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 تكنولوجيا النانو 1-1

 هناك أن حقيقة ذلك من تعقيد ويزيد النانو، تكنولوجيا تعريف حول والجدل االرتباك من قدر هناك

 ثانوية كنتائج تحدث النانو حجم في جزئيات أخرى وهناك الطبيعة في توجد النانو حجم في مواد

 .الصناعية العمليات أو التجميع لعمليات

التعريفات  متنوعة من مجموعة هناك لكن النانو، لتكنولوجيا تعريف أي في للغاية هام والحجم

 المادة على والسيطرة بأنها "فهم النانو لتكنولوجيا الوطنية األمريكية المتداولة منها تعريف المبادرة

 وقولبة، وقياس، بتصور، النانو تكنولوجيا وتتعلق .نانومتر 100 ىإل 1 من تقريبا تتراوح بأبعاد

 هذه إلى وصف لمجالالباحثين في هذا ا ويتجه .الحجم" من النطاق عند هذا المواد ومعالجة

هندسيًا  معدلة أجسام ومنتجات تطبيقات مع تتعامل التي التكنولوجيا بأنها ببساطة أكثر التكنولوجيا

  .نانومتر 100 من أصغر

 مواد أن هو كفئة منفصلة النانو تكنولوجيا تنظيم المنطقي من يجعل الذي األساس أن السبب

 ال عادة النانو تكنولوجيا مواد ، وخواصالتقليدية المواد عن مختلف بشكل تعمل النانو تكنولوجيا

 تنطبق التي الكهرباء فقوانين الكالسيكية، الكيمياء الفيزياء أو قوانين خالل من بها التنبؤ يمكن

 موصلة تكون التي والمادة النانو، تكنولوجيا مواد على تنطبق قد ال حجما األكبر المواد على

 .والصحيح هو العكسالنانو، حجم في للكهرباء عازلة تصبح قد الطبيعي في الحجم للكهرباء

 النانو تختلف مواد كانت إذا ما لنحدد البيئية واآلثار يةم  الس   عن كافية معلومات لدينا فراوالتتو 

 . ا المجالهذ في أيضا
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 سلوكها تحديد في أهمية التركيب هو غيرها عن النانو تكنولوجيا مواد يميز الذي اآلخر ن العاملإ

 على نتائج ولها هائلة، النانو تكنولوجيا توفرها التي اآلفاقن إ .والكيميائي والبيولوجي الفيزيائي

القليلة  العقود خالل النانو لتكنولوجيا المحتملة فالتطبيقات تقريبا، واإلنتاج عمليات التصنيع كل

 أنواع عالج التخزين، وأساليب وطاقة الكمبيوتر، أجهزة سرعة في هائلة طفرات تحدث قد القادمة

 يفتكال في هائل وتخفيض للضوء والبطاريات، كفاءة أكثر تخزين وطاقة السرطان، من مختلفة

 حصر ال الفوائد هذه أن ورغم .تنظيف إلى يحتاج وزجاج ال البقع تقاوم ومالبس المياه، تحلية

  .النانو لتكنولوجيا المحتملة السلبية اآلثار ومعالجة فحص إذا تم إال ،قتتحق لن فإنها لها،

 الكربون وتكنولوجيا النانو  1-1

من كتل اجسامنا، يعد  %19ليس ثمة شك في أن عنصر الكربون الذي يدخل في تكوين نحو 

عنصرًا اساسيًا ومهمًا ترتبط به حياتنا على سطح هذا الكوكب، فهو يدخل في تركيب البروتينات 

والكربوهيدرات والدهون واألحماض النووية. وتوجد ذرات الكربون في كل مكان حولنا وفي ماليين 

 جزيئات المواد المختلفة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. 

توجد مركبات الكربون في الصور الثالث للمادة، فهي قد تكون غازية أو سائلة أو صلبة. وتتميز 

 ي:ة هلى ثالثة عوامل رئيسإ ذلكيرجع مركبات الكربون بتنوع خواصها وتباين سماتها و 

ن خاللها التي مرات المواد بأواصر تساهمية قوية لذرة الكربون القدرة على االرتباط مع معظم ذ .1

 ربع ذرات أخرى لمادة واحدة أو عدة مواد مختلفة.أط ذرة الكربون الواحدة مع بترت

 حين ترتبط ذرة كربون بذرة كربون أخرى تتكون شبكة من ذرات الكربون لها بنية شبه ماسية. .2
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لكل ذرة من ذرات الكربون المؤلفة لسالسل شبكة الكربون الحرية ألن ترتبط بذرات المواد  .3

ة متشابكة مؤلفة من ذرات مواد مختلفة. يؤدي هذا التعدد النوعي في األخرى لتكوين سلسل

ن مركبات تحمل في خواصها صفات جامعة لكل يالذرات ذات الخواص المختلفة إلى تكو 

خواص ذرات المواد الداخلة في تكوينها مما يؤدي إلى إتساع رقعة تطبيقاتها في قطاعات كثيرة 

 . ومتنوعة

الخواص الفريدة والمتميزة لهذا العنصر، لم يكن من الغريب أن يستأثر الكربون وفي إطار تلك 

نفسه بل وجد ل ،م يعد فقط مصدرا من مصادر الوقودبشغف واهتمام علماء تكنولوجيا النانو، فل

لفضائية ت اوظائف مرموقة في قطاعات صناعية كثيرة مثل صناعة السيارات والطائرات والمركبا

عن  ع، وصناعة أالدوات وأالجهزة الرياضية. فلم يعد غريبا اليوم أن نسمرونيات،وصناعة أاللكت

غير و  مثل الحواسب والهواتف، ةنتاج العديد من أالجهزة المحمولة ألأستخدام الكربون كمادة رئيس

 .فيهذلك من أالجهزة الحديثة والمتقدمة التي تعبر عن روح هذا القرن الذي نعيش 

ة لتلك أهم مادة أولي وعدهم أياه جذبت علماء تكنولوجيا النانونحو الكاربون، من أهم أالسباب التي

 ذإ هي الصور المغايرة والمختلفة التي يتم عليها ترتيب ذرات الكربون النقي، التكنولوجيا الجديدة،

بلوري أو أالمورفي، الجرافيت، الماس، ال غيرمتنوعة من الصور مثل )الكربون تتشكل مجموعة 

ن أختالف الصور والترتيب الذي توجد علية ذرات أي مادة، يؤدي الى هذا حيث إ. الفولورين(

شكال وخالصة القول هنا، أن تلك أال التنوع والتباين في الخواص والسمات الذي نالحظه بين المواد.

للبنية وفقا  ،ةيتمتع بمجموعة من الخواص العديد المختلفة التي يوجد عليها الكربون توفر له أن
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الهيكلية للشكل الموجود عليه، وهذا يعني فتح المجال أمام أشكاله المتنوعة والمتباينة لألستخدام 

 .في التطبيقات الصناعية المختلفة

 الغرافيت 1-1-1

وفئة  ،الموجودة أصال في القشرة أالرضيةالى فئتين، فئة خام الغرافيت عادة يصنف الغرافيت 

المصنع الذي يصنع من فحم الكوك معمليا. ويظهر الغرافيت الطبيعي أو المصنع على الغرافيت 

كل تلك ج تحت فئة المواد ثنائية أالبعاد. وتتشهيئة طبقات أفقية ممتدة رقيقة السمك، لذا فهو يندر 

ة بذلك مكون ،تي تربط ذرات الكربون بعضها ببعضطريق الروابط التساهمية ال الصفائح الرقيقةعن

 ( .1-1، كما هو موضح في الشكل )(35)منتظمة ةتشكيالت كربونية سداسي

 
 .صر تساهميةساطة أوآمرتبطة بو  منتظمة ةتشكيالت كربونية سداسي (1-1الشكل رقم )
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 الماس1-1-2

يعزى تمتعه بهذه الصفة الى الترتيب الذري الفريد لذرات  إذيعد الماس أصلد مادة عرفها أالنسان 

ه يتسم بالكثير من الصفات الباهرة جعل لذيا (1-2مبين في الشكل )وال الكربون داخل هيكله

 أالخرى، نذكر منها :

 أنخفاض معامل أالحتكاك . .1

 أرتفاع قيم التوصيل الحراري. .2

 أرتفاع قيم المقاومة الكهربائية. .3

 .مل التمدد الحراريأنخفاض قيمة معا .4

 
 ( الهيكل الهندسي للماس1-2الشكل رقم )

 

http://knol.google.com/k/-/-/3oy1m2fxkq3go/g1ci8q/diamond-structure.jpg
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 الفولورين 1-1-3 

شديدة التميز، التي أستطاع أالنسان التوصل أليها وأنتاجها، قبل أن الوهو أحد المواد الفريدة 

الذي يمثل الصورة الثالثة من صور  سنة. والفولورين ةينتهي القرن الماضي بخمسة عشر 

لواحد له لى أن الجزئ اإالستيني" ، نظرا الكربون بعد الغرافيت والماس يعرف بأسم "الكربون 

يتكون من ستين ذرة من الكربون، ترتبط كل واحدة منها بثالث ذرات أخرى مماثلة ، كما هي 

فولورين، مسبوقة التي ينفرد بها الال غيرغرافيت . لكن الخاصية المميزه و الحال تماما في مادة ال

هي أن ذرات الكربون المؤلفة لجزيئة الواحد، تكون هيكال هندسيا كروي الهيئة، يبلغ قطره 

سداسيا  " وجهاً 20، منها "اً " وجه32" نانومتر. وتتساهم تلك الذرات في ترابطها لتكوين "1نحو"

 .(1-3كما مبين في الشكل ) ،القدم " خماسيا ، لتتشابه في مظهرها وتعدد أوجهها كرة12و"

  

 .الهيكل الهندسي لذرات الكربون المؤلفة للفولورين (1-3الشكل رقم )
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 أنابيب الكربون النانوية  1-1-4

 دتتدنى مقاييس أبعا إذ، رجوفة ذات أقطار متناهية في الصغوهي عبارة عن أنابيب طولية م

ابط الرو  ساطةذرات الكربون بعضها ببعض بو فيها بط تتر . " نانومتر1.4لى نحو "إأقطارها 

الكربون  . أن أنابيبوالماس مع بينها في مواد الكربون أالخرى، مثل الغرافيتالتي تج ةالتساهمي

للصناعات اإللكترونية  NECفي شركة  1991أول مرة عام  ر صدتظاهرة فيزيائية النانوية هي 

، حينما كان يدرس الرماد الناتج عن  (Sumio Lijimaليجيما) العالم سوميو ساطةفي اليابان بو 

عملية التفريغ الكهربي بين قطبين من الكربون باستخدام ميكروسكوب إلكتروني عالي الكفاءة 

(High-resolution transmission electron microscope)هناك  ، والحظ ليجيما أن

بطريقة  هفحص ل إلى ماس فقررفاعتقد أن الكربون تحو   بعض اللمعان أو البريق داخل هذا الرماد

بون فى الكر  ذرات لفحص الرماد ووجد أن ييو ليجيما الميكروسكوب اإللكتروناستخدم سوم جيدة،

 :ياألتكما فى الشكل  يكون ترتيب جزيئات الكربون أنه من المفترض أن إذ ،يوضع غير طبيع
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 .الكربون ذرات ترتيب (1-4الشكل رقم )

البعض  الكربون قد التفت لتتصل ببعضها ذراتفوجئ ليجيما بشيء آخر وهو أن  العالم ولكن

 .(1-5في شكل رقم ) مكونة ما يشبه األنبوب

 

 .الكربون ملتفة بشكل أنبوب ذرات (1-5الشكل رقم )

http://knol.google.com/k/-/-/2t8snftep8wrd/812xa5/fig1.bmp
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 توصلالتجربة عدة مرات وفى كل مرة كان هناك جديد بعد كل فحص وكان مجمل ما ك ررت و 

 سوميو ليجيما هو أن: هإلي

 يشبه األنابيب. اً الكربون تأخذ ترتيب ذرات .1

 أنابيب الكربون الناتجة غير متساوية فى الحجم. .2

  (Multi-  Wall)  المتداخلة تنتج أنابيب متعددة الطبقات بمعنى أنها مجموعة من األنابيب .3

 .والخواص ومختلفة فى اللون

 

 .من األنابيب النانوية المتداخلة والمختلفة الخواصمجموعة ( 1-6الشكل رقم )

http://knol.google.com/k/-/-/2t8snftep8wrd/812xa5/fig3.bmp
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تمكن  1993المجال، ففي عام  فقررت الدخول إلى هذا IBM هذا االكتشاف لفت انتباه شركة

لتكنولوجيا الحاسبات في الواليات  IBM( من شركة Donald Bethuneالعالم دونالد بثيون )

، يبلغ قطر  (single-wallالمتحدة األمريكية من رصد أنابيب كربون نانوية ذات جدار واحد )

. ثم انطلق العلماء بعد ذلك في مجال (1-7ركما مبين في الشكل )نانومت 12األنبوب الواحد منها 

ذي من رصد أصغر نانوتيوب في العالم الالنانوتيوب، حتى استطاع فريق من العلماء الصينيين 

 0.4نانومتر فقط، مع العلم أن أقل قطر ألي شيء في العالم نظريًّا هو  0.5يصل قطره إلى 

ديدة فى ق جائنانومتر. و تم رصد هذا األنبوب الصغير جدًّا بعد ما َطوَّر العلماء الصينيون طر 

 تقنية النانو.

  

 .ذو طبقة واحدة أنبوب كربونى( 1-7الشكل رقم )

http://knol.google.com/k/-/-/2t8snftep8wrd/812xa5/fig4.bmp
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 :توجد أنابيب الكربون النانوية على هيئة ثالثة أشكال هندسية وهي

1. zig-zag. 
2. chiral. 
3. armchair . 

 

 .zig-zag ، (b )armchair( ،c )chiral( a( )1-8الشكل رقم )

 :لى فئتين هماإنابيب الكربون النانوية المنتجة يمكن تصنيف أ

  .أنابيب أحادية الجدران 

 .أنابيب متعددة الجدران 
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 حادية الجدران األأالنابيب 1-1-4-1

سطوانات أ عن صفائح طولية من الغرافيت، ملفوفة على هيئة ةأالنابيب وهي عبار وهي أشهر أنواع 

تصل قيمتها  ذإأن النسبة بين طول وقطر هذه االنابيب كبيرة للغايه،  إذ. ةينتهي طرفاها بنصفي كر 

لى مليون، فأنه يمكننا تجاهل قيمة تلك أالقطار لضآلتها ، وأن نعبرعن هذه أالنابيب ببعد واحد إ

 ." ألف نانومتر50فقط وهو الطول، الذي قد يمتد ليصل ألى"

 متعددة الجدران الأالنابيب 1-1-4-2

ويمكن تعريفها بأنها مجموعة متداخلة من أنابيب أحادية الجدران لها أقطار مختلفة لكنها تشترك 

ادية الجدران حاألفي مركز واحد. وتختلف أطوال وأقطار بنية هذا التركيب عن نظيره في أالنابيب 

حادية األيب أالنابأختالفا بينًا مما يؤثر بطبيعة الحال في خواصها التي تختلف تماما عن خواص 

 . الجدران

قدار مقاومة فقد تم تعيين م ،بصورة عامة تتميز أنابيب الكربون النانوية بأرتفاع قيم مقاومة الشد

ة ميكروسكوب القوة الذريه، ووجد أنها تساوي مئة ضعف قيم ساطةالشد ألنابيب الكربون النانوية بو 

ى الرغم من تساوي مقدار قيمة صالدة هذه مقاومة أقصى أنواع الصلب ألجهادات الشد، وعل

بدي مقاومه ت إذلألنسان( فأن أنابيب الكربون النانوية مرنة  ةنابيب مع الماس )أصلد مادة معروفأال

رت تلك ، وقد وفجهادات الثني وأالنحناءاقيم من أذا ماع ٍرضت ألعلى  ،فائقه ضد التشوه والكسر

عد يعي بالنانوية قدرة فائقة على استعادة شكلها الطب الكربونالتي تتسم بها أنابيب  ةالعالي ةالمرون
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 ةى تغير أو تشوه مصاحب وكأنها قطع، وذلك دون أن تبدي أدنجهادات قد تؤثر فيهاازوال أي 

لتي تتمتع ا . وباألضافه الى تلك الخواص الميكانيكيه الفريدهةن المطاط المعروف بمرونته العاليم

بها أنابيب الكربون النانوية فهي أيضا تتمتع بعدد ضخم من الخواص الفيزيائية والكيميائية الفريدة. 

 ذإوتأتي قدرة تلك أالنابيب على التوصيل الكهربائي أحد أهم الخواص الفيزيائية التي تتمتع بها 

هودة ذلك قدرتها غير المع نفضال ع. عن قيمة فلز النحاس بنحو ألف مرةتتضاعف في قيمتها 

 .مادة على التوصيل الحراري لتصل نحو عشرة أضعاف ماهي عليه لفلز الفضة ةبأي

 أما أهم الخواص الكيميائية التي تتمتع بها فهي قدرة تلك أالنابيب على تنشيط التفاعالت الكيميائية

المواد  يللمواد الملوثة تفوق بنحو كبير ماهي عليه ف )تعمل كعامل محفز( وقدرتها على أالمتزاز

. أما قابليتها على تخزين الطاقة فساعدت على تطوير صناعة خاليا المعروفة في هذا المجال

وصناعة المرشحات في منظومات تنقية المياه وأالغشية  د ومنظومات تخزين الطاقة الشمسيهالوقو 

ات تدوير يالطفرة النوعية التي أحدثتها في عمل  عنفضالالمستخدمة في عمليات تحلية المياه 

 المخلفات )النفايات( .

 

 


