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તા. ૧૩ ફેુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ મહા વદ - ૧૩ મંગળવાર

News of Tuesday, 13th February 2018

વૈાિનકોએ કાગળથી પણ ૧ લાખ ગણું પાતળું મટરયલ બનાયું
IIT ગાંધીનગરના વૈાિનકોની કમાલ

નવી દહ તા. ૧૩ : કાગળના એક પેપરની શીટથી પણ પાત વતુ િવશે િવચાર શકો છો? તમને િવચાર પણ નહ
શકો પરંતુ વૈાિનકોએ કાગળની શીટથી ૧ લાખ ગણું પાતળું મટરયલ શોધી કાયું છે.

આઈઆઈટ ગાંધીનગરના રસચરોએ કાગળની શીટ કરતા ૧ લાખ ગણું નાનું અને એક નેનો મીટરનું મટરયલ તૈયાર
કયું હોવાનો દાવો કયો છે. આ ૨ મટરયલને પહેલીવાર મધપૂડાની બનાવટના આધાર પર મેનેિશયમ ડાઈબોરાઈડના
ઉપયોગથી બનાવાયું છે.

આ પહેલા વૈાિનકોએ િસંગલ પરમાણું-ડું ેફેન બનાયું હતું, જે કાબનનું ૨ વપ છે. જેની શોધે ૨૦૧૦માં ફિઝકસ
નોબેલ ાઈઝ યો હતો. કે તમે િવચાર રા હશો કે આવા પાતળા મટરયલની તાકાત ઓછ હશે, પણ તે દેખીતી
રતે અનય ગુણધમો ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરકે ેફાઈટ ટલ કરતા ૨૦૦ ગણું વધારે મજબૂત હોય છે. રસચની શોધ
કૃિમ સામીમાંથી િવિવધ ઘટકોમાંથી નવી ૨ ડ સામીને ેફનની જેમ બનાવવાનું હતું.

આઇઆઇટ ગાંધીનગરના વૈાિનકોએ િવકસાવેલી નેનોશીસ મધપૂડાના આકારમાં ગોઠવાયેલા બારોન પરમાણુથી બને છે.

આ મામલે આઈઆઈટ ગાંધીનગરના કેિમકલ એિજિનયરંગ ડપાટમેટના ડો. કબીર સુએ ઈડયા સાયસ વાયર
સાથે વાત કરતા જણાયું હતું કે, 'અમે એક અયંત સરળ પિત ારા બેરોન-સમૃ નેનોસેસ તૈયાર કયા હતા, જે ફકત
પાણીમાં બોરાઈડ સંયોજનને િવસજન કરે છે અને તે મા યોય સમયગાળા માટે જ રસાઈકલાઈઝ કરવા દે છે,' તેમણે
આગળ જણાયું, સમાન કારના નેનોમટરયસ તૈયાર કરવા માટેની અય પિતઓ વરાળ તબામાંથી પસાર કરને
સબેટ થાય છે. જે ખૂબ ખચાળ છે અને તે કાયમોને મયાદત કરે છે. 'ટમના યનોને કેમફશકેમમાં કાિશત
કરવામાં આયા હતા.'(૨૧.૬)

મુય સમાચાર
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િવાન અને ઇજનેર સંશોધન બડ (એસઇઆરબી) હેઠળ ફાટ ેક રસચ ાટ ોામ અંતગત યુવા વૈાિનકોને
સંશોધન માટે ફંડ અપાયું આયું હતું. સાયસ એડ ટેકનોલો િવભાગ ારા ઈપાયર ફેકટ એવડ રસચ ાટ અને
આઇઆઇટ ગાંધીનગરથી પણ ફંડગ આપવામાં આયું  હતું. સંશોધકો મુજબ આ શોધથી આપણા વન ધોરણની
કવોિલટમાં સુધારો થશે સાથે જ પયાવરણને સહાયપ થશે.
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