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Çeviri makale

Bazı şeyler gerçek olamayacak 
kadar iyidir. Nanoteknolojiyi 
bu kategoriye kolaylıkla soka-

biliriz.

Süper iletkenlikten internete kadar pek 
çok teknolojik devrim gibi nanotekno-
loji de büyük vaatlerle ortaya çıkmıştır. 
Bu vaatler, uygun maliyetli güneş pil-
leri, yeşil kimya, kuantum hesaplama 
ve hafif kompozit uçaklardan, atarda-
marlarımızdaki plak oluşumlarını ve 
organlarımızdaki kanserli hücreleri 
temizleyen pil boyutundaki robotlara 
kadar uzanmaktaydı. 

Reklam bununla sınırlı kalmamıştır. 
2001’de Ulusal Bilim Kurumu, “Na-
nobilim ve Nanoteknolojinin Toplum-

¹	 Mechanical	Engineering	(The	Magazine	of	ASME)	dergisinin	Kasım	2012	sayısında	yer	alan	bu	yazı,	Yeliz	Demir	tarafından	dilimize	çevrilmiştir.
²	 Alan	S.	Brown,	Mechanical	Engineering	Dergisi	Editör	Yardımcısı.

sal Yansımaları” başlıklı bir rapor ya-
yınlamış, bu raporda nanoteknolojinin 
gelecek on yılın ilk yarısında 1 trilyon 
dolarlık bir pazar haline geleceğini be-
lirtmiştir. 

Bu yeni teknolojinin meziyetlerini 
pompalamaktan çekinmeyen piyasa 
araştırmacıları, tahminlerini daha da 
ileriye götürmüştür. 2004’te Lux Re-
search, nanoteknolojinin 2014 yılı 
itibariyle 2,6 trilyon dolarlık pazar 
değerine ulaşacağı tahmininde bulun-
muştur. Bu oran, bilgi teknolojisi veya 
telekomünikasyon büyüklüğünde bir 
pazarı işaret etmektedir. 3 yıl sonra 
Cientifica, tahminleri 2,95 trilyon do-
lara yükseltmiştir. 2010’da San Jose, 

Kaliforniya’da, Küresel Sanayi Ana-
listleri tarafından yayınlanan bir rapor 
biraz daha makul bir tahminde buluna-
rak izleyen 5 yıl içerisinde 2,4 trilyon 
dolarlık bir pazar öngörmüştür. 

Bu göz kamaştırıcı rakamlar girişimci-
leri heyecanlandırmıştır. Girişimciler, 
bu pazarın küçük bir bölümüne bile 
hâkim olsalar çok fazla büyüyebilecek-
lerini iddia etmişlerdir. Sonuçta 2 tril-
yon dolarlık bir pazarın % 0,1 hissesine 
sahip olmak bile 2 milyar dolarlık satış 
anlamına gelmekteydi. Wallstreet de 
bu görüşü paylaşıyordu. 

Ancak bu rakamlar bir hata içeriyordu 
ve bu hata sadece aşırı iyimserlikten 
ibaret değildi. Popüler nanoteknolo-

ji sitesi Nanowerk.com’un kurucusu 
Michael Berger’e göre, “nano teknoloji 
ürünü” kavramının tanımı şüpheliydi.  

2007 yılında Berger, yakın tarihli bir 
piyasa araştırmasının, tahminlerini, 
ürünlerin nanoteknolojik bileşenlerin-
den ziyade, son hallerindeki değerleri-
ne dayandırdığını tespit etmiştir. Böy-
lelikle 100 dolarlık bir ilaç, maliyeti 1 
dolar olan nanoteknoloji malzemesin-
den 0,1 gram kullandıysa; bu araştır-
ma, 100 doları, toplama sonucu ortaya 
çıkan fiyat olarak hesaplamıştır. Ben-
zer biçimde, çizilmeye karşı dirençli 
otomobil kaplaması için kullanılan 
100 dolar değerindeki nanomalzeme, 
40.000 dolarlık Mercedes-Benz olarak 
hesaplanmıştır. 

Wall Street’de bile bu tip bir hesap-
lama, zorlama ürünüdür. Bu yüzden, 

trilyon dolarlık piyasaya giden yoldaki 
taşlar yerine oturmayınca, yatırımcılar 
geri çekilmeye başladılar. Nanotekno-
loji balonu patlamıştı. Teknolojisi umut 
vadeden iş kolları ve yerleşmiş piyasa-
lar dahi ekonomilerini düzenleyemez 
hale geldiler. Sonrasında da “Büyük 
Buhran” başladı. 

Ancak bugün nanoteknoloji şaşır-
tıcı biçimde yükseliştedir. Boston, 
Massachusetts’te bir yatırım araştırma 
hizmeti olan Research 2.0’ın kuru-
cularından eski bir Wall Street nano-
teknoloji analisti Steve Waite şunları 
söylemiştir: “Wall Street ilgisini yitir-
se de, IBM, DuPont, ExxonMobil ve 
Hewlett-Packard gibi şirketlerdeki 
araştırmacılar hala çalışmalarını sür-
dürmektedir.” Waite, umut vadeden 
teknolojiye sahip yeni nano şirketlerin 
skorlarına dikkati çekerek şöyle devam 
etmiştir: “Son on yıldır herkes soruyor, 
‘Nanoteknoloji nerede?’ Şu an nano-
teknolojinin her şeyin içine gireceği 
bir döneme giriyoruz. Genel teknoloji 
çevresinin bir parçası olacak. Neden? 
Çünkü nanoteknolojiyi kontrol etmek 
ve bununla ürünler yaratmayı öğren-
mek zaman almıştır.”  

Waite’ın iyimser olması beklendik bir 
durumdur. Sonuçta kendi firması nano-
teknolojik yatırımları cazip hale getir-
mekten kazanç sağlamaktadır. Yine de, 
nanoteknoloji yatırımlarında uzmanla-
şan risk sermayedarı Harris & Harris’e 
dikkati çekebilir. Geçen yıl bu şirket 
nanoteknoloji temelli bir kanser ilacı 

şirketi olan BioVex’i 425 milyon dolar 
karşılığında Amgen’e satmış, fiyat, ek 
ödemelerle 575 milyon doları bulmuş-
tur. Bunun yanında iki tane de halka 
arzı olmuştur: Fotonlu entegre devre-
ler yapan NeoPhotonics (82.5 milyon 
dolar karşılığında) ve fermentörlerde 
petrol ve biyomalzemeler üretmek için 
modifiye edilmiş su yosunlarını kulla-
nan bir şirket olan Solazyme (227 mil-
yon dolar karşılığında).

Waite, aynı zamanda daha gerçekçi 
analizler yapan piyasa araştırmalarına 
da değinebilir. Kapsamlı nanoteknoloji 
analizleri sunan Küresel Sanayi Ana-
listleri Şirketi bu yılın başında, 2015 
yılı itibariyle nanoteknoloji piyasasının 
30 milyar dolar değerinde olacağı tah-
mininde bulunmuştur. Bu pazarı elek-
tronikte kullanılan ince filmler, güneş 
pilleri, ışık yayan diyotlar, fotonlar ve 
kablosuz iletişimin domine edeceği ön-
görülmüştür. Geçen yıl şirket, 2014 yılı 
için, büyük çoğunlukla kanser, diyabet, 
kalp rahatsızlıkları, nörolojik problem-
ler, ortopedik hastalıklar ve diğer prob-
lemlerin tedavisinde kullanılan ilaçları 
kapsayan 4,4 milyar dolarlık bir nano-
biyoloji endüstrisi öngörmüştür. Şirket 
aynı zamanda nanokompozitler için 
olan küresel talebin 2015 yılı itibariyle 
1,3 milyar pounda ulaşacağı beklenti-
sini iletmiştir. 

Bir beyin takımı olan Wilson Center 
ile Pew Charitable Trusts’ın ortak bir 
projesi olan “Yeni Gelişmekte olan Na-
noteknolojiler Projesi”, üreticilerin na-

noteknoloji temelli ürünlerini lis-
teleyebilecekleri bir veri tabanını 
yönetmektedir. Sunduğu ürünler 
arasında yapışmaz pişirme apa-
ratlarından, kendini temizleyen 
pencere uygulamalarına kadar 
değişik ürünler bulunmaktadır. 
Veri tabanında 1.300’ün üzerinde 
ürün listelenmektedir; bu sayı, ilk 
kurulduğu dönem olan 2006’daki 
212 ürüne kıyasla önemli bir artış 
olduğunu göstermektedir.

Nanosteel, demir 
alaşımlarını oldukça 
güçlü aşınma 
karşıtı kaplamalara 
dönüştürmek için 
nanoteknolojiyi 
kullanmaktadır.

Nanoteknoloji 
sınır tanımıyor

Nanotech Unbound1

Nano, şimdilik multi trilyonluk bir pazar durumunda değil ancak uygulamaları eski 
bağımlılıkları ortadan kaldırıyor.

Alan S. Brown 2

Çeviri makale

Nanocomp 
Technologies, süper 
güçlü iplikleri 
sarmaya yetecek 
uzunlukta nanotüpler 
üretmektedir.
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Aslında nanoteknoloji pek çok açıdan 
internete benzetilebilir. 2000 yılında 
patlayan dot.com balonuyla birlikte 
binlerce şirket ortaya çıkmıştır. Bunla-
rın pek çoğu yalnızca bir iş planı veya 
bir takım vaatlerle sermaye çekmeye 
çalıştılar, ancak balon hava kaçırdıkça 
bir gecede çöktüler.  

Ancak internet yine de bir yere gitme-
di. Google, Amazon ve eBay gibi bazı 
şirketler o günkü vaatlerini gerçekleş-
tirebildiler. Diğerleri ise amaçlarını 
yeniden boyutlandırarak, otel odala-
rından tutun ayakkabı ve evcil hayvan 
satışı gibi geniş bir yelpazede kazançlı 
birer tedarikçi haline geldiler. Yerle-
şiklik sağlamış neredeyse tüm şirketler 
varlıklarını web ortamında da sürdür-
düler. 

Bunun yanında internet gelişmeye de-
vam etmektedir. Google, Facebook ve 
YouTube yepyeni iletişim şekilleri ya-
ratmıştır. Akıllı telefonlar ise bu ileti-
şim ağlarını mobil hale getirmiştir; 10 
yıl öncesinde bu gelişmeleri hayal et-
mek bile olanaksızdı. 

Nanoteknoloji benzer bir yoldan geçe-
bilir mi? 

Yeni Nanoteknoloji
Nano İş Ticarileştirme Kurumu’nun 
başkanı Vincent Caprio, nanoteknoloji-
nin en coşkulu şampiyonlarından biri-
dir. Yine de nanoteknolojiyi bir sanayi 
kolu olarak adlandırmaktan kaçınmak-
tadır.  

Bunun yerine nanoteknolojiyi, internet 
gibi bir “kurumsal teknoloji platfor-
mu” olarak tanımlamaktadır. Caprio 
şunları söylemiştir: “Nanoteknoloji, 
uzay, elektronik, ulaştırma ve enerji 
endüstrileri gibi pek çok endüstri ile iç 
içe geçmiş bir durumdadır. Onun etki-
lemeyeceği bir ileri endüstriyi düşüne-
miyorum.” 

Caprio, ürünlerin pazarlanması ve iş-
lemlerin otomasyonundan, üretimin 

optimize edilmesi ve lojistik yöneti-
mine uzanan çeşitli süreçlerde iş kol-
ları rekabet avantajı yaratmak için bilgi 
teknolojisini nasıl kullanıyorsa nano-
teknolojiyi de öyle kullanmakta oldu-
ğunu öne sürmektedir.

Nanoteknoloji de benzer şekilde çok 
geniş ürün yelpazelerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu ürünler, kuyu açma ve 
güneş enerjisi uygulamalarından foton-
lu devrelere ve ilaç sevkiyatına kadar 
farklı alanlara uzanmaktadır. Hew-
lett-Packard ve Hynix Semiconductor 
nanoölçekli görüngülerden yararlanan 
ilk bilgisayar belleğini geliştirmeyi 
planlamaktadır. Caprio sözlerini şöyle 
sürdürmüştür: “Bu şirketlerin hepsi-
nin nanoteknoloji biliminin çevresinde 
inşa edilmiş farklı teknolojileri vardır. 
Hepsinin farklı ürünleri vardır ve farklı 
bir sanayi içerisinde yer almaktadırlar. 

Caprio, savunmacı bir tonda,  nanotek-
nolojinin başarılarının çok fazla duyul-
madığını, bunun sebebinin ise başarılı 
girişimlerin, nano kökenlerini çok na-
diren ön plana çıkarmaları olduğunu 
belirtmiştir. Bu bağlamda Durham 
N.C.’deki Metabolon örneğini vermiş-
tir.

Metabolon, metabolik süreçlerin selü-
ler izlerini analiz etmek için tanılama 
sistemi geliştirmektedir. Bu analizler 
ilaçların ve hastalığın belirli bir hastaya 
etkilerini tespit edebilmekte, böylelikle 
doktorlar her birey için en uygun tedavi 
şekline karar verebilmektedirler. Me-
tabolon yola ilk çıktığı zaman özgün 
nanoteknolojik özelliklerini ön plana 
çıkarmıştır. Bugün ise nanoteknoloji 
sözü web sitelerinde anılmamaktadır. 

Peki neden? Caprio’ya göre, eğer me-
tabolon halka arz edilirse kalabalık bir 
piyasada rekabet etmek durumunda ka-
lacaktır. Bu da, potansiyel yatırımcıla-
ra satış yapmasını kolaylaştıracak basit 
bir hikâye yazmak anlamına gelmekte-
dir: ‘Metabolon ileri teknoloji kullanan 
bir tıbbi tanılama şirketidir.’ Bu tek-

nolojiye “nano” sözcüğünü eklemek, 
hikâyeyi sadece daha karmaşık bir hale 
getirmektedir. 

Bunun yanında, nanoteknolojiyi ta-
nımlamak kolay değildir. Ulusal Bilim 
Kurumu R&D Programı için kullanı-
lan tanıma göre nanoteknoloji, atomik, 
moleküler ve supramoleküler düzeyler-
de çalışmayı kapsamaktadır. 1 ila 100 
nanometre’lik ölçekleri temel almakta-
dır. Bu küçük yapılar çoğunlukla aynı 
maddenin daha büyük yapılarına göre 
farklı özellikler sunmaktadır. 

NSF’nin üst düzey nanoteknoloji da-
nışmanı Mihail Roco’ya göre, araştır-
macılar, maddeyi nanoölçekte yeni-
den yapılandırarak bu eşsiz etkilerden 
yararlanabilmektedirler. Sonuç ise, 
pencerelerdeki kiri katalitik olarak par-
çalamak için nanoölçekli titanyum di-
oksitin yüksek yüzey aktivitesini kul-
lanmaktan, atomik spine dayalı küçük 
bellek cihazlarına uzanan çok çeşitli 
uygulamalardır. 

Roco’ya göre, araştırmacılar disiplin-
lerarası nanobilim kurumunu 2001 ile 
2010 yılları arasında kurmuştur. Do-
laylı ölçümler yapmayı, deneysel ko-
relasyonları ortaya çıkarmayı, bireysel 
ölçeğe bağlı olguları anlamayı ve de-
neysel tasarımla nanobileşenler üret-
meyi öğrenmişlerdir. 

Bu durum, alanda verimliliğe neden 
olmuştur. Roco’nun tahminlerine göre, 
2000 yılıyla 2010 yılının sonu arasın-
da iş gücü altı katın üzerinde artarak 
400.000 kişiye ulaşmıştır. Konuyla il-
gili bilimsel makaleler dört kat artarak 
65.000’e çıkmıştır. Patent başvuruları 
bir ölçek artarak 13.000’e ulaşmıştır. 
Bu arada Ar-Ge fonları da 14 milyar 
dolara yükselmiştir. Risk sermayesi 
yatırımları yedi kat artarak 1,4 milyar 
doları görmüştür. 

Roco’ya göre gelişimdeki bir sonraki 
aşama entegre nanosistemlerin deneme 
yanılma yöntemiyle değil bilimsel ola-
rak tasarlanması olacaktır. Bu sistemler 

spintronik, plazmonik, metamalzeme, 
nanoelektronik ve nanobiyotıp gibi 
alanlardaki yeni keşifleri güçlendirebi-
lecektir. 

Geçişler
Gelecek parlak 
görünüyor ola-
bilir, ancak na-
noölçekli par-
çacıklar gibi, 
en temel ticari 
ürünlerin kulla-
nılabilir form-
larını üretmenin 
de uzun ve zah-
metli bir iş olduğu görülmüştür. Örne-
ğin, Norma Oklahoma’dan Southwest 
Nanotechnologies nanotüp üreticisinin 
yaşadığı deneyime bir bakalım.   

1990’ların başlarında ortaya çıkan 
karbon nanotüpler, nanoteknolojinin 
sunduğu vaatlerin tipik bir örneği ol-
muştur. Dikkat çekici özellikleri vardır. 
Çelikten ve hatta kevlar destekli liften 
bir ila birkaç büyüklük kertesi daha 
kuvvetli ve serttirler. 

Nanotüpler yarı iletkenlikten süper 
iletkenliğe kadar değişim gösterebil-
mektedir. Bakırdan 10 kat daha fazla 
termal iletkenliğe ve 1000 kat daha 
fazla elektrik akımı yoğunluğuna sa-
hiptirler. Mikro dalgaları emerek ra-
darla görünmeyecek hale getirirler ve 
ışığı algılar ve yayarlar. Araştırmacılar 
bunları elektronik, fotonlu ve elektro-
optik cihazların yapımında kullanmayı 
amaçlamaktadırlar. 

Ancak nanotüplerin gelişmesi kolay 
olmamıştır. Üretilmeleri zordur. İki kat 
yüksekliğindeki bir reaktör, tipik ola-
rak günde birkaç yüz gram – ton hatta 
kilogram bile değil – üretim yapmak-
tadır. Saf hale getirilmeleri genellikle 
zordur. Fiyatları birdenbire bin dolarla-
rın altına düşmüş olsa bile bugün hala 
gramına onlarca dolar ödemek gerek-
mektedir. 

Southwest Nanotechnologies artımlı 
ilerlemenin ne kadar zor olduğunu or-
taya koymaktadır. Şirket, 10 yıl önce 
Oklahoma Üniversitesi’nden ayrılarak 
tek duvarlı nanutüpler üretmek üzere 
faaliyete geçmiştir. Bunlar, duvarları 
iyi yapılandırılmış tek atom kalınlığın-
da karbon dizisi içeren silindirlerdir. 
Yaygın kullanımda olan çok duvarlı 
nanotüplere kıyasla bunların çok daha 
iyi fiziksel ve elektro-optik özellikleri 
vardır, ancak üretimleri de aynı ölçüde 
zordur.

Southwest, karbon dioksitten tek du-
varlı nanotüpler elde eden bir kobalt-
molibden katalizörle işe başlamıştır. 
Yıllar içinde reaksiyon hızlarını ciddi 
şekilde artırmış ve saflık seviyelerini 
yüzde 90’ın üzerine çıkarmıştır. Aynı 
derecede önem taşıyan bir gelişme 
olarak, maliyeti düşürmek için büyük 
reaktörlerin seviyesine çıkabileceğini 
göstermiştir. 

Şirketin CEO’su David Arthur şöy-
le bildirmiştir: “2005 yılında günde 1 
gram üretiyorduk. 2008 yılının sonba-
harında yeni tesisimize yerleştiğimiz-

den bu yana, günde 800 ila 1000 gram 
üretimle en büyük tek duvarlı karbon 
nanotüp üreticilerinden biri haline gel-
dik. Southwest üretimi artırdıktan son-
ra Arthur farklı bir gerçekliğin daha 
ortaya çıktığını saptamıştır: “Müşteri-
ler çözüm ve uygunluk arayışındalar. 
Kullanımı kolay ve güvenli bir ürün 
istiyorlar.” 

Güvenlik tüm nanomalzemeler için 
önemli bir engel haline gelmiştir. Çok 
küçük olduklarından nanopartiküller 
havaya karışabilmekte ve koruyucu 
giysilerden, deriden ve doku zarla-
rından kolaylıkla kayabilmekte veya 
çevredeki bitki ve hayvanlarla etkile-
şebilmektedir. Southwest’in, ürünleri-
nin, değişen çevre, sağlık ve güvenlik 
standartlarını karşıladığını göstermesi 
gerekiyordu.  

Basit bir çözüm olarak nanotüpler suda 
veya bir çözücüde dağıtılabilmekte ve 
böylelikle havaya karışmaları engelle-
nebilmektedir. Aynı zamanda, büyük 
üreticiler sıvı satın almayı tercih et-
mektedirler, çünkü sıvıların üretim için 
kullanılan mikser ve reaktörlerde dağı-
tılması kolay olmaktadır. 

Ne yazık ki, nanotüplerin su veya çö-
zücüden ziyade birbirleriyle etkileşimi 
kuvvetlidir. Kullanılmalarını imkânsız 
olmasa bile çok zor hale getirecek şe-
kilde geniş kümeler oluştururlar. Kom-
pozit destek için nanotüp satan pek çok 
şirket bu problemi nanotüplerin yüze-
yini kimyasal olarak değiştirip onları 
çözünür hale getirerek çözmüştür. Di-
ğerleri ise yüzey aktif madde kullan-
maktadır. 

Bu tip çözeltiler bazı sorunlar doğur-
maktadır ve Southwest bunların çö-
zümüyle uğraşmaktadır. Şirketin V2V 
Kartuşu, kabloları, elektronik ve foton-
lu cihazları içine alan nanotüpe dayalı 
devrelerin basımı için geliştirilmiş-
tir. Bunu yaparken, esnek elektronik 
devrelerin plastik alt tabakalara basıl-
masında kullanılan donanımın aynısı 

Alexium, kumaşı 
alev almaz hale 
getirmek için 
nanoyapılı kap-
lamalar kullan-
maktadır.
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kullanılmıştır. Bu tip uygulamalarda 
küçük bir nanotüp uzun bir yol alır. As-
lında, bir metre karelik yüzeyi kapla-
mak için 15 miligramlık nanotüpe ihti-
yaç duyulmaktadır. Southwest’in satış 
müdür yardımcısı Rick Jansen’e göre,  
bu kaplama çok incedir ve saydamdır.  

Ne yazık ki, nanotüpleri dağıtmak 
için kullanılan yüzeylerini değiştirme 
veya yüzey aktif madde kullanma gibi 
yöntemler de nanotüplerin elektriksel 
özelliklerini değiştirmekte ve saflığı-
nı bozmaktadır. Jansen Southwest’in 
nanotüpleri dağıtmak için uyguladığı 
yöntemlere değinmese de yüksek akış-
mazlığa (viscosity) sahip moleküllerin 
nanotüpleri baskıladığını ve birbirle-
rinden ayrı tuttuğunu ifade etmiştir. 

Olası uygulamalar arasında güneş pil-
leri, bataryalar, ışık sistemleri ve do-
kunmatik ekranlarda kullanılan elekt-
ronik arkaplan sayılabilir. Southwest’in 
CEO’su David Arthur’a göre aslında 
dokunmatik ekran arkaplanlarının ba-
sılması, geleneksel yarı iletken depo-
zisyon yöntemleriyle üretilme durumu-
na kıyasla yüzde 80 daha az maliyete 
sahiptir. Şirketler V2V Kartuşunu satın 
almaya başlamıştır ve Jansen’e göre en 
az bir şirket bunu bir sonraki ürününde 
kullanmayı planlamaktadır. 

New Hampshire, Concord’dan Nano-
comp Technologies, nanotüpleri paket-

lemenin farklı bir yolunu bulmuştur. 
Şirket, milimetrik uzunluklarda, yani 
normal uzunluktan kertelerce daha 
büyük uzunluklarda çok duvarlı nano-
tüp dizileri üretmektedir. Daha büyük 
uzunluk, fiziksel ve elektriksel özellik-
lerini geliştirmektedir. Bu özellik aynı 
zamanda nanotüplerin güçlü, düşük 
ağırlıklı ve elektriksel ve termal ilet-
kenliğe sahip ipliklerin, şeritlerin ve 
plakaların içine sarılmalarına olanak 
tanımaktadır. 

Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı 
Nanocomp’la çıktıların yaygınlaştırıl-
ması amacıyla bir sözleşme imzalamış-
tır. Bakanlık, Nanocomp’un ipliklerini 
ve dokumalarını, güdümlü enerji silah-
larına ve ısı alıcı olarak görev yapan 
sert uydu yapılarına karşı dayanıklı 
iletken uçak kanatları gibi çok fonk-
siyonlu kompozitlerde test etmek iste-
mektedir. 

Nanomalzemeler kaplamalarda belli bir 
ticari başarı elde etmişlerdir.  Araçların 
çizilmesi veya aşınmasını önlemek için 
kullanılan bazı kaplamalar dağıtılmış 
ultrasert nanopartiküller içermektedir. 

Diğerleri nanoölçekli taneciklerin olu-
şumuna dayalıdır. Normalde, her kap-
lamada (dökme metal veya seramik) 
saf tanecikler, daha az saf olan mal-
zemelerden oluşan kanallarla bölün-
mektedirler. Bu yarıklar, çevreleyen 

taneciklere kıyasla genellikle daha kı-
rılgandır ve aşınmaya daha fazla elve-
rişlidir. Ancak bu tanecikler nanoölçek 
boyutuna kadar küçüldüklerinde, bu 
yarıklar daha az belirgin hale gelir ve 
malzemeler kuvvetlenir, daha dayanık-
lı ve aşınmaya karşı dirençli hale gelir.      

Bir ingot veya farklı bir dökme mal-
zemenin içerisinde baştanbaşa nanoöl-
çekli tanecikler oluşturmak zor bir iş-
tir. Bunları ince kaplamalar içerisinde 
oluşturmak ise çok daha kolaydır. Bu 
kaplamaların çoğu geleneksel metaller-
den veya seramiklerden meydana gel-
mektedir ve üretilmeleri göreceli olarak 
ekonomiktir. Abakan’ın teknolojiden 
sorumlu başkanı Andy Sherman’a göre 
sonuçlar oldukça etkili olabilmektedir. 
Sherman’ın Florida, Miami’deki şirke-
ti nanoyapıya sahip metaller ve sera-
mik kaplamalar üretmektedir. Konuya 
ilişkin görüşlerini şöyle belirtmiştir: 
“Sorun aşınma ve aşınmaya karşı ko-
ruma ise metallerde nanoteknolojiyi 
kullanarak bir ömür boyu dayanıklı 
ürünler elde edebilirsiniz.” 

Bazı uygulamalar için bu doğru olabi-
lir, ancak Abakan’ın en önemli pazar-
ları için ürettiği bileşenler açısından 
doğru değildir: bu pazarlar açık deniz 
petrol ve gaz kuyuları ile katranlı kum 
rafinerileridir. Bu çevreler oldukça 
aşındırıcı özelliğe sahiptirler. Geçmişte 
şirketler, arızaları önlemek için pahalı 
egzotik alaşımlardan veya lazer kapla-
malardan yararlanılmış klasik tasarım-
lara yer vermişlerdir. 

Abakan, nanokaplamalarını üretmek 
için Oak Ridge Ulusal Laboratuarı’ndan 
lisanslı yüksek hızlı bir infrared ergime 
süreci kullanmaktadır. Brezilyalı petrol 
şirketi Petrobras ile yapılan testlerde 
Abakan’ın kaplamaları, rakip kapla-
maların 1/6’sı oranında aşınma göster-
miştir. Şirket, boruyu geleneksel lazer 
kaplamaya kıyasla 40 kat daha hızlı 
bir şekilde kaplamaktadır ve ürünleri 
egzotik alaşım borularından çok daha 
düşük maliyetlidir.

Neophotonics, nanoölçekli 

aynaların kullanılması yoluyla 

ışık açma/kapama konusunda 

uzmanlaşmıştır.

Diğer kaplama şirketleri de ticarileş-
mede benzer yollar izlemişlerdir. Ör-
neğin, Florida, Maitlandlı bir şirket 
olan NanoSteel, sert, demir bazlı kap-
lamaları termal spreylemek ve kaynak 
yapmak için Idaho Ulusal Mühendislik 
ve Çevre Laboratuarı tarafından geliş-
tirilmiş olan bir süreci kullanmaktadır. 
Avustralyalı Alexium, kumaşları alev-
den, yağdan, sudan, asitten ve kimya-
sal ve biyolojik maddelerden korumak 
için Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri 
Araştırma Laboratuarı tarafından geliş-
tirilen bir soğuk mikrodalga süreç kul-
lanmaktadır. 

Gelecek 
Nanomalzemeler piyasaya girmeye 
başlamıştır. Petrol ve gaz bileşenlerinin 
yanı sıra, nanoyapıya sahip kaplamalar, 
aşınabilir endüstriyel parçalarda uygu-
lama alanı bulabilmektedirler. Pek çok 
spor malzemesi firmaları nanotüpleri 
kompozit katkı olarak kullanmaktadır. 
İnorganik nanopartiküller, otomotiv 
kaplamalarında çizilmeyi önlemek, 
güneş losyonlarında UV radyasyonunu 
bloke etmek, yüzeylerde ve çoraplarda-
ki bakterileri öldürmek ve kendini te-
mizleyen pencerelerde kiri parçalayan 
reaksiyonları katalize etmek amacıyla 
kullanılmıştır. Bunlar aslında evrimsel 

gelişmelerdir. En basit ifadeyle kapla-
maları, losyonları ve pencereleri daha 
iyi bir hale getirmektedirler diyebiliriz. 

Nanoteknoloji tamamen yeni ürünler 
sunarak en azından başlangıçtaki vaat-
lerinin bazılarını yerine getirmektedir. 
İlaç örneğini ele alalım: 

2005 yılında FDA, Abraxis 
BioScience’ın metastatik meme kan-
seri için ürettiği ilk nanoilaç olan 
Abraxane’i onaylamıştır. Abraxane, 
tanınmış bir meme kanseri ilacı olan 
Taxol’e (paklitaksel) dayanmaktadır. 
Çözülmesi çok zor olduğundan, Taxol, 
toksik yan etkileri olan çözücülere ge-
reksinim duymaktadır. 

Abraxis farklı bir rotadan gitmiştir. 
Taxol’ü 130 nanometrelik protein albü-
min kapsülüyle kaplamıştır. Albümin 
suda çözünebilir bir proteindir ve buna 
ek olarak, meme kanseri albüminin 
emildiği bir metabolik yol açmaktadır. 
Bu kaplama tümörü kandırarak ilacın 
emilmesini sağlamaktadır.  

Roco’ya göre o günden bu yana 50’nin 
üzerinde nanoteknolojiye dayalı ilaç 
piyasadaki yerlerini almıştır. Bu arada 
diğer şirketler daha da sofistike medi-
kal stratejileri araştırmaktadırlar. 

Connecticut, New Heaven’dan Nano-

Viricides sırada ne olabileceğini gös-
termektedir. Şirket, mevsimsel gripten, 
herpes (uçuk) ve HIV virüslerine kadar 
pek çok virüsle savaşmak için nanotek-
nolojiden yararlanmaktadır. Bu duru-
mu gösteren etkinliği, virüslerin hücre 
duvarlarında tutundukları reseptörleri 
taklit eden moleküller üretmesidir. Na-
novirisit daha sonra virüsün çevresini 
kaplayıp hücrelerle bağlantısını kes-
mekte ve zamanla onu parçalamakta-
dır. Şirket, nezleye karşı geliştirdiği 
yeni ilacın insan üzerinde denenmesi 
aşamasına gelmiş durumdadır. 

Benzer gelişmeleri yarıiletkenler dün-
yasında fazlasıyla bulmak mümkün-
dür. Intel, ADM, IBM ve diğer ileri 
gelen bilgisayar işlemcisi ve bellek 
üreticileri, 32 nanometre ölçeğinde 
özelliklere sahip ürünlerin üretimine 
başlamışlardır. Bu evrimsel gelişme 
daha hızlı ve daha güçlü bilgisayarlar 
yaratmaktadır. 

Nanoteknolojik devrim, nanomühen-
dislik olmadan yapımı mümkün ol-
mayan yepyeni cihazlar tarafından 
yönlendirilecektir. Bunlardan biri veri 
kayıtçısıdır. Bu, elektrik direncinde-
ki değişimlerden yararlanarak verile-
ri kaydeden temelde yeni bir elektrik 
devresi tipidir. Hewlett-Packard’ın kı-
demli üyesi Stan Williams’a göre veri 
kayıtçısı içerisine verilen voltaj birkaç 
atomu bir nanometrenin kesri ölçeğin-
de hareket ettirir –  ve elektrik direnci-
ni 3 büyüklük kertesi kadar değiştirir. 
Büyük cihazlarda bunu saptamak zor-
dur, bu ancak nanoölçekte gözlemle-
nebilmektedir. Williams buna ilişkin 
şu değerlendirmede bulunmuştur: “Bu 
maddenin temel bir özelliğidir. Cihaz 
nanoölçek boyutuna indirgenmedikçe 
faydaları ortaya çıkmamaktadır.”

Veri kayıtçılarında pek çok aranan 
özellik vardır. Transistorlardan daha 
basittirler ve elektik akımı olmadığı 
durumlarda bile hafızayı koruyabil-
mektedirler. Küçük olduklarından, 

Bridgelux’ün 
LED’leri hem uy-
gun fiyatlı hem de 
parlak beyazdır.
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daha etkili çalışabilirler ve bunun 
için sürekli (ısı üreten) elektrik ge-
reksinimleri olmadığından yoğun 
katmanlar halinde yığınlanabilirler. 
Aynı derecede önemli olarak, üretici-
ler bunları klasik malzemelerden üret-
mekte ve günümüzdeki yarıiletkenler 
teknolojisine uyumlu hale getirmekte-
dirler. 

Geçen Eylül ayında HP, Güney Koreli 
Hynix Semiconductor’la ortak çalı-
şarak veri kaydeden bellek üretmeyi 
planladığını duyurmuştur. Williams, 
Hynix’in ilk ticari veri kayıtçısını 
2013 itibariyle çıkarabileceğini tah-
min etmektedir. Aynı zamanda, bu 
cihazların nihayetinde geleneksel 
transistor temelli bellekten çok daha 
uygun maliyete sahip olacağı beklen-
tisini ifade etmektedir.  

Yakın tarihte daha fazla sayıda na-
noteknoloji yeniliğine şahit olacağız. 
Örneğin Neophotonics, silikon çip-
lere entegre edilmiş fotonlu devreler 
satmaktadır. Bu cihazlar, verilerin, 
geleneksel kablolu elektroniğe kıyasla 
çok daha hızlı bir şekilde, ışık hızın-
da yönlendirilmesini ve iletilmesini 
sağlamaktadır. Işığı manipüle etmek 
için kullanılan aynaların ve ağların 
en azından ışığın dalga uzunluğuy-
la aynı boyutta olması gerektiği için, 
geçmişte optik devre sistemleri boca-
lamıştı. Neophotonics’in optik çipleri, 
bu dalga uzunluklarından küçük olan 
nanoölçekli cihazları çip üzerinde ışı-
ğı bölmek ve yönlendirmek amacıyla 
kullanan ilk ürünlerden biridir. 

Bridgelux, geleneksel akkor lambala-
ra rakip olarak beyaz ışık üreten, uy-
gun maliyetli ve uzun ömürlü LED’ler 
üretmektedir. 

2011’de en çok kaynağa sahip olan gü-
neş pili üreticisi iki firma Stion ve Alta 
Devices, fotovoltaik performansı artır-
mak ve maliyeti düşürmek amacıyla 
nanoyapıya sahip ince filmler kullan-

maktadır. Geçtiğimiz Mart ayında Sti-
on, 100 megavat panel kapasitesi olan 
Mississipi, Hattiesburg tesisinden pa-
nel taşımaya başlamıştır. Ulusal Yeni-
lenebilir Enerji Laboratuarı’nda yüzde 
23,5 verimli bir güneş panelini tanıtan 
Alta şirketi 2 megavatlık bir numune 
imal etmektedir. Şirketin genel mü-
dürü Christopher Norris, esnek güneş 
pillerinin ordunun ilgisini çektiğini 
belirtmiştir.  

Bu arada Siluria Technologies, doğal 
gazdaki metanı, (düşük maliyetle ve 
daha az emisyonla)  petrolden normal 
olarak elde edilen yakıt ve kimyasal-
lara dönüştüren bir nanokatalizörü 
piyasaya sürmek için 33 milyon dolar 
teklif vermiştir. 

Çoğu hâlihazırda ticarileşmiş, kimile-
riyse ticarileşmek üzere olan bu uygu-
lamalar, daha önce var olmayan yeni 
ürünler ve metodolojiler ortaya çıkar-
maktadır. Roco’nun tahmin ettiği gibi, 

Southwest Nanotech-
nologies tek duvarlı 
nanotüpler üretmektedir, 
ancak, bunları müşteri-
lere ulaştırmak için daha 
iyi bir yönteme gereksi-
nim duymuştur.

araştırmacılar nanoteknoloji bilgi-
lerini ciddi etkilere sahip olabile-
cek sistemlerin üretiminde kullan-
maktadırlar. 

Aynı zamanda pek çok üretici na-
nobilimi özümsemiş gözükmekte-
dir. İki yıl önce İmalat Bilimleri 
Ulusal Merkezi, 270 üreticiye na-
noteknoloji ticarileştirme planları 
hakkında bir anket uygulamıştır. 
Dörtte biri hâlihazırda nanotekno-
lojiyi kullanan ticari ürünleri oldu-
ğunu bildirmiştir. Onda dördüne 
yakın bir kısmı 2010, onda yedisi 
ise 2013 itibariyle nanoteknoloji 
temelli ürünlere sahip olmayı bek-
lediklerini iletmiştir. 

Bu tam da Roco’nun tahminlerine 
uyan bir büyüme biçimidir. Waite 
şöyle devam etmiştir: “Nano tek-
nolojiyi kullanan ürünlerin katla-
narak büyümesi ve gelişmesi sü-
recinin başlarındayız. Bu, gittikçe 
hakim anlayış haline gelecektir. 

Dünyanın en zengin 500’ü ve global 
şirketler bu teknolojiyi kullanmak zo-
runda kalacaktır. Yenilik işte burada 
ortaya çıkacaktır, moleküler seviye-
de.”

Waite ticari olasılıkları doğrulamış-
tır, uygun maliyetli güneş pillerine de 
değindikten sonra bir ara vermiş ve 
sonrasında şunu eklemiştir: “Nanotek-
noloji ürünlerinin önümüzdeki 30-40 
yıl içerisinde yaygın hale geleceğine 
inanıyoruz. Çocuklarım büyüdükle-
rinde bana şu soruyu soracaklar: ‘Gaz 
istasyonu ne demek?’” 


