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Instytut badań jądrowych w Dubnej ma 50 lat
W Dubnej zbudowano także potężne urządzenia badawcze, w tym zespół akceleratorów, za pomocą
których od lat poszukuje się pierwiastków superciężkich, znajdujących się na końcu tablicy
okresowej. "Odkryto tam już kilka pierwiastków z tej grupy" - wyjaśnia prof. prof. Jerzy Bartke
z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie

. "Drugie unikatowe urządzenie to impulsowy reaktor, który generuje neutrony w postaci krótkich
impulsów. Taka wiązka neutronów nadaje się bardzo dobrze do badań w dziedzinie fizyki ciała
stałego, np. badań strukturalnych kryształów" - dodaje fizyk.
"Akceleratory tego laboratorium pozwalają na przyspieszanie jąder atomowych do bardzo wysokich
energii i na badania w dziedzinie relatywistycznej fizyki jądrowej" - wyjaśnia prof. Bartke, który
przez sześć lat był zastępcą dyrektora Laboratorium Wysokich Energii ZIBJ.
ZIBJ powstał na mocy konwencji z 26 marca 1956 roku, podpisanej w Moskwie przez przedstawicieli
11 państw-założycieli. Obecnie należy do niego 18 państw, m.in. Białoruś, Republika Czeska, Polska,
Rosja, Słowacja. W skład ZIBJ wchodzi osiem laboratoriów. Instytut zatrudnia ponad 6 tys. osób.
Szkoli się tam też młodych naukowców.
Instytut współpracuje z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi na całym świecie. Uczestniczy np.
w realizacji projektu LHC (Large Hadron Collider, duży zderzacz hadronów), realizowanego
w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN.
Polska jest członkiem instytutu od samego początku, a jednym z dwóch pierwszych wicedyrektorów
ZIBJ był prof. Marian Danysz. Z instytutem współpracowali także tacy polscy fizycy, jak profesorowie
Henryk Niewodniczański, Ryszard Sosnowski, Andrzej Hrynkiewicz, Jerzy Janik.
Uroczystości 50-lecia Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych odbędą się w niedzielę 26 marca
w Dubnej k. Moskwy. Szczegóły na stronie internetowej www.jinr.ru
PAP Nauka w Polsce, Anna Zdolińska
Skomentuj na forum
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad

szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

30-11-2021

Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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