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Uzyskiwanie wodoru dzięki nanocząstkom i
promieniom słonecznym

W marcu b.r. firma Hypersolar, mająca swoją bazę w Kalifornii w Santa
Barbara, wyszła z propozycją produkcji wodoru z zanieczyszczeń w procesie bezwęglowym.
Tim Young, dyrektor naczelny spółki HyperSolar, wyjaśnia, że tania plastikowa torba
została wypełniona odpadami z fabryki papieru, a na jej dnie umieszczono urządzenie,
wykorzystujące energię słoneczną, pokryte powłoką polimerową firmy Hypersolar.
Obecność promieni słonecznych powoduje wydzielanie się wodoru.
W komunikacie prasowym dotyczącym tego procesu, Young wyjaśnia: „Odporność materiału
półprzewodnikowego na fotokorozję stanowi dużą przeszkodę w konwersji energii słonecznej na
paliwo. Udało nam się opracować wydajną i tanią polimerową powłokę ochronną, o dobrej
przewodności elektrycznej. Jest to znaczące osiągnięcie, kiedy opracowywane są niedrogie środki,
pozwalające na wykorzystanie energii słonecznej do wydobycia odnawialnego wodoru z wody.”
Young sugeruje zastąpienie tego drobnego urządzenia, wykorzystanego w prototypie, nanocząstkami
Hypersolar’u, które mogą być masowo produkowane i wykorzystane do produkcji wodoru na masową
skalę.
„Nasza technologia może zmienić świat. Jeśli uda nam się opracować tanią i wysokowydajną energię
słoneczną napędzaną nanocząstkami rozszczepiającymi wodę, możemy wtedy wykorzystać łatwo
dostępną wodę morską, wody odpływowe, rzeczne lub ścieki w celu wytworzenia dużych ilości paliwa
wodorowego, by dostarczyć energię elektryczną na całym świecie. Użycie paliwa wodorowego
w ogniwach paliwowych oraz samo jego spalanie powoduje, iż czysta woda (H2O) wraca z powrotem
do atmosfery. Firma Hypersolar stale robi postępy, by urzeczywistnić tę wizję.” - wyjaśnia Young
Zaobserwowanie czy symulacja fotosyntezy będzie mogła rywalizować z wypróbowanymi już
procesami elektrokatalitycznymi, w których nanosurowiec jako katalizator poprostu zastępuje
platynę w celu wytworzenia gazu wodorowego powinno być szczególnie interesujące.
Źródło: www.nanonet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13607.html
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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.
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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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