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Polityczne otwarcie LHC
Politycy zostaną ugoszczeni kuchnią molekularną i obejrzą przedstawienie audiowizualne pt.
"Początki", w którym wykorzystane zostaną prace fotografa National Geographic Fransa Lantinga
oraz muzyka Philipa Glassa w wykonaniu Orchestre de la Suisse Romande pod dyrekcją Carolyn
Kuan.

Do CERN należą Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, W.
Brytania.
Awarii uległy elektromagnesy, które są jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych
akceleratora. Są one umieszczone na całym 27-kilometrowym obwodzie instalacji. Ich zadaniem jest
wytwarzanie pola magnetycznego, które utrzymuje wiązkę cząstek na kolistym torze i w
odpowiednim skupieniu.
Elektromagnesy nadprzewodnikowe, aby produkować odpowiednio silne pole magnetyczne, muszą
pracować w temperaturze 1,9 K (-272 stopnie Celsjusza), czyli niemal w temperaturze absolutnego
zera. Schładzać je i ogrzewać trzeba stopniowo. Wstępnie instalacja schładzana jest za pomocą
ciekłego azotu, później ciekłym helem. Dlatego przy każdej awarii lub konserwacji najwięcej czasu
pochłania właśnie doprowadzanie elektromagnesów do temperatur umożliwiających pracę ekipy
technicznej, a następnie ponowne ich schładzanie.
więcej - PAP Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/5200.html
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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”.
Informacje dnia: Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys
Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy:
niska wilgotność powietrza Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys
Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy:
niska wilgotność powietrza Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach - czyli standard a nie kaprys
Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy Najlepszy przyjaciel wirusa grypy:
niska wilgotność powietrza

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 22.05.2019 10:56

