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FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CIĘŻKICH JONÓW I PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO 
1. Oddziaływanie hadronów i 

jąder wysokich i pośrednich 
energii  

W zakresie najwyższych energii wiodącą rolę odgrywają 
eksperymenty przy akceleratorze LHC (CERN). Zespoły z NCBJ 
uczestniczą w eksperymentach: CMS, ALICE i LHCb. Celem prac 
zespołu CMS jest analiza zaobserwowanego już sygnału produkcji 
bozonu Higgsa, ze szczególnym uwzględnieniem współbudowanego 
i obsługiwanego przez zespół systemu wyzwalania na miony. 
Jednocześnie prowadzona będzie analiza pod kątem poszukiwania 
efektów spoza Modelu Standardowego.  
Celem LHCb (znaczący wkład aparaturowy zespołu) jest badanie 
procesów z naruszaniem symetrii CP. W eksperymencie ALICE 
celem jest badanie zderzeń relatywistycznych jąder. 
Uzupełnieniem tematyki oddziaływań jądrowych są prace 
eksperymentu NA61. Zespół warszawski uczestniczy w badaniach 
przekrojów czynnych dla produkcji hadronów w zderzeniach z 
jądrami. Udział w eksperymencie STAR przy akceleratorze RHIC 
(Brookhaven) to badanie elastycznych i dyfrakcyjnych oddziaływań 
proton-proton. 
W zakresie energii pośrednich celem prac jest badanie produkcji i 
rozpadów lekkich mezonów i rezonansów barionowych 
(eksperyment WASA, Julich) oraz bardzo precyzyjne zmierzenie 
prawdopodobieństwa rozpadu pionu na elektron i neutrino (PSI, 
Zurich). 
Celem pracy w eksperymentach PAX i PANDA (COSY,FAIR) jest 
badanie fizyki oddziaływań antyprotonów z protonami i jądrami. 

Efekty naukowe eksperymentów LHC mają podstawowe 
znaczenie dla opisu oddziaływań elementarnych. Analiza 
sygnału produkcji bozonu Higgsa w eksperymencie CMS jest 
kluczowa dla zrozumienia Modelu Standardowego. 
Poszukiwania efektów wychodzących poza Model 
Standardowy powinno pozwolić na ustalenie ograniczeń na 
takie zjawiska.  
Efektem badań w eksperymencie ALICE będzie wyznaczenie 
charakterystyk plazmy kwarkowo-gluonowej. Precyzyjne 
pomiary efektów naruszenia CP w LHCb wniosą istotny 
wkład do fizyki oddziaływań elementarnych. 
Wyniki dotyczące pomiarów przekrojów czynnych dla 
produkcji hadronów w zderzeniach z jądrami (NA61) 
stanowić będą istotny element dla eksperymentów 
neutrinowych. Badanie rzadkich rozpadów mezonów 
(WASA, PSI) może pozwolić na nowe ograniczenia 
dotyczące efektów naruszania podstawowych symetrii. 
Wyniki eksperymentu STAR pozwolą na lepsze zrozumienie 
opisu oddziaływań silnych. Wynikiem prac zespołu NCBJ w 
PAX i PANDA będzie ulepszenie detektora PAX, 
zaprojektowanie i budowa elementów detektora PANDA. 
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2. Oddziaływanie leptonów 
wysokiej energii  

Głównym zadaniem jest badanie oscylacji neutrin w eksperymentach 
T2K, SuperKamiokande i ICARUS oraz przygotowania do 
kolejnych eksperymentów w CERN i w ramach projektu LAGUNA-
LBNO. Celem prac zespołu jest analiza danych z naświetleń, ze 
szczególnym uwzględnieniem detektora ND280 (T2K), w którego 
budowę i obsługę zespół warszawski wnosi istotny wkład. Grupa z 
NCBJ bierze też udział w poszukiwaniu sygnału ciemnej materii. 
W eksperymentach COMPASS i HERMES celem kontynuowanych 
badań głęboko nieelastycznych oddziaływań wysokoenergetycznych 

Badanie oscylacji neutrin – ważny sygnał odstępstwa od 
najprostszej wersji Modelu Standardowego może dostarczyć 
informacji o strukturze oddziaływań elementarnych i jest w 
chwili obecnej jednym z podstawowych zagadnień fizyki 
cząstek i astrofizyki. Poznanie mechanizmu mieszania neutrin 
może pomóc w zrozumieniu przewagi materii nad antymaterią 
we wszechświecie. Spodziewane jest podanie nowych 
wyników dotyczących pojawienia się neutrin elektronowych 
(co wynika z oscylacji neutrin mionowych z wiązki). 

BP1 
BP3 
BP4 



Lp. Temat zadania Cel realizacji Planowane efekty naukowe i praktyczne Zakład 

leptonów jest wyznaczenie z lepszą dokładnością wkładu gluonów 
do spinu nukleonu (COMPASS, miony) oraz wyznaczanie 
spinowych macierzy gęstości i amplitud skrętności w produkcji 
mezonów wektorowych (HERMES, elektrony). 
Celem prac w eksperymencie KLOE (Frascatti) jest badanie efektów 
dekoherencji stanów długo i krotkożyciowych mezonów K. 
Kontynuowana jest także analiza danych eksperymentu ZEUS. 

Wyjaśnienie spinowej struktury nukleonu a w szczególności 
roli orbitalnych momentów pędu kwarków i gluonów 
(eksperymenty COMPASS i HERMES) ma podstawowe 
znaczenie dla zrozumienia budowy materii. Spodziewane jest 
podanie nowych, precyzyjnych wyników. 
Badania polaryzacji kwarków i gluonów prowadzone w 
eksperymentach uzupełniają się ponieważ eksperymenty 
pokrywają różne obszary kinematyczne. Badanie 
dekoherencji stanów kwantowych jest jednym z 
najtrudniejszych zadań i ma fundamentalne znaczenie dla 
zrozumienia podstaw mechaniki kwantowej. Spodziewane 
jest podanie nowych wyników. 

3. Kosmologia i astrofizyka  Celem zadania są: prowadzenie badań ewolucji galaktyk i struktury 
wielkoskalowej Wszechświata przy wykorzystaniu danych z 
projektów, w których uczestniczy zespół z NCBJ (VIPERS, VVDS, 
AKARI), monitorowanie dużych obszarów nieba w celu 
poszukiwania poświat optycznych błysków gamma (projekt Pi of the 
Sky), badania własności obiektów astrofizycznych w różnych 
zakresach długości fal i skalach czasowych.  
Celem satelitarnego eksperymentu POLAR w którym także 
uczestniczy zespół z NCBJ jest badanie rozbłysków gamma (GRB). 
Wykonywane są symulacje dotyczące pomiarów polaryzacji i 
analiza morfologii źródeł GRB. 
Celem badań teoretycznych są: badanie natury osobliwości 
kosmologicznej modelu Bianchi IX, problem czasu w kwantowej 
kosmologii, badanie osobliwości kosmologicznej za pomocą 
niejednorodnych i rozwiązywalnych (ścisłych) modeli 
kosmologicznych, badanie widma zaburzeń skalarnych w pętlowej 
kosmologii kwantowej oraz problem stanów koherentnych w 
kosmologii kwantowej. 

Badania astrofizyczne dają wgląd w aspekty fizyki cząstek 
elementarnych niedostępne w ziemskich laboratoriach. 
Wyniki projektów kosmologii obserwacyjnej i astrofizyki 
pozwolą na wprowadzenie ograniczeń na nature "ciemnej 
energii", określenie związków między własnościami galaktyk 
a ich położeniem w strukturze wielkoskalowej i polem 
ciemnej materii. 
Spodziewane jest podanie nowych wyników. Planowanym 
efektem współpracy z eksperymentem POLAR jest pełne 
członkowstwo w eksperymencie. 
Prace teoretyczne nad kwantowaniem modelu BKL pozwolą 
na lepsze zrozumienie natury ciemnej energii, osobliwości 
kosmologicznej oraz mogą przyczynić się do wyjaśnienia 
pochodzenia zjawiska inflacji. Spodziewane jest podanie 
nowych wyników. 

BP2 
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4. Badanie wielkich pęków 
atmosferycznych (WPA) 
wytworzonych w atmosferze  

Badania wtórnych neutronów (głównie prace eksperymentalne) jako 
metoda analizy składowej hadronowej WPA. Analiza danych z 
eksperymentu KASCADE-Grande w Karlsruhe (badanie własności 
oddziaływań wielkich energii i składu masowego pierwotnego 
promieniowania kosmicznego). Udział w eksperymencie LOPES w 
Karlsruhe (metodyczne badania promieniowania radiowego 
generowanego przez WPA w celu wykorzystania tej informacji do 

Spodziewane jest publikowanie nowych wyników 
wzbogacających wiedzę na temat WPA. 
Prawdopodobnie wkrótce nastąpią znaczne i istotne 
modyfikacje modeli oddziaływań w obszarach 
kinematycznych istotnych dla badania rozwoju WPA, co 
może zweryfikować wiedzę na temat WPA. 
Spodziewane jest zastosowanie wyprodukowanych w NCBJ 

BP4 
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badania parametrów WPA). Udział w eksperymencie JEM-EUSO 
(badanie promieniowania kosmicznego najwyższych energii) oraz 
udział w testowych eksperymentach TA-EUSO (Utah – USA) i 
EUSO-Balloon (prace eksperymentalne – projektowanie i budowa 
układu zasilacza wysokiego napięcia, testy etc., analiza danych oraz 
prace modelowe: symulacje rozwoju WPA i symulacje pomiarów 
WPA w tych eksperymentach niezbędne w procesie analizy danych). 

układów zasilania fotopowielaczy w eksperymentach TA-
EUSO i EUSO-Balloon; rozważana jest publikacja na temat 
oryginalnego rozwiązaniu zasilania wysokim napięciem (lub 
wniosek patentowy). 

5. Badanie tła neutronowego  Ocena tła neutronowego jest jednym z parametrów przydatności 
podziemnego laboratorium do pomiarów podwójnego rozpadu beta 
lub np. poszukiwania ciemnej materii. 
Celem zadania są pomiary tła neutronowego w podziemnych 
laboratoriach, badanie osłon detektorów germanowych w 
podziemnych eksperymentach niskotłowych (w tym udział w 
projektach ISOTTA-ASPERA oraz budowa scyntylacyjnych 
detektorów neutronów dla zastosowań do kontroli granic (prace 
badawczo-rozwojowe i aplikacyjne). 

Publikacje wyników pomiarów tła neutronowego w 
podziemnych laboratoriach (Gran Sasso w Włoszech, Slanik 
w Rumunii i Pyhasalmi - jedna z najbardziej 
prawdopodobnych lokalizacji detektorów projektu 
LAGUNA), w wyniku pomiarów i symulacji transportu 
neutronów i oddziaływania z germanem spodziewane jest 
poprawienie przewidywań pakietu symulacyjnego GEANT4; 
pozwoli to na konstrukcję osłon neutronowych w następnym 
etapie badań.  
Spodziewana jest współpraca przy produkcji bramki do 
granicznej kontroli i wykrywania materiałów 
rozszczepialnych. 

BP4 

6. Zderzenia leptonów, 
hadronów i jąder atomowych 
(badania teoretyczne)  

Celem tego zadania jest wsparcie teoretyczne badań w CERN, 
RHIC, JLAB i innych ośrodkach eksperymentalnych. 
Szczegółowymi celami są: poszukiwanie implikacje danych z LHC i 
poszukiwań ciemnej materii dla modeli supersymetrycznych 
(SUSY), badanie modeli SUSY i możliwości odkrycia sygnału 
SUSY w LHC (grant BayesFITS); badanie możliwości odkrycia 
sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii a w szczególności 
Aksina jako cząstki ciemnej materii (teoria i ograniczenia 
kosmologiczne); zrozumienie struktury hadronów w ramach modelu 
oddziaływań silnych (chromodynamiki kwantowej, QCD), badanie 
procesów ekskluzywnych produkcji cząstek elementarnych w 
ramach faktoryzacji kolinearnej QCD oraz faktoryzacji reggeowskiej 
w pędach poprzecznych partonów; analiza procesów produkcji 
wielocząstkowej w wysokoenergetycznych zderzeniach 
hadronowych i jądrowych, badanie teoretyczne spinowych funkcji 
struktury nukleonów i efektów zależnych od spinu w zderzeniach 
leptonów i hadronów. 

Możliwość rekonstrukcji parametrów modeli SUSY (i innych) 
na podstawie danych z LHC. Związane z tym będzie 
rozwinięcie metod numerycznych i zbadanie możliwości 
wykorzystania ich w szerszym zakresie zastosowań statystyki 
bayesowskiej. Zrozumienie wpływu aksina na własności 
modeli SUSY i na historię wczesnego Wszechświata. 
Obliczanie QCD posłużą do opisu przeprowadzanych i 
planowanych eksperymentów (RHIC, JLAB, EIC, LHC) oraz 
do oceny efektów nieperturbacyjnych QCD i stanów 
związanych. 

BP2 
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FIZYKA JĄDROWA 
7. Badania reakcji jądrowych 

przy niskich i pośrednich 
energiach  

Celem zadania są: badania teoretyczne oddziaływania 
radioaktywnych, egzotycznych jąder 8He z tarczą 208Pb (we 
współpracy z GANIL, Francja), badanie prawdopodobieństwa 
transferów w układach 20Ne+58,60,61Ni przy okołobarierowej energii 
wiązki (układ IKAR w ŚLCJ, Warszawa), badanie efektów 
izotopowych w oddziaływaniach ciężkojonowych przy energiach 
relatywistycznych, w szczególności opracowanie danych 
wykonanych w ramach Kolaboracji ALADIN2000 w GSI. 
Zbadanie zostaną ograniczenia na parametry członu symetrii w 
jądrowym równaniu stanu z analizy emisji fragmentów o masach 
pośrednich w zderzeniach 124,112Sn+64,58Ni przy energii 35 
MeV/nukleon. Badany będzie mechanizm partycji układu 
197Au+197Au na 3 lub więcej dużych fragmentów przy energii 23 
MeV/nukleon. 

Teoretyczna interpretacja danych doświadczalnych 
dotyczących oddziaływania radioaktywnych, egzotycznych 
jąder 8He z tarczą 208Pb, wykonanie pomiaru 
prawdopodobieństwa transferów w układach 20Ne+58,60,61Ni 
przy okołobarierowej energii wiązki i pomiaru rozkładu 
energii wzbudzenia układu 20Ne+118Sn w funkcji energii 
wiązki 20Ne i w funkcji kąta, rozszerzenie badań na układy 
24Mg+X i porównanie wyników z obliczeniami teoretycznymi 
prowadzonymi Metodą Kanałów Sprzężonych. Spodziewane 
jest publikacja nowych wyników opisujących mechanizm 
partycji układu 197Au+197Au. Publikacje i wystąpienia 
konferencyjne. 

BP1 
TJ2 

8. Własności i struktura jąder 
atomowych, synteza i 
stabilność jąder ciężkich  

Celem zadania są badania teoretyczne mas i czasów życia jader 
atomowych oraz syntezy jąder superciężkich oraz zbadanie 
stosowalności barier na rozszczepienie obliczanych w modelu 
makro-mikro dla opisu przekrojów czynnych na syntezę jąder 
superciężkich o Z=104-113 w reakcjach zimnej fuzji. Badane będą 
deformacje oktupolowe w jądrach z obszaru lantanowców (analiza 
danych z pomiaru koincydencji beta-gamma-czas dla jądra 147Pr). 
Celem tej analizy jest wyznaczenie czasów życia poziomów 
wzbudzonych w 147Pr, wyznaczenie momentów dipolowych D0 i w 
efekcie deformacji oktupolowej tego jądra. 

Wyznaczenie podstawowych własności jąder atomowych, 
ewaluacja mas jądrowych, ocena stabilności dla układów 
superciężkich. Analiza mechanizmu syntezy jąder 
najcięższych. 
Przygotowanie szczegółowego opisu deformacjach jądra 
147Pr. 

BP2 
TJ2 

9. Egzotyczne oraz dziwne 
układy atomowe i jądrowe; 
własności materii jądrowej, 
zderzeń jądrowych oraz 
produkcja hiperjąder  

Badanie teoretyczne przejść radiacyjnych w atomach egzotycznych, 
badanie oddziaływań jądrowych antyprotonów. Badanie układów 
jądrowych z cząstkami dziwnymi i reakcje produkcji hiperjąder. 
Badanie zjawisk krytycznych w gęstej materii kwarkowej. Opis 
ewolucji partonowej funkcji struktury i równania stanu gęstej materii 
jądrowej. 

Obliczenia zostaną zastosowane przy planowanych 
eksperymentach w FAIR-GSI, INFN- Frascati, JPARK-
Japonia. Badanie układów jądrowych z cząstkami dziwnymi 
pozwoli na zrozumienie reakcji (K−, π+) materii, jądrowej z 
nadmiarem neutronów. Zbadane zostaną przejścia krytyczne 
materii kwarkowej w modelu Nambu-Jona Lasinio w wielkim 
zespole kanonicznym dla nierównowagowego rozkładu 
cząstek. Obliczenie partonowej poprawki do równania stanu 
materii jądrowej na układy zawierające cząstki dziwne. 

BP2 

JĄDROWE ŹRÓDŁA ENERGII 
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10. Rozwój narzędzi 
obliczeniowych do analiz 
bezpieczeństwa i eksploatacji 
reaktora badawczego MARIA  

Celami zadania są: dostosowanie kompetencji zespołu do 
wykorzystania nowych narzędzi obliczeniowych, prowadzenie 
optymalnej kampanii paliwowej reaktora MARIA z nowym paliwem 
LEU, analizy bezpieczeństwa reaktora MARIA i optymalizacja 
napromieniań materiałów tarczowych. 
(metody i zakres prac: nadążne obliczenia eksploatacyjne reaktora 
MARIA, modelowanie reaktora MARIA kodami cieplno-
przepływowymi do analiz awarii w reaktorach jądrowych RELAP5 i 
CATHARE2, prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe do 
modelowania transportu neutronów i wypalania paliwa z 
zastosowaniem francuskich kodów APOLLO, CRONOS i TRIPOLI, 
testowanie modeli obliczeniowych w kodach neutronowych 
wynikami pomiarów aktywacyjnych w reaktorze MARIA). 

Optymalizacja gospodarki paliwem jądrowym oraz 
dostosowanie reaktora MARIA do wykorzystania paliwa 
LEU. Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji reaktora 
MARIA oraz optymalizacja procedur napromieniań 
materiałów tarczowych w reaktorze MARIA. 

EJ1 

11. Rozwój narzędzi 
obliczeniowych do analiz 
bezpieczeństwa i 
optymalizacji eksploatacji 
lekkowodnych reaktorów 
energetycznych  

Budowa kompetencji zespołu oraz wyposażenie zespołu w 
nowoczesne narzędzia analityczne w zakresie analiz bezpieczeństwa 
jądrowego oraz optymalizacji kampanii paliwowej wodnych 
reaktorów energetycznych. Metody i zakres prac to: rozwój narzędzi 
obliczeniowych do analiz optymalizacyjnych kampanii paliwowych 
lekkowodnych reaktorów energetycznych, zastosowanie kodów 
Monte Carlo do obliczeń fizycznych rdzeni reaktorów, obliczenia 
wykorzystania toru w cyklu paliwowym reaktorów lekko-wodnych, 
prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe kodów do 
modelowania ciężkich awarii z zastosowanie kodów SCDAPSIM i 
MELCOR, prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe kodu 
cieplno-przepływowymi do analiz awarii w reaktorach jądrowych 
CATHARE2, modelowanie instalacji eksperymentalnej LOFT 
kodami cieplno-przepływowymi do analiz awarii w reaktorach 
jądrowych RELAP5 i CATHARE2, analiza procesu poligonizacji 
ziaren paliwa dwutlenku uranu podczas napromieniowania 
neutronami (zachowanie się paliwa w czasie eksploatacji), 
zastosowanie narzędzi analiz niepewności i wrażliwości obliczeń 
symulacyjnych bezpieczeństwa instalacji jądrowych, zastosowanie 
metod ocen niepewności i wrażliwości wyników obliczeń 
prawdopodobieństwa wystąpienia scenariuszy awaryjnych w 
instalacjach jądrowych. 

Ocena wiarygodności analiz przedstawionych w raportach 
bezpieczeństwa oferowanych do budowy w Polsce jądrowych 
bloków energetycznych. Szkolenie kadr dla elektrowni 
jądrowych. 

EJ1 

12. Analizy charakterystyk 
reaktorów IV generacji w 

Celami zadania są: optymalizacja efektywności recyklingu 
wypalonego paliwa w reaktorze na neutronach prędkich, analizy 

Możliwość recyklingu wypalonego paliwa; wykorzystanie 
reaktorów do wytwarzania ciepła procesowego; uczestnictwo 

EJ1 
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aspekcie ich wykorzystania w 
perspektywicznych jądrowych 
cyklach paliwowych oraz jako 
źródła ciepła procesowego  

charakterystyk bezpieczeństwa reaktorów wysokotemperaturowych 
(program HTR i Allegro), badanie charakterystyk procesów 
transmutacji w reaktorach współpracujących ze spalacyjnym 
źródłem neutronów. 
Metody i zakres prac to: prace studialne i analiza możliwości 
recyklingu wypalonego paliwa jądrowego w reaktorach na 
neutronach prędkich, dynamiczne modelowanie cyklu paliwowego 
reaktora energetycznego na stopionych solach, prace studialne 
dotyczące rozwoju reaktorów HTR, prace studialne dotyczące 
rozwoju reaktora prędkiego powielającego chłodzonego gazem 
(projekt ALLEGRO), wyznaczanie widma energetycznego 
neutronów w zestawie „KWINTA”, analiza struktury przestrzenno-
energetycznej pola neutronowego wytwarzanego przez protony i 
elektrony w tarczach spalacyjnych Pb, Bi i U w zakresie energii od 
100MeV do 1 GeV oraz modelowanie struktury przestrzenno-
energetycznej kaskad elektronowo-fotonowych wytwarzanych przez 
fotony i elektrony w gęstych ośrodkach amorficznych. 

w programach ALLEGRO i HTR. 

13. Badanie niskowzbogaconego 
paliwa jądrowego (19,7%-
U-235) produkcji rosyjskiej w 
reaktorze MARIA  

Celem zadania są badania niskowzbogaconego paliwa jądrowego 
dostarczonego przez rosyjskiego producenta TVEL. W ramach 
międzynarodowego programu redukcji globalnego zagrożenia 
(Global Threat Reduction) obniżane jest wzbogacenie paliwa 
jądrowego stosowanego w reaktorach badawczych. W reaktorze 
MARIA we wrześniu 2012 roku rozpocznie się konwersja rdzenia 
reaktora z paliwa wysokowzbogaconego na niskowzbogacone, 
oparta na paliwie wyprodukowanym w AREVA-CERCA. 
Zapewnienie ciągłości eksploatacji reaktora badawczego MARIA do 
około 2030 roku wymaga zagwarantowania możliwości dostaw 
paliwa jądrowego od co najmniej dwóch producentów. W ramach 
porozumienia NCBJ-TVEL (Rosja) konieczne jest przeprowadzenie 
badań eksperymentalnego, niskowzbogaconego paliwa w reaktorze 
MARIA dostarczonego przez TVEL. 

Zapewnienie ciągłości eksploatacji reaktora badawczego 
MARIA do około 2030 pracującego na niskowzbogaconym 
paliwie jądrowym. Obniżenie globalnego zagrożenia w 
ramach programu Global Threat Reduction. 

EJ3 

FIZYKA I TECHNOLOGIA PLAZMY 
14. Zjawiska nieliniowe w 

ośrodkach ciągłych  
Celem zadania jest badanie teoretyczne zjawisk nieliniowych w 
rożnych ośrodkach a w szczególności badanie fizyki plazmy silnie 
sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w 
zderzeniach ciężkich jonów, dynamika solitonów i wirów w 

Zastosowanie zawansowanych metod teorii strun do opisu 
dynamiki silnie sprzężonych teorii cechowania w reżimie 
dalekim od równowagi – opis fizyki materii jądrowej 
wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów w akceleratorach 

BP2 
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ośrodkach plazmowych, nadciekłych oraz kondensatach Bosego-
Einsteina (BEC), badanie efektów nieliniowych i wielociałowych w 
optyce nieliniowej i kondensatach BEC, badanie równań 
modelowych fizyki na całkowalność i obecność rozwiązań 
solitonowych, rozchodzenie się silnych impulsów w plazmie 
dwuskładnikowej i uogólnienie metody WKB. 

RHIC i LHC.  
Wyprowadzenie formuł na jedno i dwu solitonowe 
rozwiązania dla dowolnych wartości stałych występujących w 
równaniach opisujących kondensat BE i innych ośrodkach.  
Opracowanie teorii przekształceń powierzchni (opisujących 
całkowalne zespolone modele rzutowe) – jednych w drugie – 
w tym algebraiczne i analityczne właściwości macierzy takich 
przekształceń. 
Opracowanie nowego kodu numerycznego do badania 
ewolucji i oddziaływania wirów kołowych w kondensacie BE, 
opisywanym w modelu Grossa – Pitaevskiego. 

15. Badania rozmaitymi metodami 
diagnostycznymi emisji 
promieniowania X, szybkich 
elektronów, jonów i 
neutronów z plazmy w 
urządzeniach badawczych 
typu RPI, PF, ICF oraz 
pułapkach typu TOKAMAK  

Przygotowanie udoskonalonych detektorów elektronów 
wykorzystujących zjawisko Czerenkowa zachodzące w różnych 
radiatorach oraz określenie za ich pomocą charakterystyk 
czasowych, przestrzennych i przybliżonych charakterystyk 
energetycznych szybkich elektronów w układach typu TOKAMAK. 
Badane będą elektrony typu „ripple-born” w układzie Tore-Supra 
(CEA, Cadarache Francja) oraz elektrony typu „run-away” w 
mniejszych układach. Następnym celem będzie spektroskopia 
promieniowania rentgenowskiego w badaniach związanych z 
diagnostyką plazmy. (Badania wysokorozdzielczych widm 
rentgenowskich indukowane w wyniku fotojonizacji oraz w 
zderzeniach jon-atom oraz badania koncepcyjne diagnostyki 
twardego promieniowania rentgenowskiego emitowanego w 
tokamakach w oparciu o detektory scyntylacyjne). 
Kolejnym celem przewidywanego zadania będzie zbadanie i 
kalibracja wybranych detektorów śladowych oraz zbadanie za ich 
pomocą emisji szybkich jonów (m.in. protonów i deuteronów) w 
układach typu TOKAMAK. W tym przypadku szczególnie ważne 
będą badania produktów reakcji syntezy i badania szybkich jonów 
pierwotnych prowadzone w układzie TEXTOR (Juelich, Niemcy) i 
COMPASS (IPP, Praga, Czechy) z dodatkową analizą teoretyczną 
wykorzystującą różne kody numeryczne. Następnym celem będzie 
badanie szybkich jonów generowanych z tarczy oświetlonej 
intensywnym promieniowaniem laserowym w układzie PALS 
(Praga, Czechy). Kontynuowane będą pomiary strumieni neutronów 
z reakcji D-D i reakcji D-T na urządzeniu JET za pomocą metod 

Uzyskanie danych dotyczących charakterystyk czasowych, 
przestrzennych i przybliżonych parametrów energetycznych 
wiązek szybkich elektronów emitowanych w układach typu 
TOKAMAK.  
Opracowanie unikalnej metody diagnostycznej dla plazmy 
impulsowej i tokamakowej. Uzyskanie kluczowych 
charakterystyk dla scyntylatorów przeznaczonych do 
diagnostyki promieniowania rentgenowskiego. 
Uzyskanie charakterystyk i krzywych kalibracji nowych 
detektorów śladowych. Uzyskanie danych dotyczących 
parametrów wiązek szybkich jonów emitowanych w układach 
TOKAMAK, a w szczególności charakterystyk 
energetycznych produktów reakcji syntezy i szybkich jonów 
pierwotnych. Uzyskanie charakterystyk energetycznych 
jonów w układzie PALS.  
Uzyskanie danych dotyczących intensywności reakcji syntezy 
i dokładnej wielkości energii syntezy w układzie JET. 

TJ2 
TJ5 
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aktywacyjnych.  
16. Badanie promieniowania 

emitowanego przez strumienie 
gorącej plazmy i 
oddziaływania strumieni z 
tarczami stałymi  

Badanie struktury i parametrów swobodnych strumieni gorącej 
plazmy, a w szczególności wiązek szybkich jonów emitowanych z 
silnoprądowych wyładowań w układach RPI-IBIS, PF-360 i 
PF-1000 przy wykorzystaniu kamer typu pinhole i jądrowych 
detektorów śladowych z odpowiednimi filtrami absorpcyjnymi oraz 
z zastosowaniem komputerowego modelowania trajektorii takich 
jonów, wykonanie dokładniejszej analizy masowej i energetycznej 
emitowanych jonów przy wykorzystaniu zmodernizowanego 
spektrometru Thomsona oraz badania emisji jonów z wyładowań 
plazmowych w funkcji czasu przy wykorzystaniu kamery z 
detektorami scyntylacyjnymi i oddziaływania takich strumieni 
gorącej plazmy z tarczami stałymi (głównie za pomocą metod 
emisyjnej spektroskopii optycznej z wykorzystaniem spektrometru 
Mechelle* 900). 

Uzyskanie danych dotyczących struktury i parametrów 
wiązek szybkich jonów emitowanych z silnoprądowych 
wyładowań w różnych układach plazmowych, wykonanie 
dokładnej analizy masowej i energetycznej emitowanych 
jonów oraz zbadanie emisji jonów w funkcji czasu z tych 
wyładowań plazmowych. Uzyskanie danych opisujących 
zachowanie wybranych materiałów konstrukcyjnych w czasie 
oddziaływania intensywnych strumieni gorącej plazmy w 
przypadku zaistnienia zapotrzebowania (związanego z 
zapoczątkowaną wcześniej współpracą międzynarodową i 
budową dużych układów badawczych) i przeprowadzenia 
odpowiednich badań. Efektem docelowym prac w ramach 
omawianego zadania (w perspektywie kilkuletniej) ma być 
lepsze opanowanie różnych technik diagnostycznych i 
zbudowanie nowych lub udoskonalonych urządzeń 
pomiarowych. 

TJ5 

17. Nakładanie i badanie cienkich 
warstw metalicznych 
otrzymywanych metodą 
łukową  

Celem zadania jest zastosowanie cienkich warstw ołowiu i niobu co 
pozwoli zwiększyć efektywność pracy urządzeń mających 
zastosowanie w dziedzinie akceleracji cząstek. Badania cienkich 
warstw ołowiu towarzyszą próbom budowy nadprzewodzącego, 
wydajnego źródła elektronów dla akceleratora pracującego w 
modzie ciągłym. W tym celu niezbędne jest opanowanie 
powtarzalnego procesu nakładania cienkich warstw ołowiu na 
powierzchnię fotokatody metodą łukową w wysokiej próżni. 
Przetestowanie pierwszego nadprzewodzącego działa elektronowego 
wyposażonego w fotokatodę ołowianą dało zachęcające wyniki. 
Cienkie warstwy niobu osadzane na wewnętrznej powierzchni wnęk 
rezonansowych akceleratorów korzystnie oddziaływują na proces 
akceleracji cząstek naładowanych w akceleratorach. Celem zadania 
jest rozwój takich technik tworzenia cienkich warstw niobu i badanie 
jakości uzyskanych warstw. 

Wydajne, nadprzewodzące działa elektronowe wyposażone w 
ołowiane fotokatody zostaną zastosowane w akceleratorach 
liniowych pracujących w sposób ciągły, co będzie 
wykorzystywane podczas budowy laserów na swobodnych 
elektronach (XFEL i POLFEL). 
Pokrycie wewnętrznych powierzchni wnęk rezonansowych 
niobem umożliwia uzyskiwanie większych gradientów pola 
elektrycznego przyspieszającego cząstki w akceleratorach. 

FM2 
TJ1 

18. Badanie zjawiska jonizacji 
atomów we wnękowych 
źródłach jonów 

Celem zadania jest badanie zjawiska jonizacji atomów we 
wnękowych źródłach jonów. Źródła jonów są podstawowym 
elementem konstrukcyjnym implantatorów stosowanych m.in. do 
modelowania wytrzymałości radiacyjnej materiałów używanych w 
energetyce jądrowej. 

Opracowanie budowy prototypu plazmowego źródła jonów z 
wewnętrznym parownikiem materiału jonizującego oraz 
wyznaczanie jego optymalnych parametrów. 

EJ1 
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FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ I BADANIA MATERIAŁOWE 
19. Badanie fazy skondensowanej 

materii metodami jądrowymi, 
elektromagnetycznymi i 
teoretycznymi 

Celem zadania jest zbadanie zależności struktury atomowej i 
magnetycznej wybranych stopów metali, ceramiki, nano-
kompozytów oraz materiałów tlenkowych i półprzewodnikowych 
oraz związków farmakologicznych, od parametrów procesów 
technologicznych i czynników zewnętrznych (temperatura, pole 
magnetyczne, ciśnienie). 
Określenie parametrów kinetyki migracji cieczy w ośrodkach 
porowatych. W badaniach zostaną zastosowane techniki radiografii 
neutronowej, rozpraszania neutronów, promieniowania 
rentgenowskiego i spektroskopia mössbauerowska oraz metody 
modelowania komputerowego.  
Przeprowadzane też będzie modelowanie struktury przestrzenno-
energetycznej kaskad elektronowo-fotonowych wytwarzanych przez 
fotony i elektrony w gęstych ośrodkach amorficznych. 

Określenie parametrów wpływających na występowanie 
konkretnych uporządkowań atomowych i magnetycznych 
oraz właściwości materiałów. Określenie parametrów 
procesów zachodzących w trakcie nasączania i schnięcia 
materiałów porowatych. Zrozumienie rozwoju kaskad 
elektromagnetycznych w amorficznych ośrodkach gęstych 
które wykorzystywane są do osłon radiacyjnych i do detekcji 
dostatecznie twardego promieniowania 
elektromagnetycznego. Publikacje nowych wyników w 
czasopismach naukowych. 

FM1 
EJ1 

20. Metody diagnozowania 
materiałów poddanych 
działaniu czynników 
eksploatacyjnych 

Badania zjawisk radiacyjnych w modelowych i konstrukcyjnych 
materiałach dla jądrowej i termojądrowej energetyki. Opracowanie 
podstawowych zasad radiacyjnie symulowanych obiektów 
nanostrukturalnych i badania ich własności. Badania własności 
mechanicznych i strukturalnych stopów cyrkonu przeznaczonych na 
koszulki elementów paliwowych. Program i metody badania próbek 
świadków dla oceny stanu materiałów zbiorników reaktorów 
energetycznych III. generacji. Badania wpływu promieniowania 
gamma na korozję stali kwasoodpornych używanych na opakowania 
i kontenery do przechowywania paliwa wypalonego. Wyznaczanie 
odporności na pękanie z wykorzystaniem metody „small punch”.  

Odporność na korozję koszulek decyduje o żywotności 
elementów paliwowych. Obecnie głównym celem energetyki 
jądrowej jest zwiększenie stopnia wypalenia paliwa, co 
można osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie odporności 
koszulek elementów paliwowych na korozję. Wyniki badań 
pojemników ze stali kwasoodpornej służących do 
przechowywania paliwa wypalonego znajdą zastosowanie w 
przyszłym składowaniu wypalonego paliwa z reaktorów 
energetycznych. Eksploatacyjne badania materiałów 
zbiorników reaktorowych są prowadzone w systemie 
programów próbek świadków, a miejsce do umieszczania 
takich próbek w zbiornikach reaktorów są przewidziane np. 
również w reaktorze EPR. Proponowana metoda „small 
punch“ może znaleźć zastosowanie: w pomiarach dla 
materiałów o dużej odporności na pękanie charakteryzujących 
się wysoką plastycznością oraz tam, gdzie występują 
ograniczenia ilościowe materiału do badań (np. w badaniach 
złączy spawanych) i w badaniach wpływu napromieniania, 
gdy miejsce w urządzeniach do napromieniania jest 
ograniczone.  

LBM 

21. Zastosowanie metod Celem zadania są: badanie węglika krzemu (SiC) metodą Węglik krzemu (SiC), jest materiałem stosowanym w BP1 
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jądrowych w badaniach 
materiałowych i biologicznych 

spektroskopii rozpraszania wstecz (RBS) w połączeniu z techniką 
kanałowania jonów, kontynuacja badań warstw tlenkowych ZnO, 
HfO2, TiO2, SrTiO3, CaMoO4, dalszy rozwój kodu komputerowego 
McChasy (uwzględnienie wyników nowych badań w zakresie 
zderzeń jon-atom). Badania w zakresie metod jądrowych 
prowadzone będą we współpracy z Instytutem Fizyki PAN, 
Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz z Centre 
de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, Orsay 
(Francja). W zakresie badań biologicznych kontynuowane będzie 
badanie efektów oddziaływania przyspieszanych w cyklotronie U-
200P ciężkich jonów z żywymi komórkami chomika chińskiego 
(CHO-K1), z jednoczesnym użyciem przyspieszonych jonów 12C+3 i 
16O+4 oraz badanie tzw. efektu obserwatora (by stander effect, 
polegający na obniżeniu poziomu przeżycia komórek nie 
napromieniowanych poddanych działaniu odżywki z komórek 
napromieniowanych). Badania te prowadzone będą współpracy ze 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, 
Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, i 
Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. 

reaktorach jądrowych, w optoelektronice, równie jako 
podłoże dla grafenu dlatego jego badanie ma duże znaczenie. 
Warstwy tlenkowe (ZnO, HfO2, TiO2, SrTiO3, CaMoO4) mają 
własności ważne ze względu na zastosowania w elektronice, 
optoelektronice i technice reaktorowej. Spodziewane jest 
rozbudowanie kodu McChasy o możliwość pełniejszej niż 
dotychczas analizy głębokościowego rozkładu dyslokacji i 
jego rozwinięcie dla analizy zmian strukturalnych 
wywoływanych przez strumień neutronów w paliwie 
jądrowym (UO2). 

22. Nowe materiały  Rozwój metod wytwarzania nowych materiałów metodami 
chemicznymi, implantacji jonowej oraz oddziaływania dużych 
dawek promieniowania. Wytworzone zostaną nano-kompozyty 
wybranych tlenków metali. W rozwijanych technologiach 
wykorzystane będą także procesy zachodzące pod wysokimi 
ciśnieniami. 

Określenie parametrów nowych procesów technologicznych. 
Określenie parametrów strukturalnych i właściwości 
otrzymanych materiałów. 
Publikacje w czasopismach naukowych i wdrożenia 
patentowe. 

FM1 

23. Plazmowo-jonowa 
modyfikacja materiałów i 
plazmowa inżynieria 
powierzchni 

Jonowe i plazmowe metody modyfikacji materiałów mają na celu 
zmianę właściwości ich powierzchni. Stosując odpowiednie rodzaje 
jonów można uzyskiwać zamierzone (pożądane) zmiany 
właściwości różnych materiałów. Można także wytwarzać warstwy o 
dowolnej stechiometrii.  
Do realizacji tych zamierzeń mają zastosowanie implantacja jonów, 
metody IPD (Impulse Plasma Deposition), rozpylania 
magnetronowego i strumienie plazmy gorącej. 

Stosowanie tych metod pozwala m.in. na uzyskanie warstw 
odpornych na utlenianie w wysokich temperaturach (1000°C), 
poprawę właściwości tribologicznych stali (zwiększenie 
odporności narzędzi na zużycie), poprawę zwilżalności 
ceramik węglowych i węglikowych ciekłą miedzią. 
Podejmowane są także próby wytworzenia metodami 
plazmowymi materiałów dla spintroniki, tzw. 
półprzewodników magnetycznych. 

FM2 

FIZYKA I TECHNIKA AKCELERACJI CZĄSTEK NAŁADOWANYCH 
24. Akceleratory elektronów do Zadanie związane jest z obliczeniami m.in. pól magnetycznych, E- Ciągły rozwój budowanych urządzeń na potrzeby wewnętrzne TJ1 
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zastosowań w medycynie i 
przemyśle 

M, dynamiki wiązek promieniowania w celu rozwijania nowych 
technik przyspieszania oraz własnej technologii produkcji 
akceleratorów w NCBJ. 

instytutu oraz pod kątem międzynarodowych projektów, w 
których NCBJ uczestniczy. 

25. Akceleratory elektronów 
wysokiej energii - wybrane 
tematy dla akceleratorów 
POLFEL i X-FEL 

NCBJ aktywnie uczestniczy w budowie akceleratora XFEL w DESY 
(Hamburg) i jednocześnie planuje budowę własnego akceleratora 
elektronów POLFEL. Zadanie to obejmuje całość tematyki 
związanej z rozwojem technik niezbędnych do realizacji 
wymienionych tematów (m.in. dynamikę wiązek elektronowych w 
akceleratorze i undulatorach, kompresje wiązek relatywistycznych. 
obliczenia Higher Order Modes (HOM) , absorbery HOM, pomiary 
własności RF materiałów ceramicznych, układy zasilania RF 
nadprzewodzących struktur akceleracyjnych) 

Wywiązanie się z zobowiązań wkładu „in-kind” do 
budowanego akceleratora XFEL, osiągnięcie zdolność do 
realizacji projektu POLFEL. 

TJ1 

26. Symulacje Monte Carlo i 
pomiary oddziaływania 
promieniowania z materią, 
projektowanie głowic 
akceleratorów 

Celem zadania jest doskonalenia konstruowanych i projektowanych 
w NCBJ urządzeń.  
Zadanie polega na obliczeniach Monte Carlo oddziaływań wiązek 
promieniowania z elementami głowic akceleratora (kolimator, 
układy dozymetryczne, tarcze konwersji itd.) 

Ciągły rozwój budowanych urządzeń – wiedzy, techniki i 
technologii w zakresie głowic akceleratorów 

TJ1 

27. Akceleratory jonów do 
zastosowań naukowych i 
terapii hadronowej 

Celem zadania jest rozwój technik obliczeniowych, partycypacja w 
budowie dużych ośrodków akceleratorowych. Instytut ma podpisaną 
umowę konsorcyjną Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej 
(NCRH), a także umowy dotyczące współpracy przy budowie 
akceleratora LINAC4 w CERN, SPL/CERN i ESS/Lund. 

Pozyskanie tematów typu „oblicz, zaprojektuj i zbuduj” w 
ramach zamówień komercyjnych lub polskiego wkładu „in-
kind” 

TJ1 

28. Eksploatacja i modyfikacje 
własnych urządzeń 
badawczych i usługi 

Działalność związana z utrzymaniem i rozwojem posiadanej bazy 
urządzeń. 
Zadanie dotyczy akceleratorów elektronów 4, 6 i 20 MeV, 
warszawskiego akceleratora Van de Graafa, stanowisk pokryć TiN i 
Cu, stanowiska do testów próżniowych, stanowiska do badań dział 
elektronowych oraz spektrometru magnetyczny do pomiarów energii 
elektronów (4–20 MeV). Zastosowania akceleratora Van de Graafa 
to: kontynuacja badań nad detektorami śladowymi (SSNTDS), 
diamentowymi oraz rozszerzenie tych badań na nowe detektory 
scyntylacyjne, zastosowanie wiązek jonowych w badaniach efektów 
magnetycznych w strukturach półprzewodnikowych ciała stałego, 
zastosowanie metody PIXE (Particie Indduced X-ray Emission) w 
badaniach czystości tarcz stosowanych w badaniach reakcji 
jądrowych. 

Podtrzymanie możliwości świadczenia usług naświetlań 
materiałów wiązkami promieniowania e- i X oraz w 
warszawskim akceleratorze Van de Graafa. Nowe wyniki 
badań nad różnego typu detektorami i w badaniach ciała 
stałego. 

BP1 
TJ1 
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ELEKTRONIKA I DETEKTORY 
29. Nowe techniki detekcyjne oraz 

ich zastosowanie w medycynie 
nuklearnej, monitoringu 
przejść granicznych oraz 
eksperymentach fizycznych 

Celem realizacji zadania jest charakteryzowanie nowej generacji 
scyntylatorów oraz fotodetektorów światła scyntylacyjnego. Do 
grupy testowanych w najbliższym czasie scyntylatorów należą 
między innymi: SrI2:Eu (spektrometria gamma), scyntylatory 
organiczne w fazie stałej, GAGG (detekcja neutronów). Do 
testowanych fotodetektorów należą różnego typu krzemowe 
fotodetektory pikselowane (ang. MPPC – Multi Pixel Photon 
Counter lub SiPM – Silicon PhotoMultiplier), które będą badane pod 
kątem ich potencjalnego zastosowania w medycynie nuklearnej, 
monitoringu przejść granicznych oraz eksperymentach fizycznych. 
Planowane są również eksperymenty w ramach badań 
podstawowych w celu charakteryzacji odpowiedzi scyntylatorów na 
różne rodzaje promieniowania jonizującego. 

Planowana jest prezentacja wyników przeprowadzonych 
pomiarów konferencji naukowych oraz ich publikacje w 
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. 
Zdobyte podczas badań doświadczenie będzie wykorzystane 
do realizacji projektów badawczych oraz współpracy w 
ramach kontraktów prowadzonych w przyszłych latach 
MODES_SNM, COST, EURATOM). 

TJ3 

30. Specjalne detektory krzemowe 
stosowane w eksperymentach 
fizycznych i ochronie 
środowiska 

Celem realizacji zadania jest opracowanie i badanie nowych typów 
spektrometrycznych detektorów półprzewodnikowych oraz 
modyfikacja opracowanych metod ich wytwarzania. Planowane jest 
wytworzenie detektorów ortogonalno-stripowych oraz 
segmentowanych typu Si(Li). Prowadzone będą również prace nad 
modyfikacją kontaktów omowych i złącz w detektorach 
krzemowych z wysoko-oporowego krzemu. Planowane jest również 
przygotowanie układów pomiarowych z fotodetektorami 
półprzewodnikowymi do charakteryzacji scyntylatorów w niskich 
temperaturach (od -40°C do +20°C oraz w temperaturze ciekłego 
azotu). W ramach zadania realizowane będą również konsultacje, 
regeneracje i naprawa detektorów germanowych i krzemowych na 
zasadach komercyjnych. 

Wytworzone detektory będą dostępne dla celów własnych, a 
także dla użytkowników zewnętrznych na zasadach 
komercyjnych. Wytworzone układy pomiarowe będą 
wykorzystane w eksperymentach prowadzonych w ramach 
badań podstawowych. Wyniki prac będą prezentowane w 
postaci wystąpień konferencyjnych i opublikowane w 
czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

TJ3 

31. Systemy spektrometryczne 
promieniowania jądrowego 

Utrzymanie profesjonalnego poziomu technologicznego w 
dziedzinie projektowania, budowy i oprogramowania układów 
elektronicznych mających zastosowanie w fizyce eksperymentalnej. 

Planowane jest dopracowanie nowej, komercyjnej wersji 
nowego, cyfrowego, wielokanałowego analizatora impulsów 
Tukan. Rezultaty prac nad nową wersją układu zostaną 
opublikowane w Nuclear Instruments and Methods A. 

TJ4 

32. Elektronika i oprogramowanie 
dla eksperymentów w 
astrofizyce oraz fizyce 
wysokich i pośrednich energii 

Kontynuacja nawiązanych współprac (niezbędnych w przypadku 
ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe) i utrzymanie wysokiej 
wartości merytorycznej zespołu w dziedzinie zaawansowanej 
elektroniki. Zakres realizowanych prac to: prace dla eksperymentu 
PANDA w FAIR (GSI) związane z automatyzacją systemu 

Zastosowanie zaprojektowanego systemu dystrybucji gazu dla 
detektora Jet-Cluster target w budowie eksperymentu 
PANDA, oczekiwane jest kontynuowanie prac nad rozwojem 
i aktualizacją zaproponowanego rozwiązania cyfrowej 
elektroniki do przetwarzania szybkich sygnałów analogowych 

TJ4 



Lp. Temat zadania Cel realizacji Planowane efekty naukowe i praktyczne Zakład 

dystrybucji gazu dla detektora Jet-Cluster target, przygotowania do 
budowy kalorymetru elektromagnetycznego w ramach konsorcjum 
FEMTOFIZYKA, współpraca z laboratorium w DESY (obejmuje 
sterowanie wiązką akceleratora FLASH, ewaluację technologii firmy 
Xilinx na potrzeby fizyki eksperymentalnej, rozwój technik LLRF 
(ang. Low Level Radio Frequency) dla eksperymentu XFEL, 
kontrolę jakości procesów projektowania i wdrażania elektroniki dla 
eksperymentów fizycznych). W dziedzinie astrofizyki 
kontynuowana jest współpraca z Paul Scherrer Institute (Villigen, 
Szwajcaria) i Uniwersytetem Genewskim w ramach projektu 
POLAR. Trwają prace nad opracowaniem inteligentnej, 
wysokoczułej i nisko szumnej kamery CCD do obserwacji 
naukowych oraz monitoringu (konsorcjum z PAN). 

(współpraca z DESY, Hamburg). 

33. Projektowanie i budowa 
detektorów promieniowania 
do radiografii, badania 
liczników lawinowych 

Celem zadania jest opracowanie nowych detektorów do radiografii 
przemysłowej oraz weryfikacji parametrów pracy akceleratorów 
oraz opis spektrometrycznych właściwości transmisyjnych liczników 
lawinowych. 

Komercjalizacja i wprowadzenie na rynek kolejnych urządzeń 
własnej konstrukcji. 
Uzyskana wiedza w dziedzinie liczników lawinowych 
pozwoli ocenić nie tylko przydatność tych detektorów w 
różnych eksperymentach fizycznych, ale również da obraz ich 
możliwości w stosunku do niskociśnieniowych liczników 
proporcjonalnych. 

TJ1 
TJ2 

ZASTOSOWANIE METOD I TECHNIK JĄDROWYCH W MEDYCYNIE, OCHRONIE ŚRODOWISKA I PRZEMYŚLE ORAZ PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ 
34. Monitorowanie 

zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, zapylenia 
atmosfery oraz skażeń 
promieniotwórczych. Metody 
oceny i prognozowania 
zagrożeń od obiektów 
jądrowych i przemysłowych 

Celami zdania są: przygotowanie predyktora-klasyfikatora dla 
systemu krótkookresowego prognozowania zmian stężeń 
zanieczyszczeń powietrza, przygotowanie systemu bazodanowego 
dla opracowanego systemu, optymalizacja modeli sieci 
neuronowych i modelu ślepej separacji sygnału, poprawa ochrony 
środowiska poprzez wypracowanie praktycznych metod 
wysokoczułych pomiarów koncentracji zanieczyszczeń 
(pierwiastków ciężkich w powietrzu, wodzie, glebie i produktach 
roślinnych) z wykorzystaniem wiązki protonów z cyklotronu C-30. 

Uruchomienie i przetestowanie opracowanego predyktora-
klasyfikatora oraz stworzonego systemu bazodanowego. 
Zbadanie wykrywalności wybranych pierwiastków – 
zanieczyszczających środowisko – metodą protonowej analizy 
aktywacyjnej. Przystosowanie cyklotronu C-30 do 
wykonywania tych pomiarów.  

TJ2 

35. Metody dozymetrii dla 
ochrony radiologicznej i 
medycy 

Rozwój metod dozymetrii promieniowania mieszanego i skażeń 
wewnętrznych w tym: badanie zjawisk jonizacji i rekombinacji 
jonów w gazach pod ciśnieniem do 5 MPa, opracowanie metod 
wyznaczania roboczych wielkości dozymetrycznych oraz rozkładu 
dawki względem liniowego przekazania energii (ang. LET) w polach 
promieniowania mieszanego, projektowanie i konstrukcja 

Opracowanie detektorów i aparatury, jako wyposażenie 
pracowni fizyki medycznej stosującej elektroniczne źródła 
promieniowania X w medycynie. Opracowanie detektorów i 
aparatury do śledzenia zmian promieniowania neutronowego 
(między innymi rozbłyski na słońcu). Opracowanie 
detektorów i aparatury do zbadania poziomów 

LPD 
TJ2 
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rekombinacyjnych komór jonizacyjnych, metrologia wzorcowych 
pól promieniowania mieszanego (jedyne w Polsce wzorcowe pole 
promieniowania neutronowego wraz z towarzyszącym 
promieniowaniem gamma), rozwój metod pomiarów skażeń 
wewnętrznych (dotyczące jedynego w Polsce akredytowanego 
Licznika Całego Ciała i jednego z dwóch w Polsce akredytowanych 
Liczników Promieniowania Tarczycy). Opracowanie detektorów i 
metod dozymetrycznych charakteryzujących własności 
elektronicznych źródeł promieniowania X stosowanych w 
medycynie. Jony węgla są obecnie uważane za najbardziej 
obiecujący kierunek radioterapii hadronowej nowotworów. 
Charakteryzacja nanodozymetryczna oddziaływania 
wysokoenergetycznych jonów węgla o energiach z zakresu piku 
Bragga to jedyne eksperymentalne narzędzie do fizycznej 
weryfikacji skuteczności tej terapii. 
Podobnie w radionuklidowej radioterapii celowanej dobre efekty 
uzyskuje się przez stosowanie emiterów elektronów Auger. W NCBJ 
opracowano stanowisko Jet Counter, które będzie użyte w ww. 
doświadczeniach. Dobre jakościowo doświadczenie musi być 
symulowane metodą Monte Carlo. 

promieniowania w otoczeniu źródeł promieniowania i 
urządzeń jądrowych. Poszerzenie wiedzy na temat podstaw 
nowej metody tzw. nanodozymetrii do fizycznej 
charakteryzacji perspektywicznych metod radioterapii 
nowotworów. Utrzymanie wiodącej roli Polski w zakresie 
dozymetrii promieniowania mieszanego. Tworzenie podstaw 
nowych metod metrologii promieniowania jonizującego (w 
perspektywie nowy rodzaj wzorca). Opracowanie nowych 
detektorów i przyrządów do prowadzenia badań w zakresie 
dozymetrii oraz do rutynowej dozymetrii w ochronie 
radiologicznej. 

36. Wyznaczanie parametrów pól 
promieniowania jonizującego 
wytwarzanych przez 
urządzenia jądrowe oraz 
badania pochłaniania 
promieniowania gamma w 
aplikacjach medycznych 

Celem zadania jest wyznaczenie rozkładów energetyczno-
przestrzennych promieniowania neutronowego i gamma 
generowanego przez urządzenia jądrowe (Plazma Fokus-1000, Joint 
European Torus, Niskoenergetyczny Akcelerator z Lampą 
Rentgenowską (NALR)) oraz badania zdolności pochłaniania 
promieniowania gamma w funkcji energii (poniżej 6 MeV) przez 
różne materiały opracowywane na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej (współpraca NCBJ z PW). 

Wyznaczone parametry pól promieniowania w przypadku 
urządzeń plazmowych zostaną wykorzystane dla potrzeb 
diagnostyki neutronowej. Obliczone rozkłady dawek 
promieniowania generowane przez NALR będą wykorzystane 
do określenia optymalnych warunków ekspozycji. Prace 
dotyczące urządzeń plazmowych realizowane będą we 
współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy. Badanie materiałów (współpraca z PW) będzie 
skutkować pozyskaniem nowych materiałów na osłony źródeł 
promieniotwórczych stosowanych w medycynie, które 
mogłyby zastąpić powszechnie stosowany w tym celu ołów. 

TJ2 

37. Rozwój narzędzi analiz 
oddziaływania obiektów 
jądrowych na środowisko 

Celami są: rozwój narzędzi obliczeniowych i analitycznych do 
określenia wpływu obiektów jądrowych na ludzi i środowisko i 
rozwój kompetencji zespołu. Metody i zakres prac to: rekonstrukcja i 
śledzenie zdarzeń po uwolnieniach niebezpiecznych substancji do 
atmosfery, modelowanie dynamiki przestrzenno-czasowej 
zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi oraz monitoring 

Analizy zagrożeń od obiektów jądrowych budowanych na 
terytorium krajów sąsiadujących (np. Ostanie uczestnictwo 
zespołu w ocenie wpływu EJ w Kaliningradzie na ludzi i 
środowisko w Polsce), ocena lokalizacji i konstrukcji 
obiektów jądrowych w Polsce w aspekcie oddziaływania na 
ludzi i środowisko. 

EJ1 
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radionuklidów naturalnych i wprowadzanych do atmosfery w 
wyniku awarii jądrowych lub innych działań człowieka (np. 
militarnych). 

WYTWARZANIE PREPARATÓW I ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA DO CELÓW MEDYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I NAUKOWYCH. METROLOGIA 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO. 
38. Opracowywanie metod 

otrzymywania, 
charakterystyka i wstępna 
ocena przydatności nowych 
prekursorów oraz nośników 
dla izotopów 
promieniotwórczych do 
diagnostyki i terapii 

Zastosowania izotopów promieniotwórczych w diagnostyce 
medycznej w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu ze względu na 
rozwój technik obrazowych (nowoczesne gamma kamery, skanery 
PET i urządzenia hybrydowe PET/CT itd.) a przede wszystkim 
dzięki rozwojowi w dziedzinie ligandów dla radionuklidów, które 
wykazują własności specyficznego gromadzenia się w tkankach 
wykazujących szczególny fenotyp, np. w komórkach 
nowotworowych wykazujących zwiększoną ekspresję receptorów 
dla peptydów regulujących. Pozwala to na wczesne wykrywanie i 
diagnozowanie zmian patologicznych. Z drugiej strony, podobne 
mechanizmy gromadzenia mogą być wykorzystywane do 
dostarczenia w obręb zmiany radionuklidów emitujących 
promieniowanie o potencjale terapeutycznym i uzyskanie efektu 
napromienienia i zniszczenia napromienionej tkanki. Ze względu na 
możliwości wykorzystania radionuklidów o zróżnicowanej 
charakterystyce fizycznej rosną możliwości dostosowania 
radiofarmaceutyków do diagnosty-ki i terapii do potrzeb 
indywidualnego pacjenta. 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury badawczej (reaktor 
MARIA) do otrzymywania radionuklidów o wysokiej 
aktywności właściwej, rozbudowa cyklotronów do 
wytwarzania izotopów promieniotwórczych do diagnostyki i 
terapii, zwiększenie oferty narzędzi diagnostycznych i 
terapeutycznych dla potrzeb medycyny nuklearnej, 
intensyfikacja współpracy naukowej z klinikami, wdrożenie 
nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, 
zwiększenie skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych i 
związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 

PO
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39. Budowa nowego układu 
potrójno-podwójnych 
koincydencji z torem gamma 
(TDKG) do bezwzględnych 
pomiarów aktywności 
radionuklidów 

Celem zadania jest stworzenie w Laboratorium Wzorców 
Radioaktywności nowego układu pomiarowego, który umożliwi 
pomiary bezwzględne zarówno emiterów beta-gamma jak i czystych 
beta-emiterów. Pomiary takie wykonywane są dotąd w dwóch 
niezależnych układach pomiarowych Państwowego Wzorca. Układ 
analizy sygnałów zostanie oparty na nowych rozwiązaniach z 
zastosowaniem zintegrowanych układów mikroprocesorowych 

Układ pomiarowy o zaplanowanej konstrukcji umożliwi 
opracowanie bezwzględnych metod pomiaru nowych 
radionuklidów oraz udoskonalenie metod wykorzystywanych 
do tej pory. Działalność ta jest obowiązkiem Laboratorium 
Wzorców Radioaktywności jako depozytariusza 
Państwowego Wzorca. Jednoczenie wpłynie to na poszerzenie 
i podwyższenie jakości oferty wzorców promieniotwórczości 
oferowanych przez NCBJ OR POLATOM PO
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DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 
40. Realizacja Projektu im. 

Rolanda Maze'a – sieci 
detektorów promieniowania 
kosmicznego w łódzkich 

Budowa detektorów promieniowania kosmicznego do instalacji w 
szkołach. 

Uruchomienie 10 stacji (po 4 detektory scyntylacyjne). BP4 
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szkołach ponadgimnazjalnych 
41. Edukacja, szkolenia i 

popularyzacja 
Cele realizowane przez Działu Edukacji i Szkoleń obejmują: zajęcia 
edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na temat promieniowania 
(promieniowanie jonizujące, jego pochodzenia, własności i 
zastosowanie w nauce, medycynie, przemyśle; zajęcia obejmują 
wykłady, pokazy i zajęcia laboratoryjne w specjalnie stworzonym 
Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej dla szkół), organizowanie 
wystaw (dział prowadzi dwie wystawy stałe: postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi oraz energetyki jądrowej), 
prowadzenie kursów ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa 
jądrowego dla pracowników instytutu oraz firm zewnętrznych, w 
tym pracowników służb publicznych, prowadzenie zajęć 
laboratoryjnych dla szkół, studentów uczelni i osób pracujących z 
promieniowaniem jonizującym w ramach kursów ochrony 
radiologicznej, prowadzenie szkoleń dla kadr odpowiedzialnych za 
rozwój w Polsce energetyki jądrowej (np. pracownicy Polskiej 
Grupy Energetycznej), prowadzenie edukacyjnych i 
popularyzacyjnych stron internetowych z dziedziny fizyki jądrowej, 
organizację zwiedzania laboratoriów NCBJ, (reaktor MARIA, LBM, 
ZDAJ i in.), wydawanie materiałów edukacyjnych (plakaty 
edukacyjne i broszury), NCBJ jest współorganizatorem (we 
współpracy Instytutem Fizyki PAN i pod patronatem Centrum Nauki 
Kopernik) ogólnopolskiego konkursu uczniowskiego „Fizyczne 
Ścieżki”. NCBJ systematycznie bierze udział w Festiwalach Nauki 
w Warszawie i innych miastach oraz Piknikach Naukowych. 
Pracownicy Działu Edukacji i Szkoleń prowadzą wykłady 
zaproszone bezpośrednio w szkołach. 
W Łodzi, Poznaniu i Warszawie prowadzone są warsztaty 
Masterclasses „Hands on Particle Physics” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.  

Podniesienie poziomu wiedzy w dziedzinie ochrony 
radiologicznej, energii i bezpieczeństwa jądrowego. NCBJ 
pełni ważną rolę edukacyjną. Liczba odwiedzających i 
uczestniczących w prelekcjach, wykładach/ lekcjach i 
pokazach organizowanych przez NCBJ to ponad 7000 osób 
rocznie. 
W warsztatach Masterclasses „Hands on Particle Physics” 
uczestniczy w Polsce ok. 200 uczniów i kilkunastu 
nauczycieli rokrocznie.  
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