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Trochę historii  

2003 – konferencja NOVE w Wenecji z prezentacją detektora GLACIER (100 kton 
ciekłego argonu), pytanie o możliwą polską lokalizację dla tego detektora, metodą 
eliminacji prof. Garlicki z AGH wskazuje na kopalnię w Sieroszowicach. 

2004 – pierwsze symulacje geomechaniczne dla lokalizacji w soli dają zachęcające 
wyniki (KGHM CUPRUM i IGSMiE PAN)  

2004-2005 – pomiary tła od naturalnej promieniotwórczości skał wskazują na 
bardzo niskie tło (Uniwersytet Śląski, IFJ PAN)  

2005 – pierwszy oficjalny kontakt z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A.  

2007 – aplikacja o europejski projekt LAGUNA; prezentacja na pierwszym spotkaniu 
w Przegorzałach;  
1.07.2008 - 30.06.2011  Europejski projekt LAGUNA; ZG Polkowice-Sieroszowice 
jedną z siedmiu analizowanych lokalizacji  przyszłego wielkiego podziemnego 
laboratorium. 
marzec 2011 –  SUNLAB1 (małe laboratorium) na Polskiej Mapie Drogowej 
(wniosek złożony 28.04.2010)  
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Lokalizacja 

Przekrój geologiczny- powyżej rud miedzi 
grube pokłady anhydrytu, 
 soli i dolomitu na głębokościach od 600 do 
1200 m od powierzchni ziemi 
 

 
ZG Polkowice-Sieroszowice 
Kaźmierzów koło Polkowic,  
178 km2 podziemnego obszaru 
 eksploatacji rud miedzi, 
 oddział KGHM Polska Miedź S.A. 
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Pomiary naturalnej promieniotwórczości  
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U-238:       0.0165+-0.0030 Bq/kg 

U-234:       0.0225+-0.0030 Bq/kg 

Th-232:      0.008+-0.001 Bq/kg 

K-40:         4.0 +-0.9 Bq/kg 

      

Bardzo niski poziom naturalnej promieniotwórczości w soli 
 

1. Pomiary pobranych  próbek anhydrytu i soli  
spectroskopią alfa  
 
2. Pomiar dawki w komorze PS1 (detectory Tl ) 
 

Czas pomiaru 8 miesięcy  : 1.8 nGy/h 
 
 
3. Pomiary koncentracji radonu w powietrzu 
 

15 (4) Bq/m 3  (słaba wentylacja) 
 
45 (5) Bq/m 3  (dobra  wentylacja) 

J. Kisiel et al., Acta Phys. Pol. B 41, 1813 (2010) 



Integral background counting 

rates 

50 – 2700 keV 

[ CPS/keV*kg] 

Sieroszowice    2.30 (0.02) 

Gran Sasso    57.68 (0.02) 

Modane          66.06 (0.03) 

Boulby           23.83 (0.05) 

Pomiary naturalnej promieniotwórczości   

6 

spectrum gamma - In situ
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4. Pomiary gamma- in situ 
 
Spektrum gamma zmierzone w solnej komorze P1 
 w ZG Polkowice Sieroszowice , 
dla porównania pomiary z innych europejskich laboratoriów 



Członkowie projeku LAGUNA podczas wizyty w kopalni 
Polkowice-Sieroszowice, kwiecień 2009 

MEMPHYS 

LENA GLACIER 

2008-2011 
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CERNCERN  

Large Apparatus Large Apparatus   studyingstudying  Grand Unification andGrand Unification and    
Neutrino Astrophysics  Neutrino Astrophysics    
  

 Astrofizyka neutrin   
 rozpad protonu   
 wiązka neutrin akceleratorowych  

A. Rubbia, Acta Phys. Pol. B 41, 1727 (2010) 



 
Kompletny raport obejmujący cztery możliwe lokalizacje  dla laboratorium 
 z detektorem ciekłoargonowym 100kton (GLACIER) w pokładach anhydrytu 
oraz jedną z detektorem ciekłoscyntylacyjnym (LENA) w pozycji poziomej w anhydrycie.   
 
-Geologiczny 
-Geomechaniczny 
-Inżynieryjny tj. wykonania komór 
- Ocena kosztów budowy i utrzymania 
- Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa 
 

KGHM CUPRUM jako partner przemysłowy 
 
IGSMiE PAN  
 
IFJ PAN reprezentujący polskich fizyków 
(IFJ PAN, IPJ, UWr, UŚ , PWr) 

SUNLAB w projektcie LAGUNA 

8 A. Zalewska et al., Acta Phys. Pol. B 41, 1803 (2010) 



Jedna z 4 proponowanych lokalizacji dla det. GLACIER . 
 Anhydryt;  636m pod powierzchnią;  blisko wielkiego szybu P7 
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LAGUNA Long-Baseline Neutrino 
Oscillations 2011-2014 

 
Projekt nastawiony na eksperyment oscylacji neutrin z długą bazą pomiarową 
 
-  wyznaczenie hierarchii mass, sgn∆m2 

-  łamanie symetrii CP w sektorze leptonowym , pomiar δCP 

 
 
 
 
Głownym celem dalsze studia dla fińskiej lokalizacji  
 Pyhasalmi (odległość od CERN-u 2290 km) 
 
Studia nad wiązką z CERN-u, optymalizacją i konstrukcją detektorów , symulacje fizyczne  
 

kontynuacja 
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Pyhasalmi 2290 km Sieroszowice 950 km 
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νμ ->νe oscillations in appearance mode 
δ CP = 0 
sin22θ13 = 0.10  

Δm31
2  =2.45 x 10 -3 eV2 

θ23 = 45  

Δm21
2 =7.59 x 10 -5 eV2 

 θ12 = 34  

Events rates after 5 years , 100 kt of Liquid Argon 

Symulacje dla laboratorium SUNLAB 
M.Haranczyk grant NCN 2011/03/N/ST2/01971 

Symulacje superwiazki z CERN-u  z optymalizacją na 950 km (CERN-SUNLAB) 
Symulacje odpowiedzi detektora (100kt LAr)  

08.2012-03.2015 
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3000x 10 21pot kt  

νe appearance  + ν μ disappearance 
 neutrino mode + antineutrino mode 
 

68%, 95% C.L. 

Z pierwszych symulacji nie widać dużej różnicy  
dla dokładności pomiaru  δ CP dla Pyhasalmi i Sieroszowic 
 
Lepsza symulacja odpowiedzi detektora i optymalizacji wiązki   

Sieroszowice  
Pyhasalmi 

Symulacje potencjału fizycznego SUNLABu dla badań oscylacji neutrin z długą bazą pomiarową 

Symulacje dla laboratorium SUNLAB 
 



marzec 2011  Polska Mapa Drogowa dla Infrastruktury Badawczej   
  

Laboratorium SUNLAB1  – małe laboratorium   

  zlokalizowane w soli (warunki niskiego tła),   
  przewidziane warsztaty i budynki na powierzchni 

IFJ PAN (Prof. Agnieszka Zalewska jako rzecznik polskich fizyków zaangażowanych  w SUNLAB) 
KGHM Cuprum 
KGHM Polska Miedź S.A. 
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Koncepcja laboratorium na tle istniejącej infrastruktury kopalni (rejon szybu SW-1) 



Laboratorium SUNLAB1 

Jeden z proponowanych projektów laboratorium SUNLAB1 . 
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Laboratorium SUNLAB1 
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SUNLAB1 Koszty: 
1.  Podstawowa infrastruktura: 10 mln zł + wyrobiska 3,5 mln zł (KGHM) 
 
2. eksploatacja: ok. 2,3 mln zł/rocznie 
 (w tym dwie osoby zatrudnione) 
 

Koncepcja laboratorium na tle istniejącej infrastruktury kopalni (rejon szybu SW-1) 



1.01.2012 – 31.12.2014  Projekt  ISOTTA  (ISOTope Trace Analysis)  
ASPERA 2nd Call for R&D Activities.  
 
Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,  Zakład Fizyki 
Promieniowania Kosmicznego IPJ (NCBJ) 
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WP3: Isotope radio-purity assessment with nuclear and mass spectroscopy 
 
Task 1 - Analysis of the enriched samples with ICP-MS, Ge spectrometry and alpha/beta 
spectrometers. 
 
Task 2 - Design study on the low-energy Ge detectors to be applied to material screening. 
 
Task 3 - Design study of a large surface alpha spectrometer based on a gas detector or 
 on a matrix of low background semiconductordiodes. 
 

Task 4: Study of SUNLAB locations for a new low-level laboratory. 

Celem projektu ISOTTA jest stworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie na dużą 
skalę (masa ok. 1 tony) izotopowo wzbogacanych materiałów dla nowej generacji 
eksperymentów poszukujących podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta.  
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styczeń 2013   MNiSW ogłasza aktualizację Polskiej Mapy Drogowej   

SUNLAB1  - projekt niskotłowego laboratorium z bardzo aktualnym programem 
 
 
Przygotowanie pełnego projektu  technicznego 
 
Sprawy prawne 
 
Wystąpienie o finansowanie z funduszy strukturalnych na realizację projektów z Mapy  

 
Niskotłowe pomiary jako start dla projektów z fizyki i astrofizyki  
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W  Sieroszowicach  
950 m  odpowiada  2300 m w.e  
 
Strumień mionów  ~50 m -2 dzien -1 
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Październik 2012 
 
100kton ,  dostarczona energia 150x10 22 GeV\ 

Im dłuższa baza tym lepsza  „performance” 



Podsumowanie 
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Rock samples (salt and anhydrite) 
measurements:  
use of alpha spectroscopy,  pomiary 
gamma 
 
Dose measurements in the salt cavern: 
use of Tl detectors. 
 
 
Radon concentration measurements  
use of AlphaGUARD 
 
In-situ  
measurements in the salt cavern:  
use of HPGe 
detector (EG&G ORTEC),  
 
,  
 
 


