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WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie dotyczy głównie działalności naukowej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydział prowadzi również działalność dydaktyczną
(zarówno na Wydziale jak i na całej Uczelni), która jest jednak ściśle powiązana z działalnością
naukową. Ola uzyskania pełniejszego obrazu Wydziału przedstawiamy we wstępie krótką informację
o strukturze Wydziału oraz jego działalności organizacyjnej i dydaktycznej w ostatnim okresie.
Sprawozdanie zasadniczo obejmuje rok 1997, jednak ze względu na fakt, że prace badawcze
kontynuowane na Wydziale na ogół mają charakter długofalowy przy każdym z zagadnień podajemy
okres od kiedy temat jest prowadzony, a także wymierne osiągnięcia (publikacje, referaty,
uruchamiane laboratoria ttp.) uzyskane w latach 1995 -1997.

Struktura i działalność organizacyjna WFiTJ

Organizacyjnie Wydział podzielony jest na 12 zakładów i zatrudnia 208 osób (stan na 31 grudnia
1997 roku), na 208,35 etatach, w tym 192 etatów pełnych. O rozwoju naukowym Wydziału świadczą
uzyskane w latach 1995-1997 tytuły i stopnie naukowe. W tym czasie na Wydziale przeprowadzono
0+5+0 nominacji na stanowiska profesorów zwyczajnych, 3+3+2 nominacji profesorskich, oraz 4+3+3
doktorów habilitowanych zostało etatyzowanych na stanowiska profesorów nadzwyczajnych
w Uczelni. Rada Wydziału przeprowadziła w latach 1995-97 1+3+4 przewodów habilitacyjnych i 6+8+9
przewodów doktorskich oraz odbyła się 1 nostryfikacja doktoratu w 1996r.
W latach 1995 - 97 ukazały się 134+144+141 publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu
międzynarodowym. Wydano 1+3+3 książek, ponadto opublikowano 102+132+57 prac w materiałach
konferencyjnych, głównie zagranicznych. Powyższa statystyka nie obejmuje bardzo licznego udziału
pracowników Wydziału w prezentacji referatów i posterów na konferencjach, po których nie były
publikowane materiały naukowe. Prac o charakterze raportów opublikowano 20+20+27.
Wydział prowadzi szeroką współpracę międzynarodową. Istnienie 28 stałych porozumień o
współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach organizacji międzynarodowych (MAEA Wiedeń,
CERN - Genewa, ICTP - Triest, ZIBJ - Dubna) jak i wieloletnich kontaktów z uniwersytetami i
instytutami fizyki z wielu krajów świata (Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpanio,
Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Meksyk, Niemcy, Rosja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka
Brytania, Włochy). Koszty działalności naukowej Wydziału finansowane były w latach 1995-97 z wielu
źródeł: przez KBN (granty, dotacje na współpracę międzynarodową, fundusz statutowy, dotacje na
badania własne i SPUB), Fundusz im. Marii Curie Skłodowskiej, Fundację Polsko-Niemiecką,
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, program TEMPUS, Copernicus, PECO, Fundusz
Volkswagena, oraz umowy z przemysłem.

Rada Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego, oraz wnioskowania o nadanie tytułów profesorskich. W klasyfikacji Komitetu Badań
Naukowych Wydział posiada najwyższą kategorię "A". W roku 1995 prof, dr hab. Andrzej Oleś
otrzymał zaszczytny tytuł AGH doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki,
stworzenie szkoły fizyków ciała stałego i wyjątkowe zaangażowanie w procesie dydaktyczno-
wychowawczym. Pracownicy Wydziału pełnią funkcje państwowe i w naczelnych organizacjach nauki
polskiej. I tak prof, dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański jest w chwili obecnej prezesem Polskiej Agencji
Atomistyki. Prof, dr hab. Andrzej Oleś został po raz trzeci wybrany do Centralnej Komisji do spraw
stopni i tytułów naukowych. Pracownik Wydziału (dr hab. J. Markowicz) został czasowo
oddelegowanych do pracy w Sekretariacie ONZ.

W latach 1995-1997 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej był organizatorem lub współorganizatorem
następujących konferencji, sympozjów, seminariów i zjazdów zlokalizowanych na Wydziale:
1. XV Konferencja Międzynarodowa "Physics in Collision" (Kraków 8-10 czerwiec, 1995)
2. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej - "Fizyka Medyczna w Stulecie Odkrycia

Promieni X" (Kraków, 15-18 września, 1995).
3. Second Research Coordination Meeting "Application of Nuclear Techniques for Environmental

Preservation in Preserve Extraction and Processing" (Kraków, 26-29 wrzesień 1995)
4. Workshop on Project Design, Management and Evaluation Techniques. (Kraków,

9-16 październik 1995)
5. Workshop on Aperiodic Struktures (Kraków, 1-5 lipiec 1996)



6. Workshop on Application of Symmetry Analysis to Diffraction Investgations (Kraków, 6-9 lipiec
1996)

7. VI Krajowe Sympozjum nt. Wysokotemperaturowego Nadprzewodnictwa (Kraków 23-27 wrzesień
1996).

8. Wyznaczanie zasięgu oddziaływania składowisk odpadów na podstawie monitoringu (Kraków,
29-31 wrzesień 1997).

9. Regional Workshop on Project and Evaluation Techniques (Kraków 21-24 kwiecień 1997)
10. 9-th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles (Kraków

2-5 wrzesień 1997)

Dydaktyka Wydziału

A) Dydaktyka uczelniana

Wydział od lat prowadzi zajęcia z fizyki ogólnej: wykłady, ćwiczenia rachunkowe i ćwiczenia
laboratoryjne dla studentów (pierwszych dwóch lat studiów) praktycznie wszystkich wydziałów AGH.
Prowadzone są także, oprócz "standardowych" zajęć z fizyki ogólnej, zajęcia z bardziej
wyspecjalizowanych działów fizyki, których przygotowanie i realizacja wynika z bardziej konkretnych
zainteresowań danego wydziału i które zainteresowany wydział zleca Wydziałowi Fizyki i Techniki
Jądrowej. W roku akademickim 1994/95 Wydział realizował około 9000 godzin dydaktycznych dla
studentów Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, 15 600 godzin zajęć w ramach (pozawydziałowej)
dydaktyki uczelnianej na studiach dziennych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz około 4 500 godzin na
studiach zaocznych, organizowanych przez inne Wydziały AGH. W latach 1995/96 i 1996/97
dydaktyka wydziałowa wzrosła do około 9 500 godzin, natomiast zmalało obciążenie wydziału
dydaktyką fizyki dla innych wydziałów uczelni na studiach dziennych (do ok. 13 500 godzin
w 1995/96; 14 000 - 1996/97), a wzrosło (do prawie 7 000 godzin) na studiach zaocznych. Spadek
liczby godzin dydaktyki na pozawydziałowych studiach dziennych to skutek redukcji godzin
poświęconych na nauczanie fizyki w programach kierunków studiów większości wydziałów AGH
(spowodowanej także przejściem praktycznie całej uczelni na dwustopniowy system studiów).
Stosowany na Uczelni system podziału dotacji dydaktycznej MEN skłania rady poszczególnych
Wydziałów do ograniczania do minimum godzin dydaktycznych realizowanych przez jednostki
pozawydziałowe. Biorąc pod uwagę niski poziom wiedzy fizycznej u większości studentów
rozpoczynających studia w Akademii jest to zjawisko zdecydowanie niepokojące. Wydział w dalszym
ciągu jest „przeciążony dydaktycznie" - przy czym przeciążenie ma charakter także jakościowy.
Pracownicy Wydziału muszą bowiem pracować często ze studentami pierwszych lat, których
przygotowanie z fizyki (a także z matematyki) jest praktycznie żadne. W roku 1997 rekrutacja na
wszystkie wydziały Akademii oparta była wprawdzie na wynikach obowiązkowego testu z matematyki
- ale w praktyce przyjmowane były w wielu przypadkach osoby z wynikami miernymi. Niemniej jednak
test jest zjawiskiem korzystnym - gdyż z jednej strony mobilizuje kandydatów do powtórzenia
wiadomości ze szkoły średniej, a z drugiej uświadamia wydziałom i prowadzącym zajęcia jaki jest
poziom ich podopiecznych. Koniecznym byłoby jednak dołączenie do tego testu równoległego testu
z fizyki.

B) Dydaktyka Wydziałowa

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej i poprzedzające go struktury - wychowują "swoich" studentów od
około trzydziestu lat. Kierunkiem nauczania realizowanym na Wydziale jest Fizyka Techniczna.
Wydział prowadzi obecnie pięcioletnie studia magisterskie (rozpoczęte przed rokiem 1994/95) i
czteroletnie studia doktoranckie. Od roku akademickiego 1994/95 struktura studiów zmieniła się na
strukturę trójstopniową i studia magisterskie zostały zastąpione dwustopniowymi: inżynierskimi (3,5
roku) i magisterskie (1,5).
Jeszcze sześć lat temu Wydział kształcił studentów tylko w jednej specjalności (fizyka techniczna z
dwoma kierunkami dyplomowania: fizyka ciała stałego i techniczna fizyka jądrowa.) W roku 1988
otwarta została nowa specjalność fizyka komputerowa, w 1989 dwie następne: fizyka medyczna i
dozymetria oraz energetyka. W roku 1994/95 dwa kierunki dyplomowania specjalności fizyka
techniczna zostały podniesione do rangi nowych specjalności. Są to: fizyka jądrowa i fizyka nowych
materiałów. W bieżącym roku akademickim (1997/98) został opracowany i uzyskał aprobatę Senatu
Uczelni plan studiów dla nowej specjalności - fizyka środowiska. Pierwszych studentów tej
specjalności Wydział przyjmie w roku 1998/99. Tym samym liczba specjalności na Wydziale wzrośnie



do sześciu. Kształcenie studentów specjalności fizyka medyczna i dozymetria odbywa się w ścisłej
współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego a biorą w nim udział także inne
jednostki (np. Inst. Onkologii, Inst. Fizyki Jądrowej i Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
w Warszawie). Z kolei specjalność energetyka jest realizowana przy szerokiej współpracy z kilkoma
wydziałami Akademii Górniczo-Hutniczej. W chwili obecnej - rok akademicki 1997/98 - na Wydziale
Fizyki i Techniki Jądrowej kształci się 460 studentów. Jest to liczba podobna do liczby z poprzedniego
roku akademickiego (1996/97 - 470) i o około 100% wyższa od liczby studentów 6 lat temu ( 91/92-
240).

Dynamiczny wzrost liczby studentów i rozwój dydaktyki były możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi i
zaangażowaniu pracowników Wydziału w różnorodne prace związane ze wzbogacaniem oferty
dydaktyki wydziałowej. W ostatnich latach zmodernizowane zostały już istniejące, specjalistyczne
pracownie studenckie: pracownia komputerowa, pracownia współczesnych technik
eksperymentalnych w fizyce, pracownia fizyki jądrowej, pracownia radiochemiczna, pracownia
elektroniczna, a także powstała nowa pracownia dozymetryczna. Uruchamiana jest nowa pracownia:
komputeryzacji pomiarów, a także pracownia fizyki ciała stałego. Rozwój zaplecza pociąga z jednej
strony olbrzymie wydatki, czynione często kosztem globalnego potencjału finansowego Wydziału, a
z drugiej strony zaangażowanie pracowników Wydziału w działalność dydaktyczną i organizacyjną
powoduje pewną redukcję potencjału naukowego Wydziału. Wydział stara się temu zapobiec,
poprzez łączenie działalności dydaktycznej z naukową i vice versa. Jest rzeczą oczywistą, że
w ofercie dydaktycznej Wydziału dominuje problematyka naukowa, uprawiana - przez wybitnych
niejednokrotnie specjalistów - na Wydziale. Z drugiej strony ciągły rozwój nauki i jej pochodnych:
aplikacji w coraz to nowych dziedzinach życia stymuluje profil działalności naukowej, wymuszając na
Wydziale podejmowanie nowych tematów badawczych. Dlatego też Wydział stara się realizować
swoje prace badawcze przy współpracy ze swoimi studentami. Studenci lat wyższych - nierzadko
jeszcze przed rozpoczęciem realizacji pracy dyplomowej - włączają się w działalność naukową
poszczególnych Zakładów.

Jak już wyżej podano, w roku akademickim 1996/97 pracownicy Wydziału realizowali około 10 tys.
godzin dydaktycznych na Wydziale i około 20 tys. godzin na pozostałych wydziałach Uczelni
Obciążenia z tytułu dydaktyki wydziałowej i uczelnianej (studia dzienne i zaoczne) i wynikaja.ce
z niego godziny nadliczbowe pracowników spowodowało, że Wydział był zmuszony do szukania
nowych rozwiązań. Zreformowany regulamin studiów doktoranckich (por. niżej) i zaludnianie
studentów-stażystów do prowadzenia zajęć pozwoliło opanować w dużym stopniu nadwyżki godzin
dydaktycznych poszczególnych pracowników ponad obowiązujące pensum, chociaż problem ten
w dalszym ciągu istnieje. W obecnym roku akademickim godziny nadliczbowe stanowią ok. 10%
obowiązującego Wydział pensum - przy czym to ostatnie nie uwzględnia godzin na studiach
zaocznych, refundowanych przez zlecające zajęcia wydziały.
Studia doktoranckie prowadzone są na Wydziale od wielu lat, a ich tematyka wiąże się ściśle
z najbardziej zaawansowanymi kierunkami działalności badawczej Wydziału, takimi jak fizyka cząstek
elementarnych, fizyka z pogranicza elektroniki, fizyki środowiska, fizyki struktur: krystalicznej,
magnetycznej i elektronowej ciała stałego, itp. W ciągu ostatnich lat Wydział przyjmował na pierwszy
rok studiów doktoranckich corocznie 5-12 osób, głównie absolwentów wydziałowych studiów
magisterskich. W roku 1996 odbyły się cztery obrony prac doktorskich absolwentów wydziałowych
studiów doktoranckich, a w roku 1997 - siedem obron.

Objaśnienie

Spis publikacji załączony przy każdym Zakładzie jest rozbity na grupy:
a. książki, skrypty
b. recenzowane publikacje w czasopismach
c. recenzowane artykuły i prace publikowane na konferencjach
d. inne: raporty, patenty, publikacje w zeszytach naukowych, naukowo-technicznych itp.
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Głównym obszarem działalności Zakładu jest rozwijanie radiometrycznych metod
analitycznych jak metody fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF), metody
całkowitego odbicia promieniowania X (TXRF) i rentgenowskich metod mikroanalitycznych (XRMF)
oraz neutronowej analizy aktywacyjnej.

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi:

1. Atominstitut der Óstereichischen Universitaten, Vienna, Austria
2. University of Antwerp (UIA), Belgium, prof. Koen Janssens
3. Chalmers University of Technology AB, Goeteborg, Szwecja, Prof, dr Anders Rindby
4. Research Institute for Atomic Energy, Budapest, Węgry, Prof, dr Szabina Torok

Skład OSObOWy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r):

Kierownik:

Pracownicy

Pracownicy

prof, dr hab.

naukowi:
prof, dr hab.
doc. dr hab.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.

naukowo-techniczni
inż.
mgr
mgr

Barbara Hołyńska

Bohdan Dziunikowski
Andrzej Markowicz
Ludwik Loska
Jerzy Ostachowicz
Lucyna Samek
Dariusz Węgrzynek
Jacek Ptasiński

Władysław Baran
Antoni Ostrowski
Beata Ostachowicz

prof. zw.

prof. zw.
docent
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
asystent

st. spec. n-t
spec. n-t
spec. n-t

Magistranci:
Marek Bielewski, Wydział Chemii, UJ, praca magisterska zakończona w czerwcu 1997r.
Marcin Kaczkowski, Wydział Chemii, UJ, praca magisterska zakończona w wrześniu 1997r.

Działalność naukowa Zakładu:

1. Rozwój technik pomiarowych w zakresie analizy rentgenowskiej.

Zespół: B.Hołyńska (kierownik), W.Baran, B.Ostachowicz, J.Ostachowicz, A.Ostrowski,

L. Samek, D.Węgrzynek

Finansowanie: działalność statutowa (um. nr 11.220.01) oraz projekt KBN: finansowanie współpracy

z Austrią (um. nr 249.620.01)



W roku 1997 prowadzono następujące prace:

Badanie długofalowych zmian i kumulacji metali ciężkich w datowanych rdzeniach torfu z
wykorzystaniem metod rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej

Współpraca : Atominstitut der óstereichischen Universitaten, Wiedeń, Austria, prof, dr Peter
Wobrauscnek

Temat kontynuowany. Celem pracy w 1997r. była próba zbadania, czy stężenia niektórych
pierwiastków, szczególnie metali ciężkich, w poszczególnych warstwach torfu mogą służyć jako
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza na Podhalu. Zakres badań obejmował datowanie rdzenia,
oznaczanie popielności oraz analizę składu wszystkich warstw rdzenia torfu dwoma metodami
fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii. Wykorzystano metodę Emisyjno-Transmisyjną (E-T)
i metodę całkowitego odbicia promieniowania X (TXRF). Oznaczenia zawartości pierwiastków lekkich
jak Si, Al, S, K i Ca zostały wykonane w Instytucie Atomowym w Wiedniu, gdzie wykorzystano
spektrometr promieniowania X TN5000 firmy Tracor umożliwiający pomiary w próżni. Do określenia
stężeń Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Rb, Sr oraz Ba zastosowano wielofunkcyjny układ
spektrometrów promieniowania X zestawiony w Zakładzie Analiz Radiometrycznych.

Datowanie poszczególnych warstw rdzenia wykonano w Zakładzie Fizyki Środowiska WFiTJ z
zastosowaniem izotopu 210Pb o czasie połowicznego rozpadu 22,3 lat. Metoda ta pozwoliła wyznaczyć
daty 13 warstw, z których ostatnia sięgała 140 lat.

Uzyskane profile zawartości poszczególnych pierwiastków pozwoliły na wstępny podział
pierwiastków na 3 grupy: tzn. pierwiastki pochodzenia glebowo-mineralnego np. tytan, glin, krzem i
wanad; pierwiastki wymywalne jak potas, rubid, mangan oraz żelazo; pierwiastki, które mogą nieść
informacje na temat ich kumulowania przez torf jak ołów i cynk. Pochodzenie antropogeniczne żelaza
wymaga dalszych badań.

Dodatkowo przeprowadzona analiza palinologiczna wykazała zmiany składu pyłków traw i
drzew (szczególnie w warstwach głębszych, 18-20 warstwa), które świadczą o zmianach lokalnego
środowiska spowodowanych np. intensywnym odlesianiem i rozwojem rolnictwa na terenach Podhala.

Metoda parametrów fundamentalnych w zastosowaniu do analizy widm i oznaczania stężeń
pierwiastków technika TXRF

Temat kontynuowany. Opracowana w poprzednich latach metoda oznaczania stężeń
pierwiastków na podstawie analizy widm wtórnego promieniowania fluorescencyjnego próbek
naświetlanych w geometrii wykorzystującej zjawisko całkowitego odbicia promieniowania X była
tematem pracy doktorskiej mgr inż. Dariusza Węgrzynka. Zagadnienia będące przedmiotem pracy
zostały opisane w publikacji, która ukazała się w 1997 roku [2]. W ramach kontynuacji prac wykonano
dodatkowe badania w celu porównania dokładności opracowanej metody z metodą empiryczną,
wykonując oznaczenia stężeń pierwiastków śladowych w próbkach torfu, w próbkach materiałów
odniesienia oraz w odpowiednio spreparowanych wodnych roztworach pierwiastków. Wyniki
przeprowadzonych oznaczeń porównawczych opisano w publikacji D. Węgrzynka, B. Hołyńskiej i B.
Ostachowicz, pt. J\ comparison of the performance of a fundamental parameter method for analysis
of total reflection X-ray fluorescence spectra and determination of trace elements, versus an empirical
quantification procedure", która została zakceptowana do druku w Spectrochimca Acta.

2. Kalibracja i sprawdzanie wiarygodności wyników metody fluorescencji rentgenowskiej w ^ =
celu oznaczenia zawartości metali ciężkich w polimerach oraz w pyłach popiołów ̂ ===
zawieszonych. ^ =

^5
Zespół: B.Hołyńska (kierownik), W. Baran, B. Ostachowicz, J.Ostachowicz, A. Ostrowski, H H •<-

L. Samek, D.Węgrzynek ^ ^ §>

Finansowanie: przez Wspólnotę Europejską w ramach projeku "Inco-Copernicus",

kontrakt IC15-CT97-0804 na lata 1997-1999.

Współpraca: 1) University of Antwerp (UIA), Belgia, prof, dr Koen Janssens,



2) Chalmers University of Technology AB, Goeteborg, Szwecja, Prof, dr Anders

Rindby

3) Research Institute for Atomic Energy, Budapest, Węgry, Prof, dr Szabina Torok

4) DSM Research BV, Geleen, Holandia, Ch. De Koster

5) Thermal Comfort, Budapest, Hungary

W ramach tematu, zaprojektowano i wykonano modyfikację stanowiska pomiarowego z
mikrowiązką promieniowania X. Wprowadzone modyfikacje geometrii pomiarowej pozwalają na
optymalne wykorzystanie przestrzennej zdolności rozdzielczej mikrowiązki promieniowania
rentgenowskiego, a także na wykonanie pomiarów w geometrii zoptymalizowanej pod kątem
uzyskania maksymalnej wydajności detekcji. Przeprowadzono pomiary przestrzennej zdolności
rozdzielczej mikrowiązki promieniowania X oraz określono granice wykrywalności pierwiastków. W
geometrii zoptymalizowanej dla uzyskania wysokiej przestrzennej zdolności rozdzielczej średnica
wiązki na powierzchni próbki (FWHM) wyniosła 16nm a granice wykrywalności pierwiastków dla K, Ti,
Fe, Zn, Pb były równe odpowiednio 4700, 3180, 940, 790 i 1850 ^ig/g. W geometrii o największej
wydajności detekcji średnica wiązki na powierzchni próbki (FWHM) wyniosła 26-38nm (ślad wiązki na
powierzchni próbki ma kształt eliptyczny) a odpowiednie granice wykrywalności pierwiastków były
równe 1170, 770, 330, 300 i 620 ug/g.

W dniach 6-7 listopada 1997 roku, na Uniwersytecie w Antwerpii odbyło się pierwsze
spotkanie uczestników projektu. Na spotkaniu, ustalono szczegółowy harmonogram prac, uczestnicy
zapoznali się z zakresem badań prowadzonych w każdym z laboratoriów w ramach projektu,
rozdysponowano również pierwsze próbki polimerów oraz pyłów powietrza.

3. Badanie kształtu pików w widmach promieniowania y poddanych procesowi przesuwania i
transformacji do stałej szerokości połówkowej.

wespół: L. Loska
PL9901009

F-inansowanie: działalność statutowa (urn. nr 11.220.01)

Powszechnie zakłada się, że kształt pików w zmierzonym widmie promieniowania y
odpowiada krzywej Gaussa. W wyniku różnych operacji przeprowadzanych na widmach, takich jak
przesuwanie czy transformacja do stałej szerokości połówkowej, może dojść do zniekształcenia
pików. Wielkość tego zniekształcenia została zbadana metodą symulacji komputerowej. Piki o
kształcie funkcji Gaussa o szerokościach połówkowych od 3 do 10 kanałów zostały przesunięte o
0.5 kanału, a następnie zbadano zgodność ich kształtu z funkcją Gaussa, którą łatwo sprowadzić
do zależności liniowej. Jako miarę tej zgodności przyjęto wartości współczynników korelacji liniowej
obliczonych dla linii prostej dopasowanej do liczb zliczeń w kanałach przesuniętego piku po ich
linearyzacji. Otrzymane współczynniki korelacji liniowej mają wartości znacznie przekraczające
wartości krytyczne dla poziomu istotności a=0.01, co świadczy o bardzo dobrej zgodności kształtu
pików otrzymanych po przesunięciu z funkcją Gaussa. Otrzymane po przesunięciu piki zostały
poddane również testowi zgodności £ z pikami pierwotnymi. Dla piku o szerokości połówkowej 3
kanały brak jest zgodności z pikiem pierwotnym.

W celu zbadania zniekształcenia pików po transformacji widm do stałej szerokości
połówkowej również wyznaczano wielkość współczynnika korelacji liniowej i stosowano test zgodności
Z2. Otrzymane wyniki świadczą o bardzo dobrej zgodności w stosunku do pików pierwotnych.
Publikacja w przygotowaniu.

4. Weryfikacja instrumentalnych metod analizy śladowej do kontroli jakości wody pitnej i
mineralnej w zakładach przetwórstwa i zaopatrzenia w wodę - temat zakończony

Zespół: B.Hołyńska (kierownik), B.Ostachowicz, J.Ostachowicz, J.Ptasiński, D.Węgrzynek

Finansowanie: Wspólnota Europejska w ramach projeku "Copernicus", kontrakt CIPA - CT9-
0210 na lata 1995-1996.

Współpraca: 1) University of Antwerp (UIA), Belgia, prof, dr Rene Van Grieken,



2) Josef Stefan Institute, Lubljana, Slovenaia, dr Peter Kump

Publikacje: [1] oraz publikacja zaakceptowana do druku w Fresenius Journal of Analytical
Chemistry: B. Hołyńska, M. Olko, B. Ostachowicz, J. Ostachowicz, D. Węgrzynek, M. Claes, R. Van
Grieken, P. De Bokx, P. Kump, M. Necemer, pt. „Performance of Total Reflection and Grazing
Emission X-Ray Fluorescence Spectrometry for the Determination of Trace Metals in Drinking Water
in Relation to Other Analytical Techniques".

Prace doktorskie
Dariusz Węgrzynek

Uogólniona metoda analizy widm promieniowania X w zastosowaniu do oznaczania
stężeń pierwiastków techniką całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego.

Promotor: Prof, dr hab. Barbara Hołyńska obrona: 23 maja 1997r.

Prace magisterskie

Marek Bielewski,
Opracowanie metody i analiza próbek torfu techniką fluorescencji
rentgenowskiej z wykorzystaniem zjawiska całkowitego odbicia promieniowania
X.
Opiekun: Prof, dr hab. Barbara Hołyńska obrona: 18 czerwca 1997r.

Marcin Kaczkowski,
Optymalizacja metody analitycznej oraz oznaczanie pierwiastków w torfie
techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii.
Opiekun: Prof, dr hab. Barbara Hołyńska obrona: 18 września 1997r.

Zaproszeni aoście

Prof. Peter Wobrauschek, dr. Christina Streli, dr. Richard Goergl, - Atominstitut der Osterreichischen
Universitaten, Austria, 1997, 8 dni.

Działalność organizacyjna zewnętrzna

prof. Barbara Hołyńska

członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN

członek Komisji Nieorganicznej Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

członek komitetu doradczego (Advisory Board) czasopisma X-Ray Spectrometry

członek Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego Europejskiej Konferencji nt.
"Energy Dispersive X-Ray Spectrometry"

redaktor (guest editor) specjalnego zeszytu X-Ray Spectrometry pt. „X-Ray Spectrometry in
Environmental Area"



prof. B. Dziunikowski:

członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Nukleonika"

£Q Publikacje

Rok 1997
b. publikacje

1. M. Claes, M. Bagar-Povse, J. Drinovec, B. Hołyńska, P. Kump, B. Ostachowicz, M. Necemer, M.
Olko, R. Van Grieken, D. Węgrzynek,
.Inventory of regulations and analysis techniques for trace elements in some water supply

companies in Eastern and Western Europe",
The Science of the Total Environment 207,141-148 (1997).

2. D. Węgrzynek, B. Hołyńska,
"Fundamental quantification procedure for total reflection X-ray fluorescence spectra analysis and
elements determination",
Spectrochimica Acta B52, 915-921 (1997).

3. B. Hołyńska, J. Ptasiński, W. Maenhaut, H. J. Annegam,
"Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer with Capillary Optics for the Chemical
Analysis of Atmospheric Aerosols with High Time Resolution",
Journal of Aerosol Science 28, 1455-1463 (1997).

4. D. Węgrzynek, W. Jambers, R. Van Grieken, D. Eisma,
"individual particle analysis of Western Mediterranean sediment cores, Rhone suspended matter
and Sahara aerosols - Investigation of inputs to the sediments",
Marine Chemistry 57, 41-53 (1997).

5. M. Dargie, A, Markowicz, A. Tajani, V. Valkovic,
"Optimized sample preparation procedures for the analysis of solid materials by total-reflection
XRF",
Fresenius Journal of Analytical Chemistry 357, 589-593 (1997).

6 W. Maenhaut, J. Cafmeyer, J. Ptasiński, M. O. Andreae, T. W. Andreae, W. Elbert, F. X.
Meixner, A. Karnieli, C. Ichoku,
"Chemical Composition and Light Scattering of the Atmospheric Aerosol at a Remote Site in the
Negev Desert, Israel",
Journal of Aerosol Science 28, S73-S74 (1997).

7. W. Maenhaut, R. Salomonovic, J. Ptasiński, G. W. Grime,
"Nuclear microprobe analysis of atmospheric aerosol samples: Comparison with bulk
measurements and analyses of individual particles",
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B130, 576-581 (1997).

8. Loska, L, J. Janczyszyn, 1997,
,A Method of Searching for Peaks and Multiplets in y-Ray Spectra",
Int. J. Appl. Radial and Isot, Vol.48, 127-132 (1997).

9. B. Hołyńska,
rozdziały 3 i 4 pt.: „Analysis of Geological Materials", „Analysis of Biological Materials",
Raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu pt. „Sampling, storage and sample
preparation procedures for X-ray fluorescence analysis of environmental materials", IAEA-
TECDOC-950, June 1997.



c. materiały konferencyjne i wystąpienia na konferencjach

10. B. Hołyńska, B.Ostachowicz, J. Ostachowicz, L. Samek,
„Przygotowanie próbek torfu do analizy śladowej metodami spektrometrii promieniowania X",
Materiały VI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego - Nowoczesne Metody Przygotowania
Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków, Poznań, 17-18 kwietnia 1997r.

11. W.Maenhaut, J.Cafmeyer, J.Ptasinski, M.O.Andreae, T.W.Andreae, W. Elbert, F. Meixner,
A.Karnieli, C.lchoku,
.Chemical composition and light scattering of the atmospheric aerosol at a remote site in the
remote site in the Negev Desert",
Israel. European Aerosol Conference, Hamburg, September 1997r.



ZAKŁAD DYDAKTYKI FIZYKI

Zadaniem Zakładu jest przeprowadzanie i koordynacja prac związanych z dydaktyką fizyki ogólnej dla
studentów wszystkich Wydziałów Akademii Gómiczo-Hutniczej. Są to:

1. Opieka nad istniejącym zapleczem dydaktycznym (zbiory demonstracji do wykładów z fizyki, filmy
naukowe, pracownie fizyki ogólnej (I i II) oraz niektóre pracownie specjalistyczne), jego
modernizacja i rozszerzenie.

2. Analiza poziomu wiedzy fizycznej absolwentów szkół średnich; formułowanie propozycji i sugestii
dotyczących ewentualnych zmian programowych i systemowych w nauczaniu fizyki w szkołach
ponadpod stawowych.

3. Opracowywanie programów nauczania fizyki (na różnych Wydziałach AGH) uwzględniających
stan wiedzy kandydatów, wymagania poszczególnych Wydziałów oraz aktualny rozwój nauk
fizycznych.

4. Opracowywanie egzaminów wstępnych z fizyki dla Wydziałów AGH, które stosują taki egzamin;
organizacja, poprawa, analiza wyników egzaminu.

5. Prace związane z uruchamianiem nowych specjalności w ramach kierunku (Fizyka Techniczna)
realizowanego na Wydziale.

6. Prace związane z modyfikacja struktury studiów na Wydziale (lll-stopniowy system studiów,
wprowadzanie systemu kredytowego).

7. Organizacja i udział w seminariach dotyczących problemów dydaktyki fizyki.

Oprócz tego poszczególni członkowie Pracowni są zaangażowania w działalność naukową (we
współpracy z innymi jednostkami Wydziału lub Uczelni).

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r) :

Kierownik:
prof, dr hab.inż. Jerzy Niewodniczański

Nauczyciele akademiccy:
doc. dr hab. Andrzej Lenda
mgr Tomasz Płazak

Specjaliści, pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Adam Chmieliński
mgr Maria Chylą
mgr Barbara Kawecka-Magiera
mgr Magdalena Kułakowska
mgr inż. Kazimierz Pieczora
dr Zofia Sanok
inż. Andrzej Skalski

Adam Ciślak
Karol Musiał
Zenon Opoka
Andrzej Paździerko

profesor zw.

docent
st.wykładowca

inżynier
specjalista w zawodzie
specjalista n-t
specjalista w zawodzie
specjalista n-t
adiunkt
specjalista w zawodzie
st. technik
st. technik
st. technik
mistrz
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Działalność naukowa Zakładu:

1. Zastosowanie wyników obliczeń symulacyjnych metodą Monte Carlo do rozszerzenia
doświadczalnych wyników cechowania sond neutronowych.

Zespół: Andrzej Lenda (kier.), Mariusz Kopeć (ZFTiK)

Finansowanie: zlecenie Wydziału GGiOŚ AGH (umowa 14.220.346)

Współpraca: Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Konferencja: [3].

Praca rozpoczęta w roku 1996, zakończona w 1997 (możliwość dalszych prac pod warunkiem
uzyskania źródeł finansowania)

Przy pomocy programu MCNP przeprowadzono obliczenia strumieni neutronów termicznych i
nadtermicznych w detektorach neutronów w geometrii imitującej geometrię odwiertową. Opracowano
dwa modele używanych sond, dla których przeprowadzono obliczenia sprawdzające wpływ
temperatury i litologii na sygnał sondy, a także wpływ takich czynników jak: zasolenie wody/płuczki
w skale/odwiercie, średnica odwiertu. Wyniki obliczeń skonfrontowano (fragmentarycznie)
z dostępnymi wynikami analogicznych pomiarów. Stworzono podstawy do numerycznego
wprowadzania poprawek do krzywych cechowania, konstruowanych eksperymentalnie dla
wspomnianych powyżej sond.

2. Pomiary parametrów jądrowych skał

Doskonalenie metody pomiaru zawartości izotopów radu w wodzie

Wykonawca: J. Niewodniczański (por. sprawozdanie Zakładu Geofizyki Jądrowej)

Publikacja: [1]

3. Zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w warunkach
normalnych i w czasie nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych

Wykonawca: J. Niewodniczański.

Finansowanie: nie finansowana.

Konferencja: [6]

Praca o charakterze ciągłym. (Zagadnienia techniczne i prawne - tematyka związana z piastowaniem
przez prof. Jerzego Niewodniczńskiego funkcji prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.)

4. Zagadnienia kosmologiczne (także w aspekcie dydaktycznym) ~ przygotowywanie pracy
doktorskiej

Zespół: T Płaza k

Finansowanie: nie finansowana.

5. Fizyczne podstawy próżni i kriogeniki.
Możliwości optymalizacji systemu próżniowego akceleratora na etapie konstrukcji oraz ich
weryfikacja doświadczalna.

Zespół: dr Zofia Sanok(kier), mgr inż. Adam Chmieliński, mgr inż. Kazimierz Pieczora,
mgr Antoni Ostrowski, Adam Ciślak, Ryszard Skotnicki.
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Finansowanie: badania własne, nie finansowana.

Współpraca: Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg, (Dr Dieter Trines).
Praca rozpoczęta w roku 1993, kontynuowana w 1997, do kontynuacji w 1998.

Publikacje: [ 7 - 1 1 ]

Pracownicy tworzący zespół brali udział w rozbudowie akceleratora HERA (związany z nowym
eksperymentem HERA B) oraz pracach przy budowie liniowego akceleratoru TESLA. Dr Zofia Sanok
przeprowadziła pomiary desorpcji ceramik używanych w konstrukcji nadprzewodzących wnęk
akceleratora TESLA. Mgr Kazimierz Pieczora uczestniczył w pomiarach regenerowania elementów
wnęk nadprzewodzących. Dr Zofia Sanok i mgr Kazimierz Pieczora uczestniczyli w pomiarach
testowania wnęk nadprzewodzących do pierwszego modułu zestawu wnęk nadprzewodzących.
Wszyscy pracownicy wydziały brali udział w testowaniu szczelności izolacyjnej próżni transportu
ciekłego helu oraz rury akceleracyjnej testowego zestawu dla akceleratora TESLA (TTF).

6. Komputerowe modelowanie dwuskładnikowych stopów (cienkie warstwy) na gruncie
modelu Isinga.

Zespół: A. Maksymowicz (ZFTiK - kierownik zespołu), B.Kawecka-Magiera, A.Lenda.

Finansowanie: nie finansowana.

Publikacje. [2]. Konferencje: [4]

Praca rozpoczęta w roku 1994, kontynuowana w 1997, do kontynuacji w 1998.

W dalszym ciągu prowadzono obliczenia testowe, mające na celu wyznaczenie magnetyzacji,
magnetostrykeji i temperatury krytycznej dla cienkowarstwowych stopów o różnym składzie, zmiennej
koncentracji i różnym poziomie klasteryzaqi składników. Wykonano także analityczne obliczenia
porównawcze (w przybliżeniu pola molekularnego) oraz zbadano wpływ sprzężenia
magnetoelastycznego na statyczne i dynamiczne zachowanie układów modelowych spinów
zlokalizowanych.

Poza rutynowymi pracami (wymienionymi w charakterystyce profilu zakładu)
na konkretne wyliczenie zasługują także:

1. Udział mgr Tomasza Płazaka w pracach SEFI (Societś Europeenne pour la Formation des
Ingenieurs) jako przewodniczącego zespołu d/s Curriculum Development na europejskich
uniwersytetach technicznych. (SEFI Annual Conference 1997, 8-10 Sept., Cracow, Poland
„Humanities and Arts in a Balanced Enginering Education")

2. Został opracowany test kwalifikacyjny (60 pytań testu wyboru w języku angielskimi polskim).

3. Udział w pracach Międzynarodowej Szkoły Technologii AGH. Od października 1977 uruchomiono
w Akademii Górniczo-Hutniczej studia w języku angielskim (A.Lenda, T.Płazak).

4. Organizacja wymiany studentów fizyki z uczelniami europejskimi w ramach programu EMSPS
oraz projektu TEMPUSa: JEP 08343 (A.Lenda - 1996/97 - dwóch studentów - uniwersytet
w Linktiping - International Master's Programme).

5. Organizacja i opracowanie wraz z przedstawicielem Krak. Oddziału PTF-u (dr Zofia Gołąb-Mayer)
testów z fizyki dla studentów AGH . Testy zostały podane do rozwiązania wszystkim studentom
AGH roku 1977 - w pierwszej kolejności studentom Wydziałów AGH, które przy rekrutacji nie
stosują testu (egzaminu) z fizyki (Z.Sanok, B.Kawecka-Magiera, A.Lenda, K. Pieczora, T.Płazak).
Częściowe omówienie wyników tego i innych testów zostało zamieszczone jako publikacja
w periodyku lokalnym UJ FOTON [12].
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Działalność organizacyjna

doc. dr hab. Andrzej Lenda
prodziekan Wydziału d/s Nauczania (od 1 września 1993),
koordynator (z ramienia Uczelni) EMSPS (European Mobility Scheme for Physics Students) -
akcji sponsorowanej przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne,
wiceprzewodniczący Rady Międzynarodowej Szkoły Technologii (studia w języku angielskim
w Akademii Górniczo-Hutniczej).

prof, dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański
Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej,
Polskie Towarzystwo Fizyczne - v-prezes Z.G,
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne,
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych,
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi v-prezes Oddziału,
International Glacjological Society,
Society of Petroleum Engineers,
członek w Radzie Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Radiacyjnej w Warszawie,
członek w Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie,
członek w Radzie Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie,
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
członek Rady CERN ( Council) i Prezydium Rady CERN (Commitee of Council),
członek Rady Zarządzającej MAEA (Board of Governors),
członek Zespołu Kryzysowego przy Komitecie Spraw Obronnych Rady Ministrów.

UJ Publikacje
b) publikacje

1. Nguyen Dinh Chau, J. Niewodniczański, J.Dorda, A.Ochoński, E.Chruściel, I.Tomza;
Determination of radium isotopes in mine waters through alpha- and beta-activities by liquid
scintillation spectrometry
J. of Radioanalitycal and Nuclear Chemistry,Vol.222, Nos.1-2, pp. 69 - 74,1997

2. B.Kawecka-Magiera, A.Z.Maksymowicz, K.Kułakowski, A.Lenda
Exchange magnetostriction in disordered 2d Ising ferromagnets
Acta Physica Polonica 91, 297-301 (1997)

c) materiały konferencyjne

3. M.Kopeć, A.Lenda,
Extending Calibration Results For a Dual-Counter Porosity probe with the Aid of Monte-Carlo
Modelling,
Int. Conf. "Nuclear Geophysics '97 ", Kraków, 20-23.X.1997

4. A.Z.Maksymowicz, Z.Trybulec, B.Kawecka-Magiera and M.S.Magdoń,
Ising model calculations of magnetization profile in thin magnetic film,
High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Conference, 5-8 November 1997,
Kraków.

5. M.Antoniuk, M.Gródecki, B.Kawecka-Magiera, K.Kułakowski, A.Z.Maksymowicz i K.Malarz,
Kilka zastosowań automatów komórkowych,
Konferencja Fizyki Komputerowej, 24-26 listopada 1997, Kraków.

6. J. Niewodniczański (kier. zespołuj:
National Survey Paper:
POLAND, European Atomie Energy Society Meeting, Ćesky Krumlov, 31.5 - 4.6 1997
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d) inne

7. D.Hubert, Z.Sanok, K.Zapfe- Dureń:
Dessorptionmessungen von Keramiken fur den TTF-Hauptkoppler;
TeiH; MVP Note 12, DESY Hamburg RFN (1997).

8. D.Hubert, KPieczora, J.Wojtkiewicz, K.Zapfe-Diiren:
Ausheizen der TTT-Hauptkoppler FERMILABB 6-7 und 9-11 sovie DESY 3 und 5;
MVP Note 15 DESY Hamburg RFN (1997)

9. D.Hubert, K.Pieczora, Z.Sanok, K.Zapfe- Diiren:
Dessorptionmessungen von Halbleiter detektoren fur den TTF-Hauptkoppler;
TeiM; MVP Note 20, DESY Hamburg RFN (1997).

10. D.Hubert, K.Pieczora, J.Wojtkiewicz, K.Zapfe- Duren:
Verunreinigung durch Kohlenwasserstoffe in der Kavitat P-1 nach zwei Kalttest mit
zwischenzeitlichen Heizen;
MVP Note 22, DESY Hamburg RFN (1997).

11. D.Hubert, K.Pieczora, Z.Sanok ;
Dessorptionmessungen von Koptonfolie und Vespel fur den TTF FEL;
MVP Note 25, DESY Hamburg RFN (1997).

12. Z Sanok, B.Kawecka-Magiera, Z. Gołąb-Meyer, A.Lendd, K. Pieczora, T.Płazak,
Ocena przygotowania z fizyki studentów pierwszych lat kilku Wydziałów AGH,
FOTON, Nr.53, Inst. Fizyki UJ, Kraków, IX-X 1997, str. 33-42.
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ZAKŁAD ELEKTRONIKI JĄDROWEJ

Działalność naukowa Zakładu Elektroniki Jądrowej obejmuje cztery podstawowe kierunki:
elektronika ciała stałego,
elektronika "front-end" dla detektorów promieniowania,
instrumentacja eksperymentów fizyki cząstek elementarnych,
konstrukcja aparatury elektronicznej dla potrzeb geofizyki jądrowej.

W zakresie elektroniki ciała stałego prace Zakładu koncentrują sie na zagadnieniach uszkodzeń
radiacyjnych w detektorach półprzewodnikowych promieniowania jądrowego i półprzewodnikowych
elementach elektronicznych, oraz na zagadnieniach szumów w tych elementach.

W zakresie elektroniki "front-end" prowadzone są prace nad układami odbioru sygnału z
detektorów półprzewodnikowych. Obecnie prace te koncentrują się na układach "front-end" dla
krzemowych detektorów mikropaskowych. Układy te są projektowane z wykorzystaniem najnowszej
techniki specjalizowanych układów scalonych (ASIC - Application Specific Integrated Circuits). Zakład
dysponuje zaawansowanymi narzędziami CAD do projektowania układów scalonych oraz jest
członkiem organizacji EUROPRACTICE, za pośrednictwem której są realizowane prototypowe układy
scalone. Rozwój systemów detekcyjnych opartych na krzemowych detektorach pozycjoczułych jest
prowadzony w trzech różnych kierunkach zastosowań: detektor śladowy dla eksperymentu ATLAS w
CERN, detektor pozycjoczuły promieniowania X dla dyfraktometrii rentgenowskiej i systemy
obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X dla potrzeb biologii i medycyny.

Członkowie Zakładu biorą udział w dwóch eksperymentach fizyki cząstek elementarnych
prowadzonych w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej: eksperymencie ciężkojonowym
NA50 na akceleratorze SPS w CERN oraz w przygotowaniu eksperymentu ATLAS na akceleratorze
LHCwCERN.

W zakresie instrumentacji pomiarów geofizycznych prowadzone są prace nad konstrukcjami
sond spektrometrycznych do badań geofizycznych wykorzystujących metody radioizotopowe. Prace
te prowadzone są w ścisłej współpracy z Zakładem Geofizyki Jądrowej WFiTJ.

Zakład prowadzi stałą wieloletnią współpracę z następującymi ośrodkami naukowymi: Instytutem
Fizyki Jądrowej w Krakowie, Instytutem Fizyki Cząstek Uniwersytetu Kalifornijskiego w Sants Cruz
(SCIPP, UC Santa Cruz) Włoskim Instytutem Fizyki Jądrowej w Turynie (INFN, Torino) oraz
Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie.

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r.):

Kierownik:
Prof, dr hab. inż.

Pracownicy naukowi:
Prof, dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.

Pracownicy techniczni:
mgr inż.
inż.

Doktoranci:
mgr inż.
mgr inż.

Kazimierz Korbel

Władysław Dąbrowski
Paweł Gryboś
Marek Idzik
Eugeniusz Łącki
Karol Pałka
Andrzej Skoczeń

Tadeusz Dąbek
Ryszard Gaczoł
Tadeusz Tora

Wojciech Białas
Jerzy Kudłaty

profesor zwyczajny

profesor nadzwyczajny
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt

specjalista
specjalista
st. technik
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I Działalność naukowa Zakładu: U l 1 " " ' — g ^ ' ^ g

1. Rozwój krzemowych detektrów pozycyjnych i układów elektroniki odczytu dla fizyki
cząstek elementarnych.

Zespół: Władysław Dąbrowski (kierownik), Wojciech Białas, Paweł Gryboś, Marek Idzik,

Kazimierz Korbel

Finansowanie: działalność statutowa WFiTJ, dotacja KBN na współpracę międzynarodową

Współpraca: CERN Genewa, UC Santa Cruz, IFJ Kraków

Publikacje: [1,9,10]
Prace prowadzone w 1997 roku w ramach niniejszego tematu stanowiły kontynuację prac

prowadzonych w latach poprzednich. Prace te są w pierwszym rzędzie stymulowane wymaganiami
eksperymentu ATLAS przygotowywanego w CERN ale również zastosowaniami krzemowych
detektrów pozycyjnych do detekcji promieniowania X. We współpracy z CERN kontynuowano prace
nad rozwojem układów elektroniki „front-end" do krzemowych detektorów paskowych
z wykorzystaniem technologii DMILL. Zostały zrealizowane dwa 128-kanałowe prototypowe układy
scalone, o analogowej i binarnej architekturze odczytu.

Kontynuowano prace nad zagadnieniami szumów i uszkodzeń radiacyjnych w tranzystorach
bipolarnych. Została opracowana teoria korelacji szumów w tranzystorach bipolarnych, która pozwala
wyjaśnić zależność ekwiwaletnego ładunku od pojemności detektora obserwowaną w układach „front-
end " z wejściowym tranzystorem bipolarnym. Rozpoczęto badania zależności uszkodzeń radiacyjnych
w tranzystorach bipolarnych w technologii DMILL od natężnia dawki promieniowania. Efekt ten,
zaobserwowany w ostatnich latach dla szeregu technologii bipolarnych, powoduje, że degradacja
współczynnika ft w tranzystorach bipolarnych przy danej całkowitej dawce zaabsorbowanej jest tym
większa im mniejsze jest natężenie dawki. Problem ten jest szczególnie istotny dla zastosowań
w eksperymentach cząstek elementemach, gdzie natężenia dawek promieniowania przy
eksperymentach kontynuowanych przez wiele lat są o kilka rzędów wielkości mniejsze niż natężenia
dawek stosowane podczas testów. Pierwsze pomiary wskazują, że efekt ten występuje i jest znaczący
również w technologii DMILL. Prace nad badaniem tego efektu będą kontynuowane.

2. Przygotowanie eksperymentu ATLAS na akceleratorze LHC w CERN

Zespół: Władysław Dąbrowski (kierownik), Wojciech Białas, Paweł Gryt

Finansowanie: dotacja KBN na współpracę międzynarodową, SPUB KBN nr SPUByp03/004/97

Współpraca: współpraca międzynarodowa 144 laboratoriów z Europy, USA, Kanady, Japonii
prowadzona w CERN.

Publikacje: [2,3,8,11,13]

W 1997 roku kontynuowano prace nad optymalizacją krzemowego detekora śladowego (SCT -
Semiconductor Tracking Detector) dla eksperymentu ATLAS. Został opracowany i przyjęty projekt
techniczny (Technical Design Report) detektora wewnętrznego, którego część składową stanowi
krzemowy detektor śladowy.

Prace nad rozwojem prototypowych modułów detektora SCT koncentrowały się na opracowaniu
układów elektroniki odczytu. W 1997 roku zrealizowno układ SCT128B o binarnej architekturze
odczytu z wykorzystaniem technologii DMILL odpornej na promieniowanie. Prototypowe układy
zostały z powodzeniem użyte do budowy modułu, który został przetestowany na wiązce H8 w CERN
w ramach testów eksperymentu ATLAS. Uzyskane rezultaty potwierdziły oczekiwane parametry
prototypowego modułu, t.j. wydajność detekcji na poziomie 98% i przestrzenną zdolność rozdzielczą
na poziomie 22 urn.

Rezultaty uzyskane z testów prototypowych modułów detektora na wiązce jak również rezultaty
testów radiacyjnych układu SCT128B zostały uwzględnione przy opracowaniu układu scalonego
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ABCD, w którym zostały po raz pierwszy zaimplemenlowano wszystkie funkcje wymagane dla
protokołu odczytu i transmisji danych proponowanych dla detektora SCT.

Program rozwoju modułów detektora SCT będzie kontynuowany w następnych latach zgodnie
z harmonogramem przewidzianym w projekcie technicznym.

3. Pozycjoczuły system detekcji promieniowania X dla dyfraktometru rentgenowskiego.

Zespół: Paweł Gryboś (kierownik), Wojciech Białas, Władysłi

Marek Idzik, Kazimierz Korbel

Finansowanie: prace własne WFiTJ, grant promotorski KBN nr 2P03B 120 12

Współpraca: ZFCS WFiTJ

Publikacje: [7]
W 1997 kontynuowano prace nad prototypowym układem scalonym „front-end" do odczytu

krzemowych detektorów pozycyjnych promieniowania X. Została wykonana pełna parametryzacja
zrealizowanego wcześniej 16-kanałowego układu scalonego. Przeprowadzone pomiary potwierdziły
pełną funkcjonalność układu oraz zgodność podstawowych parametrów układu (wzmocnienie, stałe
czasowe kształtowania impulsów, ekwiwaletny ładunek szumów, rozrzut napięć progowych
dyskryminatorów) z założeniami projektowymi. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano
wnioski i założenia projektowe dla układu następnej generacji.

W oparciu o prototypowe układy scalone został uruchomiony pilotowy układ detekcyjny z
pozycjoczułym detektorem krzemowym. Przeprowadzono pomiary widm całkowych dla różnych
źródeł promieniowania X, m.in. Cd i 2 Pu, które pozwoliły na kalibrację całego układu
detekcyjnego. Uzyskane rezultaty pokazują, że w opracownym układzie możliwa jest rejestracja
kwantów X o energii 8.2 keV odpowiadającej linii K, miedzi, co potwierdza możliwość zastosowania
tego układu w dyfraktometrze rentgenowskim wykorzystującym lampę z tarczą miedzianą W
obecnym układzie detekcyjnym energetyczna zdolność rozdzielcza jest limitowana prądami upływu
detektora i szumami rezystorów polaryzujących i może być znacząco poprawiona pod warunkiem
uzyskania detektorów o odpowiednich parametrach. Prace nad opracowaniem detektora
pozycjoczułego odpowiedniego do zastosowań w dyfraktometrze rentgenowskim jak ównież pracs
nad nowym układem elektroniki odczytu będą kontynuowane.

4. Eksperyment cieżkojonowy NASO na akceleratorze SPS w CERN. I III

Zespół: Władysław Dąbrowski (kierownik), Marek Idzik, PL9901013

Finansowanie: działalność statutowa WFiTJ

Współpraca: INFN Turyn

Publikacje: [4,5]

W 1997 roku przeprowadzono analizę uszkodzeń radiacyjnych krzemowych detektorów
paskowych detektora krotności, którym uległy one w trakcie sesji pomiarowej w 1996 r. Dane
dotyczące wydajności detekcji w funkcji napięcia polaryzacji detektorów pozwoliły na określenie
napięć pełnego zubożenia w funkcji dawki promieniowania. Uzyskane rezultaty okazały się zgodne z
oszacowanymi przestrzennymi rozkładami dawek promieniowania. Dla wybranych naświetlonych
detektorów wykonano pomiary laboratoryjne pojemności w funkcji napięć polaryzujących i
częstotliwości sygnału pomiarowego, które pozwoliły na precyzyjne określenie napięć pełnego
zubożenia.

Z uwagi na silnie niejednorodny rozkład promieniowania w detektorze krotności w eksperymencie
NA50 krzemowe detektory paskowe zostały naświetlone niejednorodnie. Pomiary pojemnościowe
przeprowadzone dla indywidualnych diod (pasków) o różnym stopniu naświetlenia pozwalają na
prześledzenie zmian zachodzących w strukturze detektora na skutek uszkodzeń radiacyjnych, a w
konsekwencji rozpoznanie mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za uszkodzenia radiacyjne.

Eksperyment NA50 będzie kontynuowany w 1998 roku.
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5. Profilowanie średnicy, układ pomiarowy do zestawu sond do otworów małej średnicy
i głębokości do 500 m

Zespół: K.Pałka (kierownik), R.Gaczoł, T.Tora
pi 9 9 0 1 0 1 4

Finansowanie: grant KBN nr 9T 12A 010.10, działalność statutowa

Współpraca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Publikacje: [14]

Opracowano i wykonano układ elektroniczny do ciągłej rejestracji wskazań kawernomierza
w odwiercie przy zastosowaniu standardu stosowanego przy profilowaniu; po przeprowadzeniu prób
laboratoryjnych i polowych układ przekazano do eksploatacji (dokumentacja w [14], rozdz.VI, 74-76).
Praca została wykonana w związku z tematem KBN Metodyka wyznaczania fizycznych parametrów
górotworu na podstawie pomiarów prototypową aparaturą do profilowań geofizycznych w płytkich
otworach, który był realizowany w okresie czerwiec 1996 -grudzień 1997 pod kierunkiem
prof. J. Jarzyny (WGGiOŚ); temat ten dotyczy kompleksowego stosowania w profilowaniach
geofizycznych metod akustycznych i jądrowych, m.in. z wykorzystaniem aparatury SO-5-90
zbudowanej wcześniej na WFiTJ.

6. Opracowanie projektu i konstrukcja dwudetektorowej sondy gamma-gamma o
zmniejszonej średnicy

Zespół: K.Pałka (kierownik), R.Gaczoł, T.Tora, T.Zorski (WGGiOŚ AGH)

i i r ) Finansowanie: grant KBN nr 9T 12A 010.10, działalność statutowa

; o Współpraca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

; § Publikacje: [14]
- (Ji
I _ i Opracowano mechanikę i elektronikę dwudetektorowej sondy do pomiaru rozproszonego
| ^ promieniowania gamma w odwiercie, a to w celu oznaczania gęstości ośrodka skalnego dla potrzeb
I karotażu akustycznego. Sonda o średnicy 60 mm, ze źródłem 1 7Cs o aktywności 700 MBq i dwoma
5 licznikami scyntylacyjnymi Nal(TI) współpracuje z zestawem do karotażu radiometrycznego SO-5-90,

koncentrycznym kablem karotażowym o długości ok. 450 m i systemem rejestracji danych
geofizycznych RDL (dokumentacja w [14], rozdz. VII, 77-87). Wykonano próby laboratoryjne i polowe.
Kalibracja i wstępna eksploatacja jest projektowana na rok 1998. Pracę wykonano w związku
z tematem KBN wymienionym w punkcie 5.

7. Poszerzenie możliwości stosowania półempirycznej kalibracji sond neutronowych metodą
prof. J.A.Czubka dla warunków wysokiej temperatury, ciśnienia i obecności osadu
filtracyjnego na drodze pomiarów doświadczalnych na stanowisku kalibracyjnym w BGW
Zielona Góra, uzupełnionych obliczeniami symulacyjnymi metodą Monte Carlo

Zespół R.Gaczoł, K.Pałka, T.Tora (kierownik T.Zorski, WGGiOŚ AGH)

Finansowanie: umowa AGH Nr 5.140.609

Współpraca: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Baza Geofizyki
Wiertniczej w Zielonej Górze

Praca kontynuowana, zlecona przez PGNiG S.A. Biuro Geologiczne „Geonafta", realizowana na
WGGiOŚ pod kierunkiem dr Tomasza Zorskiego, przy współpracy WFiTJ. Udział zespołu ZEJ polegał
na nadzorze autorskim w związku ze stosowaniem w badaniach modelowych sondy neutronowej
ODSN-102, uprzednio zmodernizowanej przez ten zespół. Pracę zakończono.
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8. Odwiertowe pomiary promieniotwórczości naturalnej

Zespół K.Pałka, R. Gaczoł, T.Tora, (kierownik E.Chruściel, ZGJ WFiTJ)

Finansowanie: działalność statutowa

Współpraca: Zakład Geofizyki Jądrowej WFiTJ, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska AGH, Baza Geofizyki Wiertniczej w Zielonej Górze

Publikacje: [12]

Praca dotyczyła określania parametrów złóż ropy naftowej i gazu z danych karotażu
spektrometrycznego gamma na podstawie wyników profilowań w 10 otworach; pozostaje ona
w związku z wdrożeniem spektrometru SO-4-87, zbudowanego uprzednio w ZEJ WFiTJ, dokonanym
w 1996 r. Udział zespołu ZEJ dotyczył strony aparaturowej, z uwzględnieniem standaryzacji i
cechowania. Pracę zakończono.

9. Badanie stopnia zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki powietrza atmosferycznego na
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zespół: E. Łącki

Finansowanie: bez finansowania

Współpraca: Ojcowski Park Narodowy

Publikacje: [15]

W 1997 roku były kontynuowane systematyczne prace dotyczące monitoringu dwutlenku siarki
w powietrzu atmosferycznym na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Kontynuowano ciągłe
pomiary stężenia SO2, na podstawie których określono stężenie chwilowe, średniodobowe i
średnioroczne. Przeprowadzono pełną interpretację uzyskanych wyników oraz ich porównanie
z wynikami uzyskanymi w sieci monitoringu dla miasta Krakowa. Program będzie kontynuowany.

Prace magisterskie:

Jerzy Kudłaty
Układ elektroniki „Front-End" dla dyfraktometru rentgenowskiego.
Promotor: prof, dr hab. inż. K.Korbel Obrona 27.06.1997.

Działalność organizacyjna zewnętrzna

Prof, dr hab. inż. K. Korbel
członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Prof, dr hab. inż. W. Dąbrowski
członek „Review Committee" detektora SVD w eksperymencie Belle w KEK w Japonii
członek Advisory Committee konferencji: 3rd International Meeting on Front-End Electronics for
High Resolution Tracking Detectors, Taos, New Mexico, Nov. 5-8, 1997.
członek „SCT Steering Group" eksperymentu ATLAS w CERN w Genewie.
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[Ud! Publikacje

b) publikacje

1. F. Anghinolfi, W. Dąbrowski, E. Delagne, J. Kapłon, U. Koetz, P. Jarron, F. Lugiez, C. Posh,
S. Roe and P. Weilhammer
SCTA - A Rad-Hard BiCMOS Analogue Readout ASIC for the ATLAS Semiconductor Tracker,
1966 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, Vol. 1. p. 46.
IEEE Trans, on Nucl. Sci. Vol. 44, No. 3 (1977), p. 298.

2. J. DeWitt, (W. Dąbrowski) et al.
Test results on silicon micro-strip detectors for ATLAS.
Nucl. Instr. and Meth. Vol. A386 (1997), 122.

3. W. Dąbrowski
Readout electronics for the ATLAS semiconductor tracker.
Nucl. Instr. and Meth. Vol. A386 (1997), 117.

4. Abreu, M.C., (Dąbrowski, W., Idzik M.), et al. (NA50 Collaboration)
J/ Hy and Drell-Yan cross-sections in Pb-Pb interactions at 158 GeV/c per nucleon.
Physics Letters B, Vol. 410 (1997), 327.

5. Abreu, M.C., (Dąbrowski, W., Idzik M.), et al. (NA50 Collaboration)
Anomalous J/M' suppression in Pb-Pb interactions at 158 GeV/c per nucleon.
Physics Letters B, Vol. 410 (1997), 337.

6. W.M. Bystritsky, (E. Łącki) et al.
A new approach in the experimental studies of nuclear reactions at ultralow energies.
Nukleonika, Vol. 42. No. 4 (1997), 775.

c) materiały konferencyjne

7. W. Białas, W. Dąbrowski, P. Gryboś, M. Idzik
Multichannel Low Noise, Low Power Analogue Readout Chip for Silicon Strip Detectors.
Proc. of the 4th International Workshop: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems",
MIXDES '96 - Poznań, June 1997, 637.

8. W. Dąbrowski, F. Anghinolfi, D. Campell, W. Gannon, A. Grillo, P. Jarron, J. Kapłon, N. Kundu,
D. Macina, D. LaMarra, G. Meddeler, S. Picchiottino, R. Szczygieł
A single chip implementation of the binary readout architecture for silicon strip detectors in the
ATLAS Silicon Tracker.
Proc. of the Third Workshop on Electronics for LHC Experiments, London, September 22-26,
1997.
CERN/LHCC/97-60, 21 October 1997, p. 153.

9. W. Dąbrowski
Noise correlation in front-end circuits using BJTs.
Proc. of the 3rd International Meeting on Front-End Electronics for High Resolution Tracking
Detectors, Taos, New mexico, Nov. 5-8, 1997.

10. W. Dąbrowski, J. Kapłon, R. Szczygieł
SCT128B - a prototype radiation hard chip for binary readout of silicon strip detectors in the
ATLAS Silicon Tracker.
1997 IEEE Nuciear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Albuquerque, New
Mexico November 9-15, 1997, Abstract Book, p. 21.
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11. W. Dąbrowski, P. Jarron, J. Kapłon, C. Lacasta, P. Riedler, C. Posch, S. Roe, P. Weilhammer,
R. Szczygieł, M. Wolter, A. Clark, D. Macina, S. Stapnes, B. Sundul, P. Philips, T. Dubbs
Performance of the binary readout of silicon strip detectors using the radiation hard SCT128B
chip.
1997 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Albuquerque, New
Mexico November 9-15,1997, Abstract Book, p. 27.

12. E. Chruściel, T. Massalski, K. Pałka, J. Puchacewicz, T.Zorski
Natural Gamma-Ray Spectral Logging - Some Applications.
Proc. International Conference Nuclear Geophysics 97. Kraków 20 - 23 October 1997

d) inne

13. ATLAS Collaboration (W. Białas, W. Dąbrowski, P. Gryboś, M. Idzik)
Inner Detector Technical Design Report, ATLAS TDR 5, CERN/LHCC 97-17, 30 April 1997.

14. J.Jarzyna, M.Bała, K.Pałka, T.Zorski, N.Górecka
Metodyka wyznaczania fizycznych parametrów górotworu na podstawie pomiarów prototypową
aparaturą do profilowań geofizycznych w płytkich otworach.
Projekt badawczy nr 9T 12A 010.10, dokumentacja końcowa.

15. E. Łącki
Monitoring dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego w 1996 roku.
Ojców-1997.

Konferencje

j t h1. 4 International Workshop: „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", MIXDES '96 -
Poznań, June 1997, 637.
W. Białas

2. Third Workshop on Electronics for LHC Experiments, London, September 22-26, 1997.
W. Dąbrowski

3. 3rd International Meeting on Front-End Electronics for High Resolution Tracking Detectors, Taos,
New mexico, Nov. 5-8, 1997.
W. Dąbrowski

4. 1997 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Albuquerque, New
Mexico November 9-15, 1997.
W. Dąbrowski
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ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Problematyka naukowa Zakładu od wielu lat koncentruje się na trzech
głównych kierunkach: magnetyzm związków międzymetalicznych RE-3d i
materiałów tlenkowych, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe oraz
fizyka ultra cienkich warstw.

Dobrze rozwinięte laboratoria badawcze, duża liczba pracowników (35 osób), oraz doktorantów (14) i
silnie rozbudowana współpraca międzynarodowa stwarzają możliwości realizacji wartościowych prac
naukowych. Najistotniejszymi elementami bazy eksperymentalnej Zakładu są: laboratorium efektu
Móssbauera ze spektroskopią klasyczną, laboratorium ultra cienkich warstw z możliwością pomiarów
Jn situ" przy zastosowaniu spektroskopii elektronów konwersji CEMS, spektrometry EPR oraz MRJ do
badań magnetyków, pracownia magnetometrii z magnetometrem typu VSM, dyfraktometr
rentgenowski najnowszej generacji, wszystkie z możliwościami pomiarów w funkcji temperatury,
laboratorium pomiarów ciepła właściwego, oraz ostatnio uruchamiana pracownia technologii
monokryształów.

Bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym poszerzenie możliwości badawczych Zakładu było
uruchomienie w kwietniu 1997 roku dyfraktometru rentgenowskiego D5000 firmy SIEMENS
z przystawką niskotemperaturową. Dyfraktometr jest w tej chwili dostępny dla zainteresowanych tego
typu badaniami pracowników Wydziału.

Badania związków ziem rzadkich rozpoczęte zostały w roku 1975. W tej dziedzinie osiągnięto cenne
wyniki dotyczące lokalnych właściwości magnetycznych oraz anizotropii magnetokrystalicznej w tych
układach, min. biorąc udział w prowadzonych w skali międzynarodowej intensywnych badaniach
nowych materiałów magnetycznych takich jak Nd2Fe-|4B. Rozwój spektrometrii MRJ do badań
magnetyków miał tu duże znaczenie. W ostatnim okresie prowadzone są badania przy wykorzystaniu
wszystkich wyżej wymienionych technik badawczych szerokiej gamy związków ziem rzadkich z
metalami przejściowymi, takich jak RE2Fe-|4B, RE2Fei7(H,C,N), REME i2, YMn2Hx, Dy(Fe,Co)3>

REMri2, REMn2Hxoraz REFe2Hx. Istotne tu są trzy nurty zainteresowań badawczych: magnetyzmu i
anizotropii związków stosowanych na magnesy trwałe, wpływu lekkich pierwiastków na właściwości
magnetyczne i strukturalne związków oraz problem niestabilności struktur magnetycznych (frustracje)
obserwowane w związkach z manganem i żelazem badane przy zastosowaniu techniki efektu
Móssbauera. Ostatnio rozpoczęto również badania stopów o gigantycznym magnetooporze oraz
perowskitów wykazujących kolosalny magnetoopór jak i materiałów wykazujących przejścia spinowe
Peierlsa.

Badania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego rozpoczęto w roku 1987, zaraz po jego odkryciu.
Otrzymywane i badane są materiały typu Y-Ba-Cu-O, Bi-Sr-Ca-Cu-O, TI-Ba-Sr-Cu-0 i Hg-Ba-Cu-O.
Badania są realizowane w ramach grantu KBN i dotyczą pomiarów oporu, podatności magnetycznej,
ciepła właściwego, absorpcji mikrofal i fotoemisji elektronów w celu poznania właściwości
nadprzewodzących i magnetycznych stanu mieszanego, a także właściwości struktury elektronowej
tych materiałów.

Zainteresowanie problemami ultra cienkich warstw i powierzchni rozpoczęło się kilka lat temu
w wyniku współpracy z Uniwersytetem w Clausthal-Zellerfeld. W roku 1991 dzięki grantowi Fundacji
Volkswagena (Niemcy) oraz z funduszy C.P.B.P. 01 „Fizyka Powierzchni" uruchomiona została
w naszym Zakładzie aparatura CEMSLAB, umożliwiająca otrzymywanie doskonałej jakości ultra
cienkich warstw na różnych podłożach i ich badanie in situ w ultrawysokiej próżni. Dzięki przynanemu
w 1997 r. grantowi uczelnianemu (GUA) aparatura mogła być udoskonalana i została przekształcona
w uniwersalny system, pozwalający na połączenie różnych technik pomiarowych oraz zachowanie
czystej powierzchni w trakcie całego procesu technologicznego i pomiarowego. Ta tematyka ma na
celu poznanie właściwości magnetycznych cienko- i wielowarstwowych układów metalicznych i
rozwija się dzięki własnej, stale rozbudowywanej bazie aparaturowej.

Badania właściwości magnetycznych i strukturalnych tlenków typu magnetytu zorientowanych na
problematykę przejść fazowych oraz stopów amorficznych uzupełniają zakres wiodących tematów
badawczych prowadzonych w Zakładzie.
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Bardzo istotne dla realizacji tematów badawczych są eksperymenty realizowane przez pracowników
Zakładu w europejskich ośrodkach posiadających duże urządzenia badawcze: ISIS, Rutheford
Laboratory w Wielkiej Brytanii (dyfrakcja neutronów i miony), HASYLAB w Hamburgu (absorpcja
promieniowania synchrotronowego), PSI w Szwajcarii (spektroskopia mionowa).

W ramach realizowanych tematów pracownicy Zakładu współpracowali z następującymi ośrodkami
naukowymi:

a) ośrodki zagraniczne:
Institut fiir Experimentalphysik, Technische Universitat, Wien, Austria
Institut fur Chemische Technologie Anorganischer Stoffe, J. Kepler Universitat, Linz, Austria
Institute of Nuclear and Radiation Physics, Katholic University Leuven, Leuven, Belgia
Centre Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF), Rio de Janeiro, Brazylia
Instituto de Fisica, Uinversidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Allegre, Brazylia
Department of Metal Physics, Charles University, Praga, Czechy
Laboratorie de Chimie Metallurgique des Terres Rares, CNRS, Meudon, Francja
Laboratorie Louis Neel, CNRS, Grenoble, Francja
Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble, Grenoble, Francja
European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francja
Instituto de Ciencia de Materiales, Universidad, Saragossa, Hiszpania
Van der Waals - Zeeman Laboratory, University, Amsterdam, Holandia
Department of Pure and Applied Physics, Trinity College, University of Dublin, Dublin,
Irlandia
Department of Physics, Simon Fraser University, Bumaby, British Columbia, Kanada
Department of Physics.University of Ottawa, Ottawa, Kanada
Institut fiir Experimentalphysik II, Universitat Augsburg, Niemcy
HASYLAB, DESY, Hamburg, Niemcy
Experymentalphysik, Universitat des Saarlandes, Saarbriicken, Niemcy
Fachbereich Physik VI, Universitat, Paderborn, Niemcy
Physikalisches Institut, Technische Universitat, Karlsruhe, Niemcy
Physikalisches Institut, Universitat Frankfurt, Frankfurt, Niemcy
Physikalisches Institut, Technische Universitat Clausthal-Zellerfeld, Niemcy
Institut fiir Physik II, Universitat Regensburg, Niemcy
Institut fiir Theoretische Physik, Technische Universitat Clausthal-Zellerfeld, Niemcy
Max-Plnck Institut fur Mikrostrukturphysik, Halle, Niemcy
Institut fur Physikalische Chemie, Universitat Heidelberg, Heidelberg, Niemcy
Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria
Physics Department, University, Uppsala, Szwecja
Physics Department, Univeristy of Leeds, Wielka Brytania
Rutheford-Appleton Laboratory, ISIS, Didcot, Wielka Brytania
Department of Physics and Astronomy, University of St. Andrews, Wielka Brytania
School of Mathematics and Physics, The Qeen's Univeristy, Belfast, Wielka Brytania
Department of Chemistry, Purdue University, West Lafayette, USA
KFKI, Budapeszt, Węgry

b) ośrodki krajowe:
Zakład Radiospektroskopii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Energii Atomowej, Świerk,
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

23



V Skład osobowy Zakładu (stan na 31 gmdnia 1997 r.):

Kierownik
prof, dr hab.

Pracownicy naukowi:
prof, dr hab.
prof, dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab. inż.
dr hab.
dr inż
dr
dr
dr
dr
dr inż.
dr
dr inż.
dr inż.
dr
dr
dr

Henryk Figiel

Andrzej Kołodziejczyk
Karol Krop
Józef Korecki
Jarosław Pszczoła
Czesław Kapusta
Zbigniew Kąkol
Antoni Paja
Janusz Chmist
Lidia Dargel-Sulir
Ewa Japa
Edward Jarocki
Wojciech Karaś
Andrzej Koztowski
Janusz Przewoźnik
Marek Przybylski
Zbigniew Tarnawski
Krzysztof Turek
Wiesław Woch
Jan Żukrowski

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr

inż.
mgr tnz.
mgr
mgr inż.
mgr

Mariusz Bąkowski
Andrzej Feuer
Zdzisław lwulski
Tadeusz Kazała
Andrzej Lemański
Zbigniew Mikulski
Wacław Musiał
Ryszard Zalecki

prof. zw.

prof. zw.
prof. zw.
prof, nadzw.
prof, nadzw.
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt

technik
spec. w zaw.
st technik
spec. n-t
spec. n-t
spec. w zaw.
inżynier
inżynier

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi

inż.

Doktoranci (1997)
mgr
mgr
mgr
mgr inż.
mgr
mgr inż.
mgr inż
mgr inż
mgr inż
mgr inż
mgr
mgr
mgr inż
mgr

Jolanta Syrek
Jacek Maciejewicz
Józef Marchewczyk
Stanisław Setkowicz
Franciszek Sikora
Kazimierz Wydmański
Janina Sołek

Andrzej Budziak
Bartłomiej Handke
Małgorzata Kubik
Piotr Liszkowski
Jacek Marzec
Janusz Niewolski
Piotr Mietniowski
Rafał Mycielski
Wacław Kocemba
Waldemar Tokarz
Bartłomiej Spisak
Tomasz Slęzak
Dorota Wilgocka- Ślęzak
Mahomeda M. Abdel Mohsena

sam. referent
kierownik warsztatu
rob. wys.wykw
rob. wys.wykw
rob. wys.wykw
rob. przyg. zaw
prac. obsługi
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Działalność naukowa Zakładu: PL9901017

Właściwości elektronowe i stan mieszany wysokotemperaturowych nadprzewodników

Zespół: A.Kołodziejczyk (kierownik), Z.Tarnawski, W.Woch, J.Chmist, Z.Kąkol, A.Kozłowski,

R.Zalecki, J.Niewolski, W.Tokarz

Finansowanie: Grant KBN nr2P03B15909

Publikacje [7,8,14,15,17,19,20,21], Konferencje [3,4]
Projekt dotyczy badań właściwości elektronowych, magnetycznych i nadprzewodzących

wysokotemperaturowych nadprzewodników w ramach 2.5 letniego grantu (1995-1997). W roku 1997
zmierzono właściwości magnetyczne (podatność dynamiczną), transportowe (magnetoopór, ciepło
właściwe), prądy krytyczne, absorpcję mikrofal oraz fotoemisję elektronową XPS i UPS dla
wysokotemperaturowych nadprzewodników typu Y-Ba-Cu-O, Bi-Sr-Ca-Cu-O a także TI-(Sr.Ba) -Ca-
Cu-0 domieszkowanych Pb i Bi, oraz uzyskane wyniki porównano z teoriami (głównie teorią
Ginzburga-Landaua- Abrikosova- Gorkova i modelem stanu krytycznego). Wyznaczono m.in. zasięg
koherencji, skok ciepła właściwego w T c oraz szerokość pasma walencyjnego w stanie normalnym.
Zakończono badania stanu mieszanego metodą pomiaru podatności zmiennoprądowej i częściowo
absorpcji mikrofal dla próbek układu Y-Ba-Cu-0 otrzymanych metodą zol-żel i wyznaczono
niskopolową część diagramu fazowego pole magnetyczne - temperatura (H-T), dla pól krytycznych
oraz pól odwracalności i nieodwracalności.

Wyniki tych prac były prezentowane na licznych konferencjach, m. inn międzynarodowych
konferencjach na temat nadprzewodnictwa w Chinach.

2. Magnetyzm związków RMn2 - frustracja, faza mieszana

Zespół: K.Krop (kierownik), J.Żukrowski, J.Przewoźnik, E.Japa, PL9901018

Finansowanie: grant KBN nr2P03B18710

Publikacje [13,22] Konferencje [11a,11c]

Przedmiotem badań jest wpływ odległości międzyatomowych jonów manganu na tworzenie
się momentów magnetycznych, z uwzględnieniem obszaru odległości krytycznych, dla którego
obserwuje się współistnienie jonów o zerowym i różnym od zera momencie magnetycznym czyli tzw.
zjawisko magnetycznej fazy mieszanej. W oparciu o wyniki pomiarów na 155Gd i niskotemperaturowe
pomiary rentgenowskie na GdM^H* stwierdzono, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za
spowodowane obecnością wodoru zmiany przesunięcia izomerycznego są lokalne zmiany struktury
elektronowej. Są one ok. 4 razy bardziej znaczące od zmian wynikających ze wzrostu stałych
sieciowych. Zaobserwowano małą czułość magnetycznego pola nadsubtelnego na różnorodność
struktur magnetycznych podsieci Mn w badanych związkach. Wyznaczone metodą
móssbauerowskiego skanningu temperaturowego na jądrach izotopu 57Fe temperatury przejść
magnetycznych wykazują silny wzrost i mają oscylacyjny charakter w funkcji wzajemnej odległości
Mn-Mn. Stwierdzono dominujące znaczenie oddziaływań typu 3d-3d o charakterze
antyferromagnetycznym i silną zależność od wzajemnej odległości jonów Mn.

W zależności od promienia jonowego ziemi rzadkiej związki RMn2 krystalizują w strukturze
heksagonalnej C14 lub kubicznej C15. Ziemie rzadkie o małych i dużych promieniach jonowych
tworzą związki o strukturze C14 natomiast o średnich promieniach o strukturze C15. Samar jest
granicznym pierwiastkiem o dużym promieniu jonowym, który tworzy związek o strukturze C14.
Podjęto próbę określenia warunków otrzymywania kubicznych faz Lavesa z samarem przez jego
podstawianie skandem o mniejszym promieniu jonowym w pseudopodwójnych związkach (Smi.
xSCx)Mn2. Stwierdzono możliwość powstawania czystej fazy kubicznej dla niewielkich zawartości
skandu. Długotrwałe wygrzewanie w temperaturze 750°C powoduje całkowitą transformację fazy
kubicznej do fazy heksagonalnej. Określono górną granicę rozpuszczalności Sc w podsieci samaru
na x = 0.16, powyżej której nie można otrzymać jednofazowej próbki pseudopodwójnego związku
niezależnie od zastosowanej metody topienia czy obróbki termicznej.
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3. Magnetyzm stopów podwójnych metali przejściowych realizowanych w układach
gg wielowarstwowych

jg| ^ Zespół: J.Korecki (kierownik), M.Przybylski, W.Karaś, T.Ślęzak.M.Kubik, N.Spiridis,
^== *- J.Źukrowski, B.Handke

55 o Finansowanie: grant KBN nr 2 P03B 080 10

ĘSj cn Współpraca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

p 5 °- Publikacje [9]

ggi Przeprowadzono pomiary móssbauerowskie dla monoatomowych układów cienko- i wielo-
warstwowych Fe/AI i Fe/Cr rosnących epitaksjalnie na buforowej warstwie Fe przygotowanej na
podłożu MgO(001). W przypadku układów Fe/Cr prowadzono pomiary układów cienkowarstwowych
(typu MgO/Cr/Fe/Cr pod kątem analizy stopnia uporządkowania w interfejsach w zależności od
warunków preparatyki (sposobu przygotowania podłoża, temperatury wzrostu, itp.). Prowadzono także
badania układów wielowarstwowych MgO/Cr/Fe/Cr/Fe/..../Ćr, w szczególności zmieniając grubość
warstw Cr i analizując pośrednie sprzężenie magnetyczne pomiędzy warstwami Fe (metodą
magnetooptycznego efektu Kerra). Z korelacji pomiarów móssbauerowskich z pomiarami efektu Kerra
uzyskano informacje nt. wpływu stopnia uporządkowania chemicznego w interfejsach na fazę i
wielkość sprzężenia magnetycznego.

Zaproponowano metodę holografii z wykorzystaniem promieniowania gamma jako
uzupełnienie powierzchniowych technik dyfrakcyjnych pozwalających określać strukturę
krystalograficzną na powierzchni warstw. Poprzez zastosowanie efektu MOssbauera i wybór energii
promieniowania gamma odpowiadającej konkretnej wartości pola nadsubtelnego uzyskano dodatkowo
możliwość rozróżniania podsieci magnetycznych w jednolitej strukturze krystalograficznej warstwy.
W przypadku cienkiej warstwy Fe na MgO(001), rekonstrukcja hologramu do przestrzeni rzeczywistej
pozwoliła na identyfikację najbliższego otoczenia atomów Fe jako odpowiadającego strukturze
bcc-Fe.

Przeprowadzono obliczenia parametrów oddziaływań nadsubtelnych dla stopów
uporządkowanych (min. FeAl i FeAu) metodą dołączonych fal płaskich. Stwierdzono bardzo silne
obniżenie wartości pola kontaktowego, np. w przypadku stopu FeAl do wartości ok. 10 T. Wskazuje to
na tendencję (sugerowaną przez tzw. model stopowy) do obniżania pola nadsubtelnego wraz ze
zmniejszaniem się liczby atomów Fe jako najbliższych sąsiadów.

= s 4. Mikrofalowa magnetoabsorbcja wysokotemperaturowych nadprzewodników
B O

Zespół: A. Kołodziejczyk (kierownik), J. Niewolski
•' = O

=̂ == o Finansowanie: grant promotorski KBN nr 2 P03B 10513
. ^ S CD
gj=3 Realizowany temat stanowi kontynuację pracy własnej (poz. 16) i został rozpoczęty
^ ^ CL w październiku. W uzupełnieniu zrealizowanych tam badań wykonano pomiary bezpośredniej i
^ ^ modulowanej absorpcji mikrofal dla układu Y-Ba-Cu-O i porównano z dostępnymi teoriami.

5. Zespół transportu z napędem magnetycznym

Zespół: J.Korecki (kierownik), M.Przybylski

Finansowanie: grant KBN PB 041-06, zamówiony przez Ministra Przemysłu i Handlu

Koordynator: Instytut Technologii Próżniowej w Warszawie

Zbudowano prototyp zespołu transportu służącego do przenoszenia ruchu postępowego i
obrotowego w warunkach ultra-wysokiej próżni. Przenoszenie ruchu zrealizowano poprzez sprzężenie
magnetyczne magnesów neodymowych najnowszej generacji (umieszczonych na zewnątrz płaszcza
próżniowego) z rdzeniem z materiału magnetycznie miękkiego (umieszczonym w próżni).
Mechaniczną precyzyjność pracy zespołu, pozwalającą m.in. na precyzyjne odtwarzanie położeń,
zapewniono poprzez łożyskowanie liniowe i obrotowe. Zespół transportu jest połączony z układem
próżniowym poprzez kołnierz typu "conflat". Zespół pozwala na pełny obrót i przesuw do 1 m.
Przeprowadzone próby eksploatacyjne w warunkach otoczenia i po podłączeniu do typowej śluzy
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wysokiej próżni potwierdziły założone parametry mechaniczne (minimalne bicie osiowe i minimalne
odchylenie od osi między skrajnymi pozycjami przesuwu liniowego), szczelność urządzenia i łatwość
wykonywania manipulacji. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na ich adaptację do
podobnych urządzeń przenoszenia ruchu, takich jak np. przepust obrotowy na kołnierzu typu "mini".

6. Badanie własności magnetycznych ziem rzadkich i ich wodorków

Zespół: H. Figiel (kierownik), Cz. Kapusta, K. Turek, E. Jarocki, J. Przewoźnik, lEśś
P. Mietniowski, A. Budziak ^ ^ ^

Współpraca: M. Latroche, V. Paul - Boncour, CNRS Meudon, Francja, ^s_ 5
G. Wiesinger, E. Gratz, Instytut Fizyki Eksperymentalnej, Uniwersytet Techniczny, ==s, §
Wiedeń, Austria ^ g &

Finansowanie: działalność statutowa (zadanie 5, podtemat 1 ) ^śą °~

Publikacje [3,6,25,26,27] Konferencje [1,8,11d, 17a, 18] U

Kontynuując program badań wybranych materiałów magnetycznych w roku 1997 zajmowano
się następującymi zagadnieniami:

A) Właściwości magnetyczne i strukturalne wodorku SmMn2H2

Dla wodorku SmMn2H2 przeprowadzono pomiary dyfraktometryczne oraz podatności
magnetycznej w funkcji temperatury do temperatury ciekłego azotu. Stwierdzono, że przy
temperaturze ok 240 K pojawia się uporządkowanie magnetyczne (o około 100K powyżej
temperatury porządkowania dla czystego związku), oraz następuje rozpad na dwie fazy typu
heksagonalnego o zróżnicowanej zawartości wodoru, podobnie jak dla GdMn2Hx.

B) Kontynuacja badań wodorków YMn2H2 przy zastosowaniu mionów

W ramach badań wodorków YMn2Hx techniką MuSR przeprowadzono badania wodorków
YMn2H3 i YMn2H3 4 w Rutheford Laboratory w Anglii. Uzyskany z dopasowania parametr krytyczny
charakteryzujący zależność szybkości relaksacji mionów od temperatury jest większy niż dla
wodorków o niższej koncentracji wodoru.

C) Badania związków ziem rzadkich techniką MRJ

W ramach badań związków ziem rzadkich techniką MRJ przeprowadzono pomiary NMR dla
związku SmCo2 na jądrach kobaltu i samaru. Zaobserwowano sygnały z nierównoważnych
magnetycznie pozycji kobaltu i samaru, a zaobserwowane rozszczepienia kwadrupolowe
zinterpretowano wiążąc ją z anizotropią magnetokrystaliczną . Praca została przedstawiona na
konferencji ICM'97.

Opracowano również artykuł przeglądowy na temat MRJ w badaniach związków ziem
rzadkich z metalami przejściowymi, który był prezentowany jako zaproszony referat na
międzynarodowej konferencji na temat pierwiastków ziem rzadkich (ICFE3) w Paryżu.

D) Pomiary parametrów magnetycznych magnesów trwałych typu Nd-Fe-B

Opracowano procedurę (systematykę) pomiarów paramatrów magnetycznych magnesów
trwałych typu Nd-Fe-B z wykorzystaniem wagi magnetycznej, układu fluksomierz cyfrowy - cewki
Helmholtza, teslametru hallowskiego oraz histerezografu. Opracowano również szybką metodę
kontroli koercji, która znalazła zastosowanie w procesie produkcji magnesów trwałych Nd-Fe-B. Pełne
omówienie opracowanych metodyk zostało przedstawione na V Krajowym Sympozjum Pomiarów
Magnetycznych w Kielcach w październiku 1997.

E) Badania kształtu linii rentgenowskich widm emisyjnych

Kontynuując badania kształtu linii rentgenowskich widm emisyjnych w żelazie i jego tlenkach
opracowano wyniki badań dla Fe2O3, Fe3O4 i Lio5Fe2504. Zaobserwowane linie satelitarne są
interpretowane w oparciu o koncepcję plazmonów.
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PL9901022
7. Badanie tlenków nadprzewodzących i tlenków magnetycznych
Zespół: A.Kołodziejczyk (kierownik), Z.Kąkol, A.Kozłowski, Z.Tamawski, J.Chmist, W.Woch,

R.Zalecki, W.Tokarz

Finansowanie: działalność statutowa (zadanie 6)

Publikacje [10]

W 1997 roku, kontynuowano badania właściwości nadprzewodzących i magnetycznych
tlenków nadprzewodzących. W szczególności wykonano następujące zadania:

1) zbadano fotoemisję elektronów (XPS/UPS) dla tlenku GeCuO3. Wyniki przedstawiono w będącej w
druku pracy w Universitatis lagellonicae Folia Physica (1997);

2) wykonano badania strukturalne i dalsze pomiary fotoemisji elektronów (XPS/UPS) dla tlenków
magnetytowych FesO^*,

3) modernizowano i rozbudowywano pracownie magnetometru zmiennoprądowego i wibracyjnego.
Opracowano bezkontaktowej metody pomiaru prądów krytycznych w nadprzewodnikach
wysokotemperaturowych. Ponadto w ramach modernizacji i rozbudowy aparatury pomiarowej,
opracowaniu i zastosowaniu metody ciągłej pomiaru ciepła właściwego oraz wykonano nowy
insert do pomiarów ciepła właściwego.

8. Fizyka powierzchni - struktura i morfologia ultracienkich warstw metalicznych na
monokrystalicznych podłożach

CN Zespół: J. Korecki, (kierownik), M. Przybylski, W. Karaś, T.Ślęzak, M. Kubik
o
^r Finansowanie: działalność statutowa ( zadanie 7)

|cn Publikacje [1]

°- Zostaiy przeprowadzone pierwsze eksperymenty związane z rezonansowym jądrowym
i rozpraszaniem promieniowania synchrotronowego (SMR) o energii 14.4 keV odpowiadającej przejściu

rezonansowemu pomiędzy poziomem podstawowym i wzbudzonym jądra 57-Fe) pod kątami zbliżonymi do
kąta krytycznego, gdzie głębokość wnikania promieniowania bardzo silnie zależy od kąta padania. Do tego
celu zostały przygotowane warstwy z 57-Fe na podłożach szklanych, nieprzykryte i przykryte Al. Widma
SMR potwierdzają występowanie w próbkach metalicznego Fe jak i tlenków o różnej stechiometrii. Widma
SMR próbki przykrytej Al, zmierzone bezpośrednio po przygotowaniu, wykazują magnetyczne dudnienia
typowe dla metalicznego Fe, co świadczy o braku stapiania się Fe i Al w trakcie procesu nanoszenia.
Zaproponowana metoda pozwala na uzyskiwanie również ilościowych informacji, jeśli tylko mierzy się
odpowiednio dużo widm dla różnych kątów padania, o dużej statystyce, a interpretuje się widma z pomocą
modelu opisującego przestrzenny rozkład parametrów oddziaływań nadsubtelnych.

Wytwarzanie układów wielowarstwowych składających się z pojedynczych warstw atomowych
stwarza możliwość otrzymania stopów uporządkowanych normalnie nie występujących w przyrodzie.
Przykładem jest stop FeAu o strukturze POh który można otrzymać poprzez epitaksjalny wzrost
pojedynczej warstwy atomowej bcc-Fe(100) obróconej o 45° względem warstwy fcc-Au(100). Takie układy
wielowarstwowe otrzymuje się na buforowej warstwie Fe naniesionej epitaksjalnie na MgO(001). Jednak
obecność grubej buforowej warstwy Fe zakłóca pomiary pętli histerezy prowadzone metodą spektroskopii
magnetooptycznego efektu Kerra. Z tego względu została podjęta próba zastąpienia buforowej warstwy Fe
warstwą Cr z zamiarem uzyskania układów wielowarstwowych Fe/Au o nie zmienionej jakości. Najlepsze
rezultaty zostały uzyskane przy nanoszeniu cienkiej (ok. 3 nm) warstwy Cr bezpośrednio na MgO(001), a
następnie grubej (ok. 30 nm) warstwy Au. Występowanie dużych i gładkich powierzchni Au(100) zostało
potwierdzone techniką skanningowej mikroskopii tunelowej (STM), natomiast wysoki stopień
uporządkowania krystalograficznego został potwierdzony pomiarami dyfrakcji niskoenergetycznych
elektronów (LEED).
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9. Uporządkowanie magnetyczne a oddziaływania nadsubtelne w fazach Lavesa RFe2 i ich = =
wodorkach ^ ^

Zespół: K.Krop (kierownik), J.Żukrowski, D.Wilgocka-Ślęzak, J.Przewoźnik, E.Japa,

Finansowanie: działalność statutowa (zadanie 5 podtemat 2)

Konferencje [21]

Przedmiotem badań były wodorki związku międzymetalicznego GdFe2 krystalizujące w
strukturze kubicznej typu C15. Celem pracy było określenie wpływu wodoru na wielkość parametrów
oddziaływań nadsubtelnych na jądrach izotopów 57Fe i 155Gd w funkcji zawartości wodoru.

Wyniki pracy można podsumować następująco:

1. Opracowano technologię otrzymywania jednofazowych próbek wodorków GdFe2Hx.

2. Wyznaczono przebieg ciśnienia równowagowego wodoru w funkcji jego zawartości na cząsteczkę
związku, wyznaczając równocześnie obszary zawartości wodoru, dla których otrzymuje się
jednofazowe próbki GdFe2Hx

3. Wyznaczono parametry sieci krystalicznej w funkcji zawartości wodoru dla temperatur 300K i 10K.
Stwierdzono, że względna zmiana objętości komórki elementarnej, odpowiadająca podobnej
zawartości wodoru, jest znacznie większa dla związku GdFe2 niż dla GdMn2. Niskotemperaturowa
struktura krystaliczna jest taka, jak w temperaturze pokojowej dla całego badanego zakresu
koncentracji wodoru.

4. Określono wielkość lokalnych zmian parametrów oddziaływań nadsubtelnych dla żelaza w wyniku
obecności atomu wodoru w najbliższym jego sąsiedztwie.

5. Określono zmiany parametrów oddziaływań nadsubtelnych w funkcji zawartości wodoru na jądrach
gadolinu.

6. Stwierdzono istnienie transferu elektronów w kierunku do wodoru, co przejawia się we wzroście
przesunięć izomerycznych zarówno dla żelaza jak i gadolinu oraz w osłabieniu oddziaływań
wymiennych podsieci ziemi rzadkiej z otoczeniem.

7. Potwierdzono, że podobnie jak w związkach z manganem, czynnik strukturalny, tj. spowodowany
obecnością wodoru wzrost stałych sieciowych, ma znacznie mniejszy wpływ na parametry
oddziaływań nadsubtelnych niż czynnik elektronowy tj. związany ze zmianą lokalnej struktury
elektronowej.

10. Badania zależności Slatera-Paulinga związków 4f-3d
I IIIIIIB1 III

Zespół: J. Pszczoła (kierownik) PL9901025

Finansowanie: działalność statutowa (zadanie 5, podtemat 3)
Dokonano syntezy i przeprowadzono analizę rentgenograficzną nowych związków

międzymetalicznych Dy[(Fe04 Co0 6 )\.x Alx ] 2 o strukturze Fd3m typu MgCu2 dla większości próbek
serii oraz o strukturze P63/mmc typu MgZn2 (dla x=0.4-0.6). Podano stałe sieciowe.Stwierdzono, że
magnetyczne pole nadsubtelne serii związków międzymetalicznych Dy(M-M)2 dla M-M = Mn-Fe, Fe-
Co traktowane jako funkcja liczby n elektronów 3d przypadających średnio na jedno miejsce podsieci
metalu przejściowego tworzy krzywą Slatera-Paulinga złożoną z dwu gałęzi. Związek
międzymetaliczny Dy(FeO4 Co0.6 )2 odpowiada wartości pola na prawej gałęzi. Badano wpływ
rozcieńczenia podsieci metalu przejściowego przez atomy Al na oddziaływania nadsubtelne przy
użyciu efektu Móssbauera na jądrach atomowych 57 Fe (4.2K) w związkach międzymetalicznych
Dy[(Fe04Coo6)i.xAlj2. Stwierdzono, że magnetyczne pole nadsubtelne tworzy nową gałąź 3d4s/3sp
odchodzącą od prawej gałęzi krzywej Slatera-Paulinga związków Dy(M-M)2.
Uzyskane wyniki przedstawiono w publikacji w Journ. of Alloys and Comp. (w druku)
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11. Transport elektronowy w materiałach amorficznych
illinium

Zespół: A. Paja (kierownik) PL9901026

Finansowanie: działalność statutowa (zadanie 5, podtemat 4)

Przeprowadzono obliczenia oporności elektrycznej amorficznego stopu Fe^Zr* w zakresie
koncentracji, dla których stop ten jest ferromagnetyczny, tj. 11 - 59 at. %. Bazując na teorii
Fabera-Zimana zaproponowano model dwuprądowy, w którym oporność dla prądu przenoszonego
przez elektrony o spinach „w górę* i „w dół" jest proporcjonalna do odpowiedniej gęstości stanów
typu d na poziomie Fermiego. Rezultaty otrzymane dla całkowitej oporności są zgodne z
doświadczeniem. W szczególności, zaproponowany model pozwala wyjaśnić wahania oporności
jako funkcji koncentracji dla stopów bogatych w żelazo, czego nie tłumaczy dotychczasowa teoria.
Wyniki przedstawiono w publikacji: „The resistivity of amorphous Fe^Zr* alloys in the
ferromagnetic region", która została przyjęta do druku w Joumal of Magnetism and Magnetic
Materials.

12. Wpływ czynników strukturalnych na własności magnetyczne ultracienkich epitaksjalnych
warstw żelaza

h~

o Zespół. J. Korecki (kierownik), J. Prokop, M. Przybylski

g Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.252), oraz grant promotorski KBN nr. 2P03B 13209

_ i W pierwszej połowie 1997 roku (ostatni okres realizacji tego tematu) zostały dokończone i
°- zinterpretowane pomiary móssbauerowskie warstw Fe (przygotowanych metodą epitaksji z wiązki

molekularnej na Ru(0001)) nieprzykrytych i przykrytych Ru, z sondą 57-Fe umieszczoną przy powierzchni
warstwy. Badania wykonano na próbkach o całkowitej grubości 30 warstw atomowych w temperaturze
pokojowej in situ w warunkach ultrawysokiej próżni. Stwierdzono, że dla warstwy nieprzykrytej zmierzone
widma są identyczne z widmami zasymulowanymi dla nieprzykrytej powierzchni Fe(110). Wynik ten
potwierdza, że badana powierzchnia warstwy Fe na podłożu Ru jest uporządkowana ferromagnetycznie i
posiada strukturę bcc(110). Pokrycie warstwy rutenem (po trwającym 48 godzin pomiarze nieprzykrytej
powierzchni Fe) całkowicie zmienia charakter widm, które stają się całkowicie niemagnetyczne.
Porównanie tych widm z widmami zmierzonymi dla próbek przykrytych rutenem bezpośrednio po
preparatyce (w których występują składowe odpowiadające niemagnetycznej fazie Fe) sugeruje istotną rolę
oddziaływania z gazami resztkowymi. Najprawdopodobniej obecność wodoru na powierzchni powoduje
wygaszenie momentów magnetycznych Fe przy znacznie mniejszej lokalnej koncentracji Ru.

13. Badanie własności magnetycznych wysokotemperaturowych nadprzewodników (WN)
z rodziny (RE)BaCuO

Zespół: Z. Tarnawski (kierownik) PL9901028

Finansowanie: badania własne (um. 10.220.250)

Opracowane zostały wyniki pomiarów ciepła właściwego wysokotemperaturowych
nadprzewodników serii RBaSrCuO, R=Nd,Sm,Dy,Er. Wyniki te stanowią istotny przyczynek w
badaniu wspózależności struktury krystalograficznej badanych nadprzewodników -ortorombowej lub
tetragonalnej- a typem uporządkowania magnetycznego. Stwierdzono silny wpływ struktury w
przypadku anizotropii magnetokrystalicznej preferującej kierunek łatwy namagnesowania leżący w
płaszczyźnie a-b. Utrata anizotropii w tej płaszczyźnie w fazie tetragonalnej, powoduje zanik
charakterystycznego dla dwuwymiarowego modelu Isinga piku ciepła właściwego oraz pojawienie sie
w jego miejsce zależności typowej dla dwuwymiarowego modelu xy lub też wkładu do ciepła
właściwego typu Schottkiego. Ten ostatni czynnik, obserwowany dla materiału zawierającego Sm,
wskazuje na obecność wewnętrznego pola molekularnego rozszczepiającego stan podstawowy
multipletu4f jonu RE.

Celem prowadzonych w ramach umowy badań, było także wykonanie pomiarów ciepła
właściwego dla monokryształu SmBa2Cu307.x, przeprowadzenie analizy w ramach teorii pola
krystalicznego, oraz podsumowanie i zebranie wyników dotyczących całości badanego problemu.
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14. Badanie przemiany Verweya w związkach na bazie magnetytu

Zespół: A. Kozłowski (kierownik)

Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.331)

Publikacje: [11,12] Konferencje: [18c]

Pomiary ciepła właściwego w grupie związków Fe3.xMxO4 (M.=Ti i Zn) pokazały, że zmiany
charakteru przemiany Verweya pod wpływem domieszkowania (z I rodzaju przy małym stopniu
domieszkowania, na II rodzaj) są podobne do tych jakie wywołuje niestechiometria. Stwierdzono
ponadto, że w obu grupach związków sieciowe ciepło właściwe próbek I rodzaju gwałtownie maleje w
T v w porównaniu z ciepłem sieciowym fazy wysokotemperaturowej. Takiej zmiany nie
zaobserwowano w związkach wykazujących ciągłą przemianę Verweya. Zatem, prawdopodobnie,
dynamika sieci krystalicznej bezpośrednio wpływa na rodzaj przejścia fazowego. W celu
potwierdzenia tych wniosków prowadzimy od 1995 r pomiary zmian struktury w przejściu fazowym dla
serii próbek F e ^ Z n ^ wykazujących przemianę l-ego i ll-ego rodzaju. Pomiary przeprowadzane są
na spalacyjnym źródle neutronów ISIS w Rutherford Appleton Laboratory, Anglia. W tym roku
zmierzyliśmy 3 pozostałe próbki: y=0, 0.016, 0.036 kończąc tym samym pomiary proszkowe dla
cynkoferrytów. Wyniki pomiarów pokazują, że zmiany symetrii w T v w materiałach I rodzaju są
rzeczywiście istotnie różne od odpowiednich zmian w materiałach II rodzaju, co może tłumaczyć
rezultaty pomiarów ciepła właściwego.

15. Interdyfuzja a własności magnetyczne wieiowarstw żelazo - metal

Zespół: W. Karaś (kierownik)

Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.37)

W roku 1997 uruchomiono i wytestowano program Wien 95, który ma służyć do wykonywania

obliczeń struktury pasmowej wieiowarstw. Obliczenia przeprowadzono dla czystego Fe, stopu Fe-AI i

Fe-Ag. Wyniki wskazują, że program pracuje dobrze w wypadku prostych stopów i związków.

16. Magnetoabsorpcja wysokotemperaturowych nadprzewodników w zmiennych polach
magnetycznych

Zespół: J. Niewolski, A. Kołodziejczyk PL9901029

Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.322)

Realizowane badania dotyczą magnetoabsorpcji mikrofal wysokotemperaturowych
nadprzewodników typu Y-Ba-Cu-0 otrzymanych metodą zol-żel, o dobrze określonej funkcji rozkładu
wymiarów ziaren a także polikryształów oraz monokryształów typu Bi-Sr-Ca-Cu-O i Tl-Ba-Ca-Cu-O.
W bieżącym roku wykonano pomiary magnetoabsorpcji w słabych polach magnetycznych w funkcji
temperatury w celu określenia charakterystycznych właściwości absorpcyjnych słabych złącz typu
Josephsona między- i wewnątrz-ziarnowych, a w szczególności tzw. niskopolowego maksimum
absorpcji oraz pola odwracalności i nieodwracalności. Wyniki przedstawiono w publikacji przyjętej do
druku w Molecular Physics Reports. Temat zakończono w 1997 roku, a jego kontynuacją jest grant
promotorski KBN (poz. 4).

17. Wpływ wodoru na oddziaływania magnetyczne w związku YMn2

Zespół: P. Mietniowski, H. Figiel, J. Przewoźnik

Finansowanie: badania własne (um. 10.220.45)

Współpraca: G. Wiesinger (T.U. Wiedeń), M. Latroche, V. Paul-Boncour (CNRS Meudon)

Konferencje: [15]

W bieżącym roku kontynuowano badania wodorków YMn2Hx przy wykorzystaniu mionowej
rotacji spinów oraz magnetycznego rezonansu jądrowego. Opracowano wyniki pomiarów czasów
relaksacji jądrowej T1 i T2 MRJ na jądrach deuteru w próbkach YMn2Di i YMn2D2, które przedstawiono
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na XXX Ogólnopolskim Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego
zastosowań. Przeprowadzono również pomiary mionowe w Paul Scherrer Institute w Villigen w
Szwajcarii przy zastosowaniu zerowego zewnętzrnego pola magnetycznego. Ukończono publikację
dotyczącą diagramu fazowego YMn2Hx , która została przyjęta do druku w Journal of Alloys
Compounds.

^ ^ 18. Badania własności strukturalnych i magnetycznychwybranych związków RE-TM

^ = ^_ Zespół: W. Kocemba, Cz. Kapusta, G. Stoch, H. Figiel

B o Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.36)

H § Publikacje: [5]

^ = ^ _ j W ramach pracy badane są właściwości magnetyczne poszczególnych podsieci atomowych w
= = °- związkach RE2Fe14B i RE2Co14B należących do grupy materiałów na magnesy trwałe nowej generacji.
^ = w roku 1997 przeprowadzono analizę i opracowanie wyników pomiarów metodą magnetycznego
^ = rezonansu jądrowego związków NdxY2.xCo17 i NdxY2.xCoi4B. Obserwowane zmiany gradientu pola

elektrycznego w miejscu neodymu pokazują, że wkład podsieci Nd do anizotropii
magnetokrystalicznej związku NdxY2.xCoi7 bardzo nieznacznie zmienia się z domieszkowaniem itrem.
W NdxY2-xCoi4B silne zmiany gradientu pola elektrycznego z koncentracją itru obrazują zmianę
kierunku osi łatwego magnesowania w wyniku kompetycji planarnej preferencji Co i osiowej
preferencji Nd. Otrzymane wartości gradientu sieciowego pozwoliły stwierdzić, że wkład podsieci 4g
Nd do anizotropii magnetokrystalicznej jest około dwukrotnie większy od wkładu podsieci 4f Nd. W
oparciu o wartości gradientu sieciowego wyznaczono również kierunki momentów magnetycznych
obu podsieci Nd w funkcji zawartości itru, który nie wnosi wkładu do anizotropii magnetokrystalicznej.

= 19. Stopy uporządkowane żelaza otrzymywane techniką „warstwa po warstwie"

U l CM Zespół: T. Ślęzak, J. Korecki, M. Kubik, W. Karaś
= oo
j = = ° Finansowanie: badania własne (urn. 10.220.38)
^ = CD Układy wielowarstwowe złożone z materiału ferromagnetycznego (FM) oraz
= = 2 niemagnetycznego (NM) są przedmiotem dużego zainteresowania ze względu na ich szczególne,
^ ^ O- dające się modelować technologicznie, własności magnetyczne. Pośrednie sprzężenie magnetyczne
= poprzez niemagnetyczną przekładkę między warstwami ferromagnetycznymi ma często charakter
^ = oscylacyjny zależny od grubości przekładki. W przypadku sprzężenia antyferromagnetycznego

prowadzi to do zjawiska gigantycznego magnetooporu dającego możliwość zastosowania układów
wielowarstwowych w technice magnetycznego zapisu informacji. Dobrym kandydatem na
niemagnetyczną (a zawierającą Fe) przekładkę jest uporządkowany stop FeAl. Pierwszym
rozwiązanym problemem było uzyskanie na podłożu MgO(0Q1) epitaksjalnej warstwy buforowej ^Fe.
Zadawalające efekty uzyskano dla pokojowych temperatur preparatyki i szybkości nanoszenia rzędu
0.1nm/min. Układ wielowarstwowy uzyskiwano poprzez naprzemienne naparowywanie pojedynczych
warstw atomowych Fe i Al, przy czym sekwencję tych warstw powtarzano kilkunastokrotnie. W
sekwencjach oddalonych od podłoża izotop ^Fe zastępowano Fe co umożliwiło prowadzenie
pomiarów mflssbauerowskich. Pierwsze uzyskane widma dowodzą tworzenia się uporządkowanego,
niemagnetycznego stopu FeAl o oczekiwanej stechiometrii 1.1.

^ ^ 20. Prądy krytyczne i histereza namagnesowania wysokotemperaturowych nadpry.ewodników.

^ g g Zespół: W. Tokarz, A. Kołodziejczyk

§ 5 o Finansowanie, badania własne (um10.220.40)

55 f} w ramach pracy zaprojektowano i wykonano układ cewek korekcyjnych do VSM w celu
^ g CL przystosowania aparatury do pomiaru namagnesowania w wysokotemperaturowych nadprzewodników
§ ^ (WNT). Zaprojektowano i wykonano układ do pomiaru prądów krytycznych metodą ekranowania pola
5 ^ magnetycznego. Układ ten zaprojektowany został w ten sposób, że do kriostatu wewnątrz którego

znajduje się miedziana cewka pola stałego wstawiany jest wkład na ściankach którego nawinięta jest
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cewka nadawcza. Wewnątrz tego wkładu znajduje się badana próbka. Próbka wykonywana jest w
formie cylindra. Wewnątrz tego cylindra umieszczana jest cewka detekcyjna. Cewka nadawcza
zasilana jest z generatora napięcia sinusoidalnego. Napięcie na cewce detekcyjnej mierzone
jest nanowoltomierzem look-in. Wykonano próbkę YBa2Cu3Oy i zmierzono ją w temperaturze 77K. Na
podstawie tych pomiarów wyznaczono zależność miedzyziarnowego prądu krytycznego od pola
magnetycznego. Szczegóły tego eksperymentu zamieszczone są w pracy przyjętej do druku w
Molecular Physics Reports.

21. Zjawiska porządkowania magnetycznego w związkach międzymetalicznych i ich =
wodorkach sis

= 3
Zespół: H. Figiel (kierownik), K. Krop, Cz. Kapusta, J. Żukrowski, J. Przewoźnik, G. Stoch, = g

P. Mietniowski ^ ^ T-
^ = o

Współpraca: H. Kirchmayr, G. Wiesinger, E. Gratz , Institut fiir Experimentalphysik, ^ ^ §}
Technische UniversitSt, Wien, Austria ^ = —'

= = Q_
Finansowanie: Austriackie Ministerstwo Nauki i Badań grant nr GZ 45.341/2-IV/6a/94 , = ^

dofinansowanie współpracy międzynarodowej KBN ^ ^
Projekt rozpoczęty w 1994 roku jest kontynuacja rozpoczętej w latach 70-tych współpracy.

Dotyczy on wspólnych badań właściwości magnetycznych związków ziem rzadkich z metalami
przejściowymi. W ramach współpracy przeprowadzono następujące badania:
a) uporządkowania magnetycznego w związkach międzymetalicznych typu RME2 (R = ziemia

rzadka oraz itr, ME = Fe,Co,Mn) zarówno czystych jak i domieszkowanych wodorem lub
deuterem.

b) wpływu azotu na własności magnetyczne związków ziem rzadkich jako materiałów na magnesy
trwałe.

ad a) Najistotniejszym osiągnięciem było opracowanie diagramu fazowego d;a wodorków
YMn2Hx w oparciu o temperaturowe pomiary rentgenowskie.

Opracowano również dane z pomiarów relaksacji mionów dla YMnoD>. wykonanych w
Instytucie Paula Sherrera (PSI) w Szwajcarii przy użyciu programu będącego w dyspozycji grupy
wiedeńskiej, a następnie przeprowadzono analizę tych wyników w celu określenia wpływu deutoru na
zjawiska relaksacyjne w pobliżu temperatury porządkowania magnetycznego.

Zainstalowano, oprogramowano układ sterujący oraz uruchomiono również piec do pomiarów
móssbauerowskich w laboratorium grupy wiedeńskiej.

ad b) przeanalizowano i opracowano wyniki pomiarów MRJ dla SmCo2 SmFe2 oraz NdFenTi

W ramach dotychczasowej współpracy od roku 1995 opublikowano 11 wspólnych prac, a roku
bieżącym przygotowano dwie kolejne publikacje, które są w druku w J. Magn.Magn.Mat i J. Alloys
and Compounds.

22. Badanie właściwości związków manganu wykazujących „kolosalny magnetopór"

Zespół: Cz. Kapusta (kierownik), W. Kocemba, R. Mycielski 1 5 1

Współpraca: P.C. Riedi, Uniwersytet w St. Andrews, Department of Physics and Astronomy, ^ = g

Finansowanie: Leverhulme Trust, Wielka Brytania ^ = o

Publikacje [4,18] Konferencje [6,7,10] ^ 3

W ramach projektu badane są właściwości magnetyczne i elektronowe związków R E L ^m
A M n O 3 , gdzie RE jest pierwiastkiem ziemi rzadkiej, natomiast A jest pierwiastkiem ziem ^ ^
alkalicznych. Materiały te wykazują „kolosalny" ujemny magnetoopór występujący w okolicy
temperatury uporządkowania magnetycznego i mają zastosowanie w tzw. „elektronice spinowej". W
1997 r. zostały przeprowadzone badania związków (LaLyTbyJoerCao^sMnOa metodą magnetycznego
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rezonansu jądrowego (MRJ), aby uzyskać informację na poziomie atomowym o oddziaływaniach
magnetycznych i mikroskopowym mechanizmie zjawiska kolosalnego magnetooporu. Pomiary
wykazały istnienie sygnału MRJ bez zewnętrznego pola magnetycznego w temperaturach o
kilkadziesiąt kelwinów wyższych od T c (Lao.57TboiCao33Mn03), a ponad 100 K wyższych od Tg

(Lao45Tbo22Cao33Mn03), wskazując na istnienie korelacji momentów magnetycznych manganu
powyżej T c (Tg), o czasach korelacji kilka rzędów wielkości dłuższych niż dla zwykłych
ferromagnetyków powyżej Tc. Wyniki te są bezpośrednim dowodem istnienia polaronów
magnetycznych w tych materiałach i odkrywają naturę obserwowanych korelacji, jako klastrów
momentów magnetycznych manganu sprzężonych poprzez oddziaływanie podwójnej wymiany, które
realizuje się poprzez szybki przeskok elektronu między sąsiednimi atomami Mn.

_ 23. Stabilność momentu magnetycznego 3d w fazach Lavesa

| Zespół: K.Krop (kierownik), J.Żukrowski, J.Przewoźnik, E.Japa

i co Współpraca: G.Wortmann, Universitat Gesamthochschule Paderbom, Fachbereich Physik,
| ° Paderborn, Niemcy,
1 °
= g Finansowanie: dofinansowanie współpracy międzynarodowej KBN

|Q_ Konferencje [2e,2f,11a,9]

I Współpraca dotyczy magnetycznych właściwości związków międzymetalicznych typu faz
- Lavesa RFe2 badanych metodą efektu MOssbauera i promieniowania synchrotronowego w warunkach

wysokich ciśnień. Wynikiem współpracy są wspólne prace, prezentowane na konferencjach:

1. ICAME'97 (Rio de Janeiro,14-20.09.1997)

2. XXXII Zakopane School of Physics, Zakopane, 10-17.05.1997,
3. Highlights in X-ray Synchrotron Radiation Research,17-20.11.1997, Grenoble, France

24. Magnetyzm układów sfrustrowanych

Zespół: K.Krop (kierownik)

Współpraca: Prof.M.Rots, Katholike Universiteit Leuven, Instituut voor Kerrn-en Stralings-fysika,
i co Leuven, Belgia,
I CD
o Finansowanie: Dofinansowanie współpracy międzynarodowej KBN
cn
OT Konferencje [2d,8]
°- Przedmiotem współpracy były badania doświadczalne związków między-metalicznych RMn2

(R - ziemia rzadka). Pomiary parametrów oddziaływań nadsubtelnych techniką spektroskopii
mossbauerowskiej w związkach Dv(Mn1.xMx)2 oraz Ho(Mni.xMx)2 o strukturze C15 oraz Ho(Mn1.xMx)2 o
strukturze C14, gdzie M = 57Fe i S n , wykonane zostały w ZFCS AGH.

Pomiary tych parametrów na jądrach 111Cd, wprowadzonych do tych samych związków
międzymetalicznych w śladowych ilościach, techniką PAC (zaburzonych korelacji kątowych)
wykonano w KU Leuven.

Wyniki wspólnych badań prezentowane były na konferencjach:

1. ICAME'97 (Rio de Janeiro, 14-20.09.1997),

2. International Conference on Magnetism, 27.07-1.08,1997, Cdaims, Australia.

RvLVX2wy habilitacyjne:

Marek Przybylski From Three - to Two - Dimensional Magnetism of Fe

Data kollokwium: 8 grudzień 1997

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH
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Prace doktorskie:

Bogdan Gicala Oddziaływania nadsubtelne związków międzymetalicznych typu 4f-5d(6s)-3d-3d
Data obrony: 20 styczeń 1997, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metaloznawstwa
Promotor: dr hab. Jarosław Pszczoła

Grzegorz Stoch

Jacek Prokop

Lokalne właściwości magnetyczne związków typu RE2TM14B i RE2TM17AX

(RE=Gd,Lu,Nd; TM=Fe,Co; A=C,H)
Data obrony: 20 czerwiec 1997, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
Promotor: dr hab. Czesław Kapusta

Wpływ czynników strukturalnych na własności magnetyczne ultracienkich
epitaksjalnych
warstw żelaza na rutenie
Data obrony: 20 czerwiec 1997, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej,
Promotor: dr hab. Józef Korecki

Prace magisterskie:

1. E. Wanat

2. E. Sopata

161rOddziaływania nadsubtelne jąder atomowych Dy w związkach
międzymetalicznych Dy-metal 3d podstawianych
Promotor: prof, dr hab. Jarosław Pszczoła Data: 27.10.1997

57,Oddziaływania nadsubtelne jąder atomowych Fe w związkach
międzymetalicznych Dy-metal 3d
Promotor: prof, dr hab. Jarosław Pszczoła Data: 5.12.1997

WFiTJ AGH

WFiTJ AGH

3. Dorota Wilgocka Wpływ wodoru na oddziaływania nadsubtelne w wodorkach Związku GdMn2

Promotor: dr J.Źukrowski Data: 10.07.1997 WMilM AGH

4. Kinga Freindl Pomiar i anliza komputerowa widm móssbauerowskich wodorków związku
DyMn2 oraz synteza i badania strukturalne związku pseudopodwójnego

Data: 9.12.1997Promotor: dr Janusz Przewoźnik WFiTJ AGH

5. Mariusz Jasica, Komputeryzacja ćwiczenia: Wyznaczanie ciepła właściwego metodą ostygania"
Promotor: dr hab. Zbigniew Kąkol Data: 20.10.1997 WFiTJ AGH

Zaproszeni goście

Prof. P.C. Redi, Department of Physices and Astonomy, University, St. Andrews, Wlk. Brytania

Prof, dr G. Wiesinger, Institut fuer Experimentalphysik, Technische Universitat Wien, Austria

Dr. M.Latroche, Laboratorie de Chimie Metallurgique des Terres Rares, CNRS, Mendon, Francja

Dr.V. Paul-Boucour, Laboratorie de Chimie Metallurgique des Terres Rares, CNRS, Mendon, Francja

Prof. J.Sabol, University of Wisconsin, USA
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Działalność organizacyjna zewnętrzna

a) udział w komisjach:

Prof, dr hab. A. Kołodziejczyk - członek komisji w Sekcji Fizyki KBN

Prof, dr hab. K. Krop - przewodniczący Rektorskiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studenckich

Prof, dr hab. J. Pszczoła - członek Komisji ds. Inżynierii Materiałowej Wydziału Metalurgii i
Inżynierii Materiałowej AGH

b) udział w komitetach:

Dr hab. J. Korecki - v- prezes Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Prof, dr hab. K. Krop - członek IBAME (International Board on the Application of
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ZAKŁAD FIZYKI CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
I DETEKTORÓW

Tematyka naukowa Zakładu obejmuje dwa kierunki prac:
- badania podstawowe elementarnych składników materii i ich oddziaływań
- badania związane z detekcją promieniowania jonizującego oraz projektowanie i konstrukcję
detektorów.

Metodą stosowaną w dziedzinie badań elementarnych składników materii jest analiza
wysokoenergetycznych zderzeń cząstek elementarnych (leptonów i hadronów), badania procesów
produkcji i rozpadów cząstek oraz konfrontacja wyników z przewidywaniami Modelu Standardowego -
obecnie obowiązującej teorii budowy materii i oddziaływań elementarnych.

Uzyskiwanie wysokoenergetycznych wiązek cząstek wymaga budowy akceleratorów -
niezwykle kosztownych urządzeń, a rejestracja oddziaływań odbywa się w hybrydowych
superdetektorach, również niedostępnych finansowo dla pojedynczych laboratoriów. W związku z tym
wszystkie prace eksperymentalne w dziedzinie wysokich energii prowadzone są w ramach wielkich
zespołów międzynarodowych. Wszystkie laboratoria wysokich energii biorą udział w projektowaniu i
budowie akceleratorów i detektorów, a to zapewnia im udział w analizie fizycznej danych uzyskanych
w eksperymentach. Zakład zaangażowany jest w kilku eksperymentach prowadzonych we współpracy
międzynarodowej. Swój wkład w przygotowanie eksperymentów realizuje w oparciu o drugi kierunek
prac, który obejmuje zagadnienia dotyczące detekcji promieniowania.

W Zakładzie kontynuowane są prace nad specjalnymi licznikami proporcjonalnymi do
eksperymentów naukowych i zastosowań technicznych obejmujące konstrukcję i badania tych
liczników. W ostatnim okresie szczególnie dużo pracy poświęcono mikropaskowym gazowym
komorom proporcjonalnym, nowemu typowi detektora pozycjoczułego oraz detektorom
mikrodozymetrycznym. Jednym z zadań jest zabezpieczenie funkcjonowania elementów detektora
ZEUS w Hamburgu zbudowanych przy współudziale pracowników Zakładu. Równocześnie zespół
uczestniczy w pracach nad przygotowywanym eksperymentem ATLAS na akceleratorze LHC
w CERN-ie, który jest w fazie projektowania i testów detektorów. W ostatnim roku zaktywizowano
prace nad detektorem promieniowania przejścia (TRT) stanowiącym jeden z elementów
eksperymentu ATLAS. Prace prowadzone są w ścisłej współpracy z Zakładem V Instytutu Fizyki
Jądrowej, Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Fizyki
Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakład utrzymuje następującą międzynarodową współpracę naukową:

NA-22 (EHS) Oddziaływania (n*, K+, p) z (p, Al, Au), 250 GeV, SPS, CERN (temat 1 )

ZEUS Oddziaływania e p, 27,5 GeV x 820 GeV, HERA, DESY (temat 3,6 )

DELPHI Oddziaływania e e- , 90 GeV x 90 GeV, LEP200, CERN (temat 2 )

ATLAS Oddziaływania pp, 7,0 TeV x 7,0 TeV, LHC, projekt, CERN (temat 4)

NLfB Pomiar niskich aktywności u C i 3H, Hannover (temat 5 )

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r.):
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Działalność naukowa Zakładu:
PL9901056

1. 1.Eksperyment NA-22- Badanie oddziaływań pionów, kaonów i protonów z protonami i
jądrami Af i Au przy energii 250 GeV.

Zespół: K.Dziunikowska, D.Kisielewska (kierownik)

Finansowanie: Działalność statutowa WFTJ(tytuł pracy w sprawozdaniu statutowym. Badania
oddziaływań leptonów i hadronów przy wysokich energiach.)

Współpraca. Antwerpia-Erewań-Kraków (WFTJ AGH, IFJ)-Moskwa-Nijmegen-Rio de Janeiro -
Sierpuchow-Tbilisi.

Publikacje: [11,22,29]

Dane doświadczalne pochodzą z eksperymentu NA-22 przeprowadzonego przy użyciu wiązki kaonów
i pionów o energii 250 GeV z akceleratora SPS w CERN-ie oraz Europejskiego Spektrometru
Hybrydowego(EHS). Wodorową tarczą, a jednocześnie detektorem śladowym uzupełniającym
spektrometr, była komora pęcherzykowa. Naświetlanie, rekonstrukcja przypadków oraz przygotowanie
materiału poprawionego na efekty aparaturowe było prowadzone we współpracy międzynarodowej.
Dane te służą obecnie do testowania nowych koncepcji teoretycznych, fenomenologicznych i
metodycznych związanych z aktualnymi trendami w fizyce cząstek. Badania te stanowią podstawę do
kilku publikowanych rocznie prac. (Od 1986 roku 61 prac, w tym od 1995 roku 14 publikacji)

W 1997 roku zespól 23 fizyków ze współpracujących laboratoriów opublikował 3 prace. Praca 122]
dotyczy podgrupy oddziaływań, w których obserwowane są 1 lub 2 wiodące hadrony. Ta sygnatura
pozwala na wybór oddziaływań głęboko-nieelastycznych interesujących ze względu na możliwość
porównania „twardych" efektów obserwowanych w reakcjach lepton-lepton i lepton-hadron,
z oddziaływaniem parton-parton w zderzeniach hadronów. W procesach głeboko-nieelastycznych
inicjowanych przez leptony, przy dużych energiach obserwowane jest łamanie skalowania zależności
średniego pędu poprzecznego od x-Feynmana -zmiennej opisującej podłużną składową pędu cząstki.
Zjawisko to w przypadku zderzeń leptonów zostało zinterpretowane teoretycznie jako skutek emisji
twardych (wysokoenergetycznych) gluonów przez jeden lub dwa wiodące kwarki. W oddziaływaniach
hadron-hadron niezależnie od rodzaju wiązki (TI+/K+) została zaobserwowana charakterystyczna
dwueksponencjalna struktura w rozkładach kwadratu pędu poprzecznego pionów, oraz większa
średnia krotność pionów, widoczna tylko dla oddziaływań, w których występują wiodące hadrony.
Wskazuje to na zjawisko emisji twardych gluonów w zderzeniach partonów. Wynik ten jest istotny dla
uzupełnienia modelu fragmentacji FRITIOF oraz opartego na nim programu Monte Carlo, którego
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obecna wersja nie uwzględnia tego efektu i źle opisuje krotność produkowanych pionów
w oddziaływaniu. Prace [11] i [29] są kontynuacją cyklu analiz, prowadzonych w ramach
eksperymentu NA-22, na temat interferometrii bozonów - metody badania czasoprzestrzennej
struktury oddziaływania. Eksperymentalny efekt związany z interferencją to dodatnie korelacje
jednoimiennie naładowanych pionów o bardzo bliskich sobie pędach (korelacje Bosego-Einsteina).
Opis mechanizmu zjawiska polega na zastosowaniu hydrodynamicznego modelu rozszerzającego się
cylindrycznego źródła, które generuje interferencyjne korelacje identycznych mezonów. Jedną
z metod weryfikacji tej hipotezy jest stwierdzenie potęgowego zachowania przekroju czynnego
w zależności od składowej poprzecznej współrzędnej pozycji emitowanej cząstki ze źródła.
Matematycznie takie potęgowe zachowanie odpowiada wzrostowi momentów faktorialnych rozkładu
ze zmniejszającą się różnicą pędów poprzecznych emitowanych identycznych cząstek. W pracy [11]
zmierzone zostały momenty faktorialne do piątego rzędu, oraz różniczkowe momenty faktorialne
drugiego rzędu dla par pionów tego samego znaku. Dla niewielkich przedziałów zmiennej podłużnej,
rapidity, zależność momentów w funkcji różnicy pędu poprzecznego par identycznych cząstek
wykazuje zależność potęgową. Pomiary korelacji nie dają jednak kompletnej informacji o
parametrach geometrycznych i dynamicznych ewolucji materii hadronowej po zderzeniu. Więcej
informacji daje jednoczesna analiza korelacji dwucząstkowych i inkluzywnych rozkładów
jednocząstkowych. Praca [29] jest poświęcona analizie niezmienniczych rozkładów pionów
w centralnym obszarze rapidity i ich powiązań z korelacjami dwucząstkowymi identycznych mezonów.
Założenie hydrodynamicznego modelu trójwymiarowo rozszerzającego się źródła, z dominującą
ekspansją podłużną i słabo rosnącą składową poprzeczną, daje zadowalającą zgodność z danymi.
Długość źródła została oszacowana w rapidity na 1.36±0.02, czas hadronizacji na 1.4±0.1 fm/c, a
promień poprzeczny na 1.2±0.2 fm.

W 1998 roku planowane są dalsze prace oparte o materiał doświadczalny z eksperymentu
NA-22.

2. Eksperyment DELPHI - Badanie oddziaływań e V na akceleratorze LEP przy użyciu
detektora DELPHI

Zespół: B.Muryn (kierownik), A. Obłąkowska-Mucha

Finansowanie: Grant KBN 2P03B033 11 realizowany przez IFJ
SPUB - DELPHI 621/E-78/SPUB/P3/210/97
Dotacja KBN na współpracę międzynarodową
Badania własne WFiTJ (Stany czterocząstkowe w oddziaływaniach foton-foton)

Współpraca: Kooperacja 44 laboratoriów z 18 krajów Europy

Publikacje: [1-2, 5-6, 9-10, 12-17, 19, 34-40, 48-54]

Eksperyment DELPHI wraz z etapem jego przygotowania prowadzony jest od 1982 roku. Tematyka
opracowywana jest we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie. Ogólnym celem
eksperymentu jest badanie elementarnych oddziaływań przy zderzeniach elektron - pozyton przy
znacznie większych niż dotychczas energiach. Ze względu na poszukiwanie zarówno postulowanej
przez modele ze spontanicznym łamaniem symetrii, cząstki Higgsa, odpowiedzialnej za hierarchię
mas podstawowych składników materii oraz cząstek przewidywanych przez tzw. modele typu
supersymetrycznego energia zderzenia elektronów w ich środku masy została powiększona do 180
GeV. Należy zaznaczyć, że współpraca DELPHI ogłosiła ponad 250 prac, które zostały opublikowane
w prestiżowych czasopismach.

W 1997 roku, podobnie zresztą jak i w poprzednim, dominowały dwa kierunki badań - jeden związany
z poszukiwaniem cząstki Higgsa oraz obiektów związanych ze strukturą przewidzianą przez modele
supersymetryczne (Minimalny Model Supersymetryczny oraz jego rozszerzenia związane z
oddziaływaniami grawitacyjnymi) oraz drugi weryfikujący przewidywania Modelu Standardowego i
wynikających z niego modeli związanych z silnymi oddziaływaniami.

W nawiązaniu do pierwszej grupy zagadnień przeprowadzono analizy zmierzające do wykrycia
Higgsa oraz najlżejszych cząstek supersymetrycznych, neutralin (supersymetryczne odpowiedniki
fotonu oraz bozonu Z°) , poprzez ich ewentualne rozpady, dozwolone przez założenie łamania tzw.
parzystości R (jeśli wielkość R jest niezachowana wówczas obiekty supesymetryczne mogą się
rozpadać na cząstki standardowe). Pomimo, że cząstek takich nie wykryto - wyznaczono tzw obszary
wykluczeń stwierdzające, że w pewnych obszarach (zależących od mas innych supersymetrycznych
cząstek) obiektów takich nie ma, co w dalszej konsekwencji prowadzi do odrzucenia słuszności tego
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typu modeli - przynajmniej przy dostępnych aktualnie energiach. Produkcja "nowych" cząstek oraz
ich rozpady mogą prowadzić do stanów końcowych, w których pojawia się wysokoenergetyczny foton,
rzadko spotykany w elektrosłabych procesach, a jego detekcja wskazywałaby na niestandardowy
proces. Założenie słuszności modeli alternatywnych do modelu elektrosłabych oddziaływań prowadzi
do stanów końcowych, w których pojawiają się ciężkie leptony a ich nieobecność potwierdza Model
Standardowy. Przeprowadzona analiza wykluczyła ich obecność przy obecnych energiach [6,10].
Wysokie energie zderzających się elektronów pozwalają na produkcję pary mezonów
pośredniczących W* W . Pomiar parametrów tego obiektu ma również zasadnicze znaczenie dla
weryfikacji Modelu Standardowego i jest po raz pierwszy możliwy przy energiach LEP [34,37].

Niezależnie od poszukiwań związanych z "nowa fizyką" przeprowadzono wiele pomiarów związanych
z Modelem Standardowym na podstawie danych otrzymanych dla energii zderzenia odpowiadającej
formacji bozonu Z° . Próbowano zmierzyć dokładniej czasy życia kwarku b poprzez badanie
rozpadów rezonansów B oraz wyznaczyć spektrum rezonansów zbudowanych z kwarku b oraz
kwarku c [5,15]. Pewna część prac jest poświęcona weryfikacji pomiarów dokonanych przez
poprzednie eksperymenty i dotyczy analizy spinowej procesów z produkcją znanych stanów
rezonansowych p0 , K*. (p oraz par tr w rozpadach Z° [36,35,39,38].

Prace będą kontynuowane w roku 1998.

3. Eksperyment ZEUS-Badanie oddziaływań e-p (27.5 GeV x 820 GeV ) w hybrydowym
ZEUS.

L.Adamczyk, B.Bednarek, B.Bukowy, A.Czermak, K.Jeleń, D.Kisielewska (kierownik),
S.Koperny, T.Z.Kowalski, M.Przybycień, E.Rulikowska-Zarębska, LSuszycki, J.Zając.

Granty KBN: 115/E-343/SPUB/P03/002/97, 2P03B10512, 2P03B14912
Dotacja KBN na współpracę międzynarodową.
Badania własne WFiTJ(LAdamczyk: Fotoprodukcja mezonów wektorowych w
eksperymencie ZEUS, publ.[20])

50 laboratoriów z: Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Niemiec,
Poiski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych prowadzona w
Instytucie Deutsches Elektronen Synchrotron(DESY) w Hamburgu.

[3,4,7,8,18,20,21,23-28]

Zakład od 1984 roku uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu w Instytucie DESY.
W 1991 roku został uruchomiony akcelerator ep HERA, a w 1992 roku hybrydowy detektor ZEUS
rozpoczął zbieranie danych. Zespół, od strony aparaturowej odpowiedzialny jest za obsługę,
konserwację i niezbędne modyfikacje kalorymetru uzupełniającego BAC (we współpracy z IFD UW),
obsługę i rozbudowę monitora świetlności eksperymentu, oraz nadzór nad funkcjonowaniem
kalorymetru (taggera elektronowego) na 44 metrze od punktu zderzeń wiązek (we współpracy z IFJ
Kraków). Wszystkie te części detektora ZEUS zostały zaprojektowane, zbudowane i uruchomione przez
zespół polski. W związku z planowaną modernizacją akceleratora HERA polegającą na zastosowaniu w
obszarze interakcji magnesów nadprzewodzących o bardzo silnym polu, a także dużym gradiencie
pola, zaszła konieczność przeanalizowania nowych warunków tła synchrotronowego stanowiącego
największy problem w pomiarze świetlności. Ponieważ odpowiadamy za pomiar świetlności, na nas
spoczywa obowiązek dostosowania monitora do pracy w nowych warunkach. Nowa geometria
kolimatorów wiązki zmusza do rozważenia takich efektów jak: rozpraszanie krawędziowe, wpływ na
promieniowanie magnesu o składowej kwadrupolowej oraz tło od promieniowania rozproszonego. W
związku z tym zostały napisane i uruchomione programy Monte Carlo symulujące wyżej wymienione
zjawiska. Wstępne obliczenia widma energii i rozkładu kątowego promieniowania wskazują na to, że
warunki pomiaru świetlności ulegną znacznemu utrudnieniu i będzie konieczna modyfikacja monitora.
W ramach uczestniczenia w procesie zbierania danych zespół zobowiązany jest również do dyżurów
ekspertów w trakcie naświetlań (64 8-godzinne zmiany rocznie). Oprócz wyżej wymienionych
zobowiązań zasadniczy udział w eksperymencie stanowi analiza otrzymanych danych. Wyniki
prezentowane są na konferencjach oraz w publikacjach, których do końca 1997 roku ukazało się w
druku 56 (w tym w 1995 roku - 20, w 1996 roku - 11, oraz w 1997 roku - 13 publikacji).

Eksperyment ZEUS został zbudowany w celu badania reakcji elektromagnetycznych i słabych
elektronu z protonem. Oddziaływania elektromagnetyczne można podzielić na dwie klasy. Pierwszą
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z nich są procesy fotoprodukcji, w których elektron (pozyton) oddziałuje z protonem za pośrednictwem
rzeczywistego lub prawie rzeczywistego fotonu. Reakcje te charakteryzuje mały przekaz czteropędu
między pierwotnym i końcowym leptonem (Q2<1GeV2). Druga kategoria to procesy głęboko-
nieelastycznego rozpraszania (Q2>4GeV2), w których mediatorem jest wirtualny foton. Ciekawą, ze
względu na określenie zakresu stosowalności chromodynamiki kwantowej (QCD), jest również klasa
procesów elektromagnetycznych, dla których Q2 jest pomiędzy tymi granicami. Oddziaływania słabe
dzielimy na procesy, w których cząstką pośredniczącą jest naładowany bozon W ,oraz reakcje
z wymianą bozonu Z°. Badanie wszystkich tych procesów zmierza do weryfikacji Modelu
Standardowego łącznie z QCD, w sensie potwierdzenia tej obowiązującej obecnie teorii, ale także
wykrycia odstępstw od niej. Poszukiwanie nowych, nie mieszczących się w obecnie obowiązującej teorii
zjawisk, to próby znalezienia cząstek supersymetrycznych, leptokwarków i wzbudzonych fermionów.

Najważniejsze wyniki analiz opublikowane 1997 roku są następujące:

1 .Procesy fotoprodukcji.

Praca [3] zawiera wyniki badań reakcji yp->p°p dla Q2<1GeV2, 50<W<100GeV i 0.073< Itl <0.40
GeV2.W- jest energią w środku masy układu foton-proton. Zmienna t to przekaz czteropędu w
wierzchołku protonowym. Wielkość ta po raz pierwszy przy tych energiach zderzenia mogła być
wyznaczona bezpośrednio, dzięki uruchomieniu spektrometru wiodących protonów (LPS), detektora,
który pozwala zmierzyć tor protonu odchylony od pierwotnego o kilka milimetrów w odległości 90 m od
punktu interakcji. Został wykonany pierwszy w świecie pomiar różniczkowego (do/dt) i całkowitego
przekroju czynnego dla badanej reakcji. Kontynuacją cyklu badań na temat elastycznej produkcji
mezonów wektorowych (p,ro,4>,JAy) jest praca [20]. Głównym celem tych badań jest znalezienie granicy
kinematycznej pomiędzy procesami „miękkimi", opisywanymi przy niskich energiach i dla lekkich
mezonów przez Model Dominacji Wektorowej (VDM), a obszarem, w którym można już stosować
perturbacyjną QCD. Mezon J/y będący przedmiotem badań w pracy [20], w zakresie 40<W<140 GeV,
jest na tyle ciężki, że jego fotoprodukcję można umieścić już w kategorii procesów „twardych"
opisywanych przez QCD. Ewidencją na to jest zmiana charakteru zależności przekroju czynnego od W.
Dla lekkich mezonów wektorowych zależność przekroju czynnego od W jest bardzo słaba, o~Wf

(5*0.2+0.3), a dla produkcji J/y wykładnik wynosi 8=0.92±0.14±0.10. Zmierzone również zostały
zależności przekroju czynnego od t i rozkłady kątowe produktów rozpadu, które wskazują na
zachowanie helicity w kanale s w tej reakcji. Nieelastyczna fotoprodukcja mezonu JAj/ może przebiegać
trojako: jako bezpośrednie oddziaływanie fotonu prawie rzeczywistego (Q2«0) z gluonem w protonie,
jako reakcja dysocjacji dyfrakcyjnej protonu, albo jako proces, w którym foton występuje jako obiekt
złożony z patronów podobnie jak proton. Analiza prezentowana w pracy [27] dotyczy reakcji e+p-»e+JA|/
X, która przebiega jako oddziaływanie fotonu z gluonem. Mezon JAy jest identyfikowany przez
rejestracje par leptonów ( i V • e + e będących produktami jego rozpadu. Obliczenia teoretyczne QCD,
oparte o model singletu kolorowego dobrze zgadzają się z wynikami. Ponieważ J/y zawiera dwa
ciężkie kwarki c, przekrój czynny na jego produkcję jest czuły na rozkład gęstości gluonów w protonie.
Zgodność obliczeń perturbacyjnych QCD z eksperymentem jest pozytywnym testem chromodynamiki
kwantowej. Podobnym testem na stosowalność QCDJest badanie mezonów D zbudowanych z kwarku c
( c) i któregoś z lekkich kwarków u ( u) lub d ( d). Praca [18] zawiera wyniki analizy inkluzywnej
fotoprodukcji mezonu D*(2010)±. Rezultaty są porównane z dwiema wersjami obliczeń NLO (next-to-
leading order) QCD. W wersji pierwszej zakłada się, że tylko lekkie kwarki są aktywne w funkcji
struktury fotonu i protonu, w drugiej aktywny jest również kwark c. Wyniki eksperymentalne zgodne są
z drugim podejściem. Dysocjacja dyfrakcyjna prawie rzeczywistych fotonów, dla energii w środku masy
systemu foton-proton W«200 GeV, jest tematem pracy [21]. Badany był proces y p->X N, gdzie X
oznacza dyfrakcyjnie zdysocjowany foton o masie Mx, a N jest protonem lub produktem dysocjacji
protonu o masie MN<2GeV. Zostało stwierdzone, że dla mas 3<Mx<24GeV przekrój czynny na ten
proces stanowi 6.2±0.2±1.4 % całkowitego przekroju czynnego na fotoprodukcję. W zakresie mas od 8
do 24 GeV widmo mas może być dobrze opisane w ramach modelu Regge przez diagram
z trójpomeronowym sprzężeniem. W zakresie mas od 3 do 8 GeV, przekrój czynny na dysocjację
fotonu jest znacznie większy niż wynikający z trójpomeronowej amplitudy adekwatnej dla wyższych
mas. Wskazuje to na obecność dla niższych mas dodatkowo przyczynku od sprzężenia pomeron-
pomeron-reggeon. Po raz pierwszy [26] były obserwowane przypadki fotoprodukcji zawierające w stanie
końcowym izolowany, bezpośredni foton o dużej energii poprzecznej Et i równoważący go jet- strumień
cząstek również o dużej Et. Termin bezpośredni foton oznacza, że nie pochodzi on z rozpadu cząstek
produkowanych w oddziaływaniu. Źródłem przypadków z bezpośrednim fotonem są procesy elastyczne
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foton-kwark lub, jeżeli foton oddziałuje jako obiekt złożony, procesy qg->qy lub q q->gy (q oznacza
kwark, a g-gluon). Przekrój czynny na produkcję bezpośrednich fotonów został wyznaczony i
porównany z obliczeniami NLO QCD i jest z nimi zgodny. Analizę obszaru przejściowego miedzy
procesami fotoprodukcji, a oddziaływaniami głęboko-nieelastycznymi (DIS) zawiera praca [24]. Pomiary
funkcji struktury protonu F2(x,Q2) i całkowitego przekroju czynnego na oddziaływanie wirtualnego fotonu
z protonem, dla 0.11<Q2<0.65 były możliwe dzięki zainstalowaniu w 1995 roku dwu dodatkowych
kalorymetrów elektromagnetycznych (BPC) po obu stronach rury akceleratora, w odległości 3m od
punktu interakcji w kierunku rozproszonego pozytonu wiązki. Dzięki temu również został poszerzony
dostępny zakres zmiennej tzw. x-Bjorkena (ułamek pędu protonu niesiony przez oddziałujący kwark) do
2*l0"6<x<6xl0"5. Wyniki zostały porównane z różnymi modelami. Począwszy od Q2=1 GeV obliczenia
oparte na perturbacyjnej QCD opisują znaczącą część przekroju czynnego.

2.Oddziaływania głęboko-nieelastyczne (DIS).

Pierwszy sygnał zjawisk nie mieszczących się w Modelu Standardowym pojawił się w eksperymencie
ZEUS w obszarze kinematycznym dla Q2>15000 GeV2 i x>0.55, dotychczas niedostępnym w innych
eksperymentach [7]. Dane z reakcji e+p-»e+X do tej granicy są w dobrej zgodności
z przewidywaniami Modelu Standardowego. Dla Q2>35000 GeV2 zostały znalezione 2 przypadki,
podczas gdy Model Standardowy przewiduje w tym obszarze 0.145±0.013. Dodatkowo dla x>0.55 i
dużych Q , znalezione zostały 4 przypadki, mimo, że zgodnie z Modelem Standardowym powinno być
0.91 ±0.08. Obserwacja ta, o ile zostanie potwierdzona przy większej statystyce, może mieć cały
szereg interpretacji teoretycznych wychodzących poza Model Standardowy. Praca [28] prezentuje
w szerokim zakresie x i Q , skalowane rozkłady pędów hadronów produkowanych w oddziaływaniach
ep. Znaczenie jej wyników polega na stwierdzeniu łamania skalowania wynikającego z faktu, że
funkcja fragmentacji patronów w hadrony nie może być wyliczana z perturbacyjnej QCD. Proces
hadionizacji odbywa się bowiem na dużych odległościach w porównaniu z .twardym" procesem
zderzenia patronów , który w perturbacyjnej QCD da się opisać. Oddziaływania wirtualnego fotonu
z glucnem w obszarze głęboko-nieelastycznym są tematem pracy [23]. Zbadana została inkluzywna
produkcja mezonu D ł± Wyniki zgodne są z obliczeniami NLO QCD. Wyznaczony został udział
kwarku c w funkcji struktury protonu. Stwierdzona została zgodność funkcji gęstości gluonów
uzyskanej dzięki badaniom oddziaływań głęboko-nieelastycznych, z funkcją gęstości gluonów

wyznaczoną z fotoprodukcji D**. Poszukiwanie przypadków e+p->^+X, w których i jest leptonem y.
lub c jest przedmiotem pracy [4]. Znalezienie takich oddziaływań oznaczałoby istnienie leptokwarków.
Została wyznaczona dolna granica masy leptokwarku równa 270 GeV (na poziomie ufności 95%).
Zamierzeniem analizy przeprowadzonej w pracy [25] było również poszukiwanie efektów
wykraczających poza Model Standardowy, a mianowicie próba odkrycia ciężkich stanów
wzbudzonych fermionów (elektronów, neutrin elektronowych i kwarków). Na poziomie ufności 95%
można wykluczyć istnienie wzbudzonych elektronów w zakresie mas między 30 a 200 GeV,
wzbudzonych neutrin elektronowych o masach między 40 a 96 GeV, oraz kwarków wzbudzonych
elektrosłabo o masach między 40 a 169 GeV.

Udział krakowskiego laboratorium w tych badaniach, oprócz wymienionych na wstępie prac
związanych ze zbieraniem danych, obsługą i nadzorem zbudowanych przez nas części detektora,
koncentruje się na wyznaczaniu świetlności - przelicznika liczby obserwowanych przypadków na
przekroje czynne dla wszystkich rejestrowanych procesów, oraz badaniu różnych aspektów reakcji
fotoprodukcji.

Prace związane z systemem gazowym kalorymetru uzupełniającego (BAC) dotyczyły badania
wpływu warunków zewnętrznych na funkcjonowanie liczników kontrolnych i komór proporcjonalnych w
kalorymetrze uzupełniającym oraz zapewnienie jego ciągłej poprawnej pracy.

Badając wpływ różnych czynników zewnętrznych na prace komór proporcjonalnych i
detektorów kontrolnych skoncentrowano uwagę na prędkości przepływu mieszaniny gazowej, tle
promieniowania i częstości zliczeń impulsów od źródeł kalibrujących. Przeprowadzono pomiary
równomierności przepływu mieszaniny gazowej(argon + dwutlenek węgla) w różnych gałęziach
systemu gazowego i dokonano korekt w systemie, które doprowadziły do wyrównania prędkości
przepływu. Stwierdzono zmniejszenie koncentracji zanieczyszczeń mieszaniny w komorach i
związane z tym zmniejszenie szybkości starzenia się detektorów kontrolnych umieszczonych na
wyjściu komór. Wskazuje to na wolniejsze także tempo starzenia się komór proporcjonalnych.
W^wyniku tych prac możliwe było zmniejszenie prędkości przepływu mieszaniny o ok. 20%(o ok. 20
m /dobę). Kontynuowano pomiary tła w obszarze detektora ZEUS w trakcie pracy akceleratora HERA
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poszukując korelacji miedzy efektem starzenia detektorów kontrolnych i natężeniem tła wywołanego
wiązkami cząstek. Większość detektorów kontrolnych znajduje się w obszarach o niskim tle i dla nich
nie zaobserwowano wpływu natężenia tła na czas starzenia. Cześć detektorów znajdująca się
w obszarach o wysokim tle nie była dostępna do pomiarów i wyniki z nich będą znane później.
Pomiary te zostaną wykorzystane do określenia stopnia zestarzenia się komór proporcjonalnych.
Badano starzenie się detektorów kontrolnych pod wpływem rejestracji promieniowania źródeł
kalibrujących (skolimowane wiązki promieniowania X ze źródeł Fe). Zebrano bogaty materiał
doświadczalny, który jest w trakcie interpretacji.

Aby zapewnić ciągłe poprawne zbieranie informacji z kalorymetru BAC prowadzono prace
obejmujące kalibrację detektorów kontrolnych i przepływomierzy, wymianę wyeksploatowanych
elementów systemu gazowego, wymianę kilkudziesięciu liczników kontrolnych, ulepszono system
odczytu i transmisji danych.

Prace aparaturowe w ramach eksperymentu ZEUS, oraz analiza fizyczna będą kontynuowane
w latach następnych.

4. Eksperyment ATLAS planowany na akceleratorze LHC pp (7,7 TeV x 7,7 TeV)

Zespół: S.Jagielski, D.Kisielewska, S.Koperny, T.Z.Kowalski, K.Jeleń
E.Rulikowska-Zarębska, L.Suszycki,

Finansowanie: Dotacja KBN na współpracę międzynarodową. PL9901059
SPUB: 115/E-343/SPUB/P3/201/94, 115/E-343/SPUB/PS/108/95,
115/E-343/SPUB/P03/199/96

Współpraca: Współpraca z 88 laboratoriami z Australii, Austrii, Brazylii, Czech, Danii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Niemiec, Norwegii,
Rosji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Publikacje: [48]

Prace związane z udziałem w eksperymencie ATLAS podjęto w roku 1992 i obejmowały one
dwa zagadnienia. Pierwsze realizowane w ramach programu RD6 w CERN dotyczyło detektora
promieniowania przejścia (TRT), a drugie systemu zasilania gazem detektorów gazowych w obrębie
detektora wewnętrznego w eksperymencie ATLAS.

W kolejnych latach przeprowadzono analizę danych pochodzących z testów prototypu
detektora TRT, wykonanych w ramach współpracy RD6. Wyniki analizy wykazały, ze detektor spełnia
założenia eksperymentu ATLAS. Opracowano metodę znajdowania śladów cząstek naładowanych
(elektronów) w detektorze promieniowania przejścia, która została później wykorzystywana do
znajdowania przypadków konwersji fotonów y (ma to zasadnicze znaczenie w przypadku wielu
procesów fizycznych obserwowanych podczas zderzeń wiązek protonów na akceleratorze LHC).
Opracowano także metody wyszukiwania przypadków konwersji y z wykorzystaniem informacji spoza
detektora TRT (Transition Radiation Tracker) jakimi są pozycjoczuły detektor krzemowy i kalorymetr
elektromagnetyczny.

Druga część prac związanych z eksperymentem ATLAS dotyczy projektowani systemu
gazowego najpierw dla mikropaskowych komór proporcjonalnych (MSGC), a późnej dla detektorów
słomkowych w TRT. W roku 1995 zakończono prace nad systemem gazowym dla MSGC w
detektorze wewnętrznym eksperymentu ATLAS, wobec podjętej przez CERN decyzji o rezygnacji z
instalowania MSGC w eksperymencie ATLAS. W roku 1996 zespół włączył się do prac nad
detektorem TRT. Wykorzystując zdobyte już doświadczenie przy budowie systemu gazowego dla
kalorymetru BAC w detektorze ZEUS przy akceleratorze HERA, oraz projektu systemu gazowego dla
MSGC w ATLAS-ie zespół przygotował projekt zamkniętego, cyrkulacyjnego systemu gazowego dla
TRT. Zadaniem układu jest zasilanie mieszaniną gazową na bazie ksenonu kilkuset tysięcy
detektorów słomkowych (długie liczniki proporcjonalne o małej średnicy) oraz zapewnienie
kompensacji wahań wzmocnienia gazowego (w sposób ciągły ) wywołanych zmianami: składu
mieszaniny, temperatury, ciśnienia, prędkości przepływu mieszaniny oraz zanieczyszczeniami.
Projekt systemu wraz ze wstępnym kosztorysem przedstawiono na spotkaniu grupy TRT w CERN.

W roku 1997 w ramach współpracy z CERN kontynuowano badania rozpoczęte w poprzednich latach.
Pierwszym, realizowanym w ramach współpracy RD6 zadań, było badanie prototypu detektora TRT.
W trakcie testów przeprowadzonych na wiązce H8 akceleratora SPS sprawdzano działanie detektora
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w warunkach wysokiej częstości zdarzeń, bliskiej tej, jaka będzie występowała w warunkach pracy
LHC. Efekt wysokiej częstości uzyskano naświetlając elementy czynne detektora źródłem 55Fe
emitującym fotony o energiach zbliżonych do energii spodziewanego promieniowania przejścia.
Równocześnie prototyp naświetlano wiązką elektronów. Analiza uzyskanych w ten sposób danych
wykazała, że zarówno detektor jak i zaprojektowana elektronika odczytu mogą być zastosowane
w eksperymencie ATLAS.

Innym studiowanym w ramach tego tematu zagadnieniem było znakowanie tagging kwarków b
w półleptonowym kanale ich rozpadu. Bazując na modelu detektora ATLAS oraz testach prototypów
poszczególnych poddetektorów opracowano algorytm wyszukiwania i identyfikacji elektronów
zawartych w pękach pochodzących z kwarku b, przy jednoczesnym odrzucaniu innych typów cząstek
zawartych w innych typach pęków (jetów), np. w pękach gluonowych. Przeprowadzona symulacja
Monte Carlo pozwoliła oszacować, że przy zadaniu pewnych cięć na wartości zdefiniowanych
zmiennych identyfikujących uzyskuje się identyfikacje wspomnianego typu elektronów na poziomie
50%, przy równoczesnym odrzucaniu innego typu cząstek z czynnikiem równym ~ 600. Zmienna
która odgrywa najistotniejszą rolę w tego typu analizie, jest oparta o informacje uzyskiwane
z detektora TRT. Jest to stosunek liczby punktów z depozycja energii promieniowania przejścia do
ogólnej liczby punktów pozostawionych na trajektorii śladu zarejestrowanego w detektorze. Prace
związane z tym problemem będą kontynuowane w roku bieżącym

Wyniki prac były prezentowane na spotkaniach kolaboracji i opublikowane [48].

W oparciu o wyniki uzyskane w ramach tego zagadnienia w poprzednich latach została napisana i
obroniona w 1997 r praca doktorska St.Jagielskiego.

W ramach drugiego zagadnienia opracowano projekt cyrkulacyjnego systemu gazowego dla
detektora TRT zapewniającego przepływ mieszaniny Xe + CO2 +CF4 przez kilkaset tysięcy
detektorów „słomkowych" przy zachowaniu stałego ciśnienia. System ten umożliwia współpracę
z układem oczyszczania mieszaniny (projektowanym przez inną grupę).

Określenie dokładnych warunków jakie musi spełniać system gazowy aby zapewnić stabilną pracę tak
wielkiej liczby detektorów wymaga bardzo szczegółowych badań detektorów słomkowych. Badania
tego typu rozpoczęto w Krakowie w roku 1996 i kontynuowano w roku 1997. Jednym z celów badań
było określenie wpływu zanieczyszczeń mieszaniny gazowej w wyniku odgazowywania elementów
konstrukcyjnych i przenikanie gazów przez ścianki słomek. Odgazowywanie elementów
konstrukcyjnych wchodzących w skład słomek mierzono w pojemnikach próżniowych. Na tej
podstawie oszacowano możliwe zanieczyszczanie mieszaniny przepływającej przez słomki przy
różnych prędkościach przepływu.

Prowadzono pomiary długoczasowej stabilności pracy słomek określając wpływ przenikania gazów
przez kaptonowe ścianki słomek na zmianę ich podstawowych parametrów w czasie. Pomiary
wykonano dla Ar, CO2 CF4, O2, powietrza i pary wodnej. Szczególne znaczenie mają pomiary
z dwutlenkiem węgla, który w detektorze TRT stosowany będzie jako gaz chłodzący.

Ponadto prowadzono pomiary wpływu pola promieniowania ^Sr na stabilność pracy słomek. Pomiary
i interpretacja wyników są w toku.

Uzyskane wyniki będą uwzględnione przy ustalaniu minimalnego przepływu mieszaniny w detektorze
TRT. Z uwagi na wysoką cenę Xe oraz dość trudny proces jego oczyszczania zminimalizowanie
przepływu mieszaniny i ograniczenie jej zanieczyszczania ma duże znaczenie.

W roku 1997 uczestniczono w dwóch spotkaniach kolaboracji ATLAS prezentując wyniki bieżących
prac.

Prace w omawianych zagadnieniach będą kontynuowane w roku 1998.

^ ^ 5. Badania i rozwój konstrukcji gazowych detektorów promieniowania.

Wi § Zespół : B.Bednarek, K Jeleń (kierownik), T.Z.Kowalski, E.Rulikowska-Zarębska,
^s o W.Świątek, J.Zając

S H OT Finansowanie: Działalność statutowa WFiTJ (Temat: Rozwój konstrukcji gazowych detektorów
^g _i promieniowania jonizującego)
^ s Q- Badania własne (W.Świątek: Komputerowa symulacja impulsów w licznikach
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proporcjonalnych).
Dotacja KBN na współpracę międzynarodową

Współpraca: Laboratorium 14 C w NLfB Hannowerze
CERN

Publikacje: [30,32,41,42]

Temat ten prowadzony jest od kilku lat i w wyniku jego realizacji opracowano i przetestowano
różne typy liczników proporcjonalnych, a także przeprowadzono analizę procesów fizycznych
występujących w tych detektorach. Wykonane liczniki znalazły liczne zastosowania.

W ostatnich latach prowadzono prace nad: niskociśnieniowymi licznikami proporcjonalnymi
jako detektorami mikrodozymetrycznymi, możliwością zastosowania mikropaskowych
proporcjonalnych komór gazowych jako detektorów mikrodozymetrycznych, licznikami do pomiarów
niskich aktywności 14C, badaniem kształtu impulsów z liczników proporcjonalnych oraz redukcją tła
w pomiarach niskich aktywności w oparciu o czasy narastania impulsów.

W roku 1997 w ramach badań statutowych realizowano zagadnienie: Badania porównawcze i
analiza zastosowań mikropaskowych komór proporcjonalnych. Dotyczyło ono porównań gazowych
detektorów typu „micro" takich jak Micro Gap Chamber (MGC), Micro Mesh Gas Structure (MMGS),
Gas Electron Multipier (GEM) oraz Micro Strip Gas Chamber (MSGC). Porównaniom podlegały takie
parametry jak wzmocnienie gazowe, stabilność pracy, energetyczna i przestrzenna zdolność
rozdzielcza, a także trudności technologiczne. Celem prac było określenie możliwości wykonywania
takich detektorów oraz ich zastosowań w dziedzinach nie związanych z eksperymentami fizyki
cząstek wysokich energii. W poprzednich latach w Pracowni Detektorów wykonano prototypowe
detektory typu MSGC i MGC i w ostatnim roku prowadzono ich dalsze szczegółowe badania
z zastosowaniem różnych mieszanin gazowych. Poszukiwano optymalnych warunków pracy
zbudowanych detektorów, a badaniom podlegały głównie wzmocnienie gazowe i stabilność pracy.
Istnieją liczne możliwości zastosowań tego typu pozycjoczułych detektorów w rentgenografii,
medycynie i biologii. Trudnością ograniczającą obecnie szersze zastosowania detektorów „micro" jest
brak standardowych systemów wielokanałowego odczytu sygnałów. Przewidujemy kontynuowanie
prac nad MSGC i MGC oraz rozpoczęcie prac nad MMGS i GEM.

Drugim zagadnieniem realizowanym w ramach badań statutowych było: Badanie stabilności
MSGC. Podstawą realizacji tego tematu były prace prowadzone na temat mikropaskowych komór
proporcjonalnych w ramach grantu KBN w latach 1993-96. W wyniku tego grantu na Wydz. Fizyki i
Techniki Jądrowej utworzono laboratorium do badania MSGC, zakupiono szkła na podłoża
mikropaskowych komór proporcjonalnych oraz wykonano we współpracy z Instytutem Technologii
Materiałów Elektronicznych w Warszawie kilkadziesiąt struktur mikropaskowych na różnych szkłach o
różnych wymiarach mikropasków anodowych i katodowych. Część wykonanych struktur była
przebadana w ramach grantu w latach 1995 i 1996 [30]. W roku 1997 prowadzono dalsze badania
struktur wykonanych na szkle typu S8900 metodą litografii elektronowej. Były to struktury
umożliwiające odczyt sygnału z pojedynczych anod. Wykonując te struktury zastosowano technologię
zmienioną w porównaniu z pracami wcześniejszymi.

Głównym celem badań było określenie warunków pracy detektorów wykonanych na tych
strukturach, a w szczególności dochodzenie do stabilnych warunków pracy w trakcie włączania napięć
na elektrody. Okazało się, że w wykonanych strukturach często dochodzi do przebić między
mikropaskami co powoduje ich uszkodzenie. Nie udało się jednoznacznie określić przyczyn przebić i
będzie to wymagało dalszych prac. Stabilne warunki pracy uzyskuje się po kilkudziesięciu minutach,
w trakcie których podnoszone są napięcia anodowe i katodowe. Zmierzono zachowanie się struktur
mikropaskowych przy różnych napięciach dryfu, zmierzono zależność wzmocnienia gazowego od
napięcia miedzy anodami i katodami, zmierzono energetyczną zdolność rozdzielczą. Pomiary
wykonano stosując tanią mieszaninę argonu i dwutlenku węgla oraz dla porównania mieszaninę
tkankopodobną o składzie : Ne-41,1%, C2H2-39,6%, C2H r16,1% [32]

W ramach badań własnych realizowane było zagadnienie dotyczące obniżania tła
w licznikach proporcjonalnych stosowanych w pomiarach niskich aktywności na podstawie kształtu
impulsów tła i sygnału. Prace dotyczyły głównie pomiarów niskich aktywności 14C.

W związku z tym kontynuowano prace nad komputerową symulacją formowania impulsów
w liczniku proporcjonalnym w warunkach pomiaru niskich aktywności 14C. Uzyskano dobrą zgodność
symulacji z wynikami pomiaru kształtu impulsów. Osiągnięte rezultaty przedstawiono w przyjętej do
druku publikacji [41].
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Prowadzono również dalsze prace nad zaproponowaną wcześniej metodą obniżania tła
z zastosowaniem symulacji metodą sieci neuronowych. Opracowano niezbędne programy i metodykę
pomiarów umożliwiające zastosowanie tej metody. Prowadzone były wspólne prace z 14C-Labor
w Niedersaechsiches Landesamt fuer Bodenforschung w Hannowerze mające na celu wdrożenie
metody do rutynowych pomiarów aktywności 14C próbek. Istotę metody przedstawiono w publikacji
[35]. Omawiana metoda stanowi rozszerzenie stosowanej w niektórych laboratoriach metody
obniżania tła na podstawie analizy czasów narastania impulsów, także prace, które zaprezentowano
w publikacji [44]. Prowadzone prace przedstawione były na były na 16-th International Radiocarbon
Conference w Gronningen.

Prace będą kontynuowane w roku 1998.

6. Badanie mechanizmu starzenia liczników proporcjonalnych

Zespół: B.Bednarek, K.Jeleń (kierownik), S.Koperny, T.Z.Kowalski, PL9901061
E.Rulikowska-Zarębska, J.Zając,

Finansowanie: Badania własne WFiTJ (T.Kowalski: Efekt starzenia liczników proporcjonalnych)
Działalność statutowa WFiTJ (Temat: Rozwój konstrukcji gazowych detektorów
promieniowania jonizującego)
Dotacja KBN na współpracę międzynarodową

Współpraca: DESY, Hamburg

Publikacje: [31]

Prace laboratoryjne na temat starzenia liczników proporcjonalnych prowadzone są przez
zespół od wielu lat z uwagi na znaczenie tego zagadnienia w metodach pomiarowych. Początkowo
dotyczyły starzenia liczników proporcjonalnych wykonywanych w Pracowni Detektorów. W ostatnich
latach prace koncentrowały się nad starzeniem detektorów stosowanych w układzie kontrolno-
pomiarowym kalorymetru uzupełniającego (BAC) detektora ZEUS, a ich celem było określenie
przyczyn i szybkości starzenia wielodrutowych komór proporcjonalnych stosowanych w kalorymetrze.
W systemie kontrolno-pomiarowym BAC zainstalowanych jest 158 liczników proporcjonalnych
pracujących w warunkach przepływowych na mieszaninie argonu i dwutlenku węgla (Ar + 13% CO2)
przepływającej przez komory proporcjonalne kalorymetru. W pięcioletnim okresie pracy BAC liczniki
kontrolne musiały być wielokrotnie wymieniane z powodu ich zestarzenia wywołującego zmiany
podstawowych parametrów. Uzyskaliśmy w ten sposób bogaty materiał do badania efektu starzenia.
Stwierdzono występowanie różnych typów efektu starzenia oraz jego związek z zanieczyszczeniami
mieszaniny, szybkością przepływu mieszaniny przez detektory oraz od domieszek pary wodnej.
W oparciu o dotychczasowe wyniki można stwierdzić, że efekt starzenia jest silnie uzależniony od
zanieczyszczeń mieszaniny gazowej przepływającej przez detektor. Ponadto stwierdzono, że proces
starzenia detektorów kalorymetrze BAC również silnie zależy od ich usytuowania w układzie
pomiarowym. Wskazuje to na różnorodność mechanizmów starzenia i złożoność tego zagadnienia.
Prowadzone są systematyczne prace nad wyjaśnieniem tych mechanizmów dla liczników
przepływowych i zamkniętych. Dotychczasowe prace doprowadziły do zmian konstrukcyjnych i
sposobu eksploatacji detektorów kontrolnych co w znacznym stopniu wydłużyło czas ich poprawnej
pracy.

W roku 1997 prace dotyczące efektu starzenia detektorów gazowych obejmowały badania
wpływu parametrów liczników proporcjonalnych, warunków pracy i rodzaju rejestrowanego
promieniowania na proces starzenia. Badano wpływ średnicy anody, napięcia pracy, częstości zliczeń
i rodzaju promieniowania na szybkość starzenia liczników. Pomiary przeprowadzono dla liczników
z pozłacanymi anodami wolframowymi o średnicach 20 ^m i 50 p.m , przy napięciach w zakresie 1700
V do 2100 V i częstościach rejestrowanego promieniowania od 300 cps do 24 kcps stosując źródła
promieniowania 10 Cd i ^Sr. Liczniki napełniono mieszaniną argon +10% izopentanu, dla której efekt
starzenia licznika obserwuje się szybciej niż dla innych mieszanin.

Stwierdzono dodatkowy efekt wpływu częstości zliczeń na energetyczną zdolność rozdzielczą
liczników częściowo zestarzonych. Pogorszenie zdolności rozdzielczej występuje wcześniej niż
obniżenie wzmocnienia gazowego, które traktowane jest jako miara efektu starzenia. Pogorszenia
zdolności rozdzielczej jest większe przy wyższych napięciach pracy. Ze wzrostem częstości zliczeń
obserwowano deformację pików od strony niskich energii, aż do rozdwajania pików przy wysokich
częstościach zliczeń, i wysokich napięciach pracy. Starzenie liczników o mniejszej średnicy anody
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występowało szybciej. Wyznaczono ładunki zebrane na jednostkę długości anody powodujące 5%
obniżenie wzmocnienia gazowego.

Podjęto prace mające na celu określenie lokalnej deformacji anody wywołanej efektem
starzenia. Wykonano liczniki cylindryczne 4-ro okienkowe. Jedno okienko o wymiarach 5x50 mm2

umożliwia wzdłużny pomiar rozkładu deformacji anody. Trzy pozostałe okienka rozmieszczone są
radialnie na powierzchni katody i umożliwiają pomiar deformacji na obwodzie anody. Prace te są
aktualnie realizowane.

Systematycznie prowadzone są badania liczników zestarzonych w kalorymetrze BAC. Część
prac prowadzona jest na detektorach zainstalowanych w systemie gazowym kalorymetru w kolejnych
etapach pracy akceleratora HERA, a część w warunkach laboratoryjnych w Krakowie na licznikach
wymontowanych z systemu gazowego. Podejmowane są różne próby regeneracji zestarzonych
liczników, które jednak do tej pory nie dały zadawalających rezultatów. Część otrzymanych wyników
została przedstawiona w publikacji [31]

Prace dotyczące tego zagadnienia będą kontynuowane ponieważ eksperyment ZEUS stwarza
niepowtarzalną możliwość badania efektu starzenia na dużej liczbie liczników w długim okresie czasu.

Przewody Doktorskie

1. St.Jagielski Badanie własności detektora promieniowania przejścia w zastosowaniach do
identyfikacji elektronów

promotor: prof.dr hab. P.Malecki (obrona 18.09.1997r na WFiTJ AGH)

Działalność organizacyjna

1. prof.dr hab.K.Jeleń
członek Senackiej Komisji d/ Kształcenia AGH
przewodniczący Zespołu IV d/s Badań Naukowych AGH
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ZAKŁAD FIZYKI FAZY SKONDENSOWANEJ
W Zakładzie prowadzone były badania strukturalne obejmujące struktury krystaliczne,

magnetyczne i elektronowe ciała stałego oraz przejścia fazowe. Ponadto prowadzone są prace z
zakresu odkształceń plastycznych i tekstur polikrysztatów oraz badania materiałów amorficznych i
polimerów, a w szczególności polimerów przewodzących. W Zakładzie istnieje zespół teoretyków, a
wzajemna stymulacja teoria - eksperyment jest bardzo owocna. Prace teoretyczne dotyczą głównie
wyznaczania gęstości stanów elektronowych oraz teorii grup i reprezentacji. W Zakładzie stosowane
są następujące techniki eksperymentalne: Dyfrakcja promieni X i neutronów, metody magnetometrii
łącznie z wysokimi magnetycznymi polami impulsowymi i techniką wysokich ciśnień, pomiary
przewodności elektrycznej. Prace Zakładu publikowane są głównie w czasopismach. Phys. Rev. B; J.
Mag. Mag. Mat.; Phil. Mag.; Physica B:; J.Non Crystal Solids; Phys. Stat. Sol.; J. Alloys and
Compounds, Synthetic Metals.

Zakład prowadzi stałą współpracę naukową z następującymi ośrodkami: Labolatoire Leon
Brillouin - Saclay, CNRS - Grenoble, Northeastern University of Boston, Energy Research Foundation
- Petten, Riso National Labolatory - Dania, Instytut Jadiernoj Fizyki - Gatczina, Institut Fizyki Mietałow
- Ekatierinburg, University of Oslo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Jądrowej (Kraków),
Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
Institute of Physical and Chemical Research, Wako, Saifana, (Japan), Labolatorium Fizyki
Neutronowej ZIBJ Dubna, Uniwersytet w Linkoping (Szwecja), Wydział Chemii (Politechnika
Warszawska), Instytut Badań Strukturalnych i Niskich Temperatur (Wrocław), Universite de Reims
(Francja), Ecole Nationale d'lngenieurs de Metz (Francja), Universite Paris Nord (Francja).
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I f Działalność naukowa Zakładu:

Prace badawcze Zakładu w roku 1997 dotyczyły dwóch tematów:

I. Badania struktury i własności fizycznych materii skondensowanej PL99010^8

Zadanie 1.
Struktury magnetyczne, analiza symetryczna przemian fazowych.

Zespół: A.OIeś (Kierownik), A.Bombik, B.Leśniewska, St.Nizioł, LPytlik, W.Sikora, A.Zięba
oraz pracownicy techniczni; W.Błaszczyk, R.Skotnicki.

Finansowanie: Granty autorskie Nr. 224389203-a)
badania statutowe - b:,
badania własne - c,
współpraca z zagranicą - d
środki z projektu Europejskiego - PECO - e

a, b, e/ Były kontynuowane eksperymentalne prace dotyczące wyznaczania struktur
magnetycznych , makroskopowych własności magnetycznych układów roztworów stałych R-Ni -
metaloid. (R - ziemia rzadka). Badania te są prowadzone od szeregu lat w ramach szerokiej
współpracy; z Laboratoire Leon Brillouin - Saclay (Francja), Instytut Fizyki UJ (Kraków), Laboratorium
Krystalografii CNRS - Grenoble (Francja). Mają na celu określić charakter oddziaływań
magnetycznych ziemia rzadka - metale 3d oraz ich wpływ na rodzaj struktury magnetycznej.

Metoda analizy symetrii oparta na teorii grup i reprezentacji z zastosowaniem opracowanego
wcześniej programu komputerowego MODY wspomagała interpretację wyników eksperymentalnych
otrzymanych metodą dyfrakcji neutronów dla struktur magnetycznych przez różne zespoły fizyków
zajmujących się problemem magnetycznych przemian fazowych. Rezultaty opublikowane zostały
w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. [1]-[4].

Opracowana baza struktur magnetycznych wyznaczonych metodą dyfrakcji neutronów, która
była tematem grantu KBN 224389203 zakończonego w roku 1997 została udostępniona
zainteresowanym badaczom na wydziałowej stronie Internetu. Bazę tworzą trzy oddzielne części.
Część pierwszą tworzą zbiory źródłowe wypełnione w oparciu o publikowane dane i dokładną analizę
symetryczną, według standardów pozostających w ścisłej korelacji z przyjętymi przez Unię
Krystalograficzną standardami CIF. Część drugą stanowi program komputerowy sprawdzający zbiory
źródłowe i przetwarzający we właściwy, kodowany zbiór bazy. Pozwala on na uzupełnienie bazy o
nowe informacje dotyczące związków już wprowadzonych do bazy a także nowych zbadanych struktur
przy zachowaniu pełnej kontroli nad bazą. Jest to ważna funkcja umożliwiająca dalszy rozwój bazy i
udostępnianie jej szerokiemu gronu użytkowników. Część trzecią stanowi program prezentujący bazę
na ekranie użytkownika, pozwalający na jej przeszukiwanie , odczytanie i wydrukowanie informacji
dotyczącej struktury krystalicznej, struktury magnetycznej ( odpowiedniej fazy ) i odpowiednich
referencji wybranego związku a także oglądnięcie i wydrukowanie rysunku obu struktur (krystalicznej
i magnetycznej) z wyjątkiem struktur spiralnych i modulowanych, dla których realizowany jest
w chwili obecnej tylko rysunek struktury krystalicznej. Informacja o bazie została opublikowana [5] i
przedstawiona na XXXIX Konserwatorium Krystalograficznym we Wrocławiu ( 25-27 czerwiec 1997,
Materiały, str.13) a sama baza zaprezentowana została na Ogólnopolskim Seminarium Neutronowym
w Chlewiskach, (listopad 1997).

b/ Kontynuowane były również badania strukturalne i magnetometryczne dotyczące ortoferytów
Tb Fei.x Alx O4 , Tm Fevx ALX O4 , Er Fei_x Alx O4 . Wykazały one silny wpływ niemagnetycznej
domieszki w podsieci Fe (wakans magnetyczny) na procesy zmiany orientacji spinowej tejże podsieci
i temperatury przejść fazowych. Stwierdzono, że w układach tych występuje silna termoremanencja
jako wynik nieskompensowania pola molekularnego na podsieci ziemi rzadkiej. Wyniki zostały
opublikowane [6, 7, 8 ].
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Magnetyczne własności układu Ce2 Fe17 H x .

b/ Przeprowadzone zostały badania wpływu zewnętrznego ciśnienia na przemiany fazowe para-
fę rromagnetyzm w zakresie składów 0 < x < 3.0. Stwierdzono że wewnętrzne "ujemne" ciśnienie
może być w pełni skompensowane zewnętrznym ciśnieniem w granicach od 1 do 3 GPa w zależności
od składu. Wyznaczone zależności dTc/dP w funkcji ciśnienia P i składu x wskazują, że powyżej
ciśnienia 3 GPa stan uporządkowania magnetycznego przestaje być stabilny [ 9 ]. W świetle
otrzymanych wyników, przeprowadzenie systematycznych badań neutronograficznych przy wysokich
ciśnieniach jest niezbędne do przeprowadzenia pełnej analizy zmian struktury stanu magnetycznego
układu. Badania tego rodzaju zostały podjęte w ZIBJ w Dubnej przy reaktorze IBR-2 w ramach
współpracy z CNRS w Grenoble oraz ZIBJ Dubna. Wykorzystując kamerę wysokiego ciśnienia
wykonaną ze stopu Ti-Zr z odpowiednio wykonanymi "oknami" będzie można przeprowadzić
równocześnie pomiary dyfrakcji przy małych i dużych kątach. Umożliwi to uzyskanie danych
odnośnie zmian odległości międzyatomowych przy równoczesnym określeniu parametrów
magnetycznych. Wyniki były również prezentowane na konferencjach [ K1, K2 ]. Badania te są
inspirowane poszukiwaniem nowych materiałów magnetycznych z możliwościami aplikacji.

b/ Eksperymentalne badania własności magnetycznych UCuSi zostały zakończone i wysłane do
opublikowania w JMMM.

Wnioskiem z pomiarów namagnesowania, podatności zmienno prądowej i ciepła właściwego są 2
konkluzje: (a) układ ten jest szkłem spinowym, ale podobnie jak dla innych aktynowców, jego
własności są w dużym stopniu inne niż kanoniczych szkieł spinowych, (b) pomimo ww. osobliwości
własności magnetycznych i elektronowych, zmierzona linia nieodwracalności na diagramie fazowym
T-H jest w szerokim zakresie temperatur opisana przez teorię de Almeidy-Thoulessa.

b/ Numeryczne obliczenia lokalnych stanów magnetycznych i funkcji korelacji.

Ogólnie znana metoda teoretycznego obliczenia magnetycznego stanu podstawowego opracowana
przez Bertaut nie daje się zastosować do substancji, które nie są translacyjne niezmiennicze (np.
Kryształy z mieszanym obsadzeniem pozycji).Stosując lokalną wersję metody Bertaut, gdzie pole
lokalne wyznaczane jest w zależności od konfiguracji wszystkich sąsiadów oddziaływujących z danym
węzłem magnetycznym, zostały przeprowadzone obliczenia dotyczące:

1. granic stabilności fazy kolinearnej w ferrytach z domieszkami niemagnetycznymi, w których
otoczenie węzła niemagnetycznego może tworzyć lokalną konfigurację niekolinearną.

2. granic perkolacji w spinelach z rozcieńczeniem podsieci magnetycznych atomami
niemagnetycznymi.

3. funkcji korelacji w stanach blisko progu perkolacji fsemi spin-glass") gdzie obserwuje się
odmienne zachowanie korelacji podłużnych i poprzecznych składowych momentu magnetycznego.
[K33]

Zadanie 2.

Struktura elektronowa stopów wieloskładnikowych.

E§ Zespół: St.Kaprzyk (Kierownik), St.Nizioł, J.Toboła, P.Armatys*, R.Zach*

s s g> Finansowanie; badania statutowe -b/ oraz subwencja KBN w ramach współpracy z Francją.-d/

H | ° W programie tego zadania realizowane były dwa podstawowe cele:

m §^ 1. Poszukiwanie materiałów o własnościach fizycznych szczególnie ważnych ze względów
= —i technologicznych.

2. Rozwijanie teorii na gruncie kwantowej elektrodynamiki wspomagającej te poszukiwania.

Wśród materiałów które były badane doświadczalnie i zinterpretowane teoretycznie są układy
w których poraź pierwszy została zaobserwowana zmiana charakteru przewodnictwa elektrycznego od
półprzewodnikowego do metalicznego ( ze zmianą temperatury, ciśnienia koncentracji ).W układach
tych ponadto zaobserwowano własności magnetyczne wskazujące na to, że występuje w nich przerwa
energetyczna w podpaśmie dla jednego kierunku spinu ( półmetaliczne ferromagnetyki ). [ 13-19 ].
W ramach drugiego nurtu badań nad rozwijaniem teorii elektronowej ciał stałych, zostały
opublikowane prace zawierające wyniki eksperymentalne oraz obliczeniowe dotyczące profili
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komptonowskich. Prace te zmierzają do sformułowania i aplikacji nowej metody obliczeń struktury
elektronowej które prawidłowo uwzględniałyby efekty wieloelektronowe i w konsekwencji z należną
wiarygodnością przewidywałyby własności nowych układów. [10,11,12,20]. Wyniki tych prac były
również prezentowane na Międzynarodowych Konferencjach [K3-K4]. Przykładem interesującego
materiału jest związek o strukturze pół-HeusIera Fe V Sb o wąskiej przerwie energetycznej która
może zniknąć pod ciśnieniem z przejściem w stan metaliczny.

* Pracownicy Politechniki Krakowskiej.

Badania te były realizowane w ramach współpracy; CNRS - Grenoble, Laboratorium Krystalografii,
Laboratorium Magnetyczne, Northeasten University - Boston, Politechnika Krakowska.

Zadanie 3.

Kwazikryształy i struktury aperiodyczne

Zespół: J. Wolny (kierownik), S. Kapral, A. Wnęk

Współpraca: CNRS - Grenoble (Francja), Kyoto University (Japan)

b, c/ W ramach tego zadania została opracowana koncepcja zastosowania średniej komórki
elementarnej do analizy widm dyfrakcyjnych. Średnia komórka elementarna określona jest poprzez
rozkłady prawdopodobieństw odchyleń atomów w odniesieniu do tak zwanej sieci referencyjnej.
Mimo, że tak zdefiniowana komórka jest zależna od wektora falowego, wykazano, że wspólna
komórka opisuje natężenia periodycznych serii maksimów dyfrakcyjnych. Obliczenia modeiowe
zostały przeprowadzone dla różnych typów struktur, w tym dla: układów periodycznych,
nieuporządkowanych, kwazikrystalicznych i modulowanych. Pokazano możliwość zastosowania
metody opartej na średniej komórce elementarnej do analizy zarówno pików braggowskich, jak i
rozpraszania dyfuzyjnego. Na szczególne podkreślenie zasługuje zastosowanie powyższej metody do
analizy widm dyfrakcyjnych dla aperiodycznych ciągów Thue-Morse'a. Widmo takie składa się
zarówno z pików braggowskich (skalujących się jak Ar7 gdzie W jest liczbą centrów rozpraszania), jak
i pików skalujących się fraktalnie z N. Wyniki badań zostały opublikowane [21] oraz przedstawione na
międzynarodowych Konferencjach [K25-K31].

Zadanie 4.

Badanie mechanizmów deformacji plastycznej, jej charakterystyk oraz ich wpływu na

anizotropię materiałów.

Zespół: K.Wierzbanowski (kierownik), A.Baczmański, J.Tarasiuk.

b/ Rozwój metody analizy tekstur.
Od kilku lat były prowadzone prace mające na celu opracowanie trójwymiarowej funkcji

tekstury ( tzw. funkcji rozkładu orientacji - ang. ODF ) na podstawie zmierzonych rozkładów
dwuwymiarowych - tzw. figur biegunowych. W mijającym roku algorytm został dopracowany
teoretycznie i przetestowany. Wynikiem tego jest publikacja na ten temat [23].

b/ Rozwój modelu elastyczno - plastycznego deformacji polikrystalicznego pod kątem
zastosowań w analizie naprężeń wewnętrznych.

Badając naprężenia wewnętrzne metodą dyfrakcji otrzymywany jest całkowity (wypadkowy)
rozkład naprężeń w materiale. Natomiast w badaniach własności materiałów przydatna jest często
wiedza z jakich "komponentów" składają się te naprężenia. Chodzi tu o podział na naprężenia I rzędu
(składowa stała w dużym obszarze próbki) oraz naprężenia II rzędu (składowa oscylująca od ziarna do
ziarna). Rozwinięta w ramach niniejszych badań metoda umożliwia dokonanie tego rozdziału przez
odpowiednią interpretację danych doświadczalnych w oparciu o model deformacji elasto - plastycznej.
Uzyskane wyniki opublikowano w [ 22, 23 ].

c / Dyfrakcyjne pomiary naprężeń wewnętrznych w próbkach anizotropowych.

Przetestowano metodę interpretacji dyfrakcyjnych danych eksperymentalnych dla próbek
anizotropowych. Zaletą tej metody jest możliwość jednoczesnego wyznaczania mikro i
makronaprężeń. W analizie danych doświadczalnych wykorzystano model deformacji plastycznej
oraz uwzględniono wpływ tekstury krystalograficznej. Opracowana metoda jest istotna zarówno
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z punktu widzenia praktycznego jak i poznawczego. Pozwala ona oszacować poziom naprężeń dla
próbek z wyraźną teksturą (co dotychczas nie było możliwe). Jednocześnie wyjaśniono mechanizm
powstawania naprężeń pomiędzy ziarnami polikryształu w trakcie deformacji plastycznej. Nową
metodę przetestowano zarówno dla pomiarów dyfrakcyjnych promieni rentgenowskich jak i
neutronograficznych. Rezultaty przedstawiono w publikacjach [22, 23], oraz na konferencji
wLinkoping[K10].

c / Pomiary w próbkach dwufazowych (na przykładzie kompozytu Al/SiC).

Przy użyciu neutronowej metody dyfrakcyjnej zmierzono średnie naprężenia dla poszczególnych faz
kompozytu. Na bazie tych pomiarów stwierdzono duże różnice między naprężeniami dla Al i SiC w
przypadku gdy próbka poddana została procesom termicznym. Stwierdzono również zmianę
naprężeń wskutek deformacji plastycznej. Wyniki przedstawiono na konferencji MAT - TEC 97 w
Reims (Francja) [K12]

Przedstawione badania prowadzone były w ramach szerokiej współpracy naukowej z Francją. Z
Uniwersytetem w Reims i Ecole Nationale d' Ingenieurs des Metz zostały podpisane kilkuletnie
umowy o współpracy naukowej i wymianie studentów.

Współpraca z Laboratoire Leon Brillouin polegała na neutronowych pomiarach dyfrakcyjnych
tekstur krystalograficznych i naprężeń wewnętrznych w różnych materiałach o znaczeniu
przemysłowym. Badane były stale o dużej deformacji oraz kompozyt Al-SiC. Interpretacja teoretyczna
uzyskanych wyników odbywała się w oparciu o współpracę z Uniwersytetem w Reims. Wyniki tych
badań przedstawione są w pracach [22, 23, 24] oraz [K7-K13].

Adekwatny opis stanu materiału po deformacji plastycznej i elastycznej wymaga rozwoju
zaawansowanych modeli deformacji ciała stałego. We współpracy z Ecole Nationale d'lngenieurs
rozwijany jest zaawansowany model typu samo uzgodnionego deformacji elasto - plastycznej.

Nową tematyką która pojawiła się w zespole jest zagadnienie rekrystalizacji i jej teoretycznego opisu
w konfrontacji z obserwacjami doświadczalnymi dla różnych materiałów. Rekrystalizacja polega na
całkowitej przebudowie mikrostruktury ciała poddanego wcześniej silnej deformacji plastycznej pod
wpływem długotrwałego wygrzewania w temperaturze rzędu 0.4 Te (gdzie Te jest temperaturą
topnienia). We współpracy z Uniwersytetem Paris-Nord opracowujemy obecnie model typu Monte-
Cario tego procesu. Pierwsza publikacja jest w przygotowaniu.

II Fizyczne własności polimerów.

Zespół: S.Nizioł (Kierownik), P.Barta, W.Łużny, J.Sanetra*, P.Armatys*, T.Kaniowski,
J.Nizioł, J.Włodarczyk oraz pracownicy techniczni R.Wawszczak, R.Skotnicki,
W.Błaszczyk

Finansowanie: Grant autorski KBN Nr. 3P40505707 - a1, grant autorski KBN nr.3T09A01812 - a2,
grant promotorski KBN Nr. PB920/T09/96/11 - a3, badania statutowe - b, badania
własne - c, środki na współpracę z zagranicą - d.

a1/ Grant: " Wpływ domieszkowania na strukturę atomową i elektronową polimerów
skoniugowanych opartych na układach politiofenów i polianiliny ", był realizowany w okresie 1994r -
1997r. W ramach tego grantu opracowano technologię otrzymywania regiospecyficznych politiofenów
o uporządkowaniu głowa do ogona oraz polianiliny przewodzącej (emeraldyny) domieszkowanych
kompleksami pierwiastków 3d. Przeprowadzono również badania ich własności fizycznych - struktury
nadcząsteczkowej, transportu elektrycznego. Wykonano różne wstępne badania kompozytów
przewodzących na bazie polianiliny (PANI) i odpowiednio dobranych polimerów bazowych. Wyniki
tych badań zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych jak również były wykorzystane
do napisania jednej rozprawy habilitacyjnej, dwóch doktorskich, trzech magisterskich. Został
opracowany raport końcowy.

b/ W ramach tego programu, w roku 1997, były kontynuowane badania dotyczące struktury
elektronowej polimerów skoniugowanych typu politiofenów (PAT) oraz poliwinylokarbazoli (PVK).
Wspomniane układy polimerowe ze względu na swą strukturę elektronową stanowią obiekt
intensywnych badań zarówno o charakterze podstawowym jaki i aplikacyjnym. Zjawisko
elektroluminescencji występujące w złączach heterogenicznych zbudowanych w oparciu o

* Pracownicy Politechniki Krakowskiej
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wspomniane polimery dają możliwość wykonania elementów typu LED. Technologia tego rodzaju
układów jest opracowywana w zespole i jest ona finansowana zarówno w ramach grantów autorskich
KBN a1, a2, badań statutowych -b, badań własnych -c, jak również ze środków w ramach współpracy
z zagranicą - d.

Otrzymano złącza LED o wyświeceniu kilkudziesięciu godzin. Zostały wykonane pomiary wydajności
kwantowej fotoluminescencji dla ciekłych roztworów dwóch rodzajów regioregulamych
polialkilotiofenów: o konformacji typu głowa-do-ogona i konformacji typu głowa-do-głowy, ogon-do-
ogona oraz roztworu PVC i PAT. Zmniejszanie stężenia PAT kosztem PVC przy tej samej
koncentracji całkowitej powoduje wzrost wydajności kwantowej emisji w obszarze czerwonym tzn.
emisji PAT. Nie jest jasne czy jest to efektem przekazania ładunku czy też przekazania energii z PVC
(linia wzbudzająca lasera N2 337.1 nm znajduje się zarówno w paśmie absorpcji PVC jak i PAT), dane
z eksperymentów są w trakcie analizy.

W przypadku fazy stałej pomiary wykazały dobitnie, że układ o większym stopniu krystaliczności
(konformacja głowa do ogona) ma zdecydowanie mniejszą wydajność fotoluminescencji (~1%) niż
układ o mniejszym stopniu krystaliczności (konformacji typu głowa-do-głowy, ogon-do-ogona) (-11%).
Świadczy to w sposób oczywisty o wpływie oddziaływań 3D na wydajność kwantową
fotoluminescencji.

W ramach współpracy z Uniwersytetem w Linkoping zostały przeprowadzone badania wyniki których
są następujące:

1. Korzystając z aparatury ESCA Określono strukturę elektronową i dokładny skład
stechiometryczny próbek regioregularnych polialkilotiofenu.

2. Określono najbardziej optymalne warunki tworzenia się warstwy molekularnej (Alq3) na
powierzchni poli (alkilotiofenu) a także wyznaczono strukturę elektronową takiego złącza.

3. Zmierzono strukturę elektronową dimerów alkiliotiofenów o typie połączenia głowa do głowy i
ogon do ogona.

4. Przeprowadzono pierwsze próby budowy wielowarstwowej diody elektroluminescencyjnej z
polialkilotiofenem jako warstwą aktywną optycznie.

Stwierdzono, że uzyskane poli (4,4'- didecylo - 2,2 - bitiofeny) mają wysoki współczynnik wydajności
kwantowej fotoluminescencji, tj. 11%. Wartość ta jest o jeden rząd większa niż wartość tego
współczynnika wyznaczona dla nie-regioregularnych poli (3-alkilotiofenów). Pomiar wydajności
kwantowej elektroluminescencji dał wartość 0.4% (wydajność wewnętrzna). Wartość ta jest bardzo
zadawalająca w porównaniu z diodami LED
opartymi na innych materiałach. Opracowana
technologia pozwala otrzymywać jedno i
wielowarstwowe struktury typu LED (anoda-polimer-
katoda) w sposób powtarzalny. Elementy te pracują
w warunkach normalnych. Wyniki te nie są w pełni
publikowane ze względu na ich możliwy charakter
patentowy podobnie jak w innych europejskich
ośrodkach naukowych. Wyniki prac zostały
częściowo opracowane w formie publikacji i
przesłane do czasopisma Synthetic Metals. Były
również prezentowane na Międzynarodowej Szkole
organizowanej pod auspicjami NATO w Cargese
(Korsyka).

Kontynuowane były również badania mające na
celu określenie wpływu czynników zewnętrznych
takich jak temperatura, ciśnienie oraz modyfikacja
molekuły karbazolu poprzez dołączenie do niej grup
funkcyjnych, na strukturę elektronową.

Materiały polimerowe, a w szczególności polimery
z grupami optycznie czynnymi, są również
obiektem interesujących badań dla celów ich R Y S A ^ Struktura PVK. W przypadku
wykorzystania w optoelektronice. Wykazują one neutralnym R=H. Dla podstawień R=C1. (b )
nieliniowe własności optyczne. Poszukiwane są molekuła modelowa przyjęta dla obliczeń.
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układy wykazujące dużą wartość trzeciej harmonicznej polaryzacji %. Układy takie można
wykorzystać do samo ogniskowania sygnału świetlnego typu solitonu w światłowodach. Badania
nieliniowych własności optycznych rozpoczęto w ramach planowanej współpracy z Uniwersytetem w
Angers. W roku 1997 podjęto prace nad poznaniem własności fizycznych układów zawierających
grupy karbazolowe. Celem badań było poznanie struktury elektronowej poli(9-winylo karbazolu) (PVK)
zarówno w postaci neutralnej jak i w przypadku, gdy grupa karbazolowa jest podstawiana przez atom
chloru w pozycji 3 lub 6 (patrz rys. 1a). Struktura oraz położenie pasm walencyjnych oraz parametry
elektronowe materiału (praca wyjścia, powinowactwo elektronowe i potencjał jonizacji) zostały
wyznaczone metodą spektroskopii fotoelektronów (UPS). Parametry przedstawiono w Tabeli 1.

Materiał

P(9-VC)

P (9-V-3 Cl C)

P (9-V-3.6 Cl C)

<t>

3.8 eV

4.3 eV

4.6 eV

0.8 eV

1.64 ev

2.0 eV

Ip

6.8 eV

6.96 eV

7.21 eV

Tabela 1. Parametry elektronowe uzyskane na podstawie pomiarów UPS.
(<J> - praca wyjścia, xe - powinowactwo elektronowe, lp - potencjał jonizacyjny)

W celu głębszej interpretacji wyników eksperymentalnych przeprowadzono obliczenia teoretyczne
struktury energetycznej walencyjnych orbitali molekularnych. Dzięki współpracy z grupą J.-LBredas
(Univ. Mons, Belgia) było możliwe wykorzystanie nowo stworzonego pakietu obliczeniowego
stosującego metodę INDO/CI. W obliczeniach jako molekułę modelową przyjęto 9-izopropyl-karbazol,
przedstawioną także na rysunku 1b. Podczas obliczeń przyjęto, że płaszczyzna wyznaczona przez
grupę karbazolowa jest prostopadła do grupy izopropylowej.

a3 / W ramach grantu promotorskiego "Struktura elektronowa i własności magnetyczne
regioregularnych polialkilotiofenów" zostały przeprowadzone badania optyczne metodą UV-VIS oraz
makroskopowe magnetyczne frakcjonowanych regiospecyficznych 3-heksylopoli - tiofenów
domieszkowanych kompleksem (FeC^)'. Stwierdzono występowanie oddziaływania pomiędzy jonem
Fe^ + a nośnikiem ładunku (polarony, bipolarony). Wyznaczony moment magnetyczny dla Fe^ +

równy jest wartości czysto spinowej. Wyniki badań w ramach tematu II zostały opublikowane w
pracach [25-32] jak również zostały zaprezentowane na konferencjach [K15-K24].

Rozprawy habilitacyjne;
Andrzej Bombik

Wakansje Magnetyczne w Ortoferrytach Ziem Rzadkich

Prace magisterskie;

1 .Tomasz Kozicz
Wpływ ciśnienia i temperatury na własności piezorezystancyjne układu poliestromid
Zn-grafit.
Promotor; Prof. S.Nizioł, obrona; czerwiec 1997

2.Mariusz Kucharczyk
Ewolucja niekolinearnych struktur MnP pod wpływem pola magnetycznego.
Promotor; Prof. A.Zięba, obrona; październik 1997

3.Marek Dul
Opracowanie programu udostępniającego bazę danych struktur magnetycznych.
Promotor; Prof. W.Sikora, obrona; wrzesień 1997
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Zaproszeni goście

1. F.Kajzar CEA - Saclay, Francja

2. D.Fruchart CNRS - Grenoble, Francja

3. J.LVerger-Gaugry CNRS - Grenoble, Francja

4. J.P.Gazeau University Paris VII, Francja

5. A.Lodini, Laboratoire Leon Brillouin (CEA - CNRS), Universite de Reims Champagne
- Ardenne. Tygodniowy pobyt, podpisanie umowy o wieloletniej współpracy.

Działalność organizacyjna

1. Prof. A.OIeś Senacka Komisja Nagród i Odznaczeń

Centralna Komisja

2. Prof. S.Kaprzyk Wydziałowa Komisja Nagród -

3. Prof. A.Zięba Działalność w Oddziale Krakowskim PTF -

4. dr inż. J.Tarasiuk Koło Naukowe "Bozon" WFiTJ -

Udział w Konferencjach międzynarodowych (prowadzący sesje);
1. J.Wolny - Członek tzw. International Advisory Board, International Conference on

Quasicrystals, ICQ'6, Tokyo - Japan, 26-30 May 1997.

2. J.Wolny - Przewodniczenie sesji naukowej International Conference on Aperiodic
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10. M.ltou, Y.Sakurai, T.Ohata-A.Bansil, S.Kaprzyk, Y.Tanaka, H.Kawata and N.Shiotani
Fermi Surface Signatures in the Compton Profile of Be.
Journal of Physics & Chemistry of Solids 59, 1, (1997) 99

11. S.Kaprzyk
Spin density in real and moments space in multi-atom alloys by KKR-CPA method.
Acta Physica Polonica A, 91 No1. (1997) 135
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19. J.Pierre, J.Toboła, S.Kaprzyk
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26. W.Łużny, A.Proń
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28. A.Proń, P.Barta, W.Łużny. J.Nizioł
Conjugated polymers-from science to technology.
Condensed Matter News, 6, (1997) 2

29. P.Barta, Th.Kugler, W.R.Salaneck, A.P.Monkman, J.Libert, R.Lazzaroni, J.L.Bredas
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experimental study.
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30. P.Barta, J.Birgerson, S.Guo, H.Arwin, W.R.Salaneck and M.Zagórska
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Advanced Materials, 9(2) (1997) 135
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ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

Problematyka naukowa Zakładu koncentruje się na rozwoju metod fizycznych
stosowanych w medycynie.

Działalność naukowa Zakładu obejmuje następującą tematykę:
D żelazo w organizmach żywych (badania z zastosowaniem efektu Moessbauera),
a nieinwazyjne metody diagnostyki medycznej,
• dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego,
a badanie oddziaływania promieniowania X w mikroobszarach oraz rozpoznawanie i przetwarzanie

obrazów,
o onkologia doświadczalna,
a badania teoretyczne mechanizmów fizycznych w procesach biologicznych.

W ramach tych tematów pracownicy Zakładu współpracowali z następującymi ośrodkami naukowymi:
a) ośrodki zagraniczne:

Uniwersytet Techniczny, Monachium, RFN
Instytut Maxa Plancka, Duesseldorf, RFN
Department of Physics, University of Sheffield, Wielka Brytania
Institut fuer Materialphysik, Universitaet Wien, Austria
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA
Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Nantes, Francja
Commissariat a I'Energie Atomique, DAMRI/SAR, Gif-sur-Yvette, Francja

b) ośrodki krajowe:
Akademia Medyczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Fizyki Jądrowej im.H.Niewodniczańskiego, Kraków
Politechnika Krakowska
5-ty Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków
Pracownia Medycyny Nuklearnej SENEKO

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r.):

Kierownik:
dr hab.

Pracownicy naukowi:
prof.dr hab.
prof, dr hab.
dr inż.
dr hab. inż.

Doktoranci:
mgr inż.
mgr inż.
mgr inź.
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I Działalność naukowa Zakładu:

1. Żelazo w organizmach żywych (badania z zastosowaniem efektu Moessbauera).
Ferrytyna w organizmie człowieka.

Zespół: S. M. Dubiel (kierownik), J. Cieślak

Finansowanie: Działalność statutowa oraz współpraca polsko-brytyjska (KBN)

Współpraca: Dr J M Williams, Department of Physics, University of Sheffield;
Dr J. Gałązka-Friedman, Instytut Fizyki, Politechnika Warszawska,
Dr nab. n. med. A. Friedman, Klinika Neurologiczna, Akademia
Medyczna w Warszawie.

Publikacje: - (w druku)

Wykonano pomiary widm moessbauerowskich na próbkach świeżej i liofilizowanej tkanki mózgu
człowieka (globus pallidus) w zakresie temperatur 80 - 290 K. Stwierdzono, że obecne w nich żelazo
występuje w formie ferrytyny («=80% dla próbki świeżej i »60% dla próbki liofilizowanej) oraz żelaza
niskospinowego (reszta). Parametry spektralne żelaza ferrytynowego są w ramach dokładności pomiaru
takie same dla obu próbek, natomiast ich dynamika jest znacząco inna: temperatura Debye'a dla próbki
świeżej © = 167 K, podczas gdy dla próbki liofilizowanej 0 = 271 K.

Wykonano także pomiary magnetyzacji na liofilizowanej próbce mózgowej i wątrobowej metodą
magnetometrii SQUID-owej w funkcji zewnętrznego pola. Na podstawie otrzymanych wyników
stwierdzono, że zgodnie z oczekiwaniami cząstki ferrytynowe nie oddziałują ze sobą. Ponadto określono
dla obu próbek średnie wartości temperatury blokowania superparamagnetycznego, a z ich znajomości
wartości stałych anizotropii magnetycznej. Zmierzono ponadto wpływ zewnętrznego pola magnetycznego
na temperaturę bifurkacji, stwierdzając, że otrzymana zależność przypomina zachowanie się raczej szkła
spinowego, a nie zespołu cząstek superparamagnetycznych.

2. Zagadnienia fizyczne nieinwazyjnych technik w diagnostyce medycznej

Zespół: M.Wasilewska-Radwańska (kierownik), A.Jung (doktorant)

Finansowanie: badania statutowe

Współpraca: Dr Z.Kopański - 5-ty Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie,
Dr J.Micherdziński, Pracownia Medycyny Nuklearnej SENEKO,
Drinż. T.Kuc

Publikacje: [9-14, 17-18]

Kontynuowano badania w zakresie nieinwazyjnej metody diagnozowania zakażenia Helicobacter pylori z
wykorzystaniem mocznika znakowanego C-14. Badanie te objęły pomiary aktywności C-14 zarówno w
wydychanym powietrzu (test oddechowy), jak i moczu (test moczowy) dla pacjentów zakażonych
Helicobacter pylori (Hp+) oraz dla pacjentów nie zakażonych (Hp-). Celem tych badań jest przygotowanie
założeń do opracowania semiempirycznego modelu wydalania z organizmu C-14 podanego w postaci
znakowanego nim mocznika. Model ten pozwolić ma na uzyskanie informacji dot. lokalizacji bakterii w
przewodzie pokarmowym oraz określenie stopnia zakażenia.

Tematyka ta będzie kontynuowana.

Ponadto opracowano system bazy danych dla diagnostyki zakażenia Helicobacter pylon metodą testu
oddechowego. Badania prowadzone są przy ścisłej współpracy z 5-tym Wojskowym Szpitalem
Klinicznym w Krakowie.
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3.

PL9901067

Modyfikacja i zastosowanie sondy radioimmunoprowadzonej (MODELO-2) opracowanej przez
CEA dla lokalizacji in-situ nowotworów w czasie zabiegu operacyjnego

Zespół: M.Wasilewska-Radwańska (Kierownik), M.Kopeć, J.Kulka, A.Lenda

Finansowanie: KBN oraz Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (współpraca naukowa
i naukowo-techniczna z zagranicą)- temat nr 7109

Współpraca: Dr. Chantal CURTET (koordynator ze strony francuskiej), Institut National
de la Sante et de la Recherche Medicale Unite 463, Institut de Biologie,
Nantes, Francja; Commissariat a I'Energie Atomique CE Saclay DAMRI/
SAR, Gif-sur-Yvette, Francja; 5-ty Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków;
Centrum Onkologii Oddział w Krakowie; Klinika Ortopedii CM UJ

Przeprowadzenie pomiarów kalibracyjnych sondy z kryształem BGO oraz z kryształem Nal dla źródła In-
111 i dla źródła Tc-99m. Przeprowadzenie pomiarów przy wykorzystaniu fantomu wodnego w Nantes.
Fantom miał symulować warunki jakie uzyskuje się podczas wyznakowywania nowotworu okrężnicy
metodą radioimmunodetekcji bezpośredniej oraz pośredniej. W pierwszej metodzie pacjentowi podaje
się jednorazowo wyznakowane przeciwciała przeciwko komórkom nowotworowym (CEA -
carcinoembryonic antigen) a następnie po odczekaniu kilku godzin dokonuje się pomiaru. W przypadku
drugiej metody, pacjentowi podaje się najpierw przeciwciała skierowane przeciwko komórkom
nowotworowym (DTPA) a dopiero po okresie trzech dni wstrzykuje się wyznakowane (np. Tc9 9 m)
antyciała przeciwko wcześniej zaaplikowanym przeciwciałom ( anti - In - DTPA). Jak badania kliniczne
wykazały, metoda dwustopniowa jest bardziej swoista tzn. radioizotop gromadzi się bardziej wybiórczo w
komórkach nowotworowych, co prowadzi do zmniejszenia tła promieniowania, pochodzącego od
pozostałych narządów.

Zapoznanie z budową MODELO-2 i jej parametrami technicznymi dla opracowania założeń symulacji
komputerowej metodą Monte Carlo stosunku sygnału od tkanki nowotworowej do sygnału od tkanki
zdrowej przy podaniu radiofarmaceutyku znakowanego Tc-99m. Uzyskane wyniki po weryfikacji
doświadczalnej pozwolą na przygotowanie propozycji miniaturyzacji sondy.

Prace przygotowawcze do zastosowania sondy MODELO-2 w Krakowie: w Centrum Onkologii, w 5-tym
Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie i w Klinice Ortopedii CM UJ.

4. Dozymetria promieniowania niejonizującego - w tym promieniowania UV. Badania własności
absorpcyjnych i odbijających różnych materiałów biologicznych w zakresie UV-VIS.

Zespół M.Wasilewska-Radwańska (kierownik), M.Lankosz, A.Błachowski (doktorant),
E.Rogoda (doktorant)

Finansowanie: Uczelniany Grant Aparaturowy pt. "Fizyka medyczna i inżynieria
biomedyczna", kierownik grantu: Doc. dr hab. M.Wasilewska-Radwańska

Współpraca: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, AGH.Katedra Automatyki,
Laboratorium Biocybernetyki (Prof, dr hab. inż. R. Tadeusiewicz, Dr inż. P.
Augustyniak, Dr inż. J. Grabska-Chrząstowska, Dr inż. A. Izworski, Mgr inż.
J. Bułka, Mgr inż. I.Wochlik)
Dr Z. Matuszak, Instytut Biologii Molekularnej, UJ

Publikacje: [7-8,16]

Zakupiono aparaturę: Spektrofotometr UV-VIS JASCO V-550.

Wykorzystano detektory termoluminescencyjne jako dozymetry osobiste promieniowania UV-C dla dawek
w zakresie 25 - 6500 mJ/cm2, stosując metodę PITL oraz metodę PTTL. Pomiary wykonano dla MTS-N i
MTS-6 produkcji firmy TLD Niewiadomski&Co. Rozpoczęto badania własności absorpcyjnych i
odbijających wybranych materiałów biologicznych.
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5. Badanie materiałów technologicznie ważnych metodą spektroskopii moessbauerowskiej

5.1. Wpływ mikrostruktury i domieszek na kinetykę fazy a w układzie Fe-Cr (kontynuacja)

Zespół: S. M. Dubiel (kierownik), J. Cieślak, A. Błachowski (doktorant)

Finansowanie: badania statutowe oraz środki KBN w ramach współpracy polsko-austriackiej oraz polsko-
niemieckiej.

Współpraca: Dr. B. Sepiol, Institut fuer Materialphysik, Universitaet Wien, Austria;
Prof. Dr. F. E. Wagner, Physik Department E15, Technische Universitaet
Muenchen, Niemcy

Publikacje: [3]

Wykonano serię pomiarów widm moessbauerowskich na próbkach kwasirównowagowego stopu Fe-Cr
domieszkowanego Al i Ti, wygrzewanych izotermicznie przez różne okresy czasu w temperaturze 700 ° C.
Na podstawie analizy tych widm określono względną ilość wydzielonej fazy o. Otrzymane dane zostaną
wykorzystane do badania kinetyki procesu wydzielania. Ponadto, dla badanych próbek wykonano pomiary
mikrostruktury celem określenia wielkości ziaren i ich ewentualnego wpływu na kinetykę, jak również
zmierzono mikrotwardość.

Wykonane zostały również pomiary w zewnętrznym polu magnetycznym B = 6 T na próbce Fe-Cr w fazie
a celem określenia znaku wewnętrznego pola magnetycznego oraz ustalenia liczby nierównoważnych
pozycji Fe w strukturze tej fazy.

5.2. Rozkład fazowy w układzie Fe-Cr

Zespół: S. M. Dubiel (kierownik), J. Cieślak

Finansowanie: Badania statutowe oraz środki KBN w ramach współpracy polsko-austriackiej

Współpraca: Dr. B. Sepiol, Institut fuer Materialphysik, Universitaet Wien, Austria

Publikacje: [3]

Wykonano badania modelowe, które pokazały, że spektroskopia moessbauerowska dobrze nadaje się do
badania procesu rozkładu fazowego na fazę bogatą w Fe i fazę bogatą w Cr. Otrzymane wyniki
wskazują na to, że przy pomocy tej metody można rozróżnić rozkład poprzez mechanizm spinodalny od
rozkładu poprzez nukleację i wzrost.

Wykonano także serię pomiarów in situ na próbkach Fe-Cr o różnym składzie w następujących
temperaturach: 415, 440 i 480 °C. Pomiary te są kontynuowane i mają na celu ustalenie kinetyki i
mechanizmu dekompozycji oraz weryfikację istniejących modeli w oparciu o uzyskane wyniki.

5.3. Wysokotemperaturowa korozja stopów Fe-Cr w atmosferze siarki (kontynuacja)

Zespół: S. M. Dubiel (kierownik), J. Cieślak

Finansowanie: Badania statutowe

Współpraca: Dr hab. inż. Z. Żurek, Instytut Chemii Nieorganicznej i Technologii, Politechnika Krak.

Publikacje: [4]

Wykonano analizę i interpretację zmierzonych wyników. Uzyskane rezultaty zostały przedstawione w
formie dwóch publikacji.

5.4. Badanie własności szkła spinowego w układzie Fe-Cr

Zespół: S. M. Dubiel

Finansowanie: Badania statutowe oraz środki KBN w ramach współpracy polsko-austriackiej

Współpraca: Prof. Walter Steiner, Institut fuer Angewandte Physik, Technische
Universitaet Wien, Austria

Publikacje: - [w druku]
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Wykonano pomiary magnetyzacji i widm moessbauerowskich na próbce Cr8 2 5Fei75 w funkcji
zewnętrznego pola magnetycznego B oraz temperatury. Na podstawie otrzymanych danych określono
wpływ B na temperaturę przejścia w stan szkła spinowego, TSF i otrzymany wynik porównano z
przewidywaniami modelowymi. Ponadto badano dynamikę i korelacje spinów w temperaturach powyżej
TSF-

S.S. Struktura elektronowa chromu i jego stopów (wznowienie)

Zespół: S. M. Dubiel (kierownik), J. Cieślak

Finansowanie: Badania statutowe oraz środki KBN w ramach współpracy polsko-niemieckiej

Współpraca: Prof. F. E. Wagner, Physik Department E15, Technische Universitaet Muenchen, Niemcy

Publikacje: [1]

Implantowano próbki monokrystaliczne CrV, CrFe, CrAI i CrRu izotopem 119Sn oraz wykonano na nich
pomiary widm moessbauerowskich metoda CEMS w temperaturze 295 K . Realizowano pomiary widm
moessbauerowskich metoda transmisyjną na próbce monokrystalicznej Cr (110) w zakresie temperatur 80
- 295 K. Wykonano modelowe obliczenia wpływu oddziaływania kwadrupolowego na kształt widm
moessbauerowskich.

6. Opracowanie matematycznych i eksperymentalnych procedur dla rentgenowskiej mikroanalizy ^ =
fluorescencyjnej cienkich warstw w elementach półprzewodnikowych. = ^

Zespół: M. Lankosz ^ =
ś

Finansowanie: Projekt MEN/NISt-96-259 finansowany przez II Fundusz im. Marii Skłodowskiej-Curie ^ = o

Współpraca: Dr. John Sieber, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA = o>

Publikacje: [5-6] H H C L

Celem projektu jest opracowanie matematycznych i eksperymentalnych procedur dla ilościowej ^ =
rentgenowskiej mikroanalizy fluorescencyjnej denkich warstw w elementach półprzewodnikowych. W
ramach projektu w roku 1997 opracowano i przetestowano program komputerowy dla obrazowania
rozkładu koncentracji pierwiastków w podzespołach elektronicznych. Program ten wykorzystano ponadto
do obliczania profilu poprzecznego mikrowiązki promieniowania X. Innym zagadnieniem jakie badano
ponadplanowo w ramach współpracy z NIST było sprawdzenie możliwości zastosowania rentgenowskiej
mikroanalizy fluorescencyjnej do ilościowej analizy pierwiastków toksycznych takich jak ołów, kadm, rtęć
w próbkach biologicznych i środowiskowych dla potrzeb ochrony zdrowia.

7. Onkologia doświadczalna

Zespól: S.Łukiewicz (kierownik)

Finansowanie: Grant KBN, Instytut Biologii Molekularnej UJ

Współpraca: Instytut Biologii Molekularnej UJ

Publikacje: [19-20]

Badania obejmowały zagadnienia foto-radio-chelatoterapii melanomy oraz wykorzystanie ESR do
pomiarów tlenku azotu.
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Prace magisterskie

Robert Banaś
Parametry spektralne ferrytyny w świeżej i liofilizowanej próbce gałki bladej mózgu ludzkiego.
Promotor: Prof. S. M. Dubiel Termin obrony: 18 lipca 1997

Magdalena Boruchowska
Monitorowanie liczby i aktywności makrofagów w biopsjach z guzów ludzkich przed leczeniem.
Promotor: Prof. S. Łukiewicz Termin obrony: 25 czerwca 1997

Anna Bratasz
Monitorowanie liczby i aktywności makrofagów w biopsjach z guzów ludzkich poddanych terapii.
Promotor: Prof. S. Łukiewicz Termin obrony: 25 czerwca 1997

Krzysztof Czają
EPR-owskie testy prognostyczne oparte na badaniu biopsji z ludzkich nieleczonych nowotworów.
Promotor: Prof. S. Łukiewicz Termin obrony: 30 czerwca 1997

Agnieszka Łapa
System bazy danych dla zastosowania w diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori metodą testów
oddechowych z użyciem C-14.
Promotor: Doc.dr hab. M.Wasilewska-Radwańska Termin obrony: 11 lipca 1997

Barbara Rypień-Zabłotna
Badanie ferrytyny wątrobowej i mózgowej człowieka.
Promotor: Prof. S. M. Dubiel Termin obrony: 6 października 1997

Zaproszeni goście

1) Dr. Chantal CURTET, Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Unite
463, Institut de Biologie, Nantes, Francja, wizyta w dniach 24 listopada do 1 grudnia1997

2) Dr Georges DANIEL, Commissariat a I'Energie Atomique CE Saclay DAMRI/SAR
Gif-sur-Yvette, Francja, wizyta w dniach 24 listopada do 1 grudnia 1997

Działalność organizacyjna

Prof, dr hab. Stanisław M. Dubiel
Rzecznik Rektora d/s Dyscyplinarnych Studentów
Członek Wydziałowej Komisji Nagród
Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Doc.dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska
członek Administrative Council of the European Scientific Institute (Archamps, Francja)
Coordinator-Assessment of Education Centres, European Network on Medical Physics&Engineering
Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
vice-prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
reprezentant Polski w EMPW (Electronic Medical Physics World)
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16. M. Wasilewska-Radwańska, Z. Matuszak
Programme of the education in the field of non-ionizing radiation for medical physicists at the
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c. materiały konferencyjne

17. M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański, A.Cieńciała, B.Witkowska
Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą testu oddechowego z użyciem mocznika
znakowanego C-14.
Materiały :X Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, IBIB PAN
&MCB, Warszawa (1997) tom I, 162-164

18. M.Wasiiewska-Radwańska, A.Łapa, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański
System bazy danych dla diagnostyki Helicobacter pylori metodą testu oddechowego z użyciem
mocznika znakowanego C-14.
Materiały :X Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, IBIB PAN
&MCB, Warszawa (1997) tom II, 734-737

19. S.J.Łukiewicz , J.Raczek ,M.EIas , K.Cięszka ,S.Pająk, M.Boruchowska, A.Bratasz,K.Czaja
EPR signals detectable in human tumors.
20th International EPR Symposium, Denver, 1997.

20. B.Romanowska, K.Cięszka, S.Pają k, M.EIas, E.Paziewski, J.Bryk, H. Żygulska-Mach H., Łukiewicz S.
Radio-chelatotherapy of pigmented Melanoma growing in Hamster eye.
International Symposium On Ocular Tumors. Jerusalem, 1997, 12.

Konferencje

1. Department of Physics, The University of Sheffield, 28.042.1997 (wykład zaproszony)
S. M. Dubiel, „Investigation of harmonically modulated electronic structures by Moessbauer
Spectroscopy",

2. Physik Department E15, Technische Universitaet Muenchen, 24.07.1997 (wykład zaproszony)
S. M. Dubiel, „Investigation of harmonically modulated electronic structures by Moessbauer
Spectroscopy",

3. institut fuer Metallphysik, Universitaet Wien, 16.12.1997 (wykład zaproszony)
S. M. Dubiel, „Microscopic reasons for brittleness in high-chromium steels",
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4. International Conference on the Applications of the Moessbauer Effect, ICAME'97,14-20.09.1997, Rio
de Janerio
J. Bogner, M. Reissner, W. Steiner and S. M. Dubiel, „Influence of a magnetic field on a spin glass
with competing interactions",

5. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4.10.1997 Wykład Inauguracyjny
S. M. Dubiel „Człowiek i Magnetyzm"

6. II International Symposium Helicobacter pylori Infection and Gastric Pathology, Cracow,
April 25-26, 1997
M.Wasilewska-Radwańska [10-11]

7. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September, 14-19,1997, Nice,
France
M.Wasilewska-Radwańska [8,12-14,15-referat zaproszony]

8. X Krajowa Konferencja Naukowa: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, IBIB PAN &MCB,
Warszawa, grudzień 4-6, 1997
M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung [17-18]

9. 20th International EPR Symposium, Denver, 1997
Prof, dr hab. S. Łukiewicz [19]
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ZAKŁAD FIZYKI ŚRODOWISKA

Działalność naukowa Zakładu dotyczy badania składu izotopowego (izotopy promieniotwórcze i stabilne)
poszczególnych składników środowiska, głównie wody i węgla w procesach ich obiegu w przyrodzie.
Badania składu atmosfery pod względem zmienności koncentracji gazów śladowych (czynnych w efekcie
cieplarnianym), są prowadzone techniką chromatografii gazowej zarówno w Krakowie jak i na
uruchomionej stacji pomiarowej na Kasprowym Wierchu. Zakład posiada unikatowe pracownie analiz
trytu, radiowęgla i składu izotopów stabilnych tlenu, węgla i wodoru i wykonuje analizy dla różnych
placówek naukowych i przemysłowych w kraju i za granicą. Współpraca naukowa z zagranicą obejmuje
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu, Instytut Fizyki Środowiska Uniwersytetu
w Heidelbergu, Instytut Max-Plancka w Hamburgu i in.
Zakład bierze udział w skoordynowanych programach badawczych MAEA i Unii Europejskiej.

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r.):

Kierownik
Prof.dr hab.inż.

Pracownicy naukowi:
Prof.dr hab.inż.
Prof.dr hab.inż.
dr
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
mgr inż.

Pracownicy techniczni:
mgr inż.
mgr
mgr
inż.

Tadeusz Florkowski

Jan Łasa
Kazimierz Różański
Jerzy Grabczak
Tadeusz Kuc
Marek Duliński
Adam Korus
Jan Rosiek
Przemysław Wachniew
Mirosław Zimnoch
Zbigniew Gorczyca

Halina Mróz
Bogusława Lewandowska
Justyna Fiedorowicz
Stanisław Cyganik
Elżbieta Galas
Ewa Janas
Marek Berski

prof.zw.

prof. nzw. (1/3 etatu)
prof.nzw.
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
adiunkt
asystent

specjalista
specjalista
specjalista
inżynier
specjalista
st.technik
rob.wykw.

Ponadto z Zakładem współpracuje ściśle grupa pracowników IFJ, Bronowice

dr inż.lreneusz!Śliwka
mgr inż. Jarosław Nęcki
Robert Furczarii
Antoni Rościszewski

adiunkt
fizyk
technik
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a także Prof.dr hab.inż.Andrzej Zuber
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I Działalność naukowa Zakładu:
? PL9901042

I. Badanie gazów śladowych w atmosferze i wpływ czynników antropogenicznych

Zespół: T.FIorkowski, J.Lasa, K.Różański, T.Kuc, M.Zimnoch, A.Korus, J.Rosiek

Finansowanie: Badania statutowe, Unia Europejska, Badania własne.

Współpraca: Instytut Fizyki Środowiska Uniwerstetu w Heidelbergu, Niemcy, Międzynarodowa Agencja
Energii Atomowej w Wiedniu.

Publikacje: [4,5]

W ramach tematu wykonano następujące prace:

1.Kontynuowane były pomiary składu izotopowego i stężenia atmosferycznego CO2 i CH4 w aglomeracji
krakowskiej w systemie monitoringu ciągłego dla określenia wielkości i dynamiki zmian
antropogenicznych. Zakończone zostały dwie prace doktorskie w zakresie tej tematyki.

2.Kontynuowano pomiary stężenia gazów śladowych (CO2, CH4,SF6) i pobór prób dla analiz izotopowych
węgla i tlenu w atmosferycznym CO2 i ChH w stacji na Kasprowym Wierchu. Uruchomiono urządzenie
próbkujące CO2 w systemie ciągłym dla pomiarów C-14. Przeprowadzono 4 serie pomiarowe zmienności
dobowej składu izotopowego węgla i tlenu w atmosferycznym CO? na Kasprowym Wierchu i
w Zakopanem (praca magisterska).

3.Kontynuowano pomiar składu izotopowego węgla w atmosferycznym CO2 w oparciu o pobór próbek
w systemie ciągłym w powietru krakowskim.

Wyniki pomiarów stężenia i składu izotopowego metanu i dwutlenku węgla przedstawiono w referacie na
Sympozjum MAEA w Wiedniu.

4.Ocena emisji metanu do atmosfery w wybranych rejonach Polski Południowej.

Zespół: A.Korus, J.Lasa

Finansowanie: Badania własne

Publikacje: [6]

W ramach tego tematu badano ilość, wielkość i lokalizację źródeł metanu na terenie Podhala.

II. Rozwój metod chromatografii gazowej.
Opracowanie niskoszumowych chromatograficznych układów detekcyjnych dla potrzeb
śladowych analiz powietrza.

Zespół J.Rosiek

Finansowanie: Badania statutowe

Celem pracy było obniżenie poziomu szumów komercyjnych układów detekcyjnych stosowanych w
monitoringu powietrza. Zbadano możliwość ograniczenia szumów poprzez cyfrową filtrację falkową
chromatogramów. Napisany został program komputerowy przetwarzający dane z chromatografu Hewlett-
Packard 6890. Filtr falkowy redukuje szumy dziesięciokrotnie.
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III. Pomiary składu izotopowego CO2 z emisji glebowej.

Zespół: K.Różański, Z.Gorczyca, T.Kuc PL9901043

Finansowanie: Badania statutowe

Skonstruowano i wykonanano testowy egzemplarz próbnika polowego. Zakończono wstępne prace nad
systemem pomiaru radiowęgla w małych próbkach. Wyniki przedstawiono na XVI Konferencji
Radiowęglowej w Groningen, Holandia.

IV. Datowanie profili torfów metodą Pb-210. 111 III |||||||]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zespół: P.Wachniew PL9901044

Finansowanie: badania statutowe

Prowadzone badania są związane z wykorzystaniem torfów do określenia zanieczyszczenia środowiska
metalami ciężkimi w przeszłości. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Zakładem Analiz
Radiometrycznych WFiTJ AGH oraz Instytutem Atomowym Uniwerstetu w Wiedniu.

V. Badania nad izotopowymi efektami kinetycznymi w procesie wytrącania CaCO3.

= Zespół: M.Duliński

H H Finansowanie: Prace własne, grant KBN, NFOŚ i GW

= g Badania te mają na celu określenie zależności izotopowych w procesie wytrącania CaCO3 w różnych
^ ^ i - warunkach naturalnych. Wykonano pomiary składu izotopowego tlenu w silnie zgazowanych wodach
^ ^ § karpackich (źródła nie ujęte) oraz stowarzyszonych z nimi osadach, które wraz z mierzoną temperaturą
^ ^ ^ wody wskazały na brak równowagi izotopowej w badanych układach. Przy użyciu specjalnie
^ = o. skonstruowanych dwukomorowych pojemników dokonano poboru prób wód leczniczych Krynicy,
= = Żegiestowa i Złockiego w celu określenia składu izotopowego węgla. Przeprowadzone analizy wstępne
^ = sugerują zróżnicowany skład izotopowy węgla w złożowym CO2, jednakże mieszczący się w obszarze

wrtości spodziewanych dla CO? pochodzenia metamorficznego.

VI. Badania izotopowe dla celów hydrogeologii.

s Zespół: T.FIorkowski, K.Różański.J.Grabczak, T.Kuc, M.Duliński, A.Zuber

§ H CD Finansowanie: Badania statutowe, zlecenia zewnętrzne.

5 ° Publikacje: [1,2,13,14]
= o
^ = O) a).Kontynuowano 22-letni monitoring izotopowy (tiyt, izotopy trwałe wodoru i tlenu) opadów
I H 3 atmosferycznych ze stacji meteorologicznej Kraków-Balice. Wyniki pomiarów są wykorzystywane w kraju,
^ g G- a także wraz z podstawowymi danymi meteorogicznymi są przekazywane do banku danych
^ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

b).Uruchomiono nowy system wzbogacania izotopowego próbek wody dla pomiarów stężenia trytu
składający sie z zestawu cel elektrolitycznych (500 ml), systemu chłodzenia wraz ze stabilizacją
temperatury, stabilizowanego zasilacza, elektronicznego układu pomiaru ładunku wraz z automatycznym
wyłączaniem.

c).Kontynuowano prace w zakresie zastosowania izotopów (wodoru, tlenu i węgla) w badaniach
hydrogeologicznych we współpracy z różnymi instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi,
usługowymi oraz eksploatacyjnymi (kopalnie w liczbie ok.20, do najważniejszych należą UMK Toruń,
UMCS Lublin, PAN Kraków, PAN Warszawa, GIG-Katowice, Przedsiębiorstwa Geologiczne Gdańsk i
Kraków, Kopalnie Soli w Wieliczce i Kłodawie - ponad 20-letnia współpraca i in.). Badania m.in.
pochodzenia i wieku wód słodkich, mineralno-leczniczych oraz termalnych obejmowały praktycznie
obszar całego kraju. Najintensywniejsze rozpoznanie prowadzono dla Pobrzerza Zachodniego Bałtyku, na
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Niżu Polskim (w szczególności Niecka Mazowiecka), w kopalniach Górnego i Dolnego Śląska, w rejonie
Opola, Krakowa.Lublina i Karpat Centralnych (w szczególności dla Krynicy i Szczawnicy).

Wykonano także prace analityczne zlecone przez MAEA (Wiedeń) i Holandię w projektach dla Etiopi,
Tunezji, Zambii i Syrii.

Sumarycznie zanalizowano dla powyższych celów ok. 35J)0 f}i£b wody na skład izotopowy wodoru i
tlenu, ok. 300 prób na stężenie trytu i ok. 35 prób na izotopy C i C.

VI. Pomiary radiowęgla dla celów diagnostyki medycznej.

Z e S p Ó ł : T K U C P L 9 9 0 1 0 7 0
Finansowanie: Badania statutowe

Publikacje: [8,9,10,11,12]

W ramach współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej dokonano pomiarów stężenia radiowęgla w
próbkach testu oddechowego dla diagnozowania Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym
pacjentów. Pomiary obejmowały zarówno próbki gazowe (CO2) jak i ciekłe (mocz) o różnej aktywności.

Przewody Doktorskie

Mirosław Zimnoch:
Badanie składu izotopowego dwutlenku węgla w środowisku
Promotor: T.FIorkowski Obrona: 9.05.1997

Jerzy Mirosław:
Stosunki izotopowe metanu w atmosferze Krakowa
Promotor: K.Różański Obrona: 19.09.1997

ó V Prace magisterskie

1. J.Mistygacz:
Opracowanie i optymalizacja układu do pomiaru freonów F11 i F12 w powietrzu.
Opiekun: I.Śliwka Obrona : 3.07. 1997

2. A.Tokarz:
Badania nad możliwością wykorzystania SF5 jako znacznika w pomiarach wieku wód.
Opiekun: J.Lasa Obrona: 3.07.1997

3. T.Kiczmar:
Analiza Fouriera sygnału modulatora paramagnetycznego.
Opiekun: J.Rosiek Obrona: 25.09.1997

4. R.Furczan:
Opracowanie programu komputerowego do sterowania i obróbki sygnału analizatora SF6.
Opiekun: J.Rosiek Obrona: 30.09.1997

5. M.Kozak:
Ocena emisji metanu w wybranych terenach podmokłych w rejonie Podhala.
Opiekun: A.Korus Obrona: 2.12.1997

6. A.Brutkiewicz:
Linia do ekstrakcji CO2 z wody dla jednoczesnego wyznaczania składu izotopowego rozpuszczonego
węgla nieorganicznego i tlenu.
Opiekun: P.Wachniew Obrona: 17.12.1997
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Działalność organizacyjna

Prof.T.FIorkowski jest członkiem:
Senatu AGH
Rady d/s Atomistyki (Przewodniczący Sekcji)
Komitetu przy Prezydium PAN "Global Change"
Komitetu Redakcyjnego Zeszytów PAN "Enviroment of Poland and Global Change"
Redakcji czasopisma "Applied Radiation and Isotopes", Elsevier Oxford

Prof.J.Lasa jest członkiem:
Komisji Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Komisji Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej PAN (przewodniczący)

Publikacje

b. publikacje

1. B.Yehdegho, K.Różański, H.Zojer, W.Stichler,
Interaction of dredging lakes with the adjacent groundwater field: an isotope study,
J.of Hydrology 192, 247-270 (1997)

2. P.Wachniew, K.Różański,
Carbon budget of a mid-latitude, groundwater-controlled lake: Isotopic evidence for the importance of
dissolved inorganic carbon recycling,
Geochim.Cosmochim.Acta,61, 2453-2465 (1997)

3. .K.Różański,S.Johnsen, U.Schotterer, L.G.Thompson,
Reconstruction of past climates from stable isotope records preserved in continental archives,
Hydrologicai Sciences Journal, 42(5), 725-745 (1997)

c) materiały konferencyjne

4. I.Śliwka, J.Lasa:
Optymalizacja układu analizującego związki chlorowcowe aktywne w niszczeniu ziemskiej warstwy
ozonowej, Chromatografia i inne techniki separacyjne w eko-analityce,
Wyd Uniwerstetu Mikołaja Kopernika , Toruń 1997, 199-207

5. J.M.Nęcki, J.Lasa:
Pomiary gazów cieplarnianych na Kasprowym Wierchu,
Wyd.Uniwerstetu Mikołaja Kopernika , Toruń 1997, 217-223

6. A.Korus, M.Kotarba, H.Sechman, J.Lasa:
Metan w atmosferze ziemskiej: Udział Polski Południowej w emisji metanu do atmosfery,
Wyd.Uniwerstetu Mikołaja Kopernika , Toruń 1997, 191-197

7. J.Lasa, I.Śliwka,
Warianty pracy detektora wychwytu elektronów,
Wyd.Uniwerstetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997,155-183
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8. Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska, M.Schlegel-Zawadzka, B.Witkowska, A.Cienciała, AJung,
T.Kuc,
Frequency of occurence of IGG against Helicobacter Pylori in the blood serum of patients with giant
adenoma of the large intestine,
J.of Physiology and Pharmacology, 48, Suppl.1,61 (1997)

9. Z.Kopański, J.Brandys, M.Wasilewska-Radwańska, M.Schlegel-Zawadzka, A.Cienciała, A.Jung,
T.Kuc,
Helicobacter Pylori infection and the concentration of bile acids in the gastric juice in patients after
cholecystectomy,
J.of Physiology and Pharmacology, 48, Suppl.1, 60, (1997)

10. M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański, J.Micherdzinski,
Radiological hazard in diagnostication of Helicobacter Pylori with the C-14 active urea,
Medical and Biological and Engineering and Computing, 35, Suppl.Part2,1123 (1997)

11. Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, J.Micherdzinski, A.Cienciała, M.Schlegel-
Zawadzka,
Influence of the Helicobacter Pylori infection in the mouth on the activity of C-14 in the exhaled air -
examination with the use of the urea breath test,
Medical and Biological and Engineering and Computing, 35, Suppl.Part2, 815 (1997)

12. Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, M.Schlegel-Zawadzka, J.Micherdzinski,
A.Cienciała,
Analytic credibility of the results of selected radionuclide tests to diagnose of the Helicobacter Pylori
infection,
Medical and Biological and Engineering and Computing, 35, Suppl.Part2, 815 (1997)

13. K.d'Obyrn, J.Grabczak, A.Zuber,
Mapy składów izotopowych infiltracji holoceńskiej na obszarze Polski,
Mat.Symp."Współczesne Problemy Hydrogeologii", J.Górski i E.Liszkowska (Red.), T.VIII,
Wyd.WIND-J.Wojewoda, Wrocław, 1997, 331-333

14. A.Zuber, K.Osenbrueck, S.M.Weise, H.Pajnowska, J.Grabczak,
Wstępne określenie wieku i temperatury zasilania wód w piaskach oligoceńskich niecki mazowieckiej
metodami gazów szlachetnych,
Mat.Symp."Współczesne Problemy Hydrogeologii", J.Górski i E.Liszkowska (Red.), T.VIII,
Wyd.WIND-J.Wojewoda, Wrocław, 1997,409-411

Konferencje

I. Zagraniczne:

1. International Symposium on Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental
Changes in the Hydrosphere and the Atmosphere, Wiedeń 14-18.04.1997
Referaty :

a) J.Mirosław, T.FIorkowski, J.M.Nęcki, M.Zimnoch, A.Korus, R.Neubert, M.Schmidt: Isotopic
composition of CO2 and CH4 in the heavily polluted urban atmosphere and in the remote mountain
area (Southern Poland).

b) M.Garcia, V.Villalba, LAraguas Araguas, K.Różański: The role of atmospheric circulation patterns
in controlling thr regional distribution of stable isotope content in precipitation - preliminary results
from two transects in the Ecuadoriam Andes.

c) K.Froehlich, R.Kipfer, K.Różański: Isotope study of the Kaspian Sea.

83



d) A.Adler, D.Rank, LAraguas Araguas, K.Froehlich, K.Różański, W.Stichler: Hydrological parameters
and climatic signals derived from long-term tritium and stable isotope series in the Danube.

2. 16th International Radiocarbon Conference, Groningen, Holandia, 16-20.06.1997
Postery:

a) T.Kuc, M.Zimnoch: Variation of the CO2 sources and sinks in Southern Poland in the last decade
derived from carbon isotope composition.

b) Z.Gorczyca, K.Jeleń, T.Kuc: Gas counting system for radiocarbon dating of small samples in the
Krakow laboratory.

3. Międzynarodowa Konferencja Zastosowań Metod Izotopowych, Pocos de Caldas (Brazylia). 18-
22.08.1997
Referat zaproszony: K.Różański: Anthropogenic radionuclides in the Global Change research.

4. Third International Mini Conference: Paleowaters, Recharge Temperatures and Climate,
Kastanienbaum (Szwajcaria), 1-4.09.1997
Referat: K.Różański: Speleothems as archives of paleoinfiltration waters and recharge temperatures.

5. International Conference MAEGS -10, Challenges to Chemical Geology, Kariove Vary (Czechy),
1-5.09 1997
Referat: K.Różański, P.Wachniew: Quantitative paleoenvironmental reconstructions on continents
based on ^ C and ^°O isotope compositions of lacustrine calcite.

6. Group Training in Isotope Hydrology Techniques, IAEA Wiedeń (Austria), 7-14.09.1997
Zaproszone wykłady: K.Różański

7. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Nicea (Francja), 14-19. 09.1997
Referaty:

a) M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański, J.Micherdziński: Radiological hazard in
diagnostication of Helicobacter pylori with the 1 4 C active urea.

b) Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska A.Jung, T.Kuc, J.Micherdziński, A.Cienciała, M.Schlegel-
Zawadzka: Influence of the Helicobacter pylori infection in teh mouth on the activity of ^ C in
exhaled air-examination with the use of the urea breath test.

c) Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, M.Schlegel-Zawadzka, J.Micherdziński,
A.Cienciła: Analytic credibility of the results of selected radionuclide tests to diagnose of the
Helicobacter pylori infection.

8. Consultants Meeting on Preparation of Teaching Material in Isotope Hydrology, IAEA Wiedeń
(Austria), 25-28.11.1997
Udział: K.Różański
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II. Krajowe:

1. Helicobacter pylori infection and gastric pathology, Kraków, 25-26.04.1997
Referaty:

a) Z.Kopański, M.Wasilewska-Radwańska, M.Schlegel-Zawadzka, B.Witkowska, A.Cienciała, A.Jung,
T.Kuc: Frequency of accurance of IGG against Helicobacter pylori in the blood serum of patients with
giant ademona of the large intestine.

b) Z.Kopański, J.Brandys, M.Wasilewska-Radwańska, M.Schlegel-Zawadzka, A.Cienciała, A.Jung,
T.Kuc: Helicobacter pylori infection and the concetration of bile acids in the gastric juice in patients
after cholecystostomy.

2. VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Współczesne Problemy Hydrogeologii", Kiekrz k.Poznania,
4-6.09.1997
Referaty:

a) K.d'Obryn, J.Grabczak, A.Zuber: Mapy składów izotopowych infiltracji holoceńskiej na obszarze
Polski.

b) A.Zuber, K.Osenbrueck, S.M.Weise, H.Pajnowska, J.Grabczak: Wstępne określenie wieku i
temperatury zasilania wód w piaskach oligoceńskich niecki mazowieckiej metodami gazów
szlachetnych.

3. IV Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne "Chromatografia i inne techniki separacyjne w eko-
analityce, Toruń, 16-19.09.1997
Referaty:

a) J.Lasa, I.Śliwka: Warianty pracy detektora wychwytu elektronów.

b) A.Korus, M.Kotarba, H.Sechman, J.Lasa: Metan w atmosferze ziemskiej.

c) I.Śliwka, J.Lasa: Optymalizacja układu analizującego związki chlorowcowe aktywne w niszczeniu
ziemskiej warstwy ozonowej.

d) J.Nęcki, J.Lasa: Pomiary gazów cieplarnianych na Kasprowym Wierchu.

4. Ogólnopolskie Seminarium "Wyznaczanie stref oddziaływania składowisk odpadów na podstawie
monitoringu, Kraków, 29.09.1997
Organizator: J.Lasa

5. IV Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego "Naturalne Zagrożenia w Kopalniach
Soli", Ślesin k.Konina, 16-18.10.1997
Referat: M.Duliński, A.Gariicki, J.Grabczak, A.Zuber: Badania izotopowe pochodzenia wód w
polskich kopalniach soli.

6. Ogólnopolskie Szkolenie Uzdrowiskowych Służb Geologicznych, Krynica, 9-10.12.1997
Referaty:

a) M.Duliński: Problem składu izotopowego dwutlenku węgla w wodach leczniczych Krynicy.

b) A.Zuber,W.Ciężkowki, J.Dowgiałto, J.Grabczak, M.Duliński: Czasy dopływu do ujęć wód mineralnych
Krynicy oszacowane ze zmian czasowych stężeń trytu oraz składu izotopowego.
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7. X Krajowa Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna", Warszawa, grudzień
1997
Referaty:

a) M.Wasilewska-Radwańska, A.Łapa, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański: System bazy danych dla diagnostyki
Helicobacter pylori metodą testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego C-14.

b) M.Wasilewska-Radwańska, A.Jung, T.Kuc, Z.Kopański, A.Cienciała, B.Witkowska: Diagnostyka
zakażeniem Helicobacter pylori metodą testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego C-14.
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ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ

Tematyka naukowa zakładu obejmuje dwa kierunki: (A) badania teoretyczne ciał stałych,
głównie magnetyków i półprzewodników, oraz (B) badania teoretyczne procesów fizycznych w
strukturach biologicznych. Badania te realizowane są we współpracy z grupami doświadczalnymi oraz
ośrodkami zagranicznymi.

Podstawowe teoretyczne metody badawcze stosowane w Zakładzie to: procedury wariacyjne,
wyspecjalizowane techniki numeryczne rozwiązywania równań macierzowych, technika automatów
komórkowych, symulacje komputerowe metodami Monte Carlo i dynamiki molekularnej. W Zakładzie
tworzone są wysoko wyspecjalizowane pakiety programów komputerowych do rozwiązywania
konkretnych problemów fizycznych, które wynikają z potrzeb doświadczalników lub atrakcyjności
tematyki. Pracownicy zakładu współpracują z zagranicznymi i krajowymi zespołami badawczymi, m.
in. z uniwersytetów w Antwerpii, Metz, York, Saragossie, San Sebastian, Kolonii, oraz z Instytutu
Fizyki PAN i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997

Kierownik:
prof, dr hab.

Pracownicy naukowi:
prof, dr hab.
dr hab.
dr
dr inż.
dr inż.
mgr inż.

Doktoranci:
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.

Andrzej Maksymowicz

Janusz Adamowski
Krzysztof Kułakowski
Stanisław Bednarek
Mariusz Kopeć
Krzysztof Morstin
Grażyna Krupińska

Krzysztof Malarz (II rok)
Bartłomiej Szafran (II rok)
Tomasz Sitkowski (I rok)
Jacek Dunin-Wąsowicz (I rok)

profesor zwyczajny

profesor nadzwyczajny
profesor nadzwyczajny
adiunkt
adiunkt
adiunkt
asystent (na urlopie)

opiekun prof. A. Maksymowicz
opiekun prof. J. Adamowski
opiekun prof. A. Maksymowicz
opiekun prof. J. Adamowski

I Działalność naukowa Zakładu:

A. Badania teoretyczne ciał stałych

A1. Badania teoretyczne magnetyków

Zespół: A.Maksymowicz (kierownik tematyki), M.Antoniuk, BKawecka-Magiera, M.Kopeć,
K.Kułakowski, K.Malarz.

Finansowanie: działalność statutowa WFiTJ, badania własne WFiTJ, dotacja KBN na współpracę
międzynarodową, granty KBN

Współpraca: M.Magdoń (Akademia Rolnicza), Uniwersytet w Yorku, Uniwersytet w Saragossie,
Uniwersytet Kraju Basków w San Sebastian, Uniwersytet w Kolonii

Publikacje: [2-4,7-10,13,14]
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Opis: W roku 1997 kontynuowano badania teoretyczne własności magnetyków. W pracach [2,9]
zbadano wpływ sprzężenia magnetoelastycznego na statyczne i dynamiczne zachowanie układów
modelowych spinów zlokalizowanych. Przeprowadzono obliczenia magnetostrykcji dla konkretnych
układów pasmowych [3,4] motywowanych współpracą z grupami doświadczalnymi. Przeprowadzono
też obliczenia efektu magnetoobjętościowego w układach ziemia rzadka-mangan [8, K-7b, K-8].
Obliczenia te po raz pierwszy odtworzyły wartości eksperymentalne zmiany objętości próbki dla
szeregu ziem rzadkich. Zinterpretowano wyniki doświadczalne anomalii pola koercji w drutach
amorficznych jako wynik spiralnej struktury domenowej [7]. Struktura domenowa drutów była także
dyskutowana w pracach [K-12, K14]. Na konferencji [K-9] prezentowano przykłady zastosowań
formalizmu automatów komórkowych do zagadnień fizyki powierzchni, rozprzestrzeniania się
uszkodzeń w YMn2 oraz korelacji w szkłach spinowych. Na konferencji [K-15] przedstawiono
obliczenia krzywej namagnesowania w modelu przypadkowej anizotropii, zastosowanego do układów
nanokrystalicznych.

A2. Badania teoretyczne półprzewodników

Zespół: J. Adamowski (kierownik tematyki), S. Bednarek, B. Szafran, J. Dunin-Wąsowicz

Finansowanie: działalność statutowa WFiTJ, badania własne WFiTJ, dotacja KBN na współpracę
międzynarodową, grant Komisji Unii Europejskiej, grant KBN

Współpraca: Uniwersytet w Metz, Uniwersytet (UIA) w Antwerpii, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Publikacje: [1,5,6,12,15,16]

Opis: W ramach teorii stanów domieszkowych w półprzewodnikach litych, podano wyjaśnienie
teoretyczne następujących obserwowanych doświadczalnie zjawisk: anomalny przebieg poziomów
donorowych w kryształach GaAs typu n poddanych działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego
[5] oraz metastabilność ujemnie naładowanych centrów donorowych w GaAs [12]. Ponadto
przewidziano teoretycznie występowanie długozasięgowej statycznej deformacji sieci krystalicznej
wokół centrów donorowych o silnej lokalizacji elektronu [12] oraz zastosowano metodę superkomórek
do opisu tej deformacji i podano warunki stosowalności metody [K-6a].

W ramach badań teoretycznych własności elektronowych kwantowych nanostruktur
półprzewodnikowych, opracowano modelowy opis teoretyczny cylindrycznych kropek kwantowych
w poiu magnetycznym [6] oraz wyznaczono widmo stanów dwuelektronowych [K-5] i ujemnych jonów
donorowych [16,K-6b] w sferycznych kropkach kwantowych.

Przeprowadzono symulację komputerową powstawania stabilnej struktury kropki kwantowej metodą
symulowanego wyżarzania [K-10].

J. Adamowski prezentował wykład zaproszony [K-1] podczas międzynarodowej konferencji naukowej
w Trento.

Ukończona została rozprawa habilitacyjna S. Bednarka [1],

B. Badania teoretyczne procesów fizycznych w strukturach biologicznych

Zespół: K.Kułakowski (kierownik), A.Maksymowicz, M.Kopeć, T.Sitkowski, M.Kowal.

Finansowanie: działalność statutowa WFiTJ

Współpraca: Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet w Saragossie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN w Warszawie.

Publikacje: [11,15]

Prowadzono badania ruchliwości komórek układu odpornościowego prezentowane w pracy [11].
Współpraca obejmowała opracowanie i zaimplementowanie algorytmu analizy tekstury zdjęcia
mikroskopowego celem wyodrębnienia obrysu słabo kontrastujących z otoczeniem komórek.
Opracowany system umożliwia diagnozowanie rzadkich chorób układu odpornościowego.

Praca [K-11] opisuje rezultaty badań symulacji komputerowej układu genetycznego populacji przy
użyciu modelu Penny. Wykazano m.in. istnienie niestabilności populacji w funkcji koncentracji
początkowej mutacji.



Raport [15] jest wynikiem współpracy z Wydziałem Medycyny Uniwersytetu w Saragossie (Hiszpania),
gdzie prowadzone są badania aktywności neuronów ślimaka winniczka. Opisana w raporcie symulacja
jest wstępnym etapem badań, które mają być w przyszłości tematem planowanej pracy doktorskiej.

Rozprawy habilitacyjne

1 .Stanisław Bednarek

„Jednoelektronowe i dwuelektronowe silnie i słabo zlokalizowane stany donorowe w
półprzewodnikach"
(kolokwium habilitacyjne w dniu 1.12.1998 zakończyło się wynikiem pozytywnym i nadaniem przez
Radę Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej stopnia naukowego doktora habilitowanego)

Prace magisterskie

1 .Zbigniew Trybulec, fizyka komputerowa
Computer simulation of magnetization profile in Ising model,
opiekun pracy: prof, dr hab. Andrzej Maksymowicz

2.Radosław Leśniak, fizyka techniczna
Symulacja zanieczyszczenia jeziora
opiekun pracy: prof, dr hab. Andrzej Maksymowicz

3.Marian Żurek, fizyka komputerowa
Gas control system for the B1 test beam,
opiekun pracy: prof, dr hab. Andrzej Maksymowicz

4.Bartłomiej Spisak, fizyka komputerowa
Modelowy opis własności elektronowych półprzewodnikowej kropki kwantowej,
opiekun pracy: prof, dr hab. Janusz Adamowski

5.Jacek Dunin-Wąsowicz, fizyka komputerowa
Symulacja komputerowa własności strukturalnych kropki kwantowej metodami dynamiki
molekularnej i symulowanego wyżarzania,

opiekun pracy: prof, dr hab. Janusz Adamowski

Zaproszeni goście

Prof. Dietrich Stauffer, Uniwersytet w Kolonii
Prof. Bernard Stebe i Dr. Francis Dujardin, Uniwersytet w Metz
Mr. Ismail Essaoudi, Uniwersytet w Meknes, Maroko

lUJ Publikacje

a) książki
1. S. Bednarek

„Jednoelektronowe i dwuelektronowe silnie i słabo zlokalizowane stany donorowe w
półprzewodnikach"
(rozprawa habilitacyjna wydana przez WFiTJ AGH, Kraków, 1997)
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b) publikacje

2. B.Kawecka-Magiera, A.Z.Maksymowicz, K.Kułakowski and A.Lenda
Exchange magnetostriction in disordered 2d Ising ferromagnets
Acta Physica Polonica 91, 297-301 (1997)

3. C.Abadia, A.del Moral, P.A.AIgarabel and K.Kułakowski
Magnetostriction of the itinerant uniaxial ferromagnet Y2Fe14B
J.Appl.Phys. 81 (1997) 5702

4. L.Dominguez, A.Samojednik and K.Kułakowski
Linear magnetostriction near Curie temperature: Analytical calculations
J.Appl.Phys. 81 (1997)4149

5. S. Bednarek, J. Adamowski
Coexistence of weakly and strongly localized donor states in semiconductors
Phys. Rev. B 55, 2195-2206 (1997)

6. J. Adamowski, B. Spisak
Two-electron quantum dots in magnetic field
Acta Phys. Polon. A 92, 695-698 (1997)

7. P.Aragoneses, J.M.Blanco, L.Dominguez, J.Gonzalez and K.Kułakowski
Influence of the helical anisotropy on the bistable behavior of amorphous wires
J.Magn.Magn.Mater. 168 (1997) 177

8. K.Kułakowski and A.del Moral
Simple model calculation of volume magnetostriction in RE-Mn2 cubic Laves phases at T=0
Phys.Rev.B 56 (1997) 8928

9. M.Antoniuk and K.Kułakowski
A dynamic phase diagram of the planar Ising antiferromagnet
Physica A 242 (1997) 219

c) materiały konferencyjne

10. A.Z.Maksymowicz, Z.Trybulec, B.Kawecka-Magiera and M.S.Magdon
Ising model calculations of magnetization profile in thin magnetic film
High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Conference, 5-8 November 1997,
Krakcw

11. A.Korzyńska, A.Nechay, P.Mazur, D.Piętka and M.Kowal
Computer aided microscopy system in investigation of cell's motility
Proc.IV European Conf. on Engineering and Medicine, Warsaw, 25-28 May 1997

12. S.Bednarek, and J.Adamowski
Shallow-level donor states of strong and weak localization
Proc. 7th Int. Conf. on Shallow-Level Centers in Semiconductors, ed. C.A.J. Ammerlaan and B.
Pajot (World Scientific, Singapore, 1997), pp. 55-66.

13. A.Z.Maksymowicz, K.Malarz, M.S.Magdon, S.M.Thompson, J.S.S.Whiting
Computer simulation of anisotropic thin film growth
High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Conference, 5-8 November 1997,
Krakow

14. A.Z.Maksymowicz, K.Malarz, G.Nagel and M.S.Magdon
Structural correlations in growing thin films surfaces
High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Conference, 5-8 November 1997,
Krakow

15. S.Bednarek, J. Adamowski
Long-range lattice relaxation for donor centers in supercell method
Materials Science Forum 258-263 (1997) 1287
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16. B.Szafran, J.Adamowski, B.Stabe
Ground and excited states of D- centres in semiconductor quantum dots
Materials Science Forum 258-263 (1997) 1707

d) inne

17. M.Kowal
Simulation of biological membrane conductivity
raport w formie manuskryptu

Konferencje

1. International Workshop on Critical Stability of Few-Body Quantum Systems, Trento,
February 3-14, 1997

J. Adamowski „Review of few-body problems in solid-state physics" - invited lecture

2. XXVI International School on Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, June
6-13, 1997

J. Adamowski, B. Spisak [6]

3. High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Conference, 5-8 November 1997,
Krakow
a) A.Z.Maksymowicz, Z. Trybulec, B.Kawecka-Magiera and M.S.Magdoń [10]
b) A.Z.Maksymowicz, K.Malarz, M.S.Magdoń, S.M.Thompson, J.S.S.Whiting [13]
c) A.Z.Maksymowicz, K.Malarz, G.Nagel and M.S.Magdoń [14]

4. Proc.IV European Conf. on Engineering and Medicine, Warsaw, 25-28 May 1997
A.Korzyńska, A.Nechay, P.Mazur, D.Piętka, M.Kowal [11]

5. National Symposium on Crystalline Microstructures, Poznań, July 2-4, 1997
B. Szafran, J. Adamowski, S. Bednarek, B. Stebe „Formation of bound electron pairs in
semiconductor quantum dots"

6. 19th International Conference on Defects in Semiconductors, Aveiro, Portugal, July 21-25,
1997
a) S. Bednarek, J. Adamowski [15]
b) B. Szafran, J. Adamowski, B. Stebe[16]

7. Third Join Korean-Polish Seminar on Physical Properties of Magnetic Materials, Krakow, August
26-28, 1997
a) M.S Magdoń and A.Z.Maksymowicz - (invited) On influence of chemical order on
magnetostriction
b) M.Antoniuk and K.Kułakowski - (invited) Dynamical disorder in Ising magnetic structures

8. International Seminar on Phase Transitions & Critical Phenomena, Poznań, 4-6 December 1997
K.Kułakowski - (invited) Magnetovolume effect and damage spreading in YMn2

9. Konferencja Fizyki Komputerowej, 24-26 listopada, 1997, IFJ, Kraków
M.Antoniuk, M.Gródecki, B.Kawecka-Magiera, K.Kułakowski, A.Z.Maksymowicz i K.Malarz -
Kilka zastosowań automatów komórkowych

10. Konferencja Fizyki Komputerowej, 24-26 listopada, 1997, IFJ, Kraków
J. Dunin-Wąsowicz, J. Adamowski „Metoda symulowanego wyżarzania dla półprzewodnikowej
kropki kwantowej"

11. 18th International Conference on Medical and Biological Engineering, and 11th International
Conference on Medical Physics, 14-19 September 1997, Nice
A.Z.Maksymowicz, M.Bubak, T.Sitkowski, D.Stauffer and M.Kopeć -Simulation of biological
ageing for Penna model
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12. lntermag'97, New Orleans, Louisiana, April 1-4,1997
P.Aragoneses, J.M.Blanco, L.Dominguez, J.Gonzalez and K.Kułakowski - Influence of the
torsional strain on the large Barkhausen jump in stress annealed CoFeSiB amorphous wire

13. International Conference on Future Nuclear Systems, 5-10 October 1997, Yokohama, Japan
S.Taczanowski, M.Kopeć - Neutronie Study of Accelerator-Driven Transmutation Systems

14. International Conference on Magnetism, July 25-30 1997, Cairns, Australia.
P.Aragoneses, J.M.Blanco, L.Dominguez, J.Gonzalez and K.Kułakowski - Evidence of a negative
tensile stress frozen in a CoSiB amorphous wire

15. Jornadas Hispano-Francesas de Nuevos Materiales, Grenoble, November 27-29, 1997
G.R.Aranda, K.Kułakowski and J.Gonzalez - Approach to the magnetic saturation in
nanocrystalline ferromagnets in the random anisotropy model
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ZAKŁAD GEOFIZYKI JĄDROWEJ
Zakład zajmuje się rozwijaniem metod i przyrządów, które wydają się być niezastąpione

w unowocześnianiu jądrowych metod pomiarowych i interpretacyjnych pozwalających na kompleksowe i
szybkie rozpoznanie geofizyczne badanych złóż.
Istotną tematyką zakładu jest doskonalenie metod pomiarowych dotyczących pomiarów zawartości
izotopów naturalnie promieniotwórczych w skałach.glebie .wodzie .powietrzu.

Przy rozwiązywaniu tych zagadnień współpracowano z :Zakładem Elektroniki Jądrowej, Zakładem
Geofizyki Wydz. GGiOŚ; Samodzielną Pracownią Ochrony Przed Promieniowaniem - IFJ, Zakładem
Fizyki Jądrowej i Zastosowań Univ.Śląskiego.

Podjęto badania efektów biologicznych napromieniowania neutronami - przy współpracy
z Zakładem Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej IFJ.

Kontynuowano badania dotyczące fuzji lekkich jąder przy zastosowaniu metody katalizy
mionowej, współpracując z: IFJ im. H.Niewodniczańskiego Kraków; ZIBJ Dubna; Physics
Institute,University of Fribourg, Szwajcaria; Meson Facility TRIUMF,Vancouver.Canada; Ins.Nazionale di
Fisica Nucieare,Italia; High Current Electronics Institute, Tomsk,Rosja; ZPE - WFiTj

Skład osobowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r) :

Kierownik:
prof, dr hab. Edward Chruściel profesor nadzwyczajny

Pracownicy naukowi:
prof.dr hab. inż. Andrzej Kreft profesor nadzwyczajny
dr inż. Stefan J.Kaiita adiunkt
dr inż. Wojciech Przybyłowicz adiunkt

(przebywa, National Accelelator Centre Faure w RPA)
dr inż. Nguyen Dinh Chau adiunkt
dr Jan Woźniak adiunkt
mgr Andrzej Bolewski asystent
dr inż. Marek Ciechanowski asystent
mgr inż. Paweł Jodłowski asystent

Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni:
dr Ireneusz Tomza specj. n-t

Franciszek Pach technik

Działalność naukowa Zakładu:

1. Pomiary parametrów jądrowych skał

a) Pomiary promieniotwórczości naturalnej próbek stałych.

Zespół: P.Jodłowski, S.Kalita (kierownik)

Finansowanie: badania statutowe

Współpraca: Samodzielna Pracownia Ochrony Przed Promieniowaniem - IFJ Kraków

Publikacje: [24]
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1. Kontynuowano rutynowe pomiary zawartości K, Ra, Th w różnego rodzaju materiałach
(odpady przemysłowe, surowce mineralne, próbki geologiczne) wykorzystywanych w produkcji materiałów
budowlanych. Badano również odpady przemysłowe, głównie z kopalń węgla kamiennego,
wykorzystywane jako materiał podsadzkowy. Oznaczenie zawartości izotopów radu w tych materiałach
miało na celu stwierdzenie, czy poziom radioaktywności nie przekracza norm określających
dopuszczalną promieniotwórczość materiałów podsadzkowych.

Przeprowadzono również pomiary promieniotwórczości produktów żywnościowych (miodu
pszczelego) mające na celu określenie zawartości Cs-134 i Cs-137 i zgodności tych zawartości
z normami Unii Europejskiej.

2. Opracowano półautomatyczną procedurę obliczania zawartości K, Ra, Th. Stosowany do
akwizycji danych program S100 firmy Canberra tworzy po każdym pomiarze zbiór („report") zawierający
dane pomiarowe takie jak: liczba zliczeń w odpowiednich przedziałach energetycznych, czas pomiaru,
masę próbki oraz nazwa próbki. Opracowano oryginalny program komputerowy KUTH5 wykorzystujący
„report" do automatycznego obliczania zawartości K, Ra, Th. Danymi wejściowymi dla programu jest
zbiór zawierający dane dla wzorców oraz wspomniany zbiór (report) zawierający dane dla próbki.
Efektem działania programu KUTH5 jest wydruk finalnych danych takich jak zawartość K, Ra, Th,
(w Bq/kg) obliczona na podstawie danych dla różnych energii, średnia zawartość K, Ra, Th, błędy
pomiaru oraz wartości współczynników kwalifikacyjnych fi i f2

3. W ramach współpracy międzyzakładowej brano udział w pracach mających na celu zbadanie
możliwości sporządzenia bilansu uzysku metali szlachetnych w trakcie flotacji miedzi. W ramach tych
prac przeprowadzono między innymi analizę składu chemicznego (reaktorowa analiza aktywacyjna)
kilkunastu próbek pobranych na różnych etapach procesu przeróbki miedzi w zakładach KGHM.

Rezultaty przedstawiono w pracy Petryki i wsp.[24]

Praca będzie kontynuowana

b) Doskonalenie metody pomiaru zawartości izotopów radu w wodzie

i Zespół: Nguyen Dinh Chau (kierownik), J.Niewodniczański, I.Tomza, E.Chruściel, A.Ochoński

i Finansowanie: badania statutowe
; oo

; g Współpraca: ZRPiZI, Zakład Fizyki Jądrowej i Zastosowań,Uniwersytet Slaski w Katowicach

i o Publikacje: [9]

3 Kontynuowano badania dotyczące oznaczania izotopów radu metodą pomiaru odzielnych
Q- natężeń promieniowania alfa i beta spektrometrem na ciekły scyntylator.

Procedura oznaczania izotopów radu składa się z trzech etapów: preparatyka chemiczna, pomiar na
spektrometrze oraz interpretacja wyników pomiarowych.
Mimo, że metodyka pomiaru zawartości izotopów radu jest ogólnie znana to jednak każdy z etapów
wymagał dopracowania szczegółów. Opanowanie tych szczegółów było treścią naszych badań
w bieżącym roku.

Okazało się, że istotne jest, aby po pierwszym wytrąceniu osadu w badanej próbce, w celu oczyszczania
od innych zanieczyszczeń radioizotopowych, osad ten szczególnie starannie rozpuścić w odpowiedniej
ilości roztworu EDTA (ilość ta jest zmienna w zależności od stopnia mineralizacji wody w próbce) i
ponownie wytrącać osad wtórny kwasem octowym.

W procedurze pomiarowej wybór odpowiedniej wartości parametru PSA ( Pulse Shape Analysis) jest
bardzo ważny; niewłaściwy dobór tego parametru może wywoływać pozorne zwiększenie lub obniżenie
intensywności impulsów w kanałach alfa i beta, co powoduje niewłaściwe wyniki obliczeń zawartości
poszczególnych izotopów radu. Wartość parametru PSA zawsze jest ustalona podczas pomiaru próbki
wzorcowej zawierającej izotop radu 226 i jego produkty rozpadu. Do pomiaru tła w kanałach alfa i beta
wykorzystano próbkę preparowaną zwody destylowanej. Próbki wzorcową i tła należy zawsze
przygotować równocześnie z próbkami badanymi.
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Zawartość izotopu radu 226 można obliczyć z intensywności impulsów w kanale alfa, a dla radu 228
z intensywności impulsów w kanale beta. Ważną sprawą jest wydajność rejestracji cząstek beta. Jak
wiadomo, izotop radu 228 emituje cząstki beta o niskich energiach (energia maksymalna tych cząstek
beta wynosi 55 keV, czyli średnia około 20 keV). Z innej strony w laboratorium nie posiadano roztworu
wzorcowego izotopu Ra-228, z tych względów do oznaczania izotopu radu 228 wykorzystano pomiar
promieniowania beta emitowanego przez izotop aktynu 228, który emituje cząstki beta o energii
maksymalnej 2110 keV, czyli średniej około 700 keV. Porównując energie cząstek beta emitowanych
przez izotop aktynu 228 ( należy do grupy radu 228) i izotopy ołowiu 214 oraz bizmutu 214 ( które należą
do grupy radu 226) można powiedzieć, że wydajności rejestracji cząstek beta emitowanych z tych
izotopów są równe. Wydajność tę można obliczyć z pomiarów próbki wzorcowej izotopu radu 226. Dla
wyeliminowania wpływu impulsów wywołanych cząstkami beta emitowanymi przez izotop radu 228,
w procesie interpretacji liczono tylko impulsy zmierzone w zakresie energii od 60 keV do 3260 keV, co
odpowiada zakresowi kanałów od 300 do 1024 w spektrometrze. Widmo cząstek beta jest ciągłe,
opracowywano metodę uwzględnienia straty impulsów pochodzących od cząstek beta emitowanych przez
izotop aktynu 228 w zakresie energii od zera do 60 keV.

Ogólne zasady fizyczne i metodyka interpretacji wyników pomiarowych są opisane w pracy naszej grupy
Nguyen Dinh Chau i wsp.[9].

Nasz zespół uczestniczył w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych stężeń izotopów
radu 226 i radu 228 w próbkach wodnych, zorganizowanych przez Państwową Agencję Atomistyki.
Uważamy, że nasze wyniki dobrze zgadzają się z wynikami podanymi przez organizatorów, co
potwierdza poprawność naszej metodyki.

Praca będzie kontynuowana

c) Odwiert o we pomiary naturalnej promieniotwórczości - sPG
PL9901049

Zespół: E.Chruściel (kierownik), K.Pałka (ZEJ), T.Zorski (WGGiOŚ), J.Puchacewicz (BGW

Ziel.Góra), R. Gaczoł (ZEJ), T.Tora (ZEJ), H. Polański (WGGiOŚ).

Finansowanie: badania statutowe

Współpraca: Zakład Elektroniki Jądrowej; Wydz.G.G. i O.Ś; Baza Geofizyki Zielona Góra

Publikacje: [21]
Przy współpracy z Zakładem Elektroniki Jądrowej, Zakładem Geofizyki WGGiOŚ oraz Bazą

Geofizyki Wiertniczej w Zielonej Górze kontynuowano pomiary w odwiertach sondą do pomiaru
promieniowania gamma pierwiastków naturalnie promieniotwórczych - profilowanie sPG.

Wykonano pomiary w dziesięciu odwiertach. Pomiary te wykazały, że profilowanie sPG jest ciągle
atrakcyjną metodą, w szczególności do określenia parametrów złóż ropy naftowej i gazu. Przy okazji
jeszcze raz pojawił się problem kalibracji - dokładności określania parametrów modeli w Zielonej Górze.

Niektóre możliwości sPG przedstawiono w pracy naszej grupy Chruściel i wsp.[21]

Praca zakończona.

d) Pomiary makroskopowych parametrów neutronowych materiałów pochodzenia
geologicznego.

Zespół: A.Bolewski, M.Ciechanowski, A. Kreft (kierownik)
V PL9901050

Finansowanie: 1) działalność statutowa,
2) zlecenie z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
3) zlecenie z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (w ramach grantu KBN).

Współpraca: Zakład Geofizyka Kraków, Zakład Geofizyki WGGiOŚ AGH, Instytut Fizyki Jądrowej
w Krakowie

Publikacje: [19,39,40]
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1) Doskonalenie metodyki.

Prace dotyczące określania makroskopowych parametrów neutronowych skał, przekroju
czynnego absorpcji neutronów termicznych (La) i zdolności spowalniania neutronów, są prowadzone
w Zakładzie Geofizyki Jądrowej od ponad dziesięciu lat. Wydaje się, że urządzenia pomiarowe nie
wymagają już dalszych udoskonaleń i nadają się do rutynowych oznaczeń. Metodyka kalibracji tych
urządzeń i interpretacji wykonywanych pomiarów musi być natomiast modyfikowana w zależności od
rodzaju badanych skał. Podstawowa trudność polega na rozdzieleniu efektu absorpcji neutronów
termicznych od efektu termalizacji neutronów epitermicznych w próbce. W przypadku materiałów
pochodzenia geologicznego najskuteczniejszą okazała się metodyka polegająca ogólnie na
równoczesnym wyznaczaniu Za i £Zs w oparciu o wyniki dwóch pomiarów - jednego wykonywanego
w układzie czułym głównie na absorpcję neutronów termicznych, a drugiego w układzie czułym głównie
na termalizację neutronów termicznych w próbce. Interpretacja tych pomiarów oparta jest na porównaniu
z wzorcami przy zastosowaniu odpowiedniej procedury kalibracyjnej.

Prace wykonane w roku 1997 dotyczyły zagadnienia minimalizacji błędów oznaczeń La i ^Es
poprzez indywidualny dobór wzorców kalibracyjnych dla każdej badanej próbki. Pomysł takiego sposobu
obniżania błędów oznaczeń wiąże się ze znanym efektem charakterystycznym dla procedury
kalibracyjnej opartej na wielowymiarowej regresji liniowej, który polega na tym, że wielkości przedziałów
ufności wyznaczanych parametrów otrzymywane dla poszczególnych próbek zależą między innymi od
„odległości" danej próbki od „środka ciężkości" wzorców kalibracyjnych. Stosowanie indywidualnej
kalibracji dla każdej badanej próbki jest możliwe tylko w przypadku dysponowania licznym zbiorem
wzorów pokrywających znacznie większy obszar zmienności Da i C£s niż zbiór próbek badanych. Do
sprawdzenia tego pomysłu wykorzystano zarówno zbiory danych pomiarowych z poprzednich lat jak
również wyniki pomiarów wykonanych ostatnio dla próbek dolomitu głównego i wapienia podstawowego
na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa [19]. Stwierdzono, że indywidualizacja
kalibracji może istotnie zmniejszyć niepewność oznaczeń tylko wtedy gdy dysponujemy takim zbiorem
wzorców, że za każdym razem kalibracja oparta jest na co najmniej kilkunastu wzorcach.

Praca będzie kontynuowana

2) Badania własności neutronowych cechsztyńskich utworów dolomitu głównego i wapienia
podstawowego.

Praca ta została wykonana na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

[19,39]. Jej celem było wstępne rozpoznanie zmienności masowego makroskopowego przekroju
czynnego absorpcji neutronów termicznych i masowej zdolności spowalniania neutronów (wielkości ściśle
skorelowanej z całkowitą zawartością wodoru) w obrębie zechsztyńskich utworów dolomitu głównego i
wapienia podstawowego. Wymienione utwory geologiczne zostały uznano za interesujące obiekty badań
ze względu na ich znaczenie w poszukiwaniach naftowych na terenie Niżu Polskiego oraz ze względu na
istotne trudności napotykane przy interpretacji wyników profilowań neutronowych wykonywanych w tych
warstwach.

Wykonano oznaczenia parametrów neutronowych dla 75 próbek rdzeni wiertniczych pobranych
z dziesięciu odwiertów usytuowanych w różnych rejonach Niżu Polskiego , w tym dla 38 próbek dolomitu
głównego pobranych z sześciu odwiertów i dla 37 próbek wapienia podstawowego pobranych z czterech
odwiertów. Przy selekcji próbek zwracano uwagę na zróżnicowanie facjalne badanych utworów.

Uzyskane wyniki wskazują na bardzo duże zróżnicowanie przekroju czynnego absorpcji neutronów
ermicznych utworów dolomitu głównego, znacznie mniejsze zróżnicowanie wartości tego parametru
N przypadku utworów wapienia podstawowego oraz stosunkowo mały zakres zmienności zawartości wody
wiązanej chemicznie w obrębie tych dwu formacji geologicznych. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy
vartością przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych a zawartością wody związanej
chemicznie. Ze względu na zbyt małe liczby analizowanych próbek nie można było określić rozkładów
etatystycznych dla poszczególnych facji.
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Przewiduje się kontynuację badań, głównie w celu powiązania parametrów neutronowych z cechami
litologicznymi badanych utworów i opracowania wskazówek pomocnych w interpretacji neutronowych
profilowań porowatości.

Praca będzie kontynuowana

3) Badania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej oraz fliszu karpackiego.

Praca ta [40] jest częścią szerzej zakrojonego projektu realizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej,
którego jednym z celów jest zbadanie korelacji pomiędzy parametrami neutronowymi skał a ich
promieniotwórczością naturalną. W ramach niniejszej pracy wykonano oznaczenia masowego
makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych oraz zawartości wody związanej
chemicznie dla 63 próbek rdzeni wiertniczych pobranych z utworów mioceńskich oraz flizu karpackiego.
Stwierdzono silne skorelowanie wartości obydwu parametrów ( czego nie stwierdzono w przypadku
utworów cechsztyńskich).

2.Badanie skutków napromieniowania materiałów biologicznych neutronami ze źródła Cf-252

z e s p * A.Bo,e„,ki i A. Kre« <klero„„ik). II I I I N111" III I i 1111 ||
Finansowanie: działalność statutowa. PL9901068

Współpraca: Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej IFJ

Kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach próby wykorzystania źródła neutronów Cf-252 do
badań dotyczących pośrednio neutronowej terapii nowotworowej opartej na reakcji 10B(n, a) 7Li. Przy
użyciu miniaturowego licznika proporcjonalnego wypełnionego BF3 wykonano pomiary tzw. stosunku
kadmowego w bloku polietylenu, w funkcji odległości od punktowego źródła neutronów. Wyniki pomiarów
wskazują na to, że względny udział mocy dawki od neutronów termicznych zwiększa monotonicznie się
wraz z odległością napromieniowywanej próbki od źródła. Niestety, w praktyce nie można tego
wykorzystać do wyeksponowania efektu reakcji 10B(n, a) 7Li, ponieważ wraz z odległością maleje silnie
bezwzględna moc dawki. Będące w dyspozycji źródło ( ~ 107 neutronów/s) jest zbyt słabe aby uzyskać
efekt radiacyjny dla próbki odsuniętej od źródła, wykonano również oprzyrządowanie umożliwiające
równoczesne napromieniowywanie większej liczby próbek.

Praca będzie kontynuowana

3. Badania w zakresie fizyki mionowej oraz syntezy jądrowej
-, A, , , « , . . , „ • -^ PL9901062
Zespół: J.Wozniak (kierownik),
Finansowanie: badania statutowe, dotacja KBN do współpracy międzynarodowej.grant

KBN2P03B01809

Współpraca: Zakład Problemów Energetycznych WFITJ
IFJ im. H.Niewodnicza/nskiego w Krakowie; ZIBJ Dubna, Rosja;
Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria; Meson Facility TRIUMF, Vancouver,
Kanada; High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
Paul Scherrer Institute, Szwajcaria;

Publikacje: [ 1, 2, 35 - 37]

W 1997 roku kontynuowano, we współpracy z w.w, ośrodkami, badania syntezy lekkich jąder przy małych
energiach zderzeń (E < 1 keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinchu. Odrębnym kierunkiem były badania
procesów zachodzących z udziałem mionów w mieszaninach izotopów wodoru oraz badania syntezy
jądrowej w molekułach |id3He.

Oto ich szczegółowa problematyka:
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a) Badanie syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń przy użyciu techniki
Z-pinch'u

W pracach [1,2] opublikowano metodykę i wyniki pomiaru przekroju czynnego reakcji syntezy d+d przy
energii zderzenia 440 eV, uzyskane przy zastosowaniu techniki Z-pinchu. Pomiary były przeprowadzone
na plazmowym, impulsowym akceleratorze jonów w Tomsku. Oszacowano z nich górną granicę przekroju
czynnego ad d < 2 10"34 cm2. Część pomiarów, wykonywanych w drugiej połowie roku przy wyższej energii
zderzeń deuteronów jest aktualnie opracowywana i przygotowywana do publikacji.

Praca będzie kontynuowana

b) Rozpraszanie atomów rnionowych

Kontuynuowano badania efektu Ramsauera w rozpraszaniu elastycznym atomów mionowych dn- i tu na
jądrach i molekułach wodoru. W 1997 r wykonano w TRIUMF-e (Vancouver, Kanada) drugą część
eksperymentu E742, dotyczącą rozpraszania atomów t|a..

Wyniki eksperymentu udokumentowały ilościowo po raz pierwszy istnienie efektu Ramsauera
w rozpraszaniach tu + H2. Wstępna analiza danych doświadczalnych, prowadzona w oparciu o symulacje
Monte Carlo wykazała zgodność wartości badanych przekrojów czynnych z przewidywaniami teorii.
W eksperymencie E742 uzyskano ponadto wartościowe wyniki dotyczące rozpraszania atomów p|i
w wodorze. Zaobserwowany fakt silnej emisji zimnych py. z zestalonych warstw wodoru zinterpretowano
teoretycznie, uwzględniając krystaliczną strukturę zestalonego w temperaturze 3 K wodoru. Zjawisko to
zasługuje na dalsze badania eksperymentalne i teoretyczne ze względu na atrakcyjną możliwość
uzyskiwania wiązek zimnych pji jako narzędzia badawczego w fizyce mionowej. Częściowe
opracowanie wyników eksperymentu i porównanie przekrojów czynnych rozpraszania otrzymanych
eksperymentalnie z obliczeniami teoretycznymi zawarte jest w sprawozdaniu z realizacji grantu KBN
2P03B01809 [35] oraz w doniesieniu posłanym do Triumf Annual Report [36].

Praca będzie kontynuowana

c) Synteza jądrowa w molekułach nd3He

W ramach realizowanego w PSI projektu R-96-01 (współpraca FRIBOURG-JINR-PSI-ST.PETERSBURG-
MUNCHEN-CRACOW) wykonano testowe pomiary dotyczące badania syntezy jądrowej w molekułach
nd3He. Pomiary te pozwoliły na oszacowanie górnej granicy szybkości syntezy (X < 1.7 10 s'1), wykazały
zasadność użytej metodyki pomiaru oraz poprawność działania aparatury [37].

Finansowanie: badania statutowe, dotacja KBN do współpracy międzynarodowej

Praca będzie kontynuowana.

4 Zastosowanie metody PIXE do badań próbek geologicznych i biologicznych

Zasp* W.P.yby.owic: II III III II III I III 11 | |f
Finansowanie: nie finansowana PL9901051
3ublikacje: [3 - 8; 10 -18; 20; 22; 23; 25 - 34]

Kontynuowano badania na mikrowiązce protonowej próbek zarówno biologicznych jak i roślinnych
)raz geologicznych. Rezultaty prac zostały opublikowane w licznych publikacjach. Wszystkie pomiary
:ostały wykonane w National Accelerator Centre,Faure,RPA.

Zaproszeni aoście

'.M.Bystritsky, ZIBJ Dubna, dwa razy po 2 tygodnie

98



Działalność organizacyjna zewnętrzna

Prof.dr hab. E.Chruściel

członek Komisji Rewizyjnej Oddz. Krakowskiego Pol.Tow.Fizycznego

Prof, dr hab. inż. A.Kreft

członek Rady ds. Atomistyki

przewodniczący Komisji Szkolenia i Edukacji Rady d/s Atomistyki

£Q Publikacje

b) publikacje

1. T.L.Bulgakov,.... M.Filipowicz J.Woźniak et.al:
Measurement of d +d -> He + n cross section at ultra low energies using Z-pinch.
Yademaja Fiz. Vol.60, No.8, 1349, 1997

2. V.M.Bystritsky M.Filipowicz, E.Łącki, J.Woźniak, et al :
A new approach in the experimental studies of reactions at ultralow energies.
Nukleonika, Vol.42, No.4, 775, 1997

3. M.D. Durholtz, MR. Lipinski, W.J. Przybyłowicz and J.Mesjasz-Przybytowicz:
Nuclear microprobe mapping of statoliths of chokka squid Loligo vulgaris reynaudii d'Orbigny, 1845.
The Biological Bulletin 193 (1997) 125-140.

4. R.Frei,I.M.Villa,Th.F.Nagler,J.D.Kramers,W.J.Przybyłowicz,V.M.Prozesky, B.A.Hofmann,
B.S.Kamber:
Single mineral dating by Pb-Pb step-leaching method:
Assesing the mechanisms Geochim. et Cosmochim. Acta. Vol.61, No.2, pp.393-414,1997

5. R. Frei, V.M. Prozesky and W.J. Przybyłowicz.
Studies of progressive leaching in single mineral Pb-Pb dating:
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 676-681.

6. M.R. Lipinski, W.J.Przybyłowicz, M.D. Durholtz and J. Mesjasz-Przybytowicz:
Quantitative micro-PIXE mapping of squid statoliths.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 374-380.

7. J. Mesjasz-Przybyłowicz, W.J. Przybyłowicz, V.M.Prozesky and C.A. Pineda:
Quantitative micro-PIXE comparison of elemental distribution in Ni-hyperaccumulating and non-
accumulating genotypes of Senecio coronatus
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 368-373.

8. J. Mesjasz-Przybytowicz, W. J.Przybyłowicz and V.M. Prozesky:
uclear microprobe investigations of nickel distribution in organs and cells of hyper-accumulating
plants.
In: The ecology of ultramafic and metalliferous areas. Documents Scientifiques et Techniques
O.R.S.T.O.M., Noumea (ISSN 1245-222X, eds. T. Jaffre, R.D. Reeves and T. Becquer) No III2
(1997)223-224.

99



9. Nguyen Dinh Chau, J.Niewodniczański, J.Dorda, A.Ochoński, E.Chruściel, I.Tomza:
Determination of radium isotopes in mine waters through alpha- and beta-activities by liquid
scintillation spectrometry
J. ot Radioanalitycal and Nuclear Chemistry,Vol.222, Nos.1-2, pp. 69 - 74, 1997

10. C.A. Pineda, A.L. Rodgers, V.M. Prozesky and W.J. Przybyłowicz:
Dynamic mapping analysis of recurrent calcium-rich kidney stones sequentially excreted from a
single patient.
Application of Accelerators in Research and Industry, eds. J.L. Duggan and I.L.Morgan, AIP Conf.
Proc. 392(1997)571-574.

11. C.A. Pineda, V.M. Prozesky, P.Wenzl, J. Mayer, J. Mesjasz-Przybyłowicz and W.J.Przybyłowicz:
Study of the nutrient distribution in root tips of the tropical forage Brachiaria.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 388-395.

12. C.A. Pineda, R.T. Martin, D.K. Hallbauer, L. Jacobson, V.M. Prozesky and W.J.Przybyłowicz:
Geochemical microanalysis of patina layers on rock artefacts from the Central Karoo and Southern
Free State, South Africa.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 628-635.

13. W.J. Przybyłowicz, J. Mesjasz-Przybyłowicz, K. Wouters, K.VIassak and N.J.J. Combrink:
Micro-PIXE studies of elementaldistribution in Lupinus angustifolius L. after treatment of seeds with
molybdenum.
Application of Accelerators in Research and Industry, eds. J.L. Duggan and I.L. Morgan, AIP Conf.
Proc. 392(1997)551-554.

14. W.J.Przybyłowicz, J. Mesjasz-Przybyłowicz, V.M. Prozesky and C.A. Pineda:
Botanical applications in nuclear microscopy.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 335-345.

15. R. Rosenbaum, A.Heines, A. Palevski, M. Karpovski, A. Gladkikh, M. Pilosof, A.J.Daneshvar, M.R.
Graham, T. Wright, J.T. Nicholls, C.J. Adkins, M.Witcomb, V. Prozesky, W. Przybyłowicz and R.
Pretorius:
Metallic transport properties of amorphous nickel-silicon films.
J. Phys. Condens. Matter 9 (1997) 5395-5411.

16. P.D.S. Rousseau, W.J. Przybyłowicz, R. Scheepers, V.M. Prozesky, C.A. Pineda, C.L.Churms and
C.G. Ryan:
Geochemical analysis of medium sized fly ash particles using the NAC nuclear microprobe.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 582-586.

17. I.M.Weiersbye-Witkowski, W.J. Przybyłowicz, C.J. Strakerand J.Mesjasz-Przybyłowicz:
Elemental micro-PIXE mapping of hypersensitive lesions in Lagenaria mascarena (Cucurbitaceae)
resistant to Sphaerotheca fuliginea (powdery mildew).
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 388-395.

18. E.T.F.Witkowski, I M . Weiersbye-Witkowski, W.J. Przybyłowicz and J.Mesjasz-Przybyłowicz:
Nuclear microprobe studies of elemental distributions in dormant seeds of Burkea africana.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 130 (1997) 381-387.

:) materiały konferencyjne

19. A.Bolewski Jr , M.Ciechanowski, A.Kreft, T.Massalski::
Neutron Characteristics of Main Dolomite and Zechstein Limestone.
Proc. International Conference Nuclear Geophysics 97. Kraków 20 - 23 October 1997

10. A.D. Barnabas, J. Mesjasz-Przybyłowicz and W.J. Przybyłowicz.
Nuclear microprobe studies of the distribution of sodium and chlorine in leaves of the seagrass
Zostera capensis Setchell.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

100



21. E.Chruściel, T.Massalski, K.W.Pałka, J.Puchacewicz, T.Zorski:
Natural Gamma-Ray Spectral Logging - Some Applications.
Proc. International Conference Nuclear Geophysics 97. Kraków 20 - 23 October 1997

22. A.H. Menzies, W.J. Przybyłowicz and J.J. Gurney:
Sulphides in diamond-bearing eclogites from Newlands kimberiite.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 Dec. 1997.

23. J. Mesjasz-Przybyłowicz, W.J. Przybyłowicz, D.B.K. Rama and C.A.Pineda:
Elemental distribution in the Ni hyperaccumulator - Senecioanomalochrous.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 Dec. 1997.

24. L.Petryka, W.Mączka, A.Piestrzyński, J.Kicki, S.J.Kalita, A.Ochoński:
Radioisotope Evaluation of Noble Metals Recovery from Polymetallic Ores.
Proceedings of 4th Conference on Non-ferrous Ore Processing, Polanica 20-25 October 1997, 20pp.

25. C.A. Pineda, P. Wenzl, J. Mayer, J. Mesjasz-Przybyłowicz, W.J.Przybyłowicz and V.M. Prozesky:
Effect of Al on elemental distribution in root apices of Brachiaria decumbens.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

26. W.J. Przybyłowicz:
The NAC nuclear microprobe.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

27. I.M.Weiersbye-Witkowski, C.J. Straker, W.J. Przybyłowicz and J.Mesjasz-Przybyłowicz:
Non-invasive PIXE imaging of elemental distribution in hypersensitive lesions of Lagenaria
mascarena infected with powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea).
35th Annual Congress of the South African Society of Plant Pathology; Badplaas, January 1997.

28. I.M.Weiersbye-Witkowski, C.J. Straker, J. Mesjasz-Przybyłowicz and W.J. Przybyłowicz:
Si accumulates after potentially toxic metals in hypersensitive lesions of Lagenaria mascarena
(Cucurbitaceae) infected with powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea).
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

29. I.M.Weiersbye-Witkowski, A.T. Critchley, W.J. Przybyłowicz, J.Mesjasz-Przybyłowicz and
S. Coetzee:
Simulated herbivory of Sargassum heterophyllum results in changes in frond nutrient composition
which are exacerbated by heavy metal pollution.
XX Annual Congress of the Phycological Society of Southern Africa, Port Elizabeth, 20 -22 January
1997. Invited poster.

30. I.M.Weiersbye-Witkowski, A.T. Critchley, W.J. Przybyłowicz, J.Mesjasz-Przybyłowicz, S. Coetzee,
and K.W.G. Rotmann:
Seasonal and tissue variation in the elemental composition of Ecklonia maxima.
XX Annual Congress of the Phycological Society of Southern Africa, Port Elizabeth, 20 -22 January
1997. Invited poster.

31. I.M.Weiersbye-Witkowski, W.J. Przybyłowicz, J. Mesjasz-Przybyłowicz and A.T. Critchley:
Measurement of nutrients and trace elements in macroalgae using proton-induced X-ray emission
(PIXE) microanalysis.
XX Annual Congress of the Phycological Society of Southern Africa, Port Elizabeth, 22 -22 January
1997. Invited poster.

32. I.M. Weiersbye-Witkowski, C.J. Straker, W.J. Przybyłowicz, J. Mesjasz-Przybyłowicz:
Variation in the elemental composition of powdery mildew conidia.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

33. I.M. Weiersbye-Witkowski, C.J. Straker, W.J. Przybyłowicz, J.Mesjasz-Przybyłowicz:
Light-dependent inhibition of powdery mildew haustoria by resistant hosts.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

101



34. I.M. Weiersbye-Witkowski, W.J.Przybyłowicz, J. Mesjasz-Przybyłowicz and AT. Critchley:
Precise microanalysis of elemental distribution in a macroalga using PIXE.
36th MSSA (Microscopy Society of South Africa) Conference, Cape Town, 2-5 December 1997.

d) inne

35. A.Adamczak.W.Czapliński.M.Filipowicz, A.Guła, E.Guła, J.Woźniak.
Rozpraszanie atomów mionowych w ośrodkach wodorowych i kataliza mionowa reakcji syntezy
jądrowej.
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego No.2P03B01809, WFiTJ AGH,Kraków,1997

36. V.B.Bystritsky R.Jacot-Guillarmod F.Mulhauser J.Woźniak:
Experiment E742.Scattering of Muonic Hydrogen Isotops.
TRIUMF Annual Report 1997

37. A.Del Rosso M.Filipowicz, J.Woźniak,et al:
Measurements of nuclear fusion reactions in nd3He molecules.
PSI.Annual Report 1997

38. R.Jacot-Guillarmod, F.Mulhauser, LA.Schaller, H.Schneuwly, S.Tresch, V.B.Bystritsky, V.B.Belyaev,
V.M.Grebenyuk, V.I.Korobov, V.G.Sandukovsky, V.T.Sidorov.V.A.Stolupin, C.Petitjean,
A.V.Kravtsov, A.I.Mikhailov, N.P.Popov, M.Filipowicz, J.Woźniak:
Measurement of Nuclear Fusion Reactions in |id3He and îd*He molecules.
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ZAKŁAD PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH

Zgodnie z nazwą obszar działalności naukowej Zakładu jest względnie szeroki. Szczególnie
intensywnie rozwijana w Zakładzie tematyka dotyczy przyszłościowych koncepcji energetyki,
wykorzystującej transmutacje pod wpływem neutronów ze źródeł akceleratorowych oraz reakcje
syntezy jądrowej. W ramach tych zagadnień na czoło wysuwa się problematyka unieszkodliwiania
odpadów promieniotwórczych (aktynowców i produktów rozszczepienia) z energetyki jądrowej.

Tym samym profil naukowy Zakładu obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, od problemów
fizycznych zaawansowanej energetyki jądrowej (synteza jądrowa, spallacja, kataliza miuonowa)
poprzez odnawialne źródła energii i racjonalne ich wykorzystanie, z uwagi na wybór strategii
energetycznych w przyszłości. Z zagadnieniami środowiskowymi wiąże się działalność Zakładu w
zakresie neutronowej analizy aktywacyjnej (we współpracy z Zakładem Analiz Radiometrycznych), w
szczególności oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w materiałach pochodzenia
biologicznego i mineralnego.

Instytucje współpracujące z Zakładem w zakresie badań naukowych:
CEA Cadarache
Dpt. of Quantum Engineering and Systems Science, University of Tokyo,
Dpt. of Advanced Technology, Brookhaven National Laboratory
IPJ w Świerku
I Kliniką Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
AGH, WGGiOŚ, Zakł. Mineralogii, Surowców Mineralnych i Geochemii Środowiska
Instytutem Fizyki Jądrowej (PNPI) w Sankt Petersburgu
Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej
Uniwersytetem im. Maksymiliana w Monachium
Instytutem Badań Jądrowych i Energii Jądrowej (INRNE) w Sofii
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Działalność naukowa Zakładu:

1. Badania modelowe i analiza wariantu energetyki jądrowej z cyklem paliwowym Th-U.

Zespół: J.Janczyszyn (kierownik), S.Taczanowski, J.Cetnar, G.Domańska, P.Gronek,

W. Pohorecki, M. Kopeć (ZFM), L. Loska (ZAR),

Finansowanie: grant 8T 10B 05208

Temat kontynuowany PL9901063

W ramach powyższego tematu w roku 1997 wykonywano następujące zadania:
a) Obliczenia transportowe parametrów fizycznych układu, dla różnych tarcz i

wariantów.

Kontynuowano obliczenia z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej systemu obliczeniowego.
W szczególności, w ramach pracy doktorskiej M.O. Husseina, wykonano szczegółowe analizy
produkcji neutronów i wydzielania energii w tarczach akceleratora zbudowanych z różnych
materiałów, t.j. W, Pb, Th i U-wzbogacony. Otrzymane wyniki porównano z wynikami podobnych
obliczeń innych autorów oraz z wynikami eksperymentów podanymi w literaturze. W innych
obliczeniach analizowano transmutacje nuklidów w podkrytycznym układzie sterowanym
akceleratorem wykorzystującym paliwo Th-Pu. Uzyskano ilościowe oceny masy spalanego plutonu i
wytwarzanego U-233 oraz szybkości narastania aktynowców powstających z Pu w kolejnych 3-letnich
cyklach paliwowych układu.

b) Opracowanie procedur optymalizacyjnych w wielowymiarowej przestrzeni fazowej z
nieliniowymi ograniczeniami

Analiza pracy układu podkrytycznego sterowanego akceleratorem prowadzi do wniosku, że
najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy system tej pracy powinien zapewnić stałość współczynnika
mnożenia neutronów - k, podczas całej kampanii paliwowej.

c) Optymalizacyjne badania parametryczne dla różnych kryteriów optymalizacji

Rozpatrywano układ chłodzony ciekłym ołowiem z paliwem będącym mieszaniną tlenków toru i
plutonu, pochodzącego z wypalonego paliwa reaktorów typu LWR. Dobierano skład, t.zn.udziały toru i
plutonu tak, by uzyskać stały współczynnik mnożenia neutronów w ciągu 3-letniej kampanii paliwowej.
Określono wydajność produkcji U-233 i wypalania poszczególnych izotopów plutonu

d) Pomiary

Zakończono konstrukcję stanowiska pomiarowego. Nie udało się sprowadzić jeszcze torowych prętów
paliwowych, jednak po podpisaniu umowy w tej sprawie pomiędzy Bhabha Atomie Research Centre
w Bombaju i Akademią Górniczo-Hutnicza jest to tylko kwestią czasu. Tymczasem rozpoczęto
pomiary przygotowawcze i obliczenia symulujące planowany eksperyment. Przeprowadzono
kalibrację wydajności detektora w funkcji energii kwantów. Zbadano widmo promieniowania gamma i
X pochodzacycego z naturalnej promieniotwórczości toru.

2. Wybrane zagadnienia fizyczne w przyszłościowych koncepcjach energetyki jądrowej.

Zespół: S.Taczanowski (kierownik), J. Cetnar, W. Czapliński, G. Domańska, P. Gronek,
J.Janczyszyn, W. Pohorecki, M. Filipowicz

Finansowanie: badania statutowe P I a a m

Tematy realizowane w roku 1997:

a. Analiza parametrów akceleratorowych układów do transmutracji odpadów jądrowych.
(Kontynuacja.)

Odpady produkowane przez energetykę jądrową całego świata w postaci zużytego paliwa (ok. 10.000
t/rok) stanowią obecnie problem, który skierował zainteresowanie m.in. w kierunku transmutacji
jądrowych. Odpady te zawierają jednak 8 1020 J w postaci energii rozszczepienia aktynowców
(włączając U-238) co jest równoważne 2-letniej konsumpcji energii całego świata. Powinny one być
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zatem wykorzystane, do wytworzenia energii i jednocześnie sprowadzone do postaci mniej
radiotoksycznych produktów rozszczepienia, co jest możliwe w strumieniu neutronów o odpowiednim
widmie. Źródłem neutronów do takich transmutacji mogą być intensywne reakcje spallacji albo
syntezy jądrowej. Dla porównania z koncepcją opartą na spallacyjnym źródle neutronów opracowano
system wykorzystujący neutrony syntezy jądrowej D-T. W pracy przyjętej do druku w Fusion
Engineering and Design, przedstawiono ideę symbiotycznego jądrowego systemu energetycznego
złożonego z: transmutera-regeneratora paliwa jądrowego z jednoczesnym wypalaniem Pu,
sterowanego źródłem neutronów syntezy i 3 LWR-ów. Warunki umożliwiające realizację powyższej
idei zostały szeroko przeanalizowane.

Stwierdzona uprzednio konieczność stosowania "twardego" widma neutronów, czyli drogą unikania
reakcji rozszczepienia, dla skuteczniejszej regeneracji paliwa może być łatwo zapewniona przez
stosowanie ciężkiego chłodziwa, np. Li-|7Pb83, proponowanego także w układach "czystej" syntezy.
Z kolei bezwzględny wymóg bezpieczeństwa pracy transmutera narzuca warunek by jego
współczynnik mnożenia neutronów - keff - nawet w razie maksymalnej awarii projektowej /kolapsu
układu w wyniku np. braku chłodzenia/ nie przekroczył jedności. Stąd sprawdzono czy projektowany
układ spełnia ten wymóg - z wynikiem pozytywnym.

Zastosowanie źródła neutronów 14 MeV z reakcji D-T do sterowania układem podkrytycznym
odznacza się /z punktu widzenia "nuclear designing"/ w porównaniu z akceleratorowym źródłem
dwoma zaletami: 1. Egzoergiczny charakter reakcji syntezy nawet przy niskim wzmocnieniu
plazmowym - Q zapewnia, że koszt energetyczny wytworzenia jednego neutronu źródłowego jest
niższy niż w endoergicznej reakcji spallacji. Umożliwia to pracę przy niższym wzmocnieniu
energetycznym w płaszczu (bezpieczniejszym! keff) czyli głębszej podkrytyczności; 2. Neutrony
źródłowe o energii 14 MeV umożliwiają wyjątkowo silny efekt "nadzwyczajnego" mnożenia neutronów
w pierwszym czyli najważniejszym pokoleniu, co pozwala na dalsze obniżenie keff lub Q. Należy
podkreślić, że proponowany system przybliża możliwość realizacji reaktora syntezy. Dzięki siinemu
mnożeniu liczby neutronów (~30 razy) oraz energii rozszczepień wydzielanej w podkrytycznym
płaszczu (-125 razy przewyższającej energię syntezy) wymagana wartość Q jest obniżona na tyle, że
można stosować znacznie prostsze układy plazmowe - typu mirror (zwierciadła magnetyczne).
Ponadto ulega redukcji ilość niebezpiecznego Pu. Oba te aspekty mogą przyczynić się do znacznego
obniżenia kosztu realizacji pierwszego przemysłowego reaktora syntezy.

b. Obliczenia przekrojów czynnych na elastyczne rozpraszanie atomów mionowych w
stanach wzbudzonych. (Kontynuacja.)

W ramach prac nad katalizą mionową badano:

1. procesy transferu mionów między izotopami wodoru oraz

2. procesy deekscytacji i kanały rozpadu molekuł mionowych litu.

3. reakcje syntezy jądrowej w tarczach wodorowych z udziałem pierwiastków o liczbie atomowej Z>1

4. procesy spowalniania i dyfuzji atomów mionowych w wodorze

W ramach pierwszego zagadnienia wykonano obliczenia przekrojów czynnych i szybkości procesów
transferu mionów między atomami mionowymi izotopów wodoru:

+ h' ->

(gdzie h,h'=p,d,t oznaczają jądra izotopów wodoru) dla atomów mionowych w stanach wzbódzonych o
głównej liczbie kwantowej n < 12. Otrzymano przekroje czynne i szybkości w funkcji energii zderzenia
E w przedziale od 0.04 eV do 10 eV dla transferu prostego (mh < mh1, gdzie mh oznacza masę
izotopu wodoru) oraz od energii progowej e n do 10 eV dla transferu odwrotnego (mh > mn').
Obliczenia wykonano w przybliżeniu kwaziklasycznym. Sprawdzono, że dla energii zderzenia E >> 8n
przekroje czynne dla transferu prostego i odwrotnego dążą do wspólnej granicy.

Zagadnienie 2. dotyczyło obliczeń szybkości przejść rotacyjnych 1 —> 0 w molekułach mionowych
litu, ( ' Lijj.h)ji (gdzie J oznacza kret orbitalny molekuły) w procesie Augera

[(6'7Li|ah)J=1;1s2,2s] -> [(^LinhXMils2] + e.

Obliczono szybkości dla analogicznego procesu zachodzącego w molekułach mionowych helu
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-ls2] - > [(3'4Heu.p)J = 1;1s] + e

dozwolonego jedynie dla h=p.

Obliczono także szybkości trzech możliwych kanałów rozpadu molekuły Li(ih

rozpadu radiacyjnego: Liu.h - > Lip. + h + y,

rozpadu Augera: [(Lija.h)2s2] —> (Lifj.)e + h + e,

—> Lifi + he + e,

predysocjacji: Li( ih-> Lipa + h.

W ramach zagadnienia 3. obliczono szybkości syntezy jądrowej zachodzącej w molekułach
mionowych litu, 6'7Li(j.h , w stanie kretowym J=0, dla wszystkich komponentów wodorowych, h=p,d, i t.
Otrzymane szybkości maleją wraz ze wzrostem masy izotopu wodoru i zmieniają się od 103s-1 do
107 s-1.

W ramach zagadnienia 4. ukończono obliczenia różniczkowych przekrojów czynnych na
rozpraszanie atomów mionowych p-jx w stanie podstawowym na molekułach wodoru dla temperatur
tarczy wodorowej od 3K do 300K. Wyniki obliczeń zostaną wykorzystane jako dane wejściowe
w obliczeniach Monte-Carlo kinetyki atomów mionowych p(i w czystym wodorze. Przygotowywany
program posłuży do obróbki danych z planowanego eksperymentu badającego strukturę nadsubtelną
stanu podstawowego atomu p|i i molekuł ppj i , jak również przejść orto-para w molekule ppjj,.

3. Temat SPR-4-2:
Unieszkodliwianie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w układach z

co akceleratorowym źródłem neutronów

o W roku 1997 rozpoczęto realizację tego tematu, w pierwszej fazie koncentrując się na analizie
g> optymalizacyjnej uwarunkowań procesów transmutacji - doborze celów i kryteriów

Q_ Redukcja wysokoaktywnych odpadów z energetycznych reaktorów jądrowych drogą transmutacji
aktynowców i produktów rozszczepienia w układach sterowanych akceleratorem może być najbardziej
perspektywiczną opcją rozwiązania tego problemu - pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
jego realizacji. Ponieważ głównym celem nowych koncepcji energetyki jądrowej jest zmniejszenie
związanego z nią ryzyka, za najważniejsze kryterium wyboru wariantu układu transmutacji uznano
właśnie bezpieczeństwo. W tym celu, w pierwszej kolejności skoncentrowano się na poszukiwaniu
wielkości fizycznej służącej do ilościowej oceny podniesienia bezpieczeństwa jądrowego układu do
transmutacji w czasie jego eksploatacji. Przyjęto założenie, że poziomem odniesienia jest stan
nadkrytyczności na neutronach natychmiastowych, stąd różnicę między k e f f układu a 1 - p
/"odległość" od nadkrytyczności/ uznano za wielkość odzwierciedlającą miarę bezpieczeństwa układu.
Zatem poszukiwanie sposobów obniżenia wartości k e f f przy nie zmienionej wydajności transmutacji
/czyli mocy systemu/ oraz prądzie akceleratora staje się celem badawczym. Wykonano szereg
odnośnych obliczeń transportowych. Wybór konkretnego rozwiązania układu transmutacyjnego będzie
zależał od przyjętych w dalszej kolejności kryteriów i priorytetów pozostając przedmiotem
kontynuowanych badań..

4. Badania łańcuchów przemian jądrowych w cyklach paliwowych systemów energetycznych
{ opartych na akceleratorowym źródle neutronów.

j ^ Zespół: M. O. Hussein (kierownik)J.Janczyszyn, J. Cetnar, M. Kopeć

[ o Finansowanie: badania własne

!§ W drugim roku realizacji tematu (1997) kontynuowano obliczenia transportu cząstek o
! o> energiach rzędu GeV, m.in. w targetach Pb i W. Dokonano porównań otrzymanych wyników obliczeń,
{ Q_ przeprowadzonych dla tarcz o identycznym składzie i geometrii, z wynikami obliczeń z innych
j ośrodków naukowych, wykonywanych przy użyciu różnych programów oraz z wynikami pomiarów.
I Porównywano liczbę neutronów oraz wielkość i przestrzenne rozkłady gęstości mocy wydzielanej

w tarczy.

106



Analizowano także, przy pomocy obliczeń, wybraną wersję cyklu paliwowego opartą na
spalaniu plutonu, uzyskanego z wypalonego paliwa reaktorów typu LWR, zmieszanego z torem jako
materiałem rodnymm, realizowanego w podkrytycznym układzie z akceleratorowym źródłem
neutronów. Rozważano zmienność współczynnika mnożenia neutronów i natężenia prądu wiązki
protonów w trakcie 5-ciu kolejnych 3-letnich kampanii paliwowych, przy założeniu stałej mocy układu
wynoszącej 2 GWtn- Badano również zmienność masy poszczególnych aktynowców w wypalonym
paliwie wyjmowanym po zakończeniu każdej kampanii, przy czym paliwo to po usunięciu produktów
rozszczepienia oraz uzupełnieniu plutonem i torem było ponownie wykorzystywane w kolejnej
kampanii paliwowej.

Prace doktorskie:

Piotr Gronek
Studia systemowe układów powielania paliwa jądrowego i transmutacji odpadów
radioaktywnych
Promotor: Prof, dr hab. inż. S. Taczanowski

Zaproszeni goście

1. A. Mikhailov -Instytut Fizyki Jądrowej w Sankt Petersburgu

2. T.Kupenova, E.lskrenova- INRNE , Sofia

Działalność organizacyjna zewnętrzna

prof, dr hab. inż. S. Taczanowski

członek:-Komitetu Fizyki (Sekcji Fizyki Plazmy) PAN

-Podkomisji Energetyki Jądrowej Rady d/s Atomistyki

prof, dr hab. inż. J. Janczyszyn

członek:- Komitetu Chemii Analitycznej PAN

- Komisji Nieorganicznej Analizy Śladowej PAN
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Reduction
Proc of II Int. Conf. on Accelerator Driven Transmutation Technologies and Applications, Kaimar,
Sweden, (1997), 325-330

9. S. Taczanowski, M. Kopeć
Neutronie Study of Accelerator-Driven Subcritical Systems for Transmutations
Proc. Int. Con. on Future Nuclear Systems "Global'97", Yokohama, Japan, (1997) 1401

10. K. Mochnacka, W. Mayer, J. Janczyszyn
REE-based interpretation of hydrotherma! cassiterite-sulphide mineralization in the Stara
Kamienica Schist
Proc. of the 4th Biennial SGA (Society for Geology Applied to Mineral Deposits), Turku, Finland,
(1997), 663-666

d. inne
11. J. Janczyszyn, K. Matl, L. Loska, M. Wagner

Występowanie pierwiastków rzadkich, rozproszonych i śladowych w niektórych złożach miękkiego
węgla brunatnego
Spraw, z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie, T. XXXIX/1, (1996), 290-291

12. J. Cetnar, P. Gronek
BISON-C Upgraded One-Dimensional Transport and Burnup Calculation Code for Unix System
Raport INT 271/1, (1997)

13. Referaty wygłoszone w 1997 roku, (niepublikowane):
S. Taczanowski- w IBJ w Dubnej, Rosja
Activities in the Field of Neutron Source Driven Transmutation at Krakow
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Konferencje

1. 4-th Int. Symposium on Fusion Nuclear Technology, Tokyo, Japan, April 6-11 1997
S.Taczanowski
Fusion-driven Transmutations of Nuclear Waste - a Misconception or an Incentive for Promotion
of Fusion Energy

2. Technical Commitee Meeting, Madrid.Spain, Sept. 1997
S.Taczanowski
Selected Properties of Accelerator-Driven Subcritical Systems for Transmutations

3. Technical Commitee Meeting, Madrid,Spain, Sept. 1997
J.Cetnar
A Method of Transmutation Trajectories Analysis in Accelerator-Driven Systems
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ZAKŁAD RADIOMETRII PRZEMYSŁOWEJ
I ZNACZNIKÓW IZOTOPOWYCH

Tematyka badawcza Zakładu obejmuje cztery dziedziny:
1. Badania przepływów wielofazowych - w szczególności badania prędkości poślizgów

międzyfazowych metodą atomów znaczonych oraz przy użyciu zamkniętych źródeł
promieniowania gamma.

2. Identyfikację procesów przemysłowych metodą atomów znaczonych.
3. Badania mechanizmu reakcji chemicznych w fazie stałej metodą atomów znaczonych.
4. Zastosowanie metod numerycznych do opisu procesów transportu.

W ramach tych tematów pracownicy Zakładu współpracowali z:
Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.
Laboratoire des Sciences du Genie Chimique - CNRS ENSIC, Nancy,
Force Institutes w Kopenhadze,
Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach,
Akademią Rolniczą we Wrocławiu,
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
Politechniką Krakowską,
Instytutem Przeróbki Surowców Mineralnych AGH,
Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
Wydziałem Paliw i Energii AGH.

Skład OSObowy Zakładu (stan na 31 grudnia 1997 r.):

Kierownik:
prof, dr hab. inż.

Pracownicy naukowi:
dr hab.
dr inż.
dr inż.
dr inż.

Pracownicy techniczni:
mgr inż.
inż.
inż.

Doktoranci:
mgr inż.
mgr inż.

Kazimierz Przewłocki

Jolanta Gilewicz-Wolter
Leszek Furman
Leszek Petryka
Zdzisław Stęgowski

Elżbieta Kochańska-Donizak
Andrzej Ochoński
Adam Wierzbicki
Emilia Pasternak

Marek Tondera
Piotr Kowalik

prof. zw.

prof, nadzw.
adiunkt
adiunkt
adiunkt

spec. w zaw.
spec.inż.techn
spec.inż.techn
technik
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I Działalność naukowa Zakładu: PL9901052

1 . Badania przepływów dwufazowych metodą zamkniętych źródeł izotopowych.

Zespół: K.Przewłocki (kierownik), LFurman, L.Petryka, Z.Stęgowski, A.Wierzbicki, A.Magiera,
M.Tondra, P.Kowalik

Finansowanie: badania statutowe

Temat dotyczył opracowania metody badania przepływów dwufazowych przy wykorzystaniu
sygnałów otrzymanych z zamkniętych źródeł izotopowych. W wyniku zastosowania zaproponowanej
metody możliwe jest mierzenie prędkości przepływu nawet wtedy, kiedy tradycyjne przepływomierze
nie mogą być stosowane, jak na przykład: w trudno dostępnych strumieniach, w zamkniętych
instalacjach, w warunkach wysokiego ciśnienia bądź temperatury lub w przepływach niebezpiecznych
substancji. Tradycyjne przepływomierze nie dają poprawnych wyników również w pomiarach
prędkości przepływów wielofazowych, gdzie poszczególne składniki mogą poruszać się z różnymi
prędkościami. Do badania takich przepływów wykorzystuje się obecnie metodę radioznacznikową, ale
mogą ją stosować wyłącznie wyspecjalizowane zespoły badawcze. Zastosowanie zamkniętych źródeł
izotopowych i statystycznych metod obróbki danych (analizy korelacyjnej) pozwala zwiększyć
dokładność pomiaru w stosunku do badań znacznikowych i obniżyć ich koszty oraz uniknąć ryzyka
skażeń promieniotwórczych. Dzięki temu proponowana metoda może być wykorzystywana zarówno
w laboratorium jak i w pomiarach przemysłowych.

Opracowano procedurę analizy i filtracji danych otrzymanych w badaniach przepływu przy pomocy
źródeł zamkniętych. Podczas pomiarów laboratoryjnych cztery korelometry zostały przetestowane
w ponad 200 pomiarach, obejmujących różne warunki przepływu.

• Do wyznaczenia wartości średniej prędkości przepływu wystarczający okazał się pomiar o
czasie trwania 1 minuty (60,000 • 1 ms).

• Błąd względny wyznaczenia prędkości średniej mógł być zredukowany poniżej 1 %.

• Przygotowane oprogramowanie pozwala na analizę statystyczną sygnałów w dziedzinie czasu
i częstotliwości, dzięki czemu może być wykorzystane do:

• eliminacji szumów,

• detekcji pęcherzyków powietrza w przepływie,

• pomiaru prędkości kątowej wirnika pompy,

• analizy propagacji fali akustycznej w hydromieszaninie.

• Zalety opisanej metody w stosunku do pomiarów znacznikowych:

• brak ryzyka skażeń promieniotwórczych,

• krótszy czas pomiarów,

• wyższa dokładność pomiaru prędkości,

• możliwość badania przepływów niestabilnych

• niższe koszty badań.
PL9901053

2. Uniwersalny, mikroprocesorowy układ zbierania i przetwarzania danych
radiometrycznych

Zespół: K.Przewłocki (kierownik), L.Furman, Z.Stęgowski, L.Petryka, A.Wierzbicki, A.Ochoński

Finansowanie: grant KBN nr8T11F002 12

Opracowany w AGH system rejestracji i przetwarzania danych z pomiarów radioizotopowych,
umożliwia wykonywanie pomiarów laboratoryjnych bądź przemysłowych dzięki umieszczeniu systemu
w specjalnie przystosowanym autobusie. Brak prostego systemu przenośnego, spełniającego różne
funkcje w zależności od potrzeb, znacznie ograniczał zastosowanie w praktyce opracowanych metod

111



pomiarowych. Zaproponowanie uniwersalnego, mikroprocesorowego układu do pomiarów
radioizotopowych wynika z jednej strony z tendencji do konstruowania „inteligentnych", przenośnych
urządzeń pomiarowych - z drugiej zaś, z konieczności szerszego wdrożenia radioizotopowych metod
pomiarowych w przemyśle (przeróbczym kopalin, drzewnym, hutnictwie, ochronie środowiska itp.)

Mikroprocesorowe urządzenie do zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych,
wyposażone jest w radioizotopowy układ pomiarowy oraz układ procesora z tzw. nie ulotną pamięcią.
Przenośny komputer służy w tym systemie do przygotowania i załadowania procedury obliczeniowej
do urządzenia, bądź też do bezpośredniego sterowania pomiarem.

Zakres zastosowań układu obejmuje na przykład:

pomiar parametrów kinetycznych układów przepływowych metodą dopasowania modelu
w dziedzinie transformat Z,

pomiar wydatku przepływu metodą rozcieńczenia izotopowego,

pomiar gęstości metodą absorpcji i rozproszenia promieniowania y,

pomiar prędkości przepływu wielofazowego metodą analizy korelacyjnej.

W ramach tematu, został zaprojektowany przenośny, mikroprocesorowy układ do zbierania i
przetwarzania danych radiometrycznych. Podstawowe parametry układu są następujące:

- możliwość rejestracji danych z czterech torów radiometrycznych,

- minimalny czas próbkowania 20 ms,

- nieulotna pamięć programu i danych 64kB,

- transmisja danych do komputera przez łącze szeregowe RS-232,

- możliwość załadowania programu z komputera przez łącze RS-232,

- wyświetlacz LCD, klawiatura membranowa, zasilanie 12 V (lub wewnętrzne akumulatorki LiCd).

Rozważa się możliwość użycia zmodernizowanych sond scyntylacyjnych będących w posiadaniu
Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (zasilanie niskim napięciem, optyczna izolacja przesyłanych
sygnałów).

Wykonano prototypowy zestaw w celu programowania i uruchamiania procedur pomiarowych.
Komputer typu „notebook" zastosowano do przygotowania oprogramowania i wykonania testów
układu zbierania danych radiometrycznych:

- przygotowano programy dla procesora Dallas DS5000T dzięki wykorzystaniu assemblera skrośnego,

- uruchomiono przesyłanie programów z komputera do urządzenia,

- uruchomiono przesyłanie danych z urządzenia do komputera,

- uruchomiono program do sterowania urządzeniam w czasie rzeczywistym (on-line).

Opracowano program transmisji danych do komputera, działający w systemie Windows 95. Program
umożliwia przeprowadzenie testów zbierania danych z dowolnie wybranym czasem próbkowania oraz
wizualizację i zapis danych do pliku.

Przeprowadzono serię wstępnych pomiarów szybkości zliczania detektorów scyntylacyjnych.

Temat będzie kontynuowany w 1998 roku.

; 3. Precise Velocity Measurements in Two-Phase Flow by Means of Sealed Radioactive
I T Sources

I 2 Zespół: K.Przewłocki (kierownik), LPetryka, LFurman, Z.Stęgowski
i o
| g Finansowanie: International Atomie Energy Agency, Research Contract no. 9326

|a! Publikacje: [11]

Zakupiono komputer i przygotowano oprogramowanie do przetwarzania danych uzyskanych
z pomiarów radioizotopowych. Przy jego pomocy dokonano reinterpretacji wyników pomiarów
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prowadzonych na instalacji Głównego Instytutu Górnictwa w Łaziskach w latach 1994-95.
Oprogramowanie to jest obecnie testowane w innych ośrodkach współpracujących z IAEA.

4. Opracowanie metody uzgadniania bilansów masy i modelowanie procesów
wzbogacania rud metali nieżelaznych.

Zespół: B.Tora (kierownik - Wydział Górniczy AGH), K. Przewłocki, Z. Stęgowski.

Finansowanie: grant KBN nr 9 T12A 053 12

Procesy wzbogacania rud metali nieżelaznych są złożonymi procesami wielostopniowymi
z licznymi układami zwrotnymi. Z tych względów klasyczne modele opisujące takie procesy nie są
w stanie w zadawalający sposób opisać praktycznie zachodzących tam zjawisk lub brak jest
możliwości doświadczalnego wyznaczenia wartości parametrów występujących w opisie modelowym.
W ramach tego tematu prowadzone są prace nad zastosowaniem nowych technik analizy danych
doświadczalnych opartych na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. W pierwszym etapie
opracowany został program komputerowy do projektowania takich modeli oraz zgromadzone zostały
odpowiednie zbiory danych doświadczalnych pozwalających na weryfikacje i optymalizację tych
modeli.

5. Badania mechanizmu wysokotemperaturowej korozji Cr w SO2

Zespół: J. Gilewicz-Wolter (kierownik), A. Ochoński

Finansowanie: badania statutowe

Współpraca: Z. Żurek, Inst. Chemii i Technologii Nieorganicznej P.K.

Publikacje: materiały konferencyjne [9] i [10]

Wykonano badania składu chemicznego i budowy morfologicznej zgorzelin powstałych na
chromie w dwutlenku siarki pod ciśnieniem 1.013-105 Pa oraz 3-104 Pa w temperaturze 1273 K.

Stwierdzono, że głównym składnikiem zgorzelin jest Cr2O3, tworzący zwartą warstwę.
Zaobserwowano również niewielką ilość siarki, prawdopodobnie CrS, na granicy faz metal/zgorzelina.

Przeprowadzono pomiary kinetyki powstawania tych zgorzelin pod ciśnieniem 3-104 Pa
w temperaturach 1073 K, 1173 K i 1273 K. Kinetyka powstawania tych zgorzelin jest złożona. Pod
ciśnieniem 3-104 Pa przebieg procesu jest zależny od temperatury: w temperaturze 1073 K szybkość
reakcji jest stała (przebieg liniowy), natomiast w wyższych temperaturach (1173 K i 1273 K)
szybkość procesu daje się opisać prawem parabolicznym. Może to świadczyć o zmianie mechanizmu
procesu. Przebieg paraboliczny świadczy bowiem, że najwolniejszym procesem jest odrdzeniowa
dyfuzja chromu przez zgorzelinę, a przebieg liniowy, ze najwolniejszym procesem spośród procesów
cząstkowych jest reakcja na granicy faz metal/zgorzelina lub procesy transportu w fazie gazowej.
Utlenianie chromu w SO2 pod ciśnieniem 1.013-105 Pa przebiega zgodnie z prawem liniowym. Wyniki
te są trudne do interpretacji i wymagają powtórzenia badań.

Na podstawie uwarunkowań termodynamicznych i kinetycznych zaproponowano mechanizm
zachodzących procesów, wymaga on jednak potwierdzenia doświadczalnego.

<&/~' Prace magisterskie

Henryk Golonka
Algorytmy genetyczny i możliwości ich wykorzystania do selekcji danych z eksperymentu
radiometry cznego
Promotor: doc. dr hab. P. Urbański (IChiTJ), dr inż. Z. Stęgowski
Obrona: czerwiec 1997, WfiTJ AGH

Krzysztof Kogut
Miniaturowy model elektrowni wodnej
Promotor: prof, dr hab. inż. K.Przewłocki
Obrona: październik 1997, WFiTJAGH
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Aneta Magiera-Kowalik
Analiza podstawowych składników hydromieszaniny metodą źródeł zamkniętych
Promotor: drinż. LPetryka
Obrona: czerwiec 1997, WfiTJ AGH

Piotr Kowalik
Oprogramowanie korelometru podającego prędkość hydromieszaniny podczas rejestracji
promieniowania gamma
Promotor: drinż. L.Petryka
Obrona: czerwiec 1997, WfiTJ AGH

Zaproszeni goście

Jean-Paul Leclerc (26.09.1997-01.10.1997)
Laboratoire des Sciences du Genie Chimique - CNRS ENSIC, Nancy, Francja

Działalność organizacyjna zewnętrzna

Prof, dr hab. Kazimierz Przewłocki -Przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej AGH
-Członek Rady d/s Atomistyki
-Przewodniczący Komitetu Naukowego 9-th Intern. Conf. on
Transport & Sedimentation of Solid Particles

Dr inż. Leszek Petryka -Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Działu Matematyki, Fizyki
i Chemii Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH

Dr inż. Zdzisław Stęgowski -V-ce Przewodniczący Sekcji Zastosowań Techniki Jądrowej
PTF

Dr inż. Leszek Furman -Członek Komitetu Organizacyjnego 9-th Intern. Conf. on
Transport & Sedimentation of Solid Particles

U d Publikacje

b. publikacje

1. J.Gilewicz-Wolter, Z. Żurek and A. Ochoński
Investigation of Diffusion of 35S Radioisotope in p-Ni3S2 Polycrystals
Solid State Communications 102, No. 5, 397-400 (1997)

2. Z.Stęgowski, B. Tora, Carsten S. Horn, W. Stannek
Model procesu przemysłowego z zastosowaniem sieci neuronowych
Gospodarka surowcami mineralnymi, 13, 313-322, (1997)

3. A. G. Chmielewski, A.Owczarczyk, M. Romanowski, P.Urbański, Z. Stęgowskr, K.Nowak,
R. Tańczyk, M.Pachan, R. Jabłoński
Zastosowanie technik jądrowych w Polsce
Postępy techniki jądrowej, 40 z.2, 7-16, (1997)

c. materiały konferencyjne

4. K. Przewłocki
Radiotracers in Mineral Industry
IAEA Report of the Consulting Meeting on "Emerging New Applications of Radiotracers in
Industry", Vienna, 3-6 June 1997
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5. K.Przewłocki, L.Furman, L.Petryka, Z.Stęgowski
New Trends in Radiotracer Methodology
IAEA Report of the Consulting Meeting on "Emerging New Applications of Radiotracers in
Industry", Vienna, 3-6 June 1997

6. K.Przewłocki
Odpady Radioaktywne, Źródła ich powstawania i własności
Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami "Rytro 97", AGH/PAN, Kraków (1997)

7. K.Przewłocki, L.Furman, L.Petryka, Z.Stęgowski, M.Wójcik
Flow Measurements in Sewers by the Use of Radioisotope Methods
Proceedings of "Transport and Sedimentation of Solid Particles" 9-th International Conference, 2 -
5 September, 1997, Cracow, 579 - 583

8. L.Petryka, W.Mączka, A.Piestrzyński, J.Kicki, S.Kalita, A.Ochoński
Radioisotope Evaluation of Noble Metals Recovery from Polymetallic Ores
Proceedings of IV-th Conference on Non-ferrous Ore Processing, Polanica, 20 - 25 October 1997,
20

9. Z. Żurek, J. Gilewicz-Wolter and S. Środa
High-Temperature Oxidation of Chromium in SO2 at 3-104 Pa and 105 Pa
Proc. of the Polish-Japanese Symposium „Environmental Effects on High Technology Materials",
Zakopane 12-16 October 1997

10. J. Gilewicz-Wolter, Z. Żurek
Termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania powstawania zgorzelin tlenkowo-siarczkowych na
wybranych metalach użytkowych
Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego „Nowe osiągnięcia w
badaniach i inżynierii korozyjnej", Poraj, 26-28 listopada 1997

d. inne

11. K.Przewłocki, L.Petryka, L.Furman, Z.Stęgowski, M.Tondera
Precise Velocity Measurements in Two-Phase Flow by Means of Sealed Radioactive Sources
Final Report, International Atomic Energy Agency Contract No. 9326

Konferencje

1. Consulting Meeting on "Emerging New Applications of Radiotracers in Industry", Vienna,
3-6 June 1997
K.Przewłocki, L.Furman, L.Petryka, Z.Stęgowski [4], [5]

2. Szkoła Gospodarki Odpadami "Rytm 97", Rytro, wrzesień 1997
K.Przewłocki [6]

3. 9-th International Conference onTransport and Sedimentation of Solid Particles, Cracow,
2-5 September, 1997
K.Przewłocki, L.Furman, L.Petryka, Z.Stęgowski, M.Wójcik [7]

4. IV th Conference on Non-ferrous Ore Processing, Polanica, 20 - 25 October 1997
L.Petryka et al. [8]

5. Polish-Japanese Symposium „Environmental Effects on High Technology Materials", Zakopane
12-16 October 1997
Żurek, J. Gilewicz-Wolter and S. Środa [9]

6. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii
korozyjnej", Poraj, 26-28 listopada 1997 r.
J. Gilewicz-Wolter, Z. Żurek [10]
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PRACOWNIA INFORMATYCZNA

Zadaniem Pracowni jest zapewnienie bezawaryjnej pracy Wydziałowej Sieci Komputerowej,
oraz studenckich pracowni komputerowych. W ramach tej działalności pracownicy Pracowni pełnią
funkcję administratorów sieci i systemów komputerowych. Współpracując z innymi zakładami
wydziału zapewniają ciągłą modernizację i rozbudowę Wydziałowej Sieci Komputerowej, zgodną
z aktualnie rozwijaną tematyką naukową. Nadzorują zakupy sprzętu i oprogramowania
komputerowego dla Wydziału oraz pracowni studenckich.

Oprócz wymienionych prac pracownicy Pracowni współpracują naukowo z innymi Zakładami
na Wydziale :

Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej;
Zakład Geofizyki Jądrowej;
Zakład Problemów Energetycznych.

S k ł a d OSObOWy Z a k ł a d u (stan na 31 grudnia 1997 r.):

Kierownik:

mgrinż.

Pracownicy naukowi;

dr inż.
mgr inż.

Pracownicy techniczni:

Doktorant:
mgr inż.

Antoni Dydejczyk

Piotr Gronek
Marcin Antoniuk

Józef Setkowicz
Tomasz Wolak

(współpraca)
Wojciech Świątek

specjalistę

adiunkt
asystent

st. technik

Działalność naukowa Zakładu:

1. Analiza naturalnego pola neutronowego w wybranych formacjach geologicznych

Zespół: mgr inż. Antoni Dydejczyk

Finansowanie:

Celem pracy jest próba oceny strumienia neutronów w ośrodku skalnym w różnych układach
geologicznych, oraz wpływu strumienia neutronów termicznych w na stosunki izotopowe
pierwiastków w tych formacjach
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2. Studia systemowe układów powielania paliwa jądrowego i transmutacji odpadów

radioaktywnych

Zespół: mgr inż. Piotr Gronek

Finansowanie: nie finansowane

Temat realizowany w współpracy z Zakładem Problemów Energetycznych w zadaniu „Wybrane
zagadnienia fizyczne w przyszłościowych koncepcjach energetyki jądrowej".
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Zespół: mgr inż. Marcin Antoniuk, dr hab. Krzysztof Kułakowski

Finansowanie: nie finansowana

Temat realizowany w współpracy z zakładem Fizyki Teoretycznej i Komputerowej w zadaniu
„Badania teoretyczne magnetyków".
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S. Taczanowski, M. Kopeć
ZPE, ZFT

S.Bednarek, and
J.Adamowski
ZFT

Simulated herbivory of Sargassum
heterophyllum results in changes in
frond nutrient composition which
are exacerbated by heavy metal
pollution.

Seasonal and tissue variation in the
elemental composition of Ecklonia
maxima.

Measurement of nutrients and trace
elements in macroalgae using
proton-induced X-ray emission
(PIXE) microanalysis.

Variation in the elemental
composition of powdery mildew
conidia.

Light-dependent inhibition of
powdery mildew haustoria by
resistant hosts.

Precise microanalysis of elemental
distribution in a macroalga using
PIXE.

Spent Fuel Rejuvenation in
Accelerator Driven Systems - a
Nonproliferation Option of Nuclear
Transmutations

An Improved Concept of Accelerator
Driven Spent Fuel Regenerator as a
Way of Nuclear Waste Reduction

Neutronie Study of Accelerator-
Driven Subcritical Systems for
Transmutations

Shallow-level donor states of strong
and weak localization

XX Annual Congress of the
Phycological Society of
Southern Africa, Port
Elizabeth, 20 -22 January
1997. Invited poster.

XX Annual Congress of the
Phycological Society of
Southern Africa, Port
Elizabeth, 20 -22 January
1997. Invited poster.

XX Annual Congress of the
Phycological Society of
Southern Africa, Port
Elizabeth, 22 -22 January
1997. Invited poster

36th MSSA (Microscopy
Society of South Africa)
Conference, Cape Town, 2-5
December 1997.

36th MSSA (Microscopy
Society of South Africa)
Conference, Cape Town, 2-5
December 1997.

36th MSSA (Microscopy
Society of South Africa)
Conference, Cape Town, 2-5
December 1997.

Proc. of II Int. Conf. on
Accelerator Driven
Transmutation Technologies
and Applications, .Kalmar,
Sweden, (1997), 325-331

Proc of II Int. Conf. on
Accelerator Driven
Transmutation Technologies
and Applications, .Kalmar,
Sweden, (1997), 325-330

Proc. Int. Con. on Future
Nuclear Systems "Global'97",
Yokohama, Japan, (1997)
1401

Proc. 7th Int. Conf. on
Shallow-Level Centers in
Semiconductors, ed. C.A.J.
Ammerfaan and B. Pajot
(World Scientific, Singapore,

1997), pp. 55-66.
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28.

29.

30.

W.Światek, K.Jeleń
ZFE

W.Światek. K.Jeleń. M.Gevh
ZFE

J. Niewodniczański (kier.
zespołu)
ZDF

Computer simulation of low activity
proportional counters.

Optimization criteria of pulse
risetime discrimination in 14C
measurements.

National Survey Paper: POLAND,

16-th International
Radiocarbon
Conference.Groningen 16-20
June 1997

16-th International
Radiocarbon Conference.
Groningen 16-20 June 1997
Accepted byNucl.lnstr.Meth.

European Atomic Energy
Society Meeting, Ćesky
Krumlov, 31.5-4.6 1997

lll.b. Materiały konferencyjne wydane w kraju

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B. Hołyńska, B.Ostachowicz.
J. Ostachowicz, L. Samek,
ZAR

M.Wasilewska-Radwańska.
A.Junq, T.Kuc, Z.Kopański,
A.Cieńciała, B.Witkowska
ZFM, ZFS

M .Wasilewska-Radwańska,
A.Łapa. A.Jung, T.Kuc,
Z.Kopański
ZFM, ZFS

S.J.Łukiewicz , J.Raczek,
M.Elas , K.Cięszka .S.Pająk,
M.Boruchowska, A.Bratasz,
K. Czają
ZFM

B.Romanowska, K.Cięszka,
S.Pająk, M.Elas, E.Paziewski,
J.Bryk, H. Żygulska-Mach H.,
Łukiewicz S.
ZFM

.Śliwka, J.Lasa:
ZFS

J.M.Nęcki, J.Lasa:
ZFS

A.Korus, M.Kotarba.
H.Sechman, J.Lasa
ZFS

Przygotowanie próbek torfu do
analizy śladowej metodami
spektrometrii promieniowania X

Diagnostyka zakażenia Helicobacter
pylori metodą testu oddechowego z
użyciem mocznika znakowanego
C-14.

System bazy danych dla diagnostyki
Helicobacter pylori metodą testu
oddechowego z użyciem mocznika
znakowanego C-14.

EPR signals detectable in human
tumors.

Radio-chelatotherapy of pigmented
Melanoma growing in Hamster eye.

Optymalizacja układu analizującego
związki chlorowcowe aktywne w
niszczeniu ziemskiej warstwy
ozonowej, Chromatografia i inne
techniki separacyjne w eko-
analityce,

Pomiary gazów cieplarnianych na
Kasprowym Wierchu,

Metan w atmosferze ziemskiej:
Udział Polski Południowej w emisji
metanu do atmosfery,

Materiały VI Poznańskiego
Konwersatorium
Analitycznego - Nowoczesne
Metody Przygotowania
Próbek i Oznaczania
Śladowych Ilości
Pierwiastków, Poznań, 17-18
kwietnia 1997r.

Materiały :X Krajowa
Konferencja Naukowa:
Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna, IBIB PAN
&MCB, Warszawa (1997) tom
I, 162-164

ibid, torn II, 734-737

20th International EPR
Symposium, Denver, 1997.

International Symposium On
Ocular Tumors. Jerusalem,
1997, 12.

Wyd.Uniwerstetu Mikołaja
Kopernika , Toruń 1997, 199-
207

Wyd. jak wyżej, 217-223

Wyd. jak wyżej, 191-197
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

J.Lasa, I.Śliwka,
ZFS

K.d'Obvrn. J.Grabczak,
A.Zuber,
ZFS

A.Zuber, K.Osenbrueck,
S.M.Weise, H.Pajnowska,
J.Grabczak,
ZFS

D.L.Nagy L.Bottyan, L.Deak,
E.Gerdau, V.N.Gittsovich,
J.Korecki, O.Leupold.
H.Reuther, V.G.Semenov, E.
Szilagyi,
ZFC

J. Pszczoła.
ZFC

K. Turek. P.J. Chmist.
P.Liszkowski, H. Figiel
ZFC

A.Z.Maksvmowicz,
Z.Trybulec, B.Kawecka-
Maqiera and M.S.Magdoń
ZFT, ZDF

A.Korzyńska, A.Nechay,
P.Mazur, D.Piętka and
M. Kowal
ZFT

A.Z.Maksvmowicz. K.Malarz.
M.S.Magdoń, S.M.Thompson,
J.S.S.Whiting
ZFT

A.Z.Maksymowicz, K.Malarz,
G.Nagel and M.S.Magdoń
ZFT

M.Kopeć, A.Lenda
ZDF, ZFT

Warianty pracy detektora wychwytu
elektronów,

Mapy składów izotopowych infiltracji
holoceńskiej na obszarze Polski,

Wstępne określenie wieku i
temperatury zasilania wód w
piaskach oligoceńskich niecki
mazowieckiej metodami gazów
szlachetnych,

Synchrotron Mossbauer
Reflectometry: Feasibility of Depth
Selective Phase analysis of Thin
Films and Multilayers

Ferrimagnetism and hyperfine
interactions of dysprosium-transition
metal compounds

Szybkie metody pomiarów
parametrów magnetycznych
magnesów trwałych Nd-Fe-B

Ising model calculations of
magnetization profile in thin
magnetic film

Computer aided microscopy system
in investigation of cell's motility

Computer simulation of anisotropic
thin film growth

Structural correlations in growing
thin films surfaces

Extending Calibration Results Fora
Dual-Counter Porosity probe with
the Aid of Monte-Carlo Modelling

Wyd. jak wyżej, 155-183

Mat.Symp."Współczesne
Problemy Hydrogeologii",
J.Górski i E.Liszkowska
(Red.), T.VIII, Wyd.WIND-
J.Wojewoda, Wrocław, 1997,
331-333

jak wyżej, 409-411

Proceedings of XXXII
Zakopane School of Physics,
"Condensed Matter Studies by
Nuclear Methods", 10-17 May
1997, ed. by E.Goerlich,
K.Łątka, Wyd.UJ Kraków
1997, sir 17,

Proceedings of XXXII
Zakopane School of Physics,
"Condensed Matter Studies by
Nuclear Methods", 10-17 May
1997, ed. by E.Goerlich,
K.Łątka, Wyd.UJ Kraków
1997, str 328,

Materiały V Krajowego
Sympozjum Pomiarów
Magnetycznych, Zeszyty
Naukowe Politechniki
Kieleckiej (1997)285.

High Performance Computing
on Hewlett-Packard Systems
Conference, 5-8 November
1997, Krakow

Proc.IV European Conf. on
Engineering and Medicine,
Warsaw, 25-28 May 1997

High Performance Computing
on Hewlett-Packard Systems
Conference, 5-8 November
1997, Krakow

High Performance Computing
on Hewlett-Packard Systems
Conference, 5-8 November
1997, Krakow

Int. Conf. "Nuclear
Geophysics '97 ", Kraków, 20-
23.X.1997
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20. M.Antoniuk, M.Gródecki,
B.Kawecka-Maqiera.
K.Kułakowski,
A.Z.Maksvmowicz i K. Malarz,
ZDF, ZFT

Kilka zastosowań automatów
komórkowych

Konferencja Fizyki
Komputerowej, 24-26
listopada 1997, Kraków.

IV. Monografie, studia, rozprawy

Lp.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autor (autorzy) nazwisko
i imię nazwa wydziału

Dariusz Wearzvnek
ZAR

Piotr Gronek
ZPE

A.Bombik
ZFF

Stanisław Bednarek
ZFT

Marek Przvbvlski
ZFC

Jaaielski Stanisław
ZFE

Mirosław Zimnoch
ZFS

Tytuł

Uogólniona metoda analizy widm
promieniowania X w zastosowaniu
do oznaczania stężeń pierwiastków
techniką całkowitego odbicia
promieniowania rentgenowskiego.

Studia systemowe układów
powielania paliwa jądrowego i
transmutacji odpadów
radioaktywnych

Wakansje magnetyczne w
ortoferytach ziem rzadkich.

Jednoelektronowe i dwuelektronowe
silnie i słabo zlokalizowane stany
donorowe w półprzewodnikach

From three - to twodimensional
magnetism of Fe

Badanie własności Detektora
promieniowania przejścia w
zastosowaniu do identyfikacji
elektronów

Badanie składu izotopowego
dwutlenku węgla w środowisku

Miejsce wydana
(państwo i miasto)

Promotor: Prof, dr hab.
Barbara Hołyńska
obrona: 23 maja 1997r.
Kraków, AGH, WFiTJ

Promotor: Prof, dr hab. inż.
Stefan Taczanowski
obrona 19.09.1997 r.
Kraków, AGH, WFiTJ

Opracowanie monograficzne,
WFiTJ (1997)

(kolokwium habilitacyjne w
dniu 1.12.1997 zakończyło
się 'wynikiem pozytywnym i
nadaniem przez Radę
Wydziału Fizyki" i Techniki
Jądrowej stopnia naukowego
doktora habilitowanego)

(Kolokwium habilitacyjne w
dniu 8.12.1997 zakończyło
się wynikiem pozytywnym i
nadaniem przez Radę
Wydziału Fizyki i Techniki
Jądrowej stopnia naukowego
doktora habilitowanego)

Promotor: doc. dr hab. Piotr
Malecki
obrona:18.09.1997 WFiTJ
AGH Kraków

Promotor, prof. Tadeusz
Florkowski
obrona: 19.05.1997 WFiTJ,
AGH, Kraków
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VI. Raporty oraz prace nie publikowane (np.ekspertyzy)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autor (autorzy) nazwisko
i imię nazwa wydziału

Tytuł publikacji Miejsce wydana
(państwo i miasto)

Vi.a. Raporty wydane za granicą

B. Hołyńska,
ZAR

ATLAS Collaboration (W.
Białas, W. Dąbrowski. P.
Grvbos, M. Idzik)
ZEJ

V.B.Bystritsky R.Jacot-
Guillarmod F.Mulhauser
J.Woźniak:
ZGJ

A.Del Rosso, ... M.Filipowicz,
J.Woźniak.et al:
ZGJ

R.Jacot-Guillarmod,
F.Mulhauser, L.A.Schaller,
H.SchneuwIy, S.Tresch,
V.B.Bystritsky, V.B.Beiyaev,
V.M.Grebenyuk, V.I.Korobov,
V.G.Sandukovsky,
V.T.Sidorov, V.A.Stolupin,
C.Petitjean, A.V.Kravtsov,
A.I.Mikhailov, N.P.Popov,
M.Filipowicz, J.Woźniak:
ZGJ

Breitweq et al.,(LAdamczvk.
B.Bednarek, M.Bukowy,
K.Jeleń. D.Kisielewska,
T.Kowalski, M.Przvbvcien,
E.Rulikowska-Zarebska.
L.Suszvcki.J.Zaiac) ZEUS
Collaboration
ZFE

J.Breitwea et al..(L.Adamczvk.
B.Bednarek, M.Bukowy,
K.Jeleń, D.Kisielewska,
T.Kowalski, M.Przvbvcien,
E.Rulikowska-Zarebska.
LSuszvcki.J.Zaiac) ZEUS
Collaboration
ZFE

rozdziały 3 i 4 pt.: .Analysis of
Geological Materials", „Analysis of
Biological Materials",

Inner Detector Technical Design
Report,

Experiment E742.Scattering of
Muonic Hydrogen Isotops.

Measurements of nuclear fusion
reactions in (id3He molecules.

Measurement of Nuclear Fusion
Reactions in (id3He and )id4He
molecules.

Event shape analysis of deep
inelastic scattering events with a
large rapidity gap at HERA.

Measurement of jet shapes in
photoproduction at HERA.

Raport Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej w
Wiedniu pt. „Sampling,
storage and sample
preparation procedures for X-
ray fluorescence analysis of
environmental materials",
IAEA-TECDOC-950, June1997

ATLAS TDR 5, CERN/LHCC
97-17, 30 April 1997.

TRIUMF Annual Report 1997

PSI.Annuai Report 1997

PSI.Annual Report
1996.Annex 1 , Feb.1997

DESY 97-202, (accepted by
Phys.Lett.B)

DESY 97-191, (accepted by
Z.Phys.C),
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

.Breitweg et al..(L.Adamczvk.
B.Bednarek. M.Bukowv.
A.Czermak. K.Jeleń.
D.Kisielewska. T.Kowalski,
M.Przvbvcien, E.Rulikowska-
Zarebska, L.Suszvcki.J.Zaiac)
ZEUS Collaboration
ZFE

J.Breitwea et al..(Adamczvk,
B.Bednarek, M.Bukowv,
A.Czermak. K.Jeleń.
D.Kisielewska. T.Kowalski,
M.Przvbvcien, E.Rulikowska-
Zarebska. L.Suszvcki.J.Zaiac)
ZEUS Collaboration
ZFE

J.Breitweg et
al..(LAdamczvk. B.Bednarek.
M.Bukowv, A.Czermak,
K.Jeleń, D.Kisielewska,
T.Kowalski. M.Przvbvcien,
E.Rulikowska-Zarebska,
L.Suszvcki.J.Zaiac) ZEUS
Collaboration
ZFE

T Akessonn et a!.,
(StJągieJskj), ATLAS TRT
Collaboration
ZFE

W. Światek. K. Jeleń. M.
Geyh
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Murvn)
DELPHI Collaboration
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Murvn)
DELPHI Collaboration
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Murvn)
DELPHI Collaboration
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Muryn)
DELPHI Collaboration
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Murvn)
DELPHI Collaboration
ZFE

P.Abreu et al.,(B.Murvn)
DELPHI Collaboration
ZFE

Charged particles and neutral kaons
in photoproduced jets at HERA.

Elastic an proton-dissociative po
photoproduction at HERA.

Measurement of the t distribution in
diffractive photoproduction at HERA.

Electron Identification with a
Prototype of the Transition Radiation
Tracker for the ATLAS experiment.

Optimization criteria for pulse
risetime discrimination in 14C
measurements.

Search for neutral and charged
Higgs bosons in e+e collisions at
Vs = 161-GeVand 172-GeV.
Measurement of the quark and
gluon fragmentation functions in Z°
hadronic decays.

M(B) at M(Z).

Search for charged Higgs bosons in
e e collisions at Vs =172-GeV.

Measurement of the w pair cross-
section and of the w mass in e+e~
interactions at 172- GeV.

Measurement of trilinear gauge
couplings in e e collisions at 161-
GeVand172-GeV

DESY 97-229 (accepted by
Z.Phys.C),

DESY 97-237 (accepted by
Z.Phys.C),

DESY 97-238 (ccepted by
Z.Phys.C),

CERN-PPE/97-161,
November 1997, Submitted to
Nucl.lnstr.Meth.

Accepted by
Nucl.lnstr.Meth.B,

CERN-Ppe-97-062 (submitted
to Zeit.Phys.C),

CERN-PPE-97-108
(submitted to Z.Phys.C),

CERN-PPE-97-160(submitted
to Phys.Lett.B),

CERN-PPE-97-145(submitted
to Phys. Lett. B),

CERN-PPE-97-160(submitted
to Euro.Phys.J.),

CERN-PPE-97-163(submitted
to Phys.Lett.B),
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19.

20.

21.

22.

23.

D.Hubert, Z.Sanok. K.Zapfe-
Diiren:
ZDF

D.Hubert, K.Pieczora,
J.Wojtkiewicz, K.Zapfe-Duren:
ZDF

D.Hubert, K.Pieczora,
Z.Sanok, K.Zapfe- Dureń
ZDF

D.Hubert. KPieczora,
J.Wojtkiewicz, K.Zapfe-
Duren:
ZDF

D.Hubert, K.Pieczora,
Z.Sanok
ZDF

Dessorptionmessungen von
Keramiken fur den TTF-
Hauptkoppler;

Ausheizen der TTT-Hauptkoppler

Dessorptionmessungen von
Halbleiter detektoren fur den TTF-
Hauptkoppler

Verunreinigung durch
Kohlenwasserstoffe in der Kavitat P-
1 nach zwei Kalttest mit
zwischenzeitlichen Heizen

Dessorptionmessungen von
Koptonfolie und Vespel fur den TTF
FEL

Teil1;MVP Note 12, DESY
Hamburg RFN (1997).

FERMILABB 6-7 und 9-11
sovie DESY 3 und 5; MVP
Note 15 DESY Hamburg RFN
(1997)

TeiM; MVP Note 20, DESY
Hamburg RFN (1997).

MVP Note 22, DESY
Hamburg RFN (1997).

MVP Note 25, DESY
Hamburg RFN (1997).

VI.b. Raporty wydane w kraju

1.

2.

3.

4.

5.

6.

J.Jarzyna, M.Bała, K.Pałka,
T.Zorski, N.Górecka
ZEJ

E. Łącki
ZEJ

A.Adamczak,W.Czapliński,M.
Filipowicz, A.Guła*, E.Guła,
J.Woźniak:
ZGJ, ZPE, WPiE*

A.Kreft, A. Bolewski Jr, M.
Ciechanowski, E. Łącki i T.
Massalski:
ZGJ

A.Kreft, A. Bolewski Jr i M.
Ciechanowski
ZGJ

J. Cetnar, P. Gronek
ZPE

Metodyka wyznaczania fizycznych
parametrów górotworu na podstawie
pomiarów prototypową aparaturą do
profilowań geofizycznych w płytkich
otworach.

Monitoring dwutlenku siarki w
powietrzu atmosferycznym na
terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego w 1996 roku.

Rozpraszanie atomów mionowych w
ośrodkach wodorowych i kataliza
mionowa reakcji syntezy jądrowej.

Pomiary makroskopowych
parametrów neutronowych skał
pomocne w interpretacji
neutronowych profilowań
porowatości

Badania własności neutronowych
próbek skał formacji mioceńskiej
oraz fliszu karpackiego,

BISON-C Upgraded One-
Dimensional Transport and Burnup
Calculation Code for Unix System

Projekt badawczy nr
9T 12A 010.10, dokumentacja
końcowa.

Ojców- 1997.

Sprawozdanie z realizacji
projektu badawczego
NO.2P03B01809, WFiTJ
AGH,Kraków,1997

Sprawozdanie z pracy
badawczej zamówionej przez
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo, Kraków 1997.

Sprawozdanie z pracy
badawczej zamówionej przez
Instytut Fizyki Jądrowej,
Kraków 1997.

Raport INT 271/I, (1997)

VI.c. Ekspertyzy

1. K. Turek. A. Kułak. J.
Kotnowski, J. Chmist
ZFC

Układ kształtujący charakterystyki
robocze elektromagnetycznego
przetwornika akustycznego i
elektromagnetyczny przetwornik
akustyczny

Patent RP (1997)
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Legenda:

Zakłady Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej są wymienione

w tabelach w skrótach trzyliterowych pod nazwiskami autorów.

ZAR - Zakład Analiz Radiometrycznych

ZDF - Zakład Dydaktyki Fizyki

ZEJ - Zakład Elektroniki Jądrowej

ZFC- Zakład Fizyki Ciała Stałego

ZFE - Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów

ZFF - Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej

ZFM - Zakład Fizyki Medycznej

ZFS - Zakład Fizyki Środowiska

ZFT - Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej

ZGJ - Zakład Geofizyki Jądrowej

ZPE - Zakład Problemów Energetycznych

ZRP - Zakład Radiometrii Przemysłóweji i Znaczników Promieniotwórczych
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Aparatura naukowa na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej
AGH

Lp.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nazwa

Stanowisko do pomiaru oporności zmienno-prądowej i
podatności magnetycznej

Magnetometr wibracyjny

Spektrometr mossbauerowski - 4 stanowiska pomiarowe

Układ do pomiaru ciepła właściwego metodą adiabatyczną

Dyfraktometry rentgenowskie: TURM61, M62

Spektrometry NMR (25-400 MHz, 1-100 MHz), magnes
nadprzewodzący

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Magnetycznego

Chłodziarka helowa w obiegu zamkniętym (10 K - 300 K;
pomiar oporności)

Dyfraktometr rentgenowski Siemens D 5000 z kriostatem
przepływowym

Magnetometr Kerra

Aparatura ultra-wysokiej próżni do otrzymywania i badania
ultra cienkich warstw

Spektrometr mossbauerowski elektronów konwersji

CEMSLAB - spektrometr mossbauerowski elektronów
konwersji pracujący w warunkach ultra wysokiej próżni

Spektrometr promieniowania rentgenowskiego ze źródłami
radioizotopowymi

Trójstanowiskowy spektrometr promieniowania
rentgenowskiego z dyspersją energii obejmujący geometrię
całkowitego odbicia, mikrofluorcscen-cję i metodę dla
,dużych" próbek

Spektrometr promieniowania gamma

Spektrometr odwiertowy gamma

Opiekun

Andrzej Kołodziejczyk

Zbigniew Kąkol

Jan Żukrowski

Andrzej Kołodziejczyk

Edward Jarocki

Czesław Kapusta

Andrzej. Kołodziejczyk
Wiesław. Woch

Janusz Chmist

Henryk Figiel

Józef Korecki

Józef Korecki

Józef Korecki

Józef Korecki

Jerzy Ostachowicz

Dariusz Węgrzynek
Jerzy Ostachowicz

Marek Ciechanowski
Paweł Jodłowski

Karol Pałka

Zakład

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZFC

ZAR

ZAR

ZGJ

ZGJ
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26,

27.

28.

29.

30.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Stanowisko badawcze ze źródłem 252Cf do pomiarów
makroskopowych przekrojów czynnych spowalnianych
neutronów i absorpcji neutronów termicznych, neutronowej
analizy aktywacyjnej oraz uszkodzeń radiacyjnych w różnych
materiałach

Scyntylacyjny zestaw spektrometryczny promieniowania
gamma z pomiarową osłoną ołowianą

Stanowisko do pomiani stężenia CH4 i CO2 w powietrzu
atmosferycznym

Spektrometr ciekło-scyntylacyjny „TRI-CARB 2500 TR/AB"

Spektrometr ciekło-scyntylacyjny „TRI-CARB 2850 TR/AB"

Spektrometr masy do pomiaru stosunków izotopowych
pierwiastków lekkich „DELTA S"

Ruchome laboratorium radiometryczne

GDP (gauging and data processing unit)

Komputer HP9000 715/80

Semiconductor Parameter Analyzer HP4145B

Combined Network/Spectrum Analyzer HP4195A

Precision LCR Meter HP 4284A

1 mHZ to 50 Mhz Pulse/Function Generator HP8116 A

1 Mhz C Meter/C-V Ploter HP4280A

Digitalizing Oscyloscope HP54502

Bonder

Probe Station Alessi

Stacja robocza HP735/125, dwa komputery klasy IBM PC
Pentium

Aparatura pomiarowa do badań mikropaskowych komór
proporcjonalnych (MSGC) (zasilacz WN, analizator,
wielokanałowy, komputer PC386, mieszalnik precyzyjny
gazów, reduktory)

Aparatura próżniowa do napełniania liczników gazowych
(pompy rotacyjna i dyfuzyjna, próżniomierze, manometry,
butle)

Andrzej Bolewski

Władysław Pohorecki

Adam Korus

Tadeusz Kuc

Tadeusz Kuc

Tadeusz Florkowski

Leszek Furman
Adam Wierzbicki

Leszek Furman
Adam Wierzbicki

Mariusz Kopeć

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Władysław Dąbrowski

Stefan Koperny

Franciszek
Jędrzejowski

ZGJ

ZPE

ZFŚ

ZFŚ

ZFŚ

ZFŚ

ZRP

ZRP

ZFT

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZEJ

ZFE

ZFE
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Aparatura pomiarowa do badania liczników
proporcjonalnych (zasilacze WN, dwa wielokanałowe
analizatory impulsów, przedwzmacniacze, wzmacniacze)

Spektrometr ciekłoscyntylacyjny LKB IZ17

Gamma kamera MB-9100

Scyntygraf MB8200

Spektrometr SPEKOL 11

Spektrometr JASCO V-550

Spektrometr mossbauerowski A z kriostatem przepływowym

Spektrometr mossbauerowski B + kriostat + cewka
nadprzewodząca 7T

Zestaw do pomiaru przewodnictwa elektrycznego

Dyfraktometry rentgenowskie: DRON 2, HZG4

Spektrometr UV-VIS-NTR + laser N2

Magnetometr do badań w impulsowych polach
magnetycznych

Magnetometr typu CAHN

Komputer HP9000 715/80

Tadeusz Kowalski

Marta Wasilewska-
Radwańska

Jerzy Michardziński

Jerzy Michardziński

Marta Wasilewska-
Radwańska

Marta Wasilewska-
Radwańska

Stanisław Dubiel

Stanisław Dubiel

Roman Wawszczak

Barbara. Leśniewska

Piotr Barta

Andrzej Zięba

Andrzej Bombik

Mariusz Kopeć

ZFE

ZFM
+ ZGJ

ZFM

ZFM

ZFM

ZFM

ZFM

ZFM

ZFF

ZFF

ZFF

ZFF

ZFF

ZFT
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