
بسم هللا الرحمن الرحیم



“تكنولوجیـــــــــــــا النـانو"

بسم هللا الرحمن الرحیم



مقدمة 
n






n
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Nonmaterial  مواد النانو
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الجدید في مقیاس النانو
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لماذا
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أنابیب النانو الكربونیة



المعایر التى تؤثر على خواص مواد النانو
n( particle size ) ی
n( particle shape ) ی
n( size distribution ) یی
n( particle composition ) یی
n( degree of particle agglomeration) 

ی



اشكال مواد النانو

Quantum Dots 

النقاط الكمیة

Carbon nanotube 

أنابیب النانو الكربونیة

Graphene 
الجرافین



تطبیقات مواد النانو
الطالءات ذاتیة التنظیف



Self-cleaning: Lotus-Effect 
طالءات ملمس زھرة اللوتس



Samsung Nano SilverSeal refrigerator 
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في وسائل النقل



في وسائل النقل



التطبیقات العسكریة 



التطبیقات الطبیة



التطبیقات االلكترونیة



التطبیقات االلكترونیة



التطبیقات البیئیة 

 نانومتر٢٥ن وتعتمد فكره ھذا الفلتر علي أن أقل حجم للبكتیریا أو الفیروسات یكو
 نانومتر مما یعني وجود ماء نقي تمام١٥ویحتوي ھذا الفیلتر علي مسام سمكھا 



الطاقة

% ٣٠خالیا شمسیة معالجة بتقنیة النانو ترفع كفاءة االستخدام 



في العمارة

المباني المضاف الیھا مواد النانو المنقیة للھواء



في المنزل 

الفرش الداخلي من ستائر یمكن اضافة مواد النانو 
المنقیة للھواء إلیھا



في المنزل 



تطبیقات تكنولوجیا النانو
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تكنولوجیا النانو في الطبیعة 
n
n


n





n


n
n


n



تاریخ تكنولوجیا النانو 



تاریخ تكنولوجیا النانو 
 (Richard Feynman) العالم الفیزیائى ریتشارد فیمان  
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تاریخ تكنولوجیا النانو 
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nScanning ) 

Being Jared
nTunneling

Micro Scope STM
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تاریخ تكنولوجیا النانو 



تطبیقات مواد النانو 
nIBM Don Eigler) 


n


n


n



مخاطر النانو



المراجع
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nwww.nano.govNet (1) 
nwww.wikipedia.orgNet (2)  
nwww.nanospot.orgNet (3) 
nwww.nanoquest.comNet (4) 

http://www.nano.gov
http://www.wikipedia.org
http://www.nanospot.org
http://www.nanoquest.com



