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Przyrzeczenie doktora nauk

W swej dalszej pracy naukowej

dążyć będę do poznawania

prawdy zawsze pamiętając, że

ostatecznym celem nauki jest

dobro człowieka, oraz służba na

rzecz dobra wspólnego.



Dlaczego skład atmosfery jest tak ważny?

30 -110Pa90 X > 0,1 MPa



Smog – olśnienie czy głupota ?

348 000 deaths annualy



30 najbardziej brudnych emiterów w  

in Europie



Emisja gazów cieplarnianych
g CO₂/₂/₂/₂/kWhkWhkWhkWh



Specific CO2 emission in selected EU countries 
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Polska 
może sadzenie lasów jest tym rozwiązaniem ?

• 400 milionów ton CO2 rocznie , połowa z sektorów
objętych handlem emisjami (ETS) – energetyka, przemysł
& transport lotniczy.

• 1 hektar lasu sosnowego, najbardziej popularnego u nas,
może asymilować 20 – 30 ton CO2 rocznie.

• Przyjmując najbardziej optymistyczny scenariusz, dla
skompensowania emisji jedynie z EL. Bełchatów ,
powinniśmy posadzić drzewa na 1 200 tysiącach hektarów
(4% terytorium Polski ) i kultywować drzewa przez sto lat.

• Młody las tego rodzaju emituje więcej CO2 niż asymiluje,
największą absorpcję CO2 uzyskujemy w przypadku lasu
starszego od 60 lat.



A może eneregtyka odnawialna 

Fotowoltaika E.wiatrowa
Energetyka 

jądrowa

Obszar 
20 m2/kW

130 km2/1000 MW

500 m2 dla dwu 
jednostek 250 kW 
(wysiki ść 30 m, 

średnica śmigła 28 m)

0.4 km2/1000 
MW

Roczny czas 
pracy

Ok.12%
Brak wytwarzania w 

nocy 

Ok..20÷25%
Szybko ść wiatru > 6 

m/s
Ok..80%



A jak składować energię ?

Energia potencjalna 

Energia kinetyczna

Energia chemiczna i 

fizyczna



Węgiel versus uran .

→

→

→

→

3 million
tons anually

150 – 200 000 tons
solids, with gases

7 milion tons

Ca 25 tons
UO2 anually

After reprocessing
1 ton of HLW

1000 MWe

1000 MWe

Jedno rozszczepienie jądra 200 MeV , reakcja chemiczna  
(np. spalanie węgla ) zaledwie kilka eV.

10 000 000 X



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



Projekt strategiczny 

• Coordineted three tasks in Strategic Project 
„Technologies Supporting Development of Safe Nuclear Power 

Engineering”;
1.Development of spent nuclear fuel and radioactive waste
management techniques and technologies
2. Development of spent nuclear fuel and radioactive waste
management techniques and technologies
3. Study of processes occurring under regular operation of water
colling systems in nuclear power plants with suggested actions
aimed at upgrade of nuclear safety

and particated in two others:
4. Meeting the Polish nuclear power engineering’s demand for fuel 
– fundamental aspects 
5. Meeting the Polish nuclear power engineering’s demand for fuel 
– fundamental aspects 
6. Development of nuclear safety and radiological protection 
methods for the nuclear power engineering’s current and future 
needs 



The Euratom Research and Training Programme 2014-2018
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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) Możliwo ść transmutacji jądrowej i wypalania aktynowców
mniejszo ściowych .



Systemy GEN IV rozwijane w Europie

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

• SNETP has prioritised the different Gen-IV systems and is pr oposing 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 s upporting this technology

• As a first alternative technology, the lead-cooled fast reactor (ALFRED) with the
construction of an experimental demonstration reactor in a nother European country willing
to host the programme, and supported by a lead-bismuth irrad iation 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). MYRRH A, 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 actini des, 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

Kierownik zespołu IChTJ - J. Narbutt. 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





PARTNES
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 

FR (PARIS 15) 797˙702.00

NATIONAL NUCLEAR LABORATORY LIMITED UK (WARRINGTON) 
600˙064.00

FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH DE (JULICH) 450˙281.00

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE DE (KARLSRUHE)  
372˙562.00

LGI CONSULTING SARL FR (PARIS) participant
332˙818.00

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS FR 
(PARIS) 306˙811.00

CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB SE (GOETEBORG) 
304˙750.00

UNIVERSITY OF LEEDS UK (LEEDS) 
222˙329.00

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLOGICAS-CIEMAT ES (MADRID) t 

205˙093.00

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE BE (Brussel) 
190˙312.00

POLITECNICO DI MILANO IT (MILANO) 
149˙812.00

INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ PL (WARSZAWA) 
130˙000.00

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH UK (EDINBURGH) 
128˙750.00

LANCASTER UNIVERSITY UK (LANCASTER) 
123˙750.00

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA IT (PARMA) 
107˙934.00

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER UK (MANCHESTER) 
96˙000.00

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE FR 
(FONTENAY AUX ROSES) 90˙402.00

USTAV ANORGANICKE CHEMIE AV CR VVI CZ (HUSINEC REZ) 
88˙687.00

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE CZ (PRAHA) 
84˙312.00

UNIVERSITEIT TWENTE NL (ENSCHEDE) 
63˙000.00

THE UNIVERSITY OF READING UK (READING) 
61˙375.00

JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION BE 
(BRUSSELS) 38˙750.00

ELECTRICITE DE FRANCE FR (PARIS 08) 
27˙200.00

AREVA NC SA FR (COURBEVOIE) 
27˙000.00



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
Kierownik Zespołu ICHTJ: Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

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. Kierownik projektu dr Agnieszka Miśkiewicz



Recovery of uranium and accompanying 

metals from various types of industrial

wastes 

(Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów (Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów (Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów (Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów 
przemysłowych różnego pochodzeniaprzemysłowych różnego pochodzeniaprzemysłowych różnego pochodzeniaprzemysłowych 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 Pr oduct 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.

Kierownik projektu: dr Katarzyna Kiegiel



Application of advanced membrane 

systems in nuclear desalination
MAEA 18539/R2: „Zastosowanie zaawansowanych systemów membranowych do odsalania jądrowego”

Kierownik projektu: prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

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

Kierownik projektu: dr Bo żena Sartowska

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 obróbk ę termiczn ą 

(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.
Kierownik projektu : Dr Wojciech Starosta

• 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.
Kierownik projektu: mgr in ż. Dagmara -Śmietanko

Celem projektu jest opracowanie metody syntezy nowego sorbentu o roboczej nazwie
SiEA-KNiFe do usuwania radionuklidów ześcieków 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
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Stakeholder consultation on the Euratom Research 

and Training Programme 2021-2025

To what extent should the Euratom programme be involved in

non-energy applications of nuclear science such as medical

applications?
� Radiation processing
� Radiation attenuation (gamma scanning, NCS)
� Radiotacers
• Beta radiation

� Radiotracers
� Radiation attenuation (dust monitors etc)
• Fast electrons

� Radiation processing
• X – rays (e/X) 

� Radiation processing
� Cargo and structural scanning



 
 
 

                                            RADIOTRACERS 
            & SEALED SOURCES 
 
 
 

NDT                                                       
 
 

            NUCLEONICC
 
                                                                                           GAUGES    
 
 
 
RADIATION 
PROCESSING        

 
                                       NUCLEAR ANALYTICAL 
                                              TECHNIQUES 
 

MAJOR  
INDUSTRIES 
Oil&Gas 
Chemical 
Mineral Exploitation 
&Exploration 
Energy Production 
Waste Treatment 

Troubleshooting 
Process modeling 
Flow meter calibration  
Leak detection 
Corrosion monitoring  
Oil  recovery 

On-line thickness, 
density & level 
monitoring  
On-line multicomponent 
analyzers 
Multiflow  rate meters 
Borehole logging 

Training  & 
Certification  
Safety 
Metallic & Concrete 
Structures 

Radiation sterilization 
Wire  & cable cross-
linking  
RVNL 
Environmental control  
& remediation 
Material  modification 

Environmental 
monitoring  
Natural  resources 
exploration& 
exploitation 
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Radiation

Sterilization Plant

Impact - Radiation Sterilization
Current population of Poland - 38 631 438
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Cosmetics:
5 000 units / year
from 7 companies

Transplants:
11 500 units/ 
year from 4 
tissue banks 

Medical products:
40 000 000 units / year
from 50 companies

Pharmaceutical 
products:
6 400 000 
units/year from 
3 companies



Gamma ray scanning

Level and interface detection

Flow rate measurements

Gas Liquid SolidsSteam

Leak testing

Heat exchangers

Residence time measurements

NDT inspection

Industrial Process Control and Safety
(radiotracers, sealed sources and nucleonic gauges)
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Selected non-power nuclear applications
( billion $)

51

Institute of Nuclear Chemistry and Technology

Income 2016

Radiation sterilization - 500,000 US$

Radiotracers in oil rafineries – 550,000 US$



Not only money counts !

• Contribution to hygiene and health.

• Environment preservation.

• Technological development.

• Resources preservation.

• Contribution to the industrial safety.

• Contribution to the cultural heritage artefacts
preservation.

• Biohazards control.
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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.



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 ?



Dziękuję za uwagę  !


