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Chewbacca i Linköping hjälper ESS 
upptäcka neutronerna 
 
NOV 07, 2014 
 
 
European Spallation Source (ESS) invigde i dag en ny produktionsenhet i 
Linköping. Den är av helt avgörande betydelse för 
materialforskningsanläggningen som just nu byggs i Lund. Totalt ska 6 
000 kvadratmeter aluminiumplattor belagda med tunna skikt av 
borkarbid produceras i lokalerna i Linköping. De ytbelagda plattorna är 
en viktig beståndsdel i ESS neutrondetektorer. 
 
- Vi kan inte bygga upp forskningen på ESS utan den här produktionsenheten. Vi är väldigt 
glada över att samarbeta med Linköpings universitet, eftersom de är ledande experter på 
det här området, säger Dimitri Argyriou, Director for Science på ESS. 
 
Representanter från ESS deltog tillsammans med forskare från Linköpings universitet och 
företrädare för Linköpings kommun vid invigningen. Ytbeläggningsutrustningen som ska 
användas i produktionen namngavs samtidigt, enligt traditionen på universitetets 
fysikinstitution. Maskinen döptes till Chewbacca, som Star Wars-figuren. 
 
-Utrustningen vi använde vid testerna hette Samson, efter björnen från Sesame street. Vår 
nya ytbeläggningsutrustning fick heta Chewbacca eftersom han inte är helt olik en björn, 
säger Carina Höglund, neutrondetektorforskare på ESS i Linköping, som tagit fram 
ytbeläggningen i samarbete med forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid 
Linköpings universitet. 
 
På ESS kommer forskare undersöka material på molekylnivå med neutroner. Men 
neutroner går rakt igenom de flesta material och sprids, vilket går det svårt att upptäcka 
var de är. Detektorer som innehåller specifika material behövs för att fånga in och 
upptäcka neutronerna. 
 
Innan tunnfilmen av borkarbid utvecklades i Linköping användes den ovanliga och därmed 
mycket dyra gasen helium-3 i alla neutrondetektorer. Men helium-3 är en biprodukt vid 
kärnvapenframställning och finns inte i de mängder som ESS kommer att behöva för sin 
materialforskning. 
 
2010 började ESS-forskare i nära samarbete med experter från franska Institut Laue-
Langevin (ILL) arbeta för att inom ramen för ett EU-finansierat projekt utveckla en ny 
generation detektorer. De bad professorerna Jens Birch och Lars Hultman på avdelningen 
för tunnfilmsfysik på Linköpings universitet att utveckla ett alternativ i form av tunna skikt 
av det fasta materialet bor-10. Carina Höglund, då nybliven doktor i tunnfilmsfysik, fick i 



   

2(2)  europeanspallationsource.se 

uppdrag att ta fram ett sätt att tillverka mikrometertunna ytbeläggningar av borkarbid i 
stor skala. Nu, fyra år senare, är det dags att starta produktionen. 
 
I ytbeläggningsutrustningen i Linköping ska tunna lager av anrikat borkarbid läggas på 
plattor av aluminium. Med den här patenterade beläggningsprocessen, och de nya 
ytskikten, kan den typ av detektor som ILL uppfunnit och sedan utvecklat tillsammans 
med ESS användas i den nya materialforskningsanläggningen. 
 
- Det känns väldigt roligt att det vi utvecklat här i Linköping så snabbt kommer till praktisk 
användning, säger professorn i tunnfilmsfysik Jens Birch. Att produktionen hamnar här gör 
att vi kan fortsätta utveckla detektorbeläggningar. 
 
I dag var det invigning under högtidliga former. Nu börjar vardagen när Chewbacca ska 
producera alla de neutrondetektorelement ESS och andra detektorforskningsteam 
behöver. 
 
European Spallation Source är ett sameuropeiskt projekt där 17 länder tillsammans 
konstruerar världens kraftfullaste anläggning för materialforskning med neutroner. I 
september i år inleddes bygget av ESS forskningsanläggning i Lund. De första 
experimenten planeras börja under 2020. 
 
För mer information: 
Julia Öberg, presskontakt ESS 0721- 79 23 11  
Åke Hjelm, presskontakt LiU 013-2813 95  
Mer information och fotografier hittar du på vår hemsida. 
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