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Recepta na to jak stać się „Centrum
Grafenowym”
Uniwersytet Manchester w Wielkiej Brytanii znajduje się w czołówce badań nad grafenem, odkąd
Andre Geim i Konstantin Novoselov skonstruowali pojedyncze warstwy atomu węgla w 2004 i dostali
za to Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2010.

Od tamtego momentu naukowcy na całym świecie badają możliwości wykorzystania tego
wspaniałego surowca, zwłaszcza w dziedzinie elektroniki, mimo że nie posiada on pasma
zabronionego. To badanie zostało przeprowadzone w różnych regionach geograficznych i w
zaangażowanych w nie instytucjach komercyjnych i rządowych. Krótko mówiąc, wydaje się że prawie
w każdym laboratorium zajmującym się badaniem nanosurowców jest przynajmniej jeden pracownik
naukowy pracujący nad grafenem.
Rząd Wielkiej Brytanii zamierza nadal być na czele w badaniach nad grafenem, a przynajmniej
wszystko na to wskazuje. Dlatego też, rząd obiecał dodatkowe 50 milionów funtów (79 milionów
dolarów) na badania nad grafenem i wczoraj ogłosił szczegóły dotyczące rozdysponowania tych
pieniędzy.
W komunikacie prasowym podkreślono jak „centrum grafenowe wykorzysta te badania do
osiągnięcia sukcesu komercyjnego.” Właśnie dlatego zastanawiałem się, czy odbędzie się jakaś
dyskusja dotycząca tego, jak rząd zamierza rozwinąć przemysł elektroniczny, który nigdy tak
naprawdę nie musiał eksploatować tego surowca.
Jednak cały ten pomysł „komercjalizacji” jest nadal dość niejednoznaczny. Zamiast tego,
otrzymujemy to, co zwykle dostajemy, czyli budynek, kiedy rząd decyduje się wesprzeć badania
nanotechnologiczne. Nanotechnologia musi naprawdę być jednym z największych darów dla
przemysłu budowlanego w ciągu ostatnich 10 lat. To zdecydowanie wywołuje uśmiech na twarzy u
dostawców materiałów cementowych w Manchester i poza nim, gdzie 45 milionów funtów (71
milionów dolarów) ma być wydane na budowę nowego instytutu grafenowego.
Aspekt „rynkowy”? No cóż, zarówno pracownicy naukowi, jak i przedsiębiorstwa będą miały dostęp
do tego obiektu. Kwestionowano fakt, że inicjatywa nanotechnologiczna Wielkiej Brytanii
przeznaczyła swoje fundusze i zasoby finansowe na kilka dużych instytutów badawczych, a nie na
dużo większą liczbę laboratoriów. To może być prawda i wydaje się, że to ogłoszenie ma sens.
Niemniej jednak, finansowanie budowy jednego dużego laboratorium jest zbytnio uproszczonym
sposobem na utrzymanie swojego prowadzenia w badaniach nad grafenem, a co za tym idzie
komercjalizacji.
Rozplanowanie wszystkich obecnie prowadzonych badań w tej dziedzinie byłoby co prawda bardziej
skomplikowane, jak również dopilnowanie jak fundusze rządowe mogłyby pomóc w zaowocowaniu
tych badań na rynku, ale właśnie to mogło mieć większy wpływ na to, że Wielka Brytania jest liderem
w dziedzinie grafenu.
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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