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•Uprawnienia Chemia

•Szkoła Doktorska z 

NCBJ

•Erasmus Charter
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ICHTJ w Horizon 2020 Euratom-Fission
 Jak podaje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE,

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zajmuje drugie miejsce (po NCBJ)
wśród polskich organizacji najaktywniejszych w poszukiwaniu i
pozyskiwaniu funduszy z programu H2020 Euratom - Fission (źródło:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/Analiza-
uczestnictwa-Polski-w-Programie-EURATOM-Fission-po-3-
konkursach.._.pdf, opublikowano 27 lutego 2019).

 Obecnie IChTJ uczestniczy w sześciu projektach H2020 Euratom –
Fission, z czego pięć realizowanych jest przez instytutowe Centrum
Radiochemii i Chemii Jądrowej
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Działania ICHTJ na rzecz PPEJ
• Chemia chłodziwa w obiegach 

reaktorów jądrowych.

• Analityka materiałów jądrowych 
i radioizotopów.

• Zagadnienia paliwowe dla 
reaktorów GENIII+ i GENIV.

• Odporność radiacyjna 
materiałów.

• Przerób i składowanie odpadów 
promieniotwórczych.

• Ochrona zdrowia – dozymetria 
biologiczna.
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GENIORS „Zintegrowane strategie recyklingu tlenkowych paliw GEN 
IV”
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•Koordynuje francuski Komisariat ds. Energii atomowej i alternatywnych

źródeł energii (CEA), z udziałem takich gigantów przemysłowych jak

Electricite de France i AREVA NC SA oraz 21 wybitnych jednostek

naukowych (uniwersytetów i instytutów badawczych) z Francji, Wielkiej

Brytanii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Czech i Polski

•Opracowanie metod przetwarzania wypalonego paliwa jądrowego w

użyteczny zasób, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i procesów

chemicznych.

•Wyniki uzyskane przez nasz zespół w ramach współpracy międzynarodowej

pozwalają na głębsze zrozumienie procesów fizykochemicznych

przebiegających podczas przerobu wypalonych paliw jądrowych, co powinno

przyczynić się do doskonalenia procesów przerobu paliw jądrowych, np.

EURO-GANEX, będących w stadium opracowywania.



CHANCE „Charakteryzowanie kondycjonowanych odpadów 
promieniotwórczych w celu ich bezpiecznego składowania w 

Europie „
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•Koordynowany przez francuską Narodową Agencję Zarządzania Odpadami

Radioaktywnymi, z udziałem 11 francuskich, włoskich, niemieckich,

belgijskich, brytyjskich, fińskich, rumuńskich i polskich jednostek naukowych i

agencji rządowych

•.Celem projektu CHANCE jest ustanowienie na poziomie europejskim

kompleksowego zrozumienia aktualnego podejścia do charakteryzowania

kondycjonowanych odpadów promieniotwórczych i systemów kontroli jakości

w krajowych programach postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w

oparciu o wkład użytkowników końcowych, takich jak organizacje zajmujące

się gospodarką odpadami i ich składowaniem.

• Innym celem CHANCE jest dalszy rozwój, testowanie i walidacja już

zidentyfikowanych technik, które poprawią charakterystykę odpadów

kondycjonowanych.



eurad „Europejski wspólny program gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi „
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•Celem Joint Programme jest wygenerowanie i zarządzanie wiedzą w

zakresie odpadów promieniotwórczych w celu wsparcia państw

członkowskich UE w ich wdrażaniu Dyrektywy 2011/70/Euratom biorąc pod

uwagę różne wielkości i etapy zaawansowania Krajowych programów państw

członkowskich. Projekt łączy w sobie badania nad nowoczesnymi metodami

przeróbki i składowania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa

jądrowego ze studiami strategicznymi w tej dziedzinie. IChTJ uzyskał mandat

Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwa Energii, do reprezentowania w

tym konsorcjum realizowanych w kraju projektów badawczych dotyczących

odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa w aspekcie rozwijanego

programu jądrowego.



DisCo” Modern Spent Fuel Dissolution and Chemistry in 
Failed Container Conditions „
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W projekcie DISCO Instytut współpracuje jako członek Grupy Stowarzyszonej

(Associated Group member). Celem projektu jest poznanie zachowania się

paliwa w składowisku przez bardzo długi okres czasu (do miliona lat),

zrozumienie mechanizmów rozkładu wypalonego paliwa w redukującym

środowisku składowiska w przypadku uszkodzenia pojemnika oraz ocena

nowych typów paliwa (MOX, paliwo domieszkowane) – czy zachowuje się

tak, jak konwencjonalne.



SHARE” A roadmap for Research in Decommissioning „

9

W projekcie SHARE koordynowanym przez francuski CEA, Instytut został

zaproszony jako członek panelu ekspertów (Expert Panel Review), złożonego

z 16 jednostek z 11 krajów. Głównym celem projektu SHARE jest koordynacja

działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia kosztów i

zminimalizowania wpływu na środowisko procesu likwidacji obiektów

jądrowych przez następne 10–15 lat.



TeaM Cables” Europejskie narzędzia i metodologie dla efektywnego 
zarządzania starzeniem kabli w elektrowniach jądrowych „
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•Koordynowany przez Electricite de France, z udziałem AREVA GMBH,

Niemcy i NEXANS France S.A.S. oraz 10 jednostek naukowych z Francji,

Niemiec, Czech, Finlandii, Polski i Włoch.

•Planowane wdrożenie energetyki jądrowej pociąga za sobą konieczność

kontynuowania w przyszłości badań związanych z diagnozowaniem stopnia

degradacji izolacji i osłon przewodów elektrycznych instalowanych w

otoczeniu reaktora, prognozowaniem czasu ich bezpiecznej eksploatacji oraz

przygotowaniem podstaw dla prowadzenia procesu ich kwalifikacji
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1. ELECTRICITÉ DE FRANCE SA, 
the Coordinator,

2. FORSMARK KRAFTGRUPP AB
3. COMMISSARIAT À L’ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES

4. UNIVERSITA DI BOLOGNA
5. TECNATOM SA
6. NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE
7. NEXANS
8. INSTITUTE OF NUCLEAR 

CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
9. LABORELEC
10. KUNGLIGA TEKNISKA 

HÖGSKOLAN

ADVANCE - Ageing 
Diagnostics and 
Prognostics of low-
voltage I&C cables
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Wnioski
 W nowym programie EURATOM na lata 2021-25 praktycznie nie jest

uwzględniony komponent Fission. Rekomendacje w tym zakresie są
zbieżne z podanymi w prezentacji FORATOM.

 Nie jest to dobre z uwagę na fakt, że Polska w swoich projektach
rządowych : „Polityka energetyczna Polski do roku 2040” oraz
„Program polskiej energetyki jądrowej” uznała rozwój energetyki
jądrowej opartej o reaktory wodne za priorytet.

 „W 2033 r. wdrożona zostanie energetyka jądrowa (łącznie powstanie 6
bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW), która wzmocni
podstawę systemu i wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń z
sektora.” (PEP – 2040).

 Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie tematyki medycyny
nuklearnej i nieenergetycznych zastosowań technik jądrowych.
(Euratom 2021-25)
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