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Strona główna › Informacje

Do 2014 r. ma powstać pierwszy w Polsce
synchrotron
Do 2014 r. w Krakowie ma powstać synchrotron - pierwsze w tej części Europy urządzenie, w którym
rozpędzone w polu magnetycznym elektrony emitują promieniowanie elektromagnetyczne.

Jest ono stosowane do badań m.in. w fizyce, chemii i materiałoznawstwie.
Synchrotron zostanie zbudowany na terenie III Kampusu UJ. Ponad 143 mln zł potrzebnych na tę
inwestycję będzie pochodzić z funduszy UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
W miniony piątek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podpisała z rektorem UJ
prof. Karolem Musiołem umowę dotyczącą realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia "Narodowe
Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych".
Minister Kudrycka podkreśliła, że krakowskie środowisko naukowców jest bardzo zainteresowane
badaniami i ma umiejętność współpracy z innych ośrodkami. "Badania na synchrotronie będą miały
charakter narodowy, państwo będziecie dopuszczać naukowców z innych miast Polski, ta
umiejętność łączenia się z partnerami z innych ośrodków badawczych będzie bardzo dobrze służyć
polskiej nauce" - powiedziała Kudrycka. "Wierzę też, że właśnie tutaj, gdzie jest najstarszy
uniwersytet, tak znakomicie zarządzany, synchrotron powstanie tak szybko, jak to tylko możliwe" dodała.
Musioł podkreślił, że krakowski synchrotron będzie dostępny dla wszystkich badaczy w Polsce z uczelni publicznych, prywatnych, instytutów naukowych. "Liczył się będzie pomysł, a nie to, z jakiej
jednostki ktoś pochodzi. To zmiana sposobu myślenia i sposobu działania. To laboratorium będzie
działo 24 godziny na dobę i będzie szeroko dostępne dla najbardziej nowoczesnych badań w różnych
dziedzinach" - powiedział PAP Musioł.
Synchrotron jest wykorzystywany do badań w fizyce, chemii, materiałoznawstwie, geologii,
mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii i medycynie. Przy jego pomocy można wykonać analizy,
których nie da się przeprowadzić stosując inne źródła promieniowania elektromagnetycznego.
Na świecie pracuje kilkadziesiąt takich urządzeń, najwięcej w Japonii i USA. W Europie Zachodniej
jest ok. 10 synchrotronów, najbliższe Polsce - w Niemczech i Szwecji, nasi naukowcy do tej pory
prowadzą badania we współpracy z kolegami z zagranicznych ośrodków.
Pomysł zbudowania synchrotronu w naszym kraju powstał już w 1998 r. Urządzenie, które powstanie
w Krakowie, będzie mieć obwód 96 m, jest wzorowane na jednym z bardzo nowoczesnych
szwedzkich synchrotronów.
W pierwszym etapie zostanie zbudowany synchrotron z jedną linią pomiarową. Kolejne linie będą
uruchamiane w zależności od potrzeb i od tego, czy uda się znaleźć źródła finansowania takiej
inwestycji.
Synchrotron jest tak ważny, bo - jak wyjaśniał w piątek koordynator projektu prof. Krzysztof Królas pozwala na dostęp do nowoczesnych metod pomiarowych i ma zastosowanie w licznych dyscyplinach
nauki i techniki. "Stymuluje postęp techniczny. Mamy nadzieję, że dzięki synchrotronowi współpraca
międzynarodowa naukowców będzie mieć partnerski charakter" - mówił Królas. Krakowski
synchrotron będzie pierwszym takim urządzeniem w tzw. nowych krajach UE.
Budynek synchrotronu ma być gotowy w grudniu 2012 r., a uruchomienie urządzenia zaplanowano
na wrzesień 2014 r. Przy budowie, a potem eksploatacji synchrotronu zatrudnionych będzie
kilkudziesięciu młodych fizyków, elektroników, mechaników i informatyków. Znacznie więcej osób
będzie mogło wykonywać badania naukowe na pierwszym polskim synchrotronie. WOS
www.nauka.gov.pl
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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”.
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