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Strona główna › Informacje

W Poznaniu powstał ekologiczny papier z lnu
i konopi
Włókna naturalne są bardzo wytrzymałe, dlatego nadają się również do wytwarzania papieru
odpornego na przetarcie i zerwanie, którego używa się np. do produkcji banknotów. Mogą stać się

one także składnikiem materiałów kompozytowych, stosowanych w budownictwie i motoryzacji.
Dzięki nowej, tańszej niż dotychczas stosowane metodzie oddzielania włókien od paździerzy
w łodygach roślin, technologia ta stała się konkurencyjna wobec produkcji papieru z drewna. Pozwoli
to w przyszłości częściowo zastąpić wycinkę drzew uprawą konopi bądź lnu.
Wykorzystywane mogą być także oddzielane od włókien paździerze, czyli zdrewniałe części rośliny np. do produkcji brykietów opałowych.
Technologia opracowana przez Instytut Włókien Naturalnych otrzymała srebrny medal podczas
Salonu Wynalazczości "Concours- Lepine" w Paryżu, złoty medal na Targach Wynalazczości EUREKA
w Brukseli, wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości, nagrodę specjalną Koreańskiego
Stowarzyszenia Promocji Wynalazków a także wyróżnienie i puchar Ministra Nauki.
PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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