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Podwójnie uszczelnione końcówki węży –
twoje bezpieczeństwo
Połączenia elastyczne pomiędzy punktami zasilania a punktami poboru to obecnie
najbardziej efektywna metoda doprowadzenia mediów gazowych oraz różnej klasy wody do

punktów poboru w laboratoriach.
Do tej pory stosowano połączenia sztywne, które o ile były wykonane prawidłowo zapewniały
bezpieczne funkcjonowanie laboratoriów. Ich wadą jest jednak sam proces instalacji, który jest
pracochłonny i wymaga dużego doświadczenia firm wykonawczych, szczególnie przy mediach
o wysokiej czystości gdzie liczy się bardzo czystość instalowanych przewodów rurowych i sposób
lutowania czy spawania. Jest też zawsze problem ewentualnej rozbudowy takiego systemu czy
zmiany w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania większej ilości punktów poboru czy
zamiany stosowanego medium. Wówczas istnieje konieczność dłuższego wyłączenia z pracy takiego
pomieszczenia a czasami nawet całego laboratorium.
W przypadku połączeń elastycznych problemy te nie występują. Instalacja jest prosta i szybka,
połączenia wężowe są indywidualnie dedykowane do każdego rodzaju mediów co daje znaczne
oszczędności czasu instalacji i ewentualnych zmian w trakcie funkcjonowania laboratoriów.
Połączenia giętkie BROEN Uniflex to zestaw podwójnie uszczelnionych gniazd i węży. Połączenia są
bezpieczne gdyż każdy wąż i każde gniazdo są sprawdzane testem szczelności przed opuszczeniem
fabryki w Danii. Producent testuje połączenia tak by dawały 100 pewności do 10 lat użytkowania.
Warto pamiętać o tym przy wyborze dostawcy węży do laboratoriów . Dotyczy to także wody, której
instalacja w formie połączeń giętkich jest powszechna lecz najczęściej są to zwykłe węże sanitarne
kupowane w hurtowniach sanitarnych z pojedynczym uszczelnieniem. Jaki może być efekt
rozszczelnienia takiego węża nietrudno sobie wyobrazić.
Zobacz więcej:
Zestawy na gazy palne, na wodę, na gazy niepalne
/Paweł Chrząszcz/
http://laboratoria.net/aktualnosci/28451.html
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
Informacje dnia: Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański patent dla
wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni
świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą
badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański
patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE worldwide 2019 Ranking
najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych zespołów badawczych
Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie Badaczka z UG wśród wschodzących
talentów nauki Amerykański patent dla wynalazku badaczy z UJ Kolejna edycja programu RISE
worldwide 2019 Ranking najlepszych uczelni świata Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie
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