
2014. szeptember 2–5. között második alkalommal vet-
tem részt meghívott előadóként a tajvani National Cheng  
Kung University által megrendezett PCGMR-NCKU 
Szimpóziumon. Előadásom címe „Preparation and ap-
plication of highly porous aerogel-based bioactive ma-
terials in dentistry”.

2011 júliusában Prof. Masahiro Yoshimura igazgatá-
sa mellett hívták életre a PCGMR-t (Promotion Center 
For Global Materials Research), azt a promóciós köz-
pontot, melynek célja többek között egy világszínvonalú 
anyagtani kutatóközpont létrehozása a National Cheng 
Kung Universityn. E program keretében, idén szeptem-
berben 6. alkalommal rendezték meg a PCGMR-NCKU  
Szimpóziumot, melyen a világ nemzetközi élvonalába 

tartozó anyagtani kutatók találkoztak és tartottak elő-
adásokat a nanotechnológia, a na no anya gok, illetve 
ezek jövőbeli orvosbiológiai alkalmazásának lehetősé-
geiről. A találkozóval párhuzamosan került megrende-
zésre az International Symposium on Materials for Ena-
bling Nanodevices (ISMEN 2014) szintén azzal a céllal, 
hogy nemzetközi fórumot teremtsen a nanoanyagtani 
kutatások legfrissebb eredményeinek megosztására.

A szimpóziumokon résztvevő neves kutatók sorából 
mindenképp kiemelném Prof. Aharon Gedankent az iz-
raeli Bar-Ilan Egyetemről, aki „Ultrahang alkalmazása 
fém nanorészecskék előállításához” címmel tartott elő-
adást. A Michigani Egyetemet Prof. Peter X Ma kép-
viselte „Biomimetikus nanostruktúrált kompozitok fel-
használása szövetregenerációhoz” című előadásával.

A franciaországi CIRIMAT Intézet kutatói, Prof. Chris-
tophe Drouet és Prof. Ghislaine Bertrand a funkcionál-
ható nano-apatitok bioorvosi alkalmazásáról, valamint  
a biomimetikus CaP-bevonatok jövőbeli alkalmazásá nak  
lehetőségeiről számoltak be. Kiemelném még Fumio 
Watarinak, a japán Hokkaido University professzorának  
a ragasztószilárdság és a felületi érdesség Fourier- 
transzformációs analíziséről tartott előadását, továbbá  
Ajayan Vinu (University of Queensland, Ausztrália) beszá- 
molóját az energiatároláshoz alkalmazható intelligens 
nanopórusú anyagokról. A kerámiák és na no kom po zi-
tok bioorvosi alkalmazásának lehetőségeit járta körül 
Prof. Min Wang (University of Hong Kong) előadása. 
Prof. Jose MF Ferreira a portugál University of Aveiro, 
Portugal az alkáli-mentes foszfor-szilikát bioaktív üve-
gek új generációjáról, az a FastOs®BG-ről beszélt.

Tajnan, Tajvan sziget egyik legidősebb városa lenyű-
göző történelmi hagyományaival és modern infrastruk-
túrájával minden szempontból kiváló helyszínként szol-
gált a rendezvényhez.
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