Nanorör

Nanorör

I början av 1990-talet hittade en japansk forskare något helt nytt när i

hanstuderadekolatomeri sittelektronmikroskop.Hanfannmolekyler som var avlångaoch formadetill rör.Dennatyp av kolmolekyl
har fått namnet kolnanorör som ofta helt enkelt kallas nanorör.

Studerateckningenav ett grafenflaki artikeln "Grafennytt ämne
med superegenskaper".
Molekylerna sitter ordnade som i ett hönsnät.
Inom nanotekniken kan man rulla ihop grafenflak till långa, tunna
nanorör vars diameter inte är större än cirka 10 nanometer.
l

Nanorörärdet starkaste material som man kännertill. Detta supermaterial ärcirka 100 gångerstarkare än stål,
men som endast vägeren bråkdel. Beroende påhur man rullar flaken kan man uppnåolika egenskaper hos
nanorören.Vissatyperharpraktiskttagetingafriaelektroner som kan ledaelektrisk ström.Dekandärför
användas som motstånd (resistorer). En annan typ av nanorör har mångafria elektroner och ärdärförmycket
bra ledare av elektrisk ström.

Man haräven lyckats visa att nanorör kan fungera som transistorer. Man hoppas därföratt man i framtiden ska

kunnaframställaoerhörtsnabbaIC-kretsarav nanorör.Detkommerförmodligeni framtidenattledatill betydligt snabbaredatorersom ävenvägermycket mindre ändagensbärbaradatorer.
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Småpartiklar - Storamöjligheter
Material sombyggerpånanoteknik finnsomkringossi allamöjligasammanhang.Nanoteknikfinns i
vattentätasportplagg^starkaochsmutsavvisandetyger,somförstärkningi olikasportredskapsomexem-

peivisgoifklubbor. Nanoteknikfinnsocksåi produktersomsolkrämerochsminkförattdebättreska
smältaini huden.Listankannästangörashurlångsomhelst.

Nanopartiklar äroerhörtsmå.I nanovärlden användermannanometer somlängdmätt.
l nanometer= 10-'meter.Enklareuttrycktfårmanennanometer(nm)genomattdelaenmillimeter en

miljongånger.Denminimalastorlekengörattämnensomkol, järn,silverochguldtillexempel^århelt
nyaegenskapernärdeäri formavnanopartiklar Inommedicinenharförsökpådjurvisatattnano-

partildarkankommaattledatill mereffektivaläkemedelmotblandannatcancerochmothjärt-och
kärlsjukdomar.

Medhjälpavnanoteknik kanforskare nuskapaytordärisintekanfasta.Dettaledertill entidsvinst inom

nygtrafikeneftersommanslipperayisavingarnapåflygplanmedkemiskamedelförestart.Dettaär
gTvetvisocksåen-vinstförmiljön.Ävenrotom("propeUern") påvindkraftverk kanhållasisfrimed
nanoteknik.

Nanopartiklar äregentligen ingetnytti vårmiljö.Debildasvidolikatyperavforbränning^Nano-

partiklarnakommerblandannatfrånkraftverk,industrierochbensin-ochdieseldrivnafordon.

Enstordelavdeproduktersomfinnsregistreradeharnanosilversombeståndsdel.Nanosilverhar

bakteriedödandeeffektochanvändsdärförblandannati produktersomantiseptisktvålochlösningarför
särbehandling.Nanosilveranvändsocksåi vissaklädesplaggförattminskaluktenavsvett.

Titandioxidärenannanmycketvanlignanoprodukt.Denfinnsi mångatyperavtandkräm,tvål ,solkräm
och schampo.
Vad kan nanomaterial användas till?
Forskarna tror att nanomaterialen blir en lika stor revolution för vara liv
som mobiltelefonerna och datorerna under de senaste 40 aren.

Några saker som nanomaterial skulle kunna användas till:
. ketchupflaskor där ketchupen (inner ut till sista droppen, och köttförpackningar som varnar när köttet blir däligt
. reparera skador pä ryggmärgen sä att förlamade kan använda armar
och ben

.

mälsökande läkemedel som bara angriper de sjuka cellerna, sä att

man till exempel kan bota människor med cancer
.
.

enkla och billiga tester för vanliga infektioner
sensorer som kan hjälpa syn- och hörselskadade att se och höra igen

Nanotekniken har ocksåenbaksida. Eftersom partiklarna ärsåsmåkan dege oväntade effekter i ^

männi'skOT'ochiTndra organismer. Guldi formavnanopartiklar kanträngaigenomblodkärlenochläcka
uti kroppenochställatilfskada.Studierharvisatattnanopartiklarvidnäsan
inandning
kan^tasupp^y
kan
ru ngva^nadenochdär öka risken

för

lungcancer.

När vi andas genom

nanopartiklar plockas

uppavluktnerven ochtransporteras till hjärnan.

Tyvärrharlagarochgränsvärdensomskaskyddaossmotfarligahälso-ochmiljöeffekter inte^hängtmed
i utvecklingen.Densnabbautvecklingenpånanosidanhardärförbörjatoroaforskare.KenDonaldsson
professori toxikologividuniversiteteti Edinburghhartidigareforskatomasbest*-Hanmenaratt^stora
partiklar inte ärfarlfgaförlungorna, men riktigt småpartiklar åkerdjupt nedi lungorna ^

probiem.Hanharocksåupptäcktskrämmandelikhetermedasbest- ettämnesomstallttillmedrtora
problem'.LTkhetenhandlaromdenavlångaformenpådeskadligapartiklarna.I vanHgafallkanlungorna
rensabortpartiklarna,mendekanintehanteradenhärlånga,smalaformen,hävdarhan.

