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Rdza usuwa arsen z wody
Jak wykazali naukowcy z Rice University w Teksasie, drobinki tlenku żelaza mogą wiązać duże ilości
zawartego w wodzie arsenu. Zastosowane przez Amerykanów kryształki tlenku żelaza mają średnicę
zaledwie 12 nanometrów (miliardowych części metra), czyli są 5000 razy mniejsze niż wynosi
grubość ludzkiego włosa. Gdy zmieszać je z wodą, pokrywają się związkami arsenu. Aby usunąć

z wody związane zanieczyszczenia, wystarczy mocny magnes. Tak potraktowana woda spełnia już
wszelkie normy międzynarodowe, jeśli chodzi o zanieczyszczenie arsenem.
Technika jest adaptacją metody stosowanej od lat przez inżynierów - chemików. Jej nowatorstwo
polega na zastosowaniu wyjątkowo małych cząsteczek, co daje ogromną powierzchnię reakcji, a co
za tym idzie - jej szybki i sprawny przebieg.
Wbrew pozorom otrzymywanie owych nanocząsteczek nie wymaga szczególnie wyrafinowanej
technologii i jest realne w warunkach Trzeciego Świata. Wystarczy podgrzewać płatki rdzy w oleju
kokosowym lub oliwie rozgrzanej do temperatury 350 stopni Celsjusza.
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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.
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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.
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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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