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Atomowe złote klatki
Badania koordynowane były przez profesora Xiao Cheng Zeng z University of Nebraska, który we
wcześniejszych swoich analizach zaobserwował, iż zespoły 13 atomów złota tworzą dwuwymiarowy
przestrzenny układ zbudowany z powtarzających się elementów złotych, w kształcie trójkątów.

Profesor Xiao Cheng Zeng korzystając z teoretycznych obliczeń komputerowych, wykazał iż zespoły
składające się 16-18 atomów złota powinny tworzyć trójwymiarowe, puste we wnętrzu układy,
podobne do fullerenów utworzonych z 60 atomów węgla.
Według naukowców wyniki teoretyczne zostały w pełni potwierdzone przez badania
eksperymentalne z wykorzystaniem metod spektroskopowych.
Do syntezy złotych nanoklatek o wielkości 0,6 nanometrów badacze wykorzystali światło laserowe,
za pomocą którego odparowywano z powierzchni niepotrzebne atomy metalu, tak by pozostały tylko
pojedyncze układy tworzące złote klatki.
Ze względu na trójwymiarowy układ złotych klatek, do środka można wprowadzić inny atom, który
swoją obecnością będzie zmieniał właściwości fizykochemiczne struktur.
Jak twierdzą naukowcy w ten sposób możne powstać cała gama zupełnie nowych materiałów,
o niezwykłych właściwościach (np. katalitycznych).
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z

prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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