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co to jest 
SYNCHROTRON?

Synchrotron to akcelerator elektronów i  źródło wyjątkowego, 
synchrotronowego światła. Akceleratory cząstek są urządzeniami ba-
dawczymi, które przyspieszają cząstki elementarne posiadające ładunek 
elektryczny do prędkości bliskiej prędkości światła. Zaczęto je wykorzy-
stywać w latach 50. dwudziestego wieku. Wówczas służyły one wyłącz-
nie fizykom do zderzania ze sobą rozpędzonych cząstek i tym samym 
poznawania ich właściwości. Takie urządzenia działają do dziś. Obecnie 
największym na świecie  akceleratorem tego typu jest Wielki Zderzacz 
Hadronów (Large Hadron Collider – LHC), znajdujący się w Europejskim 
Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.

Wykorzystując akceleratory do zderzania cząstek odkryto, że w mo-
mencie, gdy cząstki te zmieniają kierunek lotu, emitują strumień foto-
nów. Początkowo emisję tę traktowano jako zjawisko niepożądane i sta-
rano się jej przeciwdziałać. Jednak po dokładnym zbadaniu powstałego 
promieniowania elektromagnetycznego okazało się, że ma ono wyjątko-
we właściwości. W ten sposób odkryto światło synchrotronowe.

Jasność światła synchrotronowego jest miliardy razy większa 
od jasności światła słonecznego. Promieniowanie to obejmuje 
szeroki zakres fal elektromagnetycznych: od podczerwieni 
do promieniowania rentgenowskiego. Fale te mogą być filtrowa-
ne i kierowane do wielu linii badawczych na potrzeby różnora-
kich analiz. Jednym słowem światło synchrotronowe okazało się 
niezwykle użyteczne w różnego rodzaju badaniach naukowych. 
Dlatego też wiele akceleratorów cząstek funkcjonuje obecnie wy-
łącznie jako źródło promieniowania przeznaczonego do badań. 
Takim urządzeniem jest również synchrotron SOLARIS.
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Synchrotrony pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać jej precyzyjnych analiz. Dzięki 
nim naukowcy mogą badać zarówno skład badanej substancji, jak i jej strukturę – światło 
synchrotronu może przenikać do wnętrza badanej materii. Może odwzorowywać z do-
wolną szczegółowością ukryte warstwy lub ich wybrane fragmenty, bez uszkadzania tych 
położonych na zewnątrz. Promieniowanie synchrotronowe stymuluje również procesy 
zachodzące w materii – wywołuje zmiany w badanych obiektach.

Synchrotrony otwierają zupełnie nowe możliwości badawcze. Dzięki nim można prze-
prowadzić analizy, które dotychczas dla badaczy były niedostępne. Synchrotrony pozwalają 
również uzyskać w krótszym czasie lepsze wyniki tych badań, które wcześniej były realizo-
wane zwykłymi metodami. To obecnie najwszechstronniejsze urządzenie badawcze, jakimi 
dysponują nauki przyrodnicze i techniczne, takie jak biologia, chemia, fizyka, inżynieria ma-
teriałowa, nanotechnologia, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. Możliwo-
ści wykorzystania synchrotronów ogranicza jedynie wyobraźnia badaczy.

MAŁE SŁOŃCE NA ZIEMI
Synchrotron to źródło absolutnie unikalnego, synchrotronowego światła. Można go zatem 

porównać do najbliższej nam gwiazdy, czyli Słońca. Synchrotron to małe Słońce na Ziemi. 
Do pierścienia synchrotronu dołączane są linie badawcze. Linie te możemy sobie wy-

obrazić jako obiektywy fotograficzne o znakomitych właściwościach optycznych. Obiek-
tywy te pozwalają uchwycić dowolny wycinek rzeczywistości z niesamowitą ostrością, 
wyrazistością i szczegółowością. Można fotografować 
szerokie plany i maleńkie detale, wyodrębniając lub 
uwypuklając fragmenty obrazów za pomocą całej 
gamy filtrów optycznych i cyfrowych. 

Niezwykłe w synchrotronie jest to, że na raz można 
do niego dołączyć kilkanaście „obiektywów”, czyli linii 
badawczych. Co więcej, do każdej linii można dołączyć 
więcej niż jedno stanowisko badawcze. Stanowiska 
te mogą działać jednocześnie i niezależnie od siebie.
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o synchrotronie 
SOLARIS

Synchrotron SOLARIS to najnowocześniejsze 
i  największe multidyscyplinarne urządzenie 
badawcze w Polsce. Ostatnia tak duża inwestycja 
w polską naukę miała miejsce w 1974 roku, gdy 
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świer-
ku uruchomiono badawczy reaktor jądrowy „Maria”. 
Na świecie działa obecnie zaledwie kilkadziesiąt 
synchrotronów, w Europie Środkowej SOLARIS jest 
pierwszy. Znakomite parametry stawiają polski syn-
chrotron w czołówce urządzeń tego typu.

Synchrotron SOLARIS jest akceleratorem elektronów i źródłem unikalnego światła, które 
pozwoli naukowcom na dokonywanie przełomowych odkryć. Jako inwestycja strategicz-
na dla rozwoju nauki został umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury  
Badawczej.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego działa przy Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Zlokalizowane jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w po-
łudniowej części Krakowa. Sąsiaduje ze specjalną strefą ekonomiczną Krakowskiego Parku 
Technologicznego. 

Centrum zostało wybudowane w zaledwie pięć 
lat (w latach 2010–2015). Inwestycję dofinansowała 
Unia Europejska ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 
Całkowity budżet projektu wyniósł około 200 mln zł. 

PARAMETRY  
SYNCHROTRONU SOLARIS

 długość akceleratora liniowego – 40 m
 obwód pierścienia akumulacyjnego – 96 m 
 energia wiązki elektronowej – 1,5 GeV
 liczba zintegrowanych elektromagnesów – 12

Uroczystość otwarcia  
Narodowego Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS
fot. Anna Wojnar
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LINIE BADAWCZE W SYNCHROTRONIE SOLARIS
PEEM/XAS (Photoemission Electron Microscopy/X-ray Absorption Spectroscopy – fotoemisyjna 

mikroskopia elektronowa / rentgenowska spektroskopia absorpcyjna ) – główną stacją badaw-
czą linii jest elektronowy mikroskop fotoemisyjny. Linia została zoptymalizowana dla fotonów 
z zakresu niskoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego. Eksperymenty w komo-
rze XAS dostarczą informacji o wewnętrznej strukturze magnetycznej próbki. Linia PEEM/XAS 
może być wykorzystywana w takich dziedzinach nauki jak fizykochemia materiałów, nanomag-
netyzm, biologia, geologia.

UARPES (Ultra Angle-resolved Photoe-
mission Spectroscopy – kątowo-rozdzielcza 
spektroskopia fotoelektronów) – linia do-
starcza fotony w zakresie próżniowego 
ultrafioletu. Technika ARPES pozwala na 
pomiar trzech fundamentalnych dla elek-
tronów parametrów: energii, pędu i spinu. 
Tym samym pozwala na pełny opis elek-
tronowej struktury materii. Stosowana jest 
m.in. w badaniach nowych materiałów 
elektronicznych, nanostruktur, w fizyce 
nadprzewodników i półprzewodników.

Krakowski synchrotron powstał w wyniku bezprecedensowej 
współpracy Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotrono-
wego z MAX IV Laboratory, ośrodkiem działającym przy Uniwersy-
tecie w Lund w Szwecji. Szwedzcy naukowcy udostępnili Polakom 
unikalny i nowatorski projekt synchrotronu. SOLARIS jest więc repliką 
jednego z dwóch synchrotronów budowanych w tym samym czasie 
w Lund. W czasie realizacji projektów obydwa zespoły ściśle ze sobą 
współpracowały, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Synchrotron SOLARIS rozpoczyna funkcjonowanie z dwoma 
liniami badawczymi. Docelowo jednak na hali krakowskiego ak-
celeratora znajdzie się ich kilkanaście. Łącznie będą wyposażone 

w około trzydzieści stanowisk pomiarowych. Badania będą prowadzone przez całą dobę 
siedem dni w tygodniu, równocześnie przy wszystkich stanowiskach.

Stacja pomiarowa  
PEEM
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– Macie przecież jakiś plan badań? Jakiś nowy bodziec,  
podobno rentgen czy coś takiego, nie?
– Rentgen? – podniósł brwi. – Gdzie o tym słyszałeś?
– Nie pamiętam już. Ktoś mi mówił. Może na Prometeuszu.  
A co? Robicie to już?

Stanisław Lem „Solaris”

Synchrotron SOLARIS to ogromna szansa nie tylko polskiej nauki, ale i dla gospo-
darki. W czasie jego budowy większość środków uzyskanych dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej została wydana w kraju. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotrono-
wego zatrudnia kilkudziesięciu inżynierów, naukowców i specjalistów. W przyszłości – gdy 
w hali akceleratora pojawią się kolejne linie badawcze – powstaną kolejne miejsca pracy. 
Nowatorskie badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego będą mogły 
prowadzić nie tylko ośrodki naukowe, ale również polskie przedsiębiorstwa. Umożliwi im to 
opracowanie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. W ten sam sposób swoją ofertę 
mogą poszerzać przedsiębiorstwa spoza Polski. Zatem krakowski synchrotron stanowi rów-
nież zachętę dla – tak pożądanych – inwestycji zagranicznych.  

Wydatki projektu SOLARIS według krajów (w procentach)

Polska Szwecja Włochy Niemcy Dania Słowenia Francja Wielka 
Brytania Austria Rosja USA Chiny

62,79%

8,26% 7,94% 7,40% 5,61% 4,27%
1,00% 0,93% 0,81% 0,71% 0,16% 0,11%
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LINIE BADAWCZE
Linie badawcze są przyłączane do pierścienia synchrotronu w miejscach, 

gdzie powstaje światło synchrotronowe, czyli gdzie elektromagnesy zakrzy-
wiają tor lotu wiązki elektronów. Linie i ich stacje końcowe modyfikują światło 

synchrotronowe w taki sposób, 
by najlepiej służyło badaniom, 
które są przy nich prowadzone. 
Mogą to być badania z zakresu 
wielu, czasem bardzo odle-
głych dyscyplin naukowych, 
takich jak fizyka, archeologia, 
medycyna i geologia. 

DZIAŁO ELEKTRONOWE  
Działo elektronowe wytwarza wiązkę elektronów. 
Wiązka ta powstaje dzięki podgrzaniu umiesz-
czonej w próżni katody. Podgrzanie powoduje, że 
elektrony uzyskują energię, która pozwala im na 
„wyparowanie” do akceleratora liniowego. 

jak działa synchrotron 
 SOLARIS?
1

4



AKCELERATOR LINIOWY
Akcelerator liniowy, czyli liniak, przyspiesza 

wiązkę elektronów. Składa się z sześciu struk-
tur przyspieszających, magnesów skupiających 

i korygujących tor ruchu wiązki oraz elementów diag-
nostyki wiązki. W synchrotronie SOLARIS elektrony 
osiągają na końcu liniaka wstępną energię 550 MeV. 
Aby elektrony nie napotykały na swojej drodze żadnej 
przeszkody, akcelerator liniowy pracuje w środowisku 
niemal doskonałej próżni. 

2

Pierścień akumulacyjny jest 
sercem synchrotronu, składają-

cym się z 12 elektromagnesów. Jed-
norazowo do pierścienia wstrzykiwanych jest 

w przybliżeniu bilion elektronów. Są one przyspieszane do 
docelowej dla synchrotronu SOLARIS energii 1,5 GeV. Jed-

nocześnie elektromagnesy zakrzywiają ich tor lotu, tak 
by poruszały się po okręgu. Za każdym razem, gdy 

tor lotu elektronów jest zakrzywiany, powstaje 
strumień fotonów, czyli światło syn-

chrotronowe. 

3 PIERŚCIEŃ  
AKUMULACYJNY
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badania w synchrotronie 
SOLARIS

Dzięki unikalnym właściwościom światła synchrotronowego naukowcy będą mogli pro-
wadzić przełomowe badania. W synchrotronach spotykają się różne, czasem bardzo odległe 
od siebie, dziedziny nauki, m.in. fizyka, chemia, medycyna, biologia, inżynieria materiałowa, 
nanotechnologia, biotechnologia, krystalografia, badania materiałowe, badania środowiska, 
geofizyka, archeologia, historia sztuki. Każda z tych dziedzin może wykorzystywać różne me-
tody badawcze. Promieniowanie synchrotronowe jest użyteczne przy zastosowaniu:
 metod dyfrakcyjnych, związanych z rozpraszaniem promieniowania elektromagnetycznego
 metod spektroskopowych, polegających na tworzeniu i interpretacji widm uzyskanych 

w wyniku oddziaływań promieniowania na materię 
 metod opartych na polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego
 mikroskopii i obrazowania (przedstawiania, odtwarzania) przy użyciu promieniowania 

rentgenowskiego.

Światło synchrotronowe obejmuje szerokie wid-
mo fal elektromagnetycznych: od podczerwieni 
do promieniowania rentgenowskiego. Umożliwia 
ono trójwymiarowe, niezwykle dokładne przedsta-
wianie przedmiotów przy użyciu tomografii synchro-
tronowej. Ponadto promieniowanie tego typu może 
być wykorzystywane do analizowania elektronowej 
i magnetycznej budowy materii oraz do badania 
oddziaływań cząsteczkowych. Pozwala na poznanie 
składu pierwiastkowego różnych obiektów. Tajemni-
cą przestaje być również budowa bardzo skompliko-
wanych układów, takich jak białka czy wirusy. 



Jednak przy pomocy promieniowania synchrotronowego można nie tylko badać, moż-
na również wytwarzać (technikami litograficznymi) elementy mikro- i nanoelektroniczne. 
To otwiera drzwi do nadzwyczajnego postępu, jeśli chodzi o integrację procesorów, pamię-
ci i obwodów scalonych. Powstają również nowe technologie, które można stosować przy 
produkcji pamięci masowych. Zastosowanie w przemyśle znajduje również bardzo wiele 
innych badań przeprowadzanych w synchrotronach, takich jak badania lekarstw, kryształów, 
proszków i włókien, badania metali i ich stopów, badania półprzewodników i materiałów 
ceramicznych, analizy procesów zużycia, korozji czy adhezji oraz badania stabilności roz-
tworów, emulsji i roztworów koloidowych. 

Promieniowanie synchrotronowe 

Widmo energetyczne Dziedziny zastosowania

Długość fali (A) Energia fotonu (keV) Biologia / Medycyna Chemia Fizyka Technika

1 A = 10-10 m

1000

100

10

1

0,1

Biochemia

Biofizyka

Mikroskopia 
rentgenowska  
w b. krótkofalowym 
nadfiolecie „próżniowym”

Radiografia

Wyznaczanie struktury
biomolekuł i membran
na powierzchniach
wodnych

Angiografia  
i tomografia
rentgenowska

Reakcje
katalityczne

Fotochemia

Metody analizy
chemicznej  
z zastosowaniem
spektroskopii
elektronowej

Badanie
uszkodzeń
radiacyjnych

Wyznaczanie
struktury
polimerów

Analiza
pierwiastków
śladowych

Struktura
elektronowa  
ciał stałych

Własności 
powierzchni  
i powierzchni
granicznych

Fizyka atomowa
i cząsteczkowa

Spektroskopia
fotoelektronowa

Optyka
rentgenowska

Krystalografia  
z dyfrakcją
promieniowania
rentgenowskiego

Fluorescencja
rentgenowska

Topografia

Nieelastyczne
rozproszenie
promieniowania
rentgenowskiego

Rozproszenie
Comptonowskie

Nowe metody
spektroskopii

Wysoko
wydajna optyka

Kalibracja
promienia  
i wzorce

Badanie
promieniowania
„wigglerów”  
i „ondulatorów”

Mikroskop
rentgenowski

Litografia
rentgenowska

Badanie
materiałów

0,1 Podczerwień

Światło
widzialne

Nadfiolet

Nadfiolet
"próżniowy"

Miękkie
promieniowanie
rentgenowskie

Twarde
promieniowanie
rentgenowskie

Prom.  Υ

1

10

100

1 000

10 000

100 000

Przegląd zastosowań promieniowania synchrotronowego w różnych zakresach widma fal elektromagnetycznych
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Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków 
tel.: +48 12 664 40 00, email: synchrotron@uj.edu.pl
www.synchrotron.pl, www.facebook.com/synchrotron.solaris


