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Nowy filtr wyłapie ze ścieków niebezpieczne
chemikalia
Testy, przeprowadzone przez grupę naukową profesora Andrew Livingstona, dowiodły skuteczności
nowych filtrów w oddzielaniu chemicznych zanieczyszczeń i wykazały wielokrotnie większą

skuteczność niż dziś stosowane membrany filtrujące wykonane z silikonu.
Naukowcy z Imperial College of London udoskonalili opracowaną wcześniej przez siebie metodę
filtracji membranowej (ang. Membrane aromatic recovery system - MARS), stosując nowy typ
polimerowego filtra opartego na glikolu polipropylenowym (PPG).
Zanieczyszczoną wodę przepuszcza się przez komory oddzielone membraną filtrującą - do
przestrzeni zawierających odpowiednio silnie kwaśne i zasadowe roztwory. Powodują one jonizację
zawartych w wodzie związków chemicznych o pierścieniowej, aromatycznej budowie.
Zanieczyszczenia wyłapywane są przez błony filtrujące, które uniemożliwiają przedostanie się
zjonizowanym związkom organicznym na drugą stronę membrany.
Jak twierdzi prof. Andrew Livingston, metoda filtracji membranowej nie tylko czyści wodę
z niebezpiecznych dla środowiska naturalnego zanieczyszczeń, ale również umożliwia ponowne
wykorzystanie wychwyconych (często bardzo drogich) związków chemicznych.
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer
Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
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