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Krakowscy naukowcy opracowali supertwarde
narzędzie ścierne
Naukowcy z krakowskiego Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania opracowali
supertwarde narzędzie ścierne. Narzędzie może służyć zarówno do szlifowana elementów samolotów

jak i implantów medycznych. Za wynalazek zostali nagrodzeni m.in. złotym medalem podczas
Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik - Brussels Innova
2009.
Do wynalazku został wykorzystany „regularny azotek boru”, który jest materiałem ściernym czemu
zawdzięcza swoją wyjątkową przydatność dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, która wraz z inż.
Kazimierą Majewską-Albin pracowała nad wynalazkiem wyjaśniła że opracowane przez krakowskich
naukowców narzędzia z regularnego azotku boru przydaje się m.in. do szlifowania powierzchni
w otworach materiałów bardzo trudno obrabialnych np. stopów wysoko-niklowych, które
wykorzystuje się m.in. w przemyśle lotniczym. Dodała również, że opracowanych przez jej zespół
narzędzi można używać we wszystkich przypadkach, w których producenci muszą zmierzyć się
z materiałami bardzo trudno obrabialnymi to znaczy „ takimi, które bardzo trudno jest modyfikować
metodami konwencjonalnymi, np. tzw. ściernicami elektrokorundowymi czy ściernicami węglika
krzemu".
Wcześniej z braku innych możliwości używano takich narzędzi ściernych, jednak jakość szlifowanej
powierzchni nie była doskonała, a materiały szybko się zużywały.
Badania nad narzędziem trwały wiele lat, obecnie ma być wytwarzane m.in. dla Politechniki
Koszalińskiej.
Bliższe informacje
http://laboratoria.net/aktualnosci/5360.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.

14-04-2021

Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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