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Benzyna z gazu?
W latach 40. Niemcy, odcięci przez wojska alianckie od bliskowschodnich i rosyjskich pól naftowych,
znaleźli sposób na produkowanie benzyny z węgla kamiennego - zastosowali tzw. metodę
Fischera-Tropscha, wymyśloną w 1923 r. przez niemieckich naukowców Franza Fischera i Hansa
Tropscha. Po wojnie świat zalała tania ropa naftowa z Bliskiego Wschodu i przerabianie węgla

kamiennego na benzynę stało się nieopłacalne (jedynym krajem, który przez prawie 50 lat
produkował w ten sposób paliwo, była objęta embargiem handlowym Republika Południowej Afryki).
W latach 80., po dwóch kryzysach gospodarczych wywołanych nagłą zwyżką cen ropy naftowej,
naukowcy z zachodnich koncernów paliwowych wrócili do badań nad metodą Fischera-Tropscha.
Udoskonalili ją tak, że możliwe stało się przerabianie gazu ziemnego na benzynę albo olej napędowy
do silników Diesla. Produkowane w ten sposób paliwo jest wyjątkowo czyste - praktycznie nie
zawiera siarki. Obecnie trwa wyścig między koncernami Shell, British Petroleum, Statoil,
ConocoPhillips, Exxon i Jukos, który z nich obniży koszt produkcji tak bardzo, by gazowe paliwo
mogło konkurować z benzyną z ropy naftowej. Najwięcej fabryk stosujących metodę GTL
(Gas-To-Liquid) działa obecnie w Katarze.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.

02-04-2020

Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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