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Polacy naprawią LHC
We wtorek w CERN uroczyście zainaugurowano działalność LHC, mimo że akcelerator, zanim
zacznie pracować, musi przejść naprawy i konserwację. Uruchomienie instalacji planowane jest
w przyszłym roku.
Jak powiedział Jeżabek, zadaniem polskiego zespołu będzie m.in. naprawa wadliwego połączenia

elektrycznego między elektromagnesami w akceleratorze. Połączenie to nie wytrzymało próby
z użyciem prądu o natężeniu ok. 8750 amperów. Okablowanie stopiło się, powodując rozszczelnienie
instalacji chłodzącej elektromagnesy. Konsekwencją tego było wydostanie się do podziemnego
betonowego tunelu, w którym znajduje się akcelerator, ok. dwóch ton helu. CERN poinformowała, że
systemy bezpieczeństwa zadziałały poprawnie i nikt z obsługi instalacji nie był zagrożony.
Naprawa awarii nie jest jednak głównym zadaniem polskich inżynierów. W kolejnych latach będą oni
dbać o sprawność połączeń elektrycznych w instalacji
więcej w serwisie "PAP - Nauka w Polsce"
http://laboratoria.net/aktualnosci/5225.html

14-08-2019

Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym"
MindHand to bioniczna proteza ręki, która powstaje, aby ułatwić życie niepełnosprawnym i osobom
po amputacji.

14-08-2019

Nadciąga burza? Szukaj schronienia!
Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej
przestrzeni, nie stawać pod drzewami, a także chronić sprzęt elektryczny.

16-08-2019

Z alzheimerem można walczyć laserem
W przyszłości wysokoenergetyczne lasery mogą być stosowane w leczeniu choroby Alzheimera –
informuje pismo „Scientific Reports”.

16-08-2019

Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Jesteś bliski/-a załamania? Prawdopodobnie przechodzisz kryzys, który naznaczy Cię na całe życie.
Jednak może to być pozytywny ślad.

14-08-2019

Papierosy i nowe produkty tytoniowe
Moda na e-papierosy i urządzenia do podgrzewania tytoniu zatacza coraz szersze kręgi. Tymczasem
lekarze i naukowcy ostrzegają: to nie są zdrowe produkty!

16-08-2019

Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem
Według badań nawet około 90 proc. osób, które spożywają alkohol w dużych ilościach lub są od
niego uzależnione, ma stany depresyjne.

12-08-2019

Nanonośnik leku ratunkiem w stanach
zapalnych jelit
Innowacyjny nośnik ułatwi transport leku do tkanek zmienionych zapalnie i zmniejszy efekty uboczne
terapii, na jakie narażeni są chorzy na nieswoiste zapalenie jelit.

12-08-2019

Seks po zawale serca może przedłużać życie
Zawałowcy nie powinni obawiać się uprawiania seksu po ataku serca. Wręcz przeciwnie, z
najnowszych badań wynika, że może on przedłużyć im życie i to znacząco.
Informacje dnia: Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza? Szukaj
schronienia! Z alzheimerem można walczyć laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem Proteza ręki wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza? Szukaj schronienia! Z alzheimerem można walczyć
laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić? Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło
poprawiania nastroju alkoholem Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym" Nadciąga burza?
Szukaj schronienia! Z alzheimerem można walczyć laserem Kryzys psychiczny. Jak sobie z nim radzić?
Papierosy i nowe produkty tytoniowe Błędne koło poprawiania nastroju alkoholem
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