بخش  :3اهمیت مقیاس نانو در چیست؟
نویسنده :بهنام غفاری

مقدمه:
این روزها نام نانو بسيار شنيده ميشود :علوم و فناوری نانو ،دانشمندان نانو ،سمينار نانو ،کارگاه نانو ،کتاب نانو و
 . ...چرا این «نانو»ی بسيار کوچک این قدر مهم شده و نامش بر سر زبانها افتاده است؟ دالیل بسياری برای
اهميت علم و فناوری نانو وجود دارد .همان گونه که تا به اینجا فهميدهایم ،خواص مواد همانند انرژی آنها در
مقياس نانو نسبت به حالت بزرگ مقياس آنها تغيير ميکند .این در حالي است که کوچککردن ذرات یک تغيير
فيزیکي است و انتظار نميرود که با این تغيير فيزیکي ،ویژگيهای اصلي ماده تغيير کند .این امر سبب گردیده
مقياس نانو بيش از سایر مقياسها مورد توجه قرار گيرد .خواصي مانند هدایت الکتریکي ،رنگ ،استحکام
مکانيکي و حتي وزن ميتوانند در مقياس نانو تغيير کنند .به عنوان مثال خاصيت رسانایي فلزات کامال شناخته
شده است .با این حال فلزات ميتوانند در مقياس نانو نيمهرسانا و یا حتي عایق شوند.
به غير از تغيير خواص مواد ،ویژگيهای جالب توجه دیگری نيز در نانوساختارها وجود دارد .چنانچه نانومواد را
ميتوان به صورت اتم به اتم و با شکل و ساختار دلخواه توليد کرد .همچنين نانومواد نسبت سطح به حجم بسيار
بيشتری در مقایسه با مواد تودهای دارند .این خاصيت بسيار مهمي است که در تمامي فرآیندهایي که بر روی
سطح مواد رخ ميدهد (همانند واکنشپذیری) اهميت فوقالعادهای دارد .پس اینگونه ميتوان نتيجهگيری کرد
که نانو تنها به معني هزار برابر کوچکتر از ميکرو نيست .همچنين فناوری نانو نيز تنها امتداد فناوری ميکرو به
یک مقياس کوچکتر نميباشد .فناوری نانو یک الگوی کامال جدید است که فرصتهای بسياری را برای علم
محيا ميکند .موضوع این بخش آشنایي بيشتر شما با مثالهایي از تغيير خواص مواد در مقياس نانومتری است و
با دیگر ویژگيهای جالب نانومواد در بخشهای آینده آشنا خواهيد شد.

 -1تغییر خواص مواد در مقیاس نانو
خواص مواد را ميتوان به دو بخش خواص فيزیکي و خواص شيميایي تقسيمبندی کرد .رنگ ،شفافيت ،خواص
الکتریکي ،خواص مغناطيسي ،سختي ،حالليت ،نقطه ذوب و  ...ویژگيهایي هستند که با نام خواص فيزیکي
شناخته ميشوند .سرعت واکنش ،واکنشپذیری و  ....نيز از جمله خواص شيميایي هستند .تجربه چند هزار ساله
زندگي انسان به او نشان داده که در شرایط عادی ،ویژگيهای یک ماده خاص تا حد قابل قبولي ثابت است و به
این دليل است که ميتوان مواد را از روی خواصشان شناسایي کرد .حال ميخواهيم به صورت خالصه به برخي

از تغيير خواص مواد در مقياس نانومتری نگاهي انداخته تا بيشتر با چشم اندازهای جهان علم و فناوری نانو آشنا
شویم! حتما به چرایي این تغييرات فکر کنيد .در جلسات آینده به دالیل این تغييرات خواص مقياس نانو
خواهيم پرداخت.
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تغییر رنگ

حتما بارها خردههای یک شيشه شکسته شده را دیدهاید .ذرات حاصل از شکستن یک شيشه هر چه قدر هم که
کوچک باشند ،باز به بيرنگي و شفافيت شيشه اوليه هستند .اما این قاعده در مقياس نانو صادق نيست .یعني
موادی وجود دارند که رنگ ذرات چند نانومتری آنها ،با رنگ ذرات بزرگترشان متفاوت است .طال و نقره
شناختهشدهترین نمونههای این مواد هستند .شکل 1نمودار تغييرات رنگ ذرات طال را بر حسب اندازه آنها نشان
ميدهد .این پدیده در دنيای ماکرومقياس ما یک اتفاق غيرمعمول است اما از آن غيرعادیتر این است که
نانوذرات نقره با تغيير شکل هندسي هم تغيير رنگ ميدهند( .شکل  )2رنگ ذرات نقره و طال را در شکلهای
هندسي مختلف نشان ميدهد.

شکل  :1رنگ ذرات طال در
اندازههاي مختلف

شکل  :2رنگ نانوذرات نقره و طال در هندسههاي مختلف بر حسب اندازه
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تغییر شفافیت

شفافيت ،یک خاصيت فيزیکي است و نشاندهنده ميزان توانایي یک ماده در عبود دادن نور مرئي از خود است.
یک پرتو نور در برخورد با سطح ماده ميتواند از آن عبور کند ،جذب آن گردد یا بازتاب شود .اگر مادهای
پرتوهای نور را جذب کند و یا آنها را باز تاباند ،نور را مسدود کرده است .مواد مختلف بسته به عملکردشان در
برابر تابش نور ،ميتواند کاربردهای فراواني داشته باشد .به عنوان مثال اکسيد روی و اکسيد تيتانيوم نور ماورای
بنفش را کامال جذب ميکنند و نور مرئي را بازتاب ميکنند .این مواد که به رنگ سفيد دیده ميشوند،
گزینههای بسيار مناسبي برای کرمهای ضد آفتاب هستند .البته افراد بسياری رنگ سفيدی را که این کرمها بر
روی پوست ایجاد ميکنند ،دوست ندارند .خوشبختانه این مشکل را ميتوان با کوچک کردن اندازه ذرات این
مواد حل کرد (شکل  3را ببينيد).

نانوذرات اکسيد روی و اکسيد تيتانيوم ،با وجود اینکه نور ماورای بنفش را کامال جذب ميکنند ،اما برخالف
ذرات بزرگتر کامال شفاف هستند .این امر ناشي از آن است که اندازه نانوذرات اکسيد روی و اکسيد تيتانيوم
کوچکتر از طول موج نور مرئي ( 700-400نانومتر) است و از این رو الیه تشکيل شده از نانوذرات توانایي عبور
نور مرئي را دارند.

شکل  :3تغییر رنگ ذرات اکسید تیتانیوم بر حسب اندازه
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تغییر خواص مغناطیسي

کمي براده آهن را در یک ليوان آب حل کنيد و آن را خوب هم بزنيد .قبل از اینکه برادهها تهنشين شوند ،یک
آهنربا را به ليوان نزدیک کنيد .چه اتفاقي ميافتد؟ آیا مخلوط آب و براده نسبت به ميدان مغناطيسي آهنربا
عکسالعملي نشان ميدهد؟ اگر این آزمایش را خيلي خوب انجام داده باشيد ،بهترین نتيجه حاصل جذب ذرات
براده توسط آهنربا است .اما اگر همين آزمایش را توسط ذرات نانومتری آهن (یا کبالت) تکرار کنيد ،نتيجه
متفاوت خواهد بود.
سيال مغناطيسي مایعي است متشکل از نانوذرات فرومغناطيس (مانند آهن و کبالت) که در آب یا یک حالل
آلي معلق شدهاند .این مایع در حضور یک آهنربا (یک ميدان مغناطيسي) خاصيت مغنایسي بسيار قوی از خود
نشان ميدهد ،به نحوی که با حرکت آهنربا در اطراف این مایع ميتوان آن را به شکلهای سهبعدی زیبایي
درآورد .البته این سيال تا زماني از خود چنين خاصيتي نشان ميدهد که ذرات نانومتری آن (تحت نيروهای بين
مولکولي) بهیکدیگر نچسبند.
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تغییر واکنشپذيري

خواص شيميایي یک ماده ،خواصي هستند که به طور مستقل نميتوان آنها را اندازهگيری کرد .به این معنا که
مقدار یک کميت شيميایي در طي واکنش و برهمکنش یک ماده با مواد دیگر مشخص ميشود .واکنشپذیری یا
تمایل یک ماده برای واکنش با سایر مواد ،از جمله مهمترین خواص شيميایي است .حتما صحنه شعلهور شدن
سدیم ،ليتيم یا پتاسيم را در تماس با آب دیدهاید .همه اینها عناصری هستند که به شدت واکنشپذیرند .تا آنجا
که نمي توان آنها را مانند سایر عناصر در تماس با هوا نگه داشت .اما در مقابل با انداختن یک انگشتر طال در یک
ليوان آب اتفاقي نميافتد و یا پنجرههای آلومينيومي بدون هرگونه مشکلي در مجاورت هوا استفاده ميشوند
(البته این به مدد الیه مقاوم اکسيدی است که بر روی سطح آلومينيوم تشکيل ميشود) .اما همين مواد در
مقياس نانومتر رفتار متفاوتي از خود نشان ميدهند.
واکنشپذیری مواد در مقياس نانومتر افزایش چشمگيری پيدا ميکند .در این مقياس ذرات طال نه تنها واکنش
پذیری باالیي دارند ،بلکه برای افزایش سرعت واکنش مواد دیگر (به عنوان کاتاليزگر) نيز استفاده ميشوند.
نانوذرات آلومينيوم در هوا آتش ميگيرند و ميتوان از آنها به عنوان سوخت موشک استفاده کرد .افزایش
واکنشپذیری مواد در این مقياس ،امکان ساخت کاتاليزگرهای بسيار قویتری را فراهم کرده است .تا آنجا که
پيشبيني ميشود بتوان با استفاده از نانوکاتاليزگرها واکنشهای بازگشتناپذیر بسياری را (مانند تشکيل گازهای
سمي  NOو  )COدر دما و فشار محيط برگشتپذیر کرد.

آنچه گفته شد تنها مثالهای محدودی از تغيير ویژگيهای یک ماده در مقياس نانو است .نقطه ذوب ،خواص
حرارتي ،خواص الکتریکي ،خواص مکانيکي و دهها خاصيت فيزیکي و شيميایي شناخته شده دیگر نيز در این
مقياس تغيير ميکنند .گویا دیگر نميتوان بدون در نظر گرفتن اندازه ذرات یک ماده ،آن را از روی خواصش
شناسایي کرد .برخي برای حل این مشکل پيشنهاد دادهاند کهیک بُعد دیگر به جدول تناولي مندليف اضافه شود.
بدین معني که برای مشخص کردن خواص یک عنصر ،عالوه بر اینکه باید نام آن عنصر و جایگاه آن را در جدول
مندليف مشخص کرد ،الزم است که معلوم شود خواص عنصر در چه ابعادی مورد نظر است.
در انتهای این بخش ميخواهيم توجه شما را به این نکته جلب کنيم که آیا قبل از بشر قرن بيستم ،اثری از
نانوساختارها و خواص ویژه آنها وجود نداشته است؟ آیا در طبيعت نيز نانوساختارها وجود دارند؟ در بخش آینده
شما را با اولين مهندس فناوری نانو آشنا ميکنيم!

منبع:
مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانو

