Synchrotron
SOLARIS

Co to jest synchrotron?
Synchrotron to rodzaj akceleratora kołowego,

elektrony poruszały się po torze zamkniętym, ich

czyli urządzenia, w którym przyspiesza się cząstki.

tor ruchu jest zakrzywiany przez dwanaście bloków

Cząstki te poruszają się po torze zamkniętym – w prze-

elektromagnesów. W miejscach zakrzywienia po-

ciwieństwie do akceleratorów liniowych, w których

wstaje promieniowanie elektromagnetyczne zwane

przyspieszone cząstki poruszają się po linii prostej.

światłem synchrotronowym.

W synchrotronie SOLARIS krążą elektrony.

Światło synchrotronowe wyprowadzane jest na

Są one produkowane w dziale elektronowym, skąd

zewnątrz synchrotronu, najpierw trafia do tak zwa-

trafiają do akceleratora liniowego. Tu przyspie-

nych linii badawczych, a następnie na stanowiska

sza się je do prędkości bliskiej prędkości światła

pomiarowe, gdzie jest wykorzystywane do badań

w próżni. Następnie elektrony wstrzykiwane są do

naukowych.

pierścienia akumulacyjnego, gdzie w ciągu jednej
sekundy wykonują ponad trzy miliony okrążeń! Aby

Światło synchrotronowe
jest niezwykłe. Jego unikalne właściwości to m.in.
ogromna intensywność –
jest ono miliony razy jaśniejsze od światła, które dociera

Linia badawcza

Synchrotron to
urządzenie, które
produkuje światło
synchrotronowe
wykorzystywane do
prowadzenia badań
naukowych.

do Ziemi ze Słońca. Ponadto
promieniowanie synchrotronowe
rozciąga się od podczerwieni, przez

Strumień
światła
synchrotronowego

Ruch okrężny
elektronów

światło widzialne i ultrafiolet aż do światła
rentgenowskiego. Jest również bardzo dobrze skolimowane (skupione w wąską wiązkę równoległych

Moment
powstania światła
synchrotronowego

promieni). Dzięki temu naukowcy mogą na bardzo
wiele sposobów badać zarówno powierzchnie, jak
i wnętrza różnych materiałów i w ten sposób dowiadywać się, jak są one zbudowane, jaki mają skład
chemiczny oraz właściwości elektryczne czy ma-

Blok
elektromagnesów

gnetyczne. Badane są również reakcje i przemiany
zachodzące w próbkach pod wpływem promieniowania synchrotronowego.
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Do czego potrzebujemy badań
synchrotronowych?

Synchrotrony na świecie
Wiele pomiarów można przeprowadzić wyłącz-

Światło synchrotronowe wykorzystywane jest przez

nie w ośrodkach synchrotronowych. Synchrotrony

wiele dziedzin nauki, takich jak biologia, chemia, fi-

pozwalają również zdobyć w krótszym czasie wię-

zyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, me-

cej lepszych jakościowo informacji niż przy użyciu

dycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.

tradycyjnych źródeł światła, a przy tym

Obecnie na świecie działa około 30 ośrodków

działają siedem dni w tygodniu,

synchrotronowych. Najwięcej z nich znajdziemy

24 godziny na dobę. Ponadto

w Europie, Azji Wschodniej oraz Stanach Zjedno-

naukowcy mogą prowadzić

czonych, czyli w regionach wysoko rozwiniętych,

w nich badania na wielu sta-

których rozwój gospodarczy opiera się na wiedzy

Ośrodki
synchrotronowe
to fabryki badań,
w których analizuje
się próbki różnych
materiałów, głównie
ciał stałych.

nowiskach jednocześnie.

i innowacjach.

• PETRA III
• DELTA

• Beijing Electron-Positron Collider II

• MAX IV Laboratory

• Beijing Synchrotron Radiation Facility

• BESSY II

• Shanghai Synchrotron
Radiation Facility

• SOLARIS
• SIBIR-1, SIBIR-2
• Diamond
Light
Source
• Canadian Light
Source

• Linac
Coherent
Light Source

to badania podstawowe, czyli takie, które mają na
celu zdobycie nowej wiedzy o strukturze mate-

• Cornell High Energy
Synchrotron Source
• National Synchrotron
Light Source

• Advanced
Light Source

Większość badań prowadzonych w synchrotronach

• ALBA

• Photon Factory

riałów i procesach zachodzących w ich wnętrzu.

• SPring-8

Ta wiedza leży u podstaw nowych odkryć i znaj-

• Pohang Light Source II

• Advanced Photon
Source

• Taiwan Photon Source
• ESRF

• Stanford
Synchrotron
Radiation
Lightsource

• SOLEIL

• Swiss
Light
Source

• Indus 1,
Indus 2
• Australian
Synchrotron

• Sirius
• ELETTRA

• SESAME

• ANKA
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• Synchrotron
Light Research
Institute

duje praktyczne zastosowanie.

Materiały wykorzystywane do pro-

Dla przykładu, badania podstawowe dały począ-

Synchrotron
to akcelerator
nowoczesnej
gospodarki.

dukcji ogniw słonecznych od lat bada się

tek żarówkom LED oraz ekranom nowoczesnych

pod kątem zwiększenia wydajności prze-

telewizorów i telefonów komórkowych. Zdobyta

twarzania energii słonecznej w elektryczną.

dzięki synchrotronom wiedza jest wykorzystywana

Z kolei badania nad budową białek i cząsteczek

przy projektowaniu wydajniejszych urządzeń elek-

biologicznych prowadzą do poznania procesów

tronicznych, np. coraz szybszych i zużywających

życiowych oraz pomagają opracowywać nowe leki.

mniej energii procesorów komputerowych. Pomiary

W ośrodkach synchrotronowych prowadzi się

synchrotronowe mogą również zaowocować szyb-

również badania nad chemiczną konwersją dwu-

szymi metodami zapisu informacji na pojemniej-

tlenku węgla do paliw, alkoholi, węglowodorów, po-

szych nośnikach danych, takich jak komputerowe

limerów czy tworzyw sztucznych. Projekty te mogą

twarde dyski.

pomóc rozwiązać problem globalnego ocieplenia.
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O synchrotronie SOLARIS
Synchrotron SOLARIS jest obecnie największym w Polsce urządzeniem umożliwiającym

Linie badawcze i Cryo-EM

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



2007–2013.

trum SOLARIS mogą prowadzić badania z wyko-

Obecnie naukowcy przyjeżdzający do Cen-

prowadzenie badań naukowych. Jest to również

Istniejąca hala eksperymentalna Centrum

pierwsze i jedyne synchrotronowe źródło światła

SOLARIS zostanie w najbliższych latach rozbudo-

PHELIX, ASTRA, URANOS oraz PIRX. Kolejne

w Europie Środkowej.

rzystaniem pięciu linii badawczych: DEMETER,

wana. Powstałą powierzchnię wypełnią cztery linie

trzy linie (CIRI, POLYX, SOLCRYS) są w fazie

Krakowski synchrotron został wybudowany

badawcze wymagające dużej odległości badanej

budowy i zostaną ukończone w 2023

według innowacyjnego projektu specjalistów ze

próbki od źródła promieniowania synchrotronowe-

i 2024 roku. W przyszłości na hali eks-

szwedzkiego ośrodka MAX IV Laboratory, przy

go, a także dwa kriomikroskopy elektronowe. Po-

perymentalnej będzie funkcjonowało

wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

wstanie również laboratorium preparatyki próbek.

kilkanaście linii badawczych z około

Dzięki temu krążąca w nim wiązka elektronów ma

Centrum SOLARIS zatrudnia obecnie ponad

znakomite parametry przy stosunkowo niewiel-

100 osób. Rdzeniem zespołu jest wysoko wykwa-

miarowymi. Centrum SOLARIS to

kich rozmiarach urządzenia. A to z kolei stawia

lifikowana kadra naukowa i inżynieryjna, złożona

nie tylko synchrotron. Pod da-

krakowski synchrotron w czołówce urządzeń

z absolwentów najlepszych polskich uczelni (takich

chem ośrodka znajdują się dwa

tego typu na świecie. Docelowo do synchrotro-

jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-

najnowszej generacji kriomikro-

nu SOLARIS będzie przyłączonych kilkanaście linii

-Hutnicza, Uniwersytet Śląski czy Uniwersytet im.

skopy elektronowe, stanowiąc

badawczych wyposażonych w około 20 stanowisk

Adama Mickiewicza). Wielu pracowników SOLARIS

część Krajowego Centrum Krio-

pomiarowych.

odbyło stypendia na czołowych uczelniach i w wio-

mikroskopii Elektronowej.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchro-

dących ośrodkach naukowych Europy i Stanów Zjed-

tronowego SOLARIS działa przy Uniwersytecie

noczonych. Funkcjonowanie Centrum wspierają

Jagiellońskim. Zlokalizowane jest na terenie Kam-

także wyspecjalizowane jednostki administracyjne,

pusu 600-lecia Odnowienia UJ. Centrum zostało

finansowe i wizerunkowe.

dwudziestoma stanowiskami po-

wybudowane w latach 2011–2014. Inwestycję dofinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach

Cryo-EM - dostępny
Wybrane
parametry
synchrotronu
SOLARIS

obwód synchrotronu

96 m

energia elektronów

1,5 GeV

maksymalny prąd elektronów

500 mA

naturalna emitancja (bez urządzeń wstawkowych)

6 nm rad

całkowity czas życia elektronów

13 h
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W ramach Krajowego Centrum Kriomikroskopii

Techniki badawcze: single particle analysis (SPA),

Elektronowej działają dwa kriomikroskopy Titan

tomografia elektronowa, mikrodyfrakcja (Glacios)

Krios G3i oraz Glacios. Dzięki nim możliwe jest obra-

Kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i 300kV

zowanie: komórek i ich składników, mikroorganizmów

Detektory: Gatan K3 BioQuantum, Falcon 3EC

(np. bakterii i grzybów) oraz biomolekuł (np. wirusów,

Kriomikroskop elektronowy Glacios 200kV

rybosomów, białek, DNA, przeciwciał).

Detektory: Falcon 4, CetaD
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PIRX

- Premiere InstRument for Xas - linia
działająca

PHELIX - PH - photoelectrons; HELI - posibility
of light polarizations change; X - energy which is
within the X-ray range - linia działająca

ASTRA - Absorption Spectroscopy beamline

POLYX

in Tender energy Range - linia działająca

budowana

- POLYchromatic X-rays optics - linia

Linia służy do badań o charakterze podstawowym i apli-

Linia będzie służyć rentgenowskiemu obrazowaniu mul-

strukturalnych i magnetycznych przy pomocy zjawiska rezo-

Linia umożliwia badania nad nowymi materiałami, np.

kacyjnym, stosowanych w materiałoznawstwie, fizyce,

timodalnemu i spektromikroskopii rentgenowskiej. Tym

nansowej absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz

cienkimi warstwami, izolatorami topologicznymi, mate-

chemii, biomedycynie i ochronie środowiska. Dostępne

samym pozwoli uzyskiwać przestrzenną informację o we-

z wykorzystaniem zmiennej polaryzacji dla zjawisk XNLD,

riałami z dziedziny spintroniki i magnetoelektroniki oraz

na linii techniki badawcze (XANES/EXAFS) w różnych try-

wnętrznej strukturze próbek, ich składzie pierwiastko-

XMCD i XMLD. Metody te są odpowiednie do próbkowania

biomateriałami. Stacja końcowa umożliwia prowadzenie

bach pomiarowych: transmisyjnym (dostępny od 2022 r.),

wym oraz związkach chemicznych w nich występujących.

charakterystycznych dla danego pierwiastka właściwości

szerokiego zakresu badań spektroskopowych i absorpcyj-

fluorescencyjnym oraz całkowitej wydajności elektronów

PolyX umożliwi prowadzenie badań m.in. w fizyce, chemii,

objętościowych, powierzchni, warstw granicznych, cienkich

nych charakteryzujących się różną czułością powierzch-

(dostępnych od 2023 r.) pozwalają sekwencyjnie badać lo-

naukach biologicznych, inżynieriach: materiałowej, che-

warstw i nanomateriałów. Dostępne są trzy tory detekcji dla

niową.

Linia służy do badań właściwości chemicznych, elektronowych,

kalną strukturę wybranych pierwiastków chemicznych w

micznej, medycznej i środowiska, a także w elektronice,

eksperymentów absorbcji promieniowania: całkowity upływ

materiałach stałych (zarówno krystalicznych, jak i amor-

medycynie sądowej, archeologii i ochronie dzieł sztuki.

prądu próbki (TEY), częściowa fluorescencja (PEY) wykorzy-

ficznych) i próbkach w fazie ciekłej lub gazowej.

stując detektor typu SDD oraz sygnał intensywności mierzony
w transmisji z użyciem fotodiody AXUV.

Źródło: undulator o zmiennej polaryzacji
Zakres energii fotonów: 50–1500 eV

Źródło: magnes zakrzywiający

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):

Źródło: magnes zakrzywiający

Zakres energii fotonów: 5–15 keV

80 μm x 30 μm

Zakres energii fotonów: 1–15 keV (docelowy)

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):

Źródło: magnes zakrzywiający

Polaryzacja promieniowania: liniowa w dowolnym

2 µm x 2 µm - 20 mm x 3 mm

Zakres energii fotonów: 100–2000 eV

kierunku, kołowa i eliptyczna

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):
10 × 1 mm

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):

Techniki badawcze: spektroskopia fotoemisyjna (ResPES,

Polaryzacja promieniowania: liniowa

Rodzaj wiązki: biała, monochromatyczna

250 μm x 40 μm

ARPES, SX-ARPES, SR-ARPES, XPS, UPS, CD-ARPES), XAS

Polaryzacja promieniowania: liniowa (pozioma) i eliptyczna

(TFY, TEY)

Techniki badawcze: XAS, XMCD, XMLD, XNLD

Polaryzacja promieniowania: liniowa

Techniki badawcze: dostępne w 2022 - spektroskopia
absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego, XANES,
EXAFS

Techniki badawcze: multimodalne obrazowanie
rentgenowskie oraz spektromikroskopia rentgenowska
(μXRF, XRF-CT, μXAFS, μCT)

URANOS

DEMETER

CIRI

Badania z wykorzystaniem kątowo-rozdzielczej spek-

Linia mikroskopowa, wyposażona w dwa mikroskopy
rentgenowskie: fotoemisyjny mikroskop elektronowy
PEEM oraz skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski STXM. Mikroskop STXM umożliwia prowadzenie
analiz chemicznych w nanoskali w zmiennym środowisku. Mikroskop PEEM umożliwia obrazowanie właściwości chemicznych, elektronowych oraz magnetycznych
powierzchni i nanostruktur. Zakres energetyczny linii
pokrywa zakres miękkiego promieniowania rentgenowskiego, co umożliwia badania z zakresu: nanotechnologii,
fizyko-chemii powierzchni, inżynierii biomedycznej i ma-

Prowadzenie badań w podczerwieni pozwoli podjąć prace

Badania prowadzone na linii znajdą zastosowanie m.in.

badawcze, rozwojowe i aplikacyjne m.in. w biomedycynie,

w naukach biologicznych, medycynie (projektowanie le-

nanotechnologii, archeologii, ochronie dzieł sztuki oraz

ków), chemii i naukach materiałowych. Stacje końcowe

naukach o środowisku. Linia umożliwi obrazowanie che-

umożliwią m.in. analizy struktury białek, wirusów, kwa-

miczne w skali od makro do nano, dostarczając informacji

sów nukleinowych i polimerów. Badania te dostarczają

o składzie i strukturze molekularnej próbek.

wiedzy o molekularnych podstawach funkcjonowania or-

- Ultra Resolved ANgular
phOtoelectron Spectroscopy - linia działająca

troskopii fotoelektronów (ARPES) pozwalają na pełny
opis doświadczalny struktury elektronowej materii.
Linia może być wykorzystywana w badaniach nowych
materiałów opto-, spin-, magneto-, elektronicznych, nanostruktur, nadprzewodników, półprzewodników, semimetali, materii topologicznej.

Źródło: aperiodyczny undulator o zmiennej polaryzacji

- Dual Microscopy and ElecTron
spEctRoscopy beamline - linia działająca

budowana

- Chemical InfraRed Imaging - linia

SOLCRYS
budowana

- SOLaris; CRYStallography - linia

ganizmów żywych oraz o architekturze makrocząsteczek.
Źródło: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 12,5 meV – 500 meV

Źródło: wiggler

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):

Zakres energii fotonów: 5–15 keV

10 μm x 50 μm

Rozmiar poprzeczny wiązki promieniowania:

Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):

Zakres spektralny: 4000 cm-1 – 100 cm-1

50 um x 50 um

200 μm x 200 μm

Polaryzacja promieniowania: liniowa, kołowa

Stanowiska badawcze: MX - krystalografia białek

Stanowiska badawcze: mikroskopy FTIR, AFM

oraz SAXS (planowana) - rozpraszanie małokątowe

Techniki badawcze: mikroskopia i obrazowanie IR

promieniowania rentgenowskiego

typu Apple II
Zakres energii fotonów: 8–150 eV

Polaryzacja promieniowania: dowlona, pozioma,
pionowa, kołowa, eliptyczna, liniowa skośna
Techniki badawcze: ARPES, spin-ARPES (w niedalekiej
przyszłości)
Techniki pomocnicze: LEED, XPS, RGA

teriałowej, katalizy czy badań środowiskowych.

Źródło: undulator o zmiennej polaryzacji
Zakres energii fotonów: 150–2000 eV
Rozmiar plamki w miejscu próbki (poz. x pion.):
STXM – 30nm – 300nm, PEEM – 36 μm x (5 -200) μm

Techniki badawcze: badania strukturalne biomakromolekuł

Stanowiska badawcze: PEEM | STXM

w krysztale (MX), badania struktury układów

Techniki badawcze: STXM, XMCD, XMLD, XPEEM, mikro-
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XAS, mikro-XPS
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Jak skorzystać z infrastruktury
badawczej SOLARIS?
Z linii badawczych synchrotronu SOLARIS
oraz

kriomikroskopu

elektronowego

może

skorzystać każdy naukowiec (zarówno z Polski,

stacji końcowej STXM (obecnie zlokalizowane
na

linii

badawczej

kriomikroskopie.

DEMETER)

oraz

Zaakceptowane

78

na

wnioski

Jak złożyć wniosek o czas badawczy?
skonsultuj
projekt badawczy
z opiekunem linii
badawczej

załóż konto
w serwisie Digital
User Office i podaj
swoją afiliację
naukową

wypełnij w DUO
formularz wniosku
o czas badawczy

po dokładnym
sprawdzeniu wyślij
wniosek

jak i zagranicy), którego wniosek o czas

zostały złożone przez naukowców z 94 uczelni

badawczy zostanie zaakceptowany

i instytutów badawczych, w tym 39 polskich i 55

przez międzynarodową komisję

zagranicznych. Użytkownicy Centrum SOLARIS

oceniającą. Co ważne: dostęp

prowadzili badania z dziedzin takich jak fizyka,

do SOLARIS jest bezpłatny dla

inżynieria materiałowa oraz chemia i biologia.

wszystkich, którzy prowadzą

Nabory wniosków organizowane są dwa razy

badania niekomercyjne. W

do roku: wiosną i jesienią. Wnioski składane są

latach 2018–2021 badawcze

za pośrednictwem formularza internetowego,

¼ technicznej, która określa, czy eksperyment

logią i spodziewanymi wynikami. Brane są również

przeprowadzili

dostępnego w serwisie internetowym SOLARIS

może być prowadzony na dostępnej infrastruk-

pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia naukowe

turze badawczej,

wnioskujących.

Korzystanie
z infrastruktury
badawczej
Centrum SOLARIS
jest całkowicie
bezpłatne.

269
tym

w

ośrodku

eksperymentów,
58

na

linii

Złożone w DUO wnioski podlegają ocenie:

sprecyzowanymi hipotezami naukowymi, metodo-

w

Digital User Office (DUO). Aplikacja musi być

badawczej

napisana w języku angielskim. W każdym naborze

¼ bezpieczeństwa (próbki),

można złożyć dowolną liczbę wniosków.

¼ merytorycznej, skupiającej się na wartości na-

URANOS, 90 na linii badawczej
PIRX, 9 na linii badawczej PHELIX,
32 na stacji końcowej PEEM i 2 na

Wniosek o przyznanie czasu badawczego w Centrum SOLARIS

W przygotowaniu wniosków pomagają zainteresowanym naukowcom opiekunowie poszczegól-

ukowej planowanego eksperymentu.

nych linii badawczych, a także pracownicy Biura

Najwyższe noty otrzymują aplikacje przewi-

Użytkownika.

dujące badania z nowatorskiego zakresu oraz ze
Biuro Użytkownika SOLARIS
Alicja Górkiewicz
tel.: 12 664 41 99
kom.: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl

¼ tytuł wniosku
Informacje
ogólne

¼ autorzy
¼ wskazanie linii badawczej i stacji końcowej

Naukowcom zapewniamy:

¼ określenie parametrów synchrotronu, niezbędnych do przeprowadzenia

¼ promieniowanie synchrotronowe o wyjątkowych właściwościach
i znakomitych parametrach,

eksperymentu

¼ merytoryczne i techniczne wsparcie opiekunów linii badawczych
od przygotowania wniosku po publikację wyników,

¼ abstrakt

¼ profesjonalną obsługę IT w trakcie pomiarów,

¼ kontekst naukowy
Część
naukowa

¼ pomoc przy organizacji przyjazdu do Krakowa i pobytu w mieście

¼ metody badawcze
¼ wskazanie linii badawczej i długości eksperymentu
¼ oczekiwane rezultaty i ich znaczenie dla danej dziedziny naukowej
¼ odwołania do innych badań

Próbki

w czasie pomiarów,
¼ po badaniach: możliwość zwiedzenia zabytków wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

¼ szczegółowy opis próbek, które zostaną poddane badaniom
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SOLARIS Digital User Office
https://duo.synchrotron.pl

CERIC-ERIC: jeszcze więcej
możliwości badawczych

www.ceric-eric.eu

SOLARIS dla przemysłu

W 2016 r. Polska stała się członkiem Konsorcjum

i zakwaterowania naukowców przeprowadzają-

Centrum SOLARIS jest otwarte dla użytkowni-

nie m. in. w przemyśle chemicznym, materiało-

Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej

cych eksperyment. Finansuje również publikację

ków przemysłowych. Nasi naukowcy mają szerokie

wym, energetycznym, nafty i gazu, elektronicznym,

CERIC-ERIC. Konsorcjum skupia wyspecjalizowane

wybranych wyników badań. Ośrodki badawcze

doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych wy-

biotechnologicznym oraz w zastosowaniach z za-

laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środko-

CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne

zwań technologicznych przedsiębiorców z różnych

kresu ochrony i inżynierii środowiska.

wej i Włoch. Jednostki te umożliwiają prowadze-

i techniczne w czasie pomiarów. Niektóre umożli-

sektorów gospodarki oraz w prowadzeniu zaawan-

Zapraszamy do kontaktu - po otrzymaniu podsta-

nie badań technikami wykorzystującymi fotony,

wiają odbycie wizyt przygotowawczych ( feasibility

sowanych prac rozwojowych. Oferujemy szeroki

wowych informacji o wyzwaniu technologicznym,

elektrony, neutrony i jony. Polską infrastrukturą

studies).

zakres opcji współpracy: od udostępnienia infra-

przed którym stoi Państwa biznes, przeprowadzi-

partnerską CERIC-ERIC jest synchrotron SOLARIS.

Wnioski o dostęp do infrastruktury CERIC-ERIC

struktury badawczej, po pełną obsługę projektów.

my bezpłatną analizę możliwości rozwiązania go w

Dostępne techniki badawcze znajdują zastosowa

SOLARIS i przedstawimy opcje dalszej współpracy.

Dzięki CERIC-ERIC polscy naukowcy mogą bez-

można składać dwa razy do roku: we wrześniu

płatnie skorzystać z 50 zagranicznych stanowisk

i marcu. Aplikacje mogą być wstępnie ocenione

badawczych i laboratoriów. Oferta konsorcjum

i odesłane do wnioskodawcy w celu poprawienia

skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak

lub uzupełnienia. Znacznie zwiększa to szanse na

chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, inży-

uzyskanie czasu badawczego.

nieria materiałowa, biologia, medycyna, farmakolo-

W przypadku części infrastruktur planowane

gia, biotechnologia, geologia i ochrona środowiska.

badania muszą obejmować pomiary z wykorzy-

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do

staniem co najmniej dwóch komplementarnych

aparatury CERIC-ERIC pokrywa koszty podróży

technik badawczych.

Wybrane metody dostępne dla przemysłu
X AS - absorbcja promieniowania rentgenowskiego

¼ badanie składu pierwiastkowego i lokalnej struktury
Kontakt dla przemysłu
Piotr Ciochoń
tel.: 12 664 41 93
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl

przestrzennej,
¼ czułość na stopień utlenienia i otoczenie chemiczne
pierwiastków,

WŁOCHY | TRIEST
Synchrotron Elettra
POLSKA | KRAKÓW
Synchrotron SOLARIS oraz Cryo-EM

STXM - skaningowa transmisyjna mikroskopia rentgenowska

WĘGRY | BUDAPESZT
Budapesztańskie Centrum Neutronowe

¼ obrazowanie z rozdzielczością przestrzenną ok.

CHORWACJA | ZAGRZEB
Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia

¼ czułość chemiczna - tworzenie map pierwiastko-

AUSTRIA | GRAZ
Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii
Nieorganicznej

¼ możliwość badań in-situ/operando.

CZECHY | PRAGA
Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
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¼ możliwość badań in-situ/operando.

30 nm,

PEEM - mikroskopia fotoelektronów

¼ obrazowanie z rozdzielczością przestrzenną ok.
50nm,

wych,

¼ badanie właściwości chemicznych i magnetycznych,
¼ czułość powierzchniowa.

PS - spektroskopia fotoelektronów w różnych modach

RUMUNIA | BUKARESZT
Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów
Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów

Technika znajduje zastosowanie w badaniach m.in.:

SERBIA | BELGRAD
Instytut Badań Jądrowych Vinča

¼ badanie właściwości chemicznych i składu pier-

SŁOWENIA | LUBLANA
Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu
Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii

¼ charakteryzacja struktury elektronowej i spinowej.

¼ czułość powierzchniowa,

Cryo-EM - kriomikroskopia elektronowa

¼ rekonstrukcja struktury biomolekuł bez krystalizacji,

wiastkowego

¼ możliwość piomarów tomograficznych,
¼ badanie dyfrakcji mikrokryształów.
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Zwiedzanie Centrum SOLARIS
NCPS SOLARIS jest jedyną w Polsce jednostką

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Centrum

umożliwiającą prowadzenie badań z wykorzysta-

SOLARIS, rezerwacji tej należy dokonać z miesięcz-

niem promieniowania synchrotronowego. Jest też

nym wyprzedzeniem. Kalendarz zwiedzania grup

największym centrum badawczym w kraju, stano-

ustalany jest w taki sposób, by nie kolidował z dzia-

wiąc tym samym ważny punkt na trasie licznych

łalnością badawczą ośrodka.

wycieczek. W ciągu ostatnich czterech lat ośrodek

Zwiedzanie rozpoczyna się od projekcji filmu

odwiedziło blisko dziesięć tysięcy osób, w tym

opowiadającego o działaniu synchrotronu. Następnie goście Centrum zapraszani są na spacer po
hali eksperymentalnej, gdzie na własne oczy mogą
zobaczyć linie badawcze synchrotronu i kriomikroskopy. Grupy oprowadza przewodnik, którym jest
pracownik naukowy lub inżynieryjno-techniczny
SOLARIS. Wizyta w ośrodku trwa około półtorej
godziny, a zwiedzanie jest bezpłatne. Oprowadzanie
odbywa się w poniedziałki, w godzinach 9.00–14.00.
Grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie
30 osób.
Centrum SOLARIS przyjmuje również gości in-

Rezerwacje wycieczek
Alicja Górkiewicz
tel.: 12 664 41 99
kom.: 571 445 045
e-mail:
alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl

przeszło dwa tysiące uczniów szkół

dywidualnych, podczas corocznych dni otwartych,

podstawowych i ponadpodstawo-

a także cyklicznie odbywających się wydarzeń miej-

wych.

skich (np. Noce Naukowców). Ich uczestnicy mogą

Zorganizowane grupy młodzie-

nie tylko zwiedzić halę eksperymentalną synchro-

ży i dorosłych mogą zwiedzać

tronu, ale także wziąć udział w licznych atrakcjach,

NCPS przez cały rok, przy czym

które zespół ośrodka przygotowuje z tej okazji (m.in.

bezwzględnie wymagane jest

warsztaty dla dzieci, rodzinne konkursy związane

wcześniejsze ustalenie terminu.

z nauką i techniką oraz pokazy filmowe).

Znajdziesz nas na:
www.synchrotron.uj.edu.pl
@synchrotron.solaris.badania
@Synchrotron SOLARIS
@SOLARIS_science
@synchrotronsolaris
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Narodowe Centrum
Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czerwone Maki 98
30-392 Kraków
tel. 12 664 40 00
e-mail: synchrotron@uj.edu.pl
www.synchrotron.pl

