
 این مطلب، ترجمه مصاحبه ســـــایت AZONANO با جیمز بیکر1 ، 
گرافن در دانشگاه منچستر2، درباره جایگاه فعلی و آینده  مدیر بازرگانی 

گرافن است. بازار 

 بنابر آخرین گفتگوی ما در سال 2۰15، موسسه ملی گرافن3 برنامه ای 
گرافـــــن از طریق مشـــــارکت و همکاری میان  برای تجاری ســـــازی موفق 
کنون چه میزان پیشـــــرفت  تحقیقـــــات و صنعت داشـــــت. این برنامه تا

داشته است؟
کنون 250 پژوهشگر در دانشگاه منچســـــتر مشغول تحقیق درزمینه  هم ا
گرافن  گرافن و مواد دوبعدی هســـــتند و دو سال از تأســـــیس موسسه ملی 
می گذرد. این موسسه امکانات و ظرفیت های قابل توجهی برای همکاری 
کرده و درصدد  میان پژوهش های چندرشته ای در سراسر دانشگاه ایجاد 
افزایـــــش مشـــــارکت با صنعـــــت به منظور تســـــریع پیشـــــرفت محصوالت و 
گرافن است. همچنین ما در شرف افتتاح دومین شعبه خود،  کاربردهای 
گرافن در سال آتی هستیم. این امر به  تحت عنوان مرکز نوآوری مهندســـــی 
کنار  دانشگاه اجازه می دهد تا برای دانش و تجاری سازی مواد دوبعدی در 

کند. ارتباط نزدیک با صنعت، مرکزی منحصربه فرد ایجاد 

گذشـــــته بود. فکر  گفتگوی دو ســـــال  گرافن محور اصلی   نقشـــــه راه 
می کنید جایـــــگاه فعلی صنعت بـــــا توجه به ایـــــن پیش بینی ها چگونه 

است؟
گام در فرآیند تجاری ســـــازی اســـــت، اما من  طراحی نقشـــــه راه مهم ترین 
که منجر  کاربردی بسیار قابل توجهی در صنعت می بینم  کنون پتانســـــیل  ا
به افزایش فعالیت های پژوهشی و تبدیل آن ها به پروژه هایی برای توسعه 

گرافن می شود. کاربردهای پیشرفته  مفاهیم و 

گرافن4 2۰17، درباره تجاری سازی صحبت   شما در ویژه برنامه هفته 
کدام اند؟ کرده اید. امسال مهم ترین حوزه های موردتوجه و بحث 

به طورمعمول حجم قابل توجهی از علوم جدیـــــد در این ویژه برنامه ارائه 
می شود، اما امسال شـــــواهدی مبنی بر نتایج جالب و سودمند حاصل از 
پیشرفت های چشم گیر در پروژه های مشترک تحقیقاتی و صنعتی در حوزه 

گذشته مشاهده می شود. گرافن طی دو سال 

گرافن6،   با دکتر زینا جرای سینکر 5، مدیر اجرایی انجمن ملی 
ً
 ما اخیرا

کردیم. به نظر شما  گفتگو  گرافن  درباره استانداردهای جهانی صنعت 
گرافن خواهند داشت؟ استانداردهای جهانی چه اثری بر صنعت 

گرافن به دنبال همکاری مشترک  یکی از اولین استانداردهای بین المللی 
گرافن و آزمایشگاه ملی فیزیک۷، چند هفته پیش در انگلیس  موسسه ملی 
تعریف شد. همچنین ما در یک فعالیت مشترک با آزمایشگاه ملی فیزیک، 
اســـــتانداردهای توصیفی را ارائـــــه دادیم و درنظر داریـــــم بهترین راهنمای 
کنیم. تمام این  فعالیت و ســـــرویس سنجش را در ســـــال جاری راه اندازی 
کلیدی اســـــت برای تحقق تجاری سازی و ما بایستی آن را در سطح  گام ها 

بین المللی توسعه دهیم.

گرافن 2۰17 8بـــــود. رویدادهایی از  گرافن در نمایشـــــگاه   اوج نوآوری 
گرافن حائز اهمیت است؟ این دست تا چه اندازه برای جامعه جهانی 

گرافن و دیگر مواد دوبعدی، پتانسیل و فرصت های نو و قابل توجهی برای 
کلید این امر افزایش  کاربردهای جدید فراهم می کنند.  تولید محصوالت و 
گاهی و همکاری اســـــت بنابراین من برنامه هایی از این دست را  ســـــطح آ
گرافن، ما می توانیم  حمایت می کنم. خوشبختانه با توســـــعه انجمن ملی 

کنیم. به طور بالقوه درزمینه فرصت ها و پروژه های آینده همکاری 

گرافن  معرفی انجمن ملی 
کارآفرینان،  ـ  گردهم می آوردـ  گرافن سرمایه گذاران این حوزه را   انجمن ملی 
شرکت ها، پژوهشگران، توسعه دهندگان و تهیه کنندگان، سرمایه گذاران و 
کرده و تجاری سازی محصوالت  سازمان های دولتی ــ نوآوری ها را هدایت 
گرافن  گرافنی را تسهیل و ارتقا می بخشد. نقش انجمن ملی  و فناوری های 
که ورود  گردش اطالعات، آن است  به عنوان نخستین بستر شبکه سازی و 
گرافن به عرصه تجارت را ســـــرعت بخشـــــد و این مهم را با ایجاد دسترسی 
گرافن و ارائه فرصت های استراتژیک  به اطالعات ارزشمند صنعت فناوری 
شبکه ســـــازی برای اعضایش، به منظور ایجاد همکاری و مشـــــارکت انجام 

می دهد.

گرافن طی ســـــال های اخیر چه تغییراتی   مشـــــکالت تجاری ســـــازی 
داشته است؟

گرافن می گذرد، ما شاهد رشد سریع  کشف  علی رغم اینکه تنها 14 سال از 
گام های  گرچه هنوز  گرافنی هســـــتیم،  در توســـــعه محصوالت پیشـــــرفته 
اساسی زیادی برای رسیدن به بازار بایســـــتی برداشته شود، اما همچنان 
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نقشه راه گرافن: تجاری سازی گرافن

مقاالت

کانون برگزیدگان باشگاه نانو کرمی، عضو  مترجم: زهرا ا



پینوشتها:

منبع:

 1. James Baker
2. The University of Manchester )UoM(
3. National Graphene Institute )NGI(
4. Graphene Week 2017
5. Dr. Zina Jarrahi Cinker

6. National Graphene Association )NGA(
7. National Physical Laboratory )NPL(
8. Graphene Innovation Summit & Expo 2017
9. Graphene Engineering Innovation Centre )GEIC(

1. https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4642

کاربردهای جدید طی چند ســـــال  نظاره گر حجم روزافـــــزون محصوالت و 
آینده هستیم.

گرافن دست   به پیشرفت قابل توجهی در راستای نقشه راه 
ً
 آیا اخیرا

کرده اید؟ پیدا 
البتـــــه! یکی از نمونه هـــــای موفق در این زمینه صنعت هوافضاســـــت؛ ما 
کنون نقشـــــه راهی برای موسســـــه فناوری هوافضای انگلستان درزمینه  ا
که در  کرده ایم  گرافن بـــــر پروژه ها و برنامه های آینـــــده ارائه  چگونگی تأثیر 

سال جاری اجرا می شود.

کدام اند؟ گرافن  کلیدی بعدی برای صنعت  گام های   
که ما بیش از آنچه امروزه به عنوان  من فکر می کنم قدم بعدی این اســـــت 

گرافن  که  گرافنی می شناســـــیم، باید محصوالتی داشته باشیم  محصوالت 
موجب ارتقای ارزش آن ها شده باشد.

 معرفی جیمز بیکر
بعد از 25 ســـــال رهبـــــری و مدیریت تجارت فناوری پیشـــــرفته در ارتش، 
گرافن در دانشـــــگاه  صنعـــــت هوافضا و امنیت، درحال حاضر مدیر تجارت 

منچستر هستم.

گرافـــــن، این فنـــــاوری جالب و نوظهور، اولین بار در دانشـــــگاه منچســـــتر 
کنون این فناوری به دنبال توسعه فرصت های  گزارش شـــــد و ا مشاهده و 
گرافن و مرکز مهندسی و نوآوری  تجاری با همکاری صنعت، موسســـــه ملی 

گرافن۹ در دانشگاه منچستر است.

گرافن مرکز مهندسی و نوآوری 
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