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Nowy papier z grafenu i włókien białkowych

Badacze, pod kierownictwem Raffaele Mezzenga, profesora Food and Soft
Materials Science, stworzyli nowy nanokompozyt wykonany z grafenu i włókien białkowych,

a mianowicie specjalny papier, który łączy w sobie najlepsze właściwości obu składników.
Okrągłe arkusze, które Mezzenga delikatnie podniósł z szalki Petriego są błyszczące i czarne.
Patrząc na ten mały kawałek papieru, trudno jest sobie wyobrazić, że składa się on z nowatorskiego
nanokompozytowego materiału z bezprecedensowymi i unikalnymi właściwościami, które zostały
opracowane w laboratorium profesora Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH-Die Eidgenössische
Technische Hochschule).
Nowy „papier” jest wykonany z występujących na przemian warstw białka i grafenu. Te dwa
składniki mogą być mieszane w różne struktury, doprowadzane do rozpuszczenia i suszone w cienkie
warstwy przez filtr próżniowy – „podobnie jak zazwyczaj produkowany jest papier z celulozy”
twierdzi Mezzenga. „To połączenie różnych materiałów z wyjątkowymi właściwościami wytwarza
nowatorski nanokompozyt ze znacznymi korzyściami np. całkowita biodegradowalność materiału.
Grafen jest mechanicznie mocny, przewodzi prąd, a także silnie hydrofobowy z natury. Z drugiej
jednak strony, włókna białkowe są biologicznie aktywne i mogą łączyć wodę. Pozwala to nowemu
materiałowi absorbować wodę i zmieniać kształt pod różnymi stanami wilgotności. Ponadto
„grafenowy papier” posiada cechy pamięci kształtu, a więc potrafi deformować się kiedy pochłania
wodę i przybrać oryginalny kształt po wyschnięciu. Właściwość ta może zostać wykorzystana np.
w czujnikach wody lub regulatorach wilgotności.
Mezzenga uważa również, że “najbardziej interesującą cechą jest to, iż możemy zastosować ten
materiał jako czujnik biologiczny do dokładnego pomiaru aktywności enzymów.” Enzymy mogą
trawić i rozdzielać fibryle białkowe. To zmienia opór elektryczny kompozytu, co jest wielkością
mierzalną kiedy grafenowy papier jest włączony do obwodu elektrycznego. Patrząc z tej perspektywy,
możemy przysiąc, że odkryliśmy nową metodą badania aktywności enzymatycznej.
Źródło: www.nanonet.pl
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Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber
Firma Elona Muska testuje wszczepiane do mózgu chipy.
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Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu
złamanych kości
Pokrycie implantów może przyspieszać ich gojenie/
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Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Zbyt częste spożywanie jaj kurzych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy.
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Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na depresję.
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Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro
przeciwko COVID-19
Informuje o tym pismo “EMBO Molecular Medicine”.
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To pracownik najlepiej reklamuje własną
firmę
Potwierdziło to europejskie badanie z udziałem polskich ekspertów.
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Mikrosfery z reaktora MARIA - dla chorych
na raka wątroby
Reaktor badawczy MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer.
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Mieszkańcy Małopolski mają największą

wiedzę o ochronie powietrza
65 proc. Małopolan zdaje sobie sprawę z konsekwencji złego powietrza.
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