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Otwarto Laboratorium Mikroskopii Elektronowej na UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwarto Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, które

jest główną częścią budowanego na Wydziale Chemii Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.

Mikroskopy, w które wyposażono Laboratorium, są urządzeniami najnowszej generacji, takimi samymi, jakie stosują wiodące

ośrodki naukowe na świecie – podkreślają naukowcy z lubelskiego Centrum. Całe wyposażenie Centrum będzie kosztowało

prawie 45 mln zł. Na laboratorium mikroskopowe przeznaczono 29,5 mln zł, a najdroższy mikroskop kosztował aż 17 mln zł.

Projekt finansowany jest z unijnego Programu Innowacyjna Gospodarka.

Większość zakupionej aparatury Centrum już pracuje. Zainstalowane zostało 10 z 12 przewidzianych systemów

aparaturowych. Cały projekt ma być zakończony i rozliczony do września przyszłego roku. Aparatura ma służyć

opracowywaniu nowych materiałów takich jak m.in. katalizatory, nanokompozyty, czujniki światłowodowe.

(pj)
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