندگان

30

10

14

17

21

نانوفناوری پزشکی

مهندسیپلیمر

زیستشناسی

نانو شیمی

فیزیک

مهندسیشیمی

مهندسی مواد

شیمی

بهمنظــور حفظ امنیت آزمــون آنالین 3 ،دفترچه مجزا
بــرای داوطلبــان طراحی شــد و شــرکتکنندگان فرصت
داشــتند در مــدت زمــان  70دقیقــه بــه ســؤاالت آزمــون
پاسخ دهند.
در ایــن آزمون  358داوطلب حضور داشــتند که از این
میان  61نفر از داوطلبان با ثبتنام مستقیم و  297نفر
از ثبتنامیهــای دهمیــن مســابقه ملــی نانــو در آزمون
شرکت کرده بودند.
شــرکتکنندگان از  55رشــته تحصیلی مختلف در این
آزمــون شــرکت کردند که توزیــع رشــتههای تحصیلی با
بیش از  10شرکتکننده در نمودار زیر دیده میشود.
همچنیــن داوطلبــان از مقاطــع تحصیلــی مختلفــی
در مرحلــه اول هفدهمیــن آزمــون توانمنــدی تدریــس
نانــو شــرکت کــرده بودنــد؛ توزیــع مقطــع تحصیلــی
شــرکتکنندگان آزمــون نیز در نمودار مقابل آورده شــده
است.
شــرایط ورود بــه مرحلــه دوم آزمــون تدریــس یــا همان
مصاحبــه تدریــس ،کســب حداقــل 70درصــد از آزمــون
مرحله اول بود؛ با توجه به این شرایط 82 ،داوطلب به
مرحله مصاحبه آزمون راه پیدا کردند.
مرحلــه مصاحبــه آزمــون توانمنــدی تدریــس نانــو
بهصــورت غیرحضــوری (آنالیــن) از طریــق بســتر
اســکایروم و در روزهــای  29و  30آذرمــاه و  2 ،1و 3
دیماه برگزار شد.
ای ـ ــن م ــرح ــل ــه در ق ــال ــب م ــص ــاح ــبــهه ــای آن ــای ــن
بــیــس ـتدقــیــق ـهای ب ــرن ــامـ ـهری ــزی ش ــد ک ــه ط ــی آن
شــرکـتکــنــنــدگــان بــه آمـ ــوزش یــک مــوضــوع در زمینه
فناورینانو پرداختند و داوران در خصوص آمــوزش
ارائــه شــده توسط شرکتکنندگان ،سؤاالتی را مطرح
کردند.
طــی ایــن مرحلــه ،تســلط شــرکتکنندگان بــر مفاهیــم
علمــی ارائــه شــده ،مهارتهــای فــردی در تدریــس و
مهارتهــای کالسداری شــرکتکنندگان مــورد ارزیابی
قرار گرفت.
توانمنــدی تدریــس ،تــراز تدریــس و زمینــه تدریس ،با
توجــه بــه ارزیابــی جلســه مصاحبــه تعیین شــد و نتایج
آزمــون کتبی تأثیری بــر نتایج نهایــی مصاحبه تدریس
و احراز شرایط مدرسان نداشت.
بــا توجــه به نتایــج اکتســابی ،از بین  82شــرکتکننده
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مرحلــه دوم 35 ،نفــر موفق به کســب گواهــی توانمندی تدریس نانو شــدند.
از ایــن بیــن 2 ،نفر موفق به کســب گواهی تدریس تــراز الف 24 ،نفر موفق به
کســب گواهــی تدریس تــراز ب و  9نفر موفق به کســب گواهــی تدریس تراز ج
شدند.
از بیــن  35مــدرس جدیــد 15 ،مــدرس در بخشهــای دانشآمــوزی و
دانشــجویی 11 ،مــدرس در بخــش دانشــجویی و  9مــدرس در بخــش
دانشآموزی گواهی توانمندی تدریس نانو را دریافت کردند.
با توجه به نتایج این آزمون ،در حال حاضر شــبکه مدرســان  116عضو فعال
دارد 20 :مــدرس تــراز الــف 58 ،مدرس تراز ب و  38مدرس تــراز ج؛ که از این
میان 64 ،مدرس در بخش دانشآموزی و دانشجویی 22 ،مدرس در بخش
دانشجویی و  30مدرس در بخش دانشآموزی فعالیت دارند.
گفتنــی اســت آزمــون تدریــس بعــدی همزمــان بــا دهمیــن مســابقه ملــی
فناورینانو در تابستان  1400برگزار خواهد شد.
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پژوهش در ایران

دانشگاه کردستان :شناسایی آالیندههای  NO2با افزارههای
مبتنی بر مواد دوبعدی
گروه تحقیقاتی ( NPDLآزمایشــگاه ســاخت افــزاره نانومقیاس)
واقع در دانشــگاه کردستان در تالش است تا با ساخت افزارههای
مبتنــی بر مــواد دوبعدی ،نســل جدیــدی از ادوات مناســب برای
کاربردهــای حســگری ارائــه دهــد .ایــن محققــان بــا اســتفاده از
الیهنشــانی قطــرهای بــر روی نانولولههــای کربنــی به یــک افزاره
اپتوالکترونیکــی دســت یافتنــد تا برای شناســایی گاز دیاکســید
نیتروژن ( )NO2در دمای اتاق عمل کند.
فــؤاد قاســمی مــدرس گــروه فیزیــک دانشــگاه کردســتان دربــاره
ایــن پژوهش گفت« :در این طرح از روش جدیدی برای ســاخت
آشکارســاز نــوری بــر پایــۀ هیبریــد مولیبــدن ســولفید/گرافن بــا
اتصــاالت الکتریکی از جنس نانولوله کربنی اســتفاده شــده اســت
کــه این آشکارســاز نــوری بهعنوان حســگر گازی برای شناســایی
غلظتهــای مختلــف گاز  NO2در دمــای اتاق توســعه داده شــد.
نتایــج حاصــل حاکــی از حســگر گازی بســیار حســاس بــا قابلیــت
پایــداری باالیی اســت که در مقایســه با ســایر نمونههای خارجی
گزارش شده در مقاالت ،عملکرد بهتری را نشان میدهد».
توســعه صنعتــی و گســترش اقتصــادی بههمــراه رشــد جمعیــت
جهانــی بهطــور چشــمگیری عرضه و تقاضــای کاالهــا را در جهان
افزایــش داده اســت کــه منجــر بــه آزادســازی بســیاری از گازهای
ســمی مانند نیتریک اکسید ( ،)NOدیاکســید نیتروژن (،)NO2
آمونیــاک ( ،)NH3ترکیبــات آلــی فــرار ( )VOCsو فرمالدئیــد در
هوا میشــوند و ســامت انســان را تهدید میکنند .بهدلیل ســبک
ً
زندگــی انســان ،بیشــترین خطــر مســتقیما توســط گاز دیاکســید
نیتروژن وجود دارد که احتمال بروز بیماریهای ریوی و تنفســی
را حتــی در غلظتهــای کم افزایش میدهد .از اینرو ،مشــکالت
حادی در ســامت جمعیت انســانی ایجاد میکند و نظارت ســریع
بر آالیندههای دیاکســید نیتروژن بهشــدت نیاز است؛ بنابراین،
تشــخیص کارآمــد ایــن گاز و توســعه حســگرهای نیمههــادی بــا
کارایــی بــاال بهعنــوان گزینههــای نویدبخش بــرای محافظت از
سالمت انسان بسیار مهم است.
قاســمی با اشــاره به جزئیات این تحقیق گفت« :در این طرح از
یک روش ســاده بر پایۀ الیهنشــانی قطرهای برای ساخت هیبرید
گرافن  -ســولفید مولیبــدن ( )MoS 2بــر روی نانولولههای کربنی
رشــد یافته عمودی ( )VACNTsاســتفاده شــد تا بهعنوان افزاره
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اپتوالکترونیکــی برای شناســایی گاز دیاکســید نیتــروژن ()NO2
در دمــای اتــاق عمــل کنــد .نانولولههــای کربنی با ایجــاد اتصال
الکتریکــی مناســب بــا مــاده هیبریــد بهطــور محسوســی بر پاســخ
نــوری افــزاره تأثیــر میگذارنــد بهطوریکــه پاســخدهی را افزایش
قابلتوجهــی داد و زمــان پاســخدهی را تــا ۴۰درصــد نســبت بــه
افــزاره بــا اتصال طال کاهــش داد .در مرحله بعدی ،افزاره ســاخته
شــده  MoS2-rGo/VACNTsبهعنــوان یــک حســگر مقاومتــی
گازی بــرای شناســایی دیاکســید نیتــروژن اســتفاده شــد کــه
فراینــد شناســایی در دمــای اتــاق و تحــت تابــش نــور لیــزر انجام
شــد .تحــت تابــش نــور لیــزر  ۴۰۵نانومتــر ،حســگر بــه ۱۰۰ ppm
گاز  NO2حساســیت باالیــی با زمان ریکاوری کوتــاه( ،مدت زمان
موردنیــاز بــرای بازگشــت حســگر بــه حالــت اولیــه پیــش از ورود
گاز) نشــان میدهــد کــه عملکرد چشــمگیری در مقایســه با ســایر
نمونههای گزارش شده خارجی است».
وی دربــاره ویژگیهــای نوآورانــه ایــن پژوهش گفت« :اســتفاده
از نانوصفحات مولیبدن ســولفید بــر روی الیه گرافن معلق ضمن
دارا بــودن ســطح مؤثــر بــاال ،جایگاههــای فعالــی را جهــت جــذب
مولکولهــای دیاکســید نیتــروژن فراهــم میکنــد .نانوصفحات
مولیبــدن ســولفید عــاوه بر فراهــم آوردن مکانهــای فعال برای
جــذب مولکولهــای گاز ،بــا افزایــش حساســیت نــوری حســگر،
عملکرد آن را به میزان قابلتوجهی تقویت میکنند .تابش نور با
تولید جفت الکترون/حفره همراه اســت .حاملهای تولید شــده،
جایگاههای اشــغال شــده توســط مولکولهــای محیطــی (مانند
مولکولهــای اکســیژن و بخــار آب) روی ســطح صفحــات را آزاد

میکننــد و آنهــا را به مکانهای فعال بــرای جذب مولکولهای
 NO2تبدیل میکنند .آنها همچنین انرژی فعالسازی موردنیاز
بــرای واجــذب مولکولهــای بــه دام افتــاده در زمان ریــکاوری را
تأمیــن میکننــد ،در نتیجــه حساســیت و عملکــرد افــزاره را بهبود
میبخشند .مهمترین نوآوری در این کار استفاده از نانوصفحات
اکســید مولیبدن برای ایجاد الیه فعال اپتیکی در افزاره اســت که
دمــای کاری آن را از  ۲۰۰درجه ســانتیگراد به دمای اتاق کاهش
ً
میدهــد ،در حالــی که نمونههای خارجی اکثرا در دماهای باال در
حــدود  ۲۰۰درجه ســانتیگراد عمل میکنند .ایــن تفاوت انرژی از
طریق نور تأمین میشود».
پژوهشــگر این طرح با اشاره به قابلپیشبینیبودن حجم بازار
حسگرهای گاز از ۱میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۹به ۱٫۴میلیارد دالر در
ســال  ۲۰۲۴گفت« :تنظیم و اجرای مقررات مختلف بهداشــت و
ایمنی در سراســر کره زمین ،افزایش اســتفاده از حسگرهای گاز در
سیســتمهای تهویــه مطبــوع و مانیتورهای کیفیت هــوا ،افزایش
تقاضا برای حسگرهای گاز در صنایع مهم ،افزایش سطح آلودگی
هــوا و نیــاز بــه نظــارت بــر کیفیــت هــوا در شــهرهای هوشــمند از
مهمترین عوامل رشد بازار حسگرهای گازی است».

گــروه تحقیقاتــی  NPDLدر تــاش اســت تــا بــا افــزودن نانومواد
جدیــد ،ضمــن بهبــود حساســیت ،پایــداری و عملکــرد شناســاگر
پرتابل  NO2را در حد باالیی بهبود داده و اولین نمونه تجاری آن
را با قیمت بسیار ارزانی در مقایسه با نمونههای خارجی روانه بازار
کند .حســگرهای تجــاری موجود در بــازار بر اســاس فناوریهای
مختلفــی نظیــر الکتروشــیمیایی ،آشکارســازهای فوتونی (،)PID
نیمههادیهــای حالــت جامــد ( ،)MOSکاتالیــزوری ،فروســرخ،
لیــزر ،زیرکونیــا و هولوگرافیــک ســاخته میشــوند .حســگر معرفــی
شــده بر اســاس فناوری نوری -گازی است که در مقایسه با سایر
فناوریهــا ،حساســیت بــاال ،زمــان ریــکاوری کوتاهتــر و پایــداری
باالیی را نشان میدهد.
این مقاله حاصل یک پروژه دانشــگاهی است که خود نیز بخشی
از یــک پــروژه بزرگتر متمرکــز بر ســاخت افزارههای مبتنــی بر مواد
دوبعــدی اســت .فــؤاد قاســمی عضــو هیئتعلمــی گــروه فیزیــک
دانشــگاه کردستان و نویســنده مسئول توانســته است مجوز چاپ
ایــن مقالــه را بــا عنــوان Vertically aligned carbon nanotubes,
MoS2-rGo based optoelectronic hybrids for NO2 gas sens ingدر مجله  Scientific Reportsدر سال  ۲۰۲۰دریافت کند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

امکان کاهش دمای باتری لبتاپ با استفاده از عایق نانو
محققان دانشــکده مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر
بــا اســتفاده از روشــی ســاده و کمهزین هتــر نســبت بــه روشهــای
تهــای الیافــی ،توانســتند راهــکاری
قبلــی بــرای تولیــد کامپوزی 
قهــای دینامیکی بر پایۀ
بــرای مدیریت انرژی حرارتی توســط عای 
کامپوزیتهای الیافی حاوی نانوذرات اکسید آهن ارائه دهند .این
محصول در صنعت ساختمان ،صنایع نساجی ،پلیمر ،بستهبندی
یهــای لبتاپ
مــواد غذایــی ،ســلولهای خورشــیدی و حتی باتر 
کاربرد دارد.
در این پژوهــش ،کامپوزیت مواد تغییرفازدهنده حاوی نانوذرات
اکســید آهن بهشــکل پایدار شــده روی الیاف پلیاســتری بهمنظور
مدیریت و ذخیره انرژی حرارتی بر اساس یک روش تکمرحلهای
و مقرونبهصرفه ســنتز شــده اســت که باعث برطرفکردن معایب
مــواد تغییرفازدهنــده آلی( ،مــوادی که برای ذخیــره انرژی حرارتی
مورد استفاده قرار میگیرند) میشود.
مجید منتظر ،عضو هیئتعلمی و اســتاد تمام دانشکده مهندسی
نســاجی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دربــاره لــزوم انجــام این طرح

گفــت« :امروزه عدم وابســتگی به ســوختهای فســیلی و اســتفاده
یهــای تجدیدپذیر مانند انــرژی حرارتی از جمله موضوعات
از انرژ 
حائــز اهمیــت در جهان اســت .ذخیــره و مدیریت انــرژی حرارتی از
طریــق مــواد تغییرفازدهنــده کــه در طــی تغییــر فــاز قادر بــه ذخیره
ً
یــا رهایــش گرمــا هســتند ،امکانپذیــر اســت .ایــن مــواد عمدتــا بر
پایــۀ ترکیبــات آلــی و تغییــر فــاز جامد -مایع بــوده که با دو مشــکل
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پژوهش در ایران
اساســی هدایت حرارتی کم و رهایش در طی فرایندهای گرمایش/
سرمایش مواجه هستند که سبب ایجاد محدودیت در کاربرد آنها
یشــود .در این پژوهــش ،کامپوزیت مــواد تغییرفازدهنده حاوی
م 
نانوذرات اکســید آهن ب هشــکل پایدار شــده روی الیاف پلیاســتری
بهمنظــور مدیریــت و ذخیره انــرژی حرارتــی و برطرفکردن معایب
ذکــر شــده بــر اســاس یــک روش تکمرحل ـهای و مقرونبهصرفــه
ســنتز شــده است .از ترکیب اســیدهای چرب ،پلیاســتر و نانوذرات
اکســید آهن بهترتیب بهعنوان مــواد تغییرفازدهنده ،ماده زمینه و
نانوپرکننده استفاده شده است».
مجیــد منتظــر دربــاره ویژگیهــای نوآورانــه ایــن طرح گفــت« :در
شهــای گذشــته و کارهــای مشــابه از فراینــد الکتروریســی
پژوه 
مــواد تغییرفازدهنــده یــا میکرو/نانــو کپســولکردن و یــا فراینــد
پلیمریزاســیون اســتفاده شــده کــه نیازمنــد تجهیــزات و امکانــات
پیشــرفته بــوده و هزین هبــر هســتند .حــال آنکــه ،در ایــن پژوهش،
مــواد تغییرفازدهنــده از طریــق فراینــد ســاده جــذب ســطحی بــر
اســاس جاذبه آبگریزی-آبگریزی روی الیاف پلیاستر بارگذاری
شــدند .همچنیــن در پژوهشهای مشــابه ،نانــوذرات یا بهصورت
یشــوند و یا
جداگانه ســنتز شــده و به مواد تغییرفازدهنده اضافه م 
خریداری شــده و مورداســتفاده قرار میگیرند .ولی در این تحقیق،
نانــوذرات اکســید آهــن بهصــورت همزمــان ســنتز و در کامپوزیــت
اســیدهای چرب/پلیاســتر بارگــذاری شــدند .بــا درنظرگرفتــن این
مــوارد ،کامپوزیتهای حســاس به دمای ســنتز شــده بــا این روش
نهتنهــا میتوانند مشــکل هدایت حرارتی ضعیف و نشــت ترکیبات
در هنــگام چرخههــای ســرمایش/گرمایش را برطــرف کننــد بلکــه
ب هصــورت تکمرحل ـهای تولیــد شــده و نیــازی بــه ســنتز جداگانــه
نانــوذرات و بارگذاری آنها ،فرایندهای الکتروریســی و نانو/میکرو
کپسولکردن و یا استفاده از حالل ندارند که از جمله مزایای آن به
شمار میرود».
وی بــا اشــاره بــه محــدوده دمــای کاربــردی مناســب ایــن
تهــای الیافی ســنتز شــده
تهــای الیافــی گفــت« :کامپوزی 
کامپوزی 
میتواننــد در مصــارف مختلــف ذخیــره و مدیریــت انــرژی حرارتــی
بــا توجــه بــه محــدوده دمــای کاربــردی آنهــا ()۲۶٫۹-۵۴٫۱ °C
بــه کار بــرده شــوند .بهعنــوان مثــال ،در صنعــت ســاختمان ،ایــن
یتــوان در دیــواره ســاختمان جاســازی کــرده و
کامپوزیتهــا را م 
انــرژی حرارتــی ســاختمان را مدیریــت کــرد .ایــن مــواد بــه هنــگام
ً
فراوانــی انــرژی (مثــا در طــول روز) گرمــا را از اتــاق گرفتــه و ذخیره
ً
میکننــد و در هنــگام کمبــود انــرژی (مثــا در هنگام شــب) ،انرژی
ذخیرهشــده را بــه محیــط پــس میدهنــد و بدین ترتیــب بهعنوان
عایــق دینامیکــی عمل کرده و دمای اتاق را بر روی دمای مطلوب
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نگــه میدارند .از جملــه کاربردهای دیگر این کامپوزیتها ،صنایع
نســاجی ،پلیمر ،بســتهبندی مواد غذایی و ســلولهای خورشیدی
و حتــی باتریهای لبتاپ هســتند .به این صــورت ،با بهکارگیری
ایــن کامپوزیتها میتوان انرژی حرارتــی را مدیریت کرده و دمای
مطلــوب را بــرای کاربــرد خــاص بــهدســت آورد .بهعنــوان مثــال
میتوان آنها را بهعنوان روکش دور باتری لبتاپ اســتفاده کرده
تا به هنگام افزایش دما ،گرما جذب آنها شــده و در نتیجه دمای
باتری کاهش یابد و در یک سطح مطلوب باقی بماند».
به گفته نویســنده مســئول این مقالــه از جمله نتایــج کلیدی این
طــرح ایــن اســت کــه ســنتز و بارگــذاری نانــوذرات اکســید آهــن در
کامپوزیت اســیدهای چرب/پلیاســتر ســبب بهبود هدایت حرارتی
نمون ههــا بــه میــزان  ۴۴٫۵تا ۸۵٫۸درصد شــده که کارایــی آنها را
افزایش داده و مشــکل هدایت حرارتی ضعیف مواد تغییرفازدهنده
آلــی را برطــرف کرده اســت .نمونههای ســنتز شــده دارای مقاومت
و پایــداری حرارتی مناســب حتــی پس از  ۱۰۰چرخــه حرارتی ذوب-
انجمــاد بودنــد .بهعالوه ،آنها هیچ رهایشــی از خود در دمای ۷۵
درجــه (بــاالی دمــای ذوب اســیدهای چــرب) و بعــد از  ۱۲۰دقیقه
تســنجی نشــان ندادند کــه بیانگر پایــداری آنها در
در آزمــون نش 
کاربردهای عملی است.
در این پژوهش ،نانوذرات اکســید آهن با استفاده از روش احیای
شــیمیایی با بهکارگیری تری اتانول آمیــن و کلیاب (یک محصول
گیاهی) ســنتز شدند .سنتز ذرات اکســید آهن در مقیاس نانو سبب
پخــش مناســب ذرات در ماتریس مــواد تغییرفازدهنده اســیدهای
چرب شده و در نتیجه میزان استفاده از ذرات کاهش یافته و بازده
هدایت حرارتی افزایش یافته است.
به گفته منتظر برای ادامه کار ،بهکارگیری کامپوزیتهای پلیمری
تولید شــده در مقیاس صنعتی ،بررســی کاربردهــای عملی آنها در
شرایط مختلف و استفاده از این روش بر روی سایر پلیمرها و الیاف
در نظر گرفته شده است.
ایــن مقالــه بخشــی از نتایــج پایاننامــه کارشناسیارشــد علــی
بشــیریرضایی تحــت عنــوان «تأثیــر متقابــل بهکارگیــری مــواد
تغییرفازدهنــده و ســنتز در محــل نانــوذرات مــس و آهــن روی کاالی
پلیاســتری» در دانشکده مهندســی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر مجیــد منتظــر عضــو هیئتعلمــی این
دانشــکده و نویســنده مســئول این مقاله انجام شده است .این مقاله
بــا عنــوان Shape-stable thermo-responsive nano Fe3O4/fatty
acids/PET composite phase-change material for thermal
 energy management and saving applicationsدر مجلــه Applied
 Energyبا ضریب تأثیر  ۸٫۴۲۶در سال  ۲۰۲۰به چاپ رسیده است.
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بومیسازی یک دستگاه تحریمی توسط محققان ایران
خبرگزاری فارس
محققــان ایرانــی توانســتهاند یــک دســتگاه مؤثــر و کاربــردی بــرای
حــل مشــکل آلودگی آب طراحــی و تولید کنند .دســتگاهی که بهخاطر
تحریمها امکان تهیه آن از خارج از کشور وجود نداشته و حاال فناوری
تــراز اول آن بــا تأییــد ســتاد نانــو معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری با
یکسوم قیمت نمونه خارجی در اختیار کشور قرار گرفته است .قابلیت

استفاده در صنایع مختلف از موارد مصرف این فیلترهاست؛ یکی دیگر
از حوزههایی که کار بر روی آن آغاز شــده بحث تصفیه آب آشــامیدنی
گتــر اســت ،آب آشــامیدنی ورودی یــک مجموعه
سهــای بزر 
در مقیا 
صنعتی ،تأمین آب یک شــهرک یا یک روســتا از این قبیل اســت .یکی
تهــای این ســامانه این اســت که فیلترها
از قابلی 
یشــود و محدودیــت تولیــد
همیــنجــا ســاخته م 
دستگاه وجود ندارد.
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روزنامه فرهیختگان

تولیــدات و فناوریهای هر کشــور عالوه بــر اینکه برای صنعت
و پیشــرفت همان کشور مؤثر است و میتواند جایگاه آن را میان
کشــورهای دیگــر ارتقا دهد ،در بــاال بردن جایــگاه جهانی و نگاه
جهانیان به آن کشــور نیز تأثیر بســزایی دارد .ایران در سالهای

مهــا توانســته در زمینــه تولیــد داخــل
اخیــر بــا توجــه بــه تحری 
فهــای زیــادی برای گفتن داشــته باشــد و در برخی زمینهها
حر 
حتــی وارد امــر صــادرات شــود و محصــوالت تولیــد داخــل را بــه
کشــورهای دیگر صــادر کند .حوزه فناورینانو تا جایی در کشــور
پیشــرفت کــرده اســت کــه بســیاری از شــرکتهای دانشبنیان
و فعــال در زمینــه فناورینانــو بــه مرحله تولید محصــول و حتی
صــادرات رســیدهاند .صــادرات محصــوالت نانــو نهتنهــا اعتبــار
جهانــی مــا را در دنیــا باالتــر مییــرد ،بلکــه
بهعنوان یک قطب درآمدزایی در کشــور تلقی
یشــود که ســاالنه از خــروج مقادیــر باالیی ارز
م 
جلوگیری میکند.

افتتاح اولین فب ملی میکرونانوالکترونیک با تجهیزات ایران ساخت
روزنامه جامجم

شــرکتهای دانشبنیــان در دورانــی که کشــور با مشــکالت ناشــی از
تحریمها و همهگیری کرونا روبهرو شد ،بهخوبی نشان دادند که عزم
جدی در کنار دانش و توانمندی علمی میتواند کشــور را در بســیاری
از حوز ههــای فناورانه که شــاید روزی به نظرمــان خودکفایی در آنها
غیرممکن بود ،ســربلند کند .توجه به ظرفیتهای داخلی و برداشتن
موانع از ســر راه تولیدکنندگان ایرانی در سال جهش تولید ،مطالبهای
ملی است که میتواند به عبور از تحریمها منجر شود .در همین راستا،

شــرکتهای دانشبنیان مســتقر در پارک فناوری پردیس ۲۹ ،آذر ۹۹
میزبان دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،دکتر
امیرعلی حمیدیه ،دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوریهای سلولهای
بنیادی ،دکتر مصطفی قانعی ،دبیر ستاد توسعه زیستفناوری و دکتر
سعید سرکار ،دبیر ستاد ویژه توسعه فناورینانو بودند تا ضمن بازدید
از آخریــن دســتاوردهای فنــاوران از «اولیــن پکیــج ایرانــی محصوالت
نســازه و «اولیــن خــط تولیــد اســتارتر لبنــی»
آیویاف» شــرکت راو 
شــرکت زیستتخمیر رونمایی کنند؛ محصوالتی استراتژیک در زمینه
درمــان نابــاروری و تولید لبنیات که پیش از ایــن در هر دوی آنها به
کشــورهای دیگــر وابســته بودیــم .در ایــن رویــداد
بلــب میکرونانوالکترونیک» ســتاد
همچنیــن «ف 
نانــو کــه در پــارک پردیــس تأســیس شــده اســت،
افتتاح شد.
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صنعت فناورینانو
پرس تیوی

فناوری نبض یک اقتصاد اســت .صنعت فناورینانو در دهه اخیر
رشــد چشــمگیری داشــته اســت .این بخش ،انقالبی در زمینههای
هوافضــا ،امنیــت داخلی و فنــاوری اطالعات و بســیاری دیگر ایجاد
کرده اســت؛ و لیســت آن بهسرعت در حال رشد است! از فناورینانو
بــا عنــوان پتانســیل افزایــش راندمــان مصــرف انــرژی ،کمــک بــه
پا کســازی محیطزیســت و حل مشکالت عمده ســامتی ،استقبال
میشــود .بهطور گســتردهای پذیرفته شــده اســت که فناوری عامل
اصلی رشــد اقتصادی کشورهاســت .پیشــرفت فناوری امکان تولید
کارآمــد کاالهــا و خدمــات بیشــتر و بهتــر را فراهم میکنــد ،چیزی که
رفاه به آن بســتگی دارد .روش توســعه و استفاده از فناوری در تولید
پیچیده اســت .پیوندهای بین آموزش ،تحقیق و توســعه و نوآوری
بخشی از روند پیشبرد اقتصاد است .این پیوندها
بهدلیــل نــوآوری در فنــاوری ،همــکاری جدیــدی
را بیــن نهادهــای دانشــگاهی ،ســازمانهای
تحقیقاتی و مشاغل ایجاد کرده است.

نماینده مجلس :کاهش عجیب بودجه حوزه نانو شبیه به ترور
علمی است
خبرگزاری دانشجو

خضری ــان؛ نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر
ته ــا و
و پردی ــس در مجل ــس ش ــورای اس ــامی« :م ــرور فعالی 
دس ــتاوردهای ح ــوزه نان ــو ط ــی س ــالهای گذش ــته در کش ــور
نش ــان میده ــد ک ــه توانس ــتهایم هماکن ــون در ای ــن ح ــوزه
ش ــرایط وی ــژه و جای ــگاه برت ــری را در س ــطح جهان ــی داش ــته
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باشــیم؛ بنابرایــن عــزم ملــی شــکل گرفتــه و تــاش مجاهدگونــه
محققــان ،فنــاوران و نــوآوران ایــن حــوزه بــرای انجــام کارهــای
صنعت ــی و خالقان ــه و همچنی ــن توس ــعه فناورینان ــو قابلتوج ــه
ب ــوده اس ــت».
وی ب ــا بی ــان اینک ــه از س ــال  ۹۶تاکن ــون ب ــا تصوی ــب س ــند
د هس ــاله دوم پیش ــرفت فناورینان ــو تح ــت عن ــوان «گس ــترش
کارب ــرد فناورینان ــو در اف ــق  »۱۴۰۴در هیئتوزی ــران ،ش ــاهد
رش ــد آث ــار اقتص ــادی و اجتماع ــی نان ــو در کش ــور بودهای ــم ،اظه ــار
داش ــت« :بهدلی ــل ع ــدم توج ــه الزم ب ــه بودج ــه ای ــن ح ــوزه
متأس ــفانه ش ــاهدیم ک ــه فناورینان ــو در کش ــور ب ــا مش ــکالت
متع ــددی روبـ ـهرو ش ــده اس ــت».
ایــن نماینــده مجلــس عنــوان کــرد« :دو داروی ضدســرطان ایــران
کــه بــا کمــک علــم نانــو ســاخته و هماکنــون در دســترس قــرار دارد،
تنه ــا ۴۰میلی ــون دالر نس ــبت ب ــه نمون هه ــای
خارج ــی ب ــرای کش ــور صرفهجوی ــی ارزی ب ــه
هم ــراه داش ــته و ای ــن رق ــم بیش ــتر از بودج ــه
س ــتاد نان ــو از زم ــان تأس ــیس تاکن ــون اس ــت».

بخش دانشجویی
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عملکرد و کاربرد فناورینانو در آن

گردآورنده

فاطمهسادات تالتری

1

 -1دکتری فناورینانو ،دانشگاه تهران
مدیر علمی سایت آموزش فناورینانو
F.s.talatori@gmail.com

چکیده
امــروزه حصــول انــرژی بــه دغدغــهای بــزرگ بــرای بشــر تبدیل
شــده اســت و با رشــد جمعیت و تغییر شرایط ســبک زندگی افراد،
صورتهــای مختلــف آن از جملــه الکتریســیته ،نقشــی اساســی
در زندگی پیدا کرده اســت .طی ســالیان گذشــته ،بشــر از راههای
مختلفی به این صورت از انرژی دست پیدا کرده که اغلب آنها با
استفاده از سوختهای فسیلی بوده است .استفاده از سوختهای
فســیلی در کنار پایانپذیربودن ،معضالت زیســتمحیطی زیادی
را نیــز بــه همراه داشــته اســت و از ایــنرو محققــان در تالش برای
حصــول انــرژی از راههای تمیزتر با اســتفاده از منابــع تجدیدپذیر
هستند .نور خورشید بهعنوان منبع انرژی بیپایان و دردسترس،
موردتوجه زیادی بوده و ســلولهای خورشــیدی بهعنوان ادوات

تبدیل انرژی نور خورشــید به انرژی الکتریکی ،موضوع توســعه و
تحقیق محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفته است .با ظهور
فناورینانــو و اثربخشــی آن در زمینههــای مختلــف ،ســلولهای
خورشــیدی نیز از این فناوری بیبهره نبوده و حضور فناورینانو
ســبب ایجاد ســاختارهای جدید ســلول خورشــیدی شــده است و
این روند توسعه همچنان ادامه دارد.
 -1مقدمه
امــروزه رشــد اقتصادی کشــورها وابســته بــه تأمین منابــع انرژی
اســت که بیشــتر این منابع شــامل زغالســنگ ،نفت ،گاز طبیعی
و انــرژی هســتهای اســت؛ امــا اســتفاده از برخــی از ایــن منابــع،
چالشهــای مختلفی را به دنبال دارد که پایانپذیربودن منابعی
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نظیر ســوختهای فســیلی یکی از آنهاســت و این در حالی است
کــه مصــرف جهانــی انرژی نیز رو به افزایش اســت .از ســوی دیگر
افزایش اســتفاده از منابع ســوختهای فسیلی احتراقی به همین
نســبت در افزایــش انتشــار گازهــای گلخانــهای نظیــر  CO2اثــر
قابلتوجهی دارد .از این جهت و در راستای کاهش اتکای جهانی
به منابع طبیعی پایانپذیر و ســوختهای مخرب محیطزیست،
تالشهــای علمــی فراوانی برای تولید انــرژی از منابع تجدیدپذیر
نظیــر انرژی خورشــیدی ،آب ،بــاد ،زمینگرمایــی و… و همچنین
کاهــش هزینههــای تبدیــل انــرژی از ایــن منابــع صــورت گرفتــه
اســت .تولید الکتریسیته از این منابع تجدیدپذیر ،بهعنوان یکی
از شــکلهای انرژی پرکاربرد در زندگی امروزی ،هدف بســیاری از
این تحقیقات بوده است.
در میــان انرژیهــای تجدیدپذیــر ،انــرژی خورشــیدی بهدلیــل
گســتردگی زمانــی و مکانــی تابــش خورشــیدی و دسترســی ســاده
و بیهزینــه بــه نــور خورشــید از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت؛
خورشــید ،کــرهای متشــکل از گازهــای داغ اســت کــه انــرژی آن
بهواســطۀ واکنشهــای همجوشــی هســتهای رخ داده در مرکــز
آن ایجــاد میشــود؛ بهطــوری کــه دمای مرکــز خورشــید در حدود
۲۰میلیون درجه ســانتیگراد تخمین زده شــده است که با انتقال
حرارت رخ داده در خورشــید ،دمای ســطح آن به حدود 6000 oC
میرســد .انتشــار انــرژی حرارتی خورشــید از ســطح آن بــه محیط
اطــراف از طریــق تابــش امــواج الکترومغناطیــس رخ میدهــد.
طبــق قوانین فیزیک ،میزان انرژی حرارتی تابیده شــده از ســطح
خورشــید بــر واحــد زمــان ،متناســب بــا تــوان چهــارم دمــای آن
اســت؛ ازاینرو توان تابیده شــده از ســطح خورشــید برابر اســت با
!3/83×1026 W
 -2پارامترهای مؤثر بر طیف نور خورشید
امــواج الکترومغناطیــس ویژگیهــای منحصــر به خــود دارند که
یکــی از آنهــا ،طولمــوج اســت؛ هــر چــه انــرژی یک موج بیشــتر
باشد ،طولموج آن کوچکتر خواهد بود .امواج الکترومغناطیس
ســرعت بســیار زیــادی دارنــد و برخــاف امــواج صوتــی ،میتوانند
در خــأ نیــز منتشــر شــوند .در نــور خورشــید گســترهای از امــواج
الکترومغناطیــس بــا طولمو جهــای مختلــف وجــود دارد .میزان
توان تابشــی خورشــید در خارج از اتمســفر زمین با  D0نشان داده
میشــود کــه بهعنوان ثابت خورشــیدی شــناخته میشــود و برابر
اســت بــا  .353/1 kW/m2میــزان انرژی رســیده به ســطح زمین،
حداقــل 15درصــد کمتــر از انــرژی خورشــیدی موجــود در بیرون از
اتمســفر اســت؛ چرا که جزئی از تابش خورشیدی ،در حین عبور از
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اتمســفر زمین و قبل از رســیدن به ســطح زمین ،پراکنده یا جذب
میشود.
عوامل متعددی میتوانند بر میزان انرژی رســیده از خورشــید به
سطح زمین اثرگذار باشند:
 -1بخــار آب و ســایر گازهــای موجــود در هــوا؛ کــه میتواننــد نور
خورشــید را در بخشهــای مختلفــی از طیــف آن جــذب کننــد؛
امواجی که در ناحیه فروسرخ طیف خورشید قرار دارند توسط آب
و دیاکســید کربــن موجــود در هوا جذب میشــوند ،جــذب امواج
در ناحیــه مرئــی طیف خورشــید ،توســط اکســیژن و جــذب امواج
مربــوط بــه ناحیه فرابنفش طیف خورشــید توســط ترکیــب اوزون
رخ میدهد.
 -2ذرات کوچــک و همچنیــن قطرههــای موجــود در هــوا (نظیر
قطرههای کوچک آب یا یخ) میتوانند بهصورت قابلتوجهی نور
خورشید را جذب کنند یا باعث پراکندهشدن آن شوند.
 -3چرخــش زمیــن باعــث میشــود کــه نــور خورشــید مســیر
طوالنیتــری را نســبت بــه حالــت تابــش عمــود از میــان اتمســفر
طــی کنــد؛ بــا توجــه بــه زاویــهای کــه نــور وارد اتمســفر میشــود،
بــرای رســیدن بــه ســطح زمیــن ،مســیر متفاوتــی را طــی میکند و
ایــن امر باعث میشــود که این پرتوها با عوامــل متفاوتی از موارد
جذبکننده یا پراکندهکننده نور مواجه شــوند که ســبب میشــود
مقدار نوری که به زمین میرسد ،در نقاط مختلف متفاوت باشد.
این تغییرات در طیف تابشی خورشید با نموداری با عنوان طیف
توزیع انرژی خورشــید نشان داده میشــود که محور عمودی آن،
تــوان بر واحد ســطح بــه ازای طولموج و محور افقــی این نمودار
نشــاندهنده طولمــوج اســت؛ در رابطــه بــا میــزان نور خورشــید
رسیده به زمین ،عبارتی تحت عنوان  AMوجود دارد که مخفف
کلمــه  Air Massیــا جرم هواســت و بیانگر زاویه تابشــی خورشــید
بــه زمیــن بــوده و بــه نوعی میــزان انرژی تابیده شــده بــه زمین را
بیــان میکنــد .مقــدار  AM0بیانگــر میــزان تابــش رســیده به یک

شکل  -1عوامل اثرگذار بر تابش خورشیدی در جو زمین
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شکل  -2طیف توزیع انرژی خورشید

جسم خارج از جو زمین است که برای ماهوارههایی که خارج جو
زمین هستند ،کاربرد دارد .مقدار  AM1بیانگر میزان تابشی است
کــه بهصورت عمودی بر ســطح زمیــن میتابد و عبــارت AM1.5
در حالتــی رخ میدهــد که زاویه تابش خورشــید بــا محور عمودی
زمین  8/41درجه باشد.
بشــر از انرژی نور خورشــید رسیده به ســطح زمین استفادههای
مختلفــی میکنــد و ادوات مختلفــی بــرای بهرهبــرداری از ایــن
انــرژی بیپایــان ســاخته شــدهاند؛ ارزیابــی عملکــرد ایــن ادوات
خورشــیدی تحت تابش نور خورشید ،در توسعه و بهبود کارایی
این ادوات نقش مهمی دارد و از اینرو برای تحقیقات ،توســعه
و بازاریابــی ادوات خورشــیدی ،یــک طیــف اســتاندارد موردنیــاز
اســت تا خــواص اندازهگیری شــده در ادوات مختلــف با یکدیگر
قابلمقایســه باشند و امکان بررســی نتایج گروههای تحقیقاتی
مختلــف مقــدور باشــد .بــه همیــن دلیــل ،بــرای کاربردهــای
خورشــیدی در ســطح زمین ،شــرایط اســتاندارد جهانی AM1.5
بهصــورت قــراردادی مــورد توافــق قــرار گرفته اســت؛ در شــرایط
آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی ،شبیهســازهای انــرژی خورشــیدی
وجــود دارنــد که با اســتفاده از المپهایــی که توســط فیلترهای
مشــخص ،خروجــی کنتــرل شــده دارنــد ،این شــرایط تابشــی را
ایجاد میکنند و برای ارزیابی عملکرد ادوات خورشیدی ساخته
شــده تحــت تابــش خورشــیدی اســتاندارد ،مــورد اســتفاده قــرار
میگیرند.

 -3سلول خورشیدی
ســلول خورشــیدی یــا ســلول فتوولتائیــک وســیلهای الکترونیکــی
اســت کــه انرژی خورشــید را تحت پدیدهای به نــام فتوولتائیک به
الکتریســیته تبدیــل میکنــد .به عبــارت بهتــر پدیــده فتوولتائیک،
پدیــدهای اســت کــه در آن انــرژی خورشــیدی بهصــورت مســتقیم
یشــود .این ســلولهای خورشــیدی
بــه انــرژی الکتریکــی تبدیل م 
برای کاربردهای مختلفی ســاخته و اســتفاده میشوند؛ سلولهای
خورشــیدی کوچــک در قطعــات الکترونیکی با ابعــاد کوچک مانند
ماشــین حســابها ،سنســورها و ســاعتهای خانگی مورد استفاده
قــرار میگیرنــد و ماژولهــای خورشــیدی در تجهیــزات عظیمتــری
مثــل ایســتگاههای فضایــی موجــود در مــدار زمیــن یا ماشــینهای
خورشــیدی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .توســعه و تجهیــز
نیروگا ههــای خورشــیدی در راســتای تولیــد بــرق بــرای مناطقی که
امکان برقرســانی به آنها وجود نــدارد و همچنین تأمین نیازهای
الکتریکی منازل ،طیف گسترده کاربرد این ادوات را نشان میدهد.
امــا دو مشــکل عمــده در اســتفاده از انــرژی خورشــیدی وجــود
دارد؛ اول ایــن کــه ایــن انــرژی از راههــای مختلــف و متغیــر بــه
زمیــن میرســد و در نتیجــه مقادیر آن در مکانهــا (طول و عرض
جغرافیایــی و ارتفــاع از ســطح زمیــن) و زمانهــای (ســاعات روز و
فصول) مختلف متغیر است.
مشکل دوم جمعآوری انرژی خورشیدی است؛ برای جمعآوری
انــرژی خورشــیدی ســطح زیــادی موردنیــاز اســت .برخالف ســایر
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ادوات الکترونیکــی ماننــد مدارهــای مجتمــع ( )ICکــه هــر روزه
انــدازه آنهــا کوچکتر میشــود ،ســلولهای خورشــیدی ادواتی
وابســته به سطح هســتند و هرچه سطح بزرگتری داشته باشند،
قادرند انرژی بیشتری نیز تولید کنند.
 -4نیمهرساناها؛ قلب سلولهای خورشیدی
دو شــرط الزم بــرای تولیــد جریــان الکتریکــی وجــود دارد :تولیــد
الکترون و به حرکت درآوردن الکترون تولید شده.
مواد از منظر هدایت الکتریکی به ســه دســته رســانا ،نیمهرســانا
و نارســانا تقســیمبندی میشــوند .مــواد رســانا در ســاختار خــود
تعداد بســیار زیــادی الکترون آزاد دارند ،ولی بــرای تولید الکترون
در مواد نیمهرســانا و نارســانا ،الزم اســت شــرایطی فراهم شود که
الکترونهــای تــراز ظرفیــت بتوانند بر ســد پتانســیل ناشــی از نوار
ممنوعــه غلبــه کــرده و به تــراز هدایــت ماده برســند تــا بتوانند در
هدایــت الکتریکــی ماده نقش داشــته باشــند (اختــاف انرژی دو
نــوار ظرفیــت و هدایــت ،نــوار ممنوعه نامیده میشــود کــه ناحیه
ممنــوع انرژی اســت) .ایــن مواد برای غلبه بر این ســد انرژی نیاز
بــه دریافت انــرژی دارند که این انــرژی میتواند بهشــکل گرما یا
امــواج الکترومغناطیســی باشــد؛ بنابرایــن یکــی از راههــای تأمین
انــرژی موردنیــاز در این زمینه ،اســتفاده از نور خورشــید اســت که
گسترهای از امواج الکترومغناطیسی را شامل میشود.
پــس از برخــورد فوتــون نــور با مــاده نیمهرســانا ،انــرژی فوتون به
یشــود؛ اگر انــرژی فوتون برابر یا بیشــتر از انرژی
الکتــرون منتقل م 
ســد پتانســیل یا همان انرژی نوار ممنوعه باشد ،الکترون میتواند
بر ســد انرژی نوار ممنوعه غلبه کرده و به تراز هدایت ماده برســد.
بــا جداشــدن الکترون از تراز ظرفیت مــاده و انتقال به تراز هدایت،
بهجای آن یک حفره در نوار ظرفیت ایجاد میشود که همان جای
خالــی الکتــرون اســت و ماننــد یک حامل بــار مثبت عمــل میکند.

این حاملهای بار (الکترون و حفره تولید شده) برای تولید جریان
الکتریکی قابلاســتفادهاند؛ اما در مواد نارســانا ســد پتانسیل بزرگی
وجود دارد که انرژی نور خورشــید در ســطح زمین نمیتواند انرژی
کافی برای تولید الکترون در این مواد را فراهم کند.
واحد انرژی در بررســی ســاختار الکترونی مواد ،واحدی با عنوان
الکترون-ولت با نماد  eVاست که بیانگر انرژی الزم برای اعمال
اختالفپتانســیل یک ولت به یک الکترون اســت؛ با اینکه واحد
 eVبســیار کوچکتــر از واحــد ژول اســت ،امــا بــرای اســتفاده در
مباحث مربوط به نیمهرســاناها و ســلولهای خورشیدی مناسب
ً
اســت .انــرژی نوار ممنوعــه برای مواد نیمهرســانا معمــوال کمتر از
 3-4 eVاست که در مواد نارسانا بیشتر از این مقدار است.
بخــش مرئی نور خورشــید ،ســهم عمده نور خورشــید رســیده به
ســطح زمیــن را تشــکیل میدهد و از آنجایی کــه طولموج ناحیه
مرئــی خورشــید در محدوده  400-700 mnاســت ،انــرژی آن بین
 1/7 eVتا  3/1 eVاست که این میزان انرژی برای تولید الکترون
در مواد نیمهرسانا مناسب است.
اما برای اســتفاده از الکترونهای تولید شــده ،الزم است که یک
اختالف پتانسیل بین الکترونها ایجاد شود تا حرکت حاملهای
بار اتفاق بیافتد؛ فلزات علیرغم این که الکترونهای آزاد بســیار
زیــادی دارنــد ،نمیتواننــد شــرط دوم تولیــد جریان را مهیــا کنند؛
به عبارت بهتر نمیتوان پتانســیل داخلی در سیســتم مواد رســانا
ایجــاد کــرد و نیــاز بــه ایجاد یــک اختالف پتانســیل بیرونــی برای
انتقــال حاملهــای بار آزاد وجــود دارد .در نیمهرســاناها ،بهدلیل
وجــود نــوار ممنوعــه و بــا کنــار هــم قــراردادن چنــد نیمهرســانای
مختلــف ،میتــوان یــک پتانســیل داخلــی ایجــاد کــرد کــه ایــن
پتانســیل باعــث جداشــدن حاملهای بــار یا همــان الکترونها و
حفرهها از یکدیگر و حرکت آنها بهسمت الکترود مقابل میشود.
از ایــنرو مــواد نیمهرســانا گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده در

شکل  -3نمودار نوار انرژی الکترون بر حسب اندازه حرکت برای نیمهرسانای ( )aمستقیم و ( )bغیرمستقیم
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سلولهای خورشیدی؛ ضرورت ،اساس عملکرد و کاربرد فناورینانو در آن
سلولهای خورشیدی هستند.

به یک نیمهرسانای غیرمستقیم ،مانند  Siالزم است.

 -5نوار ممنوعه مستقیم و غیرمستقیم در نیمهرساناها
نــوار ممنوعــه در مــواد نیمهرســانا میتواند حالتهــای مختلفی
داشــته باشــد ،بــرای بررســی ایــن موضــوع میتــوان نمــودار نــوار
انــرژی الکتــرون در مقابل اندازه حرکت آن را رســم کــرد؛ با کمک
ایــن نمــودار و بــا توجه بــه وضعیت مینیمــم انرژی نــوار هدایت و
ماکزیمــم انــرژی نــوار ظرفیــت نســبت به هــم دو حالــت مختلف
میتوانــد اتفــاق بیافتــد :در حالــت اول ،مینیمــم نــوار هدایــت و
ماکزیمــم نــوار ظرفیــت در انــدازه حرکت یکســانی قــرار میگیرند و
وقتــی الکتــرون از نوار ظرفیت به نوار هدایت برانگیخته میشــود
یا به عبارت بهتر تهییج میشــود ،تغییری در اندازه حرکت آن به
وجود نمیآید .گالیم آرسنید و اکسیدروی مثالهایی از این دسته
نیمهرســاناها هستند؛ این دســته از مواد نیمهرسانا ،نیمهرسانای
مســتقیم نامیده میشــوند .از ســوی دیگر ممکن اســت ،مینیمم
نــوار هدایــت و ماکزیمــم نــوار ظرفیــت ،در اندازه حرکت یکســانی
قــرار نگیرنــد و برانگیختگــی یــک الکتــرون از نوار ظرفیــت به نوار
هدایــت ،نهتنهــا نیاز بــه صرف انرژی زیادی داشــته باشــد ،بلکه
تغییری در اندازه حرکت آن نیز به وجود خواهد آورد .این شــرایط
در نیمهرساناهایی نظیر سیلیکون دیده میشود و به این دسته از
مواد نیمهرسانا ،نیمهرساناهای غیرمستقیم گفته میشود.
آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که در نیمهرساناهای
مســتقیم ،یــک فوتــون با انرژی مناســب (مســاوی یــا بزرگتر از
انــرژی نوار ممنوعه) ،میتوانــد یک الکترون را از نوار ظرفیت به
نوار هدایت برانگیخته کند اما در نیمهرســاناهای غیرمســتقیم،
این نوع عبور امکانپذیر نیســت؛ چرا که فوتونها اندازه حرکت
بســیار کوچکــی دارنــد ولــی الکتــرون باید تغییــر بزرگــی در اندازه
حرکت را تجربه کند.
در ایــن حالــت ،عبور الکترون از نــوار ظرفیت به نوار هدایت،
میتواند با اتالف یک فوتون شبکه (بهصورت انرژی گرمایی)
اتفاق بیافتد تا اندازه حرکت موردنیاز ،تأمین شود.
هنگامــیکه یک فوتون با انرژی کافی که بزرگتر یا مســاوی
با نوار ممنوعه اســت ،با یک نیمهرسانا برخورد میکند ،جذب
نــور و در نتیجــه تولیــد یــک جفــت الکترون-حفــره ()EHP
میتوانــد اتفــاق بیافتــد؛ برای نیمهرســاناهای با نــوار ممنوعه
ً
غیرمســتقیم ،جــذب نور در یــک انرژی فوتونی خــاص معموال
کمتر از نیمهرساناهایی با نوار ممنوعه مستقیم است که نشان
میدهد در یک انرژی فوتونی مشخص ،برای جذب نور ،الیه
نازکتری از یک نیمهرســانای مســتقیم ،مانند  ،ZnOنســبت

 -6بازترکیب ()Recombination
وقتــی نیمهرســانا در معــرض منبــع نور بــا انرژی مناســب قرار
میگیــرد ،بــا تولید جفــت الکترون-حفــره ،خاصیت رســانایی
آن افزایــش مییابــد کــه بــه ایــن پدیــده اثــر فوتورســانایی
( )Photoconductive Effectگفتــه میشــود؛ امــا ایــن
حاملهــای بــار اضافی تولید شــده در نیمهرســانا پس از حذف
منبــع نــور ،از بیــن میرونــد؛ بــه ایــن فراینــد ،بازترکیــب گفتــه
میشــود .در جامــدات نیمهرســانا پدیــده بازترکیــب بهصــورت
بازترکیــب مســتقیم ،غیرمســتقیم (از طریــق ترازهــای انــرژی
جایگزیــده در نــوار ممنوعــه) و بازترکیــب اوژه رخ میدهــد؛
ً
بازترکیــب مســتقیم معمــوال در نیمهرســانای مســتقیم اتفــاق
میافتــد کــه طــی آن الکتــرون از نــوار هدایــت به نــوار ظرفیت
بازمیگردد تا جای خالی ایجاد شــده در نوار ظرفیت را پر کند؛
طــی این فرایند ،انــرژی حاصل از بازگشــت الکترون بهصورت
یک فوتون نوری بازنشــر داده میشــود؛ اما در نیمهرساناهای
غیرمســتقیم ،بازترکیــب عــاوه بــر تغییــر در انــرژی ،شــامل
تغییری در اندازه حرکت نیز میشود و اختالف انرژی ،بهجای
ً
یــک فوتــون نــوری ،معمــوال بهصــورت گرمــا به شــبکه بلوری
ً
انتقال داده میشــود؛ از اینرو قطعات گســیل نــوری عموما از
نیمهرســاناهای مستقیم ســاخته میشــوند .بازترکیب اوژه نیز
هنگامــی رخ میدهــد که یــک الکتــرون انرژی اضافــی خود را
بــه الکترونــی دیگــر در نــوار هدایت یــا ظرفیت انتقــال میدهد
کــه منجر بــه برانگیختهشــدن آن الکتــرون به ســطح باالتری
از انــرژی میشــود؛ این حالت هنگامیکه ترا کــم حامل بار زیاد
باشــد و بهویــژه در نیمهرســاناهایی بــا نــوار ممنوعــه کوچک،
اهمیت پیدا میکند.
 -7نیمهرساناهای ذاتی و غیرذاتی
نیمهرســاناها از جنبــه دیگــری نیــز تقســیمبندی میشــوند؛
هنگامیکــه الکترونهــا و حفرههــای تولیــد شــده در اثــر وجود
ناخالصی در نیمهرســانا ،بسیار کمتر از الکترونها و حفرههای
تولید شــده به واســطه انــرژی گرمایی باشــد ،آن نیمهرســانا را
نیمهرسانای ذاتی ( )Intrinsic Semiconductorمینامند؛ اما
هنگامیکــه الکترونهــا و حفرههــای تولیــد شــده در اثر حضور
ناخالصی غیرقابلچشمپوشــی باشــند ،نیمهرســانا را غیرذاتی
مینامیــم .بهعنــوان مثــال ،در نیمهرســانای ســیلیکون،Si ،
هنگامیکــه اتمهــای گــروه پنجــم (ماننــد فســفر) بهعنــوان
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شکل  -4نمایش نوار انرژی ( )aنیمهرسانای ذاتی )b( ،نیمهرسانای غیرذاتی نوع  nو ( )cنیمهرسانای غیرذاتی نوع p

ناخالصــی اضافه شــوند ،اتم فســفر با چهار اتــم  Siمجاور خود
پیونــد داده و الکتــرون پنجم ،پیوندی بســیار آزادانه با فســفر
دارد و بنابرایــن یــک الکتــرون رســانش بــا بار منفی محســوب
میشــود .در ایــن مــورد Si ،نیمهرســانای نــوع  nو اتــم فســفر،
الکتروندهنــده نامیــده میشــود .در ایــن مــورد ،ســطح فرمی
نیمهرســانا با ترا کم الکتروندهندهها کنترل میشــود و از نظر
موقعیتــی در نــوار ممنوعــه ،نزدیــک بــه انتهــای نــوار هدایــت
اســت؛ اما هنگامیکه اتمهای گروه سوم (مانند بور) بهعنوان
ناخالصــی به  Siافزوده شــوند ،پیوندهایی کهاتــم بور با چهار
 Siهمســایه تشــکیل میدهد ،یک حفره با بار مثبت به وجود
مــیآورد؛ کــه در ایــن حالــت  Siنیمهرســانای نــوع  pو اتم بور،
الکترونپذیرنده نامیده میشود .ترا کم حفره (در اینجا حامل
بار ا کثریت) متناسب با ترا کم اتمهای پذیرنده است و در این
حالت ،سطح فرمی به باالی نوار ظرفیت جابهجا میشود.
شــماتیکی از نوار ممنوعه نیمهرســانای غیرذاتــی با ناخالصی
الکتروندهنــده و نیمهرســانای غیرذاتــی بــا ناخالصــی
الکترونپذیرنده در شکل  ۴دیده میشود.
بــا توجــه به این مــوارد میتوان اســتنتاج کــرد که اســتفاده از
ناخالصیهــا میتوانــد یکــی از مؤثرترین روشها بــرای تنظیم
خواص فوتوولتایی نیمهرســاناها باشد و میتوان با استفاده از
ناخالصیهای مناســب و مهندســی نوار ممنوعه نیمهرساناها،
جــذب نور را در این دســته از مواد کنترل کــرد و توانایی جذب
ً
نــور در محــدوده نور مرئــی و متعاقبا افزایــش تولید حاملهای
بــار در اثر تابش این امــواج الکترومغناطیس را افزایش داد؛ به
عبــارت بهتــر میتوان طیف جذب نور در مواد نیمهرســانا را در
محدوده تابش خورشیدی بهبود داد.
 -8فناورینانو و سلولهای خورشیدی
بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده میتــوان گفــت فنــاوری
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ســلولهای خورشــیدی بــر پایــۀ اتصــال  p-nدر نیمهرســاناها
قــرار دارد کــه امــکان اســتفاده از خصوصیــات فوتوولتاییــک
نیمهرســاناهای پرکاربردی چون  Siرا فراهم میکند .بر اساس
تحقیقات صورت گرفته ،تاکنون نســلهای مختلفی از ســلول
خورشیدی ساخته شده و توسعه یافتهاند:
نســل اول سلولهای خورشــیدی بر پایۀ ویفرهای سیلیکونی
قــرار دارد کــه بــا تکبلورهای  Siآغاز شــد .بــازده تبدیل انرژی
خورشیدی به انرژی الکتریکی در این سلولها ،به فرایند تولید
و کیفیــت ویفــر وابســته اســت .قیمــت بــاال و فنــاوری پیچیده
مراحل تولید ســیلیکون تکبلور ،محرک اســتفاده از ســیلیکون
چندبلــوری ،حتــی بــه قیمت کاهش بــازده تبدیل خورشــیدی
شد.
نســل دوم ســلول خورشــیدی بــر پایــۀ فنــاوری الیهنــازک بــا
اســتفاده از مــواد مختلفــی نظیــر ســیلیکون آمــورف ،a-Si
کادمیوم -قلع -سلنید ( ،)CISیا فیلم نازک سیلیکونی بر روی
ا کســید قلــع -ایندیوم بــود .برخالف فنــاوری ویفر ســیلیکونی،
ســلولهای خورشیدی الیهنازک کاهش قیمت در فرایند تولید
را بــا صرفهجویــی در مصــرف مــواد ،فرایندهــای دمــا پاییــن و
ســطح بــاالی اتوماســیون در تولید صنعتــی به همراه داشــتند.
مزیــت دیگــر آنهــا اســتفاده از زیرالیههــای منعطــف اســت که
ســبب توســعه و اهمیــت آنهــا در بیــن انــواع مختلــف ســلول
خورشیدی شده است.
هماننــد هــر زمینه کاربردی دیگر ،ســلولهای خورشــیدی نیز
از اثرگــذاری فناورینانــو در بهبود و توســعه بهــره بردهاند .این
اثربخشی هم در زمینه معماری و چیدمان و هم در زمینه تولید
و توســعه ســاختارهایی بــا کارایی باالتــر در مقابل نور خورشــید
بوده اســت .علــم و فناورینانو در همراهی با علم ســطح ،این
پتانســیل را دارد که در سیســتمهای انــرژی تجدیدپذیر همراه
باشــد تا امکان اســتفاده بهینهتر از منابع انرژی را فراهم کند و

سلولهای خورشیدی؛ ضرورت ،اساس عملکرد و کاربرد فناورینانو در آن

شــکل  - 5عملکرد ســلول خورشــیدی حســاس شــده با نقاط کوانتومی  )1 ،CdSeتزریق بار از  CdSeتهییج شــده به  )2 ،TiO2انتقال الکترون
به ســطح الکترود جمعکننده )3 ،انتقال حفره به زوج ریداکس )4 ،بازتولید زوج ریداکس )5 ،بازترکیب الکترونهای  CdSeو تشــکیل حالت
اکسیدی زوج ریداکس و  )6بازترکیب فصل مشترکی الکترونهای  TiO2و تشکیل حالت اکسیدی زوج ریداکس.

راهحلهــای جدیدی در راســتای غلبه بر مشــکالت سیســتمها
ارائه کند .استفاده از مواد نانوساختار در سلولهای خورشیدی
در حــال رشــد اســت و اســتفاده از ایــن فنــاوری در ســاخت
ســلولهای خورشــیدی ،بهدلیــل تفاوتهایی کــه در چیدمان
و اجزای ســلول ایجاد کرده ،نســل سوم سلولهای خورشیدی
را رقم زده اســت .نســل ســوم ســلولهای خورشــیدی ،بــر پایۀ
فناوریهــای نوین نظیر فناورینانو اســت که انواع مختلفی از
سلولهای خورشیدی در این دسته قرار دارند:
 -1سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ ()DSSC؛
 -2سلولهای خورشیدی هیبریدی؛
 -3سلولهای خورشیدی پروسکایتی؛
 -4و ســلولهای خورشــیدی حساس شــده با نقاط کوانتومی
(.)QSSC
در میــان انــواع ســلولهای خورشــیدی نســل ســوم ،تمرکــز
محققــان بــر روی تولیــد و توســعه مــواد نانوســاختار جــاذب
نــور اســت؛ نظیــر نقــاط کوانتومــی .نقــاط کوانتومــی یــا همــان
خوشــههای نانومتــری نیمهرســانا ،خــواص اپتوالکترونیــک
فوقالعــاده و قابلتنظیمــی دارند که ناشــی از اثــرات کوانتومی
وابســته به اندازه خوشــه اســت؛ در این مواد ،نوار ممنوعه و به

تبــع آن طیــف جذب و نشــر نور مــاده ،با انــدازه آن قابلتنظیم
اســت؛ به عبارت دیگر با کاهش اندازه ذره نیمهرســانا به ابعاد
نانــو با شــرایط ویــژه ،محدودیــت کوانتومی اتفــاق میافتد که
سبب میشود انرژی نوار ممنوعه ذره به اندازه آن وابسته شود
و بنابرایــن خواص نوری مانند جذب و نشــر نــور نیز میتواند با
تغییر اندازه تغییر یابد.
بهطــور کلی ســاختار یک ســلول خورشــیدی حســاس شــده با
نقــاط کوانتومی شــامل یک فیلم مزومتخلخل بــا نوار ممنوعه
ً
عریــض (فوتوالکترود معمــوال  TiO2یا  ،)ZnOنقــاط کوانتومی
(بهعنوان حســاسکننده) ،الکترولیت و یک الکترود شمارشگر
اســت .فوتونهــا توســط نقــاط کوانتومــی جــذب میشــوند،
ً
الکترون-حفــره تولیــد میشــود کــه ســریعا در فصــل مشــترک
ا کســید نانوبلــور و نقــاط کوانتومی جــدا میشــوند .الکترون به
الیــه ا کســیدی منتقــل میشــود و حفــرات بــا زوج ریدا کــس در
ُ
الکترولیت برهمکنش میدهد؛ شــماتیک این فرایند در شــکل
 5نشان داده شده است.
جدیدتریــن بازدههــای تبدیــل انــرژی نور خورشــید بــه انرژی
الکتریکــی حاصــل شــده از مواد و معماریهای مختلف در ســه
نسل سلول خورشیدی در شکل  6قابلمشاهده است.
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خاطرات ترویجی نانو
از زبان یک نهاد ترویجی
زهرا علیاننژادی هســتم فار غالتحصیل مقطع کارشناسیارشــد
رشــته شــیمی تجزیــه بــا پایاننامه در حــوزه فناورینانــو و رابط و
کارشناس دبیرخانه ستاد نانو استان خراسان رضوی.
شروع کار
سال  86که کارشناسیارشد قبول شدم افتخار این را داشتم که
در محضر یکی از بهترین اســاتید شیمی دنیا دکتر اسحاقی کسب
علــم داشــته باشــم .آن زمــان دکتــر اســحاقی از آلمان رشــتههای
پلیمــری هالوفیبــر آورده بودنــد و پیشــنهاددادن بــرای پایاننامه
اســتخراج بــا ایــن هالوفایبرهــا که بــا نانولولــه کربنی پر شــده کار
را شــروع کنیــم ،در طــول کار بــا مشــاوره مرحــوم دکتــر اشــتیاق
حســینی استاد و پروفســور دانشگاه فردوســی روشهای مختلف
ســاخت نانومــواد را آموختــم و شــکر خــدا بــا اطالعــات خوبــی در
مــورد فناورینانــو دفــاع کردم که خروجــی کار دو مقاله  ISIو یک

ً
ســخنرانی داخلی در ســمینار شــیمی تجزیــه ایران بــود ،تقریبا دو
مــاه بعــد دفاع ،دخترم بــه دنیا آمد و ترجیــح دادم در کنار وظایف
مــادری ،علمــی که آموختــم را بــه دانشآموزانم آمــوزش بدهم و
این شــد که اولین همایش بزرگ نانو را در دبیرســتان غیرانتفاعی
کــه در آن کار میکــردم برگــزار کردیــم کــه حــدود  200دانشآمــوز
شــرکت داشــتند و در کنار آموزش ،مســابقه ،جایزه و سرگرمی هم
برنامهریــزی شــده بــود .آن زمان هنوز شــبکه نهادهــای ترویجی
بهطور رســمی تشکیل نشده بود ،ســپس حدود  3سال رابط نهاد
ترویجــی آموزش و پرورش بودم و با پیگیری و پیشــنهاد اســتادم
دو ســال بهعنــوان رابــط ترویجــی دانشــگاه پیامنــور مرکز مشــهد
فعالیتهای خودم را ادامه دادم ،ســپس به دعوت ســپاه اســتان
خراسان مجموعه ترویجی بسیج دانشجویی استان خراسان را با
نام کانون توسعه علوم و فناورینانو راهاندازی کردیم و با کمک
تشــکل بســیج دانشــجویی دانشــگاههای اســتان مجموعهای از
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آموزشهای منظم را برنامهریزی کردیم .از ســال  94تا  96رابط
ترویجی کانون توسعه علوم و فناورینانو بودم که سال  95رتبه
ســوم نهادهــای ترویجــی را کســب کردیم و ســال  96در هفتمین
مســابقه ملــی نانو رتبــه دوم را کســب کردیم .در طول ســالهای
فعالیت با افراد زیادی که در حوزه فناورینانو مشغول بودند آشنا
شدم و این باعث شد که برای برنامهریزیهای هفته نانو استان
خراســان جهت همکاری به اســتانداری دعوت شدم .این سرآغاز
تشــکیل ســتاد نانوی اســتانی با همکاری اســتانداری و دانشــگاه
ً
فردوســی بــود و ســتاد نانــوی اســتان خراســان رســما از ســال 96
فعالیــت خــود را در پنــج کارگروه آغــاز کرد (صنعت و بــازار ،علمی،
زیرســاخت ،دانشــجویی و دانشآمــوزی) کــه مســئول هــر یک از
کارگروههــا یکــی از دانشــگاههای بــزرگ اســتان بــود و ایــن باعث
همکاری بیشــتر مســئوالن دانشــگاهها با دبیرخانه فناورینانوی
اســتانی میشــد و بــه پیشــبرد اهــداف مــا کمــک میکــرد .بعــد از
تشــکیل ســتاد نانــوی اســتانی ،شــبکهای از انجمنهــای علمــی
دانشــگاههای اســتان را تشــکیل دادیــم و برنامههــای شــبکه
نهادهــای ترویجــی را در دانشــگاههای اســتان و بــا نماینــدگان
اســتانی پیگیــری کردیــم و موفــق شــدیم در هشــتمین و نهمیــن
مسابقه ملی نانو رتبه اول نهادهای ترویجی را کسب کنیم و این
حاصل تالش جمعی و گروهی بود.
در حال حاضر بانک اطالعاتی از اساتید نانوی استان و دانشجویان
عالقهمند و تحصیل کرده در این حوزه و همچنین بانک اطالعاتی
فعــال حــوزه نانــو در دبیرخانــه فناورینانــو موجــود
شــرکتهای
ِ
اســت و دبیرخانه فناورینانو اســتان کریدور مناســبی برای ارتباط
مجموعههــای فــوق شــده و تــا حــدی ثبــت محصول جهــت اخذ
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تأییدیه نانومقیاس را تسهیل کرده است .در سال  97هماندیشی
شرکتهای فعال در حوزه نانو با مسئوالن شبکه تبادل فناوری در
مشهد برگزار شد و خروجی کار اخذ حمایتهای ستاد نانو برای چند
شــرکت فناور جهت ثبت محصول و پیگیــری تأییدیه نانومقیاس
بود .در حال حاضر رئیس ســتاد نانوی استان خراسان دکتر کافی؛
رئیس دانشگاه فردوسی و دبیر ستاد دکتر ملکزاده؛ مدیر توسعه و
انتقال فناوری دانشگاه فردوسی هستند و من بهعنوان کارشناس
دبیرخانه فناورینانو در دانشگاه فعالیت دارم.
سخن پایانی
در پایــان نتیجههــای بهدســتآمده را حاصــل فعالیتهــای
گروهی میدانم و یکی از راههای کسب موفقیت من داشتن یک
تیم همراه و کارآمد بود که خدا را شــکر در طی ســالهای فعالیت
در حوزه فناورینانو همیشه در کنارم داشتهام .امیدوارم خداوند
توفیــق دهد تا با قدرت بیشــتر و کارآمدتــر در خدمت عالقهمندان
به فناورینانو در ایران اسالمی باشیم.

فرازوفرودهای تشکیل یک تیم استارتآپی

در گفتوگو با دکتر مصطفی مهینروستا مدیر تیم «پیامآوران مهر نانو» بررسی شد

فرازوفرودهای تشکیل یک تیم
استارتآپی

تیــم پیامآوران مهر نانو با ایده تولید صنعتی «گرانول جاذب
نیتــرات» و «پــودر نانوســیلیس» از تابســتان ســال  ۱۳۹۸کار
خود را در سومین دوره نانواستارتآپ آغاز کرد .اعضای این
تیم عبارتاند از:
 علی الهوردی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه علموصنعت مصطفــی مهینروســتا؛ فار غالتحصیــل مقطــع دکتــریدانشگاه علموصنعت
 کاظــم محمــدزاده؛ فار غالتحصیل مقطع کارشناسیارشــددانشگاه علموصنعت
 محســن ســیفی؛ فار غالتحصیــل مقطــع کارشناسیارشــددانشگاه علموصنعت
 ســعید علیخانــی؛ فار غالتحصیل مقطع کارشناسیارشــددانشگاه علموصنعت
پــس از برگــزاری جلســات راهبــری ،مشــاوره و منتورینــگ در

نانواســتارتآپ ،تیــم پیــامآوران مهــر نانو موفق به ســاخت
محصول اولیه خود شــد و با شرکت در نمایشگاه «رونمایی
از دستاوردهای سومین دوره نانواستارتآپ» که در روزهای
 ۱۸و  ۱۹اســفند در ســاختمان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
برگــزار شــد ،بــه ارائــه محصــوالت خــود بــه بازدیدکننــدگان،
ســرمایهگذاران و مســئوالن کشــوری پرداخــت .در جریــان
مصاحبــهای کــه بــا دکتــر مهینروســتا ،مدیــر تیم داشــتیم،
نظــرات وی را در مورد مســائل و چالشهای تیمســازی جویا
شدیم.
تیم پیامآوران مهر نانو چگونه تشکیل شد؟
بهانــه تشــکیل این تیــم نهمین مســابقه ملــی فناورینانــو بود.
یکــی از دانشــجویان وقــت دانشــگاه علموصنعــت بــه نــام کاظم
محمدزاده در این مســابقه شرکت کرد و با قرار گرفتن در بین صد
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بخش دانشجویی
برگزیده برتر مســابقه ،امتیاز ورود به نانواستارتآپ را کسب کرد.
در طــی صحبتــی که با من داشــت ،با هــم توافق کردیــم که یک
تیم اســتارتآپی تشکیل دهیم .ما این مسئله را با دکتر الهوردی
در میــان گذاشــتیم .دکتــر بهدلیــل مشــغله فراوانــی که داشــتتد،
مدیریت این تیم را به عهده من گذاشتند .با توجه به اینکه ایده
ما در حوزه آب و پساب بود ،سعی کردیم افرادی را انتخاب کنیم
کــه پایاننامــه یا زمینــه تحقیقاتــی آنهــا در همین زمینه باشــد.
البتــه عوامــل مؤثر دیگــری از جمله پشــتکار ،مســئولیتپذیری و
تعهــد را هــم در نظــر گرفتیــم و در نهایت موفق به تشــکیل تیم با
اعضای فعلی شدیم.

جذب در شــرکتهای استخدامکننده داشته باشیم .اعضای تیم
بــر ایــن نظر متفــق بودند کــه میخواهند وقت خــود را صرف این
طرح کنند و با کنار گذاشتن یک زندگی معمول با درآمد کارمندی
و پیشــرفت کــم ،به کارآفرینــی روی آورند .البته بــه این نکته نیز
واقــف بودند که این مســیر ســختیهای زیادی با خــود به همراه
خواهد داشت .تأ کید اعضای تیم بر صرف زمان کافی روی طرح
و فراهم نمودن شــرایط برای رشــد و پیشــرفت بــود .هدف اصلی
این بود که کارآفرین باشیم و دانش خود را به ثروت تبدیل کرده
و بــرای افراد دیگر نیز ایجاد اشــتغال کنیم .اعضــای تیم تاکنون
تمــام تمرکــز خــود را بر ایــن موضوع گذاشــتند و با این چشــمانداز
مشترک در حال پیشبرد کارها هستیم.

مســازی توجــه به مهارتهای
یکــی از مؤلفههای مهم در تی 
آیــا شــما تفاهمنامــه یــا قــراردادی داریــد کــه موردتأییــد و
مکمــل اعضای تیم نســبت به یکدیگر اســت .ایــن موضوع را
امضای همه افراد تیم قرار گرفته باشد؟
چگونه در فرایند تیمسازی خود لحاظ کردید؟
البته به این مفهوم که تفاهمنامهای
مهارتهای هرکدام از اعضای تیم باید
وجــود داشــته باشــد و همــه اعضــای
مکمــل یکدیگر باشــند .ایــن موضوع در
تیــم امضــا کننــد ،وجــود نــدارد؛ امــا ما
تیــم ما هم لحاظ شــده اســت و هر کدام
با توجه به اینکه ایده ما در حوزه آب و پساب
ســعی میکنیــم رســمیت الزم را در کار
از اعضــای تیــم دارای تبحــر و قابلیــت
بود ،ســعی کردیم افــرادی را انتخاب کنیم که
خــود ایجــاد کنیــم .بهعنــوان مثــال
ویژهای هستند .البته در کنار این عوامل
پایاننامه یا زمینه تحقیقاتی آنها در همین
مــا جلســاتی را بــا شــرکت اعضــای تیم
متمایزکننده ،اشــتراکاتی نیز وجود دارد.
زمینــه باشــد .البتــه عوامــل مؤثــر دیگــری از
جملــه پشــتکار ،مســئولیتپذیری و تعهــد
بهصــورت روزانــه یــا هفتگــی برگــزار
بهعنــوان مثــال ،فردی ممکن اســت در
به
موفق
نهایــت
در
و
گرفتیــم
نظــر
در
هــم
را
میکنیــم .در انتهای هر جلســه ،موارد
اید هپــردازی و مباحــث فنی بســیار قوی
تشکیل تیم با اعضای فعلی شدیم.
مطر حشــده بــ ه صورتجلســه تبدیــل
باشــد ،در حالــی کــه ممکن اســت فردی
شــده و مســئول پیگیــری هــر کــدام از
دیگــر در مباحــث ارتباطــات اجتماعــی
کارهــا مشــخص میشــود .همچنیــن
قتــر عمل کند .ا گــر بخواهم
بتوانــد موف 
بــا مشــخصکردن مهلــت زمانی بــرای انجــام هرکــدام از کارها به
ب هصــورت خاص در مــورد تیم پیامآوران مهر نانــو بیان کنم ،کاظم
پیگیری و بررســی دالیل انجامشــدن یا نشــدن آنها در جلســات
محمــدزاده در موضــوع ایدهپردازی و تحلیل فنــی مباحث مرتبط با
بعدی اقدام میکردیم.
فناورینانو قوی اســت .مهندس ســیفی در زمینه بازاریابی و روابط
اجتماعــی بســیار خــوب عمــل میکنــد .همچنیــن ســعید علیخانی
بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و عدم دسترســی کامل شــما به
در طراحــی فیزیکــی محصــوالت و پیگیــری کارهــا پشــتکار و تعهــد
دکتــر ال ـهوردی که بــرای انجــام برخــی کارهــای تحقیقاتی در
قابلتوجهی دارد.
خــارج از ایــران هســتند ،چگونــه ارتباط مداوم میــان اعضای
تیــم را حفــظ میکنیــد؟ بــا توجه بــه اینکه جلســات حضوری
آیــا دربــاره اهداف تیم صحبت کردهاید؟ تا چه میزان درباره
اعضای تیم تأثیر قابلتوجهی بر پیشرفت کارها دارد.
این مسائل اشترا ک نظر دارید؟
ا گــر بخواهــم صادقانــه صحبــت کنــم در ابتــدای همهگیــری
تعییــن درســت اهــداف جــز اولیــن مــواردی بود کــه ما بــا هم به
ویــروس کرونــا و با تعطیلی دانشــگاهها و آزمایشــگاههای فعال در
بحــث و تبادلنظــر پرداختیــم .در همــان جلســات ابتدایــی مــن
دانشــگاهها ،حضور فیزیکی اعضای تیم کمرنگ شــد و مشــکالت
ایــن ســؤال را مطرح کــردم که آیا با شــروع این مســیر میخواهیم
ً
متعــددی را برای ما ایجاد کرد و اســکان ســه نفــر از اعضای تیم را
در نهایت به تجاریســازی محصول برســیم یا میخواهیم صرفا
کــه در خوابــگاه ســاکن بودنــد ،با مشــکالت جدی مواجــه کرد .به
شرایط بهتری در بازار کار به دست آوریم و موقعیت بهتری برای
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فرازوفرودهای تشکیل یک تیم استارتآپی
همیــن دلیل آنها مجبور شــدند مدتی را در شهرســتان بمانند .در
طول این مدت جلسات بهصورت مجازی از طریق بستر اسکایپ
یشــد .البتــه اکنــون نیــز برخــی از جلســات را
یــا واتســاپ برگــزار م 
ب هصــورت مجازی برگزار میکنیــم؛ اما پس از چند ماه و با حمایت
برنامــه نانواســتارتآپ شــرایط اســکان اعضــای تیــم فراهــم شــد
و مشــکالت ایجــاد شــده بهدلیــل شــرایط ناشــی از شــیوع ویروس
کرونــا تــا حدی مرتفع شــد .البته با توجه به مشــغله دکتر الهوردی
حهــای حاضــر در برنامــه
بنــده ب هصــورت مــداوم پیشــرفت طر 
نانواســتارتآپ را بــه وی گــزارش میدهم و از راهنماییهایشــان
استفاده میکنیم.
بهطــور طبیعــی در جریــان تعامــات اعضــای تیم بــا یکدیگر
ثهــا و اختــاف نظرهایــی پیش آید .شــما
ممکــن اســت بح 
چه سازوکاری را برای حل این مشکالت در نظر گرفتهاید؟
البتــه در تیــم ما اختــاف نظر جــدی و پررنگی از ابتدا وجود نداشــته
است اما در صورت بروز اختالف نظر ،روش برگزاری جلسات دوستانه
بهعنوان مثال در فضای سبز دانشگاه یا در حال پیادهروی با اعضای
تیم و بحث و بررســی مســائل ،کارکرد مؤثری داشــته اســت .در حین
این صحبتها ،نظرات افراد مختلف روی کاغذ نوشــته میشود و در
کنار هم گذاشته میشود و نقاط ضعف و قوت هرکدام از نظرات مورد
یشــود .در
بحث قرار میگیرد و در نهایت یک نظر مشــترک حاصل م 
نهایــت و در صــورت عــدم وجود اجماع دوســتان حرف نهایــی بنده را
قبول میکردند و این مشکل حل میشد.
سیســتم تصمیمگیــری تیم شــما اجماعی اســت یــا ا کثریت
است؟
در ابتــدای شــکلگیری تیم تصمیمگیری بــر مبنای نظر اکثریت
جلــو میرفت .البته موضوع موردبحث نیز در جمعبندی و شــیوه
تصمیمگیــری مؤثر اســت .بهعنوان مثال ،اگــر بخواهیم راجع به
ویژگــی خــاص یک مــاده صحبت کنیم کســی کــه در ایــن زمینه
تخصص باالتری دارد و اطالعات دقیقتری درباره فرایند و آنالیز
دارد ،میتواند تأثیر بیشــتری در تصمیمگیــری نهایی بگذارد؛ اما
در بســیاری از مــوارد دیگــر تصمیمگیــری بــر مبنــای نظــر اکثریت
انجام میشــود .مــن فکر میکنم میتــوان ســاختار تصمیمگیری
متفاوتی را در مسائل مختلف در پیش گرفت.
رویکرد شــما در حفظ و توســعه نیروی انسانی فعال در تیم
چگونه است؟
تیم ما در ابتدا با چهار نفر کار خود را شــروع کرد و محســن سیفی

را بعدهــا بــه تیــم اضافــه کردیــم .اتفاقــی کــه بســیار مثبــت بود و
توانســت کمــک قابلتوجهی را در طول مســیر برای طرح داشــته
ً
باشــد .رویکرد توسعهای در قبال منابع انســانی قطعا میتواند در
آینــده نیز راهگشــا باشــد؛ به این معنــی که ما افرادی را بر اســاس
راهبردهــای خــود و توانمندیهایشــان شناســایی کــرده و به تیم
ً
اضافه کنیم .این رویکرد کامال با چشــمانداز تیم همخوانی دارد.
ایــن رویکــرد میتوانــد خود را در تعامالت ما با ســرمایهگذار نشــان
دهــد؛ در حال حاضر ما با دو ســرمایهگذار در حــال رایزنی و انجام
مذاکرات نهایی هستیم.
ً
در مدیریــت یــک اســتارتآپ بایــد بــه یــک دوگانــه ظاهــرا
متناقــض بــه نــام انعطافپذیــری و انضبــاط توجه کرد .شــما
چگونــه ســعی کردیــد که ایــن دو موضــوع را بهطــور همزمان
مدنظر قرار دهید؟
مــا از همــان ابتــدا نظــم و انضبــاط خاصــی را در تیــم داشــتیم که
مثــال آن را در بحــث مکتوبکــردن صورتجلســه توضیــح دادم.
ایــن کار شــاید در نــگاه اول چنــدان قابلتوجــه نباشــد اما نشــان از
توجــه کافــی اعضــای تیم به ایــن امر حیاتــی دارد .نکتــه قابلذکر
دیگــر ایــن اســت که ما ســعی کردهایــم فایلهای موجــود در رایانه
م و ترتیب درســت و مناســبی داشــته باشــد.
هر کدام از افراد نیز نظ 
همچنیــن از صورت جلســات عکس میگیریم و فایــل الکترونیکی
همــه آنها را در بایگانی خود حفظ میکنیم .اعتقاد مجموعه این
اســت کــه کمرنگشــدن انضباط موجــب ایجاد آشــفتگی در کارها
میشود و میتواند در نهایت موجب شکست تیم شود .البته ما به
موضوع انعطافپذیری هم توجه الزم را داریم و عمده این رویکرد
را میتوان در بیان آزادانه نقطهنظرات و شنیدن دقیق نکات همه
افراد دید .گاهی ممکن اســت برای یکی از افراد مشکالت شخصی
پیــش آیــد و فرد نتواند ظرف مدت چند روز تیم را همراهی کند؛ در
این شــرایط اعضای تیم با درک شرایط ایجاد شده جای خالی فرد
را برای مدت زمان معین پر میکنند تا کار و فعالیت متوقف نشود.
چگونــه اعتمــاد اعضــای تیم نســبت به یکدیگر جلب شــده
است؟
بخــش بزرگــی از اعتمــاد ایجاد شــده مرهون روابط دوســتانهای
اســت که در دوران تحصیل برقرار بوده اســت .با توجه به اینکه
دانشــگاه محــل تحصیــل و رشــته و گرایــش تحصیلــی یکســانی
داشــتیم و در یــک آزمایشــگاه مشــغول انجــام کارهای پژوهشــی
مرتبــط بــا پایاننامــه بودیــم ،ارتبــاط و نزدیکــی بیشــتری بــا هم
داشــتیم .قبل از اینکه اســتارتآپ کار خود را شروع کند ،اعتماد
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بخش دانشجویی
تــا حدی شــکل گرفتــه بود .با شــروع کار روی طرح پذیرفتهشــده
در نانواســتارتآپ ،این اعتماد روزبهروز بیشــتر شــد .این فضای
سرشار از اعتماد را میتوان در میان اعضای تیم و در هنگام انجام
هزینهکرد و خرید تجهیزات و ارائه رسیدها میتوان مشاهده کرد.
من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم فردی را به گروه اضافه کنیم
باید نسبت به اخالق و رفتار او شناخت الزم و کافی ایجاد شود.
تیــم شــما از درون یــک آزمایشــگاه واقع در دانشــگاه متولد
شــده اســت .با توجه به نگاه غالب موجود در دانشــگاههای
کشــور دربــاره مقالــه محــوری و انجام پژوهشهــای محض
بدون توجه کافی به نیازهای کشــور ،شــما چگونه توانســتید
ً
این تیم فناور را با ایدههای کامال کاربردی ایجاد کنید؟
متأســفانه دانشــگاههای مــا رویکــرد مقالــه محــور دارنــد و تــاش
چندانــی بــرای رفع چالشهــای صنعت انجــام نمیدهنــد .با توجه
یشــده دیگر مشــغول
نکــه خود بنده در یک طرح تجاریساز 
بــه ای 
بــه کار هســتم کــه بــه مقیــاس نیمهصنعتــی رســیده اســت و 2-3
تــن نانوپــودر در روز تولیــد میکنــد ،بــا چالشهــای زیــادی در ایــن
مســیر مواجــه شــدم و تجربیات زیادی به دســت آوردم .بــه نظر من
بزرگترین مشــکلی که دانشــگاههای ما دارند این است که با وجود
آمــار بــاالی ورودیهای دانشــگاه در مقاطــع مختلف در رشــتههای
مهندســی هنــوز صنعــت بــا چالشهای متعــددی دس ـتوپنجه نرم
میکنــد .دانشــگاه از عدم اقبــال صنعتگران مینالــد و صنعتگران از
عدم برقراری ارتباط از ســوی دانشــگاه گلهمند هســتند .به نظر من
بزرگترین ایرادی که در جامعه دانشگاهی ما وجود دارد ،این است
که دانشــگاه کارآفرین نداریم .البته خوشــبختانه در چند ســال اخیر
پایاننامههــا بهســمت رفــع چالشهای صنعت حرکت کرده اســت.
در جریــان راهانــدازی تیــم نقــش دکتــر الهوردی نیز بســیار برجســته
بــود؛ زیــرا دارای سـ ٔ
ـابقه انجــام کار صنعتی اســت .تأ کید مؤکدشــان
یســازی
ایــن بود کــه تمرکز روی موضوعاتی باشــد که قابلیت تجار 
داشته باشند .از اوایل دوران تحصیل بنده در مقطع دکتری به من
میگفتنــد کــه عالوه بر انتشــار مقالــه در مجالت معتبــر علمی ،توجه
کافی به نیازهای صنعت و تجاریسازی طر حها داشته باشم .البته
ایــن را هــم باید بگویم که کس ـبوکار موفق نیاز به تحقیقوتوســعه
خــوب هــم دارد و باید بتوان از دانش اندوخته شــده اســتفاده کرد و
آن را تبدیل به کسبوکار پویا و در نهایت ثروت کرد.
تأثیــر نانواســتارتآپ بــر شــکلگیری و تــداوم فعالیــت تیــم
شما چه بوده است؟
مــن قصــد دارم به نمایندگی از تیم پیــامآوران مهر نانو از مجموعه
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نانواســتارتآپ بهدلیــل حمایتهــای معنــوی و مــادی از جملــه
برگــزاری جلســات مختلــف در حوزههــای فنی ،آمــوزش و راهبردی
تشــکر کنم .ما قبل از ورود به نانواســتارتآپ ،طرح «تولید گرانول
نانوجاذب نیترات» را به مجموعههای مختلف ارائه میدادیم؛ اما
جز بلوف زدن و کارهای تبلیغاتی و جمعآوری مستندات کار خاصی
انجــام نمیدادنــد .بهراحتــی میتوانم ده تا پانزده نهاد و شــرکت را
نام ببرم که هیچ کار عملی و ملموسی برای ما انجام ندادند .برنامه
نانواســتارتآپ از معدود برنامههایی اســت که مطابق با شعار خود
عمــل میکند .برخی مواقع ما بیان درســت و مناســبی نداشــتیم اما
دوســتان در نانواستارتآپ با سعۀصدر پاسخ دادند و موجب حفظ
و تداوم ارتباط میان تیم و نانواستارتآپ شدند.
چش ـمانداز شــما نسبت به آینده تیم چیست؟ فکر میکنید
پس از پنج سال طر حها تا کجا پیش رفته است؟
ایــدهای کــه باعــث شــد مــا ایــن اســتارتآپ را شــروع کنیــم یــک
نانوجــاذب در حــوزه آب و پســاب بــود .بــا توجه به ســابقه قبلی در
حــوزه تصفیــه آب در پایاننام ههــا و رســالههای کارشناسیارشــد و
دکتــری و وجــود مقــاالت متعدد در زمینــه نانوجاذبها ،متأســفانه
هنوز جاذب تجاری مناســبی از ســوی شــرکتهای داخلــی به بازار
ارائه نشده است .ما میخواهیم که پس از گذشت پنج سال حرفی
بــرای گفتــن در بــازار نانوجاذبها داشــته باشــیم و به یک شــرکت
معتبر تولیدکننده نانوجاذب تبدیل شــویم .همچنین تمایل داریم
بهــا شــکل دهیــم و توانایــی الزم
کــه یــک پایــگاه داده از نانوجاذ 
برای انجام کارهای سفارشــی را نیز داشــته باشیم .برای محصول
دوم ما که پودر نانوســیلیس است ،پتانسیل زیادی در کشور وجود
دارد که میتواند در شــرایط تحریمی کنونی راهگشــا باشــد .ما فکر
میکنیــم کــه پس از پنج ســال حداقل دو یا ســه نانوجاذب تجاری
بــرای تصفیــه آب و ســه تــا چهــار اکســید معدنــی بــا ظرفیــت تولید
صنعتی یا نیمهصنعتی داشــته باشیم که بتواند حداکثر استفاده را
از بازار موجود در داخل کشور ببرد.
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ساںی ا گر ݓٮه ا ݔى ݐں ݓٮ ݔى ݐں ݒس ݓٮرسد
ݖ
ݐ
اسٮ ݑ
محموعههای ݑ
داس ݑ
رامس و موڡ ݑٯی ݐحواهد ݒ
ݖا ݒ
ارٮا ݕٮی و ݐںو ݕٮا
ــٮ .در ݓ
اٮ ݐ
کسٮ مهم ݑٮر ݔى ݐں ٔ
لوگىری ݐار ݒس ݑ
اعصای ݑٮ ݔىم و
مسىله ،ݐاں ݑٮ ݐح ݓ
ݓٮرای ݓح ݔ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݐ
رسىدں ݓٮه اهداڡ اسٮ .ݓٮه ر ݓٮاں ساده ٮ ݔىم
کار ݑٮ ݔىمی ا ݔىں اعصا ݓٮرای ݔ
محموعهای ݐار ݕح ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݒ
ݐ
ݑ
رحدںدههاســٮ که هرکدام میٮواںںد ســکل
مــاں ݐںد ݓ
داس ݑــٮه ݓٮ ݒاس ݐــںد امــا ا ݔى ݐں ݕح ݐ
رح ݐ
و عملکــرد ݑمٮ ݐڡ ݑ
اوٮی ݒ
دںدههــا ݓٮا ݔىد همگام
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݒ
ݐ
ݓٮــا هــم عمل ݐ
کــںںد .حــداوںد را ســاکر ݔىم که اعصــای ٮ ݔىم مــا همگام
ݐ
ݑ
ولىــد ݒســو ݔى ݐںدههای ݕٮا ݔىه ݔگىاهی
ــکىل ݑٮ ݔىم ݑٮ ݔ
اولىه ݑٮ ݒس ݔ
هســٮ ݐںد .هــدڡ ݔ
ݖ
اولىــه ݐار اوا ݔىــل ســال  ۱۳۹۸ا ݐع ݐار ݒســد .ݐاںواع ݑ
ݑ
ݑ
ݑ
مٯاالٮݑ
ݑ
ݓٮــود و ٮحٯ ݔىٯــاٮ ݔ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݒ
ݒ
ݑ
ݐ
ݑ
راعــاٮ در ا ݔى ݐ
ــں ر ݔمىــںه مــورد مطالعه ٯــرار گرڡٮ و ݕٮس ار ســس
و ݐاح ݑٮ
ݐ ݐ ݖ
ݐ
ݐ
ݒ
ݑ
ݒ
ݑ
ݒ
اولىه در حد ںموںه ارما ݔىســگاهی ســاحٮه ســد
مــاه ݑٮالس محصوالٮ ݔ
پیاپی  | 273شماره  | 4زمستان  | ۱۳۹۹سال مهدزون |

| 37

بخش دانشجویی
محصــوالٮ ݑمٮــداول ݓٮ ݐ
داس ݑ
ــارار ݒ
ݑ
ســىار ݓٮ ݑ
ــٮ.
هٮــر ݐار
کــه ݐں ݑٮا ݔى ݓحــی ݓٮ ݔ
ݖ
واســٮ ݑ
محموعه ݐں ݐاں ݑ
ارٮا ݕٮ ݑٮ ݐڡکر
ݐار مهرمــاه ســال  ۹۸ݓٮا ورود ݓٮــه ݓ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݑ
ݑ
محموعههای دولٮی ٮع ݔى ݔىر ݔىاڡٮ.
سٮ ݑٮ ݓٮه ݑٮمام ݓ
اعصای ݑٮ ݔىم ݐں ݓ
ً
ݐ
کســور ݕٮو ݔىا و ڡعال ݐں ݔى ݑ
دولٮی ݒ
اں مرا ݐکر ݑ
ݐ
کارکں ݐ
سٮ ݐںد که ا ݔى ݐں
معموال
ݑ ݑ ݖ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݑ
ݑ
محموعــه ںاںواســٮارٮا ݕٮ
حالــٮ در ݑٮ ݔىــم ݓاحرا ݔىــی ســٮاد ںاںو و ݓ
محموعه ݑٮ ݐ
ســٮ ݓٮه ݐ
واں ݑ
عــں ݐ
حس ݐںمی ݒســد .ا ݔى ݐ
واں ݔىک ݓٮ ݐاروی
ــں ݓ
ݐ
ݑ
ݑٯ ݑ
ݒ
ݐ
درٮ ݐ
اولىه
مــںد در ݓاحــرای ٮمامــی مراحــل عمل کــںد .ݕٮد ݔىــرس ݔ
ݖ
ݐ
ݐ
ارٮا ݕٮ مصادڡ ݓٮا ݒسروع ا ݕٮ ݔىدمی ݐ
واســٮ ݑ
اعصای ݑٮ ݔىم در ݐں ݐاں ݑ
کروںا
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݒ
کمٮود مواد صدعڡوںیکںںده و ا ݔى ݓحاد
و ݔىروس در داحل کسور و ݓ
ݐ
ݐ
حساسى ݑٮ الکلی در ݓٮ ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
رحی ݐار اڡراد ݓٮود؛ ݓٮںا ݓٮرا ݔىں ساحٮ محلول
ݔ
ݐ
ݑ
ݐ ݑ
ݐص ݐ
ݐ
ݑ
ݑ
ݑ
دعڡ ݐوںی ݐ
وحه اعصای ٮ ݔىم ٯرار گرڡٮ.
کں ݐںده ڡاٯد الکل مورد ٮ ݓ
ݐ
مس ݐــعول مطالعه ݒســد ݔىم و ڡ ݑ
حدود دو ݑٮا ســه ماه ݒ
هرسٮی ݐار ݐاںواع
ݐ ݐݖ
ݑ
ݑ
ݒ
امکاں ݑ
ݐ
هىه کرد ݔىم که
موادی که
وحود داسٮ ٮ ݔ
اسٮ ݐڡاده ار اںها ݓ
ݖ
ݐ ݐ ݖ
ݐ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݑ
ݒ
ݒ
ݑ
ݐ
اٮ ســدںد .مسکالٮ ار ا ݔىں ݓحا
ار ݔمى
اں ا ݐںها کارامدٮر ݔىںها اںٮح ݓ
ݐ
اولىه ݐڡ ݑٯط
همىد ݔىم ݐح ݔىلی ݐار مواد ݔ
ݒسروع ݒسد! ݑٮ ݐاره ا ݔى ݐں ݓحا ݓٮود که ڡ ݔ
ً
ݓٮرای ݑ
ݑ
کامال علمی ݓٮود و ݐار ݒ
ݑ
ولىد
مس
هاســٮ! ݑٮ ݔىم ما
مٯاله
ــکالٮ ݑٮ ݔ
ًݖ
ݐ
مســکالٮݑ
همى ݐں ݒ
ݑ
ݒ
ݐ
و ݕٮ ݔىدا
اولىه اصال ا گاهی ںداســٮ .ݔ
کردں مواد ݔ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݑ
ݒ
ݓ
اولىه ا کٮڡا کرده
ســٮ ݓٮ ســد ار ݔلىســٮ مواد ݓٮه ݕحهار و ݕٮںح ماده ݔ
ݓ
ݖ
ســاح ݑٮ ݐں ݐاں ݐ
ســمٮ ݐ
ود ݑ
ݑ
راٮ
و کار را ݓٮا ا ݐںها ݒســروع ݐکں ݔىم .ا ݓٮ ݑٮدا ݓٮه
ݐڡ ݐلری ݐرڡ ݑٮىم که ٮا ݐ
ݑ
اولىه
موڡ ݑٯ ݔى ݑٮ همراه ݐں ݓٮود؛ ݓٮ ݐںا ݓٮرا ݔى ݐں ݐڡ
هرسٮ ݔ
ݓ
ݔ
کم ݑٮر ݒســد و ݑٮ ݐںها ݔىک ماده ٔ
مو ݒٮره ݔگىاهی را ݓٮه ݐ
عں ݐ
اولىه
واں ماده ݔ
ݐحــود ݐاں ݑٮ ݐحــاٮ کردىم .ݐ
ســاح ݑٮ ݐص ݐ
هــدڡ ݑٮ ݔىم ما ݐ
دعڡ ݐوںی ݐ
کں ݐںده
ݔ
ݓ
ݖ
ݖ
ݓٮــر ݕٮا ݔىه ا ݓٮ ݓٮود ݓٮ ݐںا ݓٮرا ݔى ݐں ســعی کرد ݔىــم ا ݔى ݐں عصاره را در ا ݓٮ حل
ݐ
ݐکں ݔىــم کــه ا ݔى ݐں مورد ݖا ݐع ݐ
ولىد
ماحرای ݑٮ ݐارهای ݓٮود ،ݐر ݔىــرا هدڡ ݑٮ ݔ
ــار ݓ
صں ݑ
امولســى ݐڡا ݔىرهای ݐ
دوں ݑ
عصاره ݓٮ ݐ
عٮی و حالل ݓٮود؛
اســٮ ݐڡاده ݐار
ݔ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݒ
ݑ
ݒ
ݑ
ݓٮ ݐںا ݓٮرا ݔى ݐں ݒ
مســکالٮ ر ݔىادی ݕٮ ݔىــس روی ما ٯرار گرڡٮ .ݓٮ ݔىس ار ۴
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
امولســىڡا ݔىرهای حورا کی کار کرد ݔىم و ݓٮاالحره
ماه ݓٮر روی اںواع
ݔ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݑٮ ݐ
ݐ
واں ݑ
ݐ
ولىــد کں ݔىم که
ســٮ ݔىم ݔىــک ںاں
وامولســىوں ݕٮا ݔىــدار ݓٮیصــرر ٮ ݔ
ݔ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݒ
ݒ
ݐ
گىره ݓٮه ادامه کار در اعصای ٮ ݔىم
ݓٮاعٮ ا ݔى ݓحاد ںساط ڡرا ݔگىر و اں ݔ
ݖ
ݒســد! ݑمٮ ٔا ݐ
ݐ
ݒ
ســڡ ݐاںه ا ݔى ݐں محصــول در مرحلــه ݓٮعــد در ارما ݔىسهای
ݐص ݐ
دعڡ ݐوںی ݐ
عى ݐڡ عمــل کرد! ݓٮ ݐںا ݓٮرا ݔى ݐ
ــں دو ݓٮاره
ســىار ݐص ݔ
کں ݐںدگــی ݓٮ ݔ
حى ݐ
وحه ݒســد ݔىم که ݓٮا
ــں ݑمٮ ݓ
ݒســروع ݓٮــه مطالعــه کرد ݔىــم و در ا ݔى ݐں ݔ
ݑ
ݒ
اســىد ݔى ݑٮه محلول می ݑٮ ݐ
واں ݑٯدرٮ عملکردی را ݓٮاال ݓٮرد.
کاهس ݔ
ݖ
اســىدی
ݐں ݑٮا ݔى ݓــح ا ݐرما ݔى ݒسهــای ݔمىکرو ݓٮــی روی محلــول ݓٮــا  PHݔ
ســىار ݐ
رصا ݔى ݑٮ ݓٮ ݐح ݒس ݓٮود اما ݑٮ ݑ
ســٮ سم ݒس ݐںاســی محلول مردود
ݓٮ ݔ
ݖ
ݐ
ݑ
ݒ
ݐ
ݐ
ݐ
ســى ݓٮ ݓٮه ســلولهای
ــٮ ا ݔ
موح ݓ
اســىد ݔىٮه ݓ
ݒســد! اڡرا ݔىــس ݔمىــراں ݔ
ݐ
ݐ
ݐ
ݑ
ݒ
ݑ
ݐ
دســٮ می ݒســد .ا ݔى ݐ
اامىــد ںســده و ݓٮه مطالعــاٮ حود
ــں ݓٮار ݐں ݔىــر ں ݔ
امولســى ݐڡا ݔىر می ݑٮ ݐ
واں
وحه ݒســد ݔىم ݓٮا ݑٮ ݐع ݔى ݔىر ݐںوع
ݔ
ادامــه داد ݔىم و ݑمٮ ݓ
ݐ
ݑ
ݑ
ݒ
ݐ
ݑٯ ݑ
ــدرٮ محلول را ݓٮــاال ݓٮــرد ،ݓٮںا ݓٮرا ݔى ݐں روسهای مٮڡــاوٮ ݓٮرای
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وں ݐ
امولسى ݐ
ســاری را ݓٮررســی کرد ݔىــم و محلولــی ݓحد ݔىــد ݓٮــا PH
ݔ
ݐ
ݐ
ݒ
ݑ
ݒ
ݐ
کروٮکســی ݓٮه
اصىٮ ݔمى
ݓ
ݐں ݐرد ݔىــک ݓٮــه حںٮی را ݓٮــرای ݓٮررســی ح ݔ
ݑ ً
ݐ
ݖا ݐرما ݔى ݒســگاه ارســال کرد ݔىم .ا ݔى ݐں ݐ
ݒ
ݑ
لحطه واٯعا مسرٮ ݓٮحس ݓٮود،
مســىول ݖا ݐرماى ݒســگاه ݑٮماس ݐ
ݐر ݐ
گرڡ ݑٮ و اعالم کرد ݑٮ ݑ
ماںی که ٔ
ســٮ
ݔ
ݐݖ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐڡ ݑ
ݐ
ݑ
ݑ
ــواٮ داده و ںٮا ݔى ݓــح ݓٮاورکــردںی ں ݓٮوده! اں
راٮــر ار حــد اںٮطار ݓح ݓ
ݐ
هى ݕــح ݔىــک ݐار ݐ
ݐ
اعصای ݑٮ ݔىــم ڡ ݒ
اامىد
راموس ݐں ݐحواهد کــرد .ݐں ݔ
رور را ݔ
ݐ
ݑ
ݑ
ݑ
ݑ
ݑ
ݒ
ݐ
رســى ݐ
ݐں ݒس ݐ
دں ݓٮه موڡٯ ݔىٮ ݓٮررگٮر ݔى ݐں درســی
ــدں و ادامه ٮالس ٮا ݔ
ݐ
ݓٮود که ݔىاد گرڡ ݑٮ ݔىم.
ݐ
معرڡی محصول
کں ݐںده گىاهی ݒس ݑ ݐ
محلول ݐص ݐ
دعڡ ݐوںی ݐ
ســٮهر ݑٮمامی
ــرکٮ اڡ ݐرںد ݔکى ݐارر ݕ
ݔ
ݖ
ݖ
کروٮ ݒ
مرحــع
کســی را در ݔىکــی ݐار ا ݐرما ݔى ݒســگاههای ݓ
ا ݐرما ݔى ݒسهــای ݔمى ݓ
ارح و وىروس ٮا ݐ
ݑ
ݐ
ماں ݐع ݐدا و دارو ݓٮرای ݐاںواع ݓٮ ݑ
ســار ݐ
موڡ ݑٯ ݔى ݑٮ
ݓ
اکٮری ،ٯ ݕ ݔ
ݐ
ݐ
اســٮ .ݒسا ݔى ݐاں دکر ݑ
ــٮ سر گد ݒاس ݑٮه ݑ
ݕٮ ݒس ݑ
اصى ݑٮ کامل ا ݔى ݐں
اســٮ که ݐح ݔ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݒ
ݐ
ݑ
ݒ
ݑ
محلول در کمٮر ار  ۳۰ٮاں ݔىه حود را ںس ݐ
ــاں میدهد .در ســاحٮ ا ݔى ݐں
ݐ
ݑ
ݒ
ݑ
محصول ݐار  ۸ݔگىاه دارو ݔىی ݓٮومی ا ݔى ݐ
راں اسٮڡاده سده اسٮ.
ݐ
ݑ
ݒ
مس ݐــح ݑ
ݐار ݓحملــه ݒ
صاٮ ا ݔى ݐں محصــول میٮ ݐ
واں ݓٮه موارد د ݔىل اســاره
کرد:
ً
ولىد ݒسده کامال ݓٮر ݕٮا ݔىه مواد ݔگىاهی؛
ݑٮ ݔ
ݐ
سارگار ݓٮا ݕٮ ݑ
وسٮ؛
ݖ
ݑ
ݐ
ݓٮر ݕٮا ݔىه ا ݓٮ و ڡاٯد الکل؛
ݖ
ݐع ݔىرا ݑٮ ݒس ݐرا؛
مطٮوع؛
دارای ݓٮوی ݓ
ݐ
ݒ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
هىــدرورں،
و ݐڡ ݑاٯــد مــواد صںعٮــی مصــر ار ݓحملــه :کلر ،ݕٮ
راکســىد ݔ
ݔ
ݐ
رکى ݓٮ ݑ
اهى ݕٮوکلر ݔى ݑ
هــارگاںه
ــاٮ ݕح
اســىد ،ݑمٮ ݐارا ݔى ݑلٮــول ،ݑٮ ݔ
ــٮ ݔ
وا ݔى ݑٮکــس ݔى ݔ
ݖ
موں ݔىومی و ݓٮ ݐں ݐروا ݐ
ݖا ݐ
لکوں ݔىوم.
ݐ
مح ݐورهــای ݐالرم ݐار ݐور ݑ
ݑٮ ݔىــم ݐڡ ݐــںاور در حــال ݑٮ ݒ
ارٮ
ــاس ݓٮــرای ݐاحــد ݓ
اســٮ .ݐ
ولىد ݐاں ݓٮوه ݑ
هداس ݑ
ݓٮ ݒ
عرصه ا ݔى ݐں محصــول در ݓٮ ݐارار در
ــٮ ݓٮرای ݑٮ ݔ
ݐ
ݐ
ݑ
ݒ
ݐ
ݒسکلهای ر ݔىر ݓٮرںامهر ݔىری سده اسٮ:
واسٮری ݔگىاهی ݐص ݐ
کں ݐںده ݑ
دعڡ ݐوںی ݐ
دسٮ؛
ݐں ݐاں ݕ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
واسٮری ݔگىاهی صدعڡوںیکںںده سطوح؛
ݐں ݐاں ݕ
ݐں ݐاں ݒورل ݔگىاهی ݐص ݐ
کں ݐںده ݑ
دعڡ ݐوںی ݐ
دسٮ؛
ودسٮمال ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐں ݐاں ݑ
کاع ݐدی صدعڡوںیکںںده سطوح؛
کں ݐںده سطوح ݐ
واســٮری ݔگىاهی ݐص ݐ
دعڡ ݐوںی ݐ
محىط
محصوص ݔ
ݐں ݐاں ݕ
طىور؛
دامی و ݔ
ݐ
ݐ
ݐ
ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
واسٮری صدعڡوںیکںںده صڡحاٮ مو ݓٮا ݔىل.
و ݐں ݐاں ݕ
ݖ
ݒس ݑ ݐ
ݑ
ݐ
ݐ
ݑ
ݒ
ســٮهر امــاده همــکاری ݓٮــا ٮمامی ســرکٮها،
ــرکٮ اڡــرںد ݔکىــارر ݕ
ݑ ݑٔ
ارگاںهــای ݑ
ݐںهادهــا و ݐ
دولٮــی و ݐحصوصــی ݓحهــٮ ٮا ݔمى ݐ
ــں محلــول
ݐص ݐ
ݑ
ݑ
دعڡ ݐوںی ݐ
کں ݐںده دسٮ و سطوح اسٮ.

تریبون نانو و صنعت

رویداد بزرگ «تریبون نانو و صنعت» در راستای معرفی
توانمندیهای صنعتی فناورینانوی کشور برگزار شد
نخســتین و بزرگتریــن رویــداد ملــی وبینــاری کشــور در عرصــه
صنعتی فناورینانو در ســال  ،1399بهعنــوان جایگزین برگزاری
نمایشــگاه ســاالنه فناورینانــو در پاییــز  ،1399برگــزار شــد .ایــن
رویــداد بــزرگ وبینــاری ،در راســتای ترویج صنعتــی فناورینانو و
با هــدف معرفی توانمندیهــای فناورینانو ایــران در حوزههای
مختلف صنعتی به مدیران سازمانها ،شرکتها ،جامعه صنعتی
کشــور و عموم پژوهشــگران و عالقهمندان ،با حمایت ســتاد ویژه
توســعه فناورینانــو ،همــکاری شــرکتهای فعــال فناورینانــو
و ارائــه مدیــران و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه ،در هفتــه پایانــی
آبانماه سال جاری بهصورت آنالین برگزار شد.
از جملــه اهــداف ایــن تریبــون صنعتــی میتــوان بــه معرفــی
محصــوالت ،تجهیــزات و شــرکتهای فنــاور موفــق در صنایــع
مختلــف ،معرفــی برنامههــای توســعه صنعتــی ،سیاســتها و
الگوهــای حمایتــی ســتاد نانــو ،تبییــن فرصتهــای اقتصــادی و
تجــاری و کاربردهــای صنعتــی فناورینانــو بــرای صنایع کشــور،
تبیین چالشها و نیازهای صنعتی و پژوهشی موردنیاز برای حل

مشکالت شرکتها ،سازمانها و صنایع ،ایجاد بستر تبادل دانش
و فنــاوری بین جامعه پژوهشــی ،دانشــگاهی و فنــاوران با جامعه
صنعتی کشــور ،ایجاد بســترهای مناســب همــکاری عالقهمندان
بــا شــرکتهای فنــاور در زمینههــای تحقیقاتــی ،صنعتــی،
بازاریابی و فروش و نیز ایجاد بســتر مناســب جهت ارتباط بیشــتر
مصرفکنندگان محصوالت نانو با شرکتهای فناور اشاره کرد.
مخاطبــان اصلــی ایــن رویــداد ،مدیــران ،صنعتگــران ،فعــاالن
صنعتی و جامعه پژوهشــی و فناور در کشــور بوده و شــرکت در این
رویــداد ،بهصــورت رایگان و برای عمــوم عالقهمندان امکانپذیر
بــود .ایــن تریبــون بــا حضــور  63تــن از نانوفنــاوران و مدیــران
صنعتــی فناورینانــوی کشــور و ارائه بیش از  50ســاعت محتوا با
موضوعــات کاربــردی و تجــاری نانــو در بیش از  10حــوزه صنعتی
و در  ۶روز متوالی از روز شــنبه  ۲۴تا پنجشــنبه  ۲۹آبانماه ۱۳۹۹
از ســاعت  ۸تا  ،۱۶بهصورت آنالین طبق برنامه زمانبندیشــده
برگــزار شــد .در ادامه ایــن مطلب بــه ارائههای برگزارشــده در این
رویداد اشارهای خواهیم داشت.
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تریبون نانو و صنعت
نخســتین روز تریبون نانو و صنعت با محوریت صنایع حوزه بهداشــت و ســامت با حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفناوران این حوزه از
ساعت  ۸تا  ۱۶روز شنبه  ۲۴آبان  ۹۹برگزار شد.

مهندس محمدمهدی سیفی؛ مدیر توسعه کسبوکار حوزه بهداشت و سالمت ستاد توسعه
فناورینانو با موضوع تجاریسازی تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی
با توجه به موضوع صنایع حوزه بهداشــت و ســامت ،مدیر توســعه کس ـبوکار حوزه بهداشــت و ســامت ســتاد نانو ،با اشاره به مطالعات
انجا مشــده بازار در زمینه پزشــکی و بهداشــت و ســامت اذعان داشــت« :ارزش بازار تجهیزات پزشــکی در ســال گذشــته ،بر اســاس مرجع
 Fortune Business Insightsبیش از ۴۵۶میلیارد دالر بوده و برآورد میشود که با رشد ۶درصدی تا سال  ۲۰۲۳به میزان ۵۵۰میلیارد دالر
یشــود که بازار تجهیزات پزشکی داخلی ،تا سه
برســد .این در حالی اســت که بر اســاس مرجع اداره کل تجهیزات پزشــکی ایران ،برآورد م 
سال آینده رشدی بیش از ۹درصدی را خواهد داشت که حدود  1٫5برابر رشد بازار جهانی است که نشان از جذابیت این بازار در داخل برای
ورود تولیدکنندگان و فناوران به این حوزه دارد .این شرایط خوب در حالی است که ۷۰درصد این تجهیزات وارداتی است و الزم است تا با
همکاری متخصصان و فناوران ،ســهم تولیدکنندگان داخلی و ســاخت تجهیزات داخلی اضافه شود» .مهندس سیفی در ادامه به تشریح
برنامههای ستاد در حوزه پزشکی ،سالمت و بهداشت پرداخت و سازوکارهای حمایتی ستاد از دستاوردهای این حوزه را تشریح نمود.

مهندس کیوان دبیر؛ مدیر اجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان با
موضوع کیتهای تشخیص سریع پزشکی
مدیر اجرایی شــرکت زیســت ابــزار پژوهان در صحبتهای خود به گســتره محصوالت
این شــرکت به پنج گروه اصلی اشــاره کرد که عبارتاند از کیتهای تشــخیص ســریع،
دستگاه استخراج مواد مخدر یا شیمیایی از زمینهها ،ماسکهای تنفسی ،دستگاههای
اســتخراج اســیدهای نوکلئیک DNA ،و  RNAاز خون و نیز ممانعتکنندههای مبتنی
بــر نانوالیــاف و ماســکهای زیبایی که به گفتــه مهندس دبیر ،برای نخســتین بار این
نوع ماســک ،توســط فناوری موجود در شرکت ساخته میشــود .در کنار تشریح عملکرد
ابزارهــای تولیــدی ،موضــوع کیتهــای تشــخیص ســریع و ماســکهای تنفســی ایــن
شرکت ،جزء محوریترین مباحثی بود که در این ارائه به آن پرداخته شد.

www.zistabzar.com

دکتر نریمان اکبری؛ معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک پیرامون
پانسمانهای نوینترمیم زخم و ضدعفونیکننده برای پایه نانو
دکتر اکبری با ارائه مســتندات ،تأییدیههای پزشــکی ،آزمایشهــا و مجوزهای صادره
درباره هر محصول به اثربخشی هر یک از تولیدات و ویژگیهای ممتاز هریک پرداخت.
بهعنــوان مثــال ،نتایج اثربخشــی محلــول ضدعفونیکننده سیلوســپت بــروی ویروس
آنفوالنزای نوع  ،Aاز جمله این موارد بود.
معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک ،با اشاره به محصوالت متعدد شرکت ،درباره سلوسپت
ســوختگی عنــوان کرد« :ایــن محصول ،بدون الــکل ،بدون بو و رنگ بــوده و مخصوص
یکــردن انواع زخمهای ســوختگی اســت .ایــن محصول قادر بــه نابودی طیف
ضدعفون 
وسیعی از باکتریها ،قار چها و عوامل بیماریزا در محل سوختگی است».
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رویداد بزرگ «تریبون نانو و صنعت» در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناورینانوی کشور برگزار شد

دکتــر پیمــان محمودیهاشــمی؛ مدیــر تحقیق و توســعه شــرکت
پردیس پژوهش فناوران یزد با موضوع کاربردهای نانوهیدروکسی
آپاتیت و نانوزینک اکساید در صنایع آرایشی و بهداشتی
دکتر هاشمی با اشاره به موفقیتها و گواهینامههای شرکت ،با برند تجاری آپاتک،
بــه بیــان محصــوالت و مواد بهداشــتی کاربردی شــرکت و فعالیــت آن در زمینه تأمین
نانومواد و بیومواد در مقیاس صنعتی پرداخت.
یکــی از موضوعــات موردبحــث ،ســاخت محصــول هیدروکســی آپاتیــت کربناتــه
نانوســاختار توســط فناوران شــرکت بود که موفق به اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا
و دارو شــده اســت و به گفته مدیر تحقیق و توســعه شــرکت پردیس پژوهش فناوران
یــزد ،میتوانــد در کاربردهای متعددی از جمله دهانشــویه ،کرمهــا ،فیلرها و نیز انواع
خمیردندان بهکار رود.

www.presearch.ir

دکتر محمدرضا سعادت؛ مدیر مارکت ،فروش و صادرات
شرکت اکسیر نانوسینا با موضوع نانوکورکومین و درمان
بیماران covid19
دکتــر ســعادت در بخشــی از ارائــه خــود اظهــار داشــت« :مطالعات بالینــی انجــام شــده بروی
کورکومیــن بســیار متعدد هســتند کــه در آنها اثرات و خــواص ضدالتهاب ،ضدتکثیر ســلولی و
آنتیاکسیدان کورکومین موردتوجه بوده است .کورکومین یکی از مواد فعال موجود در زردچوبه
اســت کــه در غذاهــا بهصورت رایج مورداســتفاده قرار میگیــرد .مطالعات انجام شــده طی ۲۵
سال گذشته نشان میدهد که کورکومین میتواند برای مقابله با بیماریهایی نظیر سرطان،
آرتــروز ،دیابــت و دردهای مزمن مورداســتفاده قرار گیرد .برخالف پتانســیل بــاالی کورکومین،
دانشمندان معتقدند که بهدلیل فعالیت کم این ماده در محیط بدن ،اثربخشی آن کم است.
کم بودن انحاللپذیری کورکومین عامل اصلی کاهش اثربخشی این ماده است».
اثربخشــی محصــول نانوکورکومیــن در درمان بیمــاران  ،Covid19موضوعی بود که مدیر
صادرات شرکت اکسیر نانوسینا ،در ادامه به تشریح آن پرداخت.

www.ens.co.ir

علی نجفیمهیاری؛ مدیرعامل شرکت طلیعه طب توحید با موضوع
پد ،گاز و پانسمان ضدباکتری و جاذب خون بر پایۀ فناورینانو
مدیرعامــل شــرکت طلیعــه طــب توحیــد محصــوالت ایــن شــرکت را در ســه محــور
دســتهبندی کــرد .دســته اول ،محصوالت مربوط بــه اتاقهای عمل و جراحی اســت
کــه تامپونهــای جراحــی عرضه میشــود .گــروه دوم محصــوالت مخصــوص شــرایط
پــس از جراحــی اســت کــه بــه رده پانســمانها و گازها مربوط میشــود .بحــث بانوان
و درمــان عفونتهــا نیــز در گروه ســوم محصوالت این دســته معرفی شــدند .مهندس
نجفیمهیــاری ،ضمــن تشــریح نحــوه تولید پــد ،گاز و پانســمان ضدباکتــری و جاذب
خــون بــر پایۀ فناورینانو ،به دســتاوردها و افتخــارات و تهدات صادراتی این شــرکت
نیز پرداخت.

www.med3t.com
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تریبون نانو و صنعت
دکتر محمدرضا شاهینی؛ معاون مدیرعامل شرکت پارسحیان با
موضوع نانوکازمتیک بــا مطالعه موردی ضدآفتابها و تولید مواد
اولیه نانو
دکتر شاهینی ضمن معرفی شرکت ،با اشاره به چکیده افتخارات و دستاوردهای این
شرکت ،محصوالت چهار برند آردن ،فولیکا ،هیدرودرم و سانسیف را تشریح نمود.
معــاون مدیرعامــل شــرکت پارسحیــان ،بــا تبییــن فرصتهــای همــکاری از جملــه
فرصتهــای تحقیقاتــی در مرکــز نوآوری پارسحیــان ،فرصتهــای کارآفرینی در مرکز
شــتابدهی پارسحیــان ،فرصت تولید و تولید سفارشــی ،فرصــت قراردادهای انتقال
فنــاوری ،فرصــت ســرمایهگذاری مشــترک و حمایــت از تحقیقــات و پایاننامههــای
برتر ،به صادرات این محصوالت نیز اشــاره کرد و اظهار داشــت که شرکت پارسحیان
بهعنوان صادرکننده نمونه در سالهای متوالی مطرح و مورد تقدیر بوده است.

www.parshayan.com

دکتر سمیه عزیزی؛ مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاک با موضوع
پاککنندههــا ،شــویندهها و ضدعفونیکنندههــای طبیعی بر پایۀ
فناورینانو
دکتــر عزیــزی در بخــش ارائــه محصوالت بهداشــتی و ســامت محور ،اذعان داشــت
که شــرکت دانشبنیان ســتاره تابان پاک ،اولین شــرکت تولیــدی نانوپا ککنندههای
طبیعی در جهان اســت که در حوزههای خانگی ،صنعتی و خودرویی دارای ســه ثبت
اختراع است.
مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاک در این زمینه ،برند  MSKو برند فوراکو را معرفی
کــرد .از مزایــای این محصــوالت میتوان به صرفه اقتصــادی ،بهرهگیری از مواد اولیه
گیاهی و بومی و عدم خورندگی سطوح اشاره کرد.

www.msk-el.com

دکتــر مهــدی قهرمان ترمــه؛ مدیرعامل شــرکت نانوالوند آراد با
موضوع کاربردهای نانونقره در پزشــکی ،کشاورزی ،دامپروری و
آرایشی و بهداشتی
دکتــر قهرمــان ،در بخــش معرفــی محصوالت شــرکت نانوالونــد آراد ،از جمله اســپری
ضدعفونــی و ترمیمکننــده زخــم ،بــه بیــان ویژگیهــا و مزایــای هر یــک از محصوالت
پرداخــت و بــا اشــاره بــه مشــکالت و ســختیهای پیــش رو بــرای اخــذ آزمایشها ،به
مجوزهــای معتبر و گواهینامههای اخذ شــده اشــاره کرد .مدیرعامل شــرکت نانوالوند
آراد ،ضمن تشــریح کاربردهای نانونقره در پزشــکی ،کشاورزی ،دامپروری و آرایشی و
بهداشــتی ،به ذکر اهمیت اســتفاده از این محصوالت در پیشــگیری و درمان زخمها و
بیماریهای عفونی پرداخت.
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مهنــدس کرمــی؛ سرپرســت واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت
داروسازی عماد با موضوع پانسمانهای نانوکریستال نقره
مهندس کرمی ضمن اشــاره به تاریخچه شــرکت ،اظهار داشــت که شرکت داروسازی
عماد ،اولین کارخانه تولید ضدعفونیکننده در اســتان اصفهان و ســومین تولیدکننده
پانسمانهای نانوکریستال نقره در جهان است که توانسته محصوالت متنوعی برای
بازارهای مختلف ،از جمله صنایع غذایی ،پزشکی و دندانپزشکی ،دام و طیور ،اماکن
و خانگی تولید و عرضه نماید .از جمله موارد اســتفاده از پانســمانهای نانوکریســتال
نقــره ایــن شــرکت ،در درمــان ســوختگیهای حــاد و نجات جــان مصدومان ناشــی از
سوختگیهای شدید است.

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه بهداشت
و سالمت بارکد را اسکن کنید.
دومیــن روز تریبــون نانــو و صنعت بــا محوریت صنایع حوزه آب و پســاب در
بخــش صبحگاهی و صنایع نســاجی در بخش عصرگاهــی با حضور مدیران،
کارشناسان و نانوفناوران این حوزه روز یکشنبه  ۲۵آبانماه  ۹۹برگزار شد.

دکتــر محمدصــادق ذاکرحمیــدی؛ مدیرعامل شــرکت پاالیش
پالســما صنعــت بــا موضــوع سیســتم تصفیــه آب و فاضالب با
استفاده از فناوری کویتاسیون پالسمایی

دکتر ذاکرحمیدی ،در ارائه خود به تشریح سیستمهای تصفیه آب و فاضالب با استفاده
از فناوری کویتاســیون پالســمایی پرداخت و در بیان مزایای این فناوری گفت« :در این
روش ،هیچگونه فیلتری اســتفاده نشده اســت ،توان مصرفی به ازای هر مترمکعب آب،
 0٫8تــا  ۲کیلــووات ســاعت بر مترمکعب اســت و همچنیــن قیمت ســاخت و نگهداری و
مصرف روزانهاش پایین است .از طرفی از آنجا که فرایند بهکاررفته در این مدل ،سریع و
در کسری از ثانیه انجام میپذیرد ،بنابراین حوضچه بزرگی موردنیاز نیست».

مهنــدس مرتضــی گالبچــی؛ مدیرعامل شــرکت ایتــوک آفرینان
فناوری با موضوع سیستم تصفیه فاضالب صنعتی
وی بــا اشــاره بــه مزایای روش جزیرهای یــا روش توزیع شــده تصفیه آب فاضالب
گفــت« :در مواردی مانند فاضالبهای بیمارســتانی و صنایــع مختلف ،با توجه به
ویژگیهــای انحصــاری و آنالیــز فاضالب هر بخش ،بهتر اســت کــه از اختالط انواع
فاضــاب تجهیــزات و بخشهای مختلــف ،ممانعت به عمل آمــده و بهطور مجزا
اقدام به هدایت و تصفیه آنها شود .این همان روش توزیع شده تصفیه فاضالب
نام دارد».

www.itokco.ir
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تریبون نانو و صنعت
دکتر مهدی شفیعیقاسمی؛ مدیرعامل شرکت آتیهپردازان ظهور
شــریف پیرامون آندهای اکســید فلزی مختلط ( )MMOو کاربرد آن
در صنعت تصفیه آب و پساب
مدیرعامــل شــرکت آتیهپــردازان ظهور شــریف ،رســالت شــرکت را در تولیــد تجهیزات
بــا فناوری پیشــرفتهای دانســت کــه یا پیش از این در کشــور وجود نداشــته و یا وجود
آنهــا ،نیــاز بــازار را تأمیــن نمیکــرده اســت .با توجــه به گســتره فعالیتهای شــرکت،
صنایــع هدف شــرکت بهصــورت متمرکــز ،را صنایــع نفــت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی،
صنایــع حــوزه آب و فاضالب و حوزه ســامت برشــمرد .دکتر شفیعیقاســمی ،با معرفی
محصوالت این شــرکت در حوزه آب ،بهعنوان نمونه به تشــریح مکانیزم سیستمهای
الکتروکلرینیشن ،برای گندزدایی از آب بهعنوان گزینهای برای جایگزینی استفاده از
گاز کلر و جلوگیری از خطرات استفاده از گاز کلر پرداخت.

www.apclor.com

مهنــدس بهاره کاویانــی؛ مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شــرکت
پیــامآوران نانوف ـنآوری فردانگــر ( )PNFبــا موضــوع تصفیــه آب و
پساب با استفاده از فناوریهای نوین
مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره شــرکت پیــامآوران نانوفــنآوری فردانگــر (،)PNF
خدمات شــرکت را در تصفیه آب و پســاب شــامل حذف آرســنیک و فالت سنگین از آب،
حــذف نیتــرات از آب آشــامیدنی ،نمکزدایــی از آب و پســاب ،کدورتزدایــی ،تصفیــه
پساب صنعتی بیان نمود و به معرفی توانمندیهای شرکت در تولید دستگاههای تولید
نانوکلوئیدهای فلزی و دستگاههای تصفیه آب مانند دستگاه نانوکویتاسیون پرداخت.
مهنــدس کاویانــی در ادامــه به موارد اســتفاده از تجهیزات این شــرکت برای تصفیه آب
آشــامیدنی در جایجای کشــور اشــاره کرد و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این تجهیزات
را توضیح داد.

www.pnf-co.com

مهنــدس عارف دادگســتر؛ مدیرعامل شــرکت نانوحباب انرژی
بــا موضــوع ژنراتور نانوحبــاب واتوکــس در فراینــد تصفیه آب و
فاضالب
مهنــدس دادگســتر پــس از معرفــی شــرکت بــه معرفــی فنــاوری نانوحبــاب و
مشــخصات آن ،کاربردهــای ایــن فنــاوری و ویژگیهــای آن پرداخــت و در ادامه
ژنراتورهــای نانوحبــاب انــرژی را معرفــی کرده و با ذکــر مزایا و ویژگیهــا ،به بیان
نتایــج و آنالیزهــای صورتگرفتــه در زمینه تصفیــه آب با اســتفاده از این فناوری
پرداخــت .معرفی برند واتکــس ( )WATOXو کاربردهای ژنراتور واتوکس در آب
و پســاب بخش دیگری بود که در این ارائه توســط مدیرعامل شــرکت نانوحباب
انرژی ،معرفی شد.
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دکتر علیاکبــر بابالو؛ مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شــرکت
دانشپژوهــان صنعــت نانو بــا موضــوع تصفیه آب و پســاب با
فناوری نانوغشاهای سرامیکی
دکتــر بابالــو با ذکر ایــن مطلب که شــرکت دانشپژوهان صنعت نانو با هدف توســعه
دانش فنی محصوالت دانشبنیان بهخصوص در زمینه تولید غشاهای نانوسرامیکی
شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت ،در بیــان اهمیــت تصفیــه و بازچرخانــی پســاب و آب
آشــامیدنی ،بــه پایینبودن کیفیت آب آشــامیدنی ،کمبود منابع آبــی ،اهمیت اصالح
الگوی مصرف و مســائل زیســتمحیطی اشــاره کرد .مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره
شــرکت دانشپژوهــان صنعــت نانــو اضافــه کــرد کــه ما بــا ســامانههای تصفیــه آب و
کــدورتزدای آبــی کــه ارائــه کردهایــم میتوانیم بــار میکروبــی و کدورت را کــه یکی از
معضالت اصلی در شهرها و روستاهاست ،برطرف کنیم.

http://dpsn.ir

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه صنایع آب
و پساب بارکد را اسکن کنید.
مهنــدس رحیــم حجتی؛ مدیرعامل شــرکت کاســپر بــا موضوع
منسوجات هوشمند بر پایۀ فناورینانو
مهنــدس حجتــی در بخشــی از ارائــه خــود بــه معرفی شــرکت و محصــوالت این شــرکت و
تمرکــز بر چند محصول جدید این شــرکت شــامل جورابهای ضدباکتــری ،زیرپوشهای
ضدباکتــری ،حول ههــای ضدباکتری و ســوپرجاذب با برنــد بیرانو ،پیشبندهــای آبگریز
و چربیگریــز بهویــژه بــرای نــوزادان و کــودکان و لبــاس تــب نمای نــوزادی با برنــد بیرانو،
پرداخت .مدیرعامل شرکت کاسپر از استقبال باالی هموطنان از محصوالت و منسوجات
هوشمند بر پایۀ فناورینانو اشاره نمود و ضمن اشاره به موفقیتهای این شرکت ،ظرفیت
فعالیت در این عرصه را از نقطه نظر ملی و بینالمللی ،امری بسیار قابلتوجه دانست.

مهنــدس حمیدرضا بیانی؛ مدیــر کارخانه تهــران زرنخ پیرامون
معرفی شرکت و محصوالت و الیاف با فناوری پیشرفته نانو
مهنــدس بیانــی در معرفــی کارخانجات گــروه تولیــدی صنعتی تهرانــی ،این گروه
را مشــتمل بــر ســه شــرکت تهران زرنــخ ،تهــران تکنخ و تکرنــگ نخ دانســت که با
محصوالتی همچون انواع نخ  POYو نخ  DTYپلیاستر و نایلون  ۶در ظرافتهای
مختلف بهصورت مات ،نیمهمات و براق و همچنین رنگی با توجه به نیاز مشتری
در تولید محصوالت متنوع فعالیت دارد .مدیر کارخانه تهران زرنخ ،ضمن اشاره به
دستاوردهای مهم زرنخ ،به گستره محصوالت نساجی این گروه صنعتی و استفاده
کارخانجات تولیدی و شرکتهای متنوع نساجی از محصوالت آن پرداخت.

www.zarnakh.com
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تریبون نانو و صنعت
مهــدی زنــدی؛ مدیرعامــل شــرکت طــراوت افــق زندگــی پیرامــون
اجــرای مراقبــت تکاملــی نــوزادان نارس با پوشــاک بهینهشــده با
فناورینانو
مهنــدس زنــدی؛ مدیرعامل شــرکت طــراوت افق زندگــی در معرفی شــرکت طراوت
افــق زندگــی ،تولیدکننــده محصــوالت بســتالیف  ،BEST LIFEاظهــار داشــت کــه
این شــرکت با تولید انواع البســه ،ملزومات جانبی پارچهای مرتبط با نوزادان نارس
و همچنیــن ارائــه محصوالت ضــروری و تجهیزات مصرفی ،مورداســتفاده در بخش
 NICUاز محل تولید یا واردات ،تالش میکند تا دغدغه والدین را در دوران تکمیل
رشــد نوزاد و تا پیش از ُنهماهگی ،به حداقل رســانده و همراهی با نوزاد و خانواده را
تا پایان دوره نوزادی ادامه دهد.

www.bestlifegp.com

مهندس امین مقدم؛ مدیرعامل و عضو هیئتمدیره کارخانجات
نساجی زرباف امین با موضوع تولید پارچههای تاریوپودی ،پتوی
داخل پرواز با خاصیت کندسوزی و ضدباکتری بر پایۀ فناورینانو
مهنــدس مقــدم ،اســتفاده از نانــوذرات فلــزی و ا کســیدفلزی ،ایجــاد خاصیــت
ضدباکتــری در منســوجات ،پایــداری خــواص پــس از شستوشــو ،ســازگاری بــا
تکمیــل کندســوز و آبگریــز و قابلیــت اجــرا بــروی انــواع پارچــه را از ویژگیهــای
محصــوالت مبتنــی بــر فناورینانــوی ایــن شــرکت عنوان کــرد و به دســتگاهها و
ماشــینآالت موجود در این کارخانجات ،محصوالت و گواهینامههای اخذشــده
این شرکت از مراجع قانونی و تأییدیههای مرا کز ذیربط اشاره کرد .مدیرعامل و
عضو هیئتمدیره کارخانجات نســاجی زرباف امین ،ضمن اشــاره به محصوالت
باکیفیــت نســاجی مقدم ،توصیحات مشــروحی پیرامون نحــوه تولید پارچههای
تاریوپــودی ،پتــوی داخــل پــرواز بــا خاصیــت کندســوزی و ضدباکتری بــر پایۀ
فناورینانو ارائه داد.

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه صنایع نساجی
و پوشاک بارکد را اسکن کنید.
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رویداد بزرگ «تریبون نانو و صنعت» در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناورینانوی کشور برگزار شد
ســومین روز تریبون نانو و صنعت با حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفناوران این حوزه و با محوریت صنایع ساختوساز
و عمران در بخش صبحگاهی و معرفی برخی از برنامههای توســعه صنعتی ســتاد نانو در بخش عصرگاهی از ســاعت  ۸تا ۱۶
روز دوشنبه  ۲۶آبان  ۹۹برگزار شد.

مهنــدس محمــد یوســفی؛ مدیــر توســعه کســبوکار حــوزه ساختوســاز ســتاد ویــژه توســعه
فناورینانو با موضوع فرصتهای فناورینانو در صنعت ساختوساز
مهنــدس یوســفی ضمــن تشــریح برنامههای صنعتی ســتاد در حوزه ســاخت و ســاز ،به تبییــن حمایتهای موجود برای توســعه
صنعتــی در ایــن عرصــه پرداخــت .مدیــر توســعه کســبوکار حــوزه ساختوســاز ســتاد نانــو ،در خصوص تعــداد محصــوالت حوزه
ساختوساز اظهار داشت که تاکنون بیش از  ۱۳۰محصول توسط بیش از  ۶۸شرکت ،شامل شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگ
با تنوع باال و با کاربردهای متفاوت و در زمینههای مختلف به ثبت رسیده است .یوسفی از ظرفیت باالی این حوزه در بهکارگیری
فناورینانو سخن گفت و بر لزوم استفاده از فناوریهای کارآمد در ساختوساز تأ کید کرد.

دکتــر ســعید بزرگمهرنیا؛ مدیر تحقیق و توســعه شــرکت آپتوس
ایــران بــا موضــوع کفپوشهــای بتنــی توانمنــد حــاوی ذرات
نانوسیلیس
دکتر بزرگمهرنیا در این ارائه ،نمونه محصوالت شرکت آپتوس ایران از جمله قطعات
بتنی شــامل کفپوشهــای بتنی ،بلوکهای ســبک ،جدولهای بتنی ،نیوجرســی،
دیوارهــای پیشســاخته بتنــی ،پنلهای بتنی نما ،بتنهای مســلح به الیاف شیشــه
( )GFRCرا نام برد و عملکرد ،کاربرد و ویژگیهای هر یک از این محصوالت یادشــده
را توضیــح داد .کفپوشهــای بتنــی توانمنــد حاوی نانــوذرات ،از جملــه محصوالتی
بود که مدیر تحقیق و توســعه شــرکت آپتوس ایران به تشــریح آن پرداخت و با اشــاره
بــه مشــخصات فنــی و نحوه تولیــد آن ،از رضایت صنایــع و کاربردهــای اجرایی آن در
پروژههای بزرگ صنعتی سخن گفت.

www.aptusiran.com

تمــدیــره شــرکــت
م ـه ـنــدس ع ـلــی سـیـ دمـعـصــومــی؛ ع ـضــو ه ـی ـئ ـ 
نانوپیشتاز پارس با موضوع کاشیهای ضدباکتری دائمی بر پایۀ
فناورینانو
عضــو هیئتمدیره شــرکت نانوپیشــتاز پارس در این بخــش از ارائه خود به تبیین
اهمیت اســتفاده از کاشــیهای ضدباکتری دائمی بر پایۀ فناورینانو و نحوه تولید
آن پرداخت .به گفته وی ،کاشیهای ضدباکتریشده با لعاب تولیدی این شرکت
قــادر اســت که بر طیــف قابلتوجهــی از میکروارگانیزمهــا شــامل باکتریهای گرم
مثبت و منفی و قار چها ،اثرگذار باشد و سطح کاشی را عاری از چنین آلودگیهایی
کند.

www.nanoptz.com
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تریبون نانو و صنعت
دکتــر محمــد کاظمــی پیل ـهرود؛ مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت
بهسرام با موضوع کاشی و سرامیک ضدلک بر پایۀ فناورینانو
دکتر کاظمی پیلهرود ،در حالی که در ساعت  ۲بامداد از خارج از کشور در تریبون نانو
صنعــت ،حضور یافته بود ،با ســرفصلهای معرفی شــرکت ،معرفــی محصوالت ،بیان
ارتبــاط محصــول با فناورینانو ،ویژگیها و تمایزهای محصول با محصوالت مشــابه
معمولــی ،معرفــی افتخــارات و توانمندیهــا ،اطالعات تمــاس و ارتباط با شــرکت ،به
ارائه توضیحات پرداخت .مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهسرام ،ضمن تشریح نحوه
تولید و استفاده کاشی و سرامیک ضدلک بر پایۀ فناورینانو ،به بازار این محصوالت
و اهمیت استفاده از آن در صنایع ساختوساز اشاره کرد.

www.behceramco.com

مهنــدس علیرضــا قضــاوی؛ مدیــر بازرگانــی شــرکت کالر پویــا بــا
موضوع شیرآالت با پوشش نانومتری تزیینی
مهندس قضاوی در ارائه خود به توضیح محصوالت و وجه تمایز و ویژگیهای شیرآالت
با پوشــش نانومتری تزیینی پرداخت .مدیر بازرگانی شــرکت کالر پویا در بیان ســیر تولید
محصول از ماده اولیه تا محصول نهایی به توضیح مراحلی همچون تهیه برنج از شهید
باهنر کرمان و ماشینکاری و تراشکاری شمشهای اکستروژن و سپس پرداخت و پولیش
و در نهایت آبکاری کروم و ایجاد نانوپوشش با روشهای فیزیکی را شرح داد .وی افزود
کــه در ایــن کارخانه ،فرایند آبکاری کــروم در طی دو فرایند در دو مرحله نیکل نیمهبراق و
وان بعدی نیکل براق آبکاری میشود و در مرحله آخر نانوپوشش داده میشود.

www.kelarpooya.com

مهندس محمد حبیبی؛ مدیرعامل شــرکت توسعه هنر متین
با موضــوع درپوش و دریچههــای نانوکامپوزیتــی فاضالبهای
شهری و ساختمانها
مهنــدس حبیبی ،در توضیــح دریچههای آدمرو گفت« :این محصوالت در واقع
یــک صفحــه قابلجابهجایــی از دربی بــروی دهانه بــاز آدمرو ،هســتند که برای
جلوگیری از سقوط افراد به درون آن است».
مدیرعامــل شــرکت توســعه هنر متین ،ضمــن تبیین اهمیت اســتفاده از درپوش
و دریچههــای نانوکامپوزیتــی فاضالبهــای شــهری و ســاختمانها ،بــه کاهــش
هزینههای شهرداریها و صنایع در استفاده از این محصوالت تأ کید کرد.

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه عمران
و ساختوساز بارکد را اسکن کنید.
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رویداد بزرگ «تریبون نانو و صنعت» در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناورینانوی کشور برگزار شد

مهندس رضا ســلطانعلیزاده؛ مدیر شــبکه تبادل فناورینانو با موضوع دسترســی به منابع نامحدود
برای سازمان شما
مدیر شبکه تبادل فناورینانو با اشاره به نقش ،تعداد و ساختار شبکهای کارگزاران در فعالیتهای شبکه تبادل ،به چالشهای فناوری و
نوآوری و مکانیسمهای حمایتی پروژهها پرداخت و وضعیت پروژههای شبکه تبادل فناوری ،را در حوزههای مختلف صنعتی معرفی کرد.
مهندس ســلطانعلیزاده در بخشــی از ارائه خود به بیان توضیحاتی پیرامون ســهم و توانمندیهای مکمل شرکتهای دانشبنیان
و شــرکتهای صنعتــی در اقتصــاد کشــور پرداخــت و بــر رویکــرد شــبکه تبــادل برای حل بخشــی از مشــکالت صنایــع بــا فناورینانو و
حمایتهای صنعتی تعریفشده در آن تأ کید کرد.

مهندس سیدهادی حسینی؛ مدیر برنامه چالش فناوری و نوآوری با موضوع یافتن بهترین متخصص
برای سختترین مسئله :برنامه چالشهای فناوری و نوآوری
مهندس حسینی با موضوع یافتن بهترین متخصص برای سختترین مسئله به توضیح برنامه چالشهای فناوری و نوآوری پرداخت.
تشــریح فضای ارتباطی بین صنعت و دانشــگاه ،نوآوری بســته و نوآوری باز ،موضوع واســطههای نوآوری و تبیین چالشهای فناوری و
نوآوری ،سرفصلهایی بودند که مدیر برنامه چالش فناوری و نوآوری ،در این بخش از تریبون نانو و صنعت به توضیح آنها پرداخت.

مهندس ســعید طالعی؛ کارشــناس برنامه چالش فناوری و نوآوری با موضوع چگونه در برنامه
چالش مشارکت کنیم؟
بــه گفتــه مهنــدس طالعــی ،چالشهــای نــوآوری ،رقابتی در بــازه زمانی مشــخص جهــت دریافت پاســخی فناورانه برای مســئلهای
مشخص است .اینوتن بهعنوان یکی از برنامههای شبکه تبادل فناورینانو متولی اجرای چالشهای فناوری و نوآوری است که در
حال حاضر  ۴۷مسئله تعریف شده ۴۴ ،فراخوان منتشر شده ۱۵۲۲ ،طرح ارائه و غربال شده ۱۳۳ ،طرح برای ساخت نمونه برگزیده
شده ۲۴ ،چالش در جریان و  ۱۴چالش نیز پایان یافته است.

مهنــدس ســمانه گشــتیآذر؛ مســئول واحــد ارزیابــی محصــوالت بــا موضــوع معرفــی واحــد ارزیابــی
محصوالت نانو و صدور گواهی نانومقیاس
محورهــای بحــث مهندس گشــتیآذر ،عبارت بودند از :ضرورت ارزیابی محصوالت ،معرفی چارت ســازمانی ،شــاخصهای ارزیابی،
توضیحاتی پیرامون نشان تأییدی نانو و اشاره به سایر فعالیتها و حمایتها.
مسئول واحد ارزیابی محصوالت ضمن اشاره به اینکه ارزیابی و ممیزی محصوالت و حمایت از این شرکتها و نیز بررسی پروندهها
توسط کارشناسان و بازرسان ذیصالح انجام میگیرد ،به توضیح روند اخذ گواهی نانومقیاس آزمایشی و صنعتی پرداخت.

مهندس شکوه خلیلیفرد؛ مدیر برنامه نانومچ با موضوع معرفی برنامه طر حهای نوآورانه فناورینانو
(نانومچ)
مهنــدس خلیلیفــرد ،بــه معرفــی برنامه طر حهــای نوآورانه فناورینانــو (نانومچ) پرداخت و اذعان داشــت که برنامه تجاریســازی
فناورینانو ( ،)Nano Matchیک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طر حهایی است که در حوزه فناورینانو به نمونه اولیه رسیدهاند.
فناوران ،شــرکتهای نوپا ،پژوهشــگران و جامعه دانشــگاهی ،بهعنوان طرف عرضه و شرکتهای صنعتی و سرمایهگذاران خطرپذیر
و مســتقل ،بهعنوان طرف تقاضا ،از جمله مخاطبان این برنامه هســتند .مدیر برنامه نانومچ ،در بخشــی از ارائه خود به حمایتهای
موجود از طر حهای نوآورانه فناورینانو پرداخت.
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تریبون نانو و صنعت
مهنــدس محســن قربانــی؛ مدیــر برنامه توانمندســازی کس ـبوکارهای نوپــای نانو با موضوع تشــریح
برنامه توانمندسازی کسبوکارهای نوپای نانو
مهندس قربانی با طرح این پرســش که موانع اصلی رشــد ســریع کســبوکارهای نوپای نانو چیســت ،به تبیین عوامل متعدد اثرگذار
همچون مشکالت بازار ،مدل کسبوکار ،سرمایه ،تیم و مجوز اشاره کرد و چنین موانعی را از عوامل عدم توانایی برخی استارتآپها
و مجموعههای اســتارتآپی در رســیدن به رشــد و موفقیت عنوان کرد .مدیر برنامه توانمندسازی کسبوکارهای نوپای نانو ،در این
راستا برنامه پل را معرفی کرد که برای حل مشکالت موجود به فاز طراحی و اجرا درآمده است.

برای مشاهده مشروح ارائههای معرفی برخی از برنامههای
توسعه صنعتی ستاد نانو بارکد را اسکن کنید.
چهارمیــن روز تریبــون نانــو و صنعــت بــا محوریت صنایــع پلیمــری ،کامپوزیت ،رنگ
و رزیــن بــا حضور مدیران ،کارشناســان و نانوفنــاوران این حوزه از ســاعت  ۸تا  ۱۶روز
سهشنبه  ۲۷آبان  ۹۹برگزار شد.

مهندس مجتبی باقری؛ مدیر توســعه کس ـبوکار حوزه کامپوزیت ،پلیمر ،رنگ و رزین ســتاد توســعه
فناورینانــو بــا موضــوع معرفــی مرکز توســعه نانوکامپوزیت ،رنــگ و رزین ســتاد توســعه فناورینانو و
حمایتهای آن
مهنــدس باقــری ،در بخــش معرفــی مرکــز توســعه نانوکامپوزیت ،رنــگ و رزین ،به ارائــه مطلب پرداخــت و مأموریتهــای این مرکز،
شــامل کمــک بــه رســوخ فناورینانو در حوزههای مختلف صنعتی کشــور ،تولید محصوالت بــا کیفیت با تکیه بر تــوان داخلی ،ایجاد
زیرســاختهای الزم بــرای ایجــاد دانــش فنی در حــوزه فناورینانو و توســعه بازار محصوالت نانوفناورانه در ســطح بینالمللی و ســایر
حمایتها و برنامههای صنعتی ستاد در این حوزه را توضیح داد.

دکتــر رســول لســانخوش؛ مدیرعامــل شــرکت بســپار پیشــرفته
شریف با موضوع مستربچهای پلیمری و بستهبندیهای وظیفهدار
محورهــای صحبتهای دکتر لســانخوش ،شــامل معرفی شــرکت ،معرفــی محصوالت،
یهــا و تمایزهــای محصــول بــا محصــوالت
بیــان ارتبــاط محصــول بــا فناورینانــو ،ویژگ 
مشــابه معمولــی ،معرفی افتخــارات و تأییدیهها ،معرفی راههای فروش و دسترســی خرید
محصوالت شرکت ،بیان توانمندیها و فرصتهای صادراتی ،بیان فرصتهای همکاری
تحقیقاتــی ،بازاریابی و فــروش ،اعطای نمایندگی ،همکاری با صنایع و مخاطبان و اعالم
نیازها و رفع نیازها ،اعالم اخبار مهم شرکت در خصوص افزایش تولید ،محصوالت جدید،
توانمندیهای صنعتی برجسته در حل مشکالت شرکتها ،صنایع و عموم مردم جامعه و
بیان راههای ارتباطی با شــرکت بود .مدیرعامل شــرکت بسپار پیشرفته شریف در این ارائه
به تشریح مستربچهای پلیمری و بستهبندیهای وظیفهدار تولیدی این شرکت پرداخت.
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مهنــدس محمــد فرهادیــه؛ مدیــر بازرگانــی بینالملل شــرکت آریا
یهــای نانــو در مــواد پلیمــری و
پلیمــر پیشــگام پیرامــون افزودن 
پالستیکی و سازگارکنندههای مالئیکه
از جمله محورهای ارائه مهندس فرهادیه ،بیان توضیحاتی پیرامون سازگارکنندههای
مالئیکه ،چس ـبهای بین الیهای مالئیکه ،مســتربچهای افزودنی و نانوافزودنیهای
پلیمــری کــه ب هطــور خاص در ایــن ارائه مطرح شــد .این محصوالت صنعتــی مبتنی بر
فناورینانــو ســاخت داخل بــوده و در صنایع گوناگون و بهطور ویــژه در صنایع خودرو،
ساختمان و نساجی و بستهبندی کاربرد دارد.

www.ariapolymer.ir

مهنــدس مهــدی جمشــیدیان؛ مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت
پویــا پلیمــر تهران بــا موضوع تأثیــر نانوکربنات کلســیم بر خواص
مکانیکی و نوری فیلمهای پلیاتیلن

مهنــدس جمشــیدیان اظهــار داشــت کــه شــرکت پویــا پلیمر تهــران ،ضمــن تأمین
بخــش عمــدهای از نیاز شــرکتهای معتبــر مصرفکننــده داخلی ،بالغبــر ۳۰درصد
از محصــوالت تولیــدی خود را به کشــورهای مختلــف از جمله کــره جنوبی ،آلمان،
روسیه ،ا کراین ،ازبکستان ،گرجستان ،آذربایجان ،سوئیس ،کانادا ،ترکیه ،عراق،
پاکستان و تمامی کشورهای آسیای میانه و قفقاز صادر میکند.

www.pooyapolymertehran.com

م ـه ـنــدس پـ ـگ ــاه گ ــوش ــه؛ م ــدی ــر ت ـح ـق ـیــق و تــوس ـعــه شــرکــت
پــاکــان پــاسـتـکــار بــا مــوضــوع کـیـسـ ههــای ضــدبــاک ـتــری بــر پایۀ
فناورینانو
مدیر تحقیق و توســعه شــرکت پــاکان پالســتکار در خصوص کیســههای ضدباکتری
گفــت« :این کیســهها از رشــد میکروارگانیســم بروی مــواد غذایی جلوگیــری کرده و به
همین دلیل فساد ماده غذایی به تأخیر افتاده و عمر مفید محصوالت غذایی افزایش
مییابد».
مهنــدس گوشــه در ادامــه بــه بیــان ویژگیهــای کیســه ضدباکتــری آیــری پالســت،
پرداخت و بهرهگیری این محصول از فناورینانو ،زیستتخریبپذیر بودن ،مقاومت
بــه رشــد کپــک و باکتــری مــواد غذایی و نیــز توانایــی افزایــش مانــدگاری محصوالت
غذایی را از مزایای این محصوالت برشمرد.

www.Pakanplastkar.com
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س ارشــد واحــد تحقیــق و توســعه
دکتــر فرزانــه طباطبائــی؛ کارشــنا 
شـــرکت شـــمیم پلیمـــر کوثـــر بـــا موضـــوع نانوکامپوزیتهـــای
پلیمری

دکتــر طباطبائــی ،بــا توضیــح اینکــه ایــن شــرکت دانشبنیــان تولیدکننــده
پلیمرهای مهندســی و تقویتشــده اســت به اســتانداردهای بینالمللی اخذشــده
ایــن شــرکت اشــاره کــرد کــه محصــوالت آن در صنایــع مختلفی همچــون صنایع
خودرویــی ،صنایــع بســتهبندی ،لوازمخانگــی ،حملونقــل ،لولــه و پروفیــل و…
کاربرد دارند.

www.shamimpolymer.com

مهنــدس نویــد کاوس ـیمقدم؛ معــاون فنــی و تحقیــق و توســعه
شــرکت تولیدی شــیمیایی فام گســتر ماهان با موضوع رنگهای
پودری الکترواستاتیک ،کاربرد و مزایا
محورهــای ارائــه مهنــدس کاوســیمقدم ،شــامل بیــان تاریخچــه رنگهــای
الکتروستاتیک ،فرایند تولید و اعمال رنگهای پودری ،مزایای استفاده از رنگهای
پــودری ،انــواع رنگهــای پــودری و دســتهبندی کیفــی ،پوشــشهای پــودری نانــو،
رنگهــای پــودری اپوکســی پلیاســتر ،پوشــش پــودری پلیاســتر ،رنگهــای پودری
اپوکســی ،پوشــشهای پودری ) ،FBE (FUSION BONDED EPOXYنمونههای
عملیاتی تست رنگ پودری ،توانمندیها و نوآوریها در حوزه پوششهای تخصصی
رنگهای الکتروستاتیک ،راههای فروش و دسترسی به محصوالت شرکت فام گستر
ماهــان ،توانمندیهــای صنعتــی و افتخــارات ،محصــوالت و فرصتهــای صادرات،
حضور در نمایشگاهها و رسانههای تصویری و تولید محتوا بود.

www.famgostarmahan.com

دکتر ایمان علیبخشــی؛ مدیرعامل شــرکت اطلس پوشــش
محافظ با موضوع نانوپوششهای آلی محافظ سطوح
دکتر علیبخشی ،پس از معرفی شرکت ،به توضیح دالیل اهمیت پوششهای
آلی ،انواع تقســیمبندی پوشــشهای کاربردی ،ســامانههای پوششــی و سپس
معرفی محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ پرداخت.
مدیرعامــل شــرکت اطلــس پوشــش محافــظ ،بــه محصــول ال ک حــاوی جــزء
نانومتــری بــا خــواص حفاظــت از زیرالیههــا در برابــر اشــعه  ،UVاشــاره کــرد کــه
مناســب جهت اســتفاده برای پنلهای پلیمری مانند دیوارپوشهای  PVCو با
کاربرد نمای ساختمان و نیز مناسب جهت سطوح چوب و پلیوود ،هستند.
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پرویــن قدس؛ مدیرعامل شــرکت رنگ کیمیای قــم با موضوع
نانوپوششهای مقاوم در برابر خوردگی
مدیرعامــل شــرکت رنــگ کیمیــای قــم و عضــو هیئتعلمــی و مدیریتــی تعاونــی
تولیدکننــدگان رنــگ و رزین تهران ،ضمن معرفی این شــرکت ،بهعنوان تولیدکننده
انواع رنگ ،رزین ،رنگهای نانو و تینر و موفقیت آن در کسب عنوان نمونه استان
قــم در زمینــه تولید اســتاندارد و با کیفیت شــده ،به معرفی محصوالت شــرکت رنگ
کیمیــای قم شــامل رنگهــای صنعتــی ،ســاختمانی ،روغنــی ،پالســتیک ،دریایی،
ترافیکی ،ســوله ،ضدزنگ و پوشــشهای نانو پرداخت .کسب عنوان کارآفرین برتر
صنعت و معدن ،پیشکســوت نمونه صنعتی اســتان قم ،تولیدکننده نمونه در زمینه
تولید استاندارد و با کیفیت از دیگر موفقیتهای مطرح است.

www.kimiaqompaint.com

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه صنایع پلیمری،
کامپوزیت ،رنگ و رزین بارکد را اسکن کنید.
پنجمیــن روز تریبــون نانــو و صنعت بــا محوریت صنایع نفــت ،گاز ،پاالیش،
پتروشــیمی ،صنایــع نیروگاهــی و نانومواد با حضــور مدیران ،کارشناســان و
نانوفناوران این حوزه از ساعت  ۸تا  ۱۶روز سهشنبه  ۲۸آبان  ۹۹برگزار شد.

دکتر محمدامین علوی؛ مدیر توسعه کسبوکار حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی ستاد توسعه فناورینانو
بــا موضــوع برنامههــا ،سیاســتها و حمایتهای ســتاد ویژه توســعه فناورینانــو در حوزه نفــت ،گاز و
پتروشیمی
دکتــر علــوی ،برنامههــای گــروه توســعه صنعــت بــرای حــوزه نفت ،گاز و پتروشــیمی را در ســه محور شــامل شــبکه تبــادل فناوری،
چالشهای فناوری و نوآوری و توسعه درونزا برشمرد و با بیان زنجیره فعالیت در صنعت نفت از بحث حفاری تا توزیع ،عمده تمرکز
فناورینانو را در مرحله اســتخراج و فراوری و پاالیش مطرح کرد .مدیر توســعه کســبوکار حوزه نفت ،گاز ،پتروشــیمی ســتاد توســعه
فناورینانو ،در ادامه به حمایتهای صنعتی این ستاد در این حوزه و در راستای توسعه صنعتی فناورینانو پرداخت.

مهندس مجید جمشیدیان؛ مدیر فنی و بازرگانی شرکت پتروپژوهان
نانوگستر با موضوع سیاالت حفاری بر پایۀ فناورینانو
مهنــدس جمشــیدیان بــا معرفی نانوافزایه ســیال حفــاری با نام تجــاری ناکول ،این
نانوافزایــه را جایگزینــی بــرای گلهای روغنی دانســت کــه جهت پایدارســازی دیواره
چاههــای نفــت کاربــرد دارنــد .ایــن محصــول ایرانــی ،مبتنــی بــر فناورینانــو بــوده و
تأییدیههــای فراوانــی از مراجع ذیصــاح اخذ کرده و اکنون به تولید صنعتی رســیده
اســت .مدیر فنی و بازرگانی شرکت پتروپژوهان نانوگستر ،ناکول را در اصل یک افزایه
یا  High-Performance Water-Base Drilling Fluidدانســت که مشکالت بسیاری
را در صنایع نفت حل کرده است.
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دکتـــر احمدرضـــا کشـــاورز؛ سرپرســـت مهندســـی و تحقیقـــات
کاتالیســـت شـــرکت صنایـــع نفـــت و گاز ســـرو پیرامـــون کاربـــرد
نانوکاتالیســـتها در صنایـــع پتروشـــیمی ،پاالیـــش و فـــوالد
دکتــر کشــاورز در ایــن ارائــه بــه معرفــی و تاریخچــه شــرکت و محصــوالت ،تشــریح
واکنشهــای کاتالیســتی و عملکــرد شــرکت ســرو در حــوزه صنایعــی همچــون فــوالد،
پرداخــت .وی ضمــن معرفــی ایــن شــرکت دانشبنیــان ،اظهــار داشــت کــه بــا جذب
نخبگان ،شرکت صنایع نفت و گاز سرو بهعنوان تولیدکننده بزرگ نانوکاتالیستهای
مصرفی در صنایع پتروشیمی ،پاالیش و فوالد ،موفق به  40٬000٬000یورو صرفهجویی
ارزی ،و دستیابی به بیش از ۸۰درصد بازار گاز سنتز و هیدروژن از سهم بازار پتروشیمی
و پاالیش با دانش فنی صددرصد ایرانی شده است.

www.sarvco.com

دکتــر حســن برگز یــن؛ مدیرعامل شــرکت پــاکان آ تیه نانــو دانش
بــا موضوع عایقهــای حــرارت ،صوت و رطوبــت پیشــرفته آیروژل
نانومتخلخل
دکتر برگزین ،در ارائه خود به تشــریح عایقهای حرارت ،صوت و رطوبت پیشــرفته
آیــروژل نانومتخلخــل پرداخت و ویژگی و نحوه تولید محصوالت این شــرکت را بیان
نمــود .مدیرعامل شــرکت پــاکان آتیه نانو دانش ،با ذکر ایــن نکته که به لطف تالش
نانوفناوران کشــور در عرصه صنعت ،رقابتیترین قیمت تولید انواع این نوع عایقها
را در دنیا ،کشورمان دارد ،اظهار داشت که با تالش نخبگان مجموعه ،در این مسیر
بــه تولیــد و عرضــه ایــن مواد با فنــاوری باال ،رســیده و در تولید صنعتــی آنها فعالیت
داریم.

www.irogel.com

دکتر مجید جعفری ،نماینده مدیرعامل هلدینگ
-AICســرامیکهای صنعتــی اردکان بــا موضــوع ســرامیکهای
صنعتی بر پایۀ فناورینانو
محورهــای ارائــه دکتر جعفری ،شــامل معرفــی هلدینگ ســرامیکهای صنعتی اردکان
( ،)AICمحصوالت تولیدی هلدینگ ،شرکتهای تحت پوشش هلدینگ ،محصوالت
هلدینــگ و صنایــع مصرفکننده ،کاتالیس ـتهای نانویی (مانند نانوکاتالیســت آلومینا،
تشــده با آهن) و نیز معرفی تخصصی هریک
نانوکاتالیســت تیتانیا ،نانوکاتالیســت پرمو 
از ایــن محصــوالت ،افتخــارات هلدینــگ در مســیر توســعه ،را ههــای دسترســی و خریــد
محصــول ،فرصتهای همکاری تحقیقاتی ،برنامههای آتی هلدینگ ،دالیل ماندگاری
و رمــوز موفقیت شــرکت ،توانمندیهای برجســته صنعتی و مشــکالت موجــود بود .دکتر
جعفــری ،در بخشــی از ارائــه خــود به نحــوه تولید محصــوالت این گروه بــزرگ صنعتی و
بهرهبرداران صنعتی از محصوالت آن اشاره کرد.
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دکتــر محســن نــوری؛ مشــاور ارشــد تحقیــق و توســعه گــروه پاتــرون
ب ــا موض ــوع تولی ــد جر مه ــای دیرگ ــداز ریختن ــی آلومینای ــی ب ــا بان ــد
نان ــو در صنع ــت ف ــوالد ،س ــیمان و پتروش ــیمی
محورهای ارائه دکتر نوری شامل معرفی دیرگدازهای مونولیتیک (جرمهای نسوز)،
عوامل اتصال ،اگریگیتهای مصرفی در جرمهای نســوز ،عوامل اتصال در جرمهای
ریختنــی ،جرمهــای ریختنــی نســوز پاتــرون( ،نانوپاتروکســت :جــرم نســوز نانوبانــد
بههمــراه باینــدر) و انواع جرم نســوز ریختنی متوســط و کم ســیمان بــود .همچنین در
این ارائه ،مزایای جرمهای نانوباند در مقایسه با انواع سیمانی و عملکرد بهتر دلتای
ســقف کوره نانوباند در مقایســه با انواع ســیمانی و نیز توانمندیها و راههای ارتباطی
توضیح داده شد.

www.patron.group.com

دکتــر اشــکان شــمالی؛ مدیرعامــل شــرکت شــیمی صنعت رشــد
ســهند بــا موضــوع روانکارهــا و ضدعفونیکنند ههــای نانوپایــه
کوانتومی
محــور صحبتهــای دکتــر شــمالی شــامل معرفــی شــرکت ،نانــوذرات کوانتــومدات،
ضدعفونیکنندههای بر پایۀ کوانتومدات کربنی ،روانکارهای صنعتی پایه کوانتومی،
دســتاوردهای شــرکت ،بیــان توانمندیهــا و فرصتهــای صادراتــی ،فرصتهــای
همــکاری تحقیقاتــی ،بازاریابــی و فــروش ،اعطــای نمایندگــی ،همــکاری بــا صنایع و
مخاطبان و اعالم نیاز و رفع نیازها و راههای ارتباطی بود .تشریح نحوه ساخت و تولید
و عملکــرد روانکارهــا و ضدعفونیکنندههای نانو پایه کوانتومــی ،از جمله محورهایی
بود که مدیرعامل شرکت شیمی صنعت رشد سهند ،به آن پرداخت.

www.shimisanat.com

مهندس سید احمد شریفنیا؛ مدیرعامل شرکت رایکا صنعت
افرند با موضوع نانوپودرهای سرامیکی

مهنــدس شــریفنیا ،موضوع اصلی فعالیت شــرکت رایکا صنعــت افرند را تولید،
فــراوری و گرانولهســازی انواع پودرهای ســرامیکی دانســت که در زمینه توســعه
مــواد پیشــرفته فعالیــت دارد .وی افزود که تولیدات شــرکت رایــکا صنعت افرند
بــه پنــج گــروه کاربیــدی ،نیتریــدی ،فلوریــدی ،ســولفیدی و ا کســیدی تقســیم
میشــوند .نانوپودرهای سرامیکی این شرکت کاربردهای صنعتی فراوانی دارند
که در بخشی از این ارائه به نحوه تولید و کاربرد آنها پرداخته شد.

www.Rasatech.co
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تریبون نانو و صنعت
مهندس منصور همتی؛ رئیس هیئتمدیره شرکت نانوپوشش
فلــز بــا موضوع افزایش راندمــان و کاهش هزینههــای تعمیرات و
نگهداری مبدلهای حرارتی با استفاده از نانوپوششها
مهنــدس همتــی در بخــش معرفــی شــرکت نانوپوشــش فلــز ،ایــن شــرکت را یکی از
شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناورینانو دانست که با تکیهبر متخصصان
صنعتــی و نانوفنــاور خود ،در زمینه کاربردهای فناورینانو و مواد پیشــرفته در حوزه
ســامت ،انرژی و نانوکاتالیســتها تمرکز کــرده و تاکنون موفق بــه ثبت پتنتهایی
چه بهصورت ملی داخل کشــور و چه پتنت بینالمللی در امریکا شــده است .افزایش
راندمــان و کاهــش هزینههــای تعمیــرات و نگهــداری مبدلهــای حرارتــی از جملــه
ویژگیهای ارزشمند محصوالت این شرکت ،برشمرده شد.

www.nanochem.ir

برای مشاهده مشروح ارائههای حوزه صنایع نفت،
گاز ،پاالیش ،پتروشیمی ،صنایع نیروگاهی و نانومواد
بارکد را اسکن کنید.
ششمین و آخرین روز تریبون نانو و صنعت در پاییز  ۱۳۹۹با محوریت تجهیزات
و ماشــینآالت صنعتــی مرتبط بــا فناورینانو بــا حضور مدیران ،کارشناســان و
نانوفناوران این حوزه از ساعت  ۸تا  ۱۶روز پنجشنبه  ۲۹آبان  ۹۹برگزار شد.

مهنــدس مهــدی راجیپــور؛ مدیر واحد تجهیزات و ماشــینآالت صنعتی ســتاد توســعه فناورینانو با
موضوع معرفی برنامهها و حمایتهای واحد تجهیزات ستاد نانو
مهنــدس راجیپــور در معرفــی واحد تجهیزات و بیان حمایتهــای صنعتی مطرح در آن ،این واحد را یکــی از زیرمجموعههای گروه
توسعه صنعت دانست که با هدف حمایت از توسعه و ارزیابی تجهیزات و ماشینآالت مرتبط با حوزه فناورینانو شکل گرفته است.
مدیر واحد تجهیزات و ماشینآالت صنعتی ستاد نانو ،ضمن بیان برنامههای توسعه صنعتی ستاد در این حوزه ،صنعت ماشینسازی
ً
را معیاری برای سنجش صنعتی بودن یک کشور دانست و تصریح کرد برای آنکه در آیندهای نزدیک به کشوری کامال صنعتی و نوآور
تبدیل شویم ،باید به ساخت ماشینآالت و نوآوری در این زمینه ،توجه کاملی معطوف کنیم.

مهنــدس نادر نــادری؛ مدیرعامل شــرکت فنــاوران نانومقیاس با
موضوع ماسکهای تنفسی نانو
مهندس نادری ضمن برشمردن روشهای مختلف و مرسوم برای تولید نانوالیاف
بــه توضیــح روش الکتروریســی پرداخــت کــه توانســته در دنیــا بهخوبــی تجــاری و
صنعتی شــود .مدیرعامل شــرکت فناوران نانومقیاس در توضیح این روش گفت که
بــا اعمــال ولتاژ باالیی به محلول پلیمری و توســط یک پمــپ تزریقگر در یک فاصله
ً
الکتروریســی مناســب حدودا  ۱۰ســانتیمتری ،الکتروریســی انجام میشــود .در این
فرایند ،بهعلت شــدت ولتاژ باال ،محلول ویسکواالســتیک ،بهسمت بار مخالف خود
کشــیده شــده و تحت تأثیر این ســرعت کششــی باال ،نانوالیاف ،روی سطح کالکتور،
پس از تبخیر حالل ،بهصورت یک مت نانوفیبری خشک ،پوشش داده میشود.
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سیداحمد مهدویاردکانی؛ مدیرعامل شرکت
پوششهای نانوساختار با موضوع سیستمهای الیهنشانی
تحتخأل
مهنــدس مهدویاردکانــی ،در بخشــی از ارائــه خــود ،بــه تشــریح نحــوه تولیــد و
عملکرد سیســتمهای الیهنشــانی تحتخأل پرداخت .به گفته مدیرعامل شــرکت
پوشــشهای نانوســاختار ،این شــرکت توانســته اســت با ثبت یک شــرکت در اروپا
مشکالت مربوط به تحریمها و ارسال محصوالت به سایر کشورها را تا حد زیادی
رفــع کنــد .بــا برطرفشــدن ایــن مشــکالت ،شــرکت پوشــشهای نانوســاختار بــه
بــازار بــزرگ جهانی ورود پیــدا کرده و هما کنون در کشــورهای کــره جنوبی ،هند،
انگلیــس ،آفریقــای جنوبی ،امریکا ،ژاپن ،لهســتان ،کانادا ،روســیه و مصر دارای
نمایندگیهای فعال است.

www.pvd.ir

مهنــدس پوریا ســیفی؛ کارشــناس فنی شــرکت کاوش یــاران فن
پویــا بــا موضــوع کاربردهــای فنــاوری پالســما در پرداخــت ســطح،
کشاورزی ،تصفیه آب ،استریل و تصفیه هوا

مهندس ســیفی ،کارشــناس فنی شــرکت کاوش یاران فن پویا در بخشــی از این
ارائــه در مــورد کاربردهــای پالســمای ســرد جهت آبدوســتی ســطوح ،آبگریزی
ســطوح ،میکربزدایی سطوح ،ســنتز نانوذرات فلزی و همچنین کاربردهای آن
در سیستمهای الیهنشانی ،تثبیت چاپ و رنگپذیری سطوح ،توضیحاتی بیان
کرد.

www.ad-kavoshyaran.com

مهنــدس حمیدرضــا کمالآبــادی فراهانــی؛ مدیرعامل شــرکت
امیــن آســیا فناور پــارس با موضــوع طراحی و ســاخت تجهیزات
مرتبط با فناورینانو (آسیاب ،میکسر و راکتور )
بر اســاس صحبتهای مهندس فراهانی در این ارائه ،شــرکت امین آســیا فناور
پارس ،بهعنوان طراح و سازنده انواع تجهیزات صنایع نفت ،نیروگاهی ،دارویی
و آزمایشــگاهی از جملــه انــواع آســیابها جهــت پودرکــردن مــواد بــه روشهــای
مکانیکــی (در ســایز میکــرون و نانومتــر) ،توربومیکســر جهــت مخلوطکــردن
انــواع مــواد در حالــت خشــک و تر ،عــاوه بر فــروش و خدمات ایــن محصوالت،
در زمینــه طراحــی و ســاخت را کتورهــای آزمایشــگاهی و صنعتــی ،مخازن تحت
فشــار و بر جهــای صنعتــی مورداســتفاده در صنایــع مختلــف ماننــد پاالیشــگاه و
پتروشیمیهای کشور ،نیز فعالیت میکند.

www.amin-asia.com
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تریبون نانو و صنعت
مخ ــواه؛ رئی ــس هیئتمدی ــره ش ــرکت فن ــاوران
دکت ــر حس ــن عل 
ســخت آرا بــا موضــوع پوشـشهای نانوســاختار مقــاوم ضدســایش
و ضدخوردگ ــی
دکتر علمخواه ،در ارائه خود به معرفی شرکت فناوران سختآرا ،چالشهای صنعتی
در زمینــه ســایش و خوردگــی و فرســایش و توضیــح کاربردهای فناوری نانوپوشــش
پرداخت و خدمات قابلارائه شرکت ،را بیان کرد .رئیس هیئتمدیره شرکت فناوران
سختآرا ،ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فناوری اعمالی و پوششهای نانوساختار
به معرفی برخی سوابق شرکت و راههای ارتباطی شرکت پرداخت.

www.hardcoating.ir

مهنــدس علی امیری؛ مدیرعامل شــرکت بســا فنــاوران نصیر با
موضوع سیستمهای پردازش پالسمای تحت خأل و کاربرد آنها
مهنــدس امیری بــا توضیــح کاربردهای سیســتمهای پردازش پالســمای تحت
خــأ ،بــه امــکان فعالکردن ســطوح ،ایجــاد خاصیت آبدوســتی دائمی بــا گرید
پزشــکی ،افزایــش هدایــت یونــی غشــاهای پلیمــری ،کاهــش ســطح انــرژی،
پوششدهی آبگریز و روغن گریز ،گندزدایی و استریل اجسام و همچنین اصالح
سطح پودرها با فناوری پالسما اشاره کرد.

www.basafan.com

مهندس ســعید عبــدی؛ مدیر واحد بازاریابی شــرکت تکفا مســازان طیف
نور (تکسان) با موضوع کاربرد روشهای نوین طیفسنجی در فناورینانو
و معرفی دستگاههای پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی در فناورینانو
مهندس عبدی ،ضمن تشــریح کاربرد روشهای نوین طیفسنجی در فناورینانو،
به معرفی دســتگاههای پیشرفته اپتیکی و اسپکتروســکوپی در فناورینانو پرداخت.
مدیر واحد بازاریابی شــرکت تکفامســازان طیف نور (تکسان) ،حوزه فعالیتهای این
شــرکت را در طیفســنجی نوری دانســت که شامل طیفســنجی رامان ،طیفسنجی
جذبــی -عبوری -بازتابی ،طیفســنجی فروشکســت القایی ( ،)LIBSطیفســنجی
فلورسانس ،رنگسنجی و ضریبشکستسنجی میشود.

برای دسترسی به
فایلهای ارائه مدیران و
فناوران بارکد
را اسکن کنید.
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برای مشاهده مشروح
ارائههای بخش تجهیزات
و ماشینآالت صنعتی
بارکد را اسکن کنید.

www.teksan.ir

گزارش صنعتی

کاربرد فناورینانو
در صنایع ورزشی

تهیهکننده

گروه رصد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی

کاربرد فناورینانو در صنعت ساخت محصوالت ورزشی
تجهیــزات ورزشــی و بــدن انســان ،در مطالعــات مربــوط بــه ارزیابــی
تهــای ورزشــی ،بهعنــوان یــک سیســتم واحد و
و بهین هســازی فعالی 
یکپارچه در نظر گرفته میشوند .دلیل این است که بهینهسازی این
ً
تجهیزات ،توســط انسان و غالبا از طریق اصالح طر حهای مکانیکی،
ارزیابــی تجهیــزات ،اطالعــات آمــاری و مقایســه کارایــی طر حهــای
مختلف ،انجام میشود .از سوی دیگر ،هرگونه تغییر در نحوه عملکرد
تجهیــزات ،باعــث خواهد شــد که فــرد ورزشــکار ،برخــی از دامنههای
حرکتی خود را بهجهت تطبیق با دستگاه ،تغییر دهد.]1[ .
بنابرایــن محصوالت ورزشــی نقش اساســی در کارایی ورزشــکاران
دارنــد .با پیشــرفت فنــاوری ،شــرکتهای تولیدی دســت به تولید
محصوالتی زدهاند که باعث پیشــرفت ورزشــکاران و راحتی بیشــتر
آنهــا شــدهاند .از جملــه ایــن پیشــرفتها میتــوان بــه نــوآوری در

صنعــت منســوجات اشــاره کــرد .در ایــن میــان فناوریهــای نوین
ورزشی نیز در موفقیت و بهبود رکورد ورزشکاران تأثیر دارند .هرچند
تأثیر این تکنولوژیها هرگز بهاندازهای نیست که یک فرد عادی را
به سطح ورزشکار حرفهای برساند؛ اما در دنیای رقابت این مسئله
میتوانــد بهراحتی روی عملکرد ورزشــکار تأثیرگذار باشــد؛ بنابراین
پیشرفت علم در ورزش نیز همانند سایر جنبههای زندگی تأثیرگذار
بوده است [.]2
یهــای جدیــد در ایــن زمینــه فناورینانــو اســت کــه
یکــی از فناور 
بهدنبــال روشهای جدید و نوآورانه برای بهبود محصوالت ورزشــی
موجــود اســت .در حــال حاضــر ،دانشــمندان کاربردهای متعــددی از
فناورینانــو را برای بهبود فناوری ورزشــی فعلی بــه کار بردهاند .این
پیشرفتها از ایجاد چوبهای گلف قویتر و در عین حال سبکتر تا
ازبینبردن بوی نامطبوع از لباس ورزشکار پس از استفاده است [.]3
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جایگاه فناورینانو در ورزش
اگــر یــک راکــت تنیــس قدیمــی چوبی یــا تــوپ فوتبــال چرمی به
دســت گرفتــه باشــید ،متوجــه شــدهاید که چقدر ســنگین هســتند
یــا اینکــه چقــدر ایــن مواد خشــن هســتند و ورزشــکارانی کــه از این
وسایل استفاده میکنند ،مدام زخمی هستند .تجهیزات ورزشی به
طرز چشــمگیری با پیشــرفت فناوری ســاخت آنها تغییر کردهاند.
چوبهــای گلــف و دوچرخههــای مســابقهای ســبکتر هســتند،
توپهــای تنیــس و توپهــای فوتبــال طــول عمــر بیشــتری دارند
و شــناگران و اســکیتبازان میتواننــد به لطــف مــواد بهکاررفته در
لوازمشان سرعت باالتری داشته باشند.
سطح رقابت در ورزش به طرز چشمگیری تحت تأثیر فناورینانو
در علم مواد قرار گرفته است .فناورینانو ،مزایا و قابلیتهای بسیار
باالیــی را بــرای بهبــود تجهیــزات ورزشــی فراهم مــیآورد که باعث
میشــود ورزشــکاران ایمنتر ،راحتتر و ســریعتر از همیشــه باشند.
برخی از این مزایا در شکل  1آورده شده است [.]4
تغییــرات کوچــک میتواند تفــاوت زیادی در عرصــه ورزش ایجاد
کنــد و بســیاری از تجهیــزات ورزشــی از چوبهــای بیسبــال تــا
چوبهــای هاکــی و از قایقهای مســابقه تــا تیرهای تیرانــدازی با
کمــان در حــال حاضــر از فناورینانــو اســتفاده میکنند .اســتفاده از
هر کدام از نانومواد شــامل نانولولههای کربنی ( ،)CNTsنانوذرات
ســیلیکا ( ،)SNPsنانورسها و فولرینها ،میتواند مزیتی همچون
اســتحکام باال ،ســختی ،دوام ،کاهش وزن و اصطکاک و مقاومت
در برابر سایش را فراهم کند.
نانولولههــای کربنــی رایجتریــن نانومــواد موجــود در تجهیــزات
ورزشــی هســتند بهطوریکه ۱۴درصد کل مصرف ساالنه این ماده
در تجهیزات ورزشــی است .نانولولههای کربنی سفتی و استحکام
باالیی دارند ۱۰۰ ،برابر قویتر و  ۶برابر سبکتر از فوالد هستند و به
سختی الماساند.

بــه همیــن دلیــل نانولولــه کربنــی مــادهای ایــدهآل بــرای ســاخت
تجهیــزات ورزشــی بــا وزن کــم و اســتحکام بــاال ماننــد بدنــه
دوچرخههای فوقسبک و دسته چوب گلف است .از دیگر نانومواد
کربنی فولرینها هستند که با کاهش مرکز ثقل ،باعث افزایش قدرت
یشــوند .اکســید گرافن نیز از دیگر نانومواد کربنی
و دقت گلفباز م 
شهــای آبی ماننــد قایقرانی موجب کاهــش وزن،
اســت کــه در ورز 
یشــود.
افزایــش مقاومــت بدنــه و راحتــی ُســرخوردن قایق در آب م 
مقایسه سفتی 1و سختی نانولوله کربنی و مواد دیگر در شکل  ۲آورده
شده است .فناورینانو در فوتبال نیز تأثیرگذار است .ایجاد یک الیه
از نانورس در توپهای فوتبال و تنیس بهعنوان مانع عمل کرده و
از کاهش فشــار درون توپ جلوگیری میکند و زمان استفاده از توپ
را باال میبرد .ساقبندها نیز از پالستیک نانوساختار ساخته شدهاند.
این مواد ســبک وزن هســتند اما اســتحکام باالیی دارند که موجب
یشــود از الیه نازکتری بهعنوان ســاقبند استفاده کرد که هم به
م 
اندازه کافی قوی باشد و هم حفاظت کامل داشته باشد.
لباسهــای ورزشــی بهویــژه ســتهای فوتبــال نیــز از فناورینانو
بهرهمنــد شــدهاند .جورابهای ورزشــکاران محیط مناســبی برای
تولید قارچ و باکتری هستند .نقره بهطور طبیعی دارای ویژگیهای
ضدباکتــری و ضدقــارچ اســت ،بــه همیــن دلیــل جورابهــای
فوتبالیستها میتواند با الیهای از نانوذرات نقره پوشش داده شود
تا از بوی بد ناشی از تولید باکتری و قارچ در جوراب جلوگیری شود.
ایــن نانــوذرات بههمراه الیاف کتــان ،نایلون و یا پالســتیک برای
تولید لوازم ورزشــی استفاده میشــوند .با آنکه حجم این نانوذرات
کم اســت ولی بهدلیل مساحت ســطحی باال فعلوانفعال زیادی با
قار چهــا و باکتریهــا ایجــاد میکند و مانع رشــد و تولیــد مثل آنها
ً
میشود که متعاقبا بوی بد از بین میرود .افزودن عناصر دیگر مانند
تیتانیــوم میتوانــد موجــب افــزودن خاصیــت ضدعفونیکنندگــی،
ضدآب ،ضدبو و ضدلکه در لباس و تجهیزات ورزشی شود.

مزایای فناورینانو در لوازم ورزشی
مقاومت به سایش

افزایش سختی

انعطافپذیری

بهبود نسبت
استحکام به وزن

شکل  -1مزایای فناورینانو در تجهیزات ورزشی
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کاهش وزن

افزایش دوام

کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی
در اوایــل ســال  ،۲۰۰۰راجــر فــدرر؛ مرد نفــر اول تنیس ،شــروع به
اســتفاده از راکتهــای مجهــز بــه فناورینانــو کــرد کــه منجــر بــه
بــرد او در مســابقه ویمبلــدون شــد .بســیاری از راکتهــای تنیس
کــه حــاوی نانولولههــای کربنی هســتند بــا اســتفاده از نانــوذرات
ســیلیکا نیز تقویت میشــوند .این کار باعث میشــود که راکتها
باثباتتر و قویتر باشــند و ۲۲درصد قدرت بیشــتری را نسبت به
راکتهای معمولی ایجاد کنند .نانوذرات سیلیکا در اسکی کاربرد
دارند و ضمن صیقلیکردن ســطح چوب اســکی و انعطافپذیری
اسکیباز ،باعث میشود که وی سواری راحتتری داشته باشد.
در مســابقات فرمــول یــک کــه برندهشــدن بــه وزن ماشــین،
الســتیکها و شــرایط آب و هوایی بســتگی دارد ،نانوکامپوزیتها
نقــش مهمــی ایفا میکننــد .این مواد با اســتفاده در بدنه ماشــین
موجــب کاهش وزن و پوشــش صوتی میشــوند که برای ســرعت
 ۳۰۰مایلدرساعت ضروری است.
همچنیــن نانــوذرات هوشــمند میتواننــد شــکاف بیــن
مولکــول رنــگ و فلز را پر کنند و به ماشــین کمــک کنند تا ۳۷
مایلبرســاعت ســریعتر حرکت کنــد؛ اما این مــوارد تنها مزیت
فناورینانــو در ایــن ماشــینها نیســت .اســتفاده از نانوالیــاف
در لنــت ترمز و نانــوذرات در روغنها موجب کاهش ســایش و
فرسودگی قطعات موتور میشود [.]5
نانومــواد رایــج مورداســتفاده در لوازم ورزشــی با خــواص آنها در
جدول  ۱آمده است [.]6
فناورینانو در کفپوش ورزشی
یکــی از کاربردهای مهم فناورینانو در صنایع نســاجی ،پوشــش

کــف ورزشگاههاســت کــه بــر عملکــرد و ایمنــی ورزشــکاران تأثیــر
میگذارد و از ســوی دیگر ،دوام و پاکیزگی کف را بهبود میبخشد.
اســتفاده از نانومــواد در کــف ســالنهای ورزشــی موجــب ایجــاد
خاصیت ضدآب و روغن و در نتیجه پاکیزگی آنها شده است [.]7
نانومــواد مورداســتفاده در مهندســی ورزش عبارتانــد از نانومــواد
کربنی و نانواکسیدهای فلزی مانند  SiO2و .]8[ Al2O3
نانــوذرات کربنــات کلســیم کــه در الیــاف پلییورتــان پراکنــده
شــدهاند ،افزایــش طــول و مقاومــت حرارتــی چمنهای ورزشــی را
تشــدید میکننــد [ .]9پیســتهای دو و میدانــی کــه بــا نانــوذرات
تقویــت شــدهاند دارای قابلیــت انعطافپذیــری عالــی ،بازیابــی
فشــردگی ،االستیســیته ،ســختی ،دوام ،ضداشــتعال ،ضدخــش و
ضدالکتریسیته ساکن هستند .خصوصیات مکانیکی پیستهای
دوومیدانی تقویتشــده با اســتفاده از فناورینانو بر اساس شواهد
تجربی دو برابر بهتر از پلییورتان طبیعی است [.]10
فناورینانو در لباس و کفش ورزشی
اســتفاده از فناورینانــو در مــواد نســاجی از جملــه نانوالیــاف،
الیــاف نانوکامپوزیــت و پارچههــای تولیدشــده بــا فناورینانــو،
خــواص متعــددی برای تولیــد لباسهای ورزشــی فراهم میکند.
بســیاری از شــرکتهای تولیدی از فناورینانو برای توسعه طیف
وســیعی از لباسهــای ورزشــی اســتفاده کردهانــد .یــک شــرکت
سوئیســی به نــام  ،Schoellerفناوری مبتنی بر نانــو را برای تولید
لباسهایــی با خواص نفوذپذیری هوا ،مقاومت در برابر باد و آب
و خودتمیزشــوندگی برای آبوهوای بسیار سرد مانند کوهنوردی
و اسکی توسعه داده است .این لباس ورزشی از ویژگی ضدباران و

استحکام مشخصه
سفتی مشخصه

1٬000٬000

10٬000
1٬000
100
10
آلومینیوم

فوالد
ضدزنگ

تیتانیم

کوالر

لیف کربنی

الماس

نانولوله
کربنی

1

سفتی و استحکام مشخصه ()KN.m/kg

100٬000

شکل  -2مقایسه سفتی و سختی نانولوله کربنی و مواد دیگر
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جدول  -1نانومواد رایج مورداستفاده در لوازم ورزشی بههمراه نوع عملکرد
عملکرد

انواع نانومواد
نقره

مقاومت به سایش

ZnO

SiO2

*

*

حامل مواد فعال
ضدمیکروب
ضدالکتریسیته ساکن

*

*

*
*
*

مقاومت شیمیایی

*

ضدگردوخاک

*

*

*

*
*
*

فوتوکاتالیست
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

استحکام کششی

*

محافظ UV

*

*

*

ضدآب

*

*

*

برف نیز برخوردار است [.]11
شــرکت بریتانیایــی  ،JR Nanotechجورابی با نــام SoleFreshTM
را کــه بــا نانــوذرات نقــره فراوری شــده اســت تولید کــرده که بوی
پــای ورزشــکار را از بیــن میبــرد [ .]12الیــاف نایلونــی نانونقــره
بــا زمینههــای کاربــردی شــامل فعالیتهــای روزانــه و ورزشــی،
لباسهــای ورزشــی ،کیفهــای ورزشــی و کفشهــای دو توســط
شــرکت کــرهای  Hyosungتولیــد شــده اســت [ .]13فناورینانــو،
همچنیــن پیشــرفت خوبــی در خــواص ضدلغــزش کــف کفــش با
اســتفاده از نانوکامپوزیتهای الستیکی ارائه کرده است [.]14
بهطــور کلــی خواصــی کــه فناورینانــو در کفش و لباس ورزشــی
ایجاد میکند ،در شــکل  3آورده شده است.
برخی از مهمترین ویژگیهای لباس و کفش ورزشــی تولیدشــده
بــا فناورینانــو شــامل ضــدآب ،ضدباکتــری ،محافــظ ،UV
خودتمیزشــونده ،محافــظ گرمــا و ســرما ،راحتــی و بهبــود گــردش
خــون و بازیابــی عضــات در ادامــه بهطــور کامل مورد بحــث قرار
میگیرند.
ویژگی ضدآببودن
پیشــرفت فناوری در لباسهای ورزشــی با استفاده از پارچههای
ضدآب قابلتنفس که برای حفاظت از باد ،باران و از دستدادن
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*
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ضدشعله
خودتمیزشونده

*

*

*

*
*

هدایت الکتریکی

TiO2

Al2O3

نانورس

CNT

کربن سیاه
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حــرارت بــدن نیــز مناســب هســتند ،صــورت پذیرفتــه اســت.
پارچههــای ضــدآب از نفــوذ آب بــه الیــاف جلوگیــری میکننــد
و قابلتنفــس هســتند ،یعنــی بخارهــای آب از طریــق الیــاف
قابلانتقــال هســتند .انــواع مختلفــی از پارچههــای قابلتنفــس
وجود دارد که به پارچههای بافتهشــده ،غشای میکرومتخلخل،
پوشــش و پارچههای قابلتنفس هوشــمند طبقهبندی شــدهاند.
اگرچــه اولیــن پارچــه قابلتنفــس مقــاوم در برابــر آب بــا پارچــه
بافتهشــده متراکــم یــا پوشــش پلیمری و رزین آماده شــده اســت،
فناورینانــو فرصتهــای جدیــدی بــرای تولیــد پارچههــای
قابلتنفــس ضــدآب ارائه کرده اســت .برای مثال پارچه پلیاســتر
ضــدآب با پوشــش نانوســیلیکاتی ســاخته شــده اســت کــه پس از
گذشــت دو ماه غوطهوری درون آب ،خشــکی خــود را حفظ کرده
اســت؛ ازاینرو برای لباس شــنا بسیار مناســب است [ .]8در دیگر
مــوارد بهبــود خــواص لبــاس ورزشــی ،کفشهــای ضدباکتــری و
ضدآب « »LSMZTMبا استفاده از نانوغشای نانوکامپوزیتهای
 TiO2و  ZnOدر فلوئوراتها و زیرالیه پورفلوروآلکیل با اثر لوتوس
َ
(ا َبرآبگریــز) تولید شــده اســت بهطوریکه ایــن کفشها قابلیت
نفوذ تکجهته آب را دارند [ .]8الکتروریســی قابلیت تولید شبکه
غشــا مانند بســیار نازک با الیاف فوقالعاده و کارایی تحت عنوان
راحتــی (انتقــال عرق از بدن ورزشــکار به محیط بیــرون) در تولید

کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی

ضدباکتری

ضدآب

گردش خون مؤثر و
بازیابی عضالت

منسوجات
الکترونیک

تمام انواع لباسهای
ورزشی و کفش

لباس شنا ،شیرجه،
قایقرانی و کفش ورزشی

زانوبند ،آرنجبند و پشتبند
طبی مخصوص وزنهبرداری

دو ،کوهنوردی،
شمشیربازی و ابزار داور

راحتی

محافظ گرما و سرما

خود تمیزشونده

محافظ UV

تمام انواع لباسهای
ورزشی

اسکی ،اسنوبرد ،کوهنوردی،
قایقرانی ،شیرجه و
دوچرخهسواری

چادرهای کوهنوردان

لباس ورزشهای بیرون
از محوطه پوشیده

شکل  -3خواص ایجادشده در کفش و لباس ورزشی با استفاده از فناورینانو

لباسهــای ضــدآب قابلتنفــس میشــود .پارچههــای الیــهای
مبتنــی بر شــبکههای نانوالیاف الکتروریسیشــده با ســاختارهای
مختلف کامپوزیتــی ،زیرالیههای متنوع و مقادیر مختلف چگالی
لباس ورزشهایی که در فضای باز انجام
شبکه نانوالیاف ،برای ِ
میشــوند ،تهیــه شــدهاند که بــرای کاربــر خواصی ماننــد مقاومت
بــاال در برابــر نفــوذ آب و نفوذپذیری باالی بخار آبوهــوا را فراهم
میکنــد .بهعــاوه راحتــی حرارتــی پارچههــای الیــهای ضــدآب
قابلتنفــس بــا ایجــاد الیــهای از آلومینیــوم بــر روی شــبکههای
نانوالیاف بهبود مییابد .شــکل  ۴نمونهای از لباسهای ورزشــی
مقاوم در برابر نفوذ آب را نشان میدهد.
در لباسهــای شــنای  Speedo’s LZR Racerکــه در المپیــک
 ۲۰۰۸پکن توســط ورزشــکاران استفاده میشــد (شکل  )۵و بیش
از ۹۰درصد دریافتکنندگان مدالهای طال از این لباس اســتفاده

شکل  -۴لباس ورزشی مقاوم در برابر نفوذ آب

میکردند ،از نانوذراتی اســتفاده شــده بود که نهتنها ســبب ایجاد
خاصیت ضدآب در لباسهای شــنا میشــد ،بلکه بهدلیل خواص
ســاختاری منحصربهفــرد پلیاورتــان خاصیــت شــناوری لبــاس
افزایش و کشیدگی لباس شنا کاهش مییافت [.]2
ویژگی ضدباکتری
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی بهداشــت عمومــی ،تقاضــا بــرای
مــواد ضدباکتــری در بســیاری از حوزههــای کاربــردی از جملــه
ورزش وجــود دارد .عرقکــردن در فعالیتهــای ورزشــی ،محیــط
مناســبی را بــرای رشــد باکتریها و تولیــد بوی بد فراهــم میکند.
اســتافیلوکوکوس اورئــوس یــک باکتــری رایــج اســت کــه باعــث
بیماریهای عفونی میشــود؛ بنابراین لباس ورزشــی ضدباکتری
میتواند با جلوگیری از آســیب و پوســیدگی الیاف از ورزشکاران در
مقابل میکروارگانیســمها و بویهای ناخوشــایند محافظت کند.
پارچههــای ساختهشــده از الیاف کیتوســان با کنتــرل رطوبت ،در
ُ
لباسهــا و جورابهــای ورزشــی خــواص ضدباکتــری و قار چکش
ایجاد میکند.
بهطــور کلــی ،اثــر ضدمیکروبــی از طریــق اســتفاده از نانومــواد در
مرحله تکمیل یا از طریق ترکیب نانوذرات در الیاف در طی فرایند
ریســندگی به دســت میآیــد .گرچه فلــزات آلی ،ترکیبــات آمونیوم
و ســیلیکونهای آلــی نیــز بــرای ایجــاد خــواص ضدباکتــری مواد
نســاجی مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،لباسهــای ضدباکتریایــی
ورزشــی ،کفشهــای ورزشــی و کفپوشهــا بهطــور گســترده
بــا اســتفاده از نانــوذرات نقــره تهیــه میشــوند .عــاوه بــر ایــن،
گزارشهایــی در مورداســتفاده از نانــوذرات اکســیدروی نیــز برای
لباس ورزشی ضدباکتری وجود دارد [.]15
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گزارش صنعتی
کارایــی ضدباکتــری نانــوذرات نقــره بهعلــت یونهــای فلــزی و
انــدازه ذرات کوچــک آنهــا و ســطح مشــخصه باالی آنهاســت.
آســیب بــه چربیهــا ،پروتئینهــا و  DNAمیکروارگانیســمها،
مکانیسمهای اصلی ضدباکتری نقره هستند.
بر اســاس تحقیقات انجامشده در مؤسســه  Hohensteinآلمان،
اقدام ســریع در برابر باکتریها و اثربخشــی دائمی در حین ورزش
بــرای لباسهــای ورزشــی ضدباکتــری ضــروری اســت .همچنین
ممانعت از واکنشهای پوســتی (حساســیت ،تحریــک) و یا تأثیر
منفــی بــر میکروفلــور پوســت نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود .برای
جلوگیــری از ایــن مــوارد عامــل مهمی کــه باید در نظر گرفته شــود
غلظت نقره اســت که باید در کمترین میزان ممکن اســتفاده شود
[ .]16در شــکل  ۶شــماتیک مکانیســم ضدباکتری نانوذرات نقره
نمایش داده شده است.
ویژگی محافظت از اشعه UV
اســتفاده از نانــوذرات بــا خــواص حفاظتــی اشــعه  UVدر لبــاس
ورزشــی بهعلت خطر باالی آســیب پوســتی به اشــعه ماوراءبنفش
بهویــژه در ورزشهایــی که در فضای باز انجام میشــود ،توســعه
داده شده است .از مواد آلی و معدنی محافظ  ،UVنیمههادیها
ماننــد  TiO2، ZnO ،SiO2و  Al2O3بهدلیــل پایــداری شــیمیایی،
هزینه کم ،در دســترس بودن و غیرسمی بودن ،کاربردی هستند
و توجــه بیشــتری را به خــود جلب کردهاند .حفاظــت در برابر UV
بیشــتر به پتانســیل جذب اشعه ماورایبنفش بهجای بازتاب و یا
پراکندگی مربوط اســت .توزیع یکنواخت نانوذرات بر روی ســطح
پارچــه موجــب میشــود ممانعــت از نفــوذ اشــعه  UVبــه حداکثــر
میــزان خــود برســد [ .]17در تحقیقــی در این زمینه سیســتمهای

شکل  -5لباسهای شنای Speedo’s LZR Racer
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شــکل  -۶نانــوذرات نقره بــا خاصیــت ضدباکتری بهعنــوان محافظ
سالمت پای ورزشکاران

الیــهای با یک الیه بســیار نازک از الیــاف نانوکامپوزیت پلیاورتان
و اکسیدروی بهعنوان محافظ  UVبا خواص ضدمیکروبی تولید
شدهاند که در لباس ورزشکارانی که در فضای باز ورزش میکنند،
استفاده میشود [.]15
ویژگی خودتمیزشونده
یکــی از کاربردهــای موفقیتآمیــز فناورینانــو در صنعــت
نســاجی ،تولید لباس ورزشــی و چادرهــای کوهنوردی با خاصیت
خودتمیزشــوندگی اســت .در ایــن محصــوالت عــاوه بر مهندســی
َ
سطح ا َبرآبگریز با استفاده از اثر لوتوس ،نانوذرات فوتوکاتالیستی
ماننــد  TiO2و  ZnOبــرای تولیــد ســطوح آبدوســت بــا فعالیــت
خودتمیزکنندگــی اســتفاده شــدهاند و پارچههــای خودتمیزکننــده
فوتوکاتالیســتی میتواننــد بــرای لبــاس ورزشــی اســتفاده شــوند.
فعالیــت فوتوکاتالیســتی نانــوذرات نیمههــادی بهعلــت تهییــج
نوری تحت نور تابیدهشــده با انرژی بیشــتر یــا برابر با گاف انرژی
آن اســت که از طریــق آن جفت الکترون-حفره بین نوار رســانش
و بانــد هدایــت تولیــد میشــود .الکترونهــای تهییجشــده در اثــر
تابــش میتواننــد به اکســیژن منتقل شــوند و رادیکالهای ســوپر
اکســید ،هیدروپروکســی و هیدروکسیل را ایجاد کنند .حفرهها و یا
رادیکالهای هیدروکسیل تولیدشده همچنین نقش اکسیدکننده
در لکههــای مخرب را دارند کــه دارای خواص خودتمیزکنندگی و
ضدلــک هســتند .شــرکت ســوئدی  Schoeller Textile AGبرای
تولیــد پارچههــای خودتمیزشــونده بــرای فعالیتهــای ورزشــی
و چــادر کوهنــوردی از فنــاوری تحــت عنــوان NanosphereTM
استفاده میکند [.]18

کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی
در ســطوح معمولــی ،آب ،روغــن و خــاک ،توســط پارچــه جــذب
میشــوند ،زیرا ســطح تمــاس بزرگتر اجازه میدهد تا چســبندگی
باالتــری وجــود داشــته باشــد .در ســطح  ،nanosphereنانــوذرات
ســاختار ریــزی را تشــکیل میدهند که آب ،خــاک و روغن تنها در
قلــه نانوســاختارها باقــی میمانند و ســطح تماس کمتــری دارند.
در ایــن صورت چســبندگی بهطــور قابلتوجهی کاهــش مییابد و
قطرهها بهراحتی از بین میروند و یا میتوانند با آب شسته شوند.
شــکل  ۷مقایســه سطح اصالحشــده با اثر لوتوس و سطح معمولی
را نشان میدهد [.]18
محافظ گرما و سرما
بــا توجــه بــه رابطــه بین حــرارت بــدن انســان ،شــرایط محیطی
و فعالیــت بدنــی ،لبــاس ورزشــی بــا خاصیــت عایــق گرمــا و ســرما
ً
مخصوصــا بــرای اســکی ،اســنوبورد ،غواصــی ،کوهنــوردی
و دوچرخهســواری موردنیــاز اســت .بهتازگــی ،ترکیــب مــواد
تغییرفازدهنــده با منســوجات برای ســاخت پارچههای هوشــمند
بــا قابلیــت تنظیــم دمایــی موردتوجــه زیــادی قــرار گرفته اســت.
مــواد تغییرفازدهنده بهطور کلی به مواد آلی شــامل پارافین مانند
هیدروکربنهــای آلکیــل و غیرپارافیــن ماننــد اســیدهای چــرب،
الکلهــا و اســیدهای گلیکولیک و مواد معدنی شــامل نمکهای
غیرآلی هیدراته دستهبندی میشوند [.]19
مــواد تغییرفازدهنــده به درون میکروکپســولها یا نانوکپســولها
قــرار میگیرنــد تــا واکنشپذیری آنها نســبت به محیــط خارجی
کاهــش یافتــه و تغییــرات حجم این مــواد در طــول دوره تغییر فاز
کنتــرل شــود .نانوکپســولهای حــاوی ایــن مــواد بهدلیــل انــدازه
ذرات کوچکتر و سرعت انتقال حرارت بیشتر ،از میکروکپسولها
کاربردیتر هســتند .مالمین فرمالدئید ،اوره فرمالدئید ،سیلیکون

دی اســید ،پلیاستایرن و پلیمتاکریالت ،برخی از موادی هستند
که بهعنوان پوســته برای مواد تغییرفازدهنده استفاده میشوند.
نانوکپسولهای حاوی مواد تغییرفازدهنده را میتوان با استفاده
از یــک اتصالدهنده ماننــد پلیاورتان به مرحله نخریســی اضافه
کرد و یا روی مواد نساجی در طی اتمام فرایند پوشش داد.
نانوالیــاف حــاوی مــواد تغییرفازدهنــده کــه توســط الکتروریســی
کامپوزیتی و الکتروریســی چندمحوره تولید میشــوند ،یکی دیگر از
روشهای اســتفاده از مواد تغییرفازدهنده در منســوجات هســتند.
مــواد تغییرفازدهنده که در لباسهای ورزشــی اســتفاده میشــوند،
میتوانند حرارت بیش از حد بدن را در حین فعالیت ورزشی جذب
کننــد و در صــورت لــزوم انــرژی را آزاد کنند که موجب کاهش فشــار
حرارتی میشود .مواد تغییرفازدهنده با محدوده خاصی از دما (کمتر
یــا بیشــتر از دمای بدن) نامــزد خوبی برای اســتفاده در محصوالت
ورزشی هستند .این مواد در لباس ورزشی ،بالفاصله پس از افزایش
دمــا ،حرارت را جذب میکنند و زمانــی که دما افت میکند انرژی را
آزاد میکنند .عایق حرارتی موردنیاز لباس و میزان اســتفاده از مواد
تغییرفازدهنده کاربردی بســتگی به نوع و مدت فعالیت بدنی دارد
[.]20
ویژگی خنکی و راحتی
خاصیــت انتقــال رطوبت که تحــت تأثیر مویینگــی و نرخ تبخیر
اســت ،یک جنبه مهم از لباس ورزشــی اســت که بر ســطح راحتی
ورزشــکار تأثیــر میگــذارد .جــذب رطوبــت ســریع از طریــق پارچه،
باعــث افزایــش تبخیــر بهعلت ســطح بــاالی آن میشــود و باعث
میشــود بــدن ورزشــکار خشــک و راحــت باشــد .پارچههــای بــا
خاصیــت انتقــال رطوبــت ،رطوبــت و عــرق را از ســطح پوســت به
سطح پارچه منتقل کرده و در فضا آزاد میکنند و مانع از چسبیدن
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گزارش صنعتی
پارچه پلیاســتر به بدن میشــوند [ .]21بهبود رطوبت با اســتفاده
از فناوری پالســما بهعنوان یک فرایند ســازگار با محیطزیست نیز
گزارش شــده اســت .با اســتفاده از این فناوری لباسهای ورزشــی
بــا خاصیت آبدوســتی در الیه درونی و آبگریــزی در الیه بیرونی
تولیــد شــده اســت تــا بهصــورت هوشــمند عــرق را از بــدن انســان
بالفاصلــه خارج کند .بهدلیل معایب ایــن روش در حالت معمول
در تولیــد لبــاس ورزشــی بهتازگــی پالســمای غیرحرارتــی در فشــار
اتمسفر بههمراه پلیمریزاسیون توسعه داده شده است که عملکرد
باالیی در کنترل رطوبت و بو در فعالیتهای ورزشی دارد [.]22
ویژگی بهبود گردش خون و بازیابی عضالت
فعالیتهــای جســمانی بهویــژه ورزشهــای ســنگین ماننــد
بدنســازی ،کشــتی و وزنهبرداری ممکن اســت ســبب خســتگی،
آســیبدیدگی ماهیچههــا شــود کــه میتواند بــا اســتفاده از لباس
ورزشــی بــا اثــرات درمانــی بهبــود یابــد .امــواج مادونقرمــز تــوان
باالیــی بــرای نفوذ بــه مواد بیولوژیکــی دارند و اثــرات مثبت آنها
بــر افزایــش گــردش خــون و متابولیســم ،توســط محققــان ثابــت
شــده اســت [ .]23اســتفاده از مــوادی ماننــد ژرمانیــم و پودرهای
ســرامیکی ماننــد آلومینــا ،دیاکســید تیتانیــوم و دیاکســید
ســیلیکون بهعنــوان نانوســاختار بــا اثــرات تابــش مادونقرمــز در
منســوجات ورزشــی که تمــاس نزدیک با پوســت دارنــد ،میتواند
زمینههــای کاربــردی فراوانــی شــامل زانویــی ،آرنجبنــد و کمربند
طبی داشــته باشد .موادی که پرتوی مادونقرمز منتشر میکنند،
نــور خورشــید و یــا گرما را از بدن انســان جذب میکننــد و انرژی را
بــه اشــعه مادونقرمز در یــک طیف مشــخصی از طولموج حدود
 ۶تا  ۱۴میلیمتر تبدیل میکنند و انرژی را به بدن انســان منتقل
میکننــد و موجــب افزایش گردش خون و متابولیســم و همچنین

بهبــود عضالت خســته میشــوند .بهتازگــی ،غشــاهای نانوالیاف
 PVAحاوی ژرمانیوم و  SiO2با اثرات ضدباکتری و درمان ســریع
برای فعالیتهای ورزشــی مانند پشتیبانهای پزشکی پوشیدنی
در فعالیتهای بدنی معرفی شدهاند [.]24
نانومواد معمول مورداســتفاده در نساجی بههمراه خواص اصلی
آنها در جدول  ۲آورده شده است [:]7
فناورینانو در تجهیزات ورزشی
تمــام وســایلی کــه بــا فناورینانــو تولید شــدهاند با هــدف بهبود
عملکــرد ورزشــکاران و جلوگیــری از آســیبهای احتمالــی آنهــا
بــوده اســت .فناورینانــو بــه تجهیزات اســتحکام بــاال را در حالی
میبخشــد کــه وزن آن را نیــز کاهــش میدهــد .همیــن امر ســبب
شــده است که در بســیاری از تجهیزات از سوی شرکتهای معتبر
مورداســتفاده قــرار بگیــرد .بیشــترین اســتفاده از ایــن فنــاوری در
حوزههایی مانند توپهای ورزشی ،راکتهای ورزشی ،تجهیزات
کوهنــوردی و قایقرانی ،دوچرخه و خودروی ورزشــی بوده اســت.
برخی وســایل ورزشــی که در آنها از فناورینانو بهره گرفته شــده
است به بهبود عملکرد تجهیزات کمک شایانی میکنند .در ادامه
به بررسی تجهیزات موجود در این حوزه پرداخته میشود [.]25
چوب و توپ گلف
شــرکت مارومان واقــع در توکیــو ،از فولرینهــای شــرکت مــواد
شــیمیایی هانجو برای ســاخت انتهای چوب گلف استفاده کرده
اســت .مواد جدید فولرین تیتانیوم در ساخت انتهای چوب گلف
به کار رفته اســت .چوب جدید در مقایســه با تیتانیوم معمولی به
میزان ۱درصد بیشتر در مقابل خمیدگی مقاومت میکند .سختی
آن ۳۶درصد بهتر اســت و ســر آن به میزان ۲۰درصد االستیســیته

جدول  -۲نانومواد معمول مورداستفاده در نساجی بههمراه خواص اصلی آنها
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نانومواد

خواص

نانومواد اکسید فلزی مانند:
TiO2, ZnO, CuO, CuO2, Fe3O4, Fe2O3, Al2O3, ZrO2, Mn3O4, MnO2,
MgO, Go

فوتوکاتالیست ،خودتمیزشونده ،ضدباکتری ،محافظ ،UV
خواص آبدوستی و آبگریزی

نانوذرات فلزی مانندAg, Au, Pd, Pt, Cu, Ni :

ضدباکتری ،ضدقارچ ،هدایت

نانوذرات کربنبلک

مقاومت سایشی و شیمیایی ،هدایت الکتریکی

نانولولههای کربنی

هدایت الکتریکی و گرمایی

نانوذرات خاک رس

مقاومت به شعله و محافظ UV
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کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی
بیشــتری از خــود نشــان میدهد و مســافت پــرواز توپ بــه میزان
حدود  13٫5متر افزایش یافته اســت .شــرکت نانو دینامیک واقع
در نیویــورک محصــول مکمل خوبی برای این چــوب تولید کرده
اســت .ایــن شــرکت تــوپ گلفــی را کــه میتواند مســیر پــرواز خود
را اصــاح نمایــد ،معرفــی کــرده اســت؛ بدیــن معنــا که نســبت به
توپهــای معمولی میتواند مســتقیمتر حرکــت کند .این توپ در
هــوا تغییر جهــت ۴۵درجهای نمیدهد ،طراحی تــوپ و نانومواد
مجهــول بهکاررفتــه در آن ،انــرژی دریافتــی از ســر چــوب گلــف را
بهتــر جهتدهی کرده و بنابراین از تلوتلو خوردن و انحراف توپ
جلوگیــری میکنــد .ایــن دو محصــول (شــکل  )۸در ردهبندی ۱۰
محصــول برتــر فناورینانــو جهــان در ســال  ۲۰۰۴میــادی جای
داشتهاند [.]26
دوچرخه
تور سال  ۲۰۰۵فرانسه شاهد دوچرخهسوارانی از تیم فوناک بود
کــه از دوچرخههایی با بدنه حاوی نانولولههای کربنی اســتفاده
میکردند .کارخانه سوئیســی  BMCتولیدکننــده این دوچرخهها
ادعا میکند ،این محصول با نام پرو ماشین کمتر از یک کیلوگرم
وزن داشــته و از اســتحکام و ســختی عالی برخوردار اســت (شکل
.)9
بــرای ســاخت ایــن رزیــن بهبودیافتــه ،الیــاف کربنــی را در ماده
رزینی که بهوســیله نانولولههای کربنی تقویت شــده اســت ،وارد
میکنند .این کار اســتحکام و سختی را در فضاهای مابین الیاف
کربنــی افزایــش میدهــد .ســطح نانولولهها بهنحــوی تغییر داده
شــده اســت که پخش آنهــا در مواد دیگر ســادهتر صــورت گیرد.
ایــن دوچرخــه تنها یک بخــش آلیــاژی دارد که زه قــاب پایینی

اســت .ســاختار این بدنه بهوســیله قالبگیری تولید میشــود که
پــس از تولیــد نیاز به ماشــینکاری نــدارد ،این امر از آســیبدیدن
الیاف کربنی جلوگیری میکند [.]27
را کت و توپ تنیس
شــرکت بابوالت یــک خــط تولیــد از را کتهــای تنیــس (شــکل
 )۱۰ساختهشــده بــا فناورینانــو ایجــاد کــرده اســت .این شــرکت
بــا اســتفاده از فناورینانو ،توانســته مقاومت را کتهــا را افزایش
دهد .شــرکت بابوالت فرانســوی با اعمال نفوذ کربن در ابعاد نانو
و بهکارگیری نانولولههای کربنی این را کتها را به تولید رســانده
ً
اســت .ایــن را کتهــا را معموال بــا الیافی مشتقشــده از گرافیت و
کربــن تولیــد میکننــد .این شــرکت ترکیبــی از نانولولههای کربنی
بــا الیاف کربن منظم بهمنظور تولید را کتهای مســتحکم تولید
کرده اســت .این ترکیب پنج بار مستحکمتر و منظمتر از کربن در
حالت عادی است.
در حالــی کــه خمشــدن قــاب در زمــان ضربــه ،باعث کندشــدن
ســرعت تــوپ در را کتهــای معمولــی میشــود ،ایــن را کتهــا
بهخاطــر وجــود زه مقــاوم ،عکسالعمــل خوبی در زمــان ضربه از
خــود نشــان میدهنــد .بهدلیــل وجــود تثبیتکنندههایــی در دو
طــرف مرکــز ایــن را کتهــا ،مقاومــت در برابــر تنش افزایــش پیدا
کرده است .مقاومت در برابر تنش در این را کتها ۵۰درصد بیش
از را کتهایی با کربن اســتاندارد است.
ایــن مــدل دارای تثبیتکننــده دیگری نیز هســت کــه تنش را از
بــاالی دســته به وســط قاب در هر طــرف از را کــت انتقال میدهد
کــه باعــث کاهش خمش عمودی و چرخش قــاب را کت در زمان
ضربــهزدن بــه تــوپ میشــود [ .]26مکمــل را کــت تنیــس ،توپ

شکل  -۸چوب و توپ گلف اصالحشده با فناورینانو
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میشوند ،تولید شدهاند [.]26
ایــن محصول نیــز در ردهبندی  ۱۰محصول برتــر فناورینانو در
سال  ۲۰۰۴قرار داشت.

شکل  -۹دوچرخه ساختهشده مبتنی بر فناورینانو

آن اســت .شــرکت ویلســون توپی تولید کرده که دارای دو هسته
اســت .پوشــشهای ما بین آن از هوا مستحکم شده و این روش
مانعــی برای حفظ فشــار اســت .الیههایی از خــاک رس بههمراه
یــک پلیمــر مایع به تــوپ اضافه میشــود که خطــوط داخل توپ
را ایجــاد میکنــد ،صفحات خاک رس بــا یکدیگر در روش موازی
همپوشانی میشوند.
از آنجــا کــه چندیــن الیــه روی هــم قــرار میگیرنــد ،هــر یــک از
صفحات باید هوا را از طریق الیههای دیگر به داخل کیســه وارد
کننــد ،بنابرایــن هــوا بهتــر در داخل تــوپ باقی میماند .پوشــش
نانو در دومین هسته داخل توپ تنیس است که از طریق اسپری
و یــا غلتانــدن آن بر روی الســتیک به وجود میآید .پوســته روی
هســته دوم از صفحــات رویهمقرارگرفتــهای از خاک رس تولید
شــده اســت .این صفحات حدود یک نانومتــر ضخامت دارند .از
مزایــای ایــن توپها نســبت به توپهــای معمولی این اســت که
دیرتر ُپرزدار میشــوند .بیشترین زمان برای استفاده از توپهای
معمولی یک و نیم جلســه اســت این در حالی اســت که بیشترین
زمان توپهای دو هســتهای ویلســون  3جلســه است .همچنین
این توپها دارای مالحظات زیســتمحیطی نیز هستند [.]26
وا کس اسکی
کرا کس نانو وا کس یکی از اولین محصوالت جهانی اســت که با
اســتفاده از فناورینانو شیمیایی ،پوشــش هوشمندی با خواص
چندعملکــردی ایجــاد مینمایــد .ایــن وا کــس بهوســیله شــرکت
آلمانی نانوگیت تولید شده است که سطح بسیار لغزنده و سختی
را ایجــاد مینمایــد .ایــن پوشــش هوشــمند بــا کاهش دما بســیار
مســتحکم میشــود و با کریســتالهای برف و پوســت ،ســازگاری
بسیار خوبی دارد .محصوالت نانو وا کس با فرمولهای مختلفی
بــرای انــواع ورزشهــای زمســتانی که در شــرایط مختلــف انجام
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خودرو
یک شــرکت روسی خودرویی (شکل  )۱۱را با استفاده از نانومواد
تولید و پردهبرداری کرد .این خودرو با نام ماروسیا ،دارای قدرتی
معادل  ۲۴۰اســب بخار اســت که باعث تحسین و تردید همگان
شــد زیــرا تولیدکنندگان این خودروی ورزشــی بــرای غلبه بر دیگر
رقبای خود ،سرمایهگذاری عظیمی در زمینه تولید بدنهای تمام
غیرفلــزی انجــام دادهاند که ایــن بدنه باعث سبکترشــدن این
خودرو شده است [.]25
قایقهای ورزشی
رشته قایقرانی نوعی از ورزشهای آبی است که در آن از چندین
نوع قایق در سبکهای مختلف استفاده میشود ولی یک نکته
مشــترک در تمامی آنها خیس نشدن ورزشکاران و ضدآببودن
تجهیــزات آنهاســت ،زیــرا در صــورت خیسشــدن وزن آنهــا و
تجهیزاتشــان زیاد شــده و از لحاظ روانی نیز برای آنها خوشایند
نخواهــد بود زیــرا در این حالــت نمیتوانند مهارت خود را نشــان
دهند .با اســتفاده از نانوپوشــشها این تجهیزات آبگریز شده و
قطــرات آب به داخل آنها نفوذ نمیکنــد .تجهیزات کوهنوردی
نیز همانند قایقرانی نیاز دارند که در حین اســتحکام باال ،ضدآب
باشند [.]25

شکل  -10راکت تنیس ساختهشده با فناورینانو

کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی

شکل  -11خودروی ورزشی روسی ساختهشده با فناورینانو

نیزه پرش
یکــی از رشــتههایی کــه اســتفاده از نانومــواد بهخصــوص
نانولولههای کربنی در آن احســاس میشــود پرش با نیزه اســت.
مهمتریــن پارامتــر در نیزه پرش انعطاف مناســب آن اســت .نیزه
پــرش بهطــور معمول از الیاف شیشــه ســاخته میشــوند و در بین

ورزشــکاران این نوع نیزهها از محبوبیت خاصی برخوردار اســت.
نیزههــای فایبرگالس از پارچه بافتهشــده فایبــرگالس که با رزین
اپوکســی اشــباع شــده اســت ســاخته شــدهاند .در چند ســال اخیر
نیزههایی با الیاف کربن ســاخته شــدهاند ولی بهعلت محبوبیت
نیزههــای بــا فیبر شیشــه زیاد اســتفاده نمیشــود .الیــاف کربن و
شیشــه چگالــی مشــابهی دارنــد امــا شــیب منحنــی تنش-کرنش
الیاف کربن بیشــتر اســت؛ بنابراین در یک نیزه با مقاومت مشابه
الیــاف کربــن کمتــری موردنیــاز اســت .نتایــج نشــان میدهد که
الیــاف کربــن بهتــر از الیاف شیشــه هســتند .این دادههــا در مورد
نانولولههای کربنی در دســت نیســت و نیزه پرشــی با اســتفاده از
آنها طراحی و آزمایش نشــده اســت و این نیاز دیده میشــود که
امــر در نیزههــای پرش موردبررســی قرار گیــرد [ .]25در جدول ۳
بعضــی از مزیتهــای اســتفاده از فناورینانــو در ورزش ذکر شــده
است [.]2
تعدادی از لوازم ورزشــی تولیدشــده با اســتفاده از فناورینانو در
شــرکتهای مختلف در جدول  ۴آورده شده است.

جدول  -۳مزیتهای استفاده از فناورینانو در ورزش
رشته ورزشی

مزایا

نانومواد

تنیس/بدمینتون

افزایش سختی ،پایداری ،انعطاف ،انرژی ضربه و دفاع و کنترل نوسان راکت

گلف

کاهش وزن ،گشتاور و چرخش کمتر

قایقرانی

بهبود مقاومت سایشی و مقاومت در برابر ترک و سهولت پاروزدن

تیراندازی

کنترل بهتر نوسانات در پیکان

تنیس/بدمینتون

افزایش پایداری و توان راکت

اسکی

کاهش شاخص خمش و تسهیل انتقال ورزشکار

ماهیگیری

افزایش استحکام خمشی میله

تنیس/بدمینتون

کاهش وزن و قابلیت پیچش قاب راکت

گلف

بهبود انعطافپذیری

بولینگ

کاهش پوستهشدن و ایجاد ترک در توپ

دوچرخهسواری

کاهش وزن و افزایش سختی دوچرخه

تنیس/گلف

افزایش انعطاف و شناوری توپ

قایق موتوری

کاهش وزن و افزایش سرعت

نانوتینانیوم

تنیس/بدمینتون

مقاومت در برابر تغییر شکل و افزایش استحکام

نانوذرات کربن

موتورسواری

کاهش مقاومت چرخشی ،افزایش سطح تماس با جاده

نانونیکل

گلف

افزایش ممان اینرسی و پایداری چوب گلف

نانولوله کربنی

نانوذرات سیلیکا

فولرین
نانوالیاف کربن
نانو خاک رس
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جدول  -۴برخی محصوالت ورزشی تولیدشده با استفاده از فناورینانو
شرکت

محصول

مزایا

InMat

الیه مانع نانوکامپوزیت

جلوگیری از خروج گاز از توپ تنیس و…

Wilson

راکت تنیس حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم

افزایش استحکام ،دوام و قدرت

Re-Turn AS

پوشش اپوکسی حاوی نانولوله کربنی بدنه کایاک

افزایش مقاومت به سایش

Yonex

رزین حاوی فولرین برای ساخت راکت بدمینتون

افزایش دوام و قدرت

Maruman

دسته چوب گلف ساختهشده از کامپوزیت حاوی فولرین

افزایش استحکام ،دوام و قدرت

Eston Cycling

قطعات دوچرخه با استفاده از نانولوله کربنی

افزایش سفتی بدون افزایش وزن

Holmenkol

واکس اسکی با نانوکامپوزیت

افزایش صیقلی و حداکثر سرعت

St Croix Rods

چوب ماهیگیری با رزین اپوکسی و نانوذرات سیلیکا

افزایش استحکام بدون افزایش وزن

معرفی برخی محصوالت ورزشی داخلی تولیدشده با استفاده از فناورینانو
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الیاف سالمتیبخش

عینک آفتابی ورزشی

الیاف سالمتیبخش با قابلیت افزایش مقطعی دمای
بــدن و نشــر پرتــو فروســرخ ،محصولــی از شــرکت تهران
زرنــخ اســت کــه بــا بهرهگیــری از فناورینانو ،تولید شــده
اســت .استفاده از این الیاف در پوشاک ،سبب افزایش
ســطح انرژی بدن و همچنین تاثیرات مفید دیگر مانند
شهــا ،افزایــش متابولیســم و بهبــود چرخه
کاهــش تن 
یشــود .تولیــد منســوجات درمانــی نظیــر گــن،
خــون م 
جــوراب وار یــس ،کمربنــد و گردنبند طبــی و لباسهای
ورزشی با استفاده از این نخها امکانپذیر است.

عینــک آفتابــی صاایــران بــا قابلیــت محافظــت از
چشــمان در برابــر تابشهــای  UVو بــا اســتفاده از
فناوری طراحی و ســاخت پوشش نانومتری نابازتابنده
پهنبانــد (پوشــش نابازتابنــدهای کــه طــول مــوج
وســیعی را فیلتر میکند) تولید میشــود و باعث ایجاد
خاصیت  Anti-Reflectionو حذف بازتابهای مزاحم
در محصــول میشــود .ایــن عینکهــای آفتابــی در دو
مدل معمولی (خلبانی) و چندمنظوره (اســپرت) تولید
شدهاند.
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کاربرد فناورینانو در صنایع ورزشی
خالصه
بسیاری از ورزشکاران ایرانی توانایی خوبی در رشتههای ورزشی
مخصوص به خود دارند که این امر در مســابقات آســیایی و حتی
جهانــی و المپیــک در بســیاری از رشــتهها مانند کشــتی ،والیبال،
ورزشهــای رزمــی شــامل کاراتــه ،تکوانــدو ،جــودو و… بــه اثبات
رســیده اســت .رقابــت در بیــن ورزشــکاران در ســطح جهانــی در
ســطح صدم ثانیه اتفاق میافتد.
موفقیــت ورزشــکاران در مســابقات تنهــا بــا تمرینــات ســخت
ورزشــی حاصل نمیشــود بلکه وجود تجهیزات ورزشــی پیشرفته
کمــک شــایانی به بــرد ورزشــکار میکند .بــرای بهبــود تجهیزات
ورزشــکاران در تمــام رشــتههای ورزشــی میتــوان از فناورینانو
اســتفاده کــرد .ایــن فنــاوری عالوه بــر بهبــود ویژگیهــای لباس
و کفــش ورزشــکاران در ارتقــای کیفــی وســایل ورزشــی نیــز تأثیر
شگفتی دارد.
امیــد اســت بــا توســعه سیاســتهای وزارت ورزش و جوانــان در

حوزه فناورینانو و سرمایهگذاری و ارائه تسهیالت به شرکتهای
صنعتی در این حوزه شــاهد موفقیت روزافزون ورزشــکاران ایرانی
در سطوح بینالمللی باشیم.
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احتمال توقف پرونده شکایت از تولیدکننده نقاط کوانتومی
در آمریکا
با تصمیم اداره ثبت اختراع آمریکا مبنی بر بازنگری در پتنت
ثبت شــده شــرکــت ناجینگتک ،احــتــمــال تــوقــف پــرونــده
شکایت ناجینگتک بر علیه نانوسیس قوت گرفت.
شــرکت نانوســیس ( )Nanosysیکــی از شــرکتهای پیشــرو در
تولیــد نقاط کوانتومی و مواد نشــر دهنده نور ،از تصمیم اداره ثبت
اختراعات آمریکا به تأیید پتنت شماره  7105051خبر داد .پیش از
این ،شرکت ناجینگتک ( )NajingTechبرعلیه شرکت نانوسیس
شــکایت کرده بود .شــرکت نانوســیس که از ســیلیکونولی نشــات
گرفته در طول دو دهه گذشته روی تولید انواع نقاط کوانتومی کار
کرده و در حال حاضر بیش از  120دانشــمند و تکنســین را در اختیار
دارد و بــه یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان نقــاط کوانتومــی در
آمریکا تبدیل شــده اســت .در حال حاضر از محصوالت این شرکت
در حوزههای مختلف نظیر الکترونیک استفاده میشود.
ناجینگتــک در ســال  2011اقــدام بــه خریــد شــرکت انانلبز کرد،
شــرکتی کــه توســط پروفســور ژیائوگانــگ پنــگ ،از بنیانگــذاران

ناجینگتک تأســیس شــده بود .پنگ از اســاتید پیشــین دانشــگاه
آرکانســاس اســت .شــرکت انانلبــز نیــز پیــش از ایــن حــق پتنــت
 7105051را از دانشــگاه آرکانســاس خریــداری کــرده بــود ،پتنتی که
بــا حمایــت مالی بنیــاد ملی علم و پــول مالیاتدهنــدگان آمریکایی
توســعه یافتــه و به ثبت رســیده بــود .در ســال  2019ناجینگتک از
شــرکت نانوســیس بهدلیل نقــض قانون مالکیت فکــری این پتنت
شــکایت و تــاش کــرد تا بــازار نقــاط کوانتومی شــرکت نانوســیس را
نابود کند ،شرکتی که میتوان گفت تنها تولیدکننده نقاط کوانتومی
آمریکاســت .در ماه آ گوســت ســال جاری ،دادگاه دســتور به توقف
فراینــد رســیدگی به ایــن پرونــده را داد چرا که ایــن دادگاه تصمیم
گرفتــه اســت تــا اعتبار پتنــت  7105051را مــورد بازبینی قــرار دهد،
بــه نظــر میرســد کــه بخشــی از بندهــای قیــد شــده در ایــن پتنت
بهگونهای است که قابلپتنتکردن نبوده است.
منبع

www.prnewswire.com

استارتآپ سوئیسی با فناورینانو ،سرطان را بهسرعت
شناسایی میکند

دستگاهی توسط اســتــارتآپ سوئیسی ساخته شــده که
میتواند با استفاده از زیستنشانگرهای نانویی سرطان را
بهسرعت شناسایی کند.
استارتآپ سوئیسی آرتیدیس ( )Artidisقصد دارد از فناورینانو
برای تســریع تشــخیص سرطان اســتفاده نماید .این شرکت که در
ســال  2017تأســیس شــده15٫1 ،میلیــون دالر ســرمایه جمــعآوری
کرده و امیدوار است محصول خود را تا سال  2022برای تشخیص
ســرطان وارد بــازار ایاالتمتحــده کنــد .امــا ایــن شــرکت ابتــدا باید
 FDAرا متقاعد کند که این دستگاه بهخوبی کار میکند.
طبق گفته مؤسسه ملی سرطان ،فناورینانو رویکرد امیدوارکنندهای
در حــوزه ســرطان اســت .عــاوه بــر تشــخیص زودهنــگام و ســریعتر
ســرطان ،فناورینانــو ایــن امــکان را دارد کــه در تصمیمگیریهــای
درمانــی نیــز کمــک کنــد .امیــد بــه کاربردهــای فناورینانــو در بخش
سرطان این است که سمی بودن مواد تولید شده با این فناوری کمتر
از شیمی درمانی است.

بــه گفتــه ماریــا پلودینــک ،بنیانگــذار و مدیرعامــل این شــرکت،
آرتیدیــس امیــدوار اســت کــه ایــن دســتگاه بتوانــد در بخــش
سرطانهای پستان ،ریه و پانکراس ٔموثر واقع شود.
دستگاه آرتیدیس برای تشخیص سرطان در بافت نمونهبرداری
شــده ،بــه یــک نشــانگر زیســتی نانومکانیکــی اختصاصــی و
تجزیهوتحلیــل دادههــای بالینــی متکــی اســت .نشــانگر زیســتی
همچنیــن میتوانــد میزان تهاجمی بــودن ســرطان را اندازهگیری
کــرده و ایــن امــر امکان درمان شــخصی و سفارشــی ســرطان را نیز
فراهم میکند.
به گفته پلودینک از مسئوالن این شرکت ،نتایج این دستگاه در کمتر
از ســه ســاعت در دسترس است ،این در حالی اســت که در روشهای
رایــج ،ممکــن اســت روزهایــی طوالنی بــرای دریافت نتایج زمــان الزم
باشد که این مزیت بزرگی برای این فناوری محسوب میشود.
منبع www.medcitynews.com
پیاپی  | 273شماره  | 4زمستان  | ۱۳۹۹سال مهدزون |

| 73

اخبار

تجاریسازی

استفادهخوراکیانسولینبا کمکفناورینانوامکانپذیر میشود؟
شرکت تــورالــگــن فــنــاوری ارائ ــه کــرده کــه در آن از نــانــوذرات
بهعنوان حامل استفاده شده تا بتواند انسولین را بهشکل
خوراکی وارد بدن کند.
سازمان غذا و داروی آمریکا نانوحامل شرکت تورالگن ()Toralgen
را بــرای حضــور در برنامه فناوری نوظهور خود پذیرفته اســت .ورود
بــه ایــن برنامه به شــرکت تورالگن ایــن امکان را میدهــد که با تیم
فناوری در حال ظهور  FDAمالقات داشته تا مشکالت احتمالی فنی
و نظارتــی را که میتواند در مســیر توســعه این نانوحامــل قرار گیرد،
حل کند.
تورالگــن که در ایندیاناپولیس مســتقر اســت در حال توســعه یک
سیســتم نانــوذرهای بوده که بــرای تحویل خوراکــی مولکولهای
بزرگی مانند انسولین و  GLP-1به مکانهای هدف ،طراحی شده
اســت .ایده اصلی این پروژه آن اســت که از نانوذرات برای امکان
تحویــل خوراکــی مولکولهــای بــزرگ اســتفاده شــود و در نتیجــه
مشکالت بیمارانی نظیر افراد دیابتی حل شود.
ایــن جوهــر موســوم بــه  LunexisTM ePROاز طریــق پلتفــرم
انعطافپذیــر و یکپارچــهای امــکان رهایــش دارو به بیمــاران را به
شــکلی ســاده فراهم میکند .تورالگن معتقد است که این سیستم
تحویــل دارو میتوانــد در جایــی کــه ســایر فناوریهــای خوراکــی
پاسخگو نیستند نیز به کار گرفته شود .در این فناوری از نانوذراتی

اســتفاده شــده اســت کــه از اورسودوکســی کولیــک اســید پلیمریزه
شــده ( )PUDCAساخته شدهاند .اورســودیول ،فرم محلول اسید
صفراوی بوده که موردتأیید  FDAاست.
تورالگــن معتقــد اســت بــا اســتفاده از  PUDCAمیتوانــد از
مولکولهــای بــزرگ در برابــر تخریــب روده محافظــت کنــد .پــس
از عبــور از سیســتم گوارشــی ،انتظــار مــیرود ایــن حاملهــا توســط
ماکروفاژها جذب شده و به نقاط التهاب منتقل شوند .در آزمایش
بالینــی ،تورالگــن دریافتــه اســت کــه دوز درمانــی بــا ایــن روش به
میــزان قابلتوجهــی کمتر از دوز مــورد اســتفاده در روشهای رایج
اســت .برنامــه اصلــی شــرکت تورالگــن توســعه  PUDCAبــرای
استفاده در درمان دیابت است.
منبع www.fiercepharma.com

توسعهفضای کسبو کار برایتأمیننیاز بازار بهمحصوالت گرافنی
یکی از شرکتهای پیشرو در حــوزه گرافن با اجــاره فضایی
جــدیــد قصد دارد تجهیزات تـ ــازهای را بــه خــط تولید خود
اضافه کند و با این کار نیاز موجود در بازار ،در بخش گرافن
را پوشش دهــد .یکی از محصوالت این شرکت جوهرهای
ضدویروس است که روی ماسکها استفاده میشود که
در حال حاضر تقاضای زیادی برای این محصول وجود دارد.
شــرکت زنگرافــن سلوشــنز ()Zen Graphene Solutions Ltd
اعــام کــرد کــه یــک قرارداد ســه ســاله بــا امــکان تمدید برای ســه
ســال دیگر ،به امضا رســانده اســت تا در قالب این قرارداد فضایی
بــه مســاحت 25٬680فــوت مربــع از منطقهبندی صنعتــی  B.1در
 ، Guelphانتاریو ،که بهتازگی احداث شده را در اختیار بگیرد.
این فضای جدید به مرکز تولید زنگرافن و دفتر مرکزی این شرکت
تبدیل خواهد شــد .فعالیتهای توسعه و مهندسی بههمراه خرید
تجهیــزات موردنیــاز بــرای تولیــد پوشــش ضدویروســی مبتنــی بــر
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گرافن در مقیاس تجاری در حال انجام است.
این شرکت انتظار دارد تولید اولیه را در سه ماهه چهارم سال 2020
بــرای اســتفاده در ماســکها و ســایر محصــوالت  PPEو فیلترهای
 HVACآغــاز کنــد .زنگرافــن بهمنظــور کمک بــه تصمیمگیری در
مورد اجاره این فضا ،از خدمات مشاورهای شرکت کاناداییERM
اســتفاده کرد تا بتواند بررســی مجوزهای زیست محیطی و شرایط
الزم در انتخاب محل مناسب برای توسعه کسبوکار خود را انجام
دهــد .عملیــات تولید در مقیــاس انبوه و درک اینکه چــه اقداماتی
باید در برنامه توســعه در نظر گرفته شــود از جمله مســائلی بود که
در مشــاوره با این شــرکت بهدســت آمد .گزارش  ERMبرای اتخاذ
تصمیــم صحیــح توســط  ZENبــا دقــت بررســی و موردبحــث قرار
گرفت.
منبع

www.thefirstnews.com

تولید جلیقههای محافظ نانویی برای افراد غیرنظامی
با شدتگرفتن ناآرامیهای مدنی در آمریکا طی یک سال
گذشته ،شرکت سیتیزن آرمــور جلیقههای ضدگلوله برای
استفاده توسط افــراد عادی و غیرنظامی تولید کرده است،
جلیقههایی که با استفاده از فناورینانو تقویت شده است.
شرکت سیتیزن آرمور ( )Citizen Armorجلیقه ضدگلوله با کاربرد
غیرنظامــی تولیــد کــرده کــه بــه مراتــب از چلــوار ( )kevlarعملکرد
بهتری دارد.
سیتیزن آرمور در بازار تولید جلیقههای محافظ پیشرو است ،این
شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری  Protek TM grapheneکــه لیســانس
آن را از سیســتمهای دفاعــی  ATEKدریافت کــرده ،جلیقه ،کوله
پشتی ،شیلدهای مقاوم در برابر گلوله تولید میکند.
عــاوه بر این ،ایــن جلیقه زمانی که خیس باشــد نیز بهخوبی کار
میکنــد و بــا رطوبت یا گذشــت زمــان تخریب نمیشــود چیزی که
نمیتوان برای سایر زرهپوشهای بالستیک موجود در بازار گفت.
جلیقــه محافــظ گرافــن  Protekقابلیت محافظــت بینظیر برای
کاربر به ارمغان میآورد و در عین حال بســیار انعطافپذیر ،ســبک

و راحت است.
جلیقــه  Protek TMضــدآب بــوده ،در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش و
عوامل محیطی مقاوم است و از  7سال ضمانت برخوردار است.
چلــوار کــه نوعی الیاف ســنتزی اســت و هنوز هم بهطور گســترده
در بازار مورد اســتفاده قرار میگیرد دارای اشــکاالت فراوانی اســت.
این ماده از آنجا که رطوبت را بهســرعت جذب میکند ،به عوامل
محیطــی بســیار حســاس بــوده و درصــورت خیسشــدن میتوانــد
بیاثر باشد ،که این موضوع یک اشکال اساسی است.
امــا جلیقــه گرافن  Protekعملکرد بســیار خوبی داشــته و عاری از
اشــکاالت چلوار اســت .بر اساس اطالعات این شــرکت ،در مقایسه
بــا جلیقههــای ســنتی ،وزن جلیقــه ضدگلولــهای کــه آنهــا تولیــد
میکنند تا 66درصد کاهش یافته است ،این موضوع موجب شده
تا این جلیقه به اندازه کافی نرم و انعطافپذیر باشد تا برای مدت
طوالنی پوشیده شود.
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تولید صنعتی نسل جدید باتریهای لیتیومی تقویت شده با نانو
یــکــی از شــرک ـتهــای فــعــال در حــوزه
بــاتــری بــا اســتــفــاده از م ــواد گــرافــنــی و
الــکــتــرودهــای نــانــوســاخــتــار مــوفــق به
تــولــیــد نــســل ج ــدی ــدی از بــاتــریهــای
لیتیومی شده است که عملکرد بسیار
بهتری نسبت به باتریهای موجود در
بازار دارد.
شــرکت انــرژی نانوتــک (Nanotech
 )Energyدر حال تولید نســل جدیدی از باتریهای گرافن لیتیوم
بــا عملکــرد بــاال نســبت بــه آنچه کــه در حال حاضــر در بــازار یافت
میشــود ،اســت .انتظــار مــیرود ایــن باتریهــا جایگزیــن باتــری
لیتیــوم یــون رایــج موجود در بــازار شــوند و از قابلیتهــای انقالبی
ذخیره انرژی برخوردار باشــند .این باتری کاربردهای متعددی در
حوزههایی نظیر خودروهای الکتریکی خواهد داشت.
شــرکت انــرژی نانوتــک در ســال  2014ایجــاد شــد تــا انقالبــی در
صنعــت باتری و چگونگی تأمین انرژی دســتگاههای الکترونیکی
قابلحمــل ایجــاد کنــد .تحقیقــات این شــرکت روی تولیــد ادوات
ذخیرهسازی انرژی مبتنی بر گرافن متمرکز است.

از ویژگیهای الکتریکی اســتثنایی گرافن
میتــوان بــه هدایــت بــاال ،تحــرک بــاالی
حامــل بــار و مقاومت کم اشــاره کــرد .این
ویژگیهــا بــرای عملکــرد باتریها ضروری
هســتند .بهعنوان مثال ،اگــر از مادهای با
رســانایی بــاال در باتریهــا اســتفاده شــود،
از گرمشــدن بیــش از حــد آنهــا جلوگیــری
میکنــد .باتریهــای گرافنــی در حــال
توســعه توســط انــرژی نانوتــک دارای مزایــای بنیادیــن بســیاری
هستند که از آن جمله میتوان به ایمنی و کارایی باال ،شارژ سریع و
ماندگاری باال اشــاره نمود .باتریهای این شرکت همچنین بسیار
قابلتنظیم متناسب با کاربردهای مختلف هستند.
ابرباتــری انرژی نانوتک مقاومت داخلی کمی دارد و امکان شــارژ
ســریع را فراهــم میکند .بر اســاس ادعای شــرکت انــرژی نانوتک،
این باتریها هجده برابر سریعتر از باتریهای رایج موجود در بازار
شارژ میشوند.
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تجاریسازی

خرید شرکتی که در حوزه غشای فیلتراسیون گرافنی تخصص دارد
یــکــی از شــرک ـتهــای کــانــادایــی کــه در
حــوزه غشاهای فیلتراسیون گرافنی
تخصص دارد ،توسط شرکت استریا
لیتیم خریداری شده است.
گرافویــد ( )Grafoidیکــی از شــرکتهای
پیشــرو در حــوزه تولیــد مــواد و محصــوالت
گرافنــی اســت .بهتازگــی اســتریا لیتیــم
( )Stria Lithiumاعــام کرده که بهدنبال
تصــرف گرافویــد اســت ،درصــورت تحقــق
ایــن موضــوع ،شــرکت گرافویــد بــه یکی از
زیرمجموعههای شــرکت اســتریا لیتیم تبدیل میشود .البته هنوز
مشخص نیست اما توافقنامه امضاشده میان دو شرکت منجر به
ترکیب آنها میشود.
گرافوید اعالم کرده که بهزودی شرکتی جدید با نامی جدید شکل
میگیرد که بهزودی توافق روی آن انجام خواهد شد.
هیئــت مدیــره شــرکت جدیــد شــامل ده مدیــر خواهــد بــود کــه از
این تعداد شــش مدیر توســط گرافوید معرفی میشــوند .این بدان
معناســت که شرکت گرافوید واقعا شــرکت جدید را تحت کنترل در
خواهد آورد.

در ســال  2018شــرکت گرافویــد و اســتریا
لیتیــم از توســعه موفقیتآمیــز غشــای
فیلتراســیون مبتنــی بــر گرافــن بــرای
جداســازی منیزیم و کلسیم از نوعی نمک
خبــر دادند .پیــش از این ،شــرکت گرافوید
غشــایی بهمنظــور نمکزدایــی از آب بــا
کارایــی بــاال ســاخته و پتنت مربــوط به آن
را در  WIPOبــه ثبــت رســانده بــود .ایــن
غشــای نانویــی در مقایســه بــا غشــاهای
ســلولزی موجــود در بــازار ،قــادر اســت تا با
هفت برابر کارایی بیشــتر نســبت بــه جریان آب و ســه برابر کارایی
باالتــر نســبت به جریان معکــوس ،آب را نمکزدایی کند .گرافوید
فناوری به نام  GrafeneXرا در اختیار دارد ،فناوری که با استفاده
از آن میتــوان پوشــش حــاوی گرافــن یــا گرافــن عامــلدار را روی
ســطح قرار داد .با این فناوری میتوان نسل جدیدی از پوششها
را روی زیرالیههای مختلف اعمال کرد .بسیاری از عوامل پوشش
نظیر ضخامت با دقت باالیی با این روش قابلتنظیم است.
منبع
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دریافت حمایت دولتی برای توسعه انرژی سبز با کمک فناورینانو
دو شرکت نانویی موفق به دریافت حمایت مالی از دولت
بریتانیا برای توسعه انرژی سبز شدهاند .آنها قرار است در
بخش تولید هیدروژن و مواد مورد استفاده در کاتد باتریها
با کمک فناورینانو کار کنند.
فرســت گرافن ( )First Grapheneاعالم کرد که مســیر جدیدی را
برای استفاده از مواد باتری مبتنی بر هیدروژن و گرافن با استفاده
از بودجه دولت بریتانیا ایجاد کرده است.
ایــن شــرکت بــا همــکاری شــرکت کاینــوس اینوویشــن (Kainos
 ،)Innovationبهتازگــی از طــرف دولــت بریتانیــا بــرای توســعه مواد
موردنیــاز در باتریهای هیدروژنی ســبز حمایت مالــی دریافت کرده
است .این کمک هزینه توسط بنیاد نوآوری بریتانیا و زیر نظر صندوق
نوآوری پایدار انگلستان برای توسعه فناوری منحصربهفردی اعطا
شــده که پتنت آن توســط شــرکت کاینوس به ثبت رسیده است .در
این روش بهصورت مســتقیم مــواد اولیه هیدروکربنــی ارزان قیمت
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بــه مــواد گرافــن و گاز هیــدروژن تبدیل میشــوند .این فنــاوری نیاز
به تخصص شــرکت فرســت گرافن برای تولید نمونه اولیه و توسعه
تجاری دارد .فرســتگرافن دارای مجوز انحصاری در سراســر جهان
بــرای بهرهبــرداری تجــاری از ایــن فنــاوری اســت .در ایــن فراینــد
محصــوالت گرافنی بــا کارایی باال ،با اندازه ،شــکل و شــیمی کنترل
شــده تولید میشــوند .گاز هیدروژن یک محصول جانبی اســت که
بــدون نیاز به ایجاد اکســیدهای کربن تولید میشــود و میتوان آن
را بهطــور دقیــق بهعنــوان هیدروژن «ســبز» توصیف کــرد .این تیم
تحقیقاتــی پیشبینــی میکنند که از هــر تن مواد اولیــه نفتی940 ،
کیلوگرم گرافن/کربن گرافیتی و  60کیلوگرم گاز هیدروژن ســبز تولید
شود .فرایند تولید در مقیاسهای باالتر نیز ثابت شده است و این دو
ت پشتیبانی دولت بریتانیا را بهدست آوردهاند.
شرک 
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رولزرویس از فناورینانو در موتورهای الکتریکی استفاده میکند

شــرکــت پ ــاراگ ــراف در قــالــب یــک پـ ــروژه هــمــکــاری مشترک
بـهدنــبــال توسعه فــنــاوری اســت کــه بــه شــرکــت رولــزرویــس
امکان میدهد تا از فناورینانو در موتورهای الکتریکی خود
استفاده کند.
شــرکت پاراگراف ( ،)Paragrafکه در توســعه و ســاخت حسگرها و
دســتگاههای الکترونیکی مبتنی بر گرافن پیشــرو اســت ،در تالش
اســت تا با اجــرای یک زنجیره تأمین حســگرهای اثر حال (Hall-
 )Effectگرافنی به تحقق رویای به کارگیری این نوع حسگرها در
صنعت کمک کند.
این پروژه که به نام  High-Tخوانده میشــود ،از چالش تحقیق
ٔ
و نــوآوری بریتانیــا ( )UKRIنشــات گرفتــه اســت که در آن شــرکت
پاراگراف ،رولزرویس TT ،الکترونیک و شــرکت کاتاپول اپلیکیشنز
ســمیکانداکتور کامپانــد ( CSAکاتاپــول) بــه گــرد هــم آمدهانــد تا
اقدام به توسعه صنعتی فناورینانو کنند.
این کنسرســیوم قرار اســت نشــان دهد که چگونه حســگرهای اثر
حــال مبتنی بر گرافن میتوانند در دماهای باال بهطور قابلاعتماد
کار کننــد و زمینــه را برای موتورهای الکتریکــی کارآمدتر در صنعت

هوافضا و فراتر از آن هموار کنند.
حســگرهای اثــر هــال نقــش مهمــی در نظــارت بر ســطح جریان و
میدانهــای مغناطیســی  PEMDدارنــد ،کــه ایــن موضــوع بــرای
نظارت بر مصرف انرژی خودرو و سرعت و موقعیت دستگاه بسیار
مهــم اســت .بــه کارگیری حســگرهای متــداول ســیلیکون هال به
محیطهایی با دمای زیر  150درجه سانتیگراد و فرکانسهای کمتر
از  100کیلوهرتز محدود میشــود که میتواند طراحی سیســتمها را
محــدود کند .پروژه  High-Tبا هدف اثبات اینکه حســگرهای اثر
هــال مبتنــی بر گرافن بهطــور قابلاعتماد تا  180درجه ســانتیگراد
و حتــی احتمــاال در دمــای  230درجه ســانتیگراد کار میکنند ،اجرا
میشود .این پروژه به طراحان اجازه میدهد تا این حسگرها را در
محفظه دســتگاه نصب کننــد؛ بنابراین ،وجود این نوع حســگرها
قابلیتهــای بســیار زیادی به طراحــان میدهــد و انعطافپذیری
بیشتری را در طراحی تجهیزات جدید  PEMDفراهم میکند.
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شاهکار مهندسی:

تبدیل نوترینو به الکتریسیته با کمک فناورینانو
گروه انرژی نوترینو در آلمان در حال توسعه فناوری است که
در آن از نانومواد برای تبدیل حرکت نوترینو به الکتریسیته
استفاده مـیشــود .نوترینو یکی از ذرات بنیادی بــوده که
بهندرت با چیزی واکنش میدهد.
بهتازگــی گــروه انــرژی نوترینــو ( )Neutrino Energy Groupدر
برلین شــکل جدیدی از مهندســی نانو را که به تولید موادی منجر
میشــود کشــف کــرده کــه قادر اســت حرکــت یکــی از کوچکترین
ذرات ایــن هســتی را برای تولید انــرژی الکتریکی به کار گیرد .این
گروه قصد دارند تا حرکت ذرات نوترینو را با کمک گرافن به انرژی
الکتریکی تبدیل کنند.
با گرافن تقویتشده ،گروه انرژی نوترینو در آستانه تکامل انرژی
نوترینوولتائیک و تبدیل آن به یک واقعیت عملی است.
پیــش از ایــن دانشــمندان مادهای به نــام ســه الیه-گرافن ایجاد
کــرده بودند که از ســه ورق گرافن تقویتشــده تشــکیل شــده بود.
محققان دریافتند که گرافن سه الیه قادر به تقویت انرژی جنبشی

تــا حدی غیرقابلتصور اســت .بــا این حال اطالعــات کمی در این
باره داشــتند تا این که محقق آلمانی حوزه انرژی و بنیانگذار گروه
انرژی نوترینو ،هولگر تورســتن شــوبرت ،حدود یک سال قبل یک
ً
ماده تقریبا شــبیه به آن را تولید کرد .در اختراع ثبت شــده در سال
 ،2015شــوبرت جزئیات فناوری گرافن تقویتشــده را تشــریح کرد
که انرژی جنبشی عبور نوترینوها را به الکتریسیته تبدیل میکند.
نوترینوها نامرئی هستند و هیچ مادهای نمیتواند جلوی آنها را
بگیرد ،اما بهتازگی مشــخص شــده که آنها دارای جرم بوده و هر
چیزی که جرم داشته باشد ،دارای انرژی نیز است .هولگر تورستن
شــوبرت ،کــه نانومواد گرافن تقویتشــده خود را کــه مدتها قبل
توســعه داده بــود ،بهســرعت گروه انــرژی نوترینو راهانــدازی کرد و
این کنسرسیوم در مسیر طراحی اولین دستگاههای انرژی نوترینو
در جهان قرار گرفت.
منبع

www.finance.yahoo.com
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تجاریسازی

عرضه تجاری پارچههای نانویی با قابلیت ازبینبردن
بوی نامطلوب
یک شرکت ژاپنی با استفاده از فناورینانو پارچهای تولید
کرده که قادر است بوی بد را از بین ببرد .این پارچه قابلیت
استفاده در انواع مختلف منسوجات را دارد.
تــورای اینداســتریز ( )Toray Industriesبهتازگــی اعــام کرده که
محصولی با نام  Mushon 4Xرا تولید کرده اســت که بو را از طریق
فناورینانو از بین میبرد.
ایــن شــرکت از فناورینانــو انحصاری اســتفاده میکند کــه در آن
چندیــن روش پــردازش برای جلوگیری از بــو گرفتن و از بین بردن
بــو اســتفاده شــده اســت .ایــن فنــاوری دارای خــواص عملکــردی
ضدباکتری و آنتیاکسیدانی نیز است.
تــورای اینداســتریز بهزودی پارچــهای را بــرای کاربردهای متنوع
موردنیاز برای کنترل بوی نامطبوع تجاریسازی خواهد کرد.
ایــن پارچــه میتواند در بخــش داخلی لباسهــا ،پیراهن ،جین و
سایر لباسهای معمولی و همچنین روکشهای فوتونی (،)futon
ملحفهها ،لباس کار ،منسوجات مورد استفاده در بخش خدمات،

پزشکی و مدرسه به کار گرفته شود.
پیشبینــی شــرکت تــورای اینداســتریز بــرای فــروش اولیــه ایــن
محصــول حــدود  200٬000متــر در ســال مالــی  2021اســت و ایــن
شــرکت بــرای ســال  2025افزایش فروش تــا  500٬000متــر را هدف
قرار داده است .تورای اینداستریز در سال  2008با همکاری آژانس
اکتشــاف هوافضــا ژاپــن Mushon ،را بــرای معطرســازی آمونیــاک
ناشی از تعریق توسعه داده است.
ایــن محصــول بــرای عملکرد جالــب توجه خــود در بخش داخلی
لباسهــای معمولــی ،لباس فرم ،لباس ورزشــی و ســایر موارد مورد
تقدیر قرار گرفته است.
 Mushon 4Xبا ســرکوب بو ،قابلیت بوگیــری  Mushonرا افزایش
میدهد .روزهای شــرجی و گرم تابســتان در ژاپن ،نیاز به کنترل و
از بین بردن بوی تعریق را افزایش داده است.
منبع

www.businessmirror.com

ک نانویی که از ماسکهای  N95ایمنتر است
عرضه تجاری ماس 
ش ــرک ــت مــدیــســیــوو ( )Medicevoاز
ماسک صــورت گرافنی رونمایی کــرده
که 98درصــد ذرات  COVID-19را فیلتر
م ـیکــنــد .ای ــن مــاس ـکهــای نــانــویــی از
ماسک  N95ایمنتر هستند.
مدیســیوو یک شــرکت تابعــه از کورپوریتیو
یونیــورس بــوده کــه روی ســاخت ماســک
صــورت حــاوی گرافــن کار میکنــد .ایــن شــرکت بهتازگــی ماســک
گرافنــی خــود را رونمایــی کــرده اســت ،ماســکی کــه قــادر اســت
98درصد از ذرات کووید  19را فیلتر کند و به یک اســتاندارد ایمنی
جدید از تجهیزات حفاظت شخصی ( )PPEتبدیل شود.
ماســک صورت گرافنی مدیســیوو توســط اســتانداردهای انجمن
آزمایــش و مــواد آمریــکا ( )ASTMارزیابــی شــده اســت .همــان
آزمایشهــای  PPEدر بیمارســتانها کــه بایــد بــرای اســتفاده این
ماسک در شرایط پر خطر انجام شود.
مدیســیوو فناوری پیشــرفته گرافن را به ماســک صــورت اضافه و
ابــزار محافظــت شــخصی تولیــد کــرده که از نظــر ایمنی نســبت به
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ماسکهای  N95ایمنتر است.
ماســک صــورت گرافنــی مدیســیوو از یــک
فراینــد تولیــد پتنتشــده بهرهمنــد اســت
کــه در آن گرافــن را بهطــور مســتقیم در
پارچــه ماســک قــرار داده و یــک شــبکه لبه
تیــز میکروســکوپی ایجــاد میکنــد .وقتــی
ویروسی با ماسک صورت گرافنی مدیسیوو
برخــورد میکنــد ،شــبکه گرافن ذرات ویــروس را میبــرد و باعث از
بین رفتن آن میشــود .از نظر علمی ثابت شــده که این ماســکها
ذرات کووید 19و ســایر انواع بیماریهــای عفونی مانند آنفوالنزای
فصلــی را از بیــن میبرند .برای تأیید ســازمان غــذا و داروی آمریکا
و بهمنظــور اســتفاده در محیطهــای بیمارســتانی ،ایــن ماســک
بایــد آزمایشهایــی را برای قابلیت اشــتعال ،اختالف فشــار ،بازده
فیلتراســیون ذرات ،بازده فیلتراســیون باکتــری ( )BFEو مقاومت
در برابر مایعات انجام میداد.
منبع

www.prnewswire.com

فرموالسیون نانومیسل برای درمان سرطان از  FDAمجوز
کارآزمایی گرفت
ســازمــان غــذا و داروی آمــریــکــا بــه شرکت
مگاپرو بیومدیکال برای انجام کارآزمایی
بالینی روی فــرمــوالســیــون جــدیــد داروی
ضــدســرطــان کــه بــا ف ــن ــاوری نانومایسل
توسعه یافته ،مجوز اعطا کرد.
شــرکت مگاپــرو بیومدیــکال (MegaPro
 )Biomedicalاعالم کرد که داروی جدید ضدســرطان این شــرکت
موسوم به  MPB-1734بررسی  FDAآمریکا را پشت سر گذاشته و
 INDاین فناوری برای آزمایش فاز  I / IIaتأیید شده است.
توســعه ایــن نانودارو با فرموالســیونهای جدیــدی صورت گرفته
که در آن از پلتفرم فناوری نانومیســل مگاپرو بیومدیکال اســتفاده
شــده اســت که بهدلیــل به کارگیــری این فنــاوری ،تجمــع دارو در
محــل تومــور افزایــش یافتــه اســت ،در حالــی کــه عــوارض جانبــی
داروهــای متــداول ضدســرطان بــا کمــک ایــن فنــاوری جدیــد بــه
حداقل رســیده اســت .با این فناوری اثربخشی داروی ضدسرطان
و همچنین ایمنی آن بهبود قابلتوجهی پیدا کرده است.
نتایــج مطالعــات پیشبالینــی داروی ضدســرطان MPB-1734
نشــان داده اســت کــه بیشــینه دوز قابلتحمــل ســه برابــر داروی

اصلــی بــوده و پــس از اســتفاده از ایــن دارو
ســرکوب مغز استخوان نسبت به داروی اصلی
نیز کمتر بوده اســت .بــه همین دلیل ،بیماران
دوره درمانی را با حفظ ایمنی بیشــتر و افزایش
اثربخشی به پایان میرسانند.
همچنین نتایج تس ـتهای پیشبالینی نشان
داده اســت که فرموالســیون جدیــد داروی ضدســرطان MPB-1734
میتوانــد ب هطــور موثــری از رشــد تومــور جلوگیــری کــرده و طــول عمر
حیوانــات بیمــار را افزایش دهد .در عین حال ،ایــن نانوداروی جدید
میتوانــد تولیــد آنتیژن تومــور را افزایش دهد تا سیســتم ایمنی بدن
حیوان بتواند تومورهای بدخیم را شناسایی کند .فاز  I / IIaکارآزمایی
بالینــی ایــن فرموالســیون جدیــد داروی ضدســرطان MPB-1734
بهصورت چندملیتی و چندمرکزی انجام خواهد شــد .بیماران هدف
کــه در این کارآزمایی شــرکت دارند در اواخــر مرحله ابتال به تومورهای
صلب پیشــرفته قرار دارند .انتظار میرود آزمایش بالینی MPB1734
در سال  2021آغاز شود و تا پایان سال  2023به پایان برسد.
منبع

www.sports.yahoo.com

قراردادی 1٫95میلیونپوندی برای توسعه محصوالت نانویی
شرکت ورسارین با انعقاد قــراردادی با وزارت دفاع بریتانیا،
برای توسعه محصوالت نانویی بهمنظور استفاده در بخش
دفاعی و امنیت بریتانیا اقدام خواهد کرد.
گروه مهندســی مواد پیشــرفته ورســارین ( )Versarienاعالم کرده
است که این شرکت قراردادی با آزمایشگاه دفاع ،علوم و فناوری،
بخشی از وزارت دفاع بریتانیا ،منعقد کرده است.
ایــن قــرارداد مربوط به توســعه یک محصــول نانویی بــوده که با
بودجــهای بــه مبلــغ 1٫95میلیــون پونــد فراینــد توســعه آن به این
شــرکت اعطا شده اســت .آزمایشــگاه دفاع ،علوم و فناوری موسوم
بــه  DSTLمســئول اطمینــان از کمــک علوم و فنــاوری نوآورانه در
دفاع و امنیت بریتانیاست.
ایــن توافقنامــه بــه توســعه کامپوزیتهای پلیمری تقویت شــده
بــا گرافــن بــرای برخــی از کاربردهــای حــوزه دفاعــی مرتبــط بــوده
کــه جزئیــات آن همچنــان محرمانــه اســت .ایــن شــرکت بهدلیــل

قابلیتهای فنی خود و همچنین کیفیت گرافن تأییدشــدهای که
دارد ،بــرای انجام این پروژه انتخاب شــده اســت .این توافقنامه
شــامل بســتههای کاری مختلفــی از جمله بررســی مقــاالت علمی،
توســعه کامپوزیتهــای پلیمــری تقویتشــده بــا گرافــن برای ســه
کاربــرد خاص و اثبات عملکرد و بهرهبرداری از این کاربردهاســت.
این بستههای کاری قرار است تا  31مارس  2022تکمیل شوند.
نیل ریکتز ،مدیرعامل شرکت ورسارین ،میگوید« :ورسارین بسیار
خوشــحال اســت کــه این قــرارداد توســط آزمایشــگاه دفــاع ،علوم و
فنــاوری وزارت دفــاع بریتانیا به این شــرکت اعطا شــده اســت .این
قــرارداد کیفیــت محصــوالت و توانایــی فنی مــا را تأییــد میکند .ما
مشتاقانه منتظریم که پروژه را به موقع به اتمام برسانیم و از وزارت
دفاع در استفاده از گرافن در کاربردهای نظامی حمایت کنیم».
منبع www.directorstalkinterviews.com
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پژوهشگران

ابداع قیچی شیمیایی برای برشزدن نانوورقها
بـ ــرای ب ـ ــرشزدن ســاخــتــارهــای دیکــالــکــوژنــیــدهــای فــلــزات
انتقالی بهمنظور استفاده در کاتالیستها ،محققان قیچی
شیمیایی ابــداع کردند که این ورقهــا را به نوارهای باریک
نانومقیاس تبدیل میکند.
یکــی از بزرگتریــن چالشهــا در تولیــد هیــدروژن پــاک و ارزان،
یافتــن کاتالیزور جایگزین برای انجــام واکنش تولید گاز هیدروژن
اســت ،کاتالیــزوری ارزان و فراوانتــر از پالتیــن کــه در حــال حاضــر
استفاده میشود.
پژوهشــگران کرهای در  ،KAISTراهی یافتند تا با اســتفاده از آن
نانوروبانهــای بســیار کوچــک را بــا مــادهای ارزان و فــراوان تولید
کنند و با این کار ،کارایی کاتالیزورها را به حد پالتین برسانند.
محققان گزینهای احتمالی برای تولید کاتالیســت ارائه کردند که
در آن از یک قیچی شیمیایی برای تولید ارزانتر هیدروژن استفاده
میشــود .دیکالکوژنیدهای فلزات انتقالی یــا TMDها در صورتی
کــه بهصــورت نانومــواد درآینــد ،میتواننــد بهعنــوان جایگزیــن
کاتالیســتهای پالتینــی اســتفاده شــوند .در ایــن مــواد از یــک فلــز
انتقالــی و دو عنصــر کالکــوژن (بهویــژه گوگــرد ،تلوریم و ســلنیوم)

استفاده میشود.
آنچه که TMDها را بهعنوان جایگزینی برای پالتین معرفی کرده
است ،فقط فراوان بودن آنها نیست بلکه الکترونهای این مواد
هستند که موجب بهبود عملکرد الکترودها میشود.
ٔ
صفحــه دوبعدی
 TMDیــک نانومــاده بــوده کــه بهصورت یــک
بســیار نــازک بــه ضخامــت یک اتــم اســت .ماهیت دو بعــدی این
ماده موجب میشود تا  TMDدر واکنش شیمیایی تولید هیدروژن
بســیار ٔموثــر عمل کنــد .با این حــال ،تنهــا چهار لبــه نانوورقهای
مولکولهــای  TMDدارای ســایت فعال برای فعالیت کاتالیســتی
هســتند .برای افزایش نرخ واکنش شــیمیایی در تولید هیدروژن،
ً
بایــد ایــن نانوورقهــا را بــرش زد و بهصورت ورقهــای تقریبا یک
بعدی درآورد تا لبههای آنها افزایش یافت.
بــرای پاســخ به ایــن نیــاز ،محققان یــک جفت قیچی شــیمیایی
برای  TMDساختند که میتواند این ساختارها را بهصورت نواری
شکل درآورد.
منبع

www.phys.org

استفاده از باکتری برای تولید ساختارهای پیچیده
با کمک نانوالیاف
محققان دانشگاه آلتو نشان دادند که میتوان از باکتریها
درون سطوح ابرآبگریز بــرای ایجاد ساختارهای سهبعدی
استفاده کرد.
در این فناوری از نانوســلولز نیز اســتفاده شــده اســت .محققان
بــا اســتفاده از روش خــود میتواننــد از طریــق اســتفاده ســطوح
ابرآبگریــز رشــد کلونیهــای باکتریایــی را هدایــت کننــد .ایــن
اشــیا پتانســیل فوقالعــادهای بــرای اســتفاده در پزشــکی دارنــد
و میتــوان از آنهــا بــرای حمایت از بازســازی بافت یــا بهعنوان
داربســت برای جایگزینی اندامهای آســیبدیده اســتفاده کرد.
نتایج این پروژه در مجله  ACS Nanoمنتشر شده است.
برخــاف اجســام الیافــی ســاخته شــده از طریــق روشهــای
چــاپ ســهبعدی ،ایــن روش جدیــد اجــازه میدهــد تــا الیــاف با
قطــر نانومتــری ،در هــر جهــت حتــی در الیههــا ،گرادیانهــای
ضخامتــی مختلــف و توپوگرافــی متفــاوت تــراز شــوند .ایــن
فنــاوری فرصتهای جدیدی برای اســتفاده در بازســازی بافت
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فراهم میکند.
لوئیــز گــرکا ،دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه آلتو میگویــد« :این
فناوری مانند داشــتن میلیاردها چاپگر کوچک ســهبعدی است
کــه درون یک بطــری قرار میگیرنــد .ما میتوانیــم باکتریها را
بهعنــوان ریزرباتهــای طبیعی تصــور کنیم که عناصر ســازنده
در اختیــار آنهــا را میگیــرد و بــا ورودی مناســب ،شــکلها و
ساختارهای پیچیدهای ایجاد میکنند».
باکتریهــای هوازی پس از قرار گرفتن در یک قالب ابرآبگریز
بــا آب و مــواد مغــذی نظیــر شــکر ،پروتئینهــا و هــوا ،نانوســلولز
تولیــد میکننــد .ســطح ابرآبگریز یک الیه نــازک از هوا را به دام
میانــدازد و باکتریهــا را به ایجــاد یک بیوفیلــم الیافی همانند
ســطح و شــکل قالب ،دعوت میکند .با گذشــت زمان ،بیوفیلم
ضخیمتر شده و جسم قویتر میشوند.
منبع

www.phys.org

آیا میتوان بیماریها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟
محسن رحــمــانــی و هــمــکــارانــش فــنــاوری جــدیــدی را ارائ ــه
کردهاند که مسیر را به سوی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
برای تشخیص بیماری از روی بازدم فرد ،هموار میکند .آنها
داربــســت نانویی بــرای تشخیص غلظتهای بسیار کــم از
زیستنشانگرها ساختهاند.
یــک تیــم بینالمللــی از دانشــگاه ناتینگهام ترنت و دانشــگاه ملی
استرالیا ( )ANUیک داربست نانوذره سه ُبعدی ساختهاند که قادر
به تشخیص غلظت بسیار کم مولکولهای موجود در هواست.
محققــان میگوینــد ایــن گامــی بــزرگ بــه ســوی اندازهگیــری
نشــانگرهای زیســتی اســت ،مولکولهــای بســیار کوچکــی کــه
در بیمــاری نقــش دارنــد و در محیطهــای گازی ماننــد بــازدم
انســان میتــوان آنهــا را یافــت .ایــن داربســت شــامل ترکیبــات
منحصربهفردی از نانوذرات فلزی و نیمههادی است که میتواند
در حسگرهای بسیار کوچک قرار گیرد.
سپس این حسگرها میتوانند در دستگاههای تشخیصی ساده و
کوچک جیبی ادغام شــوند که درصورت شناســایی عامل خطر ،به

کاربــر هشــدار میدهــد و از آنها میخواهد در اســر ع وقت بهدنبال
مشاوره پزشکی و آزمایشهای بعدی باشند.
حســگرهای نوری امــروزی هنگامی که در معــرض غلظت باالیی
از نشــانگرهای زیســتی در محیــط مایع قــرار میگیرنــد ،مانند ادرار
بــرای آزمایش بارداری یا خون بــرای بیماریهای مزمن ،به دلیل
داشتن موادی با قابلیت حسگری ،رنگ آنها تغییر میکند.
پیــش از ایــن محققــان نشــان داده بودنــد که نشــانگرهای زیســتی
شــرایط حاد مانند دیابت و ســرطان را نیز میتواننــد از طریق آزمایش
بازدم ،نشان دهند .هر چند اگر غلظت این نشانگرها بسیار کم باشد،
حسگرهای نوری امروزی نمیتوانند آنها را اندازهگیری کنند.
دانشــمندان امیدوارنــد کــه ایــن مــواد بســیار حســاس مهندســی
شــده بــه افراد کمــک کند تــا از بــروز بیماریهای مزمــن جلوگیری
کننــد ،نــرخ زنده ماندن را افزایش دهند و هزینههای مربوطه را در
سیستمهای بهداشتی به میزان قابلتوجهی کاهش دهند.
منبع
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بهبود سلولهای خورشیدی حاوی چاههای کوانتومی

محققان با افــزودن یک الیــه جدید به ساختار سلولهای
خورشیدی حاوی چاههای کوانتومی ،عملکرد آنها را بهبود
داده و بر برخی از محدودیتهای موجود در مسیر طراحی
این سلولها غلبه کردند.
پژوهشــگران در ســالهای اخیــر در سراســر جهان در تــاش برای
تولیــد ســلولهای خورشــیدی و ســایر فناوریهایــی هســتند کــه
میتواننــد از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی الکتریکی تولید کنند،
زیرا این امر میتواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود
و در نتیجه به حفظ حیات در سیاره ما کمک کند.
مورد دیگری از مواد که ثابت شــده پتانســیل باالیی برای ساخت
ســلولهای خورشــیدی دارند ،پروســکیتها ،مواد معدنی اکســید
تیتانیــوم کلســیم هســتند که میتوانند از پوســته زمیــن در مناطق
خاص جغرافیایی استخراج شوند.
این پروسکیتها شامل پروسکیتهای دو بعدی Ruddlesden-
) Popper (RPهســتند کــه دارای ســاختاری منحصربهفرد بوده و
میتوانند پایداری محیطی و خصوصیات اپتوالکترونیکی دستگاه
را افزایــش دهند ،بدون اینکــه بهطور قابلتوجهی کارایی آن را به
خطر بیاندازند.

بهطــور کلی ،پروســکیتهای دوبعدی  RPدارای چــاه کوانتومی
( )QWچندگانــه بــا توزیــع پهنــای تصادفــی هســتند کــه میتواند
ثبات ترمودینامیکی محلولهای پروسکیتی را مختل کند.
محققان دانشگاه نانجینگ تک و چند مؤسسه تحقیقاتی چینی،
بهتازگــی ســلولهای خورشــیدی را بــا اســتفاده از پروســکیتهای
الیــهای دوبعــدی  RPبا چاه کوانتومی خالص فاز و پهنای یکســان
تولید کردند.
نتایــج یافتههای محققان این پروژه در قالب مقالهای در نشــریه
 Nature Energyبــه چــاپ رســیده اســت و ایــن نتایــج میتواند به
افزایش بازده سلولهای خورشیدی کمک کند.
محققــان در مقالــه خود نوشــتند« :ما چاههــای کوانتومی خالص
فــاز با پهنای یکســان را تولیــد کردیم و برای ایــن کار نمک مذاب
اســتات -nبوتیالمین ،بهجای یدید هالید رایج یدید -nبوتیالمین
به کار گرفته شد .با توجه به کوردیناسیون یونی قوی بین استات
-nبوتیالمیــن و چارچــوب پروســکیت ،میتــوان ژلــی بــا توزیــع فاز
یکنواخت ایجاد کرد».
منبع
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اخبار

پژوهشگران

تولید برق از تنفس انسان /منبعی برای تأمین انرژی ادوات
الکترونیکی همراه
پژوهشگران نانوژنراتور تریبوالکتریک ساختند که میتواند
حرکت بدن انسان نظیر خمشدن آرنج و حتی تنفس را به
جریان الکتریکی تبدیل کند.
بهتازگی ســامانهای انعطافپذیر توســط محققان دانشــگاه ایالتی
پنســیلوانیا ارائه شــده اســت کــه میتواند حرکــت بدن انســان نظیر
تنفــس او را بــه انــرژی الکتریکی تبدیــل کند .این ابزار بــرای تأمین
انرژی موردنیاز ادوات پایش سالمت پوشیدنی قابلاستفاده است.
نتایــج یافتههــای این تیم تحقیقاتی که بــا همکاری محققانی از
دانشــگاه مینجیانگ و دانشــگاه نانجینگ در چین ،انجام شــده،
در نشریه  Nano Energyبه چاپ رسیده است.
به گفته چنگ ،نسخههای فعلی باتریها و ابرخازنها که انرژی
دســتگاههای تشــخیصی و بهداشتی پوشــیدنی را تأمین میکنند،
نقصهــای زیــادی دارند ،از جملــه این محدودیتهــا میتوان به
چگالی انرژی کم و قابلیت کشش محدود این ادوات اشاره کرد.
چنــگ بــا اشــاره به اینکــه این گــروه تحقیقاتــی و همــکاران آنها
تمرکز خود را برای ســاخت حســگرها در دستگاههای پوشیدنی قرار
ً
دادهانــد ،میگوید« :این دســتاورد کامال متفاوت از چیزهایی اســت
کــه پیــش از ایــن بهدســت آوردهایــم .در حالــی که ما روی توســعه
حســگرهای گازی و دیگــر دســتگاههای پوشــیدنی کار میکنیــم،
همیشــه بایــد ایــن دســتگاهها را بــه یــک باتــری متصــل کنیــم .بــا

نهــا میتوان حســگر خود را بدون نیــاز به باتری
اســتفاده از ابرخاز 
تغذیه کرد».
نهــا ،دســتگاههای
یهــا و میکروابرخاز 
نهــای باتر 
یکــی از جایگزی 
یهــای لیتیــوم
ذخیــره انــرژی هســتند کــه میتواننــد جایگزیــن باتر 
یون در دســتگاههای پوشــیدنی شــوند تا مکمل این باتریها باشند.
نهــای ابعاد کوچکی داشــته ،چگالی تــوان باالیی ایجاد
میکروابرخاز 
کرده و قابلیت شــارژ و تخلیه ســریع دارند .با این حال به گفته چنگ،
یشــوند ،ابر
هنگامی که برای دســتگاههای پوشــیدنی به کار گرفته م 
نهــای معمولــی از هندس ـ ه ســاختاری شــبیه ســاندویچ برخــوردار
خاز 
هستند که موجب کاهش انعطافپذیری و پیچیدگی فرایند میشوند.
منبع

www.sciencedaily.com

ب موقتی که بدون نیاز به زور قابلجداشدن است!
تولید چس 
محققان با مهندسی در سطح مولکولی مــواد موفق به
ساخت چسب موقتی شدند که با اعمال روی سطح ،دو
سطح را به هم چسبانده اما برای جداکردن دو سطح نیاز به
استفاده از حالل یا زور نیست.
محققان دارتموث دســتهای از مواد مولکولی را کشــف کردهاند
که میتوان از آنها برای ساخت چسبهای موقتی استفاده کرد
بــه طــوری که بــرای جداکردن دو ســطح از هم نیــازی به اعمال
نیــرو نیســت .این چســبهای غیردائمی برای مصــارف خانگی
یــا اداری در دســترس نخواهنــد بــود ،امــا میتواننــد منجــر بــه
روشهای جدید تولید و طراحی دارو شوند.
کاتریــن میریــکا ،اســتادیار شــیمی در دارتمــوث میگویــد« :ایــن
چســب موقتــی ،متفــاوت از ســایر چســبها عمــل میکنــد .این
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نوآوری راهبردهای تولید جدیدی را پدید خواهد آورد».
تحقیقات دارتموث روی مواد جامد مولکولی ،یک گروه خاص
از مــواد چســبنده کــه بهصــورت بلــور وجــود دارد ،متمرکز اســت.
مولکولهای موجود در این محصول قابلتصعیدشدن هستند،
بدیــن معنــی کــه بهطــور مســتقیم از حالت جامــد بــه گاز تبدیل
میشوند بدون اینکه از فاز مایع عبور کنند.
توانایــی دور زدن فــاز مایــع عامــل کلیــدی در ایــن نــوع جدیــد
چســبهای موقتی اســت .چســب بهصورت جامد میچسبد اما
در ادامــه بــه بخــار تبدیل میشــود و پس از گرمشــدن در محیط
خأل آزاد میشود.
منبع

www.nanowerk.com

در  30دقیقه ،با کمک فناورینانو آب شیرین تولید کنید!
پژوهشگران با استفاده از چارچوبهای آلی فلزی ،فرایندی
بــرای شیرینسازی آب ارائــه کردند که در مدت زمــان بسیار
کوتاه میتواند آب شیرین تولید کند.
در یک پروژه جدید از مادهای به نام چارچوب آلی فلزی ()MOF
برای فیلترکردن آالیندهها از آب دریا استفاده شده است.
محققــان با ایــن روش موفق بــه تولید مقادیر زیادی آب شــیرین
در روز شدند در حالی که انرژی بسیار کمتری نسبت به روشهای
دیگر مصرف میکند.
مــواد متخلخــل بــا مســاحت ســطحی
چارچوبهــای آلــی فلــزی ِ
بــاال هســتند کــه از نظــر تئــوری ،یــک قاشــق چایخــوری از ایــن
چارچوبهــای آلــی فلــزی ،میتواند ســطحی بیشــتر از یــک زمین
فوتبال داشــته باشــد .همین ســطح زیاد باعث میشــود که بتواند
مولکولها و ذرات را جذب کند.
در ایــن پــروژه ،محققــان نــوع جدیــدی از  MOFرا بــا نــام PSP-
 MIL-53تولیــد کردنــد تــا نمــک و ناخالصیها را در آب شــور و آب

دریــا بــه دام بینــدازد .هنگامــی که این مــاده در آب قــرار میگیرد،
یونهــا را بهطــور انتخابــی از فــاز ســیال بیــرون میکشــد و آنها را
روی سطح خود نگه میدارد .این فناوری میتواند در مدت زمان
 30دقیقــه ،مــواد جامد محلــول ( )TDSموجــود در آب را از 2233
قسمت در میلیون ( )ppmبه زیر  500 ppmکاهش دهد .این مقدار
ً
کامال زیر آستانه  600 ppmاست که سازمان بهداشت جهانی برای
آب آشامیدنی سالم توصیه میکند.
بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان روزانــه بــه میــزان  139٫5لیتــر
( 36٫9گالن) آب شــیرین با هر کیلوگرم  MOFتولید کرد .هنگامی
کــه  MOFاز ذرات پــر شــوند ،میتــوان بهراحتــی آنهــا را بــرای
اســتفاده مجــدد تمیــز کــرد .بــرای ایــن کار MOF ،در معــرض نــور
خورشــید قــرار میگیرد که باعث میشــود نمکهــای نفوذ کرده در
ساختار چهارچوب آلی فلزی در کمتر از چهار دقیقه آزاد شود.
منبع
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راهاندازی یک پیشگامی تحقیقاتی برای مقابله با سرطان
بهکمک فناورینانو
شــرکــت نـکـسایـمـیــون از ه ـم ـکــاری مرکز
تحقیقات ســرطــان شهر امـیــد ب ــرای ایجاد
یک پیشگامی تحقیقاتی استفاده میکند،
یســازی
پیشگامی کــه در نهایت بــه تـجــار 
فناوری استفاده از نانوذرات برای مقابله با
سرطان کمک میکند.
شــرکت نکسایمیــون ( )NexImmuneبــا
همکاری مرکز تحقیقات سرطان شهر امید ( )City of Hopeپیشگامی
تحقیقاتــی ایجاد میکند تا بــا اســتفاده از آن روی راهبردهای جدید
درمان سرطان خون حاد میلوئیدی کار کند.
مرکز تحقیقات ســرطان شــهر امید برای کشــف ســازوکارهای فرار از
تومور و شناســایی اهداف منحصربهفرد سلولهای بنیادی سرطان
خــون ،تخصــص پیشــرو خود در جهــان را بــا فنــاوری نکسایمیون
ترکیب خواهد کرد.
نکسایمیــون ،یــک شــرکت زیس ـتفناوری در مرحله بالینی اســت
کــه در حال ســاخت ایمنیدرمانیهای مبتنی بر ســلول  Tمهندســی
ژنتیکــی نشــده اســت .ایــن شــرکت بهتازگــی اعــام کــرده که قــرارداد

راهانــدازی یــک پیشــگامی تحقیقاتــی مربوط به
فناوری ذرات نانو  AIMرا با مرکز تحقیقاتی شــهر
امید امضا کرده است NEXI-001 .یک محصول
ســلولی اســت کــه شــامل جمعیــت ســلولهای
 CD8 + Tطبیعــی اســت که علیــه چندین هدف
آنتیژنــی در برابــر ســرطان خــون حــاد میلوئیدی
عمل میکنند و اولین محصول بالینی تولید شده
توســط فناوری نانوذرات  AIMاین شرکت است .مرکز تحقیقاتی شهر
امید مطالعه فاز  2٫1از  NEXI-001میزبانی خواهد کرد.
گویدو مارکوچی ،از مؤسســه شــهر امید میگوید« :نکسایمیون یک
پلتفــورم فنــاوری منحصــر بــه فــرد و چنــدکاره ایجــاد کرده اســت که
بهطور بسیار موثری روی بخشهای مهم تحقیقات مداوم در زمینه
ســرطان خون حاد میلوئیدی تأثیر میگذارد .هدف جمعی ما تبدیل
یافتههای تحقیقات آتی به روشهای ایمنی درمانی جدید و ٔموثرتر
با سلول  Tاست».
منبع
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اخبار

پژوهشگران

طراحی نانوذراتی که رنگهای آنتیباکتریال ایجاد میکنند
پژوهشگران روسی نانوذراتی طراحی کرده
و آنها را با پوششهایی نظیر رنگ ترکیب
ک ــردن ــد .مــحــصــول نــهــایــی پــوشـشهــایــی
ه ــس ــت ــن ــد ک ـ ــه خـ ـ ـ ــواص ضـ ــدبـ ــاکـ ــتـ ــری و
ضدویروس دارند.
محققــان مؤسســه فیزیــک اســتحکام و علوم
مــواد آ کادمــی علــوم روســیه (ISPMS SB
 )RASو مرکــز شــیمی-فناوری مهندســی ،نانومــواد جدیــدی با اثر
ضدباکتــری و ضدویروســی تولید کردهاند کــه میتواند برای تولید
محصوالت پزشــکی مختلف از جمله ماســکهای محافظ و لباس
پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
ایــن مــواد در مرکز تحقیقات فدرال پزشــکی بنیادی برای ارزیابی
فعالیت ضدویروسی ،با روشها و دستورالعملهای پیشرفته مورد
استفاده قرار گرفته است.
در ایــن ارزیابــی از مدلی از ویروس آنفوالنزای  A/H1N1اســتفاده
شــده و آزمایشهایی نیز روی مدل اشریشــیا کلــی (ایکوال) صورت
گرفته اســت .نتایج یافتهها نشــان میدهد که این نانومواد جدید
بــا هر دو مــدل کارایی باالیی از خواص ضدباکتری و ضدویروســی
را نشان میدهد.

این گــروه تحقیقاتی از نانوذرات اکســید روی
( )ZnOو ذرات اکســید مــس  (Cu-Fe) Oکــه
بــا اســتفاده از روش انفجــار الکتریکــی ســیمها
بهدست آمده اســت ،بهعنوان ابزاری استفاده
کردند که مانند ســدی در برابر عوامل بیماریزا
عمل میکند.
مایعــی حــاوی اســترین ویــروس آنفوالنــزا
()H1N1pdm09بــه ایــن مــواد اعمــال شــد .پــس از  30دقیقــه،
محققــان میــزان ویــروس موجــود در نمونــه را ارزیابــی کردنــد .در
نمونههــای پلیپروپیلن حاوی ذرات اکســید مس و اکســید روی،
برخالف نمونه شاهد که در آن مقدار ویروس باالیی مشاهده شد،
بار ویروسی وجود نداشت.
فعالیــت ضدویروســی مــواد دارای نانــوذرات پس از مدتهــا کار در
طهــای مختلــف ،روی کشــت ســلولهای  MDCKحســاس
محی 
بــه ویــروس آزمایش شــد .این ســلولها در مجــاورت مایعات حاوی
نانوذرات قرار داده شدند و نتایج نشان داد که سلولها زنده ماندند.
نتایــج ایــن تجزیه و تحلیل نشــان داد که این ترکیب برای ســلولها
خطرناک نیست.
منبع
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عرضه پلیمرهای فلورسنت برای کمک به حوزه پژوهش
سیدی بیوپارتیکلز که یکی از تولید و عرضهکنندگان نانوذرات
فلورسنت در ب ــازار اســت ،بهتازگی فلورسنتهای پلیمری
جدیدی تولید کــرده که به جامعه علمی و پژوهشی کمک
شایانی میکند.
شــرکت ســیدی بیوپارتیکلــز ( )CD Bioparticlesبهعنوان یکی از
تولیدکننده و تأمینکننــده انواع محصوالت و خدمات تحویل دارو،
در حــال حاضر مجموعهای از پلیمرهای فلورســنت نظیر دکســتران
فلورســنت ،هپارینهــای فلورســنت و آلژیناتهــای فلورســنت را
بــرای اســتفاده در نانوذرات فلورســنت /داربســت /هیــدروژل ،مواد
رهگیریکننده و تشــخیص جذب ســلول (بهعنوان مثــال ماکروفاژ)
تولید میکند.
س ـیدی بیوپارتیکلــز بــا طراحــی دقیــق و پلتفــرم فنــاوری پیشــرفته،
درک عمیقــی از راهبردهــا و کاربر دهــای مختلــف تحویــل دارد کــه
میتوانــد بــه محققان کمک کند تا از ســنتز شــیمیایی ،فرموالســیون و
صســازیهای خســتهکننده خــاص شــوند .س ـیدی بیوپارتیکلــز
خال 
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همچنیــن میتواند به حل چالشهای دانشــمندان در طول تحقیقات
نظیر تصویربرداری از توزیع مواد مبتنی بر پلیمر (نانو) و پوشش محدود
لمــوج بــرای ردیابــی کمــک کنــد .در حــال حاضــر ،بــا عرضــه مواد
طو 
فلورســنت جدید توسط شــرکت س ـیدی بیوپارتیکلز ،محققان به انواع
مختلفی از پلیمرهای فلورسنت مانند دکسترانهای فلورسنت با دامنه
 Mwاز  6کیلو دالتون تا  2000کیلو دالتون دسترسی دارند .این شرکت با
افزودن گروههای عاملی و PEGهای لیپیدی فلورسنت که برای بهبود
تصویربرداری مفید هستند ،به پژوهشگران کمک شایانی کرده است.
جفــری دیپــاول ،مدیــر ارشــد بخش تحقیق و توســعه این شــرکت
میگوید« :سیدی بیوپارتیکلز سالهاست که در زمینه تحویل دارو
فعالیت میکند و دارای تخصص و تجربه قوی و گســتردهای است
و ما خوشــحالیم که میتوانیم گروههای چند عاملی را برای اصالح
بیشتر و اهداف برچسبگذاری به مشتریان خود ارائه دهیم».
منبع
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کاهش استفاده از آفتکشها با نانوذرات امکانپذیر است

با طراحی سامانهای حاوی نانوذرات ،محققان نشان دادند که
میتوان از نانوذرات برای تحریک سیستم دفاعی گیاه استفاده
کرد و در نهایت نیاز به استفاده از آفتکشها را کم کرد.
پژوهشــگران مؤسســه آدولف مرکل و گروه زیستشناسی دانشگاه
فریبــورگ دریافتند که چگونه برخی از نانوذرات ســیلیس میتوانند
بهعنوان آفتکش اما با قابلیت تجزیه و بسیار کارآمد در برابر برخی
از عوامل بیماریزای گیاهی عمل کنند.
امروزه یکی از بزرگترین چالشهای کشاورزی ،استفاده گسترده از
کودها و سموم دفع آفات است .با افزایش تعداد محصوالت ممنوع
یا خطرناک برای سالمتی انسان و دام ،نیاز به مواد جایگزین بسیار
جدی است.
یکــی از ایــن روشهــا ،تحریــک پاســخ ایمنــی گیاهــان در برابــر
حمالت پاتوژن اســت .اسید سیلیســیک که بهطور طبیعی در خاک
وجــود دارد ،میتوانــد چنیــن واکنشهایی را در گیاهــان ایجاد کند
و نانــوذرات ســیلیس آمــورف میتواننــد ایــن مــاده را در مقادیــر کم
رهاســازی کنند .کاربرد این نانوذرات که بهطور طبیعی در بسیاری
از محصوالت غذایی مانند غالت نیز وجود دارد ،بســیار رایجتر از آن

اســت که بیشــتر مردم تصور میکنند .پژوهشــگران این پروژه قصد
داشــتند یک نانوماده مناســب برای کشاورزی را تولید کنند که قادر
باشــد تا با تحویل هدفمند اســید سیلیســیک موجب تحریک برای
دفــاع در برابر عوامل بیماریزا شــود .این گــروه تحقیقاتی نانوذرات
ســیلیس را با خواص مشــابه موجــود در گیاهان ســنتز کردند .آنها
بــرای آزمایــش کارایــی ایــن نانــوذرات ،آنهــا را روی Arabidopsis
( thalianaشاه تال) ،یک مدل گیاهی بسیار پرکاربرد ،آلوده به آفت
باکتریایی  ،Pseudomonas syringaeمورد آزمایش قرار دادند.
نتایــج یافتههای محققان نشــان داد که نانــوذرات آنها میتواند
با تحریک هورمون دفاعی گیاه ،اســید سالیسیلیک (که ماده ٔموثره
آســپرین نیز هســت) مقاومت در برابر باکتریها را به روشــی وابسته
بــه دوز افزایش دهد .محققان همچنین فعــل و انفعاالت نانوذرات
بــا برگهای گیاه را بررســی کردند .آنها توانســتند نشــان دهند که
ً
جــذب و عملکــرد نانــوذرات منحصــرا از طریــق منافذ بــرگ (روزنه)
صورت میگیرد که به گیاهان اجازه میدهد تنفس کنند.
منبع
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کشف نانوذراتی که موجب بهبود حس بویایی میشود
پژوهشگران نانوذراتی از جنس فلز روی را
در بخش گیرندههای بویایی بینی کشف
کردند که میتواند به درک بهتر بو کمک کند.
یــک تیــم تحقیقاتی از دانشــگاه اوبــرن اولین
نانــوذرات فلــزی کــه بهطــور طبیعــی در بــدن
حیوانــات وجــود دارنــد را کشــف کــرد .ایــن
نانــوذرات از جنــس روی ( )Znبــوده که بهطور
خــاص در ســلولهای بینــی وجود دارد که این امر ممکن اســت در
بازیابی یا تقویت حس بویایی حیوان یا شخص تأثیرگذار باشد.
ویتالــی ودیانــوی ،اســتاد فیزیولــوژی کالــج داروی دامپزشــکی
میگویــد« :دانشــمندان از مدتهــا قبــل میدانســتند کــه بافــت
حیوانــی دارای مــواد معدنی در حالت یونی و متصل به اتم اســت،
امــا هیچکــس نمیدانســت که نانــوذرات فلــزی بهطــور طبیعی در
بــدن حیوانات وجود دارد .این اولین بار اســت که حالت ســوم فلز
در بدن مشاهده میشود».
اهمیــت ایــن یافتــه آن اســت کــه نانــوذرات فلــزی الکترونهای
بیشــتری را بــه واکنشهــا داده و یــا از آنهــا دریافــت میکننــد.

نانــوذرات ســاختارهایی هســتند کــه از تعــداد
زیــادی اتــم تشــکیل شــدهاند ،در حالــی کــه
یونهــا اتمهــای دارای بــار الکتریکــی هســتند
کــه در اثر از دســتدادن یا افزایــش یک یا چند
الکترون ایجاد میشوند.
وودیانــوی میگویــد« :برخــی دانشــمندان
تصــور میکننــد کــه الکتــرون حــس بویایــی را
تحریــک میکنــد .بنابراین ،نانــوذرات فلزی ،که بــا الکترونهای
زیــادی تعامل دارند ،از نظر واکنشهای آنزیمی بویایی نســبت به
یونهای فلزی برتری دارند».
این تحقیق با اســتفاده از موشهای آزمایشگاهی بهعنوان مدل
حیوانــی انجام شــده اســت کــه در آن نانــوذرات روی در مژکهای
عصبــی بویایی ،بخشــی از یک ســلول عصبی حــاوی گیرندههای
بویایی ،کشف شد .تا قبل از این تحقیق ،فلز روی در بدن تنها در
حالت یونی یا بهصورت اتصالی مشاهده شده بود.
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اخبار

پژوهشگران

نگرانی از نرسیدن واکسن غربی/تایلند بهدنبال تولید واکسن
ضدکرونای بومی
تایلندیها که در همهگیری آنفوالنزای  H1N1تجربه خوبی از
دریافت واکسن از غرب نداشتند ،برای توسعه و تولید واکسن
ضدکرونا دست به کار شدهاند و تالش دارند تا واکسن بومی
ضدکرونا را تولید کنند.
یــک محقق تایلندی میخواهد کشــورش را به یکــی از قطبهای
تولید واکســن ضدکرونا تبدیل کند .کیات روکسرونگتهام از این که
کشورش در صف انتظار دریافت و خرید واکسن از کشور دیگر بماند،
چندان خرســند نیســت .او مأموریت دارد تا توانایی تولید واکســن را
در تایلنــد ایجــاد کند و نهتنها کشــور خود بلکه  6کشــور مجاور را نیز
علیــه کرونا ایمنســازی کند .هدف بلندمدت روکســرونگتهام حتی
بلندپروازانهتر اســت ،او قصد دارد تا زمینه کار را برای توســعه ســریع
واکسن در برابر بیماری همهگیر بعدی ،هر زمان ممکن است اتفاق
بیفتد ،آماده کند.
روکســرونگتهام ،سرپرست پژوهشگاه مرکز تعالی و تحقیق واکسن
دانشــگاه چواللونگکــورن ،در بانکــوک ،میگویــد« :وقتــی بــا یــک
بیماری همهگیر روبهرو شدید ،بهجای نشستن و انتظار برای خرید
آن ،باید روی پای خود ایستاده و واکسن را خودتان بسازید».
وی بــه درســی از عفونــت آنفوالنــزای  H1N1در ســال  2009اشــاره
ً
کــرد ،زمانی که کشــورهای ثروتمند با اســتفاده از یــک فناوری کامال
پیشرفته با سرعت باالیی واکسن موردنظر را تولید کردند.
وی در مصاحبــه اخیــر خــود بــا انجمن آســیایی هنگکنــگ اظهار
داشــت« :چیــن ،آمریــکا ،اروپــا و ژاپــن بهســرعت و در طــی چند ماه
ابتدایــی ،واکســن ضدآنفوالنزا را دریافت کردند ،این در حالی اســت
ً
که تایلند وقتی که همهگیری تقریبا از بین رفته بود ،آن را گرفت».
وی میافزایــد راهحــل اصلــی ،ســرمایهگذاری در برنامــه توســعه
واکســن در تایلنــد اســت .بــا تأمیــن بودجــه الزم و همچنیــن ایجــاد
زیرســاختهای مناســب ،ایــن کشــور از موقعیت مناســبی برخوردار
خواهــد بــود تــا نوبــت بعــدی کــه یــک بیمــاری همهگیــر رخ دهــد،
بهسرعت واکسن تولید کند.
کیات روکسرونگتهام مرکز تحقیقات واکسن )Chula (Chula VRC
را در دانشگاه چواللونگکورن ،در سال  2017تأسیس کرد .این مرکز
واکســنهای مبتنــی بــر  DNAو پروتئیــن را بــرای چندیــن بیماری
عفونــی از جملــه تــب دانــگ ،HIV ،لپتوســپیروز و اکنــون کووید19
دنبال کرده است .آنها همچنین در حال تولید واکسن برای آلرژی
به گردوغبار هستند.
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برای تولید واکســن ویروس کرونا ،آنها از پلتفرم  mRNAاستفاده
میکننــد که عملکرد آن در آزمایشهای شــرکتهای فایــزر و مادرنا
ثابــت شــده اســت .در ایــن رابطــه ،آنهــا از درو وایســمن ،یکــی از
پیشگامان فناوری  ،mRNAکمک میگیرند .کیات روکسرونگتهام
و وایســمن اولیــن بار  25ســال پیش بهعنوان همــکاران تحقیق در
انستیتوی ملی بهداشت ( )NIHدر مریلند با یکدیگر مالقات کردند.
ویسمن چندین سال است که در  Chula VRCبا این تیم همکاری
میکنــد .بــا همهگیــری کوویــد  ،19پــروژه فوریــت جدیدی بــه خود
گرفت.
وایســمن میگویــد« :کیات روکســرونگتهام نگــران بود کــه هرگونه
واکسن تولید شده در غرب سالها زمان ببرد تا به تایلند و کشورهای
کــم درآمد اطراف برســد ».آزمایش روی حیوانات در مــاه مارس آغاز
شــده و این واکســن پاسخهای ایمنی بسیار شدیدی را در موشها و
میمونها ایجاد کرده است .آزمایشهای انسانی ،که در ابتدا برای
پاییز امسال برنامهریزی شده بود ،بهدلیل تأخیر در تأمین اعتبار ،به
اوایل سال  2021منتقل شد.
وی گفــت« :مــا یاد گرفتیــم که گرفتن پول از دولت زمانبر اســت.
ممکــن اســت چندیــن ماه طول بکشــد تــا تأییــد شــود .در حالی که
این مؤسســه شــروع به تماس با اهداکنندگان خصوصی نیز کرده و
حمایت بیشتری از پروژه انجام شده است».
تولید واکسن  mRNAبرای رساندن  mRNAبه سلولها به دو جز،
یعنی  mRNAو یک پوشش چربی به نام نانوذره لیپیدی نیاز دارد.
 Chula VRCبــا همــکاری یــک تولیدکننــده در کانادا برای ســاخت
نانوذرات لیپیدی ،مجوز اســتفاده از فرموالســیون آنها را بهدســت
آورد.
روکســرونگتهام گفت« :ما شــریک زیســت فناوری خود را در کانادا
متقاعــد کردیــم که مجوز اســتفاده از فناوری کپسولهســازی را به ما
دهــد چرا که ما برای اهداف تجاری این فناوری را نمیخواهیم .ما
این کار را برای اهداف امنیتی ،تایلند و کشورهای کم درآمد در آسیا
میخواهیم.آنها با موفقیت مجوز فرموالسیون را برای استفاده در
تایلند ،میانمار ،کامبوج ،الئوس ،اندونزی ،مالزی و پاکستان صادر
کردند .گام بعدی یافتن بودجه برای توزیع واکســن به بیشــتر افراد
در آن کشورهاست.
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