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EESTI  
TEADUSTE AKADEEMIA

Selle Horisondi kaanel on täies hiilguses näha Euroopa tuumauuringute keskuse 
CERN suure hadronite põrguti ehk LHC 15-meetrise läbimõõduga osakestedetek-
tori sisemus. Genfi lähedal maa all paiknev 27 kilomeetri pikkune ringikujuline 
osakestepõrguti on omataoliste hulgas maailma suurim ja ühtlasi ajaloo kalleim 
teadusaparaat. Ligemale 4,4 miljardit eurot maksma läinud osakestekiirendi 
põhiülesanne on teha kindlaks ülisuure energiani kiirendatud laetud osakeste 
kokkupõrkel tekkivaid senitundmatuid osakesi. LHC on töötanud juba 14 aastat. 
Senine kuulsusrikkaim saavutus pärineb aastast 2012, kui põrguti abil avastati 
Higgsi boson – elementaarosake, mille olemasolu oli ennustatud juba 1960. aas-
tatel. 
     CERN-i ambitsioonid uurida mikromaailma füüsikalisi mõistatusi ja sedakaudu 
kogu universumi sügavamat olemust pole raugenud ning juba plaanitakse uut 
osakestekiirendit. Üks kiirendivariant on sirge kujuga nn kompaktne lineaarpõr-
guti CLIC, mille võtmetehnoloogiaid aitavad arendada ka meie teadlased. Nimelt 
on sirge põrguti probleem asjaolu, et osakeste kiirendamiseks tuleb kasutada 
väga tugevat elektrivälja, mille tõttu tekivad kiirendis selle vaakumkeskkonda ja 
osi rikkuvad mikroskoopilised välgud. Just niisuguste välkude tekke ja vältimise 
võimalusi meie teadlased uurivadki.  
     Tartu ülikooli nanomanipulatsiooni teadur Sven Oras viitab artiklis, et see töö 
pole lihtne. Kuna välguga tipnevad protsessid kulgevad ainult miljardiksekundi 
jooksul, võib meile hoomatavas ajaskaalas võrrelda nende uurimist katsega, mil-
les hakkame äsjast sõrmenipsu analüüsima 10 aasta pärast. Siiski on teadlastel 
viis, mil moel saaks pealtnäha võimatuna tunduva uurimistöö  võimalikuks teha.  
     Tavainimesele võib osakestekiirenditega seotud teadustöö tunduda väga elu-
kaugena. Ent selliste uuringute käigus on muu hulgas sündinud hulk n-ö käega 
katsutavaid vilju: uusi tehnoloogiaid, milleta on raske praegust igapäevaelu ette 
kujutada. Näiteks võib tuua CERNi-suguse hiigelasutuse dokumendihaldus-          
süsteemist välja kasvanud interneti põhirakenduse veeb ehk WWW või puute-
tundlikud ekraanid. Rääkimata võimalusest kasutada elektronkiirendeid vähiravis. 
     Nüüdsel kõrgustesse hüpanud energiahindade ajal on palju juttu meie rah-
vuslikust rikkusest põlevkivist. Kliimamuutuste vastu võitlemise ja Euroopa rohe-
pöörde tõttu on põlevkivi energiaallikana, sellest elektri või kütteõli tootmine 
sattunud põlu alla. Mida tarka me siis pruuni kullaga peale hakkame? Nagu         
tehnikaülikooli tööstuskeemia labori teadlased Kristiina Kaldas ja Margus Lopp 
selles numbris kirjutavad, saaks põlevkivi või õigemini selles sisalduvat orgaani-
list osa kerogeeni kasutada laialdaselt keemiatööstuse toormena. Nad tutvusta-
vad lähemalt tehnikaülikoolis välja töötatud uudset tehnoloogiat, millega saab 
kerogeenist dikarboksüülhappeid. Neid peetakse rohelisteks tulevikukemikaali-
deks, sest nii mõnigi neist on biolagunevate plastide põhikoostisosa.  
     Mikroskoopiliste välkude taltsutamise ja põlevkivi tulevikuvõimaluste kõrval 
on seekord ajakirjakaante vahele mahtunud teisigi põnevaid lugusid. Vaatleme 
rahvusülikooli pere tegemisi paguluses, räägime inimeste kasvu ja tarkuse seo-
sest vaktsiinide ja antibiootikumide tarvitusega ning lähme Kambodžasse reisile. 
     Head lugemist ja olge ikka meiega! 
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