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DAIZadania i struktura DAI

Skład osobowy DAI na koniec lat 2011/2012/2013:

W latach 2011 – 2013 DAI realizował jedno zadanie:

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE 

zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych 

Doktorzy Inżynierowie
/Fizycy

Technicy Administracja Razem

8/10/10 17/19/31 14/19/20 2/2/2 41/50/63

Pracownicy DAI są współautorami około 270 publikacji zarejestrowanych w tym okresie w bazie danych IFJ PAN.

2011 i 2012 – wszyscy pracownicy byli płaceni z funduszy poza statutowych (zadaniowych).

2013 – 60 pracowników było płaconych z funduszy poza statutowych (zadaniowych).

W realizacji tego zadania brali udział również pracownicy innych komórek organizacyjnych IFJ PAN.

W okresie wykonywania prac dla DAI byli płaceni z funduszy poza statutowych (zadaniowych).
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DAIPracownicy DAI w 2013

Doktorzy:

M.Bednarski, J.Błocki, D.Bocian, M.Duda, J.Godlewski, L.Kolwicz-Chodak, A.Marendziak, 

J.Michałowski, S.Myalski, M.Stodulski, Z.Sułek

Inżynierowie/Fizycy:

J.Chodak, B.Czech, W.Gaj, L.Hajduk, P.Jurkiewicz, D.Karolczyk, K.Kasprzak, E.Kielar, 

W.Kochański, A.Kotarba, J.Kotuła, A.Krawczyk, K.Krzysik, J.Ludwin, R.Łuszczak, 

W.Maciocha, K.Myalski, T.Ostrowicz, B.Prochal, J.Rafalski, M.Sienkiewicz, M.Skiba, 

J.Świerblewski, M.Tałach, M.Tier, M.Wiencek, D.Wojas, J.Zbroja, P.Ziółkowski, 

A.Zwoźniak, P.Żychowski

Technicy:

J.Adamek, J.Chorążak, B.Dąbrowski, M.Despet, A.Florek, B.Florek, J.Garwoliński, 

K.Grzybek, J.Kantorski, D.Partyła, R.Pyzioł, M.Rachwalik, R.Romanow, A.Seweryn, 

M.Sowiński, H.Świerk, R.Tarczoń, P.Topolski, J.Wcisło, R.Wiertek, T.Wojas

Administracja:

W.Tałach, O.Woźnicka
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DAI

XFEL (2011 -2014)
Kontynuacja przygotowań do testów (2011) oraz przeprowadzenie testów 

magnesów, wnęk rezonansowych i krio – modułów (2012 – 2014).

W7 – X (2011 - 2013)
Zakończenie instalacji przewodów zasilających na ostatnim module (2011), 

wykonanie połączeń przewodów zasilających pomiędzy modułami (2011 – 2013), 

wykonanie 30 polichromatorów (2011).

CTA (2011 - 2013)
Zbudowanie prototypu struktury małego teleskopu lub jej części, zbudowanie 

prototypu zwierciadła o strukturze sandwiczowej.

LHC (2011 - 2012)
Modernizacja sprzętu pomiarowego, który będzie używany w trakcie długiej 

przerwy w pracy LHC.

Belle 2 (2011)
Zaprojektowanie i wykonanie makiety krzemowego detektora wierzchołka. 

w trakcie realizacji

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

zrealizowane

Plan przedstawiony na przeglądzie w 2011
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DAI
LHC (2013 - 2014)

W trakcie wizyty przedstawicieli CERN w Krakowie w grudniu 2010 został wstępnie 

określony udział IFJ PAN w pracach modernizacyjnych LHC. 

Obie grupy ELQA i ICIT będą uczestniczyły w tych pracach. 

Warunki finansowania będą negocjowane.

SPIRAL 2 (2012)
W trakcie wizyty przedstawicieli IFJ PAN w Caen w styczniu 2011 rozpoczęto 

proces określenia obszarów zainteresowania (brane są pod uwagę zarówno prace 

w GANIL jak i w IFJ PAN). Sposób finansowania - projekt współfinansowany?

ESS w Lund (2016 - ?)
W wyniku kilkuletnich działań IFJ PAN projekt budowy European Spallation

Source (ESS) znalazł się na mapie drogowej zatwierdzonej przez ministerstwo.  W 

trakcie wstępnych rozmów zarysowała się możliwość wykorzystania doświadczenia 

IFJ PAN zdobytego w testach komponentów XFELa do budowy ESS.

Super B (?)
DAI zadeklarował gotowość wykonania prac mechanicznych w IFJ PAN poczynając 

od połowy 2011 r. oraz prac montażowo-instalacyjnych poza IFJ PAN od 2014 r.

w trakcie realizacji

przesunięty w czasie 

(2014)

w trakcie negocjacji

odmowa finansowania 

przez włoski rząd

Plan przedstawiony na przeglądzie w 2011
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DAI
• W latach 2011 – 2013 pracownicy DAI kontynuowali w DESY prace przygotowawcze do przeprowadzenia testów seryjnych

komponentów XFELa.

• We wrześniu 2012 rozpoczęto testy seryjnie produkowanych magnesów i do końca 2013 r. przetestowano ponad 50%.

• W czerwcu 2013 r. rozpoczęto testy seryjnych wnęk i do końca 2013 r. przetestowano około 20%.

• Testy seryjnych kriomodułów są opóźnione o około 2 lata.

Za wykonane przez IFJ PAN w tym okresie prace XFEL GmbH zaliczył polskiemu udziałowcowi (NCBJ) 

wkład finansowy około 2.2 mln €.

54-ty magnes nadprzewodzący

przetestowany (po lewej u góry);

instalacja insertu z czterema

wnękami nadprzewodzącymi w

jednym z pionowych kriostatów w

hali AMTF (po prawej); trzy

stanowiska do testowania

kriomodułów w hali AMTF w

trakcie budowy i uruchamiania (po

lewej u dołu)

European X-ray Free Electron Laser (XFEL)
A.Kotarba, J.Świerblewski, M.Stodulski

N-65003 
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DAI

W latach 2011 – 2012 wykonano następujące zadania:

1. Zakończono montaż systemów zasilających nadprzewodzące cewki na wszystkich pięciu modułach W7-X (2011)

2. Wykonano i dostarczono do IPP Greifswald 30 kompletów elementów mechanicznych dla polichromatorów (2011)

3. Wykonano połączenia systemów zasilających cewki pomiędzy wszystkimi modułami (2012)

1.

Pięć modułów W7-X z zamontowanymi

systemami zasilania cewek ustawione w

końcowej pozycji (grudzień 2011)

2.

Trzy spośród 30 zestawów próbnie

zmontowanych w IFJ PAN (2011) 3.

Sześć spośród 44 wykonanych połączeń

systemów zasilających cewki pomiędzy

modułami (2012)

Wendelstein 7-X stellarator (W7-X) 
Z.Sułek, L.Hajduk, M.Stodulski

W-42035 
F-17414
N-65004 
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DAI

W 2012 r. wykonano w DAI dwa prototypowe zwierciadła o 
wymiarach 0.78 m (flat-to-flat) i promieniu krzywizny 22 m 
(SST o średnicy czaszy zwierciadeł 7.5 m). Nie ma 
możliwości wykonania zwierciadeł tą technologią dla SST o 
średnicy czaszy 4 m. 
W 2013 r. wykonano 10 prototypowych zwierciadeł o 
wymiarach 1.2 m (f-t-f) i promieniu krzywizny 36 m (MST o 
średnicy czaszy zwierciadeł 12 m).  
Badania przeprowadzone w laboratoriach CTA 
potwierdzają ich bardzo dobre parametry optyczne.

W latach 2011-2013 w DAI zaprojektowano dwie
struktury małego teleskopu (SST) typu Davis-Cotton o
średnicy czaszy zwierciadeł 7.5 m i 4.0 m. Ta ostatnia
została wykonana w PONAR Żywiec S.A. i zainstalowana
w IFJ PAN w 2013 r.

Struktura mechaniczna małego teleskopu o średnicy czaszy 

zwierciadeł 4 m: zaprojektowana (po lewej), zamontowana na 

fundamencie w IFJ PAN (po prawej)

Widok zwierciadła 1.2 m (f-t-f) o promieniu krzywizny 36 m: w 

DAI (po lewej), zamontowane na MST w Zeuten (po prawej)

Cherenkov Telescope Array (CTA)
J.Michałowski, M.Stodulski, P.Ziółkowski

I-43011 
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DAI

Część I (zrealizowana)

W latach 2011-2012 we współpracy z CERN został:

• zmodernizowany sprzęt pomiarowy wraz z oprogramowaniem

• wykonano dodatkowe egzemplarze zmodernizowanego sprzętu.

Przykłady zmodernizowanego sprzętu pomiarowego

i jego oprogramowania (po prawej) 

Część II (w trakcie realizacji)

W latach 2013-2014 DAI jest odpowiedzialne za: 

• przeprowadzenie pomiarów elektrycznych obwodów 

nadprzewodzących LHC z wykorzystaniem 

zmodernizowanego sprzętu pomiarowego. 

(Do końca 2014 r. zostanie wykonanych 

około 100 000 pomiarów elektrycznych).

• wizualną i endoskopową kontrolę jakości połączeń 

pomiędzy nadprzewodzącymi magnesami 

(liczba wszystkich magnesów - około 1700). 

Pomiary elektryczne w tunelu LHC, 2013 r.

Large Hadron Collider (LHC)
P.Jurkiewicz, J.Ludwin, L.Hajduk

N-65001

N-65005 
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DAI
DAI brał udział w zaprojektowaniu:

• makiety detektora wierzchołka (SVD) wraz z układem rurek chłodzących 

• stanowiska montażowego. 

Makieta  miała być wykorzystana do opracowania metody składania SVD oraz badania rozkładów temperatury 

w detektorze. Ponadto w DAI wykonano wybrane elementy makiety.

Projekt makiety i stanowisk montażowego

Stożki i ich pierścienie dla warstwy 4,5 i 6: 

przedni (po lewej) i tylny (po prawej)

Belle 2 (KEKB)
J.Kotuła

Wn-11038 
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DAI
W latach 2011 – 2013 inżynierowie i technicy DAI byli zaangażowani w prace projektowo-

mechaniczne dla stanowiska terapii protonowej oka na dwóch cyklotronach AIC-144 i C-235. 

Od 2011 r. na stanowisku terapii na AIC-144 odbywają się napromieniania pacjentów (39).

Źródło jonów (po lewej) i kondensator 

wysokonapięciowy (po prawej)

Ława optyczna - 1, Układ formowania wiązki – 2, 

System stabilizujący pozycję oka - 3, Układ podglądu 

oka  - niewidoczny, Podpory lamp rentgenowskich - 4

Modernizacja elementów cyklotronu AIC-144
Wykonanie komponentów dla drugiego 

stanowiska terapii protonowej oka (C-235)

4

3

1

2

Poza planem: Terapia oka w IFJ PAN
J.Michałowski, J.Kotuła, Z.Sułek

S-65000

D-78001
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DAI

W 2012 zaprojektowano i wykonano w DAI komplet elementów 

mechanicznych detektora paluszkowego. 

Elementy wysłano do GSI w Darmstadt.
Od 2010 r. w Barcelonie inżynier DAI 

przeprowadził obliczenia weryfikujące niektóre 

elementy infrastruktury eksperymentu ITER w tym 

również budynków. Wykonane zostały analizy 

statyczne z uwzględnieniem efektów nieliniowych 

(wyboczenia) i efektów zmęczenia materiałowego 

oraz analizy dynamiczne, w których 

wymuszeniami były obciążenia sejsmiczne.

W 2013 r. Fusion for Energy (F4E) wybrała 

międzynarodowe konsorcjum, którego IFJ PAN 

jest członkiem do realizacji projektu i testowania 

prototypu Radial Neutron Camera (RNC) a 

następnie zaakceptowała harmonogram i 

kosztorys pierwszej fazy SG01 „Planowanie” (od 

4 grudnia 2013 do 30 kwietnia 2014)

Detektor paluszkowy dla GSI Darmstadt 
J. Kotuła (zrealizowano)

Mechaniczne elementy detektora paluszkowego

Poza planem: GSI / ITER
N-65004

/

F-65301

ITER (kontrakt indywidualny)

J. Błocki (zrealizowano)

ITER-RNC

D. Bocian (w trakcie realizacji)
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DAI

Działalność bieżąca:

• Zaopatrzenie IFJ w ciecze kriogeniczne

o hel: skroplono ~5300 l netto, kupiono 500 l (80 zł/l), wydano użytkownikom ~5200 l

o azot: kupiono 122 t, wydano użytkownikom 32 t, zużyto do skraplania helu 43 t, sprzedano 3 t, straty 36%

• Naprawy i remonty (w tym zakup używanych komponentów z bliźniaczej instalacji w INT PAN we Wrocławiu)

• Ograniczenie/eliminacja strat helu

• Kontrola jakości helu z linii odzyskowych

• Szkolenie nowych osób do obsługi urządzeń (docelowo około 6 osób)

Poza planem: Skraplarka helu w IFJ PAN
Z.Sułek

S-65000

Działalność przyszłościowa:

• Złożony wniosek inwestycyjny na zakup skraplarki (4 mln PLN – decyzja marzec/kwiecień 2014)

• Projektowanie stanowiska kriogenicznego do badań w ramach kierunku Fizyka i Techniki Akceleratorowe 

oraz testów magnesów i wnęk nadprzewodzących

• Modernizacja magazynu helu gazowego 

• Modernizacja infrastruktury (system chłodzenia, zbiornik azotu, linie odzysku helu)

Pod koniec 2012 r. Sekcja Kriogeniki została włączona do DAI wraz z istniejącą aparaturą i infrastrukturą. 

Działalność DAI w tym zakresie w 2013 r. można podzielić na:
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DAI

XFEL (2014 -2015): A.Kotarba, J.Świerblewski

Kontynuacja testów seryjnych: magnesów (2014), wnęk rezonansowych (2014 - 2015); 

rozpoczęcie testów seryjnych kriomodułów (2014 – 2015). 

W ramach polskiego udziału rzeczowego w budowie XFELa (N – 65003).

CTA (2014): J.Michałowski, J.Rafalski

Oprogramowanie napędów prototypowej struktury małego teleskopu i testowanie jej funkcjonowania. 

Grant inwestycyjny z FNiTP (I – 43011).

LHC (2013 - 2014): P.Jurkiewicz, J.Ludwin, L.Hajduk

Kontynuacja pracy zespołów ELQA i ICIT w ramach pierwszej długiej przerwy (LS 1) w działaniu LHC. 

Porozumienia z CERN o współpracy (N – 65005).

ITER (2013 - 2014): D.Bocian, J.Kotuła

Przygotowanie i zaplanowanie prac inżynieryjnych IFJ PAN w ramach pierwszej fazy projektu. 

Projekt współfinansowany (F – 65301).

FAIR (2015 - 2017): J.Kotuła, Z.Sułek

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch detektorów paluszkowych. 

W ramach polskiego wkładu rzeczowego w budowę FAIR.

(finansowanie przyznane na szczeblu rządowym, trwają uzgodnienia z polskim udziałowcem UJ)

Plan na lata 2014-2017
finansowanie przyznane
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DAI

ITER-RNC w ENEA Frascati (2014 - 2016): D. Bocian

Przeprowadzenie analiz naprężeniowo – odkształceniowych komponentów RNC poddanych działaniu 

pól elektromagnetycznych, termicznych oraz trzęsieniom ziemi. 

Projekt współfinansowany o wartości prac IFJ PAN około 3 mln PLN. Decyzja w połowie 2014 r.

CTA w IFJ PAN (2014 - 2016): J. Michałowski, J.Rafalski, W.Kochański

Udział w budowie i uruchomieniu mini-obserwatorium małych rozmiarów typu Davis’a-Cottona. 

Polskie konsorcjum CTA (koordynator UJ) złożyło wniosek o sfinansowanie budowy kilku  

kompletnych teleskopów małych rozmiarów. Planowany udział IFJ PAN - 3.3 mln PLN. Decyzja 

luty/marzec 2014.

SPIRAL 2 w GANIL (2014 - 2015): 

GANIL jest zainteresowany udziałem IFJ PAN w montażu i testach kriogenicznych komponentów 

LINACa. W styczniu 2014 rozpoczęto rozmowy na temat udziału IFJ PAN w budowie akceleratora.

ESS w Lund (2015 - 2022): D. Bocian, J. Świerblewski, M.Wiencek

W trakcie dwóch spotkań w 2013 r. (w IFJ PAN i w ESS) wstępnie uzgodniono zakres prac 

inżynieryjno-technicznych dla IFJ PAN. Całość prac wyceniono na około 20 mln €.  

W styczniu 2014 r. MNiSW zdecydowało o udziale Polski w budowie ESS na poziomie 36 mln €, 

z tego minimum 25 mln € w formie wkładu rzeczowego. IFJ PAN jest koordynatorem tych prac.

Plan na lata 2014-2022
finansowanie w trakcie negocjacji
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DAI
Plany naukowo-badawcze

Fizyka i technika przyspieszania cząstek 
D.Bocian

Fizyka i technika akceleratorowa

1. dynamika wiązki

2. magnesy

3. struktury przyśpieszające

4. diagnostyka wiązki

5. linie transferowe

6. ochrona elementów akceleratora

7. źródła cząstek, wprowadzanie wiązki 

8. wyprowadzenie wiązki

9. próżnia

10. kriogenika

11. elektronika

1. Dynamika wiązki:

→ Efekty nieliniowe dynamiki wiązki

2. Magnesy: projektowanie, wykonanie, testy

→ normalnie przewodzące

→ nadprzewodzące

3. Struktury przyśpieszające : projektowanie, 

wykonanie, testy

→ normalnie przewodzące

→ nadprzewodzące

4. Diagnostyka wiązki

→ pomiary prądu wiązki (BCM)

→ pomiary profili wiązki

→ pomiary pozycji wiązki (BPM)

→ monitorowanie strat wiązki
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DAI
Plany naukowo-badawcze

Planowany program badawczy
D.Bocian

Główny program badawczy:

1. Badania naukowe z użyciem prototypowego magnesu HTS.

 Budowa prototypowego magnesu nadprzewodnikowego 

uzwojonego kablami typu HTS (7T w centralnym obszarze).

 Badania i opracowanie mechanizmu ochrony magnesu przed skutkami 

przejścia do stanu rezystywnego

 Badania dla zastosowań medycznych i przemysłowych

2. Badania struktur przyśpieszających.

 Badania wnęk rezonansowych dla ESS

 Badania wnęk rezonansowych dla projektów jądrowych 

3. Diagnostyka wiązek akceleratorowych.

 Projektowanie i budowa czujników wiązek akceleratorowych

Uzupełniający program badawczy:

1. Badania w nadciekłym helu

2. Badania przepływów ciepła w magnesach

Możliwa współpraca

EUCARD2 / CERN / CEA Saclay

CERN / Fermilab / LBNL

POLSKA (AGH, PK, PWr, NCBJ)

ESS / EURISOL / Fermilab

CERN / ESS

KEK/CEA Saclay

CERN (HiLumi)
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DAI
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Rok kalendarzowy

2011 – 2014 przyznane (W7-X, XFEL, CTA, LHC)

2015 – 2016 przewidywane (FAIR, ESS, ITER-RNC)

Poziom dotacji na działalność podstawową IFJ PAN

Finansowanie projektów

Przewidywane finansowanie 

projektów w latach 2015-2016

Przyznane finansowanie projektów w latach 2011-2014 (uśrednione)


