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Do zobaczenia podczas Targów Eurolab 2018!
Zapraszamy na nasze stoisko D18 podczas Targów Eurolab 2018 w dniach 14 - 16 marca
2018 r.

Zapraszamy do udziału w zabawie - wystarczy wrzucić swoją wizytówkę do specjalnego
pudła i wygrać jedną z trzech nagród:
- prezentacja firmy BASIC na naszym portalu - wartość 1650 złotych,
- baner boczny na stronie głównej przez miesiąc - wartość 800 złotych,
- artykuł sponsorowany - wartość 300 złotych.
Zapraszamy także do udziału w organizowanej przez nas konferencji - drugiego dnia
Targów tj. 15 marca sala konferencyjna A na I piętrze.

13:30 – 14:30 Konferencja „Sposoby filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk
badawczych w układach wentylacji ze stałym lub zmiennym przepływem.”

Prelegent: mg inż. Grzegorz Śmiertka

Podczas Konferencji zostaną przedstawione metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk
badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji
chemicznych.
Omawiane zagadnienia:
– znaczenie ilości i jakości powietrza w laboratorium,
– filtracja za pomocą separatorów cząstek stałych,
– eliminacja zanieczyszczeń z użyciem skruberów oraz filtrów mokrych,
– neutralizacja ścieków po analizach chemicznych,
– eliminacja zanieczyszczeń za pomocą filtrów węglowych.

Do zobaczenia!

http://laboratoria.net/aktualnosci/28235.html
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200 mln złotych w ramach kolejnych edycji
konkursów NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po
raz pierwszy konkurs SHENG.

15-06-2018

Gdy dziecko połknie bateryjkę, miód może je
uratować
Podanie miodu może ograniczyć groźne dla życia obrażenia, spowodowane przez zawarte w
miniaturowych bateriach żrące substancje.

15-06-2018

Czy mózg może uznać sztuczną kończynę za
prawdziwą?
Naukowcy dowodzą, że mózg może przeprogramować się w celu kontrolowania protezy w taki sam
sposób, w jaki kontroluje własne części ciała.

15-06-2018

Makrofag zaniesie lek do guza
Polka opracowała metodę, która pozwala dotrzeć z terapią do litych nieukrwionych guzów
nowotworowych.

15-06-2018

Lżejsze i czystsze samochody dzięki taśmie z
włókien
Samochody należą do największych winowajców, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, co
podnosi koszty zarówno dla środowiska, jak i dla producentów.

15-06-2018

Skuteczność probiotyku zależy od
mikroorganizmów
Właściwości zdrowotne probiotyków zależą od tego, czy zawierają one szczep bakterii bądź
drożdżaków o skuteczności potwierdzonej badaniami.

15-06-2018

Nowe rozwiązania inspirowane naturą
Zespół badaczy wykazał, że ziarniste mikrocząsteczki w komórkach roślinnych zachowują się jak
ciecze, gdy reagują na grawitację.

14-06-2018

Odkodowano najstarszy genom dżumy
Wywoływana przez bakterię Yersinia pestis dżuma była przyczyną jednych z najbardziej śmiertelnych
pandemii w historii.
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