B‹L‹M VE TEKN

Zeytin
Çekirde¤inde Futbol
Sahas›
Aktif karbon denen gözenekli maddeler, çok çeﬂitli amaçlar için sanayide yayg›n olarak kullan›l›yor. Havay›
süzmek, zehirli dumanlar› temizlemek, yemek ve içkilerimizi saflaﬂt›rmak (ﬂeker, melas, vodka vb.) bunlardan baz›lar›. Bu çok iﬂlevsellik nedeniyle uluslararas› bir araﬂt›rma
grubu bu maddenin iç yap›s›n› daha
ayr›nt›l› inceleme gere¤ini duymuﬂ.
Araﬂt›rma sonunda, aktif karbonun
eﬂ çapl› kanallardan oluﬂan son dere-

Kat› bir cisim üç biçimde fraktal bir yüzeye sahip
olabilir. Bir yüzey fraktal›nda yaln›zca yüzey
(k›rm›z›) fraktal olabilir.

Bir kütle fraktal›ndaysa, kat› cisim (siyah) ve yüzey
(k›rm›z›) fraktal olur.

Bir gözenek fraktal›nda, gözenek hacmi (mavi) ve
yüzeyi (k›rm›z›) fraktal olur.
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ce fraktal bir gözenek a¤›na sahip
oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, bildi¤imiz zeytin çekirdeklerini yakm›ﬂlar ve daha
sonra kömürleﬂmiﬂ çekirdeklerin üzerine
750 0C s›cakl›kta buhar tutmuﬂlar. Ateﬂ
söndürmesine
al›ﬂt›¤›m›z su,
bu kez de¤iﬂik
bir iﬂlev görüyor: ‹çerdi¤i oksijen, yüzeydeki
karbona yap›ﬂarak yanman›n sürmesini sa¤l›yor. Araﬂt›rmac›lar, yanma
sonucunda çekirde¤in katmanlar›n›n
birbiri ard›na dökülmesi ya da üzerinde düzensiz büyüklükte delikler
aç›lmas› yerine, çekirde¤in gözeneklerinin çökerek hepsi 2nm (1 nanometre= metrenin milyarda biri) çap›nda bir kanallar a¤› oluﬂtu¤unu
görmüﬂler. Bu madde üzerine X-›ﬂ›n›
uygulay›p saç›lmay› incelediklerinde,
neredeyse 3 de¤erinde fraktal boyuta sahip oldu¤unu görmüﬂler. Bunun
anlam›, gözeneklerin yüzey alan›n›n,
içteki hacmin neredeyse tümünü
kaplamas›.
Bu mikroskopik tünel ﬂebekesinin
alan›n› daha anlaﬂ›labilir bir ölçe¤e
vurmak gerekirse, 1 gram içindeki
tünellerin toplam yüzeyi, 1000 metrekare tutuyor. Yani bir futbol sahas›n›n geniﬂli¤ine eﬂit.
Araﬂt›rmac›lar, bu tür malzemelere
metan ve öteki yak›tlar›n, metan›n
çelik silindirlere depolanmas› için gereken 200 atmosferden çok daha düﬂük bas›nçlarda depolanabilece¤ini
düﬂünüyorlar. Ayr›ca fraktal gözenekli karbonlar, gazlar›n ayr›ﬂt›r›lmas› için de ideal. Çünkü baz› molekül
türleri, dar kanallar içinde ötekilere
k›yasla daha kolay hareket edebiliyor. Üstelik iletken bir iyonik s›v›yla
doldurulmuﬂ aktif karbon a¤lar›ndan oluﬂan ara katmanlarla desteklenmiﬂ kapasitörler yaparak elektrik
depolanmas›n›n da mümkün olabilece¤i araﬂt›rmac›larca kaydediliyor.
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Nanotüplerden
Nanofenerler

Fransa’n›n Lyon kentindeki Claude
Bernard Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›lar, C60 karbon
molekülünün silindirik yap›daki bir
türü olan nanotüplerin çok küçük
ayd›nlatma gereçleri olarak
kullan›labilece¤ini gösterdiler.
Araﬂt›rmac›lar, deneylerde karbon
nanotüpler içinden ak›m geçirmiﬂler
ve ak›m›n yeteri kadar güçlü olmas›
durumunda elektronlar›n tüpün
ucundan bir anota do¤ru f›rlad›¤›n›
belirlemiﬂler. Bu “alan emisyonu”
(field emission – FE) etkisinin, ince
ekranl› televizyon ve bilgisayarlarda
kullan›labilece¤i düﬂünülüyor.
Deneyler s›ras›nda nanotüplerin
baﬂka ilginç özellikleri de ortaya
ç›km›ﬂ. Nanotüpler, bu örnekte
elektron, ›ﬂ›k ve ›s› yayan nanometre
kal›nl›klarda iplikçikler olarak
düﬂünülebilir. Araﬂt›rmac›lar, yay›lan
elektronlar›n tayflar›n› inceleyerek ilk
kez nanotübün ucundaki s›cakl›¤›
ölçmüﬂler. Ayr›ca ilk kez olarak
nanotüpteki elektrik direncini ölçmüﬂ
ve bu direncin Ohm yasas›na
uydu¤unu belirlemiﬂler. Dolay›s›yla
ak›m›n geçiﬂi nedeniyle nanotüpün
›s›nmas›, Joule ›s›tmas› olarak
tan›mlanabiliyor. 1500 K (1227 °C)
üzerinde bir s›cakl›¤a eriﬂti¤inde
nanotüp ›ﬂ›k yaymaya baﬂl›yor.
Nanotüplerin metrenin milyarda biri
ölçeklerindeki boyutlar› ve
s›cakl›klar›n›n denetlenebilir olmas›,
bunlar› ideal ›ﬂ›k, ›s› ve elektron
kayna¤› haline getiriyor.
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