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Na Politechnice Rzeszowskiej powstaje
nowoczesne laboratorium
"W laboratorium będą prowadzone badania bezpośrednio związane z nowymi technologiami
wprowadzanymi w WSK PZL-Rzeszów i innych przedsiębiorstwach zrzeszonych w +Dolinie
Lotniczej+, np. nad bezcennymi dla nowoczesnego lotnictwa monokryształami, które będą następnie

produkowane w rzeszowskiej WSK" - wyjaśnia Worosz.
Ponadto laboratorium zajmie się m.in. badaniami związanymi z wytwarzaniem pokryć żaroodpornych
i żarowytrzymałych na elementach części gorącej silników lotniczych; prowadzić będzie też kursy
szkoleniowe i seminaria naukowe przeznaczone dla pracowników przemysłu. Zajmie się także
promocją i upowszechnianiem osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii
materiałowych i ich wdrażaniem w przedsiębiorstwach "Doliny Lotniczej".
W badaniach będą uczestniczyć współpracujące zespoły pracowników naukowych, m.in. Politechniki
Warszawskiej, Akademii Górniczo- Hutniczej oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
w Krakowie i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Laboratorium
współpracować będzie z WSK PZL-Rzeszów przy ustalaniu warunków nowych wysoko
zaawansowanych technologii wytwarzania na najwyższym poziomie.
Projekt laboratorium technologii materiałowych Politechniki Rzeszowskiej, który został opracowany
wspólnie z AERONET Dolina Lotnicza, Centrum CAMAT oraz WSK PZL Rzeszów, został uznany za
najlepszy w tej dziedzinie w kraju.
PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Pipała
http://laboratoria.net/aktualnosci/4039.html

22-05-2019

Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom

serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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