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Malzemebilim

Elmas› Bile
Çizebiliyor!
Sert var, süpersert var. Yenilerde tasarlan›p üretilen bir malzeme, bilinen en sert
madde olan elmas› bile çizebiliyor. Üstelik, normalde çok yüksek bas›nçlar gerektiren yöntemlere baﬂvurulmaks›z›n.
Sertlik konusunda rakip tan›mayan elmas, di¤er sert malzemeleri delme ya da
kesmede kullan›l›yor; ancak elmas›n da
sak›ncal› yönleri var. Bir kere, demir içeren herhangi birﬂeyi kesmede iﬂe
yaram›yor; çünkü yüksek h›zl› delme iﬂ-

DVD’leriniz
Nas›l Yaﬂlan›yor?
Polimer camlar, uçak pencerelerinden
DVD’lere kadar çok çeﬂitli kullan›m alanlar› olan, çok yönlü plastikler. ABD’deki
Illinois Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, bu
malzemelerin yaﬂlanma süreçleriyle ilgili
bir kuram geliﬂtirmiﬂler. Kuram, moleküler düzeydeki hareketlerin neden
büyük ölçekli sonuçlar do¤urdu¤una da aç›kl›k getiriyor.
“Camlar -polimer camlar da dahilasl›nda donmuﬂ s›v›lard›r” diye
aç›kl›yor araﬂt›rmac›lardan Kenneth S. Schweizer. “Kat› gibi görünüyorlar, ama asl›nda donmuﬂ s›v›
olduklar›ndan molekülleri sürekli olarak, çok küçük ölçekte de olsa hareket
halinde. Bu da özelliklerini zamana ba¤›ml› k›l›yor.”
Polimer camlar, teknolojik aç›dan oldukça kullan›ﬂl› özelliklere sahip, ilginç malzemeler. Birçok kat› malzemeden farkl›
olarak, çarpmaya karﬂ› büyük direnç gösterebiliyor, sert olduklar› halde ço¤unlukla k›r›lmadan biçim de¤iﬂtirebiliyorlar.
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lemi s›ras›nda gerçekleﬂen bir kimyasal
tepkime sonucu oluﬂan demir karbür, elmas b›ça¤›n yap›s›n› ciddi biçimde bozuyor. Gerçi, elmasa seçenek olabilecek
malzemeler üretilmemiﬂ de¤il; ancak
bunlar›n üretimi de çok yüksek bas›nçlar gerektiriyor, ki bu da maliyeti inan›lmaz boyutlara taﬂ›yabiliyor. Sertlik bak›m›ndan listedeki ikinci madde olan bor
nitrürse yine yüksek bas›nçlar gerektiren bir malzeme. Hem sertlik hem de
“s›k›ﬂt›r›lamazl›k” bak›m›ndan ﬂimdilik
listenin üstüne oturmuﬂ durumdaki yeni
malzemeyi (renyum diborür) üreten California Üniversitesi (Los Angeles) araﬂt›rmac›lar›ysa, tasar›mlar›nda çok farkl› bir
yaklaﬂ›mdan yararlanm›ﬂlar.
Atomlar elektronlar›n› paylaﬂt›klar›nda
oluﬂan kovalent ba¤lar, malzemenin sertli¤ini art›r›c› özelli¤e sahip. Sözgelimi elmas, yaln›zca bu tip ba¤lar› içeriyor. Ancak metaller, ba¤lar›n›n esnekli¤ine ba¤l›
olarak bu kadar sert olmadan da s›k›ﬂt›r›lamazl›k özelli¤i kazanabiliyorlar; bütün
yönlerden ayn› anda s›k›ﬂt›r›ld›klar›nda
direnç gösterseler de, sivri uçlu bir nesnenin tek bir yönde ve tek bir noktadan
Üretimleri pahal› de¤il; kolayca eritilip
farkl› biçimlere dönüﬂtürülebiliyorlar... ve
bir de sürekli hareket halindeler!
Çok yüksek s›cakl›klarda eriyebilen pencere camlar›n›n aksine, polimer camlar›n erime noktalar›
oda s›-

cakl›¤›na çok
yak›n. Hatta o kadar yak›n ki, birço¤u
oda s›cakl›¤›nda ‘s›v›ms›’ özelliklerini
koruyabiliyor. Buna moleküler ölçekte
hareket de dahil. “Hareketler öylesine

bas›nc›yla biçimleri bozulabiliyor. Araﬂt›rmac›lar, s›k›ﬂt›r›lamazl›k düzeyi çok yüksek bir malzeme içine k›sa kovalent ba¤
oluﬂturan atomlar›n yerleﬂtirilmesiyle,
sertlik ve s›k›ﬂt›r›lamazl›k aç›s›ndan çok
yüksek düzeyde bir malzeme elde edilmesi gerekti¤i düﬂüncesinden yola ç›km›ﬂlar. ‹ﬂe, çok say›da elektronu bulunan
bir metal aramakla baﬂlam›ﬂ (elektronlar
birbirini itti¤i için, elektronlar›n çok olmas›, malzemeyi s›k›ﬂt›r›lmas› güç hale
getiriyor) ve bu aray›ﬂ onlar› renyuma
ulaﬂt›rm›ﬂ. Bor atomlar›n›n da renyum
atomlar›yla k›sa kovalent ba¤lar oluﬂturarak, aralar›na rahatça yerleﬂtiklerini
gözlemiﬂler. Ortaya ç›kan renyum diborür, daha önce de üretilmiﬂ bir malzeme.
Ancak, bu derecede sert oldu¤u bilinmiyordu. Malzemenin önemli bir özelli¤i,
normal bas›nç koﬂullar›nda, laboratuvarda kolayca üretilebilmesi. Renyum borür,
araﬂt›rmac›lara göre ölçümlerin iﬂaret etti¤inden de sert olabilir. Baz› koﬂullar alt›nda elmas› bile çizebiliyor olmas›, bunun göstergelerinden biri.
Nature, 19 Nisan 2007

küçük ve yavaﬂ ki, sofistike ölçüm aletleri olmadan bunlar› alg›layam›yoruz”
diyor Schweizer. “Ancak, bu hareket bile, mekanik ve ›s›l özellikleri zaman içinde de¤iﬂtirmeye yetiyor.” Malzeme, oda
s›cakl›¤›nda kademeli biçimde dengeye
ulaﬂ›yor, molekül hareketleri giderek yavaﬂl›yor. Yeterince so¤uk koﬂullardaysa
bu ‘gevﬂeme’ süresi astronomik ölçeklere ç›kabiliyor; baz› malzemeler için evrenin yaﬂ›ndan bile uzun bir süreye. Di¤er olas› etkilerin d›ﬂ›nda, bu yaﬂlanma süreci cam› giderek daha sert
ve k›r›lgan hale getiriyor. Moleküller birbirine daha fazla yaklaﬂ›yor,
yo¤unluk art›yor ve mekanik özellikler de¤iﬂiyor.
Kuram, sonuçta polimer cam›n fiziksel özelliklerini, zaman ölçe¤indeki
moleküler hareketle iliﬂkilendirmiﬂ. Bu
sonuçlar boyut, sertlik ya da di¤er özelliklerdeki küçücük de¤iﬂikliklerin bile
uzun-dönemli dayan›kl›l›k ve güvenilirli¤i ciddi biçimde etkileyebildi¤i mühendislik uygulamalar› aç›s›ndan özellikle
önemli.
University of Illinois ad Urbana-Champaign Bas›n Duyurusu, 23 Nisan 2007
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