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سیم های  به ساخت  موفق  کارولینای شمالی  دانشگاه  پژوهشگران 
رسانایی شده اند که با حفظ کارایی تا هشت برابر طول اصلی خود 

کشش پذیری دارند.
بنابر اعالم این گروه پژوهشی، که یکی از اعضای آن ایرانی است، 

پژوهشگران مؤسسه فناوری ماساچوست )MIT( نوعی روش آزمون 
ابداع کرده اند و از آن در یافتن بهترین پوشش، نه تنها برای جلوگیری 
از مه گرفتگی، بلکه برای حفظ خواص نوری بدون هیچ تغییرشکلی 
در  شیشه  برفک زدن  یا  مه گرفتگی  از  جلوگیری  کرده اند.  استفاده 
 کاربردهای بی شماری نظیر شیشه عینک، دوربین، میکروسکوپ، آیینه و
نمایشگرهای وسایل سرمایشی چالش دیرپایی است. پیش رفت های 
زیادی در این زمینه انجام شده، ولی تاکنون روش نظام مندی برای 
دنیای  شرایط  در  مختلف  پوشش های  عملکرد  ارزیابی  و  آزمودن 
واقعی وجود نداشته است. به گفته رئیس مرکز علوم و مهندسی مواد 
MIT، مه گرفتگی هنگامی روی می دهد که قطره های میکروسکوپی 

یک  می کنند.  پراکنده  را  نور  و  شده  متراکم  سرد  سطح  روی  آب 
راه معمول رفع آن، ایجاد سطح آن چنان آبدوستي است که آب به 
شکل ورقه پهن شود. در این حالت، سطح نور را پراکنده نمی کند. 
اشکال این کار، به ویژه در سامانه های نوری مانند دوربین، ضخامت 
ورقه آب است که چنان چه از حدی بیشتر شود، تصویر تغییرشکل 
می یابد. اگر سطح بسیار سرد باشد، قطره های آب یخ می زند و برفک 
از  جلوگیری  برای  نیاز  مورد  پوشش  می شود.  تشکیل  روی سطح 
ایجاد برفک باید مقداری از آب را به نحوی جذب کند که یخ نزند. 
درحقیقت، در بسیاری از کاربردها ماده باید دو ویژگی آبدوستی و 
آبگریزی را به طور هم زمان داشته باشد. این گروه پژوهشی اصطالح 
رطوبت پذیری Zwitter را برای این خاصیت هیبرید ابداع کرده اند. 
اصطالحات  از  برخی  در  که  است  هیبرید  آلمانی  معادل  واژه  این 
شیمی برای بیان جسمی استفاده می شود که دو خاصیت متضاد را در 
آن واحد دارد. در این زمینه، اصطالح مزبور به سطحی اشاره دارد که 
قابلیت رفتار دوگانه آبگریز نسبت به قطره های آب و آبدوست نسبت 

به مولکول های آب فاز گازی داشته 
باشد. سطح با فرایند نشاندن الیه 
این  در  می شود.  تهیه  الیه  به 
حالت، الیه های پشت سرهم از دو 
پلیمر متفاوت پلی)وینیل الکل( و 

پلی)آکریلیک اسید( روی سطح شیشه نشانده 
این  جادوی  مرکز،  رئیس  گفته  به  می شوند. 
نانویی آن است که به وسیله  فرایند در مقیاس 
اندازه  در  کنترل  قابل  خواص  با  الیه هایی  آن 
بسیار کوچک در حد مولکول های مجزا ایجاد 
 می شود. به نظر می رسد، این فرایند آسان است و
و  معمول  پلیمرها  این  نیست.  گران قیمت 
 ارزان قیمت اند. برای آزمودن کارایی این پوشش و

انجام  سختی  آزمون های  پژوهشی  گروه  مشابه،  پوشش های  سایر 
می دهند. مثال نمونه ها برای یک ساعت در C°20- و سپس محیط 
بدون  که شیشه  این حالت،  در  می شوند.  داده  قرار  مرطوب  بسیار 
پوشش یا پوشش یافته با پوشش های معمولي مه گرفتگی پیدا می کنند، 
ولي شیشه دارای پوشش جدید کامال شفاف می ماند. به گفته یکی 
پوشش ها  این  مقایسه  و  آزمودن  برای  پژوهشی،  گروه  اعضای  از 
پیش نویسی تهیه شده است. با آزمون های پیشین تنها مقدار عبور نور 
اندازه گیری می شد. اما، به کمک آزمون های جدید نه تنها مقدار عبور 
نور، بلکه سطح تغییرشکل تصویر نیز اندازه گیری می شود. با وجود 
آنکه پوشش های جدید سایر پوشش ها را از میدان بدر خواهند کرد، 
اما عیب بزرگی دارند و آن هم ضخامت کم پوشش است که آن را 
در برابر پاك کردن دید یا سایر موارد مکانیکی آسیب پذیر می سازد. 
محدودیت دیگر، عدم کارایی این پوشش ها در محیطی با منبع آب 
این،  با وجود  هواپیماست.  بال های  یخ  باز شدن  مانند  مداوم  سرد 
پوشش ها کاربردهایی چون محافظ های باد در خودرو، یخچال های 
ویترینی فروشگاه ها و سامانه های نوری پژوهشی یا عکاسی یافته اند. 
پنجره ها  دوجداره  شیشه های  برای  مزبور  پوشش های  همچنین، 
مناسب اند که در حالت بروز هرگونه نشتی مه گرفتگی ایجاد می شود.
گفتنی است، هم مواد استفاده شده در پوشش ها و هم فنون به کار 

رفته برای آزمودن خواص آنها نوآوری بی نظیری به شمار می روند.

http://web.mit.edu            :منبع
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سیم ها  این  ساخت  برای 
پلیمری  نازك  لوله  یک  از 
و  شده  استفاده  کشسان 
سپس داخل آن با آلیاژ فلزی 
پرشده  ایندیم  و  گالیم  مایع 
موثري  به طور  که  است 
این  می کند.  هدایت  را  برق 
سیم ها در حوزه های مختلف 
شارژر  تا  گرفته  هدفون  از 
و استفاده اند  قابل   تلفن 
می توان از آنها در منسوجات 

الکترونیکی استفاده کرد. به گفته این پژوهشگران، تالش های پیشین 
سایر  یا  مواد  جادادن  بر  بیشتر  کشش پذیر  سیم های  ساخت  برای 
رساناهای الکتریکی در پلیمرهای کشسان تمرکز داشت که در نهایت 
منجر به یک مبادله می شد. افزایش مقدار فلز باعث بهبود رسانایی 
رهیافت  می دهد.  کاهش  را  آن  کشسانی  اما  می شود،  کامپوزیت 
این رو،  از  است.  فلزات  نگه داشتن  جدا  دانشمندان،  این  جدید 

رسانایی  حداکثر  از  می توان 
به  رساندن  لطمه  بدون  سیم 
کرد.  استفاده  آن  کشسانی 
کشش پذیری  از  سیم ها  این 
بسیار بیشتري نسبت به اکثر 
برخورداراند  رسانا  سیم های 
از اغلب  نیز  آنها  و رسانایی 
سیم های کشش پذیر موجود 
فرایند  است.  بیشتر  بازار  در 
جدید  سیم های  این  تولید 
نسبتا آسان است، ولی پیش 
که چگونه  دارند  نیاز  مسئله  این  به حل  دانشمندان  تولید  آغاز  از 

می توان در حالت قطع سیم نشت فلز را به حداقل رساند. 
این پژوهش در مجله Advanced Functional Materials منتشر 

شده است.

 http://www.scitechdaily.com         :منبع

اخبار علمی

نانوذراتوتقويتبستهایشفافارتودنسی
در  شفاف  پالستیکی  بست های  از  استفاده  اخیر،  سال های  در 
آورده  به بار  خوبی  نتایج  زیبایی،  نظر  از  به ویژه  دندان،  ارتودنسی 
است. اما به کارگیری این بست ها مشکالتی نظیر پارگی و سایش 
مقدار  برآورد  با  اسپانیایی  پژوهشگران  است.  داشته  پی  در  نیز  را 
اصطکاك میان دندان ها و بست ها به این نتیجه رسیدند که استفاده 
از فناوری نانو می تواند به حل این مشکل کمک کند. آنها نانوذرات 
سخت آلومینا را به طور یکنواخت در پلی سولفون پراکنده کردند. در 
 این فرایند نوین ماده جدیدی تهیه می شود که مقاومت مکانیکی و
اصطکاکی آن افزایش یافته است. از این رو، ماده جدید به پایداری 
جویدن  یا  دندان ها  سایش  از  ناشی  پارگی  و  سایش  برابر  در 
کمک می کند. به گفته سرپرست این گروه پژوهشی، ماده یادشده 
زیست سازگار است و بنابراین مشکلی برای استفاده از آن در دهان 
نیاز  مورد  اروپایی  الزامات  با  مزبور  ماده  همچنین،  ندارد.  وجود 
برای محصوالت در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. انواع جدید 
زمینه های مختلف  در  نانوذرات  با  تقویت شده  این پالستیک های 
صنعت کاربردهای فراوانی یافته اند، به ویژه پلی سولفون، که به خاطر 

وسایل  در  زیست سازگاری 
پیشرفته  و جراحی  پزشکی 
ابداع  این  دارد.  کاربرد 
یکنواخت  پراکنش  موجب 
بسیار  مقادیر  در  نانوذرات 
کم در قالب پلیمر می شود. 
فنون  کمک  به  نانوذرات 

میکرواکستروژن و قالب گیری میکرو در پلیمر پراکنده و آنگاه برای 
تهیه قطعه نهایی مخلوط می شوند. به گفته پژوهشگران، کوچک ترین 
را  پالستیک   1/5  g حداقل  می تواند  معمولی  پالستیکی  دستگاه 
تزریق کند. در حالی که در این کار قطعاتی با وزن g 0/60 ساخته 
امکان  فنون میکرواکستروژن و میکروقالب گیری  به کمک  می شود. 
به کارگیری مقادیر بسیار کم مواد و تهیه دقیق قطعات از آنها وجود 

دارد.

http://www.sciencedaily.com         :منبع




