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Platyna, pallad i inne rzadkie metale
Montowane w układzie wydechowym katalizatory, które zawierają platynę i podobne do niej metale
szlachetne, zmniejszają poziom emitowanego przez samochody tlenku węgla, węglowodorów,
tlenków azotu i innych zanieczyszczeń. Jednak same też mogą szkodzić środowisku.

Szwedzcy naukowcy wspólnie z kolegami z Massachusetts Institute of Technology i Woods Hole
Oceanographic Institution stwierdzili w powietrzu nad Bostonem wysokie stężenie ciężkich (i
cennych) metali - platyny, palladu, rodu i osmu. Choć te metale z grupy platynowców nie są uważane
za szczególnie szkodliwe, rosnąca sprzedaż samochodów może doprowadzić do realnego zagrożenia.
O ile w roku 2000 sprzedano na świecie około 50 milionów nowych samochodów, to w roku 2050
przewidywana jest sprzedaż 140 milionów.
Dlatego - zdaniem Sebastiena Raucha z uniwersytetu Chalmers w Goeteborgu - producenci powinni
koniecznie opracować technologię trwalszego wiązania metali z wkładem katalitycznym.
Poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie najwcześniej wprowadzono samochodowe katalizatory,
podwyższony poziom platynowców stwierdzono także w Europie, Japonii, Australii, Ghanie, Chinach,
a nawet na Grenlandii.
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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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