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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Malzemebilim
Cam ‹çin ﬁansl› Dönem
Cam, bizim için s›radan birﬂey olsa da
bilimciler için de¤il. Ne kadar s›radan
görünürse görünsün, onlar için hâlâ
çözülmemiﬂ birçok s›r bar›nd›r›yor. ﬁu
s›ralarda yay›mlanan iki ayr› makaleye
bak›lacak olursa da y›ld›z›n›n yeniden
parlamaya baﬂlad›¤› kesin.
Princeton Üniversitesi kimyac›lar›, s›v› bir
maddenin kat› hale dönüﬂtürülmek üzere ne
kadar h›zla so¤utuldu¤una ba¤l› olarak,
cam›n da her seferinde farkl› bir ﬂekilde
oluﬂtu¤unu söylüyorlar. Bulgular›, uzun
süredir “ideal” bir cam dönüﬂtürme yolu
aray›ﬂ›ndaki kat› hal fizikçilerinin umutlar›n›
belki paramparça edecek; ama daha iyi
plastik ve farkl› polimer aray›ﬂ›ndaki
sanayicilerin çabalar›na da katk›da
bulunabilecek türden. “Camlar, bütün
maddelerden oluﬂturulabilir” diyor
Princeton ekibinden Sal Torquato.
“Moleküllerinin birbirleriyle etkileﬂim
biçimleri, onlar› s›v›larla kat›lar aras›nda
bir yere koyuyor ve üreticilerin
yararlanaca¤› türden özellikler
kazand›r›yor. Sözgelimi, baﬂ k›sm›
metalik camdan yap›lm›ﬂ bir golf
sopas›, topun daha uza¤a gitmesini
sa¤layabilir. Bulgular›m›z, sanayi
taraf›ndan kullan›lman›n yan›s›ra,
herhangi bir ‘cams›’ çoklu-parçac›k
sistemini -evrenin erken dönemleri
gibi- anlamam›za da katk›da
bulunabilir.” Ancak, bu
uygulamalar›n gerçe¤e dönüﬂmesi
tabii y›llar alabilir.
Torquato, belki de makalesini
kaleme ald›¤› s›ralarda, Federico
Gorelli ve Mario Santoro adl› ‹talyan
bilimciler de kendi makaleleriyle
meﬂguldüler ve laboratuvarda karbon
dioksitin yeni, cams› bir biçiminin
üretildi¤ini yaz›yorlard›. Floransa’daki
Avrupa Do¤rusal-Olmayan Spektroskopi
Laboratuvar›’nda araﬂt›rmac› olan Gorelli ve
Santoro da, karbondioksitin çok büyük
bas›nç alt›nda kristal yap›l› bir kat›ya
dönüﬂtü¤ünü söylüyorlar.
Karbon, silikon ve germanyumla ayn› kimyasal gruba ait. Bu iki element, oksijenle birleﬂti¤inde kat› oluﬂturma özelli¤ine sahip. Sözgelimi silikon,
oksijenle birleﬂti¤inde bildi¤imiz pencere cam› yap›m›nda
kullan›lan silikon dioksite
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dönüﬂüyor. Ancak
karbon, bunlardan farkl› olarak normal koﬂullarda
oksijenle birleﬂerek karbon
dioksit gaz› oluﬂturuyor. Kat›laﬂmas›, yani “kuru buz”a dönüﬂmesiyse, yaln›zca belli bir
dereceye kadar so¤utulup yüksek bas›nca maruz kald›¤›nda
sözkonusu.
Araﬂt›rmac›lar›n
yapt›¤›ysa,
karbon dioksiti

daha da büyük bas›nç (400.000-500.000
atmosfer) alt›nda tutarak, yeni bir kat›
madde üretmek. Karbon dioksit
moleküllerinin bu koﬂullara tepkisi, oksijen
içeren düzensiz, kristalsi bir yap› geliﬂtirmek
biçiminde olmuﬂ. a-CO2 ad› verilen sonuç
malzeme, ﬂeffaf, sert ve pencere cam›n›nkini
and›ran bir atom yap›s›na sahip. ﬁimdilik, aCO2’nin bir bas›nç odas› d›ﬂ›nda varl›¤›n›
korumas› sözkonusu de¤il, çünkü bas›nç
düﬂmesiyle birlikte normal CO2’ye
dönüﬂüyor. Ancak uzmanlar, normal
koﬂullarda da kat› kalmas› için bir çözüm
bulunmas› durumunda, maddenin birçok
uygulamada kullan›labilece¤ini söylüyorlar.
‹ﬂte baz› olas›l›klar: S›rad›ﬂ› optik
özelliklerine ba¤l› olarak lazer
teknolojisinde kullan›m›; CO2’nin ortamdan
uzaklaﬂt›r›lmas›nda yeni ve çevre aç›s›ndan
daha uygun yöntemlerde kullan›m›;
gezegenlerin iç koﬂullar›n›n simulasyon
çal›ﬂmalar›na katk›. “Deneylerimizi,
gezegenlerin içindeki yüksek bas›nç ve
yüksek s›cakl›k koﬂullar›na yaklaﬂarak
yinelemek yoluyla, bu oluﬂumlardaki yap› ve
ba¤lanma özelliklerini, yan›s›ra
termodinamik özellikleri anlamam›zda,
bulgular›m›z›n önemli katk›lar› olaca¤›n›
düﬂünüyoruz” diyor araﬂt›rmac›lar.
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