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PROTONER GENERERAS I JONKÄLLAN 

I jonkällan genereras protoner som 
sedan leds in i den linjära accelera-
torn. Den första delen av accelera-
torn används till att fokusera 
protonstrålen samtidigt som den 
accelereras.

TOTAL BYGGNADSAREA 65 000 m²

Protonerna accelereras till ungefär 
96% av ljusets hastighet med hjälp av 
elektromagnetiska fält. Den andra 
delen av acceleratorn innehåller 
supraledande kaviteter, som är 
nedkylda till -271 °C med hjälp av 
flytande helium. När protonerna 
färdats 602,5 m når de fram till målet.

PROTONERNA ACCELERAS
I KAVITETERNA

Betong:

Armering: 
Rör: 

Kablar: 

Total volym: 

50 000 m3

6 000 ton
40 km

2 000 km

400 000 m3

ESS blir cirka 650 meter lång totalt. Målstationsbygg-
naden blir 125 meter lång och ungefär 30 meter hög. 
Den 537 meter långa acceleratortunneln är byggd 
under markytan och blir täckt med jord

Den tunga målstationsbyggnaden och 
experimenthallarna vilar på totalt 6 400 pålar 
av olika typ. Allt för att motverka oönskade 
rörelser i byggnaderna.

PÅLAR FÖR ATT UNDVIKA RÖRELSER

UNIKA EGENSKAPER 

ESS kommer att ha 22 skräddarsydda 
instrument i ttre experimenthallar. Neutroner 
ger forskarna unika möjligheter att undersöka 
material på atom- och molekylnivå – allt från 
motorer till medicin,  från plast till protein. 
Neutronerna tar sig in i provet och detektorer 
registrerar hur de sprider sig och ger 
detaljerad information om provets struktur 
och dynamik.
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European Spallation Source är ett multidisciplinärt forskningscenter 
baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kommer att ge 
nya forskningsmöjligheter inom en lång rad områden, från life science 
till materialvetenskap och från arkeologi till energi och magnetism. 
ESS är ett europeiskt samarbetsprojekt med Sverige och Danmark 
som värdländer. Huvudanläggningen är placerad i Lund och Data 
Management and Software Centre (DMSC) i Köpenhamn, Danmark.
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ACCELERATOR

2 000 MEVJONKÄLLA

MÅLET ÄR NEUTRONKÄLLAN

När protonerna träffar det roterande 
målhjulet av volfram sker spallationen, 
där neutroner trycks ut ur volframato-
men. Ju fler neutroner som genereras 
och fångas upp, desto kraftfullare är 
neutronkällan. Neutronerna leds via 
moderatorer ut till de vetenskapliga 
instrumenten där de används för olika 
typer av experiment. Målets monolit 
består av målhjulet, moderatorer, ett 
kylsystem samt strålskydd och väger 
omkring 6000 ton.  

EXPERIMENTHALL 1

MÅLSTATIONSBYGGNAD

EXPERIMENTHALL 2

LABORATORIER

MÅLETS MONOLIT

EXPERIMENTHALL 3

8 m

MÅLETS MONOLIT

6 000 
TON

ESS

LundKöpenhamn

DMSC

NEUTRONGUIDER

2,5 m

MÅLHJUL

VOLFRAM

PROV

4,9 TON

NEUTRONSTRÅLAR

602,5 m

VETENSKAPLIGA
INSTRUMENT

VETENSKAPLIGA
INSTRUMENT




