
WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ BADAWCZYCH NCBJ W 2018 ROKU  

Lp Nazwa zadania Cel realizacji zadania Planowane efekty naukowe i praktyczne Zakład 

I. FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CIĘŻKICH JONÓW I PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO 

I.1 Oddziaływanie hadronów 
i jąder wysokich i pośrednich 
energii.  
(kontynuacja zadania) 

Zespoły z NCBJ uczestniczą w eksperymentach przy LHC 
w ośrodku CERN: CMS, LHCb i ALICE. 
 
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 zespół systemu wyzwalania na 
miony oraz analiza poszukiwania efektów spoza Modelu 
Standardowego (poszukiwanie masywnych długożyjących 
naładowanych cząstek). 
 
Celem prac zespołu LHCb jest badanie naruszenia symetrii CP 
w rozpadach ciężkich zapachów, sprawdzanie symetrii CPT 
i niezmienniczości względem transformacji Lorentza, jak 
również poszukiwanie hadronowych stanów egzotycznych 
zawierających kwark powabny lub piękny, przewidywanych 
przez QCD. 
 
 
 
W eksperymencie ALICE badane są zderzenia 
relatywistycznych jąder, a w szczególności produkcja 
bezpośrednich fotonów. 
 
Celem prac eksperymentu NA61 przy SPS w CERN są badania 
przekrojów czynnych dla produkcji hadronów w zderzeniach 
z jądrami, co znajduje istotne zastosowanie w obliczeniach 
parametrów wiązek neutrinowych i w udoskonalaniu 
symulatorów oddziaływań hadron-jądro i jądro-jądro. 
 
W zakresie energii pośrednich celem prac jest badanie 
leptonowych rozpadów lekkich mezonów i rezonansów 
barionowych (eksperyment WASA@COSY w Julich). 
 
 
W ramach ogólnopolskiego udziału w przygotowaniach do 
eksperymentów w FAiR w Darmstadt prowadzone są prace 
dla detektora PANDA: działalność projektowa i programy dla 

 
 
 
Silne zaangażowanie grupy w oprogramowanie i przetwarzanie 
danych pozwala rozwijać kompetencje w dziedzinie najnowszych 
technik IT. 
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. 
 
Pomiary efektów naruszenia symetrii CP oraz sprawdzanie 
symetrii CPT w LHCb stanowią podstawowe testy MS i służą 
poszukiwaniu tzw. Nowej Fizyki poza MS. Poszukiwanie egzotyki 
hadronowej przyczyni się do pogłębienia zrozumienia QCD 
stanów związanych. 
Silne zaangażowanie grupy w oprogramowanie i przetwarzanie 
danych pozwala rozwijać kompetencje w dziedzinie najnowszych 
technik IT. 
 
Efektem badań ALICE będzie wyznaczenie charakterystyk plazmy 
kwarkowo-gluonowej.  
 
 
Wyniki pomiarów przekrojów czynnych dla produkcji hadronów 
w zderzeniach z jądrami (NA61) są niezbędne dla precyzyjnych 
eksperymentów neutrinowych. 
 
 
 
Badanie rzadkich rozpadów mezonów może dać ograniczenia 
dotyczące efektów naruszania podstawowych symetrii, 
dostarczyć limitów na sprzężenia hipotetycznych lekkich cząstek 
pośredniczących w oddziaływaniach z ciemną materią. 
 
Tarcza strugowa przeznaczona będzie dla detektora PANDA , 
prowadzone są jej testy i wstępne uruchamianie. 
Wyprodukowanie prototypowego detektora GEM dla detektora 
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układu sterowania i kontroli wodorowej tarczy strugowej, 
współpraca z firmą TECHTRA (Wrocławski Park 
Technologiczny) producentem folii GEM. 

PANDA. 

I.2 Oddziaływanie leptonów 
wysokiej energii. 
(kontynuacja zadania) 

Głównym zadaniem jest badanie oscylacji neutrin 
w eksperymentach T2K, Super-Kamiokande oraz 
przygotowania do kolejnych, których projektowanie trwa 
w ośrodkach CERN, FNAL (DUNE), JPARC (HyperK) i KM3Net. 
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 
od ciemnej materii i wysokoenergetycznych neutrin 
pochodzenia kosmicznego. 
 
W eksperymencie COMPASS celem kontynuowanych badań 
głęboko nieelastycznych oddziaływań wysokoenergetycznych 
leptonów jest wyznaczenie wkładu gluonów do tzw. efektu 
Siversa, związanego z orbitalnym momentem pędu partonów 
oraz badanie ekskluzywnej produkcji mezonów wektorowych. 
 
Badanie symetrii i struktury cząstek w eksperymencie 
KLOE/KLOE-2 w LNF we Frascati, związane z badaniem 
symetrii pól i struktury cząstek, jak również możliwych 
rozszerzeń Modelu Standardowego, przy niskich energiach. 

Badanie oscylacji neutrin – ważnego sygnału 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 wszechświecie.   
Badanie oddziaływań neutrin ma na celu pomiary przekrojów 
czynnych oraz lepsze zrozumienie mechanizmu oddziaływań. 
 
 
Wyjaśnienie spinowej struktury nukleonu a w szczególności roli 
orbitalnych momentów pędu kwarków i gluonów (eksperyment 
COMPASS) ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia budowy 
materii. Spodziewane jest podanie nowych informacji na temat 
uogólnionych rozkładów partonów (GPD).  
 
Badania dają wgląd w zachowanie i łamanie podstawowych 
symetrii dyskretnych CP i CPT, związki z niezmienniczością 
Lorentza, możliwe rozszerzenia Modelu Standardowego (tzw. 
ciemny foton), istotę splątania kwantowego i dekoherencji. 
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I.3 Kosmologia i astrofizyka. 
(kontynuacja zadania) 

Celem zadania są: prowadzenie badań ewolucji galaktyk i 
struktury wielkoskalowej Wszechświata przy wykorzystaniu 
danych z projektów, w których uczestniczy lub z którymi 
współpracuje zespół z NCBJ (VIPERS, VVDS, VUDS, AKARI, 
WISE), monitorowanie dużych obszarów nieba w celu 
poszukiwania poświat optycznych błysków gamma (projekt Pi 
of the Sky), badanie własności rozbłysków gamma 
(eksperyment POLAR, przygotowania do POLAR-2), badania 
własności obiektów astrofizycznych w różnych zakresach 
długości fal i skalach czasowych, badanie fal grawitacyjnych 
(projekt LIGO/VIRGO). 

Badania astrofizyczne dają wgląd w aspekty fizyki cząstek 
elementarnych niedostępne w ziemskich laboratoriach. Wyniki 
projektów kosmologii 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. rozpoczęło 
etap analizy i interpretacji naukowej pomiarów polaryzacji 
rozbłysków gamma (GRB). Wyniki pomiarów polaryzacji powinny 
pomóc zrozumieć mechanizmy powstawania GRB, w tym 
możliwości generowania promieniowania kosmicznego w GRB. 
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I.4 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: poszukiwanie implikacje danych 
z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla modeli 
supersymetrycznych (SUSY), badanie modeli SUSY i 
możliwości odkrycia sygnału SUSY w LHC (projekt MAESTRO); 
badanie możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach 
ciemnej materii (np. neutralina, jako cząstki ciemnej materii); 
zrozumienie struktury hadronów w ramach modelu 
oddziaływań silnych (chromodynamiki kwantowej, 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. 
Konstrukcja kwantowej grawitacji do opisu zjawisk 
w kontekście bardzo silnych pól grawitacyjnych specyficznych 
dla  osobliwości kosmologicznej (początek Wszechświata) 
oraz osobliwości astrofizycznych (czarne dziury). Kwantowane 
modele są prototypami scenariusza będącego generycznym 
rozwiązaniem ogólnej teorii względności (scenariusz BKL) 
w pobliżu osobliwości grawitacyjnych. Badana będzie 
dynamika klasyczna i kwantowa struktur grawitacyjnych, 
które mogą mieć znaczenie dla struktury widma CMB oraz 
fluktuacji pól kwantowej grawitacji. Oprócz tego analizowane 
będzie klasyczna oraz kwantowa dynamika czasoprzestrzeni 
w pobliżu początkowej iosobliwości czasoprzestrzennej oraz 
właściwości widma energetycznego wczesnego 
Wszechświata. 

Możliwość rekonstrukcji parametrów tzw. Minimalnych modeli 
SUSY  na podstawie danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii 
metodami bezpośrednimi i w CTA. Rozwinięte zostaną 
zaawansowane metody numeryczne oparte o statystykę 
bayesowską. Wypracowane metody posłużą do estymacji 
parametrów modeli SUSY na potrzeby przyszłych  
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 nieperturbacyjnych QCD i 
stanów związanych oraz do opisu struktury nukleonu. 
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. Realizacja planowanych 
zadań może pomóc w zrozumieniu ewolucji bardzo wczesnego 
Wszechświata oraz dynamiki zwartych obiektów astrofizycznych. 
W szczególności, może przybliżyć rozumienie pochodzenia 
jednorodności wielkoskalowej oraz niejednorodności małej skali 
struktury widma CMB, generacji mas cząstek oraz fal 
grawitacyjnych. 
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I.5 Badanie wielkich pęków 
atmosferycznych (WPA).  
(kontynuacja zadania) 

Kontynuacja opracowywania danych z eksperymentu 
KASCADE–Grande: badanie składu masowego 
promieniowania kosmicznego oraz testowanie modeli 
oddziaływań hadronów (symulacje Monte Carlo wielkich 
pęków atmosferycznych). Kontynuacja analizowania danych 
eksperymentu LOPES: lepsze zrozumienie fizyki generowania 
sygnału radiowego przez wielkie pęki oraz rozwój 
modelowania tego zjawiska. 
Udział w międzynarodowym satelitarnym eksperymencie 
JEM-EUSO: badanie promieniowania kosmicznego 
najwyższych energii, przygotowania do satelitarnego pomiaru 
Mini-EUSO, analiza wyników TA-EUSO i SPB-EUSO. 

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, 
SPB-EUSO. Modyfikacja zasilaczy wysokiego napięcia, 
dopasowanie rozmiarów do wymagań kolejnych eksperymentów 
serii EUSO. 
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I.6 Badanie tła neutronowego. 
(kontynuacja zadania) 
 

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 (KGHM, Pyhasalmi), weryfikacja pakietu 
symulacyjnego GEANT4 w zakresie transportu neutronów 
oraz budowa scyntylacyjnych detektorów neutronów dla 
zastosowań do kontroli granic (prace badawczo-rozwojowe 
i aplikacyjne). 

Porównanie tła neutronowego w kopalniach KGHM i Pyhasami 
z tłem w kopalni Slanic i w podziemnym laboratorium Gran 
Sasso. Produkcja scyntylacyjnych detektorów neutronów dla 
zastosowań do radiologicznej kontroli granic. 
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II. FIZYKA JĄDROWA 

II.1 Własności i struktura jąder 
atomowych, synteza i stabilność 
jąder ciężkich. 
(kontynuacja zadania)  

Celem zadania jest wyznaczenie podstawowych własności 
pierwiastków superciężkich w tym: mas, deformacji 
równowagowych oraz w punktach siodłowych, poprawek 
powłokowych, energii pairing oraz energii rozpadów.  
Przeprowadzimy analizę wytwarzania nowych egzotycznych  
układów jądrowych. Szczególna atencja zostanie położona 
na zbadanie jader nieparzystych. Wyznaczone zostaną czasy 
życia dla obu najważniejszych kanałów rozpadu: 
rozszczepienia i rozpadu alfa. Przebadane zostaną 
mechanizmy odpowiedzialne za wzbronienia w tych 
rozpadach. Zbadamy możliwość występowania wzbudzonych 
minimów K-izomerycznych w najcięższych systemach 
jądrowych. 
 
Badanie równania stanu gęstej materii hadronowej i plazmy 
kwarkowo-gluonowej oraz  zjawisk krytycznych 
z zastosowaniem w astrofizyce i rozpraszaniu ciężkich jonów. 
 
 
Celem zadania jest interpretacja wyników analizy danych 
doświadczalnych otrzymanych w eksperymentach 
wykonanych w CERN-ISOLDE. Przygotowanie układu 
testowego, wielodetektorowego, do pomiarów czasów życia 
stanów jądrowych, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich 
Jonów w Warszawie.  
Analiza własności stanów podstawowych jąder egzotycznych 
we współpracy z GSI Darmstadt. 
 
Rozwój metod wysokorozdzielczej spektroskopii w badaniach 
atomowych (przeniesione z IV.3). 
 

Wyznaczenie podstawowych własności jąder atomowych, 
ewaluacja mas jądrowych, ocena stabilności dla układów 
superciężkich, w tym dla układów nieparzystych. Wyznaczone 
masy oraz bariery rozszczepieniowe posłużą do oszacowań 
prawdopodobieństw syntezy jader superciężkich o Z=104-120 
w reakcjach 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 zostanie przejście fazowe materii hydronowej 
do plazmy kwarkowo-gluonowej z uwzględnieniem cząstek 
dziwnych. Współpraca z eksperymentem AMADEUS/INCN 
badanie hiperonów Sigma w stanach Gamowa. 
 
Poszerzenie wiedzy odnośnie własności stanów wzbudzonych 
i stanów podstawowych w egzotycznych  jądrach  atomowych 
położonych z dala od ścieżki stabilności. 
 
 
 
 
 
 
Uzyskanie precyzyjnych danych atomowych dla przejść 
rentgenowskich. 
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II.2 Badania reakcji jądrowych przy 
niskich i pośrednich energiach. 
(kontynuacja zadania) 

Analiza porównawcza dynamiki zderzeń układu 
197

Au+
197

Au 
przy różnych energiach wiązki w oparciu o wyniki 
eksperymentów CHIMERA (Katania). Celem jest określenie, 
jak zmienia się mechanizm reakcji oraz skala czasowa 
zachodzących procesów wraz ze wzrostem energii pocisku.   
 
Analiza reakcji jądrowych blisko bariery potencjału. 
Interpretacja wyników badań z użyciem wiązek 
radioaktywnych, wiązek stabilnych; rozpraszanie elastyczne 
i nieelastyczne; reakcje transferu. 
Obliczenia metodą Kanałów Sprzężonych i interpretacja 
wyników doświadczalnych. 

Wyniki planowanych eksperymentów oraz obliczeń pozwolą 
na otrzymanie 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 procesach fragmentacji ciężkich układów jądro-jądro. 
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III. JĄDROWE ŹRÓDŁA ENERGII 

III.1 Rozwój narzędzi obliczeniowych 
do analiz bezpieczeństwa 
i optymalizacji eksploatacji 
lekkowodnych  
reaktorów energetycznych 
i badawczych. 
(modyfikacja zadania) 

Celem jest budowa kompetencji zespołu oraz wyposażenie 
zespołu w nowoczesne narzędzia analityczne w zakresie 
analiz bezpieczeństwa jądrowego oraz optymalizacji kampanii 
paliwowej wodnych reaktorów energetycznych i badawczych. 
Metody i zakres prac to: (i) rozwój narzędzi obliczeniowych 
do analiz optymalizacyjnych, (ii) zastosowanie kodów Monte 
Carlo i deterministycznych do obliczeń fizycznych rdzeni 
reaktorów, (iii) prace walidacyjne, weryfikacyjne i rozwojowe 
kodów, w tym dla analiz cieplno-przepływowych dla awarii, 
(v) modelowanie instalacji eksperymentalnych kodami do 
analiz awarii w reaktorach jądrowych, (vi) zastosowanie 
narzędzi analiz niepewności i wrażliwości obliczeń 
symulacyjnych instalacji jądrowych, (vii) zastosowanie metod 
ocen niepewności i wrażliwości wyników obliczeń 
prawdopodobieństwa wystąpienia scenariuszy awaryjnych 
w instalacjach jądrowych. (viii) zachowanie się paliwa 
jądrowego w czasie eksploatacji. Narzędzia mogą znaleźć 
zastosowanie do analiz ryzyka w innych instalacjach. 
Podejmowane działania będą zgodne z wytycznymi 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, planowanymi 
zmianami w ustawie Prawo Atomowe oraz z inicjatywami  
w ramach Programu EUROATOM Unii Europejskiej. 

1. Ocena wiarygodności analiz przedstawionych w raportach 
bezpieczeństwa oferowanych do budowy w Polsce 
jądrowych bloków energetycznych.  

2. Szkolenie kadr dla elektrowni jądrowych. 
3. Wspomaganie projektowania eksperymentalnych instalacji 

jądrowych. 
4. Zastosowanie metodyki analiz bezpieczeństwa do instalacji 

przemysłowych. 
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 oceny bezpieczeństwa 
eksploatacji reaktorów jądrowych. 

UZ3 
 
 

III.2 Nowe technologie reaktorowe 
w zastosowaniu do cykli 
paliwowych i jako źródła ciepła 
procesowego. 
(modyfikacja zadania) 

Celami zadania są: analizy charakterystyk bezpieczeństwa 
reaktorów wysokotemperaturowych (program HTR i Allegro) 
oraz udział w rozwoju technologii reaktorów IV generacji, 
optymalizacja efektywności recyklingu wypalonego paliwa 
w reaktorze na neutronach prędkich, badanie charakterystyk 
procesów transmutacji w reaktorach współpracujących ze 
spalacyjnym źródłem neutronów. 

Wykorzystanie reaktorów do wytwarzania ciepła procesowego; 
Uczestnictwo w programach ALLEGRO, GEMINI+ (HTR) oraz 
w pracach studialnych nad reaktorem DFR; możliwość recyklingu 
wypalonego paliwa - biorąc pod uwagę znaczenie pomiaru 
neutronów o wysokich energiach, detektory średniego 
strumienia neutronów wykorzystujące mniejszościowe 
aktynowce mogą być bardzo użytecznym narzędziem; 
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Metody i zakres prac to: prace studialne dotyczące rozwoju 
reaktorów HTR, prace studialne dotyczące rozwoju reaktora 
prędkiego powielającego chłodzonego gazem, prace 
studialne i analiza możliwości recyklingu wypalonego paliwa 
jądrowego w reaktorach na neutronach prędkich, 
dynamiczne modelowanie cyklu paliwowego reaktora 
energetycznego na stopionych solach, wyznaczanie widma 
energetycznego neutronów w zestawach ADS (np. KWINTA, 
BURAN), analiza struktury przestrzenno-energetycznej pola 
neutronowego wytwarzanego przez protony i elektrony 
w tarczach spalacyjnych, modelowanie struktury 
przestrzenno-energetycznej kaskad elektronowo-fotonowych 
wytwarzanych przez fotony i elektrony w gęstych ośrodkach 
amorficznych. 

oszacowanie optymalnego miejsca w ADS’ie do wypalania 
mniejszościowych aktynowców; budowa modelu reaktora 
z bieżącym oczyszczaniem ciekłego paliwa z produktów 
rozszczepienia 

III.3 Modele numeryczne reaktorów 
energetycznych dostosowane 
do wysokowydajnego 
przetwarzania danych przez 
komputery. 
(kontynuacja zadania) 

W ramach programów realizowanych w USA (finansowane 
przez DoE) i w innych krajach: Nuclear Energy Advanced 
Modelling and Simulation (NEAMS) oraz Scientific Discovery 
through Advanced Computing (SCidaC) opracowywana jest 
nowa generacja modeli obliczeniowych do analiz w reżimach 
High Performance Computing (HPC), z metodami ocen 
niepewności wyników, potencjalnie dających szanse redukcji 
kosztów konstrukcji nowych elektrowni jądrowych. 
Obliczenia wymagają: modeli 3D transportu neutronów, 
procesów cieplno-przepływowych, opisu zachowania się 
paliwa opartego o pierwsze zasady, zastosowania wysokiej 
rozdzielczości siatek dla różnych metod dyskretyzacji równań 
różniczkowych cząstkowych w przypadku złożonej geometrii, 
wykorzystania oraz efektywnych technik budowy 
i manipulacji takimi siatkami, algorytmów numerycznych. 

Efektem naukowym realizacji tematu będzie opracowany zestaw 
algorytmów, narzędzi obliczeniowych oraz platformy HPC do 
zintegrowanych obliczeń wieloskalowych i wielofizycznych 
(neutronowo-cieplno-przepływowych) odwzorowujących wiernie 
procesy zachodzące w reaktorach energetycznych. W dalszej 
perspektywie działania te dadzą wymierne korzyści 
ekonomiczne, gdyż umożliwią zredukowanie kosztów urządzeń 
eksperymentalnych wykorzystywanych w procesach 
projektowania reaktorów nowych generacji. 
Umożliwią zastosowanie wysokowydajnego przetwarzania (HPC) 
do problemów fizyki reaktorowej, analiz stanów przejściowych 
oraz symulacji awarii całego bloku EJ. 
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III.4 Badanie nisko wzbogaconych 
tarcz uranowych (LEU) 
do produkcji 

99
Mo. 

(kontynuacja zadania) 

Celem badań jest przeprowadzenie certyfikacji nowego typu 
nisko wzbogaconych, tj. o wzbogaceniu w izotop 

235
U <20%, 

tarcz uranowych (LEU). Certyfikacja dotyczy tarcz uranowych 
o rdzeniu UO2 w postaci mikrosfer. Pierwotna konstrukcja 
tarczy opracowana w USA przez firmę NorthWest Medical 
Isotopes została zmodyfikowana w zespole Zakładu Badań 
i Technik Reaktorowych i dostosowana do technologii 
napromieniania w reaktorze MARIA. 
Celem długofalowym jest optymalizacja procesu 
napromieniania pozwalająca na pełniejsze wykorzystanie 
badawczego reaktora MARIA, jednego z kilku reaktorów na 
świecie przystosowanych do wytwarzania radioizotopów 
stanowiących bazę do produkcji radiofarmaceutyków, w tym 
izotopu 

99
Mo. 

Efektem zadania po przeprowadzeniu testowego napromieniania 
zestawu tarcz LEU będzie weryfikacja opracowanej dla reaktora 
MARIA technologii ich napromieniania oraz przeprowadzenie 
pełnego procesu przetwarzania tarcz, który będzie wykonany 
w budowanym na terenie ZUOP Laboratorium klasy I. 
Parametrem weryfikującym efektywność procesu jest tzw. 6-
dniowa kalibracja aktywności pozyskanego z produktów 
rozszczepienia izotopu 

99
Mo. 

Kompleksowe doświadczenie z tarczami LEU nowego typu może 
służyć budowie na terenie Ośrodka Świerk przemysłowej 
instalacji technologicznej otrzymywania izotopu 

99
Mo, co stworzy 

potencjalne możliwości oparcia produkcji generatorów 
technetowych wytwarzanych w OR POLATOM na własnym 
molibdenie. 
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III.5 Rozwój metod pomiarowych 
dla reaktorów jądrowych 
i innych urządzeń badawczych. 
(kontynuacja zadania) 

Celem prac jest przygotowanie koncepcji pomiarowej, 
opracowanie konkretnych rozwiązań pomiarowych 
i kalibracyjnych, aż do realizacji poszczególnych układów 
detekcyjnych. 
Detektory będą dedykowane głównie reaktorom jądrowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem reaktora MARIA. Będą też 
przygotowywane projekty układów pomiarowych dla innych 
urządzeń i układów badawczych lub przemysłowych 
stosujących silne źródła promieniowania. 

Przygotowanie układów detekcyjnych niezbędnych do realizacji 
prac badawczych i komercyjnych w reaktorze MARIA. 
Opracowanie metod pomiarowych dla silnych źródeł 
promieniowania jonizującego. 
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III.6 Rozwój modeli obliczeniowych 
(Monte Carlo; 
deterministyczny) dla reaktora 
MARIA oraz narzędzi do 
obliczeń charakterystyk 
neutronowych rdzenia reaktora 
MARIA. 
(kontynuacja zadania) 

Przygotowanie narzędzi numerycznych i analitycznych 
niezbędnych do wykonywania dokładnych obliczeń 
transportu promieniowania w reaktorze jądrowym MARIA 
z zastosowaniem kodów wykorzystujących metodę Monte 
Carlo. Szczegółowe odtworzenie geometrii oraz składów 
materiałowych poszczególnych elementów reaktora, 
uwzględnienie zmienności w czasie. 

Rozwój istniejącego dyfuzyjnego deterministycznego modelu 
obliczeniowego rdzenia reaktora MARIA. Modelowanie 
profilu zatruć w matrycy berylowej. Porównanie wyników 
z wynikami z modelu Monte Carlo. Walidacja obydwu modeli 
obliczeniowych reaktora MARIA. 

Opracowanie narzędzi obliczeniowych dla Operatorów 
reaktora: umożliwienie wykonywania nadążnych 
i prognozujących obliczeń eksploatacyjnych Operatorom 
reaktora MARIA. 

Analiza rozkładu zatruć w matrycy berylowej. Analiza fluencji 
neutronów w blokach reflektora grafitowego. 

 

 

Analiza rozkładu zatruć w matrycy berylowej. Poprawienie 
dokładności nadążnych obliczeń eksploatacyjnych. Walidacja 
modeli obliczeniowych  reaktora MARIA przez porównanie 
podejścia metodą Monte Carlo i metodą deterministyczną. 

Poszerzenie kompetencji Operatorów Reaktora MARIA 
w zakresie nadążnych i prognozujących obliczeń 
eksploatacyjnych dla reaktora MARIA. 
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IV. FIZYKA I TECHNOLOGIA PLAZMY 

IV.1 Badania plazmy generowanej 
w urządzeniach z 
utrzymywaniem magnetycznym 
oraz w układach z 
utrzymywaniem inercyjnym. 
(modyfikacja zadania) 

Uzyskanie nowych danych o charakterystykach plazmy 
wytwarzanej w silnoprądowych układach impulsowych, 
tokamakach i układach laserowych. Zbadanie 
promieniowania widzialnego i rentgenowskiego z gorącej 
plazmy. Poszerzenie informacji dotyczących erozji materiałów 
przewidywanych do wykorzystania w przyszłych urządzeniach 
termojądrowych. Zbadanie promieniowania korpuskularnego 
emitowanego z gorącej plazmy, tj. szybkich elektronów 
(za pomocą detektorów typu Czerenkowa) oraz 
przyspieszonych jonów pierwotnych i produktów reakcji 
jądrowych (za pomocą detektorów śladowych). 

Rozszerzenie informacji o parametrach plazmy 
wysokotemperaturowej wytwarzanej w układach plazmowych 
eksploatowanych w NCBJ i w IFPiLM w Warszawie. Zbadanie 
temperatury elektronowej, oddziaływania strumieni plazmy 
deuterowej z wykorzystaniem spektroskopii emisyjnej. 
Uzupełnienie informacji o korelacji emisji elektronów ucieczki 
z niestabilnościami MHD w tokamakach COMPASS (Praga) i TCV 
(Lozanna) oraz o możliwościach ograniczania emisji tych 
elektronów. Zbadanie  produktów reakcji p+

11
B oraz wydajności 

tej reakcji w układach typu Z-pinch. Zbadanie neutronów 
generowanych z plazmy w szerokim zakresie energetycznym 
z wykorzystaniem detektorów śladowych. Zbadanie emisji 
prędkich jonów emitowanych z plazmy laserowej za pomocą 
dielektrycznego detektora śladowego typu CR-39. Zaplanowanie 
i przygotowanie badań prędkich jonów w urządzeniu laserowym 
w Magurele (Rumunia) w ramach projektu ELI. 
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IV.2 Zjawiska nieliniowe 
w ośrodkach ciągłych. 
(kontynuacja zadania)  

Przewiduje się badanie teoretyczne zjawisk nieliniowych 
w różnych ośrodkach, a w szczególności badanie fizyki plazmy 
silnie sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej 
wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów. Studia obejmą 
dynamikę solitonów i wirów w ośrodkach plazmowych, 
nadciekłych oraz kondensatach Bosego-Einsteina (BEC), 
badanie efektów nieliniowych i wielociałowych w optyce 
nieliniowej i kondensatach BEC. Podczas prac planowane jest 
badanie równań modelowych fizyki na całkowalność i 
obecność rozwiązań solitonowych, rozchodzenie się silnych 
impulsów w plazmie dwuskładnikowej i uogólnienie metody 
WKB. 

Zastosowanie zawansowanych metod (m.in. 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.   
Wyprowadzenie formuł na jedno- i dwusolitonowe rozwiązania 
dla dowolnych wartości stałych występujących w równaniach 
opisujących kondensat BE i innych ośrodkach. Sformułowanie 
warunków całkowalności równań ewolucyjnych w zmiennych 
lagranżowskich.  Opracowanie nowego kodu numerycznego do 
badania ewolucji i oddziaływania wirów kołowych w kondensacie 
BE, opisywanym w modelu Grossa – Pitaevskiego.  
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IV.3 Rozwój diagnostyk 
promieniowania X, gamma, 
elektronów, jonów oraz 
neutronów emitowanych 
w strukturach plazmowych. 
(modyfikacja zadania) 

Badania koncepcyjne diagnostyk dla reaktorów 
termojądrowych, w tym dla ITERa. 
 
Wykonanie pomiarów przy użyciu detektorów 
scyntylacyjnych przeznaczonych dla tokamaka JET oraz 
analiza zebranych danych. 

Uzyskanie precyzyjnych danych atomowych dla diagnostyki 
plazmy tokamakowej. 
Wykonanie charakterystyk detektorów zastosowanych 
w diagnostykach zainstalowanych na tokamaku JET. 
Udział w pracach finansowanych przez konsorcjum EUROfusion 
związanych z kampaniami eksperymentalnymi na tokamaku JET 
oraz rozwojem diagnostyk promieniowania rentgenowskiego, 
gamma i neutronowego w tokamakach i ITERze, 
przygotowywanie publikacji oraz uczestnictwo w konferencjach. 
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V. TECHNIKI I METODY BADAŃ MATERIAŁOWYCH 
V.1 Mechaniczne i strukturalne 

metody diagnozowania 
Głównym celem jest badanie wpływu promieniowania 
na właściwości mechaniczne i strukturalne materiałów 

Badanie wpływu promieniowania neutronowego i gamma oraz 
implantacji jonowej na właściwości mechaniczne i strukturalne 

LBM 



materiałów poddanych 
działaniu czynników 
eksploatacyjnych. 
(kontynuacja zadania) 

wykorzystywanych przez energetykę jądrową i termojądrową, 
ze szczególnym  naciskiem na badania nanomechaniczne 
implantowanych materiałów dedykowanych IV generacji 
reaktorów jądrowych. Ważnym elementem są badania 
właściwości mechanicznych i strukturalnych stali typu ODS 
oraz rozwijanie kompetencji pracowników laboratorium 
w zakresie wytwarzania nowych materiałów i powłok 
ochronnych, a także  wykorzystywania narzędzi 
matematycznych służących modelowaniu wpływu 
promieniowania na właściwości mechaniczne i strukturalne 
materiałów jądrowych. Laboratorium utrzymuje akredytacje 
PCA i UDT. Prowadzone są badania elementów 
konstrukcyjnych reaktora MARIA metodami nieniszczącymi 
oraz współpraca z klientami zewnętrznymi w zakresie 
określenia parametrów mechanicznych materiałów. 

ma na celu ocenę zniszczeń materiałów poddanych działaniu 
rzeczywistym warunkom pracy, tj. obciążenie mechaniczne, 
termiczne i radiacyjne. 
Badania stali typu ODS, miniaturyzacja próbek, wytwarzanie 
nowych materiałów i powłok ochronnych stanowią przyczynek 
do dalszych prac nad materiałami stosowanymi w IV generacji 
reaktorów jądrowych. Efektem  jest również sprecyzowanie 
tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. 
Wszystkie realizowane badania naukowe są publikowane 
w międzynarodowych czasopismach naukowych, a kadra 
laboratorium systematycznie uczestniczy w międzynarodowych 
konferencjach naukowych. Badania elementów konstrukcyjnych 
reaktora MARIA zwiększą bezpieczeństwo jego eksploatacji, 
poszerzą kompetencje pracowników w zakresie wykonywania 
tego typu usług.  

V.2 Rozwój metod mikroanalizy 
jądrowej i jej zastosowania do 
badań materiałowych; badanie 
materiałów metodami 
dyfrakcyjnymi wiązką 
promieniowania X. 
(modyfikacja zadania) 

Celem jest badanie technikami jądrowymi własności  
strukturalnych nowoczesnych materiałów używanych 
w mikro- i optoelektronice, a  w szczególności: 

 badanie stechiometrii i ich jakości krystalicznej, 

 badanie procesów akumulacji i transformacji 
defektowych zachodzących w kryształach pod 
wpływem implantacji, 

 badanie rozkładów głębokościowych domieszki, 

 analiza głębokościowych rozkładów defektów 
poimplantacyjnych i ich ewolucji pod wpływam 
wygrzewania, 

 walidacja i rozwój programu symulacyjnego 
McChasy do analiz danych doświadczalnych 
uzyskanych technikami jądrowymi, 

 analiza archeometryczna w oparciu o badania 
fizykochemiczne. 

 
Wyznaczenie struktur związków farmakologicznie czynnych 
z użyciem wiązki promieniowania X. 

Efektem naukowym prowadzonych badań będzie: 

 wyznaczenie podstawowych własności strukturalnych 
nowoczesnych materiałów używanych w mikro 
i optoelektronice,  

 optymalizacja procesu domieszkowania na drodze 
implantacji, 

 poszerzenie wiedzy odnośnie tworzonych struktur 
defektowych (progi implantacyjne), 

 optymalizacja procesów wygrzewania (stosowanie 
różnych technik wygrzewania), 

 rozwój istniejących technik analitycznych oraz 
symulacyjnych (komputerowych), 

 poszerzenie wiedzy dotyczącej proweniencji zabytków 
archeologicznych. 

Uzyskane wyniki będą publikowane oraz prezentowane 
na konferencjach. 
 
Poznanie struktur krystalicznych i oddziaływań 
międzycząsteczkowych w związkach farmakologicznie czynnych. 
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V.3 Plazmowo-jonowa modyfikacja 
materiałów i plazmowa 
inżynieria powierzchni. 
(modyfikacja zadania) 

Synteza i charakteryzacja warstw otrzymywanych metodami 
plazmowej inżynierii powierzchni: 

 synteza nowych materiałów 

 badania strukturalne otrzymywanych warstw 
azotkowych i metalicznych 

 określenie składu fazowego w zależności od 
zastosowanych parametrów syntezy 

Modyfikacja metod plazmowej inżynierii powierzchni: 

Podstawowym efektem będzie wyznaczenie zależności pomiędzy 
otrzymywaną strukturą materiału a jego właściwościami, co jest 
ważne dla ewentualnych  aplikacji; np. poprawa trwałości 
narzędzi wykorzystywanych w obróbce materiałów drzewnych.  
Wyniki i nabyte doświadczenie będzie istotnym elementem 
w przygotowaniu i modyfikacji technologii plazmowych. Ponadto 
wyniki przyczynią się do poszerzenia wiedzy podstawowej 
na temat syntezy warstw i modyfikacji powierzchniowej 
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 wpływ zastosowania zmiennej częstotliwości 
modulacji mocy na otrzymywane struktury warstw 
metalicznych i azotkowych. 

Wykorzystanie wiązek jonowych, plazmowych 
i elektronowych  w przemyśle drzewnym. 

materiałów poddanych oddziaływaniom plazmy lub 
implantowaniu.   
Przewiduje się publikacje i prezentacje na konferencjach. 

V.4 IBIS II - badanie mechanizmu 
akceleracji jonów i elektronów 
w dziale prętowym typu RPI. 
(nowe) 

Badania, analiza i optymalizacja mechanizmu akceleracji 
jonów i elektronów do energii przekraczających napięcie 
ładowania generatora impulsów prądowych, jako 
mechanizmu  obserwowanego w dziale prętowym typu RPI. 

Podjęcie prób wyjaśnienia i opisania mechanizmów akceleracji 
naładowanych cząstek w plazmie oraz podjęcie prób 
wykorzystania tych mechanizmów do sterowanej akceleracji 
cząstek. 
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V.5 Optymalizacja dyfraktometrów 
neutronowych; badania 
wstępne 
(nowe) 
 
 
Przygotowanie hali fizycznej 
reaktora MARIA na przyjęcie 
dyfraktometrów z reaktora BER-
II Helmholtz-Zentrum Berlin. 
(nowe) 

Celem zadania jest adaptacja i optymalizacja 
zaawansowanych technicznie dyfraktometrów 
neutronowych, otrzymanych Helmholtz-Zentrum Berlin fur 
Materialen und Energie GmbH. 
 
 
Realizacja porozumienia o darowiźnie (Donation agreement) 
z dn. 08.02.2017 r. zawartego pomiędzy Helmholtz-Zentrum 
Berlin fur Materialen und Energie GmbH a Narodowym 
Centrum Badań Jądrowych w sprawie przekazania 
dyfraktometrów E4, E5 i E6. 
 

Laboratorium neutronografii dostępne dla badaczy z kraju 
i zagranicy – etap I. 
 
 
 
 
Przygotowanie do instalacji i uruchomienia zaawansowanych 
technicznie dyfraktometrów neutronowych z reaktora BER-II, 
a następnie utworzenie laboratorium neutronografii dostępnego 
dla badaczy z kraju i zagranicy. 
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VI. FIZYKA I TECHNIKA AKCELERATORÓW 

VI.1 Akceleratory do zastosowań 
medycznych, przemysłowych 
i naukowych. 
(kontynuacja zadania)  
 
 

Zadanie obejmuje: obliczenia i projektowanie układów 
przyspieszających oraz innych komponentów akceleratorów, 
w szczególności obliczenia dynamiki i optyki wiązek oraz 
symulacje Monte Carlo głowic, kolimatorów, osłon itp. oraz 
strojenie, pomiary mikrofalowe wykonanych elementów 
i układów, projektowanie i budowa stanowisk 
eksperymentalnych. 
Celem jest zdobywanie nowych umiejętności z zakresu 
akceleratorów i detektorów, wykorzystywanie wiedzy 
teoretycznej, technicznej i technologicznej do uczestnictwa 
w projektach naukowych i aplikacyjnych. 
Zadanie obejmuje również rozwój źródeł neutronowych 
opartych o akceleratory elektronowe oraz detektory 
obrazujące do radiografii X i n. 

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 w międzynarodowych 
eksperymentach naukowych (GBAR), w przemyśle 
i w medycynie. 
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VI.2 Metrologia medycznych wiązek 
akceleratorowych (dozymetria 
w skali makro i nano). 

Głównym celem zadania jest poszerzanie wiedzy z zakresu 
oddziaływania promieniowania ze strukturami 
subkomórkowymi (DNA) oraz wykorzystanie tej wiedzy do 
nowego modelu planowania radioterapii i do budowy 
nowych typów detektorów. Kontynuacja  rozwoju 
nanodozymetrii doświadczalnej opartej na koncepcji Jet 

Prezentacja badań na konferencjach, publikacje. Oferta 
specjalistycznych detektorów dla dozymetrii medycznej.  
Realizacja umowy z IFJ w zakresie dozymetrii i nanodozymetrii 
wiązki protonowej stosowanej w radioterapii. 
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Counter. Zdobywanie nowych doświadczeń z zakresu  
detektorów dla celów medycznych. 
Zadania dotyczą dwóch tematów: 

1. Opracowanie detektorów do dozymetrii wiązek 
protonowych 

2. Opracowanie elementów  nanodozymetrycznej 
charakteryzacji wiązek: protonowej, jonów węgla 
i elektronów 

VI.2 Projekt POLFEL. 
(nowe) 

Prace przygotowawcze do realizacji projektu POLFEL. Udział w pracach nad przygotowaniem wniosku o finansowanie, 
współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 
akceleratorowymi, realizacja opracowań technicznych 
wybranych systemów instalacji POLFEL (np. systemu sterowania 
i akwizycji danych). 

FM2 
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VII. ELEKTRONIKA I DETEKTORY 

VII.1 Elektronika fizyki 
eksperymentalnej i systemy 
spektrometryczne 
promieniowania jądrowego. 
(kontynuacja zadania) 

Rozwój systemów akwizycji danych spektrometrycznych do 
pomiarów promieniowania gamma i neutronowego, w tym 
Tukan DSP, Tukan8k USB, DNG@NCBJ. 
Kontynuacja prac nad rozwojem metod dyskryminacji 
promieniowania gamma i neutronowego. 
Przygotowanie oprogramowania do analizy wyników 
eksperymentalnych dotyczących rejestracji promieniowania 
jonizującego oraz neutronowego w różnych detektorach 
(m.in. obliczenia na komputerze w CIŚ metodą Monte Carlo). 
Prace nad technikami pomiaru promieniowania w aplikacjach 
kosmicznych. 

Optymalizacja rejestracji dużej liczby zdarzeń w jednostce czasu. 
Uzyskanie urządzenia Tukan DSP wraz z podstawowym 
oprogramowaniem, gotowego do laboratoryjnych testów 
porównawczych, odpowiedź na zapotrzebowanie klienta 
odnośnie funkcjonalności, oraz produkcja urządzenia. 
Przygotowanie oprogramowania do układu akwizycji DNG@NCBJ 
przyjaznego użytkownikowi. 
Uzyskanie rozkładów promieniowania gamma – wyniku 
powstania elektronów „runaway”. Przygotowywanie publikacji 
oraz uczestnictwo w konferencjach. 
Wsparcie techniczne oraz udział w projektach związanych 
z pomiarem promieniowania w aplikacjach kosmicznych (np. 
POLAR).  
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VII.2 Nowe techniki detekcyjne oraz 
ich zastosowanie w medycynie 
nuklearnej, monitoringu przejść 
granicznych oraz 
eksperymentach fizycznych. 
(kontynuacja zadania) 

Celem jest charakteryzowanie nowej generacji scyntylatorów 
oraz fotodetektorów światła scyntylacyjnego. Zadania 
dotyczą następujących tematów: 
1.Kontynuacja badań własności scyntylatorów w szerokim 
zakresie temperatur (od -180°C do +100°C), współpracy 
z Winston-Salem University, USA,  ISMA-Charków, Ukraina 
i FBK-Trento, Włochy. 
2.Pomiar odpowiedzi scyntylatorów na cząstki alfa, 
porównanie z odpowiedzią na promieniowanie gamma. 
3.Scyntylatory do prac w wysokiej temperaturze. 
4.Zniszczenia radiacyjne powstałe w fotopowielaczach 
krzemowych (SiPM) oraz scyntylatorach w wyniku 
oddziaływania dużego strumienia neutronów termicznych i 
prędkich. 
5.Fotopowielacze krzemowe w niskich temperaturach, ich 

Wyniki pomiarów wykonanych dla scyntylatorów w szerokim 
zakresie temperatur będą wykorzystane przez grupę z WFU do 
rozwoju modelu opisującego odpowiedź scyntylatorów na 
promieniowanie jonizujące. Wnioski z pomiarów i symulacji będą 
wykorzystane podczas produkcji w ISMA nowych materiałów 
scyntylacyjnych. Planowana jest prezentacja wyników 
przeprowadzonych badań podczas konferencji naukowych oraz 
ich publikacja w czasopismach naukowych o zasięgu 
międzynarodowym. Zdobyte doświadczenie będzie wykorzystane 
do realizacji projektów w ramach kontraktów i programów 
badawczych prowadzonych w przyszłych latach (C-BORD, 
INNDEX, DarkSide). 
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zastosowanie do detekcji scyntylacji w ciekłym argonie. 

VII.3 Techniki informatyczne 
związane z bezpieczeństwem 
oraz efektywnym 
wykorzystaniem klastrów HPC, 
w tym zdalne udostępnianie 
zasobów obliczeniowych. 
(kontynuacja zadania, zmiana 
nazwy) 

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania, 
szybkości wdrażania nowego oprogramowania i wykonywania 
zadań obliczeniowych oraz optymalizacja wykorzystania 
przestrzeni magazynowej klastra komputerowego CIŚ poprzez 
analizę, tworzenie i wdrażanie ulepszonych architektur, 
polityk oraz rozwiązań sprzętowych i programowych. Zadanie 
ma bezpośrednio przyczynić się do poprawienia efektywności 
badań naukowych prowadzonych przez NCBJ oraz 
współpracujące grupy naukowców (CERN), a także wytworzyć 
nowoczesne techniki zarządzania klastrami HPC. Rozwój 
narzędzi do zdalnego udostępniania zasobów obliczeniowych 
klastra CIŚ uatrakcyjnia ofertę klastra dla użytkowników 
i zmniejszą obciążenie administratorów oraz ułatwia 
komercyjne wykorzystanie zasobów klastra. 

- Wdrożenie nowej polityki bezpieczeństwa oraz systemów 
monitoringu i wizualizacji ruchu sieciowego 
- Udostępnianie użytkownikom nowych oraz zoptymalizowanych 
wersji modułów z oprogramowaniem do przetwarzania danych 
- Wdrożenie ulepszonej konfiguracji systemu kolejkowego 
umożliwiającego efektywniejsze oraz bardziej sprawiedliwe 
wykorzystanie zasobów klastra CIŚ 
- Zmniejszenie czasu niezbędnego na skonfigurowanie serwerów 
obliczeniowych oraz maszyn wirtualnych  
- Rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami obliczeniowymi 
zrzeszonymi w ramach PLGridu oraz WLCG 
- Ulepszone serwisy zdalnego dostępu do klastra 
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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) 

1. Badania nad wykorzystaniem wiązki elektronów 
z akceleratora do oczyszczania gazów odlotowych 
z wysokimi stężeniami tlenków azotu. 

2. Badanie jakości powietrza atmosferycznego 
w wybranych lokalizacjach. 

3. Opracowanie metody skanu powierzchniowego 
materiału X-Y za pomocą polikapilary promieniowania X, 
w celu określenia rozkładu składu pierwiastkowego 
(z zastosowaniem lamp rentgenowskich "NALR") 

Publikacje w renomowanych czasopismach, zgłoszenie 
patentowe, realizacja umów na wykonanie badań z użyciem 
wiązki elektronów z akceleratora ILU-6M oraz umów na 
wykonanie pomiarów jakości powietrza w wybranych 
lokalizacjach. 

Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w badaniach 
nieniszczących materiałów. Planuje się publikację uzyskanych 
wyników. 
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VIII.2 Narzędzia analizy danych 
medycznych przy pomocy 
metod uczenia maszynowego. 
(kontynuacja zadania) 

Celem naukowym jest opracowanie, we współpracy ze 
Szpitalem Bielańskim w Warszawie i innymi placówkami 
medycznymi, metod diagnostycznych, które mogłyby 
stanowić narzędzie wspomagające pracę lekarzy. Metody te 
oparte są na technikach algorytmicznych sztucznej 
inteligencji. 

Opracowanie metody oszacowania prawdopodobieństwa 
nieplanowanych powtórnych przyjęć tych samych pacjentów z tą 
samą jednostką chorobową (remisji) w oznaczonym czasie. 
Opracowanie procedury kategoryzacji chorób pacjentów, przy 
wykorzystaniu analizy skupień, jako narzędzia wspomagającego 
pracę lekarzy. 
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VIII.3 Prowadzenie badań 
biomedycznych 
z wykorzystaniem technik HPC 
oraz konsolidacja tematyki. 
(kontynuacja zadania) 

- Opracowanie wydajnego algorytmu rekonstrukcji obrazów 
ze skanerów ToF-PET pokrywających pełne ciało pacjenta 
- Badania nad metodyką symulacji skanerów ToF-PET 
w szczególności nad wydajnością pełnych symulacji 
- Opracowanie prototypu serwisu odpowiedzialnego 
za zdalną rekonstrukcję obrazów PET 
- Badania nad zapewnieniem bezpieczeństwa i integralności 
rekonstrukcji danych medycznych w chmurze obliczeniowej 

Wystąpienia konferencyjne, publikacje, prototyp serwisu; w 
rezultacie oczekiwane jest pozyskanie finansowania 
w konkursach organizowanych przez NCN i NCBiR na dalszy 
rozwój tematyki. Badania te pozwolą rozbudować w NCBJ nową 
tematykę związaną z zaawansowanymi technologiami 
informatycznymi w diagnostyce medycznej. 
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VIII.4 Narzędzia numeryczne do analiz 
oddziaływania obiektów 

Metody i zakres prac obejmują: 
- rekonstrukcję tzn. identyfikację członu źródłowego 

1. Analizy zagrożeń od obiektów jądrowych budowanych na 
terytorium krajów sąsiadujących. 
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jądrowych i przemysłowych 
na środowisko.  
(kontynuacja zadania) 

za pomocą technik stochastycznych np. z wykorzystaniem 
technik bayesowskich, 
- śledzenie po uwolnieniach niebezpiecznych substancji 
do środowiska, 
- modelowanie dynamiki zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi 
- monitoring radionuklidów naturalnych i wprowadzanych 
do atmosfery substancji niebezpiecznych, ocena skutków, 
- wypracowanie platformy do dialogu na temat lokalizacji 
elektrowni jądrowej oraz wypracowanie narzędzi do 
skutecznej i poglądowej prezentacji aspektów naukowych 
i technicznych energetyki jądrowej. 
 

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 
prowadzenia szkoleń. 
4. Analiza metod dialogu i opracowanie wniosków dotyczących 
społecznego odbioru energetyki jądrowej. 

 

VIII.5 Metody dozymetrii 
i mikrodozymetrii dla ochrony 
radiologicznej, medycyny 
i ochrony środowiska.  
(kontynuacja zadania) 

1. Rozwój metod dozymetrii promieniowania mieszanego 
z wykorzystaniem komór i metod rekombinacyjnych 
wspieranego warsztatem obliczeniowym Monte Carlo - 
MCNPX i FLUKA. 
2. Interdyscyplinarne badania nad terapią BNCT w wiązce 
neutronów epitermicznych, metody szacowania dawek. 
3. Badania radionuklidów naturalnych promieniowania 
kosmicznego w sieci Świder – Hornsund – Kasprowy Wierch. 
4. Opracowanie detektorów do dozymetrii wiązek X 
(urządzenie Jet Counter), protonowych - w medycynie. 
Nanodozymetryczna charakteryzacja wiązek: elektronów, 
protonów, jonów węgla. 
5. Opracowanie nowych stacji do monitoringu i poboru 
dużych próbek powietrza atmosferycznego na potrzeby 
monitoringu ośrodka w Świerku. 
6. Nanodozymetria małych dawek, tworzenie klastrów 
jonizacyjnych w wiązkach cząstek naładowanych, detektory. 

1. Opracowanie nowych detektorów i przyrządów do rutynowej 
dozymetrii, utrzymanie akredytacji Licznika Całego Ciała 
i Liczników Promieniowania Tarczycy. Utrzymanie wzorcowego 
pola promieniowania neutronowego. 
2. Wiązka neutronów epitermicznych o gęstości ~10

9 
z reaktora 

MARIA. Obliczenia i ich weryfikacja z pomiarami na fantomach. 
3. Sieć pomiarowa do rejestracji w różnych punktach 
wysokoenergetycznych cząstek oraz ich korelacji. 
4. Nanodozymetria do charakteryzacji metod radioterapii 
nowotworów, metrologia, w tym wiązki protonowej stosowanej 
w radioterapii w IFJ. 
5. Stacje z możliwością monitoringu on-line i identyfikacją 
izotopów gamma promieniotwórczych na poziomach 
awaryjnych- zastąpią wyeksploatowane urządzenia. 
6. Publikacje, praca doktorska, nowe typy detektorów 

LPD 
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VIII.6 Bardziej elastyczne struktury 
wykorzystywania rynku energii 
– udział w projekcie w ramach 
Horyzontu 2020. 
(nowe) 

 

- EU-SysFlex jest projektem finansowanym w ramach 
programu H2020, liderem  jest operator irlandzkiej sieci 
przesyłowej EirGrid, konsorcjum obejmuje 19 partnerów. 
-celem jest opracowanie nowych, bardziej elastycznych 
struktur rynku energii, które w obliczu coraz większej ilości 
niestabilnych źródeł energii i jej odbiorów, mogłyby zadziałać 
bardziej efektywnie. Zadaniem NCBJ będzie wypracowanie 
globalnych metod koordynacji akcji zaradczych (obecnie 
nieefektywne i często lokalnie sobie przeciwdziałające, co 
daje wzrostu ryzyka niepokrycia popytu na energię) 

- metodologia koordynacji środków zaradczych i podziału 
kosztów pomiędzy strony odpowiedzialne za sytuacje, gdy 
zachodzi potrzeba stosowania środków zaradczych 
- obecnie projekt przechodzi proces recenzji, jesienią 2017r. 
spodziewana jest decyzja w sprawie udzielenia finansowania. 
 

DIZ 

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:  
 - 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 
radiofarmaceutycznych; 
 - opracowanie metod kontroli jakości radiofarmaceutyków;  
- opracowanie metod otrzymywania nowych radionuklidów 
reaktorowych i cyklotronowych; 
- opracowanie i/lub optymalizacja metod przemysłowej 
separacji radionuklidów; 
- opracowanie metod wytwarzania i hermetyzacji 
(technologii) zamkniętych źródeł promieniotwórczych 
o ulepszonych parametrach użytkowych. 

-Prezentacja wyników na sympozjach i konferencjach krajowych 
i międzynarodowych . 
- Przygotowanie publikacji w czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym.  
- Przygotowanie nowych radiofarmaceutyków i ich prekursorów 
do wstępnej oceny w ramach eksperymentów medycznych 
w szpitalach.  
- Przygotowywanie radiofarmaceutyków z zastosowaniem nowo 
otrzymanych izotopów.  
- Złożenie dokumentacji rejestracyjnej w odpowiednich urzędach 
krajowych i zagranicą, a w dalszej perspektywie otrzymanie 
zgody na dopuszczenie do obrotu nowych produktów leczniczych 
i prekursorów radiofarmaceutycznych. 
- Przygotowanie wniosków patentowych na opracowane 
innowacyjne rozwiązania.  
- Wdrożenie opracowanych rozwiązań do rutynowych metod 
wytwarzania radionuklidów i radiofarmaceutyków. 
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IX.2 Opracowanie bezwzględnych 
metod pomiaru aktywności oraz 
wtórnych wzorców 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 bezwzględnych: metody potrójno-podwójnych 

koincydencji TDK, 4(LS)- koincydencji i antykoincydencji 

oraz X- 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 
intensywniej 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 emisyjnej (PET) przyczynia się do szerokiego 
stosowania tej metody. 

Efektem realizacji zadania będzie opracowanie i zwalidowanie 
procedur bezwzględnego pomiaru aktywności radionuklidów 
krótko życiowych za pomocą układów Państwowego Wzorca J. 
M. A. P. R. Prowadzone systematycznie wzorcowania układów 
do względnych pomiarów aktywności umożliwią zachowanie 
spójności pomiarowej dla radionuklidów krótkożyciowych 
z Państwowym Wzorcem. Ostatecznie opracowane metody 
pomiaru aktywności zostaną wdrożone do praktyki pomiarowej 
Laboratorium Wzorców Radioaktywności, a jego zakres 
akredytacji zostanie rozszerzony o wzorce odpowiednich 
radionuklidów. 
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Celem 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 aktywności pierwszego rzędu 
o  akceptowalnej niepewności oraz walidacja wspomnianych 
metod na drodze porównań międzynarodowych. 
Jednocześnie opracowywane są metody wzorcowania 
układów pomiarowych wykorzystywanych w zakładach 
medycyny nuklearnej, co umożliwi zapewnienie jakości 
wykonywanych tam pomiarów przez zachowanie spójności 
pomiarowej z Państwowym Wzorcem. 

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 radiologicznej 
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 radiologicznej; prowadzenie 
szkoleń dla kadr odpowiedzialnych za rozwój w Polsce 
energetyki jądrowej; 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); 
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 
Masterclasses „Hands on Particle Physics” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Podniesienie poziomu wiedzy w dziedzinie ochrony 
radiologicznej, energii i bezpieczeństwa jądrowego.  

W warsztatach Masterclasses „Hands on Particle Physics” 

uczestniczy w Polsce ok. 200 uczniów i kilkunastu nauczycieli 

corocznie. 
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