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Bir buket çiçek herkesi sevindirir. Bir
buket “nanoçiçek”se daha çok
araﬂt›rmac›lar›... Yanl›ﬂ okumad›n›z, nanoçiçeklerden söz ediyoruz. Nanoçiçekler, bir saç k›l›n›n binde biri küçüklü¤ündeler! O kadar küçükler ki,
onlar› ç›plak gözle göremeyiz. Ancak, elektron mikroskopuyla görebiliriz.
Çünkü, onlar nano dünyan›n ürünleri. Nano dünya, ölçü biriminin
metrenin milyarda biri oldu¤u bir dünya. Peki, nereden ç›kt› bu nanoçiçekler, onlar gerçekten çiçek mi?
Sorular›m›z›n yan›tlar›, ‹ngiltere’deki bir üniversitenin nanoteknoloji merkezinde... Buradaki “bahç›vanlar”, yani bilimadamlar› gerçek dünyadakilerden
daha ﬂansl›lar. Çünkü bir çiçe¤i yetiﬂtirmek haftalar,
kimi zaman aylar sürer. Oysa bir nanoçiçe¤i yetiﬂtir-
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mek yaln›zca yar›m saat al›yor. Araﬂt›rmac›lar›n bu
kadar k›sa sürede yetiﬂtirdikleri nanoçiçeklerin ad›
“silikon karbit”. Bu bileﬂik, aﬂ›nd›r›c› maddelerin en
sert olanlar›ndan biri. Anlayaca¤›n›z, bu maddeyle
elmas› iﬂlemek mümkün.
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Nanoçiçekler Nas›l “Yetiﬂtiriliyor”?
Biliyorsunuz, çiçek yetiﬂtirmek için önce tohum ekilir. Araﬂt›rmac›lar da nanoçiçek yetiﬂtirmek için “tohum” kullan›yorlar. Onlar›n tohumlar›,
mikroskopik metal parçalar›. Bir çiçe¤in büyümesi
için nas›l topraktaki mineraller gerekiyorsa, bu
metal tohumlar›n büyümeleri için de metan gaz›
gerekiyor. Gerçekte kimyasal bir tepkimeden söz
ediyoruz. Durun, baﬂtan baﬂlayal›m. Araﬂt›rmac›lar, galyum ad› verilen metalin çok küçücük bir
damlas›n› bilgisayar taraf›ndan kontrol edilen bir
f›r›nda ›s›t›yorlar. Sonra, ortama metan gaz› veriyorlar. Elbette kimyasal bir tepkime gerçekleﬂiyor.
Kimyasal tepkime s›ras›nda maddelerin birbiriyle
birleﬂti¤ini ya da birbirinden ayr›ld›¤›n› ve yeni
maddeler oluﬂtu¤unu hat›rlay›n. Bizim deneyimizde de metan erimiﬂ yüzeye yap›ﬂ›yor ve sonra silikon ve karbondan oluﬂan çubuklar oluﬂuyor. Bu
çubuklar›n oluﬂmas›, topraktan bitki gövdesinin
büyümesine benziyor. Bundan sonras› daha da ilginç. F›r›nda piﬂen kurabiyeleri gözlemlediyseniz
bilirsiniz, ceviz büyüklü¤ünde bir hamur parças› s›cak f›r›nda kabar›r. Ancak , çok yüksek s›cakl›ktaki bir f›r›nda hamur yar›l›r ve bu durumda kurabiyeniz çiçek görünümü al›r. Araﬂt›rmac›lar›n da nanoçiçek üretirken yapt›klar›, bilgisayar karﬂ›s›nda
f›r›n›n s›cakl›¤›n› kontrol ederek belirli bir yap›da
silikon karbit elde etmek. F›r›n s›cakl›¤› deyince,
bunun 1000oC oldu¤unu söyleyelim!

Nanoçiçekler Güzellikleri
Nedeniyle Üretilmiyorlar
Nanoçiçekler, fark ettiyseniz gerçek çiçek
de¤iller... Yeni bir nano madde yapmak üzere
araﬂt›rmac›lar deney yaparken ortaya ç›km›ﬂlar.
Gerçekte araﬂt›rmac›lar bu iﬂe baﬂlarken ürünlerinin bu kadar güzel olaca¤›n› kestirememiﬂler.
Sonra silikon karbitin çiçe¤e benzer yap›s›n› görünce büyülenmiﬂler ve elektron mikroskopuyla
foto¤raflar›n› çekmiﬂler. Sonra, bir bilgisayar yaz›l›m› kullanarak gerçekte siyah-beyaz olan foto¤raflar› renklendirmiﬂler. Bu renkli foto¤raflarla
ödül bile kazanm›ﬂlar. Elbette, nanoçiçeklerin
önemli bir de iﬂlevi var. Silikon ve karbondan oluﬂan yap›lar suyu itiyorlar. Araﬂt›rmac›lar, bu özelli¤in sugeçirmez eﬂya üretiminde iﬂe yarayaca¤›n› düﬂünüyorlar. Örne¤in, nanoçiçeklerle arabalar›n sileceklerinden kurtulmak mümkün! Arabalar›n ön camlar›nda kullan›l›rlarsa sileceklere gerek
kalmayabilir. Neden olmas›n? Mühendisler, biliminsanlar› her an yaﬂam› daha kolaylaﬂt›racak,
gündelik sorunlar›m›z› çözecek buluﬂlar yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Üstelik, bu konuda nano dünyadan birçok beklenti var. Bakal›m, nanoteknoloji
bize daha ne meyveler verecek?
Tu¤ba Can
Kaynaklar
http://www.sciencentral.com/articles/view.php3?type=article&article_id=218392630
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3830061.stm
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