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atunci nu mai fusesem
pus si semnez un contract de confidenlialitate in toaleta unui bar, aga ci m-am
bucurat dupi ce am descoperit ci asta
era tot ce voia Brian de Ia mine. il cunoscusem doar cu o ori inainte. Ne aflam in
Sheehan's, un bar din Dun Laoghaire, nu
departe de serviciul meu. Brian era un birbat cu fala rosie, la
weo 50 de ani, care se sprijineaintr-o cirji, din cauza picioruIui siubolnav. Eraferchezuit,imbricat la costum, qi aveapirul
incirunfit, cu tonuri gilbui. Suda ligiri Silk Cut. Imediat ce a
aflat ci sunt cercetitor, a ghicit corect ci voi fi interesat si-i
aud povegtile de viali din Londra anilor 1970, cind s-a aflat la
locul gi momentul potrivit sivindi cipuri de siliciu Intel 4oo4,
pe care le importain cutii de 12 000 de bucifi pentru o liri 9i Ie
vindea apoi pe zece lire tinerei industrii IT. Cind i-am menfionat ci studiam aliaje de metal la Departamentul de Inginerie
Mecanici al University College London, a devenit ginditor;i
a ticut pentru prima dati in intilnirea noastri. Am considerat
ci-i un moment oportun si merg la toaleti.
Contractul de confidenlialitate fusese scriielit pe o bucati de hirtie pe care era clar ci tocmai o rupsese din carnet'
Conlinutul era scurt. Stipula ci imi va explica invenlia sa,
iar eu trebuia si-i pistrez secretul. in schimb, el urma si-mi
pliteasci o liri irlandezi. L-am rugat si-mi spuni mai multe,
dar a ficut amuzat gestul pecetluirii buzelor. Nu inlelegeam
insi de ce trebuia si avem aceasti conversafie intr-o cabini
de toaleti. Peste umirul lui vedeam clienlii barului intrind 9i
iegind de la closet. M-am gindit chiar daci nu cumva ar trebui
si strig dupi ajutor. Brian s-a ciutat prin buzunarele gecii Ei
a scos un pix, iar din blugi a apirut o bancnoti gifonati. Era
foarte insistent.

Niciodati

Am semnat hirtia pe peretele plin de mizgilituri al toaletei. A semnat gi el, mi-a dat lira, aga ci aveam acum un document legal.
intorgi Ia biuturile noastre de pe bar, I-am ascultat pe
Brian explicindu-mi ci a inventat un aparat electric care
asculea lamele de ras tocite. Asta urma si revolufioneze afacerea birbieritului, mi-a spus el, deoarece oamenii vor avea
nevoie de o singuri lami de ras, toativiafa. Cu o singuri lovituri, urma si falimenteze aceasti industrie de miliarde de
dolari, si devini exceplional de bogat 9i si reduci din consumul bogiliilor minerale ale Pimintului.
- Ce zici de asta? m-a intrebat, sorbind triumfitor din
halba de bere.
I-am aruncat o privire plini de neincredere. Mai deweme
sau mai tirziu, fiecare cercetltor este abordat de cineva care
are o idee trisniti pentru o invenfie. in plus, lamele de ras
erau un subiect sensibil pentru mine. M-am simlit neplicut 9i
ca pe ace, in timp ce-mi congtientizam tot mai mult cicatricea
lungi de pe spate, rezultatulintilnirii de pe peronul stafiei de
metrou Hammersmith. Dar i-am ficut semn si continue 9i am
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ascultat mai departe...
Este ciudat

ci olelul nu a fost infeles

de

qtiinfi pini in

seco-

mii de ani, turnarea olelului era
lul XX. inainte de asta, timp
generafiilor ca un megtequg. Chiar 9i in
transmisi de-a lungul
-.arra
*""* o inlelegere teoretici impresecolul al XIX-lea,
sionanti a astronomiei, fizicii gi chimiei, fabricarea fierului 9i
ofelului,pe care sebazaRevolulialndustriali, erarealizatiin
mod empiric - prin intuifii, observafii atente 9i mult noroc' (Ar
fi putut oare Brian si aibi aga un noroc 9i si fi descoperit un
n* p"o.", revolulionar pentru ascufirea lamelor de ras? Am
descoperit cI nu eram pregitit si-i neg cu totul aceasti idee')
de
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in Epoca Pietrei, metalul era extrem de rar si foarte pretuit, din moment ce singurele surse de pe planeti erau cuprul
gi aurul, care pot fi gisite in mod natural, degi destul de rar,
in scoarfa PimAntului (spre deosebire de maioritatea metalelor, care trebuie extrase din minereuri). Exista gi ceva fier,
in cea mai mare parte cizut din cer, sub formi de meteorifi.
Radivoke Lajic, care locuieEte in nordul Bosniei, cunoaste
foarte bine aceste bucili ciudate de metal care cad din cer.
intre 2OO7 gi 2008, casa lui a fost loviti de nu mai pulin de
cinci meteorili, un fapt atit de improbabil statistic, incit
afirmatia lui, ci este vizat de extrateregtri, devine aproape
rezonabili. Din 2008, cind Lajic gi-a ficut publice binuielile,
casa lui a mai fost loviti de un meteorit. Cercetitorii care
investigheazi aceste evenimente au confirmat ci pietrele
care-i lovesc locuinfa sunt meteoriti reali si au inceput studiul cimpurilor magnetice din jurul casei, pentru a explica
aceasti frecventi extrem de neobignuiti.

Radivoke Lajic gi cei cinci meteoriti care i-au lovit casa
incepAnd cu 2007

fierului din meteorili'
uneltele strimogilor nogtri din Epoca Pietrei erau ficute din
silex, lemn sau os. Oricine a incercat weodati si foloseasci
astfel de instrumente gtie cit de limitate sunt daci loveqti
o bucati de lemn, aceasta se desface in agchii, se crapi ori se
rupe. La fel Ei piatra qi osul. Metalele sunt fundamental diferite de aceste prime materiale, deoarece ele pot fi modelate
in forme diferite: curg, sunt maleabile. Mai mult, devin mai
rezistente atunci cind le lovegti; poli intiri o lami doar prin
lovituri. $i poli inversa Procesul foarte simplu, punind metalul in foc gi incilzindu-I, ceea ce-l inmoaie. Primii oameni care
au descoperit aceste proprietifi, in urmi cu l0 000 de ani,

in absenla cuprului,

a aurului 9i a

aveau acum la dispozifie un material care era aproaPe la fel de
dur ca o piatri, dar se comporta ca un plastic 9i era reutilizabil

aproape Ia infinit. Cu alte cuvinte, descoperiseri materialul
perfect pentru unelte, in special cele de tiiere, Precum topoarele, daltele gi lamele.
Aceasti abilitate a metalelor de a se transforma dintr-un
material dur intr-unul moale le-a pirut cu siguranli magi
ci strimogilor nogtri. Tot o magie era 9i pentru Brian, dupi
cum am descoperit curind. Mi-a explicat ci inventase acest
aparat prin incercare gi eroare, firi nicio inlelegere a fizicii
gi chimiei implicate, dar pirea ci reuqise cumva. Ceea ce voia
de la mine era si misor ascufimea lamelor inainte ;i dupi
ce treceau prin proces. Doar aceasti dovadi i-ar fi permis si
inceapi negocieri serioase cu producitorii de lame de ras.
I-am explicat lui Brian ci va finevoie de mai mult decit de
cAteva misuritori pentru ca aceste companii si-l ia in serios.
Motivul este ci metalele sunt ficute din cristale. O lami de
ras obignuiti conline miliarde de cristale, iar in fiecare dintre acestea atomii sunt araniali intr-un mod anume' intr-un
model tridimensional aproape perfect.
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majoritatea cazurilor, microscopice. Vizute printr-un microscop electronic, cristalele dintr-o bucati de metal arati ca un
covor ciudat de dale de piatri, iar in interiorul acelor cristale
sunt linii neregulate - dislociri. Acestea sunt defecte ale cristalelor de metal qi reprezinti devialii ale aranjamentului,
altfel perfect, al atomilor - sunt dislociri atomice care nu ar
trebui si fie acolo.
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Un cristal de metal precum cele din lama de ras
de puncte din imagine reprezinti atomi.

Rindurile

Legiturile dintre atomiii lin pe acestia la locul lor si oferi
rezistenti cristalelor. O lami de ras se tocegte deoarece
numeroasele coliziuni cu firele de pir pe care le intilneste forteazi pirli ale acestor cristale si se rearanjeze intr-o
formi diferiti, rupind si creind legituri noi, producind
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astfel mici goluri pe marginea fini a lamei. Ascutirea lamei
printr-un mecanism electronic, precum cel pe care-l propunea el, ar trebui si inverseze acest proces. Cu alte cuvinte, ar
trebui si mute atomii pentru a reconstrui structura distrusi.
Ca si fie luat in serios, Brian avea nevoie nu doar de dovezi
ale unei astfel de reconstructii a cristalelor, ci gi de o explicalie plauzibili, la scari atomici, a functionirii mecanismului. Cildura, produsi sau nu electronic, are de obicei un efect
diferit de cel pe care-l clama el: inmoaie cristalele de metal,
dupi cum i-am explicat. Brian stia asta, dar era extrem de
sigur ci masiniria sa electronici nu incilzea lamele de ras.
Poate pirea ciudat si te gindesti ci metalele sunt formate
din cristale, pentru ci, in general, ne imaginim cristalul sub
forma unei pietre pretioase transparente si multifafetate,
precum diamantul ori smaraldul. Natura cristalini a metalelor
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Am desenat mai sus doar cAteva dislociri pentru a Ie face ugor
de vizut. Metalele normale au un numdi urias de dislocdri
care se trrpiip,tn gi se intersecteazh.

Ele suni a ceva riu, dar se dovedesc a fi foarte utile de
fapt. Dislocirile acestea sunt cele care fac din metale materiale atit de speciale pentru unelte, instrumente de tiiat 9i
lame de ras, deoarece ele sunt cele care le permit cristalelor
de metal si-gi schimbe forma.
Nu trebuie si folosegti un ciocan pentru a vedea puterea
dislocirilor. Cind indoi o agrafi, indoi de fapt cristalele de
metal. Daci acestea nu s-ar indoi, agrafa ar fi casanti 9i s-ar
rupe ca o bucilici de lemn. Acest comportament plastic este
obfinut prin deplasarea dislocirilor in interiorul cristalului.
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ce se

muti, ele transferi bucili

de material din-

tr-o parte irn alta. $i fac asta cu viteza sunetului. Cind indoi o
agrafi, provoci circa IOO 000 000 000 000 de dislociri si se
migte laviteze de sute de mii de metri pe secundi. Chiar daci
fiecare dintre ele muti o foarte mici bucilici de cristal (un
singur plan atomic, de fapt), sunt suficient de multe pentru a
le permite cristalelor si se comporte ca un plastic extrem de
rezistent, si nu ca o piatri friabili.
Punctul de topire al unui metal arati cit de strins sunt
legali atomii din metal gi influenleazi gi ugurinla cu care se
pot migca dislocirile. Plumbul are un punct scizut de topire, deci dislocirile se deplaseazi cu mare ugurinfi, ficindu-l
un metal foarte moale. Cuprul are un punct de topire ceva
mai ridicat, deci este mai rezistent. incilzirea materialelor le
permite dislocirilor si fie mobile si si se reorganizeze, unul
dintre efecte fiind ci metalele devin mai moi.
Descoperirea metalelor a fost un moment important
in preistorie, dar nu a rezolvat o problemi fundamentali:
metalul nu prea era de gisit. Desigur, o primi optiune era
si agtepfi si cadi mai mult metal din cer; dar asta necesita
o ribdare uriagi (pe suprafala Pimintului cad anual citeva kilograme, insi maioritatea nimeresc in oceane). Dar, Ia
un moment dat, cineva a ficut descoperirea care a incheiat
Epoca Pietrei gi a deschis calea citre o sursi aparent nelimitati a acestui material. Oamenii au descoperit ci o anumiti
piatri verzuie, pusi pe o flaciri foarte fierbinte gi acoperiti
cu ticiuni arzitori, se transformi intr-o bucati strilucitoare de metal. Aceasti piatri verzuie era malahitul, iar metalul era, desigur, cuprul. Probabil ci trebuie si fi fost cea mai
uimitoare revelafie. Brusc, oamenii nu mai erau inconiurali
doar de roci moarte si inerte, ci de un material misterios, cu
vraTa rnterroara.

Au putut si aplice aceasti transformare doar pe citeva E
tipuri de roci, precum malahitul, deoarece procesul depinde nu doar de identificarea pietrelor potrivite, ci si de controlarea atenti a condifiilor chimice ale focului. Dar sigur au
binuit ci acele pietre in cazul cirora procesul nu funcliona gi
care se incipilinau si riminiin formi de roci indiferent cit
de fierbinte era focul ascundeau si ele secrete. $i aveau dreptate. Acesta este un proces care funclioneazi pentru multe
minerale, chiar daci vor trece mii de ani pini la inlelegerea
chimiei necesare (controlarea reacliilor chimice dintre roci
gi gazele create in foc) care a dus la urmitoarea noui revolutie in turnarea metalelor.
in tot acest timp, incepind cam cu anul 5 000 i.e.n., oamenii
au folosit sistemul incercare-gi-eroare pentru a rafina procesul de producere a cuprului. Fabricarea uneltelor din cupru a
iniliat o dezvoltare spectaculoasi a tehnologiei umane, fiind
cruciali in nagterea altor tehnologii, a oragelor 9i a primelor
mari civilizafii. Piramidele din Egipt sunt un exemplu a ceea
ce a devenit posibil odati cu rispindirea uneltelor de cupru.
Fiecare bucati de piatri din fiecare piramidi a fost extrasi dintr-o carieri gi ciopliti individual, manual, cu dalte de
cupru. Se estimeazi ci l0 000 de tone de minereu de cupru
au fost excavate in Egiptul Antic pentru a crea cele 300 000
de dalte necesare. A fost o realizare uriagi, firi de care piramidele nu ar fi putut fi construite, oricit de mulli sclavi ar fi
fost folosifi, deoarece nu este practic si cioplegti piatra firi
3
unelte de metal. Este cu atit mai impresionant linind cont e
ci, pentru tiierea pietrei, cuprul nu este materialul ideal, 3
deoarece nu este foarte dur. Sculptarea unei bucili de calcar S
cu o dalti de cupru tocegte rapid instrumentul de metal. Se f
estimeazi ci daltele de cupru trebuiau ascufite dupi citev" l
lovituri de ciocan, pentru a putea fi folosite in continuare. I
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