
 

 

 سیمان ساطع کننده نور

 

کشور مکزیک، یک نوع سیمان ساطع کننده نور ابداع کرده است  سن نیکالس میچواکان از دانشگاه José Carlos Rubioدکتر 

های دوچرخه سواری را بدون استفاده از هرگونه الکتریسیته روشن الین، پیاده روها و هاجادهاست که  ایگونهطراحی آن به که 

ع . این نوگردانندمیو سپس آن را به محیط بر  کنندمیی خورشید را جذب تشکیل دهنده این نوع سیمان انرژ. مواد کندمی

 تا صد سال دوام دارد. سیمان که اقتصادی نیز هست

 

هیچ چیز مشابهی در سرتاسر جهان زمانی که من این پروژه را شروع کردم، متوجه شدم که  سال پیش، نه»گفت:  Rubioدکتر 

وجود ندارد، بنابراین من شروع به کار روی این موضوع کردم. موضوع اصلی این بود که سیمان یک ماده کدری است که اجازه 

 «.دهدنمیعبور نور به داخل آن را 



 

 

. در آن شودمیمانند یک قرص جوشان در آب حل ن معمولی ذراتی است که هنگام اضافه شدن به آب، ح داد که سیمااو توضی

و با  ترمقاومبسیار  ، اماشودمیبه مو استفاده  که برای حالت دادن ایمادهمثل  شودمیژل مانند  ایمادهحالت به مرور تبدیل به 

 . این ذرات در سیمان سخت شده نامطلوب هستند.وندشمیتشکیل ریستالی در همان زمان، ذرات ک دوام تر.

 

به حالت و تبدیل آن  هاکریستالخود را بر اصالح میکروساختارهای سیمان به منظور حذف  محققان تمرکزبه همین دلیل، 

رار قانرژی خورشیدی و پس از آن برگرداندن این انرژی به صورت نور به محیط اطراف ژل مانند، کمک به جذب بیشتر  کامالً

 .دارند

ر سال است چرا که بو میانگین دوام آن سه  اندشدهساخته از پالستیک  فلورسنتکه اغلب مواد  دهدمیتوضیح  Rubioمحقق 

به طور تخمینی ؛ با این حال، این نوع سیمان در برابر خورشید مقاوم است و شوندمیدچار پوسیدگی  UV هایاشعهاثر تابعش 

 سال دوام دارد. 100حدود 

 

 



 

 

ژل مانند  ایمادهخاکی و یا رس ساخته شده که تبدیل به  عالوه بر این، این نوع سیمان اقتصادی است چرا که از ماسه، ذرات

سبز و آبی وجود دارد.  هایرنگحال حاضر این نوع سیمان در  در .شودمید که در نتیجه این فرآیند تنها بخار آب تولی شودمی

غیر ضروری  هایتابشطور شدت نور را در این نوع سیمان برای جلوگیری از خیره شدن رانندگان یا دوچرخه سواران و همین

 تنظیم نمود. توانمی

 در حال انتقال به مرحله تجاری سازی است.این تحقیق  هم اکنون

 مترجم: بهاره بهرامی
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http://struczone.com/light-emitting-cement/ 

 

http://struczone.com/light-emitting-cement/

