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Pole magnetyczne aktywuje nanokatalizatory
Zarówno badania nad nowymi możliwościami zastosowania katalitycznych nanokabli niklowych, jak
i sposobem kontroli ich właściwości za pomocą różnego rodzaju czynników, są niezwykle popularne
wśród nanotechnologów.

Zespół badawczy profesora Josepha Wanga z Arizona State University (USA) jako pierwszy na
świecie opracował nową metodę kontroli elektrokatalitycznych właściwości nanokabli niklowych,
dzięki której aktywność katalityczna może zostać czasowo "wyłączona" za pomocą zewnętrznego
pola magnetycznego.
"Włączenie zewnętrznego pola magnetycznego w otoczeniu nanokabli niklowych powoduje zmianę
ich ustawienia przestrzennego - nanokable »stają dęba« dopóty, dopóki nie zostanie wyłączone pole
magnetyczne" - wyjaśnia Wang.
Niezauważalna "gołym" okiem zmiana układu 6 mikrometrowych nanokabli niklowych (o średnicy
200 nanometrów), pokrywających powierzchnię elektrody węglowej diametralnie wpływa na
aktywność katalityczną nanomateriału.
"Odkryte przez nas właściwości nanokabli niklowych są niezwykle ważne przy opracowywaniu
nowych technologii wykorzystujących nanokatalizatory, między innymi przy tworzeniu nowoczesnych
ogniw paliwowych" - tłumaczy profesor Wang.
Naukowcy pracują również nad możliwością wykorzystania pola magnetycznego, by wraz z układem
nanokabli niklowych pełniły kontrolę różnego rodzaju biokatalitycznych reakcji.
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności

mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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