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I. FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CIEŻKICH JONÓW I PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO 

I.1 Oddziaływanie hadronów i jąder 

wysokich i pośrednich energii 

(kontynuacja zadania) 

- Celem prac zespołu LHCb jest poszukiwanie stanów egzotycznych 

przewidywanych przez QCD z zawartością kwarku powabnego lub 

pięknego (hybrydy powabne i piękne). 

- Prowadzenie działalności projektowej i programistycznej (języki  

LabVIEW, EPICS) nad układem sterowania i kontroli („slow-

control”) dla wodorowej tarczy strugowej. 

- Koordynowanie współpracy z f-mą TECHTRA (Wrocławski Park 

Technologiczny) producentem folii GEM. 

- Udział w przygotowaniach eksperymentalnych pomiaru stałego 

elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu na wiązce 

akceleratora COSY w Juelich. Znalezienie niezerowej wartości elek-

trycznego momentu dipolowego na poziomie 10
(-29)

e·cm stanowiłoby 

sygnał Nowej (poza Modelem Standardowym) Fizyki. 

- Badanie leptonowych rozpadów rezonansów barionowych (ekspe-

ryment WASA). 

- Pewne odkrycie istnienia hybrydów i/lub innych stanów ze wzbudze-

niem gluonowym poszerzy nasze zrozumienie Chromodynamiki Kwan-

towej i dostarczy ważny wkład dla polepszenia modeli struktury hadro-

nów. 

- Tarcza strugowa przeznaczona będzie dla detektora PANDA w kom-

pleksie FAIR w Darmstadt. 

- Wyprodukowanie prototypowego detektora GEM dla detektora PAN-

DA. 

- W pomiarze elektrycznego momentu dipolowego (protonu, deuteronu) 

kluczowe jest uzyskanie długiego czasu koherencji spinu zakumulowanej 

wiązki. Przygotowania będą służyły analizie zależności czasu koherencji 

spinu od różnych konfiguracji pól elektrycznych i magnetycznych. 

- Badanie rzadkich rozpadów mezonów i rezonansów baronowych  może 

pozwolić na nowe ograniczenia dotyczące efektów naruszania podsta-

wowych symetrii. 

BP1 

  Zespoły z NCBJ uczestniczą w eksperymentach przy LHC: CMS, 

ALICE i LHCb. 

Celem prac zespołu CMS jest analiza zaobserwowanego sygnału 

produkcji bozonu Higgsa, w tym badanie rozpadów bozonu Higgsa 

na dwa leptony tau, z uwzględnieniem współbudowanego przez ze-

spół systemu wyzwalania na miony oraz analiza poszukiwania efek-

tów spoza Modelu Standardowego (poszukiwanie masywnych długo-

żyjących naładowanych cząstek). 

Celem prac zespołu LHCb jest badanie procesów z naruszaniem sy-

metrii CP oraz poszukiwanie stanów egzotycznych przewidywanych 

przez QCD z zawartością kwarku powabnego lub pięknego (hybrydy 

powabne i piękne). 

W eksperymencie ALICE badane są zderzenia relatywistycznych 

jąder, a w szczególności produkcja bezpośrednich fotonów. Celem 

prac eksperymentu NA61 przy SPS są badania przekrojów czynnych 

dla produkcji hadronów w zderzeniach z jądrami, co znajduje istotne 

zastosowanie w obliczeniach parametrów wiązek neutrinowych.  

W zakresie energii pośrednich celem prac jest badanie leptonowych 

rozpadów rezonansów barionowych (eksperyment WASA w Julich) 

oraz prowadzenie działalności projektowej i programistycznej (języki  

LabVIEW, EPICS) nad układem sterowania i kontroli („slow-

control”) dla wodorowej tarczy strugowej (testy w Julich). 

Analiza sygnału produkcji bozonu Higgsa w CMS jest kluczowa dla 

zrozumienia Modelu Standardowego (MS). Poszukiwania efektów spoza 

MS pozwoli na ustalenie ograniczeń na takie zjawiska.  

Efektem badań ALICE będzie wyznaczenie charakterystyk plazmy 

kwarkowo-gluonowej.  

Pomiary efektów naruszenia symetrii CP w LHCb to podstawowy test  

MS.  

Wyniki pomiarów przekrojów czynnych dla produkcji hadronów w zde-

rzeniach z jądrami (NA61)  są niezbędne dla precyzyjnych eksperymen-

tów neutrinowych. Badanie rzadkich rozpadów mezonów i rezonansów 

baronowych  może pozwolić na nowe ograniczenia dotyczące efektów 

naruszania podstawowych symetrii. 

BP3 

  Badania w  ramach eksperymentu ZEUS i eksperymentów  na akcele-

ratorze HERA 

Eksperymenty akceleratora HERA badają strukturę protonu.  Planujemy 

szacować funkcję gęstości partonów i parametry opisu oddziaływań 

elektrosłabych; rozmiary kwarków czyli oddziaływań kontaktowych; 

uzyskać nowe informacje o produkcji kwarków ciężkich 

BP4 
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  1/ Badanie symetrii dyskretnych i poszukiwanie zjawisk poza Mode-

lem Standardowym  w eksperymencie LHCb w CERN, związane z 

poszukiwaniem nowych odziaływań i symetrii pól przy wysokich 

energiach. 

2/ Przygotowanie do podniesienia statusu klastra gridowego z Tier 2 

do Tier 1 dla CERN: 

- Oszacowanie kosztów sprzętowych i ludzkich podniesienia statusu 

klastra gridowego do Tier 1 w eksperymencie LHCb (i ewentualnie 

CMS) prowadzonych w CERN,  

- Identyfikacja potencjalnych korzyści takiego kroku oraz prawdopo-

dobieństwa ich zaistnienia 

- W przypadku decyzji pozytywnej wdrożenie odpowiednich działań 

1/ Efekty: publikacje naukowe, promocja młodszych naukowców, rozwi-

janie technik doświadczalnych, analitycznych i komputerowych, rozwi-

janie współprac  naukowych. 

2/ 

-Szanse uzyskania dodatkowego finansowania na podstawie MoU  

WLCG podpisanego przez Ministra Nauki 

- Znacznie większe szanse uzyskania dostępu do konsorcjum PIONIER i 

przez to obniżenia kosztów dostępu do Internetu dla NCBJ 

- Zwiększenie rozpoznawalności ośrodka obliczeniowego NCBJ na 

świecie  

Wzrost znaczenia grup naukowców z NCBJ w eksperymentach LHCb i 

ew. CMS  

UZ1 

I.2 Oddziaływanie leptonów 

wysokiej energii 

(kontynuacja zadania) 

Badanie ekskluzywnej produkcji mezonów wektorowych w ekspery-

mencie COMPASS. 

Analiza danych eksperymentalnych dostarczy informacji o mechanizmie 

reakcji i GPD. 

BP1 

  Głównym zadaniem jest badanie oscylacji neutrin w eksperymentach 

T2K, SuperKamiokande oraz przygotowania do kolejnych ekspery-

mentów z długą bazą, których projektowanie trwa w ośrodkach 

CERN, FNAL i JPARC. 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 eksperymencie COMPASS celem kontynuowa-

nych badań głęboko nieelastycznych oddziaływań wysokoenerge-

tycznych leptonów jest wyznaczenie z lepszą dokładnością wkładu 

gluonów do spinu nukleonu, wkładu gluonów do tzw. efektu Siversa, 

związanego z orbitalnym momentem pędu partonów oraz badanie 

ekskluzywnej produkcji mezonów wektorowych. 

Badanie oscylacji neutrin – ważny sygnał odstępstwa od najprostszej 

wersji Modelu Standardowego może dostarczyć informacji o strukturze 

oddziaływań elementarnych, a także sygnału łamania symetrii CP w 

sektorze leptonowym. Poznanie mechanizmu mieszania neutrin może 

pomóc w zrozumieniu przewagi materii nad antymaterią we wszechświe-

cie.  

Wyjaśnienie spinowej struktury nukleonu a w szczególności roli orbital-

nych momentów pędu kwarków i gluonów (eksperyment COMPASS) 

ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia budowy materii. Spodziewa-

ne jest podanie nowych, bardziej dokładnych wyników, w tym pierw-

szych na świecie wyników dotyczących pomiarów efektu Siversa dla 

gluonów oraz uzyskanie informacji na temat uogólnionych rozkładów 

partonów (GPD). Badanie dekoherencji stanów kwantowych ma funda-

mentalne znaczenie dla zrozumienia podstaw mechaniki kwantowej.  

BP3 

  Badanie symetrii i struktury cząstek w eksperymencie KLOE/KLOE-

2 w LNF we Frascati, związane z badaniem symetrii pól i struktury 

cząstek przy niskich energiach. 

Efekty: publikacje naukowe, promocja młodszych naukowców, rozwija-

nie technik doświadczalnych, analitycznych i komputerowych, rozwija-

nie współprac  naukowych. 

UZ1 

 

I.3 Kosmologia i astrofizyka 

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania są: prowadzenie badań ewolucji galaktyk i struktury 

wielkoskalowej Wszechświata przy wykorzystaniu danych z projek-

tów, w których uczestniczy lub z którymi współpracuje zespół z 

NCBJ (VIPERS, VVDS, VUDS, AKA-RI, WISE), monitorowanie 

dużych obszarów nieba w celu poszukiwania poświat optycznych 

błysków gamma (projekt Pi of the Sky), badanie własności rozbły-

sków gamma (eksperyment POLAR), badania własności obiektów 

astrofizycznych w różnych zakresach długości fal i skalach czaso-

wych, badanie fal grawitacyjnych (projekt LIGO/VIRGO). 

Badania astrofizyczne dają wgląd w aspekty fizyki cząstek elementar-

nych niedostępne w ziemskich laboratoriach. Wyniki projektów kosmo-

logii obserwacyjnej i astrofizyki pozwolą na wprowadzenie ograniczeń 

na naturę "ciemnej energii", określenie związków między własnościami 

galaktyk a ich położeniem w strukturze wielkoskalowej i polem ciemnej 

materii. 

Umieszczenie detektora POLAR w kosmosie w 2016 r. rozpocznie etap 

analizy i interpretacji naukowej pomiarów polaryzacji rozbłysków gam-

ma (GRB). Wyniki pomiarów polaryzacji powinny pomóc zrozumieć 

mechanizmy powstawania GRB, w tym możliwości generowania pro-

mieniowania kosmicznego w GRB. 

BP4 
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  Badanie klasycznych i kwantowych modeli kosmologicznych w al-

ternatywnych teoriach grawitacji ze zmiennymi stałymi fizycznymi. 

Celem jest analiza teoretyczna (z użyciem programów do obliczeń 

symbolicznych takich jak „Mathematica”) oraz numeryczna (porów-

nanie modeli teoretycznych z danymi obserwacyjnymi) modeli ewo-

lucji Wszechświata dopuszczających zmienność stałych fundamen-

talnych fizyki (stała grawitacji G, prędkość światła c itp.). W szcze-

gólności analizowane będą modele kwantowej grawitacji, badane ich 

aspekty termodynamiczne jako układy złożone wielu oddziałujących 

cząstek oraz możliwe przewidywania obserwacyjne efektów kwanto-

wych w wielkoskalowym rozkładzie galaktyk, mikrofalowym pro-

mieniowaniu tła, spektrum fal grawitacyjnych i innych zjawiskach 

makroskopowych. 

Efekty: Efektem będą publikacje naukowe w czasopismach oraz rozwój 

młodszej kadry naukowej (planowane są dwie prace doktorskie). Rozwi-

jana będzie szeroka międzynarodowa współpraca naukowa. Rozwinięte 

będą techniki analityczne, komputerowe i obserwacyjne. 

UZ1  

I.4 Badanie wielkich pęków 

atmosferycznych (WPA) 

wytworzonych w atmosferze  

(kontynuacja zadania) 

Kontynuacja opracowywania danych z eksperymentu KASCADE -

Grande, głównie w aspekcie badania składu masowego promienio-

wania kosmicznego w przedziale energii pierwotnych 10
16

-10
18

eV 

oraz testowania modeli oddziaływań hadronów stosowanych w symu-

lacjach Monte Carlo wielkich pęków atmosferycznych.  

Kontynuacja analizowania danych eksperymentu LOPES, w aspekcie 

lepszego zrozumienia fizyki generowania sygnału radiowego przez 

wielkie pęki oraz rozwoju modelowania tego promieniowania. 

Udział w międzynarodowym satelitarnym eksperymencie JEM-

EUSO (badanie promieniowania kosmicznego najwyższych energii, 

prace modelowe: symulacje rozwoju WPA i symulacje pomiarów 

WPA w tych eksperymentach niezbędne w procesie analizy danych), 

przygotowania do satelitarnego pomiaru Mini-EUSO oraz balonowe-

go SPB-EUSO (prace eksperymentalne –modyfikacje układu zasila-

czy wysokiego napięcia, testy kosmiczne, etc.)  

Publikowanie nowych wyników wzbogacających wiedzę na temat WPA. 

Uwzględnienie nowych danych z LHC w modelach oddziaływań może 

zweryfikować dotychczasową wiedzę na temat WPA. 

Opublikowanie wyników pomiarów TA-EUSO i EUSO-Balloon. Wyniki 

działania wykonanych w Łodzi układów zasilania wysokim napięciem w 

czasie pomiarów balonowych (wysokość 40km, ciśnienie 3mbar –

najgorsze warunki dla wysokiego napięcia) pozwolą na produkcję zmo-

dyfikowanych zasilaczy do planowanego na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej eksperymentu Mini-EUSO. 

BP4 

I.5 Badanie tła neutronowego 

(kontynuacja zadania) 

Ocena tła neutronowego jest jednym z parametrów przydatności pod-

ziemnego laboratorium do pomiarów podwójnego rozpadu beta lub 

np. poszukiwania ciemnej materii. Źródłem tła są rozpady radioak-

tywnych pierwiastków oraz stosunkowo słabo zbadana produkcja 

neutronów w wyniku oddziaływań mionów. 

Celem zadania są pomiary tła neutronowego w podziemnych labora-

toriach (KGHM, Pyhäsalmi), weryfikacja pakietu symulacyjnego 

GEANT4 w zakresie transportu neutronów oraz budowa scyntylacyj-

nych detektorów neutronów dla zastosowań do kontroli granic (prace 

badawczo-rozwojowe i aplikacyjne). 

Porównanie tła neutronowego w kopalniach KGHM i Pyhäsalmi z tłem 

w kopalni Slanic i w podziemnym laboratorium Gran Sasso. Produkcja 

scyntylacyjnych detektorów neutronów dla zastosowań do radiologicznej 

kontroli granic. 

BP4 

I.6 Badania teoretyczne 

oddziaływań elementarnych, 

astrofizyki i kosmologii 

(kontynuacja zadania) 

Celem tego zadania jest wsparcie teoretyczne badań prowadzonych w 

CERN, RHIC, JLAB i innych ośrodkach eksperymentalnych oraz 

badanie modeli kosmologicznych. Szczegółowymi celami są: poszu-

kiwanie implikacje danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla 

Możliwość rekonstrukcji parametrów tkz. Minimalnych modeli SUSY  

na podstawie danych z LHC. Rozwinięte zostaną zaawansowane metody 

numeryczne oparte o statystykę bayesowską. Wypracowane metody 

posłużą do estymacji parametrów modeli SUSY na potrzeby przyszłych 

BP2 
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modeli supersymetrycznych (SUSY), badanie modeli SUSY i możli-

wości odkrycia sygnału SUSY w LHC (projekt BayesFits); badanie 

możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii (np. 

Aksina, jako cząstki ciemnej materii); zrozumienie struktury hadro-

nów w ramach modelu oddziaływań silnych (chromodynamiki kwan-

towej, QCD) ze szczególnym uwzględnieniem efektów zależnych od 

spinu, badanie procesów inkluzywnych i ekskluzywnych produkcji 

cząstek elementarnych w ramach QCD, analiza procesów produkcji 

wielocząstkowej w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych 

i jądrowych.  

Celem badań teoretycznych w dziedzinie kosmologii jest: konstrukcja 

kwantowej kosmologii poprzez kwantowanie modeli kosmologicz-

nych. Modele te mogą być stosowane do opisu ewolucji bardzo wcze-

snego Wszechświata.  Stosowane metody kwantowania to kwanto-

wanie kanoniczne oraz poprzez użycie stanów koherentnych. Kwan-

towane modele są prototypami scenariusza będącego generycznym 

rozwiązaniem ogólnej teorii względności w pobliżu osobliwości ko-

smologicznej. Konfrontacja teorii z obserwacjami może być możliwa 

dzięki badaniom widm zaburzeń skalarnych pola grawitacyjnego. 

eksperymentów dedykowanym wykryciu ciemniej materii.  Zrozumienie 

wpływu Aksina na własności modeli SUSY i na historię wczesnego 

Wszechświata. 

Obliczenia QCD posłużą do opisu przeprowadzanych i planowanych 

eksperymentów (RHIC, JLAB, EIC, LHC) oraz do oceny efektów nie-

perturbacyjnych QCD i stanów związanych oraz do opisu struktury nu-

kleonu. 

W szczególności przeprowadzone analizy przybliżą nas do rozwiązania 

zagadki pochodzenia spinu nukleonowego. Posiądziemy także lepsze 

zrozumienie dynamiki zderzeń hadronów  szczególnie w ramach BFKLu. 

Wyznaczone zostaną uogólnione funkcje struktury partonów. Prace teo-

retyczne nad kwantowaniem modelu kosmologicznego typu Bianchi 

pozwolą na lepsze zrozumienie ewolucji bardzo wczesnego Wszechświa-

ta a w szczególności mogą przyczynić się do wyjaśnienia pochodzenia 

zjawiska inflacji oraz natury ciemnej energii 

II. FIZYKA JĄDROWA 

II.1 Badania reakcji jądrowych przy 

niskich i pośrednich energiach 

(kontynuacja zadania) 

- Celem zadania są: poznanie mechanizmu zderzeń jądro-jądro bada-

nych w eksperymentach kolaboracji CHIMERA w INFN-LNS w 

Katanii (Włochy), badanie wpływu wzbudzeń niekolektywnych na 

rozkład barier: analiza wyników eksperymentu w którym bada się 

zależność Q-widma w rozpraszaniu 
20

Ne+
92

Zr, 
118

Sn od energii wiąz-

ki, wykonanie pomiarów rozkładu barier dla reakcji 
24

Mg+
90,92

Zr, 

wykonanie obliczeń Metodą Kanałów Sprzężonych przy zastosowa-

niu Teorii Macierzy Stochastycznych. 

- Kontynuowanie współpracy z zespołami w CEA Saclay i INFN w 

Padwie dotycząca eksperymentów z radioaktywnymi wiązkami. 

Współprace są finansowane przez konsorcja COPIGAL i POLITA. 

- Analiza wyników eksperymentów w ramach kolaboracji CHIMERA 

w INFN-LNS w Katanii.   

- Wyniki planowanych eksperymentów oraz obliczeń pozwolą na otrzy-

manie nowych informacji  o zderzeniach ciężkich układów jądrowych 

oraz o dynamice fuzji. 

- Analiza wyników eksperymentalnych dostarczy nowych danych na 

temat struktury egzotycznych jąder  i mechanizmu reakcji. 

- Zbadanie rozkładu parametru zderzenia, transferu momentu pędu i 

transferu masy w głęboko-nieelastycznych reakcjach binarnych i proce-

sach fragmentacji ciężkich układów jądro-jądro. 

BP1 

  Celem zadania są, poznanie mechanizmu zderzeń jądro-jądro bada-

nych w eksperymentach kolaboracji CHIMERA w INFN-LNS w 

Katanii (Włochy), badanie wpływu wzbudzeń niekolektywnych na 

rozkład barier: analiza wyników eksperymentu w którym bada się 

zależność Q-widma w rozpraszaniu 20Ne+92Zr, 118Sn od energii 

wiązki, wykonanie pomiarów rozkładu barier dla reakcji 

24Mg+90,92Zr, wykonanie obliczeń Metodą Kanałów Sprzężonych 

przy zastosowaniu Teorii Macierzy Stochastycznych. 

Kontynuowanie współpracy z zespołami w CEA Saclay i INFN 

Wyniki planowanych eksperymentów oraz obliczeń pozwolą na otrzy-

manie nowych informacji o dynamice fuzji. Analiza wyników ekspery-

mentalnych dostarczy nowych danych na temat struktury egzotycznych 

jąder i mechanizmu reakcji. 

Zbadanie rozkładu parametru zderzenia, transferu momentu pędu i trans-

feru masy w głęboko-nieelastycznych reakcjach binarnych i procesach 

fragmentacji ciężkich układów jądro-jądro. 

TJ1 
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w Padwie dotycząca eksperymentów z radioaktywnymi wiązkami 

Zbadanie rozkładu parametru zderzenia, transferu momentu pędu i 

transferu masy w głęboko-nieelastycznych reakcjach binarnych i 

procesach fragmentacji ciężkich układów jądro-jądro. 

Współprace są finansowane przez konsorcja COPIGAL i POLITA. 

Analiza wyników eksperymentów w ramach kolaboracji CHIMERA 

w INFN-LNS w Katanii. Modelowanie procesów spallacji jądrowej 

wywołanej protonami, deuteronami i jonami węgla pośrednich i wy-

sokich energii, modelowanie generacji neutronów radioaktywnych 

izotopów. 

II.2 Własności i struktura jąder 

atomowych , synteza 

i stabilność jąder ciężkich. 

Egzotyczne oraz dziwne układy 

atomowe i jądrowe; własności 

materii jądrowej, zderzeń 

 jądrowych oraz produkcja  

hiperjąder 

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania jest interpretacja wyników analizy danych doświad-

czalnych jąder cezu otrzymanych w eksperymentach wykonanych w 

CERN-ISOLDE oraz przygotowanie publikacji. Analiza własności 

stanów podstawowych jąder egzotycznych we współpracy z GSI 

Darmstadt.  

Poszerzenie wiedzy odnośnie własności stanów wzbudzonych i stanów 

podstawowych  w egzotycznych  jądrach  atomowych położonych z dala 

od ścieżki stabilności.  

BP1 

 

  Celem zadania jest wyznaczenie podstawowych własności pierwiast-

ków superciężkich w tym: mas, deformacji równowagowych oraz w 

punktach siodłowych, poprawek powłokowych, energii pairing oraz 

energii rozpadów.  

Przeprowadzimy analizę wytwarzania nowych egzotycznych  ukła-

dów jądrowych. Szczególna atencja zostanie położona na zbadanie 

jader nieparzystych. Wyznaczone zostaną czasy życia dla obu naj-

ważniejszych kanałów rozpadu: rozszczepienia i rozpadu alfa. Prze-

badane zostaną mechanizmy odpowiedzialne za wzbronienia w tych 

rozpadach.  Podamy systematycznie wyznaczone bariery rozszcze-

pieniowe w ujęciu adiabatycznym dla jąder parzystych jak i nieparzy-

stych.  Wykonany zostanie rachunek rozszczepieniowy czasów życia 

z uwzględnieniem zachowania konfiguracji w procesie w jadrach 

nieparzystych. Zbadany możliwość występowania wzbudzonych 

minimów K izomerycznych w najcięższych systemach jądrowych.  

Wyznaczenie podstawowych własności jąder atomowych, ewaluacja mas 

jądrowych, ocena stabilności dla układów superciężkich w tym dla ukła-

dów nieparzystych. 

Wyznaczone masy oraz bariery rozszczepieniowe posłużą do oszacowań 

prawdopodobieństw syntezy jader superciężkich o Z=104-120 w reak-

cjach zimnej i gorącej  fuzji Wyniki obliczeń będą ważną wskazówką 

przy realizacji eksperymentu z zastosowaniem materiału tarczowego z 

kalifornu będącego mieszanką izotopów 
249-252

Cf. Tarcza taka została już 

wykonana w Oak Ridge i będzie użyta w eksperymencie z wiązką 
48

Ca w 

Dubnej. Prawdopodobne jest odkrycie nowych nuklidów, izotopów 

pierwiastka Z=118. 

W obszarze jader z cząstkami dziwnymi badanie pozwoli na zrozumienie 

reakcji (K

,

+
) materii jądrowej z nadmiarem neutronów. Zbadane zosta-

ną przejścia krytyczne materii kwarkowej w modelu Nambu-Jona Lasi-

nio w wielkim zespole kanonicznym dla nierównowagowego rozkładu 

cząstek. Obliczenie partonowej poprawki do równania stanu materii 

jądrowej na układy zawierające cząstki dziwne.  

BP2 

 

III. JĄDROWE ŹRÓDŁA ENERGII 

III.1 Rozwój narzędzi  

obliczeniowych do analiz 

bezpieczeństwa i eksploatacji 

reaktora badawczego MARIA  

(kontynuacja zadania) 

Celami zadania są: dostosowanie kompetencji zespołu do wykorzy-

stania nowych narzędzi obliczeniowych, analizy bezpieczeństwa 

reaktora MARIA i optymalizacja napromienienia materiałów tarczo-

wych. Metody i zakres prac: (i) modelowanie reaktora MARIA ko-

dami cieplno przepływowymi do analiz awarii w reaktorach jądro-

wych (jak RELAP5 i CATHARE2), (ii) prace walidacyjne, weryfika-

Optymalizacja gospodarki paliwem jądrowym oraz dostosowanie reakto-

ra MARIA do wykorzystania paliwa LEU. Zapewnienie bezpieczeństwa 

eksploatacji reaktora MARIA oraz optymalizacja procedur napromieniań 

materiałów tarczowych w reaktorze MARIA. 

Przygotowany zostanie zestaw narzędzi obliczeniowych umożliwiają-

cych wykonywanie analiz systemowych DSA i analiz PSA dla wszyst-

UZ3 
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cyjne i rozwojowe do modelowania transportu neutronów i wypalania 

paliwa z zastosowaniem między innymi kodów MCNP, SERPENT, 

APOLLO, CRONOS i TRIPOLI, (iii) testowanie modeli obliczenio-

wych w kodach neutronowych wynikami pomiarów aktywacyjnych w 

reaktorze MARIA, (iv) probabilistyczne analizy bezpieczeństwa dla 

reaktorów badawczych, w tym reaktora MARIA i rozwój narzędzi 

obliczeniowych.  Celem kontynuacji tego zadania jest również przy-

gotowanie zespołu do wykonywania deterministycznych i probabili-

stycznych analiz bezpieczeństwa dla reaktorów badawczych, w 

szczególności reaktora MARIA. Podejmowane działania będą zgodne 

z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, plano-

wanymi zmianami w ustawie Prawo Atomowe w części dotyczącej 

zastosowania metod PSA dla obiektów jądrowych oraz z inicjatywa-

mi podejmowanymi w ramach Programu EURATOM UE.  

kich trzech poziomów (od ocen prawdopodobieństwa różnych typów 

awarii wraz z awariami ciężkimi, poprzez ocenę wielkości źródeł uwol-

nienia do ocen skutków ewentualnych awarii).  

W ramach zadania zostaną również wykonane analizy właściwości fizy-

kochemicznych materiałów paliwowych aktywowanych neutronami w 

reaktorze Maria w szczególności materiałów paliwo rodnych m.in. toru.  

III.2 Rozwój narzędzi  

obliczeniowych do analiz  

bezpieczeństwa  

i optymalizacji eksploatacji 

lekkowodnych reaktorów  

energetycznych  

(kontynuacja zadania) 

Budowa kompetencji zespołu oraz wyposażenie zespołu w nowocze-

sne narzędzia analityczne w zakresie analiz bezpieczeństwa jądrowe-

go oraz optymalizacji kampanii paliwowej wodnych reaktorów ener-

getycznych. Metody i zakres prac to: (i) rozwój narzędzi obliczenio-

wych do analiz optymalizacyjnych kampanii paliwowych lekkowod-

nych reaktorów energetycznych, (ii) zastosowanie kodów Monte 

Carlo do obliczeń fizycznych rdzeni reaktorów, (iii) obliczenia wyko-

rzystania toru w cyklu paliwowym reaktorów lekko-wodnych, (iv) 

prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe kodów do modelowa-

nia ciężkich awarii (jak np. SCDAPSIM, MELCOR, ASTEC), (v) 

prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe kodów cieplno-

przepływowych do analiz awarii (projektowych) w reaktorach jądro-

wych (jak np. CATHARE2, RELAP5, TRACE), (vi) modelowanie 

instalacji eksperymentalnych kodami do analiz awarii w reaktorach 

jądrowych, (vii) zastosowanie narzędzi analiz niepewności i wrażli-

wości obliczeń symulacyjnych bezpieczeństwa instalacji jądrowych, 

(viii) zastosowanie metod ocen niepewności i wrażliwości wyników 

obliczeń prawdopodobieństwa wystąpienia scenariuszy awaryjnych w 

instalacjach jądrowych. (ix) zachowanie się paliwa w czasie eksploat-

acji (analiza procesu poligonizacji ziaren paliwa dwutlenku uranu 

podczas napromieniowania neutronami),  (v) probabilistyczne analizy 

bezpieczeństwa dla lekkowodnych reaktorów energetycznych i roz-

wój narzędzi obliczeniowych. 

Wypracowane narzędzia będą mogły znaleźć zastosowanie również 

do analiz bezpieczeństwa eksperymentalnych instalacji jądrowych 

oraz instalacji przemysłowych konwencjonalnych, zwłaszcza w czę-

ści związanej z analizami ryzyka. 

Podejmowane działania będą zgodne z wytycznymi Międzynarodo-

wej Agencji Energii Atomowej, planowanymi zmianami w ustawie 

1. Ocena wiarygodności analiz przedstawionych w raportach bezpie-

czeństwa oferowanych do budowy w Polsce jądrowych bloków ener-

getycznych  

2. Szkolenie kadr dla elektrowni jądrowych. 

3. Wspomaganie projektowania eksperymentalnych instalacji jądro-

wych 

4. Zastosowanie metodyki analiz bezpieczeństwa do instalacji przemy-

słowych 

5. Możliwości udziału w pracach nad lokalizacją i wyborem technologii 

( np. szacowanie członu źródłowego). 

6. Wzrost kompetencji zespołów w zakresie analiz reaktorowych przy 

użyciu dostępnych kodów obliczeniowych, co jest kluczowe dla oce-

ny bezpieczeństwa eksploatacji reaktorów jądrowych. 

UZ3 



WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ BADAWCZYCH NCBJ W 2017r. 

7 

Lp. Nazwa zadania Cel realizacji zadania Planowane efekty naukowe i praktyczne zakład 

Prawo Atomowe w części dotyczącej zastosowania metod PSA dla 

obiektów jądrowych oraz z inicjatywami podejmowanymi w ramach 

Programu EURATOM Unii Europejskiej.  

III.3 Nowe technologie reaktorowe 

w aspekcie ich wykorzystania 

w perspektywicznych jądrowych 

cyklach paliwowych oraz jako 

źródła ciepła procesowego 

(kontynuacja zadania) 

Celami zadania są: optymalizacja efektywności recyklingu wypalo-

nego paliwa w reaktorze na neutronach prędkich, analizy charaktery-

styk bezpieczeństwa reaktorów wysokotemperaturowych (program 

HTR i Allegro), badanie charakterystyk procesów transmutacji w 

reaktorach współpracujących ze spalacyjnym źródłem neutronów. 

Metody i za-kres prac to: prace studialne i analiza możliwości recy-

klingu wypalonego paliwa jądrowego w reaktorach na neutronach 

prędkich, dynamiczne modelowanie cyklu paliwowego reaktora ener-

getycznego na stopionych solach, prace studialne dotyczące rozwoju 

reaktorów HTR, prace studialne dotyczące rozwoju reaktora prędkie-

go powielającego chłodzonego gazem (projekt ALLEGRO), wyzna-

czanie widma energetycznego neutronów w zestawie „KWINTA”, 

analiza struktury przestrzenną 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 przestrzennoenergetycznej kaskad elek-

tronowo-fotonowych wytwarzanych przez fotony i elektrony w gę-

stych ośrodkach amorficznych. Badania eksperymentalne rozszcze-

pienia wybranych izotopów aktynowców (Am, Np, Pu) naświetla-

nych neutronami spalacyjnymi w ramach projektów QUINTA, BU-

RAN w ZIBJ-Dubna i spalacyjnym źródłem neutronów w Szwecji. 

Możliwość recyklingu wypalonego paliwa; wykorzystanie reaktorów do 

wytwarzania ciepła procesowego; uczestnictwo w programach ALLE-

GRO i HTR oraz QUINTA, BURAN 

TJ1 

  Celami zadania są: analizy charakterystyk bezpieczeństwa reaktorów 

wysokotemperaturowych (program HTR i Allegro) oraz reaktora 

dwupłynowego DFR (Dual Fluid Reactor); optymalizacja efektywno-

ści recyklingu wypalonego paliwa w reaktorze na neutronach pręd-

kich, badanie charakterystyk procesów transmutacji w reaktorach 

współpracujących ze spalacyjnym źródłem neutronów.  

Metody i zakres prac to: prace studialne dotyczące rozwoju reaktorów 

HTR i DFR, prace studialne dotyczące rozwoju reaktora prędkiego 

powielającego chłodzonego gazem  (projekt ALLEGRO) oraz reakto-

ra dwupłynowego (DFR), prace studialne i analiza możliwości recy-

klingu wypalonego paliwa jądrowego w reaktorach na neutronach 

prędkich, dynamiczne modelowanie cyklu paliwowego reaktora ener-

getycznego na stopionych solach, wyznaczanie widma energetyczne-

go neutronów w zestawie „KWINTA” i/lub „BURAN”, analiza struk-

tury przestrzennoenergetycznej pola neutronowego wytwarzanego 

przez protony i elektrony w tarczach spalacyjnych Pb, Bi i U w za-

kresie energii od 100 MeV do 1 GeV oraz modelowanie struktury 

przestrzennoenergetycznej kaskad elektronowo-fotonowych wytwa-

rzanych przez fotony i elektrony w gęstych ośrodkach amorficznych 

Wykorzystanie reaktorów do wytwarzania ciepła procesowego; uczest-

nictwo w programach ALLEGRO i HTR oraz pracach studialnych nad 

reaktorem DFR; możliwość recyklingu wypalonego paliwa - biorąc pod 

uwagę znaczenie pomiaru neutronów o wysokich energiach, detektory 

średniego strumienia neutronów wykorzystujące mniejszościowe akty-

nowce mogą być bardzo użytecznym narzędziem;  oszacowanie najbar-

dziej optymalnego miejsca w ADS’ie do wypalania mniejszościowych 

aktynowców; budowa modelu reaktora z bieżącym oczyszczaniem cie-

kłego paliwa z produktów rozszczepienia 

UZ3 
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III.4 Modele wysokiej wierności 

obliczeń reaktorów 

energetycznych dostosowane do 

wysoko wydajnego 

przetwarzania danych przez 

komputery. 

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania są programy realizowane w USA (finansowane przez 

DoE) i w innych krajach o wysokim poziomie rozwoju technologicz-

nego: Nuclear Energy Advanced Modelling and Simulation (NE-

AMS) oraz Scientific Discovery through  Advanced Computing 

(SCidaC) dla opracowania wdrożenia  nowej generacji  modeli obli-

czeniowych do analiz w reżimach HPC (High Performance Compu-

ting)  wraz z metodami ocen niepewności wyników, mogą zreduko-

wać koszty konstrukcji nowych  Elektrowni Jądrowych (EJ) dużej 

skali nawet o 20%. Obliczenia dla nowych generacji reaktorów wy-

magają: modeli 3D transportu neutronów, procesów cieplno-

przepływowych, zachowania się paliwa oparte o pierwsze zasady, 

zastosowania wysokiej rozdzielczości  siatek dla  różnych  metod 

dyskretyzacji  równań różniczkowych cząstkowych w przypadku  

złożonej geometrii, wykorzystania  oraz efektywnych technik budo-

wy i manipulacji takimi siatkami,  algorytmów numerycznych 

uwzględniających  wielkoskalowość zachodzących procesów oraz 

platformy informatycznej ułatwiającej integrowanie różnorodnych  

modułów obliczeniowych  i zastosowanie wysokowydajnego prze-

twarzania (HPC) do problemów fizyki reaktorowej, analiz stanów 

przejściowych oraz symulacji awarii  całego bloku EJ. 

Efektem naukowym realizacji tematu będzie opracowany zestaw algo-

rytmów, narzędzi obliczeniowych oraz platformy HPC do zintegrowa-

nych obliczeń wieloskalowych i wielofizycznych (neutronowo-cieplno-

przepływowych) odwzorowujących wiernie procesy zachodzące w reak-

torach energetycznych. W dalszej perspektywie działania te dadzą wy-

mierne korzyści ekonomiczne, gdyż umożliwią zredukowanie kosztów 

urządzeń eksperymentalnych wykorzystywanych w procesach projekto-

wania reaktorów nowych generacji. 

UZ3 

III.5 Badanie niskowzbogaconych 

tarcz uranowych (LEU) do 

produkcji molibdenu-99 (
99

Mo) 

(kontynuacja zadania) 

Badawczy reaktor jądrowy MARIA jest jednym z kilku na świecie 

reaktorów przystosowanych do wytwarzania radioizotopów stano-

wiących bazę do produkcji radiofarmaceutyków. Od 2010 roku regu-

larnie napromieniane są w reaktorze wysokowzbogacone tarcze ura-

nowe, (HEU) które są następnie transportowane z ośrodka w Świerku 

do zakładu przerobu w Petten w Holandii. W ten sposób wnoszony 

jest istotny wkład m.in. w światową walkę z chorobami nowotworo-

wymi. W chwili obecnej działalność reaktora pokrywa ok. 18% świa-

towego zapotrzebowania na molibden-99.  

Ostatnie lata pokazały jednocześnie, że obok wzrostu zapotrzebowa-

nia zgłaszanego przez medycynę na generatory 
99

Mo/
99m

Tc, wytwa-

rzanych na bazie pozyskanego z produktów rozszczepienia 
99

Mo, 

zaistniała konieczność zmiany technologii pozyskiwania tego izoto-

pu. Działania inspirowane przez Międzynarodową Agencję Energii 

Atomowej (MAEA), wynikające z międzynarodowego porozumienia 

„Global Threat Reduction Initiative”, zmierzają do obniżenia wyko-

rzystywania tarcz wysokowzbogaconych (HEU) na rzecz tarcz ni-

skowzbogaconych (LEU) o zdecydowanie niższym wzbogaceniu w 

izotop 
235

U (<20). 

Celem realizowanego programu badań jest certyfikacja nowego typu 

uranowych tarcz dyspersyjnych o obniżonym poziome wzbogacenia 

(tarcze LEU). Zakres prac obejmuje kompleks obliczeń i analiz doty-

czących warunków neutronowych, cieplno-przepływowych, reaktyw-

Program badawczy realizowany jest we współpracy z zespołami reakto-

rów HFR (Holandia) i BR-2 (Belgia), Nuclear Research and consultancy 

Group (NRG, Holandia) oraz przy współudziale firmy Mallinckrodt 

Medical (Holandia / USA). Realnym efektem badań będzie certyfikacja 

nowej tarczy uranowej (LEU) i dopuszczenie jej do rutynowych napro-

mieniań, we wspomnianych reaktorach, w procesie wytwarzania 
99

Mo 

dla celów medycznych.  

Wyniki prac, jak i nabyte w trakcie ich realizacji doświadczenie, będzie 

stanowić istotny element w przygotowaniu i wdrożeniu technologii 

otrzymywania 
99

Mo, w planowanej realizacji projektu „Molibden-

Świerk”. Przyszła realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągniecie 

wymiernych korzyści ekonomicznych poprzez implementację nowocze-

snych rozwiązań technologicznych w skali przemysłowej. 

Prognozowany kolejny deficyt 
99

Mo na świecie, dzięki podjętym pracom 

zdefiniowanym w niniejszym zadaniu, stawia reaktor MARIA, jak i w 

przypadku realizacji projektu „Molibden-Świerk”, cały ośrodek NCBJ, 

w gronie dostawców 
99

Mo oraz  generatorów  
99

Mo/
99m

Tc dla światowej 

medycyny nuklearnej. 

EJ3 
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nościowych w trakcie napromieniania tarcz LEU w reaktorze i pod-

czas ich ekspedycji. Prace obok analiz z zakresu bezpieczeństwa 

jądrowego i radiologicznego, uwzględniają analizy dotyczące opty-

malizacji procesu napromieniania, ukierunkowane na osiągnięcie 

maksymalnej aktywności pozyskiwanego 
99

Mo.  

Końcowym celem zadania jest przeprowadzenie testowych napro-

mieniań tarcz LEU i eksperymentalna weryfikacja efektów działań w 

reaktorze MARIA poprzez wyniki uzyskane w laboratorium w Ho-

landii, a odnoszące się do pozyskanej aktywności 
99

Mo. 

III.6 Rozwój metod pomiarowych dla 

reaktorów jądrowych i innych 

urządzeń badawczych 

(nowe) 

W Zakładzie EJ3 prowadzone są prace związane z adaptacją istnieją-

cych oraz opracowywaniem nowych rozwiązań układów detekcyj-

nych do pomiarów promieniowania neutronowego, gamma, grzania 

jądrowego, temperatury itp. w warunkach silnego promieniowania. 

Detektory te są dedykowane głównie reaktorom jądrowym, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem reaktora MARIA. Oprócz tego przygoto-

wywane są projekty układów pomiarowych w innych urządzeniach i 

układach badawczych lub przemysłowych stosujących silne źródła 

promieniowania. Prace obejmują przygotowanie koncepcji pomiaro-

wej, opracowanie konkretnych rozwiązań pomiarowych i kalibracyj-

nych, aż do realizacji poszczególnych układów detekcyjnych. 

Przygotowanie układów detekcyjnych niezbędnych do realizacji prac 

badawczych i komercyjnych w reaktorze MARIA. Opracowanie metod 

pomiarowych dla silnych źródeł promieniowania jonizującego. 

EJ3 

III.7 Rozwój modeli obliczeniowych 

reaktora MARIA  

z wykorzystaniem kodów  

Monte Carlo 

(nowe) 

Przygotowanie narzędzi numerycznych i analitycznych niezbędnych 

do wykonywania dokładnych obliczeń transportu promieniowania w 

reaktorze jądrowym MARIA z zastosowanie kodów wykorzystują-

cych metodę Monte Carlo. Niezbędne jest szczegółowe odtworzenie 

geometrii oraz składów materiałowych poszczególnych elementów 

reaktora. Zarówno składy materiałowe, jak i geometria poszczegól-

nych układów są zmienne w czasie, co wymaga bieżącej ich aktuali-

zacji na podstawie innych obliczeń. 

Analiza rozkładu zatruć w matrycy berylowej. Analiza fluencji neutro-

nów w blokach reflektora grafitowego. 

EJ3 

III.8 Rozwój deterministycznego 

modelu obliczeniowego 

reaktora MARIA 

(nowe) 

Rozwój istniejącego dyfuzyjnego modelu obliczeniowego rdzenia 

reaktora MARIA. Modelowanie profilu zatruć w matrycy berylowej. 

Porównanie wyników z wynikami z modelu Monte Carlo (walidacja 

obu modeli). 

Analiza rozkładu zatruć w matrycy berylowej. Udokładnienie nadążnych 

obliczeń eksploatacyjnych. Walidacja modeli obliczeniowych (w tym 

Monte Carlo) reaktora MARIA. 

EJ3 

III.9 Rozwój narzędzi  

obliczeniowych dla  

Operatorów reaktora do  

obliczeń charakterystyk  

neutronowych rdzenia reaktora 

MARIA (nowe) 

Umożliwienie wykonywania nadążnych i prognozujących obliczeń 

eksploatacyjnych Operatorom Reaktora MARIA 

Poszerzenie kompetencji Operatorów Reaktora MARIA w zakresie na-

dążnych i prognozujących obliczeń eksploatacyjnych dla reaktora MA-

RIA 

EJ3 

UZ1 

UZ3 

IV. FIZYKA I TECHNOLOGIA PLAZMY 

IV.1 Zjawiska nieliniowe  

w ośrodkach ciągłych 

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania jest badanie teoretyczne zjawisk nieliniowych w roż-

nych ośrodkach a w szczególności badanie fizyki plazmy silnie 

sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w zde-

rzeniach ciężkich jonów, dynamika solitonów i wirów w ośrodkach 

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 RHIC i LHC.  

BP2 
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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 me-

tody WKB. 

Wyprowadzenie formuł na jedno i dwu solitonowe rozwiązania dla do-

wolnych wartości stałych występujących w równaniach opisujących 

kondensat BE i innych ośrodkach. Sformułowanie warunków całkowal-

ności równań ewolucyjnych w zmiennych lagranżowskich.  

Opracowanie nowego kodu numerycznego do badania ewolucji i oddzia-

ływania wirów kołowych w kondensacie BE, opisywanym w modelu 

Grossa – Pitaevskiego. 

IV.2 Badania rozmaitymi metodami 

diagnostycznymi emisji 

promieniowania X i gamma, 

szybkich elektronów, jonów  

i neutronów z plazmy  

w urządzeniach badawczych 

typu RPI, PF, ICF oraz  

pułapkach typu TOKAMAK 

(kontynuacja zadania) 

Badania wykonalności oraz badania koncepcyjne diagnostyki  twar-

dego promieniowania rentgenowskiego / promieniowania gamma dla 

potrzeb przyszłych reaktorów termojądrowych, w tym reaktora ba-

dawczego ITER. 

Rozwój metod diagnostyki plazmy impulsowej w oparciu o przesu-

nięcia energetyczne linii rentgenowskich na skutek jonizacji ze-

wnętrznych powłok atomowych 

Rozwijanie metod diagnostycznych plazmy, aplikowanie o realizację 

projektów naukowych finansowanych przez konsorcjum EUROfusion 

oraz przygotowanie publikacji. 

TJ3 

  Badania szybkich elektronów, które są generowane w układach typu 

Tokamak przez różne mechanizmy (run-away, ripple-born i sapra-

thermal), za pomocą detektorów wykorzystujących efekt Czerenko-

wa. Badania te będą prowadzone głównie w układach FTU we Fras-

cati i WEST w Cadarache. Zastosowanie detektorów śladowych typu 

PM-355 oraz CR-39 TASTRAK do pomiarów jonów pierwotnych i 

produktów reakcji p+
11

B w układach typu Plasma Focus (PF) oraz w 

układach laserowych. Wykazanie przydatności detektorów śladowych 

do takich pomiarów. 

Określenie parametrów czasowych, przestrzennych i energetycznych 

wiązek szybkich elektronów różnego pochodzenia. Wyznaczenie widm 

energetycznych jonów pierwotnych za pomocą metod absorpcyjnych 

oraz przy użyciu spektrometru typu Thomsona, oraz określenie ich roz-

kładów kątowych, co jest niezbędne w badaniach reakcji p+
11

B. Optyma-

lizacja wydajności tej reakcji (przez modyfikacje tarcz domieszkowanych 

borem) oraz ocena wielkości poziomu emisji wiązek szybkich protonów 

z układów typu PF. 

TJ5 

IV.3 Badanie promieniowania 

emitowanego przez strumienie 

gorącej plazmy  

i oddziaływania strumieni  

z tarczami stałymi 

(kontynuacja zadania) 

Zbadanie emisji miękkiego promieniowania rentgenowskiego w 

funkcji energii, położenia i czasu w układach RPI-IBIS, PF-360U i 

PF-1000U oraz oszacowanie wartości temperatury elektronowej w 

plazmie wytwarzanej w różnych warunkach eksperymentalnych (tj. 

przy dodatkowej iniekcji gazu i zastosowaniu różnych domieszek 

gazowych). Drugim celem jest zbadanie oddziaływania strumieni 

plazmy deuterowej z tarczami z różnych materiałów (zwłaszcza ze 

stopów żelaza). 

Uzupełnienie informacji o parametrach wytwarzanej plazmy w układach 

RPI-IBIS, PF-360U i PF-1000U oraz uzyskanie nowych danych dotyczą-

cych erozji i zmian struktury materiałów potrzebnych do konstrukcji 

przyszłych reaktorów termojądrowych. 

TJ5 

V. FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ I BADANIA MATERIAŁOWE 

V.1 Badanie fazy skondensowanej 

materii metodami jądrowymi, 

elektromagnetycznymi  

i badania teoretyczne  

(kontynuacja zadania) 

- Określenie charakterystyk struktur oraz relacji dyspersji drgań sieci 

krystalicznej i magnetycznej w podwójnych i potrójnych stopach 

metali, poddanych procesom hartowana lub wygrzewania 

- Zbadanie wpływu rozmiarów quasi dwuwymiarowych układów 

porowatych na przebieg procesów migracji wody 

- Zastosowanie obrazowania neutronowego w badaniach obiektów 

historycznych, archeologicznych i paleontologicznych 

- Wyznaczenie struktur związków farmakologicznie czynnych 

- Poznanie wpływu poszczególnych parametrów procesów technologicz-

nych na występowanie konkretnych typów uporządkowania atomowego i 

magnetycznego oraz na właściwości materiałów magnetycznych.  

- Określenie parametrów kinetyki nasączania i schnięcia złożonych ukła-

dów porowatych. 

- Uzupełnienie badań archeometrycznych i archeobiologicznych o wyni-

ki uzyskiwane drogą obrazowania neutronowego. 

- Poznanie struktur krystalicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych 

w związkach farmakologicznie czynnych. 

FM1 
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V.2 Mechaniczne i strukturalne 

metody diagnozowania 

materiałów poddanych  

działaniu czynników  

eksploatacyjnych 

(kontynuacja zadania)  

temat zmodyfikowany 

Głównym celem realizowanych w Laboratorium Badań Materiało-

wych zadań i eksperymentów jest badanie wpływu promieniowania 

na właściwości mechaniczne i strukturalne materiałów wykorzysty-

wanych przez energetykę jądrową i termojądrową. Duży nacisk kła-

dziony jest na badania nanomechaniczne implantowanych materiałów 

dedykowanych IV generacji reaktorów jądrowych. Prowadzone są 

również badania wpływu promieniowania gamma na korozję stali 

kwasoodpornej. Materiał ten służy do budowy przechowalników 

paliwa wypalonego – prace realizowane są w ramach projektu koor-

dynowanego przez Międzynarodową Agencję Atomistyki. Opraco-

wywana jest metodyka badań odporności na korozję naprężeniową 

stali austenitycznej chromowo-niklowej w środowisku symulującym 

wodę morską. Ponadto prowadzone są badania właściwości mecha-

nicznych i strukturalnych stali typu ODS oraz rozwijane są kompe-

tencje pracowników laboratorium w zakresie wytwarzania nowych 

materiałów i powłok ochronnych. Pracownicy laboratorium wykorzy-

stują narzędzia matematyczne służące modelowaniu wpływu promie-

niowania na właściwości mechaniczne strukturalne materiałów ją-

drowych. Laboratorium realizuje wszelkie potrzebne działania mające 

na celu utrzymanie akredytacji PCA i UDT. W ramach prac statuto-

wych LBM prowadzi badania elementów konstrukcyjnych reaktora 

MARIA  metodami nieniszczącymi. 

Badanie wpływu promieniowania neutronowego i gamma oraz implanta-

cji jonowej na właściwości mechaniczne i strukturalne ma na celu ocenę 

„czasu życia” materiałów konstrukcyjnych poddanych działaniu rzeczy-

wistym warunkom pacy, tj. obciążenie mechaniczne, termiczne i radia-

cyjne.  

Wyniki badań odporności korozyjnej stali kwasoodpornych na działanie 

środowiska zbliżonego naturalnemu składowaniu odpadów promienio-

twórczych, są wykorzystywane do sporządzenia międzynarodowego 

raportu technicznego oceniającego stan aktualnych kontenerów służą-

cych przechowywaniu materiałów radioaktywnych. Prowadzone przez 

młodych naukowców badania stali typu ODS, miniaturyzacji próbek, 

wytwarzania nowych materiałów i powłok ochronnych stanowią przy-

czynek do dalszych prac nad materiałami stosowanymi w IV generacji 

reaktorów jądrowych. Efektem prowadzonych prac badawczych jest 

sprecyzowaniu tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. 

Wszystkie realizowane badania naukowe są publikowane w międzynaro-

dowych czasopismach naukowych a kadra laboratorium systematycznie 

uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyniki 

badań elementów konstrukcyjnych reaktora MARIA zwiększą bezpie-

czeństwo jego eksploatacji. 

LBM 

V.3 Zastosowanie metod  

jądrowych w badaniach  

materiałowych i biologicznych 

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania jest badanie oddziaływania cząstek naładowanych na 

żywe komórki o symbolu CHO-K1 na stanowisku radiobiologicznym 

cyklotronu U200P. Współpraca z IFD UW, ŚLCJ, IHP Kielce, 

ICHTJ. 

Zmiana liniowego transferu energii w możliwie szerokim zakresie po-

zwoli na określenie stopnia przeżywalności komórek. 

BP1 

  Badanie struktury sieci krystalicznej materiałów, defektów poimplan-

tacyjnych i efektywności domieszkowania, badania archeometryczne 

Poszukiwanie materiałów dla mikroelektroniki (diody świecące), publi-

kacje, wystąpienia konferencyjne   

FM2 

V.4 Plazmowa Inżynieria 

Powierzchni 

(kontynuacja zadania) 

temat zmodyfikowany  

Wytwarzanie powierzchni o zadanych parametrach, modyfikacja 

metod Plazmowej Inżynierii Powierzchni, synteza nowych materia-

łów 

Synteza nowych materiałów m.in. dla mikroelektroniki, opracowywanie 

nowych metod i warunków syntezy, publikacje, wystąpienia konferen-

cyjne  

FM2 

V.5 Impulsowe metody plazmowej 

i jonowej modyfikacji  

materiałów 

(nowe)  

Modyfikacja właściwości powierzchni materiałów strumieniami pla-

zmy gorącej, implantacja oraz impulsowe wygrzewanie   

Modyfikacja powierzchni materiałów używanych w wielu dziedzinach 

techniki – mechanice, energetyce i mikroelektronice, publikacje, wystą-

pienia konferencyjne  

FM2 

VI. FIZYKA I TECHNIKA AKCELERATORÓW 

VI.1 Akceleratory i detektory  

do zastosowań medycznych, 

przemysłowych i naukowych 

(kontynuacja zadania) 

Zadanie obejmuje: obliczenia i projektowanie układów  przyspiesza-

jących oraz innych komponentów akceleratorów, w szczególności 

obliczenia dynamiki i optyki wiązek oraz symulacje Monte Carlo 

głowic, kolimatorów, osłon itp. strojenie, pomiary mikrofalowe wy-

konanych elementów i układów, projektowanie i budowa stanowisk 

eksperymentalnych.  

Wyniki obliczeń, budowa i pomiary modeli, elementów i podzespołów 

opracowywanych urządzeń, usługi obliczeniowe na potrzeby ZDAJ I 

zewnętrznych klientów. 

W efekcie prowadzonych prac opracowywane będą nowe urządzenia 

oraz kolejne generacje produkowanych już akceleratorów i detektorów, 

używanych między innymi w wiodących projektach międzynarodowych, 

TJ1 
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Głównym celem zadania jest poszerzanie wiedzy, zdobywanie no-

wych umiejętności z zakresu akceleratorów i detektorów, wykorzy-

stywanie posiadanej wiedzy teoretycznej, technicznej i technologicz-

nej do uczestnictwa w projektach naukowych i aplikacyjnych. 

Ponadto zadanie obejmuje prace nad wykorzystaniem igły fotonowej 

do radioterapii HDR Igła fotonowa (IF) aktualnie jest stosowana w 

jednofrakcyjnej brachyterapii dawką od 16 do 20 Gy, podawanej w 

czasie od 5 do 40 min. Opracowywana przez Zespół IF o zwiększonej 

odporności mechanicznej pozwala myśleć o rozszerzeniu aplikacji 

takiej IF o metodę HDR. Brachyterapia HDR sprowadza się do 4÷5 

sesji naświetlania dawkami 4÷6 Gy. Napromieniowywanie IF metodą 

HDR stwarza nowe możliwości radioterapii. Badanie tych możliwo-

ści i ich uwarunkowań jest przedmiotem planowanego zadania. 

Wykona-nie lampy rtg do badań składu pierwiastkowego materiałów 

metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF) 

takich jak eksperyment GBAR w CERN. 

Planowanym efektem prac nad IF jest możliwość rozszerzenia aplikacji 

IF na radioterapię raka skóry, szyjki macicy, czy rektum. Lampa rtg 

pozwoli na pomiary składu pierwiastkowego wybranych materiałów 

metoda XRF. 

VII. ELEKTRONIKA I DETEKTORY 

VII.1 Nowe techniki detekcyjne oraz 

ich zastosowanie w medycynie 

nuklearnej, monitoringu przejść 

granicznych oraz  

eksperymentach fizycznych  

(kontynuacja zadania) 

Celem realizacji zadania jest charakteryzowanie nowej generacji 

scyntylatorów oraz fotodetektorów światła scyntylacyjnego. W ra-

mach nawiązanej w zeszłym roku współpracy z zespołami z Wake 

Forest University (WFU, USA) oraz Institute for Scintillation Mate-

rials (ISMA, Ukraina) przeprowadzona będzie seria eksperymentów 

w celu charakteryzacji własności scyntylacyjnych CsI domieszkowa-

nych Talem w zakresie temperatur od -70C do +20C oraz w tempera-

turze ciekłego azotu. Scyntylatory z dużą zawartością fluoru będą 

badane pod kątem zastosowania w detekcji neutronów prędkich. W 

ramach współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w 

Dubnej (ZIBJ, Rosja) prowadzone będą badania zniszczeń radiacyj-

nych powstałych w fotopowielaczach krzemowych (SiPM) oraz scyn-

tylatorach w wyniku oddziaływania dużego strumienia neutronów 

termicznych i prędkich. Różnego typu fotopowielacze krzemowe o 

dużych rozmiarach (24x24 mm2), będą badane pod kątem ich poten-

cjalnego zastosowania w medycynie nuklearnej, monitoringu przejść 

granicznych oraz eksperymentach fizycznych. 

Wyniki pomiarów wykonanych dla CsI:Tl w szerokim zakresie tempera-

tur będą wykorzystane przez grupę z WFU do rozwoju modelu opisują-

cego odpowiedź scyntylatorów na promieniowanie jonizujące. Wnioski z 

pomiarów i symulacji będą wykorzystane podczas produkcji w ISMA 

nowych materiałów scyntylacyjnych. Planowana jest prezentacja wyni-

ków przeprowadzonych pomiarów konferencji naukowych oraz ich pu-

blikacje w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Zdo-

byte podczas badań doświadczenie będzie wykorzystane do realizacji 

projektów badawczych oraz współpracy w ramach kontraktów prowa-

dzonych w przyszłych latach (C-BORD, Ram ScaN, POLONIUM). 

TJ3 

VII.2 Specjalne detektory krzemowe 

stosowane w eksperymentach 

fizycznych i ochronie 

środowiska  

(kontynuacja zadania) 

Celem realizacji zadania jest opracowanie i badanie nowych typów 

spektrometrycznych detektorów półprzewodnikowych oraz modyfi-

kacja opracowanych metod ich wytwarzania. Prowadzone będą  prace 

nad modyfikacją kontaktów omowych i złącz w detektorach krzemo-

wych z wysokooporowego krzemu typu P o oporności właściwej 

60-90 [kOhm.cm] dla spektrometrii promieniowania X, cząstek alfa i 

beta oraz kontynuowanie prac nad opracowaniem detektorów ortogo-

nalno-paskowych z krzemu kompensowanego litem (komora Comp-

tona). 

Planowane jest również przygotowanie układów pomiarowych z fotode-

tektorami półprzewodnikowymi do charakteryzacji scyntylatorów w   

temperaturze ciekłego azotu. 

W ramach zadania realizowane będą również konsultacje, regeneracje i 

naprawa detektorów germanowych i krzemowych na zasadach komer-

cyjnych. 

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 

TJ3 
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postaci wystąpień konferencyjnych i opublikowane w czasopismach 

naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

VII.3 Elektronika fizyki 

eksperymentalnej i systemy 

spektrometryczne 

promieniowania jądrowego 

(kontynuacja zadania)  

tytuł zmodyfikowany 

1. Prace związane z rozwojem części elektronicznej pod kątem re-

dukcji szumów, oprogramowania układu FPGA układów akwizycji 

Tukan DSP oraz Tukan8k USB. Rozwój oprogramowania obsługują-

cego Tukana DSP, oraz Tukana8k. 

2. Proponowane prace badawczo rozwojowe mają na celu stworzenie 

układów akwizycji danych, które przy wykorzystaniu szybkich prze-

tworników A/C (>100MSPS) są w stanie analizować sygnały bezpo-

średnio z detektora, bez konieczności użycia analogowych układów 

kształtujących impulsy spektrometryczne (wzmacniacze, przed-

wzmacniacze). Proponowana metoda pozwala na analizę impulsów o 

czasach trwania rzędu   10-100 ns zamiast impulsów z przedwzmac-

niacza rzędu mikrosekund (3 rzędy wielkości różnicy). Efektem pro-

ponowanego rozwiązania będzie możliwość rejestracji znacznie 

większej liczby zdarzeń w jednostce czasu, w porównaniu z aktualnie 

wykorzystywanymi układami. 

3. Wkład własny NCBJ do projektu ENS i Eurofusion. 

1. Spodziewany rezultat, to poprawa parametrów widma, oraz dodanie 

nowych funkcjonalności w oprogramowaniu układów. 

2. Opracowanie odpowiednich algorytmów cyfrowego przetwarzania 

sygnałów spektrometrycznych (efekt naukowy), stworzenie analizatora 

wielokanałowego (urządzenia) o opisanych właściwościach, które może 

być wykorzystane wewnętrznie w NCBJ do realizacji pomiarów spek-

trometrycznych, lub ew. mogłoby być skomercjalizowane (efekty prak-

tyczne). 

3. Planowane efekty zgodne z celami realizowanych harmonogramów 

projektu.  

TJ4 

VII.4 Rozwój serwisów do zdalnego 

udostępniania zasobów 

obliczeniowych 

(nowe) 

Rozwój narzędzi do zdalnego udostępniania zasobów obliczeniowych 

klastra CIŚ. Narzędzia takie uatrakcyjnią ofertę klastra dla użytkow-

ników oraz zmniejszą obciążenie administratorów. Są dobrym narzę-

dziem do komercyjnego wykorzystania zasobów klastra. 

Ulepszone/nowe serwisy zdalnego dostępu do klastra wykorzystywane w 

zastosowaniach naukowych i komercyjnych 

UZ1 

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

VIII.1 Zastosowanie metod i technik 

jądrowych w ochronie 

środowiska i przemyśle  

i w pomiarach czystości  

powietrza 

(kontynuacja zadania) 

temat zmodyfikowany 

1. Badania nad wykorzystaniem wiązki elektronów z akceleratora do 

oczyszczania gazów odlotowych z różnych instalacji przemysłowych. 

2. Badanie jakości powietrza atmosferycznego w wybranych lokali-

zacjach. 

Publikacje w renomowanych czasopismach, zgłoszenia patentowe, reali-

zacja umów na wykonanie badań z użyciem wiązki elektronów z akcele-

ratora ILU-6M oraz umów na wykonanie pomiarów jakości powietrza w 

wybranych lokalizacjach. 

TJ4 

VIII.2 Metody dozymetrii  

i mikrodozymetrii dla ochrony 

radiologicznej, medycyny  

i ochrony środowiska 

(kontynuacja zadania) 

1. Rozwój metod dozymetrii promieniowania mieszanego z wykorzy-

staniem komór i metod rekombinacyjnych (od badania zjawisk pod-

stawowych jonizacji i rekombinacji jonów w gazach, dyfuzji wstecz-

nej, zależności dawki względem liniowego przekazania energii (ang. 

LET) przez projektowanie i konstruowanie rekombinacyjnych komór 

jonizacyjnych, metrologię wzorcowych pól promieniowania miesza-

nego wspieranego warsztatem obliczeniowym Monte Carlo - 

MCNPX i FLUKA. 

2. Interdyscyplinarne badania nad terapią BNCT w wiązce neutronów 

epitermicznych (dozymetria i ochrona radiologiczna, radiobiologia, 

radiochemia, fizyka radiacyjna).   

3. Opracowanie metod szacowania dawek w innowacyjnych terapiach 

1. Utrzymanie wiodącej roli Polski w zakresie dozymetrii promieniowa-

nia mieszanego. Opracowanie nowych detektorów i przyrządów do pro-

wadzenia badań w zakresie dozymetrii oraz do rutynowej dozymetrii w 

ochronie radiologicznej i medycynie. Utrzymanie i/lub rozszerzenie 

zakresu akredytacji jedynego w Polsce akredytowanego Licznika Całego 

Ciała i jednego z dwóch w Polsce akredytowanych Liczników Promie-

niowania Tarczycy. Utrzymanie jedynego w Polsce wzorcowego pola 

promieniowania neutronowego (z towarzyszącym promieniowaniem 

gamma). 

2. Wyprowadzenie z reaktora MARIA unikalnej wiązki neutronów epi-

termicznych o gęstości ~10
9
 (wiązka BNCT). Tego rodzaju wiązka bę-

dzie jedyną w Europie (kilka na świecie) i przeznaczona będzie m.in. do 

LPD 
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przeciwnowotworowych – terapia protonowa terapia borowo-

neutronowa (ang. BNCT) i metoda radioembolizacji (ang. SIRT).   

4. Badania radionuklidów naturalnych i wysokoenergetycznej skła-

dowej promieniowania kosmicznego w sieci pomiarowej Świ-

der/Otwock – Hornsund – Kasprowy Wierch. 

5. Opracowanie detektorów i metod dozymetrycznych charakteryzu-

jących własności elektronicznych źródeł promieniowania X stosowa-

nych w medycynie.  Nanodozymetryczna charakteryzacja oddziały-

wania wysokoenergetycznych jonów węgla i elektronów Augera w 

radioterapii celowanej (urządzenie Jet Counter). 

 

badań związanych z terapią borowo-neutronową (BNCT). 

3. Przeprowadzenie obliczeń i ich weryfikacja z pomiarami na fantomach 

ludzkich w warunkach klinicznych i na modelu zwierzęcym. 

4. Uruchomienie sieci pomiarowej pozwalającej na korelację parametrów 

geofizycznych na różnych szerokościach geograficznych oraz umożli-

wienie rejestracji wysokoenergetycznych cząstek wytwarzanych w wyni-

ku zdarzeń słonecznych SPE/GLE. 

5. Opracowanie detektorów i aparatury, jako wyposażenie pracowni 

fizyki medycznej stosującej elektroniczne źródła promieniowania X w 

medycynie. Poszerzenie wiedzy na temat podstaw nowej metody tzw. 

nanodozymetrii do fizycznej charakteryzacji perspektywicznych metod 

radioterapii nowotworów. Tworzenie podstaw nowych metod metrologii 

promieniowania jonizującego (w perspektywie nowy rodzaj wzorca). 

Opracowanie nowych detektorów i przyrządów do prowadzenia badań w 

zakresie neutronowej dozymetrii środowiskowej. 

VIII.3 Implementacja oraz badania 

polikapilary  

dla promieniowania X  

z zastosowaniem lamp 

rentgenowskich "NALR" 

(kontynuacja zadania) 

temat zmodyfikowany 

Zadanie polega na integracji polikapilary z lampą rentgenowską, 

następnie pomiarach widma fluorescencyjnego XRF. 

Porównane zostaną widma fluorescencyjne zarówno z użyciem jak i 

bez użycia polikapilary w lampie rentgenowskiej. Przeprowadzony 

zostanie pomiar dawki promieniowania wychodzącego z polikapilary 

przy pomocy folii dozymetrycznych gafhromic. 

Planowane jest określenie, czy użycie polikapilary zwiększy strumień 

promieniowania rentgenowskiego wychodzący z lampy RTG (skupienie 

wiązki X). Rozpoznany zostanie rozkład przestrzenny (2D) dawki pro-

mieniowania wychodzącego z polikapilary. Określona zostanie jakość 

widma fluorescencyjnego XRF po zastosowaniu polikapilary. 

TJ4 

VIII.4 Rozwój narzędzi analiz 

oddziaływania obiektów 

jądrowych i przemysłowych na 

środowisko oraz narzędzi 

dialogu ze społeczeństwem  

w zakresie energetyki jądrowej 

(kontynuacja zadania) 

Podstawowe cele zadania to: rozwój narzędzi obliczeniowych i anali-

tycznych do określenia wpływu obiektów jądrowych i dużych insta-

lacji przemysłowych na ludzi i środowisko. Metody i zakres prac 

obejmują:  

- rekonstrukcję tzn. identyfikację członu źródłowego za pomocą tech-

nik stochastycznych np. z wykorzystaniem technik bayesowskich,   

- śledzenie rozwoju sytuacji po uwolnieniach niebezpiecznych sub-

stancji do atmosfery, środowiska wodnego i gleby, w szczególności 

opracowanie dedykowanych modeli transportu i dyspersji skażeń w 

skali miejskiej, 

- modelowanie dynamiki przestrzenno-czasowej zanieczyszczeń 

pyłami zawieszonymi,  

- monitoring radionuklidów naturalnych i wprowadzanych do atmos-

fery substancji niebezpiecznych w wyniku awarii instalacji lub in-

nych działań człowieka (np.  militarnych lub aktów terrorystycz-

nych), 

- ocenę skutków uwolnień substancji niebezpiecznych  na zdrowie 

człowieka i środowisko. 

Celem również będzie wypracowanie platformy do dialogu z różnymi 

grupami społecznymi (głównie w Polsce północnej) w zakresie loka-

lizacji elektrowni jądrowej. Także wypracowanie narzędzi do sku-

1/ Analizy zagrożeń od obiektów jądrowych budowanych na terytorium 

krajów sąsiadujących.  

2/ Ocena lokalizacji i budowy obiektów jądrowych w Polsce w aspekcie 

oddziaływania na ludzi i środowisko.  

3/ Rozwój kompetencji w Polsce w w/w zakresie, możliwość prowadze-

nia szkoleń. 

4/ Analiza przypadków,  metod dialogu i opracowanie wniosków doty-

czących społecznego odbioru energetyki jądrowej. 

UZ3 
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tecznej i poglądowej prezentacji aspektów naukowych i technicznych 

energetyki jądrowej. 

VIII.5 Prognozowanie  

rozprzestrzeniania się  

zanieczyszczeń w atmosferze 

(nowe) 

Przewidywanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zostanie udo-

stępnione jako usługa obliczeniowa. 

Dostępna będzie przez interface graficzny na portalu WWW. Obli-

czenia wykonywane są przy użyciu modeli FLEXPART (FLEXible 

PARTicle dispersion model) i WRF (Weather Research and Foreca-

sting), zaimplementowanym na maszynach CIŚ. Pierwszy z nich 

modeluje dyfuzję, dryf i reakcje cząstek w atmosferze, a drugi daje 

prognozę pogody w skali pośredniej, jako podstawę do obliczeń dys-

persji. 

 

Narzędzie przewidziane do wykorzystania  przez PAA i inne instytu-
cje rządowe lub komercyjnie. 

UZ1 

VIII.6 Rozwój narzędzi analizy  

danych medycznych przy pomo-

cy metod uczenia maszynowego 

(zadanie kontynuowane) 

temat zmodyfikowany 

Celem naukowym jest opracowanie, we współpracy ze Szpitalem 

Bielańskim w Warszawie, metod diagnostycznych, które mogłyby 

stanowić narzędzie wspomagające pracę lekarzy. 

1. Opracowanie metody oszacowania prawdopodobieństwa nieplanowa-

nych powtórnych przyjęć tych samych pacjentów z tą samą jednostką 

chorobową (remisji) w oznaczonym czasie. 

2. Opracowanie procedury kategoryzacji chorób pacjentów, przy wyko-

rzystaniu analizy skupień, jako narzędzia wspomagającego pracę lekarzy 

UZ1 

VIII.7 Prowadzenie badań  

bio-medycznych (Bio-med)  

z wykorzystaniem technik HPC 

oraz konsolidacja tematyki 

(zadanie kontynuowane) 

temat zmodyfikowany 

- Opracowanie wydajnego algorytmu rekonstrukcji obrazów z skane-

rów ToF-PET pokrywających pełne ciało pacjenta 

- Badania nad metodyką symulacji skanerów ToF-PET w szczególno-

ści  nad wydajnością pełnych symulacji 

- Opracowanie prototypu serwisu odpowiedzialnego za zdalną rekon-

strukcję obrazów PET 

- Badania nad zapewnieniem bezpieczeństwa i integralności rekon-

strukcji danych medycznych w chmurze obliczeniowej 

Efekty: wystąpienia konferencyjne, publikacje, prototyp serwisu; w re-

zultacie oczekiwane jest pozyskanie finansowania w konkursach organi-

zowanych przez NCN i NCBiR na dalszy rozwój tematyki.  

UZ1 

IX. WYTWARZANIE PREPARATÓW I ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA DO CELÓW MEDYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I NAUKOWYCH. METROLOGIA 

PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO. 

IX.1 Opracowywanie metod 

otrzymywania, charakterystyka  

i wstępna ocena przydatności 

nowych prekursorów  

oraz nośników dla izotopów  

promieniotwórczych do 

diagnostyki i terapii  

(kontynuacja zadania) 

Celem zadania jest: - badanie procesów wydzielania i separacji radio-

nuklidów z roztworów stanowiących mieszaniny izotopów promie-

niotwórczych powstałych podczas przerobu napromieniowanych 

tarcz; - opracowanie metod znakowania radionuklidami różnych 

ligandów otrzymywanych na drodze syntezy chemicznej i na drodze 

modyfikacji substancji biologicznych; - badania biologiczne in vitro i 

in vivo; - opracowanie nowych potencjalnych radiofarmaceutyków do 

diagnostyki i terapii celowanej; - uzyskanie informacji niezbędnych 

do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej produktów radiofar-

maceutycznych; - opracowanie metod kontroli jakości radiofarmaceu-

tyków; - opracowanie metody wytwarzania i hermetyzacji zamknię-

tych źródeł promieniotwórczych stosowanych w medycynie, przemy-

śle i nauce. 

Prezentacja wyników na sympozjach i konferencjach krajowych i mię-

dzynarodowych . Przygotowanie publikacji w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym. Przygotowanie radiofarmaceutyków i ich prekurso-

rów do przeprowadzania eksperymentów medycznych w szpitalach. 

Przygotowywanie radiofarmaceutyków z zastosowaniem nowo otrzyma-

nych izotopów. Złożenie dokumentacji rejestracyjnych w odpowiednich 

urzędach, a w dalszej perspektywie otrzymanie zgody na dopuszczenie 

do obrotu nowych produktów leczniczych i prekursorów radiofarmaceu-

tycznych. P
O

L
A
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O
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IX.2 Opracowanie bezwzględnych 

metod pomiaru aktywności 

radionuklidów krótkożyciowych 

wykorzystywanych  

w medycynie nuklearnej  

(kontynuacja zadania) 

Do wzorcowania aparatury pomiarowej w pracowniach izotopowych 

zakładów medycznych, naukowych i w innych działach gospodarki 

niezbędne są wzorce promieniotwórczości radionuklidów. Głównym 

parametrem wzorca jest jego aktywność. Dokładność i wiarygodność 

określenia tych parametrów jest miarą jakości wzorca. 

W Laboratorium Wzorców Radioaktywności NCBJ OR POLATOM 

wspomniane parametry określane są przy pomocy metod bezwzględ-

nych: metody potrójno-podwójnych koincydencji TDK, 4p(LS)-g 

koincydencji i antykoincydencji oraz X-g koincydencji. Ważną rolę 

odgrywa tu dobranie odpowiednich parametrów pomiarowych dla 

określonego radionuklidu z uwzględnieniem charakteru rozpadu, jego 

złożonego schematu bądź bardzo krótkiego okresu półtrwania. 

Radionuklidy o bardzo krótkim okresie półtrwania są coraz inten-

sywniej wykorzystywane w medycynie nuklearnej do diagnozowania 

szerokiego zakresu schorzeń. Ich zaletą jest minimalizacja dawki 

otrzymanej zarówno przez pacjenta jak i personel medyczny.  

W szczególności, coraz lepsza dostępność β+-emiterów wraz ze 

wzrastającą wydajnością skanerów pozytronowej tomografii emisyj-

nej (PET) przyczynia się do coraz szerszego stosowania tej metody. 

Celem projektu jest opracowanie ujednoliconych i odtwarzalnych 

procedur bezwzględnego pomiaru aktywności radionuklidów krótko 

życiowych za pomocą układów Państwowego Wzorca J. M. A. P. R., 

które umożliwią uzyskanie dla tych radionuklidów wzorców aktyw-

ności pierwszego rzędu o akceptowalnej niepewności oraz walidacja 

wspomnianych metod na drodze porównań międzynarodowych. Jed-

nocześnie zostanie opracowana metoda wzorcowania układów pomia-

rowych wykorzystywanych w zakładach medycyny nuklearnej, co 

umożliwi zapewnienie jakości wykonywanych pomiarów przez za-

chowanie spójności pomiarowej z Państwowym Wzorcem. 

 

Efektem realizacji zadania będzie opracowanie i zwalidowanie procedur 

bezwzględnego pomiaru aktywności radionuklidów krótko życiowych za 

pomocą układów Państwowego Wzorca J. M. A. P. R. Jednocześnie 

zostaną wywzorcowane układy do względnych pomiarów aktywności, co 

umożliwi zachowanie spójności pomiarowej dla radionuklidów krótko-

życiowych z Państwowym Wzorcem. Ostatecznie opracowane metody 

pomiaru aktywności zostaną wdrożone do praktyki pomiarowej Labora-

torium Wzorców Radioaktywności, a jego zakres akredytacji zostanie 

rozszerzony o wzorce odpowiednich radionuklidów. 

P
O

L
A

T
O

M
 

X. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA 

X.1 Edukacja, szkolenia  

i popularyzacja  

(kontynuacja zadania) 

Cele realizowane przez Dział Edukacji i Szkoleń obejmują:  zajęcia 

edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na temat promieniowania; 

organizowanie wystaw; - prowadzenie kursów ochrony radiologicz-

nej i bezpieczeństwa jądrowego dla pracowników NCBJ 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 radiolo-

gicznej; prowadzenie szkoleń dla kadr odpowiedzialnych za rozwój w 

Polsce energetyki jądrowej; prowadzenie edukacyjnych i popularyza-

cyjnych stron internetowych z dziedziny fizyki jądrowej; organizację 

zwiedzania laboratoriów NCBJ, (reaktor MARIA, LBM, ZDAJ i in.); 

Podniesienie poziomu wiedzy w dziedzinie ochrony radiologicznej, 

energii i bezpieczeństwa jądrowego. 

SE 
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wydawanie materiałów edukacyjnych (plakaty edukacyjne i broszu-

ry); współorganizowanie ogólnopolskiego konkursu uczniowskiego 

„Fizyczne Ścieżki”; uczestnictwo w Festiwalach Nauki w Warszawie 

i innych miastach oraz Piknikach Naukowych; prowadzenie wykła-

dów na zaproszenie bezpośrednio w szkołach. 

  W Łodzi, Poznaniu i Warszawie prowadzone będą warsztaty Ma-

sterclasses „Hands on Particle Physics” dla uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych. 

W warsztatach Masterclasses „Hands on Particle Physics” uczestniczy w 

Polsce ok. 200 uczniów i kilkunastu nauczycieli rokrocznie. 

BP4 

 


