ODCINEK 6
Ratujemy środowisko i ludzkość nano technologią
gość: Norbert Duczmal
Czołem podtlenkowiczu!
Kolejny odcinek podcastu, w którym pojawił się gość. Ekspert w swoim fachu, dlatego jestem uradowany, że zgodził się nas odwiedzić! Dzisiaj był z Nami założyciel
polskiego związku stuntu – Polish-StuntCup, Ojciec Chrzestny Farby do Trawy, właściciel spółki technologicznej NanoRygi, członek międzynarodowego konsorcjum
nanotechnologii - Norbert Castor Duczmal!
Pogadaliśmy:
- czym tak naprawdę jest nanotechnologia?
- jak nanorurki i nanopłytki wpływają na Farbę do trawy?
- o innowacyjnych maseczkach
Tradycyjnie, odpowiedzi na te pytania znajdziesz w materiale AUDIO ;)

Daniel Marczak
CZŁOWIEK ORKIESTRA

Tym razem na tablicę traﬁł temat NANO, a dokładnie nanotechnologii. Czy tylko przedrostek stosowany w jednostkach
miary, czy może kryje się za tym coś więcej?
Poruszyliśmy temat nanorurek i nanopłytek. Te pierwsze mają
kilka ciekawy zastosowań, które postaram Ci się nieco
przybliżyć:
1. Mechaniczne - nanorurki są jednymi z najwytrzymalszych i najsztywniejszych znanych
materiałów. Nanorurki nie są natomiast wytrzymałe na zgniatanie.
2.Elektryczne - nanorurki mogą być dobrymi przewodnikami lub półprzewodnikami. W teorii
nanorurki mogą przewodzić prąd o 1000-krotnie większym natężeniu niż przewody metalowe o
analogicznej masie.
3. Termiczne - wszystkie nanorurki znakomicie przewodzą ciepło. Przewiduje się, że nanorurki
węglowe są 15 krotnie lepszymi przewodnikami niż uznawana za znakomity przewodnik miedź.
Nanorurki wytrzymują temperatury do 2800 stopni w próżni i do około 750 stopni w powietrzu.
Temat nanotechnologii, poruszyliśmy w kontekście Farby do trawy, w kontekście suszy która
nawiedziła nasz kraj. W Polsce 94% wody ucieka bezpośrednio do morza, a przecież chcemy tę
wodę zaoszczędzić malując trawnik, co przełoży się na rzadsze podlewanie. Dodatek nanorurek i
nanopłytek sprawia, że Farba lepiej trzyma się trawy, a dodatkowo przenoszone są minerały,
które pozytywnie wpływają na wzrost trawy. Najważniejsze! Nanorurki i nanopłytki sprawiają, że
więcej wilgoci zostaje w glebie!

O suszy należy myśleć w kategoriach zrównoważonego rozwoju. I tutaj przychodzimy z naszą biodegradowalną Farbą do trawy. Malując trawnik można tylko zaoszczędzić. W pierwszej kolejności
w kwestii ﬁnansowej - zamiast codziennego podlewania - malowanie raz na 2/3 miesiące.
Po drugie, zaoszczędzimy wodę, co jest bardzo ważne w obecnej sytuacji, no i po trzecie, zaoszczędzimy na nerwach. Kolor zielony działa uspokajająco, a co może być lepszego niż weekendowy
odpoczynek na zielonym trawniku?

Wywiad z naszym ekspertem w Polsat News

Sprawdź: Maseczka zabija wirusy. Opracowali ją polscy naukowcy
Pod linkiem znajduje się arcyciekawy materiał zrealizowany przez telewizję Polsat.
Tematem jest Maska! I nie chodzi mi o ten słynny ﬁlm z Jimem Carreyem, a raczej o maskę
antywirusową! Norbert wpadł na świetny pomysł i postanowił stworzyć maseczkę z powłoką,
która utlenia wirusy, po których zostaje CO₂. Można ją użytkować nawet do dwóch i pół miesiąca,
pamiętając o tym, że należy przeprać ją przynajmniej raz na tydzień. Więcej na temat maseczki
dowiesz się na oﬁcjalnej stronie HALLOY NANO.

Warto sprawdzić: Oficjalna strona Halloy Nano
Ty też możesz pomóc: Wsparcie projektu Antywirusowe NanoMaski

Dzięki za uwagę, to tyle na dziś.
Do następnego ;) DM

