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Sektor R&D a energetyka jądrowa 
 

 

Rozwój sektora nuklearnego nie może być  napędzany jedynie przez dostępność 
technologii w świecie. Podejmowanie decyzji w tym zakresie jest złożoną 
czynnością związaną z polityka rządu, względnymi kosztami  wytwarzania 
energii, sytuacją rynkową etc.  Wynikający stąd poziom nieprzewidywalności 
zobowiązuje rządy do utrzymania szerokiej gamy opcji technologicznych 
otwartych na przyszłość, a zatem utrzymania sprawnego w działaniach sektora 
R&D. Celem realizacji programów badań jądrowych jest zapewnienie wiedzy 
dotyczącej podejmowania świadomych decyzji dotyczących przyjmowanych do 
wdrożenia  opcji jądrowych.  Takie działania są podstawą uzyskiwania korzyści 
przemysłowych dla  kraju oraz rozwoju technologii i jej wykorzystania na arenie 
międzynarodowej. Utrzymanie potencjału badawczego jest niezbędne do tego  
aby kraj był postrzegany jako wiarygodny partner w skali międzynarodowej, na 
którego terenie mogą powstawać bezpieczne  obiekty, nadzorowane w skali 
regionalnej i światowej. 



Filling in the Resource Gaps: The Role of Technical and 
Scientific Support Organizations 

    
    Technical and Scientific Support Organizations 

(TSOs) comprise competent, long-standing 
experts who deliver technical and scientific 
services to national nuclear regulatory 
authorities and industry. They also may advise 
governments to assist them in achieving the 
highest possible levels of safety and security for 
nuclear, waste management, radiation 
protection - independent of external interests. 

   IAEA Safety Standard Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1 (SF-1) and  
IAEA Safety Standard Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International 
Basic Safety Standards General Safety Requirements Part 3 No. GSR Part 3 (GSR Part 3). 



Expert involvement 

The atomic energy oversight organization may 
involve other institutes to provide competence 
in assessment of planned, licensable activity and 
the grounding of the respective license 
application, review of compliance with 
technical, nuclear safety, radiation protection, 
security and safeguards requirement and with 
conditions stipulated in regulatory resolutions. 
The atomic energy oversight organization shall 
conclude agreement with the mostly involved 
institutes and organizations. 

 



Nasze instytuty – dla TSO 



Inne potencjalne wsparcie TSO 



Strategiczny projekt badawczy Technologie 
wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej 

• Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (lider konsorcjum – Akademia 
Górniczo-Hutnicza); 

• Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej (lider konsorcjum - Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN); 

• Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej (lider sieci naukowej – 
Uniwersytet Warszawski); 

• Rozwój technik i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami 
promieniotwórczymi (wykonawca – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej); 

• Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej (lider sieci 
naukowej - Politechnika Warszawska); 

• Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych 
potrzeb energetyki jądrowej (lider sieci naukowej – Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej); 

• Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach 
awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego (lider sieci 
naukowej – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej); 

• Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych 
z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego (lider sieci naukowej – 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej); 

• Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w 
odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii (wykonawca – Politechnika Warszawska); 

• Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego z reaktorem 
wodnym przy częściowym skojarzeniu (wykonawca – Politechnika Gdańska). 





Analizy ryzyka instalacji jądrowych i przemysłowych oraz probabilistyczne analizy 
bezpieczeństwa reaktorów jądrowych (PSA) 
Prowadzone prace 
1. Ekspertyzy dotyczące probabilistycznych analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych 

dla Państwowej Agencji Atomistyki (coroczne umowy od 2010 roku) 
2. Udział w projektach Euroatom: rozpoczęty - NARSIS (New Approach to Reactor Safety 

ImprovementS), niedawno zakończony - ASAMPSA_E (Advanced Safety Assessment: 
Extended PSA): oba dotyczą analiz zagrożeń zewnętrznych 

3. Analizy bezpieczeństwa dla innych instalacji jądrowych (DONES – Demo Oriented Early 
Neutron Source: w ramach programu Eurofussion) 

4. Analizy ryzyka instalacji chemicznych: Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w 
obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, projekt 
rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa NCBiR , (uprzednio 
uczestniczono w 6 projektach NCBiR o podobnej tematyce) 

Potrzeba prac badawczych 
1. Analizy zagrożeń pochodzących od ekstremalnych zjawisk naturalnych 
2. Uwzględnienie zmian klimatycznych w analizach zagrożeń zewnętrznych  
3. Zintegrowane analizy ryzyka dla instalacji jądrowo-chemicznych 
4. Opracowanie metod przeprowadzania probabilistycznych analiz bezpieczeństwa dla 

reaktorów jądrowych nowych generacji 

NCBJ - Centrum Doskonałości MANHAZ 



Kompleksowa ocena zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska w wyniku eksploatacji 
instalacji jądrowych oraz dla zdarzeń awaryjnych 
Prowadzone prace 
1. Udział w 10 projektach UE dotyczących rozwoju systemu wspomagania decyzji po 

awarii jądrowej (RODOS - Real-time On-line Decision Support System), obecnie 
kontynuacja prac w ramach platformy NERIS (European Platform on Preparedness for 
Nuclear and Radiological Emergency Response and Recovery) 

2. Wsparcie techniczne PAA w zakresie systemu RODOS (od 1999 roku) 
3. Współpraca z Joint Research Centre Ispra UE w zakresie modelowania 

rozprzestrzeniania się skażeń w atmosferze  (projekt UDINEE – Urban Dispersion 
International Evaluation Exercise) 

4. Wstępne obliczenia do określenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz stref 
planowania awaryjnego  dla różnych technologii – prace dla PGE-EJ1 

Potrzeba prac badawczych 
1. Niektóre modele dawek według wytycznych IAEA Safety Standard: General Safety 

Requirements No. GSR Part 7 (np. dawka na płód) 
2. Modele transportu i dyspersji skażeń w atmosferze o dużej wierności (zróżnicowany 

teren, warunki miejskie, itp.) 
3. Integracja systemu RODOS z prognozami hydrologicznymi oraz agrometeorologicznymi 
4. Analizy niepewności modeli dyspersyjnych  i oszacowania skutków potencjalnych awarii 

NCBJ - Centrum Doskonałości MANHAZ 



Deterministyczne analizy bezpieczeństwa dla stanów eksploatacyjnych i awaryjnych, 
ocena bezpieczeństwa reaktorów jądrowych 
Prowadzone prace: 

1. IVMR (2016-2019): Retencja stopionego rdzenia w zbiorniku reaktora – strategia zarządzania awariami 
ciężkimi dla istniejących i przyszłych elektrowni jądrowych (In-Vessel Melt Retention Severe Accident 
Management Strategy for Existing and Future NPPs); zakres zadań: Metodologia - Modelowanie - 
Obliczenia reaktorowe – Oszacowanie marginesów bezpieczeństwa. 

2. NARSIS (2017-2021): Nowe podejście do poprawy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych (New 
Approach to Reactor Safety ImprovementS); zakres zadań: opracowanie modeli typowego 
europejskiego energetycznego reaktora jądrowego III generacji oraz reaktora referencyjnego; 
wykonanie obliczeń członu źródłowego dla wybranych scenariuszy. 

3. VINCO (2016 – 2018): Benchmarki neutronowe rdzenia i cieplno-przepływowe reaktora prędkiego 
chłodzonego helem ALLEGRO 

Potrzeba prac badawczych: 
a) analizy cieplno‐przepływowe instalacji jądrowych dla awarii projektowych (z wykorzystaniem kodów 

systemowych i komponentowych, obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz oprogramowania 
własnego) 

b) analizy awarii w rozszerzonych warunkach projektowych oraz awarii ciężkich 
c) analizy różnych technologii reaktorowych IV generacji i nowych koncepcji reaktorów (np. HTR, GFR, 

SMR, DFR), reaktorów badawczych, zestawów krytycznych 
d) walidacja i weryfikacja narzędzi obliczeniowych związanych z zagadnieniami cieplno-przepływowymi 

oraz zjawiskami zachodzącymi w trakcie awarii ciężkich, do stosowania w ocenie bezpieczeństwa w 
procesie licencjonowania 

NCBJ - Zakład Energetyki Jądrowej UZ3 



Analizy fizyczne reaktorów jądrowych i wypalonego paliwa 
 Prowadzone prace: 

1. GEMINI+(2017-2019), projekt realizowany w ramach H2020. Prace badawczo-rozwojowe reaktorów 
wysokotemperaturowych (HTR) prowadzone w ramach europejsko-amerykańskiej współpracy. 

2. Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies (BRILLIANT) (2016 – 2018): 
Celem projektu jest wskazanie rzeczywistych barier rozwoju energetyki jądrowej w regionie krajów 
bałtyckich i przygotować grunt dla ich przezwyciężenia oraz wsparcie wymiany wiedzy naukowej i 
kompetencji. 

3. Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation (VINCO project), 2016-2018, H2020-Euratom, Project ID: 
662136, zadanie: ALLEGRO (low power helium cooled experimental reactor) core neutron physics 
studies. 

Potrzeba prac badawczych: 
a. Wyznaczanie neutronowo-fizycznych parametrów rdzeni reaktorów i innych instalacji jądrowych dla 

potrzeb licencjonowania, eksploatacji i oceny bezpieczeństwa. 
b. Analizy neutronowofizyczne przechowalników wypalonego paliwa w celu zapewnienia ich 

podkrytyczności w warunkach normalnych i awaryjnych oraz obliczenia składu izotopowego 
wypalonego paliwa dla potrzeb ochrony radiologicznej. 

c. Walidacja i weryfikacja narzędzi obliczeniowych związanych z zagadnieniami transportu neutronów.  
d. Rozwinięcie programu badawczego w zakresie uruchomienia zestawów krytycznych mogących służyć do 

badań nad nowymi koncepcjami reaktorów jądrowych a w szczególności reaktora HTGR oraz ALLEGRO. 

NCBJ - Zakład Energetyki Jądrowej UZ3 



 
 
Analizy właściwości paliwa jądrowego i cyklu paliwowego: 
 Prowadzone prace: 

1. IAEA Coordinated Research Project “T33002” entitled “Accelerator Driven Systems (ADS) 
Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS” - “Transmutation of minor actinides (MA) 
in accelerator driven system (ADS) or/and fast neutron reactor (FR) - experimental measurement 
and burner concept development”, (2017 - 2019) 

2. Energy and Transmutation of Radioactive Waste Project (E&T RAW) in the Joint Institute for 
Nuclear Research , Dubna, Russia, (2017 - 2019) 

Potrzeba prac badawczych: 
a. Walidacja i weryfikacja związana z programem oszacowania liczby nieszczelnych elementów 

paliwowych w rdzeniu reaktora. 
b. Analiza efektywności wypalenia aktynowców w widmach strumieni neutronów reaktorów 

prędkich. 
c. Zachowanie się paliwa jądrowego w czasie eksploatacji (np. wypalenie, migracja gazowych 

i lotnych produktów rozszczepienia itd.). 
d. Badanie właściwości paliwa TRISO do reaktorów wysokotemperaturowych.  

NCBJ - Zakład Energetyki Jądrowej UZ3 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
Obecne możliwości 

Defektowanie materiałów przy użyciu jonów 

 

Naświetlania materiałów w reaktorze MARIA i badania w 

komorach gorących 

 

Badania własności mechanicznych i nanomechanicznych 

(w tym w wysokich temperaturach) 

 

Analiza stopnia zdefektowania metodą RBS/C i symulacje 

metodami Monte Carlo 

 

Modelowanie struktury materiałów metodami Dynamiki 

Molekularnej 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
DFM podstawowe wyposażenie 

12 komór gorących ze standardowymi metodami przygotowania próbek, 
badań mechanicznych i mikroskopią metalograficzną 
3 implantatory jonów; jeden gazowy, dwa MEVVA  
Działa plazmowe 
Urządzenia do nakładania warstw 
SEM, testery mechaniczne, nanoindentacja 
Pakiety programów do symulacji MC i MD 
Laboratorium badań neutronowych ( w modernizacji) 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
 

Plany badawcze  

 

Rozwój metod komputerowego modelowania struktury 

materiałów przy użyciu Dynamiki Molekularnej 

 

Rozwój metod ilościowej analizy stopnia zdefektowania 

poprzez kombinację metody rozpraszania wstecz (RBS/C) i 

symulacji Monte Carlo  

 

Rozwój metod badania i modelowania własności 

funkcjonalnych materiałów 

 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
Główne projekty badawcze 

Projekt NOMATEN (InNOwacyjne MATeriały dla 

ENergetyki): TEAMING/MAB+, realizowana Faza I projektu 

EC, przyznany MAB+ 

 

Projekt HTR GOSPOSTRATEG: przystosowanie LBM do 

badań materiałowych materiałów dla HTR (głównie grafit i 

różne formy węgla, wysokie temperatury) 

 

VINCO, BRILLIANT: projekty C&S EC 

 

GEMMA i M4F: projekty badawcze EC 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
 

Planowane inwestycje  

 

Modernizacja Laboratorium Badań Materiałowych na 

potrzeby projektów badawczych (NOMATEN, 

GOSPOSTRATEG HTR) i pełnienia roli TSO w PPEJ 

 

Modernizacja Laboratorium Badań Neutronowych z 

wykorzystaniem urządzeń z HZB 



NCBJ – Departament Fizyki Materiałów  
Konieczne inwestycje 

Rozbudowa wyposażenia analitycznego: akcelerator 

TANDEM, mikroskop transmisyjny z preparatyką próbek, 

mikroskop skaningowy z EDS/EBSD/FIB, XRD z opcją 

wysokotemperaturową, Raman 

 

Wyposażenie komór gorących w urządzenia do badań 

strukturalnych   

 

Rozbudowa wyposażenia do syntezy nowych materiałów: 

HIP, CIP, SPS, piece, technologie proszkowe do syntezy 

metali 



HTGR  
(HIGH TEMPERATURE GAS-COOLED 

REACTOR) 
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Sytuacja wyjściowa 
 

• 13 dużych zakładów chemicznych w Polsce potrzebuje 6500 MW ciepła  

     o T=400-550 C, czyli 200 TJ/rok = spaleniu >5 mln t gazu ziemnego  

• Łącznie potrzeba 10-20 HTGR w Polsce, kilkaset w UE, kilka tys. na świecie 

• 6.2017 Rząd publikuje Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a w 

niej:Przygotowanie, przy wykorzystaniu polskiego potencjału przemysłowego 

 i naukowego, wdrożeń wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR do 

produkcji ciepła przemysłowego w skojarzeniu oraz wsparcie polskich badań 

 i rozwoju materiałów dla IV generacji reaktorów. 
 

Podjęte działania 

• 6.2016 Minister Energii powołuje Zespół ds. wdrożenia HTR.  

Członkowie Zespołu: nauka: NCBJ (G.Wrochna przew.), Uniw. Szczeciński, 

firmy inżynierskie:  Energoprojekt, Prochem, odbiorcy ciepła: Azoty, Orlen, 

Enea, Tauron, KGHM; Współpracowali przedstawiciele: PAA, NCBR, PKO BP 

• Raport opublikowany w styczniu 2018 na me.gov.pl zawiera m.in.: 
 

ocenę potrzeb krajowych i eksportowych 

rekomendację technologii HTGR i parametrów reaktora 

szacunkowe koszty i korzyści ekonomiczne 

zidentyfikowane potencjalne bariery i ryzyka 

zaproponowany plan wdrażania Plan: powołanie Centrum     Naukowo-

Przemysłowego, po 2-3 latach przekształcenie  go w Spółkę celową 
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Zastosowanie w przemyśle 
• Wymiana starych kotłów gazowych/węglowych na HTGR, bez zmian w instalacjach 
• Parametry: moc 165 MWt, 230t/h pary T=550*C (jak w kotłach konwencjonalnych) 

 

 

Budowa eksperymentalnego reaktora w Świerku 
• Podbudowanie analizy bezpieczeństwa dużego HTGR bezpośrednimi pomiarami oraz 

symulacjami walidowanymi na małym reaktorze.  
• Przygotowanie kadry i łańcucha dostaw do dużych reaktorów 

Projektowanie HTGR 
Eksperymentalnego 

150 Mzł  / 50% NCBR / ~6 Mzł/rok/partner 

Budowa HTGR 
Eksperymentalnego 

600 Mzł  / 100% UE 

Projektowanie HTGR Komercyjnego 
500 Mzł / 50% NCBR / ~12 Mzł/rok/partner 

Budowa HTGR Komercyjnego 
2000 Mzł  / 100% odbiorca 

2018    2020    2023       2025   
   

  2031 



http://www.clor.waw.pl/index.html
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NOWE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE 

 Projekt EURAMET PREPAREDNESS  Reference nr. 16ENV04  
„Metrologia mobilnych metod detekcji promieniowania jonizującego w 
następstwie wypadku jądrowego lub zdarzenia radiacyjnego”  
(Metrology for mobile detection of ionizing radiation following a nuclear or 
radiological accident) http://www.preparedness-empir.eu/ 

(projekt finansowany od 01.08.2017 r. do 01.08.2020) 
Kierownik projektu  Stefan Neumaier (PTB, Germany) 
17 centrów naukowych z 12 krajów europejskich 
Główne cele projektu 
Utworzenie bazy metrologicznej wspomagającej odpowiednie akcje ochronne lub 
zapobiegawcze w przypadku sytuacji wyjątkowej związanej ze zdarzeniem w EJ lub ze żródłem 
promieniotwórczym: 
1) projekt prototypu bezzałogowego urządzenia latającego z automatycznym systemem 

detekcji promieniowania 
2) projekt prototypu przewoźnego systemu szybkiego wykrywania skażeń 

promieniotwórczych powietrza 
3) rozwój metodyki oceny mocy dawki w przypadku złożonych pól promieniowania 

wytwarzanych przez wiele (nieznanych) źródeł 
4) ustalenie jednolitej procedury (dla krajów UE) pomiarów mocy dawki promieniowania w 

powietrzu za pomocą pasywnych dozymetrów TLD 
5) wdrożenie prototypów projektu  

 

 

http://www.preparedness-empir.eu/
http://www.preparedness-empir.eu/
http://www.preparedness-empir.eu/
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NOWE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE 

 Projekt EURAMET METRORADON Reference nr. 16ENV10   
„Metrologia monitoringu radonu  (projekt finansowany od 01.06.2017 r.) 
(Metrology of radon monitoring)  
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-
projects/details/?eurametCtcp_project_show%5Bproject%5D=1489&euram
etCtcp_project%5Bback%5D=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586
409f 
(projekt finansowany od 01.06.2017 r. do 01.06.2020) 

Koordynator projektu Hannah Wiedner  
Institute Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) 
9 centrów naukowych z 9 krajów europejskich 
Główne cele projektu 
Projekt dotyczy walidacji metod pomiarów radonu w krajach UE pod kątem wymagań 
Dyrektywę Rady UE 2013/59/EURATOM z wykorzystaniem radonowej komory wzorcującej 
CLOR.  

 

https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/?eurametCtcp_project_show[project]=1489&eurametCtcp_project[back]=943&cHash=acae96436b33ff99751abc2b2586409f
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NOWE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MAEA 

 MODARIA II MOdelling and DAta for Radiological Impact 
Assessments (2016-2019) 

        Wykonawca projektu:  dr Paweł Krajewski, mgr Grazyna Krajewska 
Główne cele projektu 
Projekt MOdelling and DAta for Radiological Impact Assessments o kryptonimie MODARIA II 
(2016-2020), jest programem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) 
poświęconym problematyce dokładności i wiarygodności wielkości dawek prognozowanych 
za pomocą komputerowych modeli środowiska. 
Rozwijany w ramach tego programu polski kod komputerowy CLRP służy jako narzędzie do 
prognozowania dawek dla ludności oraz środowiska (tzw. biota) w wyniku planowanych 
uwolnień z EJ. Przy rozwoju energetyki jądrowej niezbędnie jest posiadanie narzędzia 
umożliwiającego prognozę narażenia od obiektu jądrowego. W ramach w/w programu 
prowadzone są obliczenia dla następujących obiektów jądrowych: 
 
1) EJ Chinon (Francja),  
2) Składowisko odpadów promieniotwórczych L'Aube LILW (Francja),  
3) Duże Laboratorium Badawcze w Cadarache (Francja) 
4) Zakład Przeróbki Wypalonego Paliwa Jądrowego La Hague 
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NOWE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MNiSZW 

 Opracowanie modelu generatora neutronów D-T do celów symulacji 
metodą Monte Carlo 

        Wykonawca projektu:  dr Kamil Szewczak, mgr inż. Iwona Słonecka 
Główne cele projektu: Docelowo stanowisko wzorcowe promieniowania neutronowego w 
LWPDiR znajdzie zastosowanie w badaniach nowych typów dozymetrów promieniowania 
neutronowego jak również wdrożeniu metod retrospektywnej dozymetrii biologicznej 
promieniowania neutronowego na potrzeby pracowników planowanej EJ.  

 Opracowanie założeń dla wdrożenia metody oznaczania węgla C-14 w 
próbkach środowiskowych 
 Wykonawca projektu:  mgr Agnieszka Fulara 
Główne cele projektu: Wdrożenie metody pomiaru C-14, rozszerzy możliwości 
monitoringu krajowego pod kątem planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
Komisja UE (2000/473/Euratom) zaleca oznaczanie zawartości węgla C-14 w próbkach 
całodziennej diety w celu oceny narażenia ludności. Sieci monitoringu wokół obiektów 
jądrowych w wielu krajach prowadzą oznaczenie C-14 m.in. w wodzie oraz innych 
komponentach środowiska.  

 Adaptacja metody oznaczania trytu związanego organicznie 
(OBT) w próbkach biologicznych 
 Wykonawca projektu:  mgr Agnieszka Fulara 
Główne cele projektu: Wdrożenie metody pomiaru Trytu w postaci OBT, który ma (obok 
trytu w postaci HTO) największy udział w dawce otrzymywanej przez ludność przy rutynowych 
uwolnieniech EJ. Sieci monitoringu wokół obiektów jądrowych w wielu krajach prowadzą od 
niedawna (2010 Francja, UK) prowadzą oznaczenie OBT w organicznych komponentach 
środowiska.  
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INNE PROJEKTY 

 Umowę o współpracy z Niemieckim Biurem Federalnym Ochrony 
przed Promieniowaniem (Bundesamt für Strahlenschutz BfS) 
odnośnie pomiarów gazów szlachetnych Kr-85 i Xe-133 (2015-2020)  

 Wykonawca projektu:  mgr Andrzej Boratyński 
Główne cele projektu:  

  1) prowadzenie pomiarów gazów szlachetnych Kr-85 i Xe-133 wokół kompleksu „Świerk” 
składającego się z reaktora „Maria” oraz Zakładu Produkcji Izotopów POLATOM. 
(Pomiary kontynuowane są od 2016 roku w cyklu 10-dniowym.  

2)   wdrożenie metody pomiaru gazów szlachetnych Kr-85 i Xe-133  w sieci monitoringu w 
Polsce na bazie metodyki opracowanej w BfS.  
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NALEŻY PODKREŚLIĆ 
 
 
 

 Większość tematów prowadzonych obecnie w Krajach UE w ramach 
projektu EURAMET PREPAREDNESS było w 2014 r zaproponowane we 
„Wstępnych propozycjach tematów do nowego programu 
strategicznego „Bezpieczna Energetyka jądrowa” 
 

 Brak programu krajowego uniemożliwia uczestniczenie w programach 
tego typu „joint research project” na zasadach pełnoprawnych 
członków (tzn. program manager). Można w nich uczestniczyć 
wyłącznie jako „third party” 



Collaborating  
Centre 2010-16 & 2016-2020 

 



ICHTJ jako ekspert w rozwoju EJ 

• Akceptacja społeczna i ochronny efekt 
środowiskowy. 

• Cykl paliwowy od rudy ( ubogie i odpady), 
przerób, recykling,  paliwo IV Gen. 

• Chemizm chłodziw, emisje gazowe. 
• Opady promieniotwórcze, przerób i bezpieczne 

składowanie. 
• Chemia analityczna materiałów jądrowych. 
• Ochrona radiologiczna – radiobiologia, radon w 

środowisku.  



Co było - EURATOM 
• NEWLANCER -  New MS Linking for Advanced Cohesion in Euratom Research 

• EAGLE, EU FP7, focused on public understanding of ionizing radiation. Relevance: enhancing education, 
training and communication processes for informed behaviours and decision-making related to ionizing 
radiation risks. 

• PLATENSO, EU FP7, focused on assessment of regional capabilities for new reactors development. 
Relevance: steps for the legal base for a European Entity on socio-economic matters linked to nuclear 
technology; recommendations for research strategies. 

• ARCADIA, EU FP7, focused on assessment of regional capabilities for new reactors development. 
Relevance: support to the further development of nuclear research programs in the NMS, identification of 
the primary needs for the ALFRED project, defining a map of competences potentially eligible to satisfy the 
previously identified needs.  

• IPPA - Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal 

• SARAHH - Sustainable Approach for Regional Research Active Integration in Horizon 2020 

• TALISMAN, EU FP7, focused on transnational access to infrastructures for a safe management of ActiNide. 
CEA and NNL actively involved. Relevance:  Successful transnational visits and coordination of 
infrastructures, research-industry cooperation. Expertise, know-how and ICT solutions will feed into the 
project 

• SACSESS, EU FP7, focused on safety of actinide separation processes. Relevance: reduction of the amount, 
the radiotoxicity and the thermal power of nuclear wastes; optimal use of geological repository sites 

• ASGARD, EU FP7, focused on advanced fuels for Generation IV reactors. Relevance: provides a structured 
R&D framework for developing compatible techniques for dissolution, reprocessing and manufacturing of 
new nuclear fuels. 

• ADVANCE - Ageing Diagnostics and Prognostics of low-voltage I&C cables 

• RENEB – Raelising the European Network of Biodosimetry 

 



The Euratom Research and Training Programme 2014-2018  



OBECNIE 

EURATOM 

H2020 



Przyszłe reaktory energetyczne w EU 

     Trzy główne powody planowanego na najbliższe dziesięciolecia 
przechodzenia energetyki jądrowej od reaktorów lekkowodnych 
(LWR) do reaktorów na neutronach prędkich (FNR) IV Generacji: 

 

      1) Ograniczenie - poprzez recykling - wzrostu zapasów  plutonu, 

      2) Lepsze wykorzystanie energii uranu:  

      - reaktory LWR wykorzystują zaledwie ok. 1% energii   

        naturalnego uranu, a reaktory FNR – aż do 80%  

      - już nagromadzone zapasy zubożonego uranu umożliwią  

        zaspokojenie obecnego światowego zapotrzebowania  na  

        energię elektryczną przez kilkaset lat, 

       3) Możliwość transmutacji jądrowej i wypalania aktynowców  

         mniejszościowych.  
 



Systemy GEN IV rozwijane w Europie 

• In Europe, the Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP I 
http://www.snetp.eu/), through its European Sustainable Nuclear Industrial Initiative 
(ESNII), aims to advance the development of GEN IV technologies, while supporting 
research infrastructures, fuel facilities and research & development activities. 

 

• SNETP has prioritised the different Gen-IV systems and is proposing to develop the 
following projects through ESNII: 

 

•     The sodium-cooled fast neutron reactor technology (ASTRID project), with the 
construction of a prototype in France and which is strongly supporting this technology 

•     As a first alternative technology, the lead-cooled fast reactor (ALFRED) with the 
construction of an experimental demonstration reactor in another European country willing 
to host the programme, and supported by a lead-bismuth irradiation facility project in 
Belgium (MYRRHA) 

•     As a second alternative technology, the gas-cooled fast reactor (ALLEGRO), also 
requiring the construction of technology demonstrator in a European country 

 

• Both ASTRID and ALFRED use MOX fuel (potentially bearing minor actinides as reference 
fuel although nitride fuel is considered for ALFRED). MYRRHA, related to the double strata 
ADS concept, should also be started with MOX fuel. 

 

• It is therefore critical to develop the related fuel cycles allowing the fuel fabrication, the 
recycling of the spent fuel and potentially the minor actinides, and the associated waste 
management in a safe and reliable way. 
 



Złożone wnioski do Euratom H2020 
BIFROST 

Building Innovative Fuel and Recycling Options for a Sustainable 
Nuclear Technology 

NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 

Kierownik projektu 

mgr Marcin Brykała 

Koordynator 

Chalmers Tekniska Hoegskola AB, Goeteborg, Szwecja 

GENIORS    

GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategies 

NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 

Kierownik projektu 

prof. Jerzy Narbutt 

Koordynator 

Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energie Alternatives – 
CEA  

GENESIS 

Generation-IV European Nuclear Education System Innovation 
Scheme 

NFRP-2016-2017 (Euratom fission), CSA 

Kierownik projektu 

prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz 

Koordynator 

Kunliga Tekniska Hoegskola, Sztokholm, Szwecja 

 

TeaM Cables 
European tools and Methodologies for an efficient ageing 

management of nuclear power plant Cables 
NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 
Kierownik projektu 
prof. Grażyna Przybytniak 
Koordynator 
Electricite de France – EDF  

SAMHYCO 
Improvement of hydrogen and karbon monoxide explosion risk 

assessment models and safety management procedures 
NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 
Kierownik projektu 
prof. Andrzej Chmielewski 
Koordynator 
Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire – IRSN, 

Francja 

STECH_DR 
Technologies of decontamination of metal surfaces 

contaminated radioactively and recycling of the liquid 
radioactive waste 

NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 
Kierownik projektu 
dr Irena Herdzik 
Koordynator 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

CHANCE 
Characterization of conditioned nuclear waste for its safe 

disposal in Europe 
NFRP-2016-2017 (Euratom fission), RIA 
Kierownik projektu 
prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz 
Koordynator 
Agence Nationale pour la Gestion des Dechets Radioactifs – 

ANDRA  
 



Rezultaty FP7 

    FP6 EUROPART, FP7 ACSEPT and FP7 
SACSESS), reference separation process 
flowsheets are now available for both the 
heterogeneous recycling (recycling of the 
minor actinides in dedicated blanket fuel 
surrounding a U/Pu fuel; i-SANEX, EXAM 
concepts) and the homogeneous recycling (all 
the actinides are together in all the fuel 
assemblies; GANEX concept) of used nuclear 
fuels. 



 
 

“GEN IV Integrated Oxide fuels 
Recycling Strategies“ (GENIORS)  

projekt w ramach programu HORIZON 2020 
 koordynowany przez CEA Marcoule (Francja) 

 H2020-Euratom-1.1. - Support safe operation of nuclear systems 

  

  
Realizację projektu przewidziano na lata 2017-21  

 



GENIORS – Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych paliw GEN 
IV –  

nowy europejski projekt współpracy (2017 – 2021) 
w programie HORYZONT 2020 – EURATOM   

Konsorcjum 24 partnerów z 11 krajów; projekt koordynowany przez CEA (Francja) 

Budżet 7,5 M€; grant EU 5 M€. Budżet IChTJ 260 k€. 

  

Cel: Opracowanie nowych fizykochemicznych technologii (ekstrakcja ciecz-ciecz) oddzielania 
aktynowców od lantanowców, aby zamknąć cykl paliwowy w energetyce jądrowej. Umożliwi to: 

(1) znaczne zmniejszenie radiotoksyczności odpadów jądrowych pozostałych po przerobie 
wypalonych paliw jądrowych oraz  

(2) znaczne zmniejszenie długotrwałego oddziaływania tych odpadów jądrowych na środowisko  

  

Uwarunkowanie: transmutacja jądrowa (wypalanie) długożyciowych aktynowców: plutonu i 
aktynowców mniejszościowych, zwłaszcza ameryku(III); do radionuklidów krótkożyciowych oraz 
nuklidów trwałych      w reaktorach IV Generacji (na neutronach prędkich), możliwa po 
chemicznym oddzieleniu aktynowców od produktów rozszczepienia i ich użyciu w produkcji 
nowych typów paliw MOX do reaktorów GEN IV 





Struktura działań w GENIORS 



 
Zadania zespołu IChTJ w projekcie 

GENIORS:  
 1. Optymalizacja metody oddzielania ameryku od 

technetu w ekstrakcyjnym procesie oddzielania 
aktynowców od produktów rozszczepienia, EURO-
GANEX;  

2. Sprawdzenie efektu powstawania hipotetycznych 
heteroleptycznych kompleksów ameryku(III) z 
ekstrahentem TODGA i z reekstrahentem anionowym 
na efektywność procesu EURO-GANEX;  

3. Udział w pracach nad optymalizacją procesu EURO-
GANEX – we współpracy z partnerami z konsorcjum. 

 



Spodziewane kamienie milowe  



”Characterization of conditioned nuclear 
waste for its safe disposal in Europe 

Activity” (CHANCE) 
koordynowany przez ANDRA, Francja 

2017-2021  

CELE PROJEKTU: 

1. Ustanowienie na poziomie europejskim kompleksowej wiedzy na temat aktualnych 
systemów charakteryzowania kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych i 
systemów kontroli jakości obowiązujących w krajowych programach gospodarowania 
odpadami promieniotwórczymi, w oparciu o dane od użytkowników końcowych, 
takich jak organizacje gospodarki odpadami i operatorzy przechowalników i 
składowisk, 

2. Rozwój, testowanie i weryfikacja już zidentyfikowanych technik charakteryzowania, 
co ma poprawić charakterystykę kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych, 
a mianowicie tych, których nie można łatwo scharakteryzować przy użyciu 
konwencjonalnych metod. 



1. ANDRA: Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

2. CEA: Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

3. ENEA: Agenzie nazionale per le nuove technologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile 

4. Jülich: Forschungszentrum Jülich GMBH 

5. KEP Nuclear 

6. SCK•CEN: Studiecentrum voor Kernenergie                                                                      
• Centre d'étude de l'énergie nucléaire 

7. University of Bristol 

8. The University of Sheffield 

9. VTT: Tecnical Research Centre of Finland LTD 

10. RATEN ICN: Regia Autonoma Tehnologii Pentru Energia Nucleara 

11. WUT: Politechnika Warszawska 

12. INCT: The Institute of Nuclear Chemistry and Technology 

Partnerzy projektu: 



Organizacja projektu 



Tytuł projektu:  
Europejskie narzędzia i metodologie dla efektywnego zarządzania  

starzeniem kabli w elektrowniach jądrowych 
European tools and Methodologies for an efficient ageing management of nuclear power plant Cables 

 
Koordynator: Electricite de France 
Akronim: TeamCables 
Numer umowy: GA 755183 
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 28.02.2022 
Finansowanie – 4,2 M EUR, IChTJ – 0,110 M EUR 



Znaczenie tematyki 

• Na jedną jednostkę energetyczną w EJ przypada ok. 1 500 km 
kabli różnego przeznaczenia (25 000 rodzajów przewodów). 
Stąd obecni i przyszli użytkownicy EJ są zainteresowani 
udoskonaleniem kwalifikacji i monitorowania jakości kabli 
oraz opracowaniem nowych strategii zarządzania ich 
starzeniem (ageing management).  

• Izolacje i osłony kabli wykonane z polimerów i ich 
kompozytów są podatne na degradację zarówno w czasie 
eksploatacji reaktora, jak i w warunkach awarii jądrowej, i w 
obu przypadkach odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa. 

• Brakuje prostych i wiarygodnych metod oceny degradacji 
kabli oraz oszacowania przewidywanego okresu ich 
bezpiecznej eksploatacji w EJ. 

• Projekt jest jednym z elementów działań pozwalających 
operatorom EJ bezpiecznie wydłużyć okres eksploatacji 
reaktorów II i III generacji.  

Radiacyjne i termiczne  
przyspieszone starzenie kabli 

UJV REZ, a.s. - Czechy 

 



Cel ogólny projektu: 

• Opracowanie modeli i algorytmów 
starzenia kabli dostosowanych do różnych 
matryc polimerowych, napełniaczy, 
dodatków, antyutleniaczy i stopni 
usieciowania.  

• Opracowanie metodologii pomiarów 
nieinwazyjnych dla oznaczenia degradacji 
izolacji i osłon.  

• Zaproponowanie ogólnodostępnych 
narzędzi do oceny czasu bezpiecznej 
eksploatacji kabli i przewodów 
umożliwiających otrzymanie danych 
przydatnych do zastosowania w 
matematycznych modelach i algorytmach. 

Koordynator: EdF 
Partnerzy:  
•   AREVA GMBH - Niemcy 
•   INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE  
 SURETE NUCLEAIRE - Francja 
•   COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET  
 AUX ENERGIES ALTERNATIVES - Francja 
•   UJV REZ, a.s. - Czechy 
•   ARTTIC - Francja 
•   NEXANS France S.A.S - Francja 
•   INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ - Polska 
•   FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER  
 ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. - Niemcy 
•   TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKEESKUS VTT OY - Finlandia 
•   UNIVERSITE D’AIX MARSEILLE - Francja 
•   ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS et  
 METIERS - Francja 
•   ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI  
 BOLOGNA - Włochy 



 
Zakres prac IChTJ: 
• Udział międzylaboratoryjnych dozymetrycznych 

testach porównawczych (Round robin tests) 
• Identyfikacja rodników i oznaczenie kinetyki ich 

zaniku w funkcji warunków starzenia   
• Wyjaśnienie niezbadanego dotychczas zjawiska 

przenoszenia centrów aktywnych między 
różnymi składnikami izolacji, np. między 
polimerem a napełniaczem nieorganicznym.  

• Znalezienie różnic w procesach rodnikowych  
kabli nowych oraz poddanych degradacji 
oksydacyjnej.  

• Zaproponowanie schematów degradacji 
radiacyjnej kabli poddanych działaniu 
promieniowania gamma i przechowywanych w 
różnych warunkach. 

Podstawowa baza aparaturowa 
                                              Źródła promieniowania 

Spektroskopia EPR                       gamma 

PASMO X 

PASMO Q 

GAMMA  
CHAMBER 

ISSLEDOVATEL 



PROJEKTY KOORDYNOWANE PRZEZ 
MAEA 



Współfinansowany projekt MAEA: BADANIE SPOŁECZNYCH I SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 
EFEKTÓWWDRAŻANIA POLSKIEGO PROGRAMU ENERGETYKI JĄDROWEJ PRZY UŻYCIU NOWEJ 

METODOLOGII 

• Celem projektu jest weryfikacja, testowanie oraz zastosowanie w praktyce prototypowych metod analizy skutków 
gospodarczych i społecznych wdrażania programów jądrowych, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.  

 

 

 

CRP I12005: “Assessing the economic and social impacts of nuclear programmes at the national and regional level” (2014-2017) 

Analiza skutków społeczno- ekonomicznych wdrażania energetyki jądrowej 

Zad. 1. Analiza ekonomiczna skutków 
wdrażania programu jądrowego w Polsce 

Analizy ekonomiczne wykorzystujące 
model CGE oraz narzędzie opracowane 

przez IAEA - model Input-Output. 

Zad. 2. Analiza społecznych efektów 
wdrażania programu jądrowego w Polsce   

Ocena postrzegania wdrażania energetyki 
jądrowej w Polsce (ogół społeczeństwa, 

eksperci, osoby bezpośrednio lub pośrednio 
wywierające wpływ na decydentów). 

• Partnerzy Projektu: Chorwacja, Niemcy, Indonezja, Jordania, Polska, Korea Południowa, RPA, Tunezja, Urugwaj, 
Wietnam, Stany Zjednoczone oraz NEA/OECD (obserwator). 

Studying  the social and socio-economic effects of 

the implementation of the Polish nuclear power 

programme using new methodology  

IAEA Research Contract No. 18541/R2.  



Recovery of uranium and accompanying 

metals from various types of industrial 

wastes  

(Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów 

przemysłowych różnego pochodzenia) 

Współfinansowanie projektu MAEA 18542/R2: Odzysk uranu i metali 
towarzyszących z odpadów przemysłowych różnego pochodzenia 

W ramach IAEA CRP-T11006: ”Uranium Thorium Fuelled HTGR Applications for Energy Neutral 

Sustainable Comprehensive Extraction and Mineral Product Development Processes”.  

Surowce badane w projekcie: 

 

 odpadów flotacyjnych z przemysłu miedziowego z Gilowa  

 fosfogipsów ze składowisk w Wiślinki  

 fosforytów pochodzących z Maroka, Tunezji i Syrii.  

Celem projektu jest ocena możliwości pozyskiwania uranu i toru ze źródeł 

niekonwencjonalnych, takich jak odpady przemysłowe i produkty uboczne, i ocena 

tych surowców jako potencjalnych zasobów do produkcji paliwa dla reaktorów 

jądrowych nowe generacji.  



Application of advanced membrane 

systems in nuclear desalination 

MAEA 18539/R2: „Zastosowanie zaawansowanych systemów membranowych do odsalania jądrowego” 
 
 

Systemy membranowe mogą być użyte do: 

- Odsalania wody morskiej,  

- Oczyszczania chłodziwa reaktorowego do 
recyklingu z odzyskiem kwasu borowego, 
przygotowanie czystej wody do różnych 
zastosowań w elektrowni 

-Przeróbki ciekłych niskoaktywnych ścieków 
promieniotwórczych podczas regularnej 
pracy reaktora 

- Dekontaminacji ścieków radioaktywnych w 
przypadku awarii 

RO 

ED 

MD 

Projekt realizowany w ramach IAEA CRP: Application of Advanced Low 
Temperature Desalination Systems to Support Nuclear Power Plants and 
Non-electric Applications 



Silicide/silicate Coatings on Zirconium Alloys for for Improving the 

High Temperature Corrosion Resistance  
 

AEA-RC-19026/R2:  Krzemkowe/krzemianowe warstwy na stopach cyrkonu wytworzone dla poprawy odporności na korozję 

wysokotemperaturową 

 

 

IAEA CRP: Analysis of Options and Experimental 
Examination of Fuels for Water-Cooled Reactors 
with  Increased Accident Tolerance – ACTOF 

Partnerzy : Argentyna, Brazylia, Chiny, Finlandia, 
Niemcy, Indie, Włochy, Korea, Polska , Rosja, 
Szwecja,  

Koncepcja prac badawczych dla poprawy 
właściwości materiałów stosowanych w 
EJ:Accident Tolerant Fuels (ATF) oraz 
Accident Tolerant Materials (ATM) 

Powód: dłuższy czas na reakcję personelu w 
sytuacjach awaryjnych.  

Dwa kierunki badań dotyczące normalnej pracy 
reaktora oraz sytuacji awaryjnych:  

- opracowanie nowych materiałów o wyższej 
odporności i stabilności niż materiały stosowane 
obecnie 

- poprawa właściwości użytkowych materiałów 
różnymi metodami modyfikacji powierzchni  
 

W przypadku koszulek paliwowych - wytworzenie 
ich z  materiału innego niż stopy cyrkonu: 

- stopy strukturalne odporne na utlenianie (stale 
austenityczne, ferrytyczne z chromem, stopy na 
bazie niklu) 

- kompozyt SiC/SiC  

- stopy FeCrAl 

- z wykorzystaniem stopów trudnotopliwych (na 
bazie Nb, Ta, Mo, W) 

Prowadzone są modyfikacje warstw wierzchnich 
stopów cyrkonu - wytworzenie ochronnej bariery 
na utlenianie: 

- warstwy zawierające chrom, aluminium, krzem 

- warstwy z ceramiki typu MAX  
 

Układ równowagi 

fazowej Si-Zr 

ZrSi2 stabilny do 1620 C 

ZrSi stabilny do to 

2210 C 



Modyfikacje warstw wierzchnich cyrkonu poprzez 

nakładanie prekursorów oraz obróbkę termiczną 

(wiązki jonowe, plazmowe,  elektronowe)  

 

• ZOL-ŻEL 

     pokrycie materiału warstwą prekursora uzyskanego metodą zol-żel, 

a następnie przetopienie warstwy wiązką elektronową 
• PEO 

     wytworzenie warstwy na bazie ZrSiO4 metodą PEO (plasma electrolytic 

oxidation) 
• PVD 

      nałożenie warstwy na bazie krzemu metodą PVD - target o 

zaprojektowanym składzie pierwiastkowym 

 

 



ZIBJ DUBNA 



Radiation Damage  Studies of High Temperature 
Oxidation Resistant Coatings on Zirconium Alloys  

 Badania właściwości warstw krzemku cyrkonu nakładanych na stopy cyrkonu pod kątem ich odporności na 
utlenianie w wodzie i odporności na promieniowanie jądrowe. 

 

• Modyfikacja warstwy wierzchniej metodami 
intensywnych wiązek plazmowych 
(Współpraca z NCBJ). 

• Nanoszenie warstw metodą PVD (Współpraca 
z ITE Radom). 

 



Zry4, 
pokryte Cr, 
1100 ,  
1200  
 1000 s 
chłodzone w 
wodzie  

 Zry4 
wyjściowe,  
1100   
1200  
 1000 s 
chłodzone 
w wodzie  

Zry4 
wyjściowe,      
1100   1200  
1000 s, 
chłodzone z 
piecem 

Rozkład Zr, Cr, O po testach w autoklawie 360oC/ 195 bar/10 dni  

Badania korozji stopów cyrkonu 

Testy autoklaw 



New nanocoposite sorbent for different radionuclides 

removal 
Nowy nanokompozytowy sorbent do usuwania różnych radionuklidów. 

 

Celem projektu jest opracowanie metody syntezy nowego sorbentu o roboczej nazwie 

SiEA-KNiFe do usuwania radionuklidów ze ścieków radioaktywnych. 

Otrzymany sorbent charakteryzuje się rozwinięta powierzchnią właściwą, wysoką 

selektywnością względem radionuklidów w obecności jonów konkurencyjnych, 

stabilnością termiczną, chemiczną i odpornością na działanie promieniowania 

jonizującego. Dodatkowo została opracowana procedura witryfikacji zużytego sorbentu 

przy wykorzystaniu metody zol-żel. 

Metoda syntezy nanokompozytowego sorbentu 

SiEA-KNiFe 

Witryfikacja zużytego sorbenta SiEA-KNiFe 

metodą zol-żel 



Nanokompozytowy sorbent SiEA-KNiFe 

Cechy sorbentu SiEA-KNiFe 

 

- Wysoka selektywność względem cezu,  

      kobaltu, strontu 

- Szybka kinetyka sorpcji 

- Duża pojemność sorpcyjna 

- Stabilność termiczna 

- Odporność chemiczna 

- Wytrzymałość mechaniczna 

- Odporność na działanie promieniowania jonizującego 

- Wysoka efektywność w obecności jonów konkurencyjnych 

- Możliwość zastosowania w różnych konfiguracjach procesowych  

     (zbiornik z mieszaniem, kolumna, hybrydowe procesy membranowe) 

- Prosta synteza 

- Możliwość jednoczesnej sorpcji kilku radionuklidów z wysoką efektywnością 

- Możliwość witryfikacji zużytego sorbenta metodą zol-żel 

Zależność Kd sorpcji radionuklidów 134Cs, 60Co i 85Sr z 

wody morskiej przez sorbent SiEA-KNiFe 



A future Euratom 
Programme (2021-2025) 

FP 7 

H2020 



Pytania zamiast wniosków 
 

•  Can Member States' and Euratom nuclear fission 
research, education and training activities allow Europe 
to maintain its technological and scientific leadership 
and remain at the forefront of progress and 
development?  

•  Should the Euratom Research and Training Programme 
cover certain additional nuclear science topics?  

•  Which research should be supported to trigger 
innovation in both power and non-power applications?  

• Jakie będą losy PPEJ ? 

 



Stakeholder consultation on the Euratom 
Research and Training Programme 2021-

2025 
 What are the three main issues in your field of research that 
should be addressed by the Euratom programme in 2021-2025? 

1. Fission - chemistry of fuel cycle including fuel reprocessing , 
hydrogen recombination, new sorbents for water 
purification, new materials for fuel rod cladding, fuel for GEN 
IV reactors, chemistry aspects of GEN IV reactors. 

2. Radiation processing ; application of electron accelerators, 
e/X systems and gamma irradiators for sterilization, 
materials processing , food irradiation and environmental 
applications. 

3. Radio-pharmaceuticals based on reactor and accelerator 
produced isotopes. 



Dziękuję za uwagę  ! 


