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  نے دی منظوری  نينو سيمنٹ پر جامعہ مليہ اسالميہ فيکلٹی کی ايجاد کو حکومت
  

حکومت اسسٹنٹ پروفيسر عباد الرحمن کے ذريعہ ،   شعبہ سول انجينئرنگ کے  جامعہ مليہ اسالميہ
کے " مضبوط سيمنٹيڈ نينوکوموسيٹ مرکبات اور اس کو بنانے کے طريقے"ہند کے پيٹنٹ آفس نے 

    عنوان سے ايک ايجاد کو پيٹنٹ کی منظوری دی ہے۔
  

اس ايجاد کا بنيادی مقصد نينو ميں ترميم شده سيمنٹ پر مبنی مواد تيار کرنے کے لئے نينو ٹکنالوجی 
کٹها کرنا ہے تاکہ بہتر ميکانی کارکردگی ، وزن ميں کمی اور مادی اور تعميراتی ٹيکنالوجی کو ا

  وسائل کا زياده موثر استعمال کو يقينی بنايا جاسکے۔
  

نينو سيمنٹ کو کئی مرکبات کو شامل کرنے کے بعد تيار کيا گيا تها جس کے نتائج خوشگوار انداز ميں 
ے تهے۔ سيمنٹ ميٹرکس ميں نينو سيمنٹ کم الگت والے زيادت طاقت کی شئے کی شکل ميں برآمد ہوئ

، سيليکا فوم ، ننو سلکا فوم ، فالئی ايش اور ننو فالئی ايش جيسے اضافی اجزاء کا مطالعہ عام سائز 
کے سيمنٹ ميٹرکس کے حوالے سے کيا گيا تها۔ نينو ذرات کے اضافے کے ساته،سيمنٹ ميٹرکس کی 

    خصوصيات ميں نماياں بہتری ديکهنے ميں آئی ہے۔
  

منظور ثانی شده ننو کمپوزٹ اسٹريٹجک لحاظ سے اہم ڈهانچے ميں کارآمد ثابت ہوں گے جيسے 
نيوکليئر پاور پالنٹ ، ہوائی اڈے رن ويز ، اور پل وغيره جس ميں زياده مضبوطی اور پائداری کی 

پر حکومت ہند کے منصوبوں کے تحت " سمارٹ شہروں"ضرورت ہوتی ہے۔ يہ مواد خاص طور پر 
  چی عمارتوں کی تعمير ميں فائده مند ثابت ہوں گے۔اون
  

جامعہ مليہ اسالميہ کے ڈاکٹر عباد الرحمن کے عالوه ، شعبہ سول انجينئرنگ کے پروفيسر دمحم عارف 
اور پروفيسر عامر اعظم ، ڈپارٹمنٹ آف اپالئيڈ فزکس ، زيڈ ايچ کالج آف انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی ، 

  ہے۔  کا بهی نام اس ميں شامل) اے ايم يو(علی گڑه مسلم يونيورسٹی 
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