Mer om oss

Tandemlaboratoriet deltar i utbildning av studenter och
forskare samt förmedlar tjänster och kunskaper till industri
och samhälle. Vi erbjuder den intresserade allmänheten
möjligheter till studiebesök (efter överenskommelse) och
förmedlar populärvetenskap i olika medier.
Vi genomför också avancerad användarutbildning för
studenter och forskare nationellt och organiserar workshops
för att demonstrera infrastrukturens möjligheter.

På www.tandemlab.uu.se hittar du mer information om
laboratoriet och de tjänster vi tillhandahåller. Har du
ytterligare frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till
tandemlaboratoriet@physics.uu.se.
Frågor om kol-14-datering och e-post med provformulär
skickas till radiocarbon@physics.uu.se. Formulär hittar du
på vår webbplats.
Vi tar gärna emot studiebesök efter överenskommelse.
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Utbildning

Laboratoriet ligger i södra Uppsala
med goda förbindelser till Stockholm
och Arlanda.

Tandemlaboratoriet
– en nationell forskningsinfrastruktur

Tandemlaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur
som bedriver avancerad jonstrålebaserad materialanalys och
materialmodifiering inom vitt skilda fält, från grundläggande
naturvetenskaplig forskning till praktiska tillämpningar för
industri och samhälle.

Om laboratoriet

Instrumentering

Användningsområden

Laboratoriet är en särskild inrättning inom teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
Föreståndaren ansvarar för det dagliga arbetet på
laboratoriet, vars styrelse består av representanter för
forskning och näringsliv.
Sveriges riksdag fattade 1965 det initiala beslutet att
grunda ett nationellt acceleratorforskningscentrum i
Uppsala. Verksamheten har succesivt ändrat inriktning
från forskning inom grundläggande kärn- och atomfysik
till tillämpningar inom materialforskning, teknik,
livsvetenskaper och miljö. Under laboratoriets 50-åriga
tillvaro har instrumenteringen kontinuerligt förnyats och
uppgraderats. Laboratoriet är i dag världsledande inom
acceleratorområdet.

Med sina fyra partikelacceleratorer tillhandahåller Tandemlaboratoriet en unik nordisk infrastruktur med kapacitet
inom jonstrålematerialanalys och jonstrålemodifiering med
jonenergier från keV till MeV.
Den största acceleratorn vid Tandemlaboratoriet är en
5 MV Pelletrontandemaccelerator. Den kan producera
ett brett spektrum av olika lätta och tunga joner från fyra
olika jonkällor. Med energier från två till flera tiotals MeV
kan maskinen användas för ett antal olika tillämpningar
inom områdena masspektrometri, jonstråleanalys och
jonstrålemodifiering.
Jonimplantern med maximal accelerationsspänning
på 350 kV och en partikelström upp till 1 milliampere
möjliggör högdosimplantation av joner över stora provytor
för att ändra materialegenskaper. Den används även som
jonkälla för jonstråleanalys med ett unikt s.k. Time-ofFlight(ToF)-MEIS-system för icke-destruktiv djupupplöst
kristallografi på nanometernivå.
MICADAS är en kompakt tandemaccelerator som är
speciellt utvecklad för extremt känslig masspektrometri
med tillämpningar inom kol-14-datering. Instrumentet
är konstruerat för effektiv hantering av olika provtyper
och utrustat med permanenta magneter som minskar
energiförbrukningen.
Det nyinstallerade ToF-LEIS-systemet för lågenergijonspridning använder joner med energier under 10 keV
för att studera sammansättningen och strukturen i det
yttersta atomskiktet i ett prov. En UHV-kammare
möjliggör tunnfilmstillverkning och karakterisering med
hjälp av t.ex. Augerelektronspektroskopi (AES) och
lågenergielektrondiffraktion (LEED).

I vårt kol-14-laboratorium utför vi datering med hög
precision och extrem känslighet på ytterst små prover,
ner till några få µg, inom exempelvis arkeologi, geologi,
glaciologi och medicin. Inom acceleratormasspektrometrin
analyserar vi även andra spårämnen som beryllium och jod,
med tillämpningar inom miljö och klimat.
Utvecklingen av energimaterial, som solceller och fotooch elektrokroma material, drar nytta av laboratoriets
avancerade materialanalys.
Olika mekaniska konstruktioner, som motorer, kräver
hårda ytbeläggningar, som också undersöks vid laboratoriet.
Inom biovetenskap och regenerativ medicin har
acceleratormasspektrometrins extrema känslighet öppnat
för unika insikter som har revolutionerat kunskapen om
cellers livslängd och förnyelse i mänsklig vävnad.
I det digitala samhället är tunnfilmselektronik beroende
av acceleratorbaserad materialanalys och -modifiering.
Tandemlaboratoriet deltar även som en nod i
fusionsforskningsprogrammet Eurofusion, som finansieras
av Europeiska kommissionen, med fokus på utveckling av
fusionsreaktorer för framtidens energiproduktion.

Våra tjänster
Som användare av infrastrukturen får du tillgång till
• ickedestruktiv karaktärisering av
materialsammansättning på nanonivå
• jonstråleinducerad materialmodifiering för
anpassning av materialegenskaper
• extremt känslig masspektrometri inom medicin,
biologi, arkeologi och geologi.
Våra tjänster inom analys (IBA), modifiering (IBMM)
och masspektrometri (AMS) efterfrågas årligen av
hundratals användare.

Finansiering och stöd
Tandemlaboratoriet har stöd från Vetenskapsrådet
och Stiftelsen för strategisk forskning vid sidan av vår
omfattande uppdragsverksamhet mot industri och
samhälle. Uppsala universitet har betonat laboratoriets
roll som nationell resurs och definierat dess uppdrag inom
såväl forskning som för samhället i stort.

