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σία γίνει 100000 φορές μεγαλύτερη από την θερμοκρασία που επικρατεί στον πυρήνα 
του Ήλιου. 
Πιστεύεται ότι μερικά εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη η 
θερμοκρασία ήταν τόσο μεγάλη και ολόκληρο το Σύμπαν βρισκόταν σε κατάσταση 
πλάσματος κουάρκ και γλουονίων.  
Όταν δυο βαρείς πυρήνες πλησιάζουν ο ένας τον άλλο με ταχύτητα πολύ κοντά σ’αυτήν 
του φωτός και συγκρούονται, αναδημιουργούνται αυτές οι ακραίες συνθήκες πυκνότη-
τας και θερμοκρασίας και έτσι απελευθερώνονται τα κουάρκ και τα γκλουόνια.  Αυτά 
συγκρούονται μεταξύ τους δημιουργώντας μια κατάσταση σε θερμική ισορροπία: το 
πλάσμα κουάρκ και γκλουονίων.  Το πλάσμα διαστέλεται και ψύχεται στη θερμοκρασία 
στην οποία τα κουάρκ και τα γκλουόνια ανασυντάσσονται και σχηματίζουν συνηθι-
σμένη ύλη (10¹² βαθμοί), μόλις 10- 23  δευτερόλεπτα μετά από την αρχή της σύγκρουσης.   
Το πείραμα ALICE μελετάει τον σχηματισμό και τις ιδιότητες αυτής της νέας κατάστα-
σης της ύλης. 
 


