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1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: Urszula Wiącek 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

- Dyplom magistra inżyniera fizyki technicznej, data: 22.06.2001 

AGH, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 

Tytuł pracy magisterskiej: Ocena skuteczności katalizatorów w niszczeniu związków 

chlorowcowych i tlenu. 

Opiekun:  prof. dr hab. Jan Lasa, 

- Dyplom doktora nauk fizycznych, data: 11.12.2006 

IFJ PAN 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów 

termicznych w ośrodkach dwustrefowych. 

Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz 

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Woźnicka, prof. dr hab. Jerzy Janczyszyn 

- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Zarządzanie jakością 

w  przedsiębiorstwie,  

AGH, Wydział Zarządzania, data: 2014/2015. 

- Certyfikat TUVPOL: Przedstawiciel kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością zgodne 

z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,  

AGH, Wydział Zarządzania, data: 30.06.2015. 

- Certyfikat TUVPOL: audytor wewnętrzny ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, 

środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

Pn- N  18001:2004),  

AGH, Wydział Zarządzania, data: 30.06.2015. 

- Certyfikat TUVPOL: audytor wewnętrzny według PN-EN ISO 19011:2012 i PN-EN ISO 

9001:2015,  

AGH, Wydział Zarządzania, data: 15.11.2015. 

- Certyfikat TUVPOL Menadżer Jakości,  

AGH, Wydział Zarządzania, data: 09.04.2016. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2005  – obecnie Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  

   Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), Kraków 

zajmowane stanowiska 

2016 – obecnie          specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej 

2006 – 2016             adiunkt 

2005 – 2006  fizyk 

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski w latach 2002, 2004 i 2009-2010 

 

 



6 
 

4. Wykazanie osiagniecia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o  stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 
 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

Monografia pod tytułem: 

“Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych 

jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe” 

Autor: Urszula Wiącek  

Rok wydania: 2018  

Wydano nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk, Kraków 2018  

ISBN: ISBN 978-83-63542-02-3  

Recenzenci wydawniczy:  

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz  

dr hab. inż. Nguyen Dinh Chau, prof. AGH 

 

4.2. Omówienie celu i osiągnięcia naukowego 

Motywacją do napisania Monografii (Załącznik 5) stała się potrzeba podsumowania 

prowadzonych w  Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, oryginalnych prac badawczych 

w zakresie wykorzystywania zjawisk fizyki transportu neutronów w materii w dziedzinie 

neutronowych metod geofizycznych ukierunkowanych głównie na poszukiwania 

węglowodorów. Podstawą tych badań są wybitne osiągnięcia naukowe prof.  J. A. Czubka 

z  lat 80-tych ub. wieku, który stworzył podstawy ilościowych metod pomiarowych jądrowej 

geofizyki poszukiwawczej. Osiągnięcia te, oparte o teoretyczne, analityczne rozwiązania 

zjawiska transportu neutronów, wsparte oryginalną laboratoryjną metodą pomiaru 

przekroju czynnego absorpcji neutronów dla próbek geologicznych, sprawdziły się 

w  warunkach polskich złóż i zaowocowały oryginalnymi rozwiązaniami dla sond otworowych 

i metod interpretacyjnych. Rozwiązania te posiadają jednak szereg ograniczeń wynikających 

z trudności uzyskania rozwiązań analitycznych transportu neutronów i ograniczają się do 

prostej geometrii nieskończenie długiego cylindrycznego otworu otaczającego jednorodny, 

nieskończony ośrodek geologiczny. Największym ograniczeniem metody Czubka jest brak 

rozwiązań analitycznych, gdy otwór przecinają warstwy o niewielkiej miąższości, które mogą 

przebiegać pod różnymi kątami w  stosunku do osi otworu. W granicznym przypadku są to 

problemy właściwej interpretacji odpowiedzi sondy w otworach przebiegających równolegle 

do granicy warstw. 

Kolejnym etapem rozwoju tych badań, stały się w ostatnim dziesięcioleciu, numeryczne 

metody Monte Carlo, zaadaptowane dla potrzeb jądrowych metod poszukiwawczych. 

W  porównaniu do metodyki analityczno-eksperymentalnej Czubka, przedstawione 

w  niniejszym osiągnięciu naukowym rozwiązania numeryczne pozwalają na znacznie szerszą 
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i  dokładniejszą analizę i interpretację pomiarów sondami jądrowymi w otworach 

wiertnicznych.  

Od ponad 10 lat, łącznie z okresem i tematyką mojego doktoratu, angażuję się w badania 

z  zakresu rozwoju metodyki obliczeń numerycznych dla zagadnień transportu neutronów 

w  ośrodkach materialnych w szerokim wachlarzu zagadnień, w tym również dla tematyki 

jądrowej geofizyki otworowej. W tym okresie nastąpił znaczący postęp w możliwościach 

realizacji tzw. eksperymentów numerycznych. Zakres zagadnień zawartych w Monografii 

(Załącznik 5) przedstawia możliwości metod obliczeniowych Monte Carlo, nieosiągalne 

innymi metodami, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb pomiarów realizowanych 

geofizycznymi sondami neutronowymi. Natomiast przykłady rozwiązań numerycznych dla 

sond rejestrujących promieniowanie gamma są przedstawione w Rozdziale 5.2 Autoreferatu.   

Przedstawiona Monografia (Załącznik 5) jest pierwszym i obecnie jedynym w Polsce pełnym 

opracowaniem przestawiającym szeroki wachlarz możliwości zastosowania numerycznych 

metod symulacji i  modelowania odpowiedzi otworowych sond neutronowych 

dedykowanym środowiskom naukowo-badawczym i rozwojowym, które zajmują się 

rozwojem nowoczesnych metod geofizycznych – jądrowych – metod poszukiwawczych. 

Zagadnienia rozwoju metod neutronowych w celu wykorzystania ich dla poszukiwania 

niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce są obecnie w centrum zainteresowania 

otworowej geofizyki poszukiwawczej. Całkowita automatyzacja pomiarów wykonywanych 

komercyjnymi sondami neutronowymi takich firm jak Halliburton czy Schlumberger 

spowodowała, że przeprowadzenie choćby testowych pomiarów neutronowych dla cienkich, 

słabo przepuszczalnych i nisko porowatych formacji, charakterystycznych dla polskich złóż 

łupków gazonośnych jest nieosiągalne. Zawarte w niniejszej Monografii przykłady 

wymodelowanych numerycznie pomiarów sondą neutronową oraz ich analiza dla ośrodków 

zabudowanych z  cienkich warstw stanowią znaczący wkład w rozwój metodyki pomiarów 

neutronowych dla polskich złóż łupków.   

Zaprezentowane w pracy wyniki posiadają szerszy kontekst niż zastosowania dla potrzeb 

geofizyki poszukiwawczej. Szczegółowe modelowania transportu neutronów na granicach 

warstw różnych ośrodków wykazały, że rozkłady pól neutronowych są w pewnych 

warunkach znacznie bardziej skomplikowane niż przewidują to rozwiązania analityczne. 

Te  efekty mogą sugerować konieczność weryfikacji obliczeń pól neutronowych w innych 

obszarach stosowania źródeł neutronowych, zwłaszcza źródeł o bardzo wysokich 

wydajnościach.  
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4.2.1. Wstęp 

Geofizyczne profilowania otworowe, wykorzystujące metody jądrowe, są powszechnie 

wykonywanymi pomiarami w odwiertach zlokalizowanych w typowych konwencjonalnych 

formacjach węglowodorów. Są to metody dobrze rozpoznane i spełniające oczekiwania 

interpretacyjne, stosowane od lat zarówno w Polsce, jak i na świecie, zwłaszcza, jeśli mamy 

do czynienia z warstwami jednorodnymi o znacznej miąższości. Opierają się one na 

wykorzystywaniu zjawisk odziaływania neutronów i promieniowania gamma z badanym 

ośrodkiem skalnym. W tym celu wyposaża się sondę otworową w źródło promieniowania 

gamma lub źródło neutronów oraz w odpowiednie układy detekcji. Sygnały dostarczane 

przez sondy otworowe w określonych warunkach pomiarowych przeliczane są na parametry 

geologiczne, np. porowatość.  

Metody neutronowe w geofizyce jądrowej stanowią bardzo ważny element, który pozwala 

na wyznaczenie zawartości wodoru w skałach. Taka informacja pozwala na określenie 

porowatości ogólnej i mówi o nasyceniu węglowodorami. Możliwość zastosowania 

generatorów neutronów w sondach otworowych zwiększyła atrakcyjność tych metod. 

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest zredukowanie prawie do zera zagrożenia 

środowiska skażeniem promieniotwórczym. 

Wymagania dla geofizycznych metod poszukiwawczych rosną wraz z koniecznością 

prowadzenia pomiarów w warunkach złóż niekonwencjonalnych, cienkowarstwowych, czy 

nisko-porowatych, do których można zaliczyć pokłady łupków [Zorski, i in., 2013]1.  

Sytuacja ta stała się powodem przeprowadzenia szczegółowych prac badawczych nad 

możliwościami pomiarów sondami neutronowymi w układach cienkowarstwowych 

i  wpływem parametrów neutronowych ośrodków skalnych na przebieg rejestrowanych 

odpowiedzi (anomalii), zwłaszcza w pobliżu ich granic. Niniejsza Monografia stanowi 

podsumowanie tych badań. 

W Monografii przedstawiono szereg przykładów zastosowań symulacji Monte Carlo przy 

wykorzystaniu kodu MCNP (Monte Carlo N-Particle transport Code), [MCNP  Team,  2008]2 

do zagadnień geofizyki jądrowej, związanych z wykorzystaniem źródeł neutronowych 

w  profilowaniach otworowej geofizyki poszukiwawczej. Na przykładzie sondy neutronowej 

NNTE (Neutron-Neutron Termiczne-Epitermiczne) pokazana została bardzo dobra zgodność 

wyników odpowiedzi jej detektorów otrzymanych metodą symulacji numerycznych Monte 

Carlo z wynikami z rzeczywistych pomiarów wykonanych tą aparaturą na Stanowisku 

Kalibracyjnym Firmy Geofizyka Kraków w Zielonej Górze.  

  

                                                            
1 Zorski T.; Jarzyna J., Derkowski A., Środoń J.; Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod 
pomiarowych; Przegląd Geologiczny, 61 (2013) 7, 424-434. 
2 MCNP Team,; X-5 Monte Carlo Team, MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code Version 5; Los Alamos 
National Laboratory, LA-UR-03-1987 (2008) 
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4.2.2. Cel naukowy, zakres badań i najważniejsze osiągnięcia badawcze 

Celem Monografii było przedstawienie możliwości wykorzystania numerycznych metod 

obliczeniowych dla potrzeb otworowej geofizyki jądrowej. Monografia stanowi 

podsumowanie moich prac badawczych prowadzonych w tej tematyce, wspartych 

współpracą z zespołem Zakładu Fizyki Transportu Neutronów IFJ PAN oraz Katedry Geofizyki 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Zaprezentowany przegląd 

możliwości symulacji odpowiedzi sondy neutronowej stanowi punkt wyjścia do prowadzenia 

dalszych badań w  zakresie analizy i interpretacji wyników pomiarowych oraz optymalizacji 

konstrukcji nowych generacji przyrządów pomiarowych.  

Kolejne rozdziały Monografii (Załącznik 5) obejmują następujące zagadnienia. 

Rozdział 2 stanowi wprowadzenie do fizyki transportu neutronów i promieniowania gamma 

w ośrodkach materialnych oraz zawiera podstawowe założenia symulacji tych procesów 

metodami Monte Carlo. Rozdział 3 przedstawia w skrócie zagadnienie kalibracji sond 

neutronowych wiążące odpowiedź detektorów sondy z porowatością. Celem Rozdziału 4 

było wykazanie zgodności eksperymentu numerycznego – symulacji komputerowej – 

z  rzeczywistym eksperymentem wykonanym w warunkach stanowiska do kalibracji sond 

neutronowych. W końcowej części rozdziału wykazałam, że wymodelowana numerycznie 

krzywa kalibracji sondy neutronowej w postaci zależności częstości zliczeń detektorów od 

generalnego parametru neutronowego GNP jest zgodna z wynikami metody półempirycznej 

Czubka. Wykazałam również, że zakres stosowalności metody półempirycznej jest szerszy 

(w  zakresie zmienności parametrów neutronowych formacji skalnych) niż to było dotychczas 

określane. Rozdział 5 zawiera analizę rozkładów energetyczno-przestrzennych neutronów 

(pól  neutronowych) generowanych przez źródło sondy w jednorodnych ośrodkach wokół 

otworu. Opracowałam metodykę obrazowania pól neutronowych generowanych 

w  jednorodnej formacji skalnej w otoczeniu sondy, która została w dalszej części pracy 

rozwinięta do bardziej skomplikowanych układów. Rozdział 6 dotyczy zagadnienia 

odpowiedzi sondy neutronowej od cienkich warstw. Wykazałam tutaj, że wielkość obniżenia 

amplitudy anomalii można korelować ze zmiennością generalnego parametru 

neutronowego, GNP, graniczących warstw. Przedstawiłam charakterystyczne przykłady 

rozkładów energetyczno-przestrzennych pól neutronowych w obszarach granic warstw, 

a  także znaczący wpływ asymetrii sondy na formowanie się odpowiedzi detektorów. 

Rozdział  7 poświęcony jest odpowiedzi sondy neutronowej dla eksperymentalnego zestawu 

wzorców zbudowanych z  kształtek ceramicznych do badania wpływu porowatości i cienkich 

warstw na wyniki profilowań neutronowych. Również tutaj pokazałam, że zaniżenie 

amplitudy anomalii od cienkiej warstwy można korelować ze zmiennością parametru GNP 

graniczących warstw a  dostępne dane eksperymentalne ze stanowiska w Zielonej Górze 

pozwoliły na potwierdzenie zgodności wyników symulacji komputerowych z rzeczywistym 

pomiarem. Rozdział 8 przedstawia przykład możliwości modelowań odpowiedzi sondy 

neutronowej dla aktualnych problemów badawczych. Przedstawiono wyniki symulacji 

komputerowych dla grubych warstw zawierających łupki skalne o niskich, ale różniących się 
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porowatościach. Celem tych symulacji było sprawdzenie, czy tego typu warstwy są 

rozróżnialne przez detektory sondy neutronowej. Wysymulowane odpowiedzi sondy 

wskazują, że uzyskane anomalie są wyraźne, nawet jeśli graniczą ze sobą warstwy 

o  porowatości 2% i 5%. W Rozdziale 9 przedstawiłam trzy warianty konstrukcyjne sondy 

neutronowej, dla których wymodelowałam odpowiedzi detektorów wzdłuż złożonego 

profilu skalnego składającego się z warstw o  różnych porowatościach i  różniących się 

wartościami przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych. Tego typu eksperyment 

numeryczny, z bogatą analizą generowanych i rejestrowanych pól neutronowych pozwala na 

precyzyjne określenie wpływu poszczególnych elementów konstrukcyjnych sondy na jakość 

i  wydajność detekcji. Tego typu modelownia mogą być przydatne zarówno do analizy 

wpływu budowy sondy na jakość odpowiedzi detektorów, jak i  do prac projektowych nad 

nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

Przy wyznaczaniu anomalii od warstw modelowych opisanych w Rozdziale 6 oraz dla profilu 

łupkowego (Rozdział 8) napotkałam na przykłady powstawania artefaktów 

zniekształcających przebieg anomalii, charakteryzujących się amplitudą o kierunku 

przeciwnym do przebiegu anomalii. Zarejestrowane przypadki artefaktów, przejawiające się 

w postaci jakby dodatkowych anomalii w pobliżu granicy warstw, są odzwierciedleniem 

znacznego, nietypowego zaburzenia pola neutronowego w tym ograniczonym obszarze. 

Wyjaśnienie fizyczne tego zjawiska wymagało przeprowadzenia szczegółowych 

dodatkowych obliczeń. 

Aby nie zaburzać ciągłości pracy, wyjaśnienie zjawiska powstawania artefaktów 

przedstawiłam po Rozdziale 9, w oddzielnym Uzupełnieniu. Całą sekwencję obliczeń 

numerycznych i analizę tego efektu przedstawiłam na przykładzie graniczących ze sobą 

warstw o silnie różniących się parametrach neutronowych i różnej porowatości. Jest to 

pierwsze analityczne wyjaśnienie zjawiska powstawania tego typu artefaktów. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych zawartych w Monografii (Załącznik 5) należą: 

A. Wykazanie zgodności obliczeń numerycznych odpowiedzi detektorów sondy 

neutronowej z wynikami rzeczywistych eksperymentów. 

B. Opracowanie metody obrazowania neutronowych rozkładów energetyczno-

przestrzennych w funkcji położenia sondy w otworze.  

C. Przeprowadzenie serii eksperymentów numerycznych dla sondy neutronowej NNTE 

wzdłuż profili głębokościowych z warstwami o różnej miąższości i różnych 

własnościach neutronowych. Analiza wpływu grubości warstwy na wysokość 

amplitudy i kształt anomalii. Wykazanie, że zmniejszenie amplitudy anomalii zależy 

nie tylko od grubości, ale również od własności neutronowych graniczących warstw. 

Wprowadzenie generalnego parametru neutronowego GNP do oceny stopnia 

zaniżenia amplitudy anomalii od cienkiej warstwy. 

D. Przeprowadzenie serii eksperymentów numerycznych dla sondy neutronowej NNTE 

wzdłuż profili głębokościowych z warstwami o różnej miąższości i różnym nachyleniu 

w stosunku do osi otworu. Analiza wpływu kąta nachylenia warstwy na kształt, 
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asymetrię i amplitudę anomalii. Wykazanie, że w tylko dla warstwy o grubości równej 

co najmniej odległość źródło-detektor maksimum amplitudy anomalii osiąga wartość 

charakterystyczną dla środka skalnego, z którego składa się dana warstwa. 

Wykazanie, że zjawisko to występuje niezależnie od kąta nachylenia i parametrów 

neutronowych graniczących ośrodków.  

E. Zaobserwowanie obecności artefaktów na przebiegu krzywej profilowania na granicy 

warstw i fizyczne wyjaśnienie tego zjawiska na podstawie zmienności składowych 

energetycznych widma neutronowego przy przechodzeniu przez granicę ośrodków 

o  znacząco różnych własnościach neutronowych. 

Ad. A. Zgodność eksperymentu numerycznego i rzeczywistego 

Dla potrzeb pracy została wymodelowana numerycznie sonda neutronowa wyposażona 

w  źródło neutronów Am-Be oraz układ trzech detektorów rejestrujących neutrony 

termiczne (Bter) oraz epitermiczne (Bepi, Depi) (Rys. 1). Cały model odwzorowywał 

rzeczywistą sondę (tzw. sonda NNTE), przy pomocy której były wykonane rzeczywiste 

pomiary na Stanowisku Kalibracyjnym Przedsiębiorstwa Geofizyka Kraków w Zielonej Górze. 

Wykazana została zgodność obliczeń MCNP z wynikami pomiarów wykonanych w realnych 

warunkach dla 18  różnych typów litologii, o różnej porowatości i gęstości objętościowej oraz 

przy zmiennych średnicach otworu. [Drabina i in., 2003] 3 , [Drabina, Zorski, 2006] 4 , 

[Wiącek,  Woźnicka, 2016]5. 

 

Rys. 1 Uproszczony schemat sondy NNTE (Neutron-Neutron Termiczne-Epitermiczne). Średnica sondy: 89 mm 

[Drabina i in., 2003]3 (Monografia (Załącznik 5); Rys.4.1.1).  

Otrzymana zgodność pomiędzy odpowiedzią sondy w warunkach rzeczywistego 

eksperymentu i symulacji komputerowej charakteryzuje się współczynnikiem determinacji: 

R2  = 0.98 dla detektora neutronów termicznych, Bter (Rys. 2a), R2  =  0.99 dla bliskiego 

                                                            
3  Drabina A., Zorski T., Woźnicka U.; Correlation between Measurements and Monte-Carlo Calculations for the NNTE 
Logging-Tool; Raport IFJ Nr 1926/AP (2003) 10. 
4 Drabina A., Zorski T.; Zastosowanie programu MCNP do symulacji odpowiedzi sondy neutronowej NNTE; Mat. Konfer.  
Nauk.-Techn. „Geopetrol 2006”, Prace Nr 137 INiG, Kraków (2004). 
5 Wiącek U., Woźnicka U.; Feasibility of Monte Carlo modelling for the neutron-neutron logging tool response in specific 
geological models; Geology, Geoph. & Environ., 42 (2016) 365-383, doi: 10.7494/geol.2016.42.3.365. 
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detektora neutronów epitermicznych, Bepi (Rys. 2b), i R2 = 0.97 dla dalekiego detektora 

neutronów epitermicznych, Depi (Rys. 2c).  

Wykazałam, jak ważna jest w tych obliczeniach dokładna znajomość udziałów wagowych 

poszczególnych pierwiastków we wzorcach skalnych. Nawet niewielka zawartość silnych 

absorbentów neutronów takich jak bor, chlor czy ziemie rzadkie w istotny sposób wpływa na 

makroskopowy przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych a ośrodka skalnego, co 

ma znaczący wpływ na wielkość sygnału detektora neutronów termicznych. Przykładowo 

nieuwzględnienie obecności 0.09 ppm gadolinu we wzorcu dolomitu (Libiąż) powoduje 

zaniżenie wartości przekroju czynnego a o 20%, co w konsekwencji może prowadzić do 

wyznaczenia znacznie zaniżonej porowatości ośrodka skalnego [Wiącek, Woźnicka, 2016]5. 

a) b) 

  

c) 

 

Rys. 2 Korelacja obliczonych (MCNP) i zmierzonych odpowiedzi poszczególnych detektorów sondy NNTE: 

a)  detektor bliski termiczny Bter, b)  detektor bliski epitermiczny Bepi, c)  detektor daleki Depi (Monografia 

(Załącznik 5); Rys.  4.2.4). 

Ad. B. Obrazowanie neutronowych rozkładów energetyczno-przestrzennych w funkcji 

położenia sondy w otworze 

Szczegółowa analiza pomiarów sondą neutronową w otworze od strony formowania pola 

neutronowego w ośrodku skalnym i transportu neutronów ze źródła do detektorów jest 

bardzo skomplikowana. Sonda stanowi niesymetryczny układ o stałej odległości źródło 

detektor. Przesuwając się z określonym krokiem wzdłuż otworu w każdym punkcie 

pomiarowym mamy do czynienia z innym rozkładem energetyczno-przestrzennnym pola 
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neutronowego, zwłaszcza, gdy ośrodek skalny składa się z kolejnych warstw o różnych 

parametrach neutronowych. 

Dla potrzeb analiz rozkładów energetyczno-przestrzennych opracowałam metodę 

wizualizacji pól neutronowych dla następujących wariantów: 

I. Mapy zasięgów radialnych poszczególnych detektorów sondy. Dany punkt mapy 

przedstawia liczbę neutronów, które z tego miejsca docierają do detektora i są w jego 

objętości czynnej zarejestrowane. Rys. 3 przedstawia przykład mapy dla ośrodka 

jednorodnego. 

   

Rys. 3 Mapy zasięgów radialnych detektorów sondy NNTE: Bter, Bepi, Depi w  ośrodku skalnym M-2 

(Σa  =  40  c.u.,  = 7.5%) (Monografia (Załącznik 5); Rys. 5.4.3). 

II. Mapy rozkładów energetycznych pola neutronowego w danym położeniu sondy 

w  stosunku do granicy warstwy (Rys. 4). Każdy punkt mapy przedstawia liczbę neutronów 

o danej energii, które dotrą do objętości czynnej detektora. 

  

Rys. 4 Rozkład energetyczny strumienia neutronów docierających do detektora Bter od warstwy M-6 

(Σa  =  40  c.u.,  = 45%) o grubości 50 cm, prostopadłej do osi otworu i otoczonej ośrodkiem M-1 (Σa = 15 c.u., 

  = 7.5%) w funkcji położenia sondy (Monografia (Załącznik 5); Rys. 6.4.1.1). 

III. Mapy rozkładów energetycznych neutronów generujących odpowiedź konkretnego 

detektora sondy (Rys. 5). Różnica pomiędzy rozkładem energetycznym neutronów 

generowanym przez źródło neutronów w ośrodku skalnym, a rozkładem energetycznym 
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neutronów, które generują odpowiedź detektora wynika z konstrukcji sondy, jej osłon 

oraz własności samego typu detektora. W kolejnym etapie analizy otrzymane rozkłady 

pozwoliły na wyznaczenie liczby reakcji w objętości czynnej danego detektora. 

  

Rys. 5 Rozkład energetyczny neutronów generujących odpowiedź detektora Bter dla przykładu z Rys. 4 

(Monografia (Załącznik 5); Rys. 6.4.1.2). 

Ad. C. Wpływ grubości warstwy na wielkość amplitudy anomalii. 

W przypadku, gdy sonda napotyka granicę dwóch warstw, to w początkowej fazie przesuwu 

sondy ku górze, detektor odbiera sygnał znajdując się już w obszarze kolejnej warstwy, 

podczas gdy źródło neutronowe znajduje się jeszcze na poziomie poprzedniej warstwy. 

Efekt  ten jest wynikiem asymetrycznej budowy sondy (Rys. 1). Sygnał docierający do 

detektora pochodzi więc z obszaru dwóch warstw. Jeżeli warstwa jest cieńsza niż odległość 

źródło– detektor, to na przebieg całej anomalii od cienkiej warstwy mają wpływ parametry 

neutronowe obydwu graniczących ośrodków. Kształt rejestrowanej anomalii zależy od 

grubości warstwy i od różnicy parametrów neutronowych pomiędzy warstwą a jej 

otoczeniem.  

Wykonałam serię eksperymentów numerycznych wyznaczając odpowiedzi detektorów 

sondy NNTE wzdłuż profili głębokościowych zawierających warstwy o grubościach od 5 cm 

do 50 cm graniczące z ośrodkiem o innych parametrach neutronowych (a szkieletu skalnego 

15 lub 40  c.u.) oraz o wartościach porowatości  = 7.5%, 20% lub 45%. Jeden z przykładów 

anomalii rejestrowanych przez detektor Bter dla różnych grubości warstw przedstawiono na 

Rys. 6. Analogiczne krzywe zostały obliczone również dla pozostałych detektorów sondy 

NNTE, szczegółowe wyniki zawarte są w Monografii (Załącznik 5). Wyniki dla wszystkich 

możliwych kombinacji warstwa – otoczenie stworzyły bazę danych pozwalającą na analizę 

zależności pomiędzy amplitudą anomalii a grubością warstwy oraz pomiędzy wysokością 

amplitudy a  różnicą parametrów neutronowych pomiędzy warstwą a otoczeniem.  

Obserwujemy dwa efekty: zmniejszanie się amplitudy sygnału w obszarze warstwy, oraz 

wzrost asymetrii anomalii w stosunku do rzeczywistego położenia warstwy wzdłuż profilu 

głębokościowego. Asymetria kształtu anomalii (rozciągnięcie prawego zbocza) wynika 

z  asymetrycznego położenia detektorów w stosunku do źródła neutronów. Ten efekt może 

być korygowany w procesie interpretacji poprzez inne pomiary wykonywane wzdłuż otworu. 
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Natomiast wartość amplitudy anomalii ma pierwszorzędne znaczenie w interpretacji 

profilowania neutronowego. Ogólnie mówiąc, krzywe kalibracji sondy korelują odpowiedź 

sondy (amplitudę anomalii) z porowatością. Korelacja jest obliczana lub wyznaczana 

eksperymentalnie dla konkretnej sondy dla wzorców ośrodków geologicznych 

o  nieskończonej grubości. Dla przykładu z Rys. 6 oznacza to, że dla właściwej interpretacji 

maximum amplitudy powinno osiągnąć wartość 400 imp/s, co jest spełnione tylko dla 

warstwy o  grubości 50 cm.  

 

Rys. 6 Anomalie rejestrowane detektorem Bter dla różnej grubości warstwy M-6 (a = 40 c.u.,  = 45%) 

otoczonej obustronnie ośrodkiem M-1 (a = 15 c.u.,  = 7.5%). Punkt 0 na osi odciętych oznacza, że detektor 

znajduje się na wprost granicy warstwy, natomiast źródło neutronów znajduje się już w punkcie x = - 31 cm 

(por.  Rys. 1). Cienkimi liniami ciągłymi zaznaczono idealne przebiegi anomalii (Monografia (Załącznik 5); 

Rys.  6.1.1). 

W Monografii (Załącznik 5) przeanalizowałam efekt zmniejszania się amplitudy w zależności 

od parametrów neutronowych warstwy i graniczącego z nią ośrodka. Makroskopowy 

ośrodek materialny opisywany jest kilkoma niezależnymi parametrami neutronowymi, 

z  których najważniejsze to długość spowalniania neutronów, długość dyfuzji oraz 

makroskopowy przekrój czynny absorpcji neutronów termicznych. Aby móc porównywać 

własności neutronowe graniczących ośrodków zaadaptowałam do wykonania analiz 

wprowadzony przez Czubka tzw. generalny parametr neutronowy GNP. Przyjęłam, że GNP 

jest integralnym parametrem opisującym właściwości neutronowe ośrodka, a różnice 

własności neutronowych dwóch graniczących ośrodków można zdefiniować przez stosunek 

GNP=GNP(otoczenia)/GNP(warstwy). 

Badając wpływ GNPth na kształt anomalii rejestrowanej przez detektor Bter 

przeanalizowałam krzywe dla warstwy o najwyższym parametrze GNPth (warstwa M-1, GNPth 

= 6.433) otaczanej sukcesywnie ośrodkiem o malejącym parametrze GNPth. Przykład taki 

został przedstawiony na Rys. 7a. Idealna anomalia dla takiej warstwy powinna osiągać 

amplitudę IBter = 944 imp/s, niezależnie od otoczenia. Obserwuje się regularną tendencję: im 

mniejsza jest różnica pomiędzy GNPth warstwy a GNPth otoczenia, tym amplituda anomalii 

warstwy jest bliższa wielkości bazowej dla M-1. Analogiczne zależności przedstawione są 

w  Monografii (Załącznik 5) dla detektorów epitermicznych. 
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Dla porównania, na Rys. 7b przedstawiono przypadek przeciwny: warstwa o najniższym 

parametrze GNPth (M-6, GNPth = 4.231) otaczana jest kolejno ośrodkiem o rosnącym 

parametrze GNPth. Tendencja zmienności anomalii jest podobna, jak w przypadku 

przedstawionym na Rys. 7a. Można jednak zauważyć, że wpływ otoczenia, które 

charakteryzuje się wyższymi wartościami GNPth niż warstwa jest inny w stosunku do 

poprzednio analizowanego przypadku. Tu, przy największej różnicy pomiędzy parametrami 

GNPth dla warstwy i otoczenia, amplituda anomalii jest niższa o 30% w stosunku do wartości 

bazowej dla M-6, podczas gdy dla przypadku na Rys. 7a największy spadek wynosił 40% 

(dla  warstwy M-1 otoczonej M-6). 

Ogólnie można stwierdzić, że amplituda anomalii od warstwy o wyższym GNPth niż otoczenie 

może być bardziej zaniżona w stosunku do odpowiedniej wartości bazowej, niż w przypadku 

odwrotnym, gdy GNPth warstwy jest niższe od GNPth otoczenia. Bardziej szczegółowa analiza 

zależności pomiędzy zaniżeniem anomalii od cienkiej warstwy, a różnicą parametrów 

neutronowych warstwy i otoczenia była kontynuowana i jest przedstawiona 

w  opublikowanej ostatnio pracy [Woźnicka, Wiącek, 2018]6. 

a) b) 

  

Rys. 7 Wpływ wzajemnych parametrów neutronowych warstwy: a) M-1 otaczanej kolejno: M-2, M-3, M-4, M- 5 

i  M – 6 oraz b) M -6 i otaczanej kolejno: M-1, M- 2, M-3, M-4 i  M-5, wyrażonych generalnym parametrem 

neutronowym GNPth, na kształt i amplitudę anomalii rejestrowanej detektorem Bter. Linie ciągłe (bez punktów 

pomiarowych) oznaczają idealny przebieg anomalii (Monografia (Załącznik 5); Rys.  6.3.1 i Rys. 6.3.4). 

Ad. D Wpływ kąta nachylenia warstwy o różnej miąższości na kształt i amplitudę anomalii 

Dla powyższego zestawu modeli ośrodków skalnych pozwalających na konstruowanie 

warstw o różnych miąższościach graniczących z ośrodkami o różnych własnościach 

neutronowych przeprowadziłam serię eksperymentów numerycznych badających wpływ 

kąta nachylenia warstwy w stosunku do osi otworu na kształt i wielkość anomalii 

rejestrowanych przez detektory sondy NNTE. Schemat geometrii pomiarowej przedstawiony 

jest na Rys. 8. Przykład uzyskanych wyników dla detektora bliskiego termicznego i dalekiego 

epitermicznego dla warstwy o miąższości H = 15 cm przedstawiony jest na Rys. 8Rys. 9. 

                                                            
6 Woźnicka U., Wiącek U.; Amplitude degradation of thin layer in neutron borehole logging, Appl. Rad. Isotopes 141 
(2018). 
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Rys. 8 Schemat układu geometrycznego ośrodka skalnego z zaburzeniem w postaci cienkiej warstwy 

o  określonej grubości H i określonym kącie nachylenia do osi otworu α (Monografia (Załącznik 5); Rys. 6.1). 

Tak, jak to widać na przedstawionych przykładach (Rys. 9) wraz ze wzrostem kąta nachylenia 

warstwy obserwuje się zmniejszenie amplitudy anomalii, które dla prostopadłego 

usytuowania warstwy, jest największe (najmniejsza wartość amplitudy anomalii). 

Przy  małych kątach nachylenia warstwy, co na pierwszy rzut oka, wydaje się nieco 

zaskakujące, amplituda anomalii rośnie. Również efekt rozmycia kształtu anomalii ulega 

znacznemu zmniejszeniu, dobrze widoczne jest to zwłaszcza w przypadku detektora 

dalekiego (Rys. 9b). Obserwowane efekty wynikają głównie z asymetrycznej budowy sondy 

neutronowej. Detektory sondy wyprzedzają źródło neutronów, co jest pczyczyną znacznego 

rozmycia prawego zbocza anomalii. W przypadku detektora dalekiego odległość ta wynosi 

aż 54 cm. Ostry kąt pomiędzy osią otworu a  warstwą powoduje, że w momencie, gdy 

detektor opuszcza obszar warstwy, to dociera do niego więcej neutronów z obszaru warstwy 

niż w przypadku usytuowania prostopadłego. Podsumowując, gdy maleje kąt nachylenia 

warstwy  (Rys. 8), to amplituda anomalii rośnie, a rozmycie ulega zmniejszeniu. 

  

Rys. 9 Wpływ kąta nachylenia warstwy w stosunku do osi otworu na odpowiedź detektora Bter (po lewej 

(Monografia (Załącznik 5); Rys. 6.2.1)) i Depi (po prawej (Monografia (Załącznik 5); Rys. 6.2.3)). Warstwę 

o  grubości H = 15 cm stanowi materiał M-6 (a = 40 c.u.,  = 45.5%) a otoczenie materiał M-1 (a = 15 c.u., 

  =  7.5%). Linia  ciągła (bez punktów pomiarowych) oznacza idealny przebieg anomalii. 
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Praktycznie analiza odpowiedzi sondy dla warstw nachylonych pod kątem różnym od 90 jest 

możliwa wyłącznie na podstawie symulacji numerycznych. W Monografii (Załącznik 5) 

przedstawiono zmienność kształtu i amplitudy anomalii od warstw nachylonych dla 

szerokiego zakresu zmian parametrów. Przedstawione tam przykłady potwierdzają 

zaprezentowaną powyżej tendencję zmniejszania rozmycia prawego zbocza anomalii i 

zwiększania amplitudy. Efekt  ten maleje wraz z grubością warstwy i staje się nieistotny dla 

warstw o grubości 50 cm.  

Ad. E Zniekształcenia kształtu anomalii na granicy warstw tworzące artefakty. 

Analiza wymodelowanych profili głębokościowych wykazała obecność kilku przypadków, gdy 

przebieg rejestrowanej krzywej detektorem neutronów termicznych jest całkowicie 

niezgodny z oczekiwaniami. Przykład takiej anomalii przedstawiony jest na Rys. 10. 

Otoczeniem warstwy jest ośrodek M-2 (a = 40 c.u.,  = 7.5%), dla którego sygnał sondy 

wynosi 743 imp/s. Sygnał od warstwy M-3 (a = 15 c.u.,  = 20%) wynosi 722 imp/s 

(Monografia (Załącznik 5), Tabela 5.2.1). Tymczasem w obrębie warstwy detektor rejestruje 

częstości zliczeń znacznie wyższe i znacznie niższe od powyższych wartości. Efekt jest 

obserwowany dla wszystkich grubości warstwy, nawet przy miąższości 50 cm.  

 

Rys. 10 Anomalie rejestrowane detektorem Bter dla różnej grubości warstwy M-3 (a = 15 c.u.,  = 20%), 

prostopadłej do osi otworu, otoczonej obustronnie ośrodkiem modelowym M-2 (a = 40 c.u.,  = 7.5%). 

Linia  ciągła (bez punktów pomiarowych) oznacza idealny przebieg anomalii (Monografia (Załącznik 5); 

Rys.  6.4.2.1). 

Wyjaśnienie tego efektu wymagało przeprowadzenia szczegółowej analizy rozkładów 

przestrzenno-energetycznych neutronów w obszarze granicznym warstw. Analizie tego 

zjawiska poświęcone jest obszerne Uzupełnienie zamieszczone w końcowej części 

Monografii (Załącznik 5).  

Przeprowadzona analiza pozwoliła mi wyjaśnić przyczyny powstawania obserwowanych 

artefaktów: są one powodowane gwałtownymi zaburzeniami w rozkładach energetycznych 

pól neutronowych na granicy ośrodków znacząco różniących się własnościami 

neutronowymi. Charakterystyczną cechą zaobserwowanych zniekształceń jest ich obecność 

niezależnie od grubości i kąta upadu warstwy. Zaburzenia te obserwowane są na krzywych 
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odpowiedzi detektorów rejestrujących neutrony termiczne i uwarunkowane są wzajemnym 

wpływem parametrów neutronowych (spowalniania, dyfuzji i absorpcji) sąsiednich warstw 

na formowanie się pola neutronów termicznych i prędkich w otoczeniu granic. 

Zniekształcenia te wynikają głównie z różnic w lokalnym zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby 

neutronów termicznych powodowanych silną zmianą parametrów absorpcyjnych i długości 

spowalniania graniczących ośrodków. Syntetycznym podsumowaniem, pozwalającym na 

zrozumienie zjawiska formowania się artefaktów są przebiegi sygnałów detektorów sondy 

przedstawione na Rys. 11. Wykresy na Rys. 11a przedstawiają typową anomalię 

rejestrowaną przez detektor Bter. Linia czerwona przedstawia anomalię rejestrowaną przez 

detektor. Linie przerywane przedstawiają wkład neutronów o energiach poniżej 

E  <  4·10- 7  MeV (linia niebieska) oraz powyżej E > 4·10-7 MeV (linia zielona). Intensywność 

neutronów zarówno wyżej jak i niżej energetycznych ulega zmniejszeniu w obrębie warstwy, 

sumując się do całkowitej odpowiedzi detektora. W przypadku układu warstw, dla których 

obserwujemy artefakty (Rys. 11b) intensywność neutronów wyżej energetycznych zmniejsza 

się zgodnie z oczekiwaniem, natomiast intensywność neutronów niżej energetycznych 

znacząco wzrasta, co ostatecznie formuje anomalię silnie zniekształconą. 

a) b) 

  

Rys. 11 Anomalie dla warstwy o grubości 50 cm w rozbiciu na 2 przedziały energetyczne strumienia neutronów 

rejestrowanych przez detektor Bter: a) typowa anomalia od warstwy M-6 (a = 40 c.u.,  = 45%) otoczonej 

ośrodkiem M-1 (a = 15 c.u.,  = 15%) (Monografia (Załącznik 5); Rys. III.4), b) Zniekształcona anomalia od 

warstwy M-3 (a  =  15 c.u.,  = 20%) otoczonej ośrodniem M-2 (a = 40 c.u.,  = 7.5%) (Monografia (Załącznik  5); 

Rys. III.1). 

Wyjaśnienie obserwowanych anomalii na gruncie szczegółowej analizy energetyczno-

przestrzennychj pól neutronów wymagało uwzględnienia zarówno rozkładów 

energetycznych neutronów w przestrzeni otaczającej otwór, jak i cech konstrukcyjnych sond 

(osłon  kadmowych) oraz własności detektorów neutronów termicznych (Bter) 

i  epitermicznych (Bepi i Depi).  

Pojawianie się artefaktów zaobserwowano również podczas modelowania odpowiedzi sondy 

neutronowej w profilu głębokościowym zawierającym warstwę łupka. (Monografia, 

(Załącznik 5) Rozdział  8). Jest to bardzo istotna informacja, ważna pod kątem kontynuacji 

badań związanych z możliwościami stosowania sond neutronowych do poszukiwania łupków 
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gazonośnych. Przewidywanie pojawiania się takich zaburzeń jest trudne i wymaga dalszych 

analiz, które pomogą precyzyjniej zdefiniować warunki ich generacji i ewentualnie 

skorelować z  parametrami petrofizycznymi profilowanych warstw. Niniejsza praca jest 

pierwszą szczegółową próbą wyjaśnienia tego zjawiska. Tego typu zaburzenia przebiegu 

anomalii na granicy warstw zaobserwowane w pracy [Gardner i in., 2007]7 zostały uznane za 

efekt błędów numerycznych. Analizy przeprowadzone w niniejszej pracy wskazują, 

że  pojawianie się artefaktów ma podłoże fizyczne, wynikające z nierównomiernych 

rozkładów energetycznych pól neutronowych w obszarach granicznych warstw o silnie 

różniących się parametrach neutronowych.  

4.2.3. Podsumowanie osiągnięcia naukowego 

Przedstawiona Monografia nie wyczerpuje możliwości symulacji komputerowych dla 

zagadnień pomiarów geofizyki otworowej sondami neutronowymi. Analizowane przykłady 

bazują na odpowiedziach detektorów sondy NNTE. Wynikało to głównie z możliwości 

dostępu do rzeczywistych wyników pomiarowych wykonanych tą sondą, co pozwoliło na 

wykazanie bardzo dobrej zgodności eksperymentu numerycznego i rzeczywistego. Nie ma 

żadnych ograniczeń, aby tego rodzaju symulacje numeryczne prowadzić dla innych sond 

neutronowych, czy sond wyposażonych w źródła promieniowania gamma. Przykłady takich 

zastosowań metod numerycznych pokazane są w dalszej części Autoreferatu. Jest szereg 

zagadnień, które są trudne do weryfikacji eksperymentalnej, a mogą być analizowane 

metodami numerycznymi, na przykład wpływ warstw pośrednich pomiędzy otworem 

a  niezaburzoną formacją skalną, czy też cały wachlarz zagadnień profilowania otworów 

poziomych. Nawet te zagadnienia, które zostały zaprezentowane w niniejszej pracy mogą 

być analizowane jeszcze dokładniej. Takim problemem jest niewątpliwie zagadnienie 

profilowania warstw zawierających skły łupkowe o niskiej porowatości i małej miąższości. 

Wstępne badania wykazały, że sondy neutronowe mogą być dobrym narzędziem do badania 

takich formacji w  warunkach polskich złóż. Monografia (Załącznik 5) pokazuje szereg 

możliwości analiz, które mogą być przydatne przy kontynuacji tych badań.  

Powyższe osiągnięcia stanowią oryginalny dorobek naukowy, niespotykany w literaturze. 

Literatura światowa zawiera najczęściej tylko omówienia przykładowych przypadków analizy 

z wykorzystaniem metody Monte Carlo, w celu wyjaśnienia wyników konkretnego 

profilowania przy użyciu sondy neutronowej, czyli tzw. „case history”, np. 

[Mendoza,  2005  ] 8 , [Mendoza i in., 2010a 9 , 2010b] 10 , [Ijasan i in., 2013] 11  czy 

                                                            
7 Gardner R.P., Xu L., Wang J.; Some lessons learned from MCNP usage, SPWLA 48th Annual Logging Symposium, June 3-6 

(2007) pap. K. 
8 Mendoza, A.; Monte Carlo modeling of nuclear measurements in vertical and horizontal wells in the presence of mud-
filtrate invasion and salt mixing, SPWLA 46th Annual Logging Symposium, June 26-29 (2005) pap. PP. 
9 Mendoza, A., Torres-Verdín C., and Preeg W. E.; Linear iterative refinement method for the rapid simulation of borehole 
nuclear measurements: Part 1 — Vertical wells: Geophysics, 75 (2010) 1, E9–E29, doi: 10.1190/1.3267877. 
10 Mendoza A., Torres-Verdín C., and. Preeg W. E.; Linear iterative refinement method for the rapid simulation of borehole 
nuclear measurements: Part 2 — High-angle and horizontal wells: Geophysics, 75 (2010) 2, E79–E90, doi: 
10.1190/1.3335953. 
11 Ijasan O., Torres-Verdín C. and Preeg W. E.; Fast modeling of borehole neutron porosity measurements with a new spatial 
transport-diffusion approximation, GEOPHYSICS, 78 (2013) 3, 10.1190/GEO2012-0433.1. 
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[Tian  i  in.,  2018]12. Wśród  nielicznych prac, w których pokazany jest (wymodelowany 

numerycznie) wpływ granicy ośrodków o różnych parametrach neutronowych na kształt 

anomalii rejestrowanej sondą typu neutron-neutron zwraca uwagę artykuł 

[Gardner  i  in.,  2007]7. Autorzy twierdzą że obserwowane na wymodelowanej krzywej 

odpowiedzi detektora bliskiego termicznego efekty w pobliżu granicy warstw 

(zaniżenie/zawyżenie odpowiedzi detektora w stosunku do wartości spodziewanej, czyli 

tzw.  artefakty) są związane ze statystyką obliczeń MCNP. W  niniejszej Monografii 

(Załącznik  5) wykazałam, że w rzeczywistości tego typu efekty są odzwierciedleniem 

znacznego, nietypowego zaburzenia pola neutronowego w tym ograniczonym obszarze.  

Metody interpretacji odpowiedzi komercyjnych sond neutronowych są w zasadzie objęte 

tajemnicą firmy, a użytkownik otrzymuje tylko końcowy wynik w postaci wyznaczonego 

parametru petrofizycznego (np. porowatości). Prowadzi to niejednokrotnie do tego, że 

anomalie od cienkich warstw (o miąższości mniejszej niż odległość źródło – detektor sondy), 

czy graniczne artefakty kształtu anomalii są pomijane w procesie interpretacji. Obserwuje się 

efekt „czarnej skrzynki” systemów interpretacyjnych, których działanie nie zawsze jest 

w  pełni zrozumiałe dla użytkowników, zwłaszcza, gdy warunki geologiczne przestają być 

typowe dla podstawowych opcji stosowanego oprogramowania lub pomiaru 

[Zorski,  i  in.,  2013]1. 

Dla rozwoju metod geofizyki otworowej konieczne jest rozumienie zjawisk prowadzących do 

rejestracji określonych krzywych profilowań neutronowych i ich interpretacji, co umożliwi 

bardziej twórcze podejście do badań geofizycznych.  

W niniejszej Monografii (Załącznik 5) przeanalizowałam w sposób systematyczny wpływ 

różnych czynników na kształt i amplitudę anomalii rejestrowanej detektorami sondy 

neutronowej. Wykazałam, że profilowanie neutronowe rejestrujące anomalie od cienkich 

warstw, jak i  swoiste artefakty niosą wartościową informację o własnościach profilowanych 

warstw, choć wymagają indywidualnego podejścia do interpretacji. Wartość Monografii 

polega na wyjaśnieniu procesów fizycznych leżących u podstaw profilowań neutronowych. 

Zatem, może być ona wykorzystana jako podręcznik akademicki lub przewodnik dla 

specjalistów wykonujących profilowania geofizyki otworowej dla dokładnego zrozumienia 

działania sond radiometrycznych. 

Przedstawione wyniki modelowań mają istotne znaczenie dla podejmowanych w Polsce prac 

geofizycznych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu z łupków. Są to złoża 

niekonwencjonalne, o specyficznych własnościach (cienkie warstwy o niskiej 

przepuszczalności i porowatości) wymagające specyficznych metod pomiarowych geofizyki 

otworowej. Realizowany w ostatnich latach projekt Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy 

(Załącznik  4; II Ha, 2), w ramach którego koordynowałam uczestnictwo IFJ PAN w zakresie 

zadania związanego z obliczeniami Monte Carlo dla sond radiometrycznych wykazał, 

że  rozwój metodyki pomiarów i interpretacji odpowiedzi sond neutronowych dla potrzeb 

                                                            
12 Tian L., Zhang F., Liu J., Wang X., Ti Y.; Monte Carlo simulation of Cu, Ni and Fe grade determination in borehole by PGNAA 
technique, Radioanal Nucl Chem (2018) 315, 51–56 https://doi.org/10.1007/s10967-017-5636-9. 
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aktualnych badań geofizycznych w Polsce jest perspektywiczny i stwarza szersze możliwości 

pomiarowe dla nietypowych, często trudnych do interpretacji złóż. Przedstawiona 

Monografia wpisuje się w całości w te aktualne projekty. 

4.2.4. Publikacje, których jestem autorem lub współautorem mające bezpośredni 

związek z Monografią 

Z Monografią wskazaną jako osiągnięcie naukowe, bezpośredni związek ma 11 opracowań 

naukowych. Wszystkie te prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora.  

Szczegółowy wykaz moich prac związanych z Monografią znajduje się w Załączniku 4. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-dydaktycznych - zarys kariery naukowej 

habilitanta 

5.1. Okres przed uzyskaniem stopnia doktora 

W 2001 rozpoczęłam studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim IFJ 

PAN podejmując współpracę z Zakładem Fizyki Transportu Promieniowania. Zakład ten, 

którego wieloletnim kierownikiem był prof. Jan A. Czubek, posiada znaczące osiągnięcia 

naukowo-badawcze z zakresu rozwoju metod jądrowych dla potrzeb geofizyki otworowej.  

Zagadnienie, które rozwijałam w ramach mojej pracy doktorskiej wiązało się ściśle 

z  opracowaną w Zakładzie metodą laboratoryjnego pomiaru makroskopowego przekroju 

czynnego absorpcji neutronów termicznych, tzw. metodą Czubka. Metoda ta została 

opracowana pod kątem wykonywania pomiarów dla próbek geologicznych 

(rdzeni  wiertnicznych), których wyniki wykorzystywane były do interpretacji odpowiedzi 

otworowych sond neutronowych. Metoda ta łącząca w sobie rozwiązania teoretyczne 

z  eksperymentem neutronowym wykonywanym z wykorzystaniem impulsowego 

generatora neutronów posiada ograniczenia związane m.in. z efektem ochładzania 

dyfuzyjnego strumienia neutronów termicznych w ośrodkach o ograniczonych rozmiarach. 

W mojej pracy doktorskiej przedstawiłam rozwiązanie numeryczne, wolne od ograniczeń 

metody analitycznej, będące pierwszym modelowaniem numerycznym problemu 

niestacjonarnej dyfuzji neutronów termicznych w niejednorodnym ośrodku o ograniczonych 

rozmiarach, wykonanym przy zastosowaniu kodu numerycznego MCNP. 

2002- 2006: Udział w realizacji projektu CONRAD -  A Coordinated Action for Radiation 

Dosimetry. W ramach tego projektu brałam udział w realizacji zadania związanego 

z modelowaniem numerycznym i interpretacją odpowiedzi kul Bonnera (Bonner Sphere 

Spectrometer) umieszczonych w polu neutronowym emitowanym przez źródła izotopowe 
241Am-Be and 252Cf (Załącznik 4; II Hb, Pr2). 

Od 2005 roku pracowałam na stanowisku fizyka w IFJ PAN. Pracę doktorską, pod kierunkiem 

prof. dr hab. Krzysztofa Drozdowicza obroniłam w 2006 roku przed Radą Naukową IFJ PAN 

otrzymując stopień doktora nauk fizycznych, co pozwoliło mi uzyskać stanowisko adiunkta 

w  IFJ PAN.  
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Swoją wiedzę w zakresie modelowania Monte Carlo zagadnień transportu neutronów 

i promieniowania radiacyjnego w materii poszerzyłam i ugruntowałam biorąc udział 

w szkoleniach dotyczących wykorzystania metod Monte Carlo (programy takie jak: MCNP, 

FLUKA, PENELOPE, Geant) w modelowaniu pól neutronowych i promieniowania 

radiacyjnego w złożonych układach geometrycznych, modelowaniu detektorów 

promieniowania i ich odpowiedzi oraz w zakresie analiz wyników. Szkolenia te organizowane 

były w 2006 roku przez Uniwersytet w Coimbra w Portugalii oraz OECD/NEA we Francji 

w  2008 roku. 

W latach 2005 - 2007 byłam głównym wykonawcą w projekcie „Nowe aspekty metody 

Czubka pomiaru Sigma_a analizowane metodą symulacji Monte Carlo impulsowych 

eksperymentów neutronowych” (Załącznik 4; II Hb, Pr.3). Program badawczy tego projektu 

związany z rozwojem metody Czubka dla ośrodków niezawierających w swoim składzie 

wodoru stanowił nową tematykę, którą kontynuowałam po uzyskaniu stopnia doktora. 

Wyniki tych prac prezentowane były na konferencjach międzynarodowych, seminariach IFJ 

oraz publikowane w czasopismach recenzowanych.  

Moja działalność badawcza w zakresie prac naukowych powiązanych z metodą Czubka nie 

ograniczała się tylko do zagadnień modelowań i obliczeń numerycznych. Brałam również 

czynny udział w planowaniu i realizacji eksperymentów przy Impulsowym Generatorze 

Neutronów 14 MeV w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania IFJ PAN. Badania te 

dotyczyły szczególnych aspektów metody Czubka, np. możliwości stosowania tej metody dla 

próbek materiałów niezawierających w swoim składzie wodoru i wyznaczania szczegółowych 

parametrów niestacjonarnej dyfuzji neutronów termicznych w układach o niejednorodnej, 

złożonej geometrii. Badania te zdecydowanie wykraczały poza pierwotne zastosowanie 

metody Czubka do pomiarów próbek geologicznych i rozszerzały możliwości tej unikatowej 

metody pomiaru makroskopowego przekroju czynnego absorpcji na innego typu materiały. 

Oryginalna metoda Czubka pomiaru przekroju czynnego absorpcji a stosowana jest dla 

ośrodków zawierających wodór: mierzona próbka skalna jest nasycona roztworem wodnym 

absorbenta i umieszczona wewnątrz moderatora z pleksiglasu. Wykorzystując symulacje 

Monte Carlo zbadałam możliwości zastosowania metody Czubka dla szerszego zakresu 

materiałów, przede wszystkim do pomiarów a dla ośrodków niezawierających wodoru. 

Zagadnienie to zostało przedstawione w pracy (Załącznik 4; II A, P12). 

W pracy wykazałam przy pomocy modelowania transportu neutronów metodą Monte Carlo, 

że rodzaj materiału tworzącego wewnętrzną warstwę układu dwustrefowego ma wpływ na 

parametry dyfuzji neutronów termicznych odpowiadające za przesunięcie widma 

energetycznego neutronów w kierunku niższych energii w otaczającym zewnętrznym 

moderatorze. Została również wyznaczona poprawka, jaką należy stosować dla 

uwzględnienia tego efektu, gdy wewnętrzna próbka jest bardzo słabym moderatorem 

neutronów (nie zawiera wodoru).  
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Przeprowadzenie rzeczywistego eksperymentu w celu zaobserwowania powyższego efektu 

byłoby bardzo trudne i czasochłonne do zrealizowania. Zastosowanie eksperymentu 

numerycznego Monte Carlo było w tym przypadku jedyną drogą do przebadania zachowania 

się zanikającego w czasie strumienia neutronów termicznych w układzie z takim warunkiem 

granicznym. 

5.2. Okres po uzyskaniu stopnia doktora 

5.2.1. Badania z zakresu jądrowych metod poszukiwawczych 

W latach 2006-2008 w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania były koordynowane 

i prowadzone prace badawcze w ramach Sieci Naukowej „Metody jądrowe dla geofizyki”. 

Współpraca obejmowała IFJ PAN, WGGiOŚ AGH, INiG oraz ING PAN. W ramach tego zadania, 

wraz z zespołem IFJ PAN prowadziłam badania laboratoryjne próbek geologicznych pod 

kątem zmienności Sigma-a formacji mioceńskich. Wyniki te były następnie analizowane przez 

zespoły z AGH i ING PAN. Udział w tych pracach pozwolił mi również na przeprowadzenie 

szczegółowych analiz danych dotyczących składu próbek geologicznych i opracowanie metod 

odpowiedniej implementacji takich danych do obliczeń Monte Carlo, co wykorzystałam 

następnie w pracy nad Monografią (Załącznik 5). 

W latach 2008-2009 wraz z kolegami z IFJ PAN brałam udział w pracach badawczych 

w  ramach Naukowej Sieci Tematycznej: „Nowe aplikacje w zakresie udostępniania 

i  eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi”, koordynowanych 

przez Instytut Nafty i Gazu. Zadanie, które realizowałam dotyczyło modelowania 

numerycznego służącego do zbadania wpływu niejednorodności otoczenia otworu 

poziomego na odpowiedź spektrometrycznej sondy gęstościowej wyposażonej w źródło 

promieniowania .  

Interpretacja odpowiedzi sondy gęstościowej (gamma-gamma) wzdłuż profilu 

przebiegającego w otworze kierunkowym (poziomym) napotyka na problemy, które nie 

występują w typowych otworach pionowych, przecinających formacje o rozmiarach 

nieskończonych, czy też zalegających prostopadle do osi otworu. Istotne dla interpretacji 

odcinki otworu kierunkowego przebiegają najczęściej mniej więcej równolegle do pokładu 

i  uwarstwienia interesujących formacji. W otworach pionowych przyczyny efektów 

zaburzających pomiar, które występują na granicy otwór – skała charakteryzują się w dobrym 

przybliżeniu symetrią cylindryczną, co oznacza, że żadna część ściany otworu nie jest 

specjalnie wyróżniona. Inaczej sytuacja wygląda w otworze poziomym, gdzie granica pokładu 

w którym prowadzony jest otwór i następnej warstwy może znajdować się na tyle blisko 

ściany otworu, że na odpowiedź danej sondy pomiarowej będą miały wpływ obydwa ośrodki. 

Wykazano [Passey i in., 2005]13, że wyniki interpretacji prowadzone w otworach poziomych 

                                                            
13 Passey Q. R., Yin H., Rendeiro C. M., and Fitz D. E. (2005): Overview of High-angle and Horizontal Well Formation 

Evaluation: Issues, Learnings, and Future Directions. SPWLA 46th Annual Logging Symposium, June 26-29, 2005, Paper 

A.  
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metodami typowymi dla otworów pionowych mogą być przyczyną zawyżania wyników 

porowatości do 6%. a w przypadku wyznaczania nasycenia wodą nawet do 50%.  

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy odpowiedzi sondy gęstościowej gamma-

gamma w otworach poziomych przeprowadziłam modelowania i symulacje odpowiedzi 

takiej sondy dla różnych przypadków wzajemnego usytuowania otworu, sondy i granicy 

warstw. Badania te zostały podsumowane w pracy (Załącznik 4; II A, P10), natomiast 

obszerne opracowanie całego zagadnienia przedstawione jest w raporcie (Załącznik 4; II A, 

I6), gdzie zawarte są szczegóły przeprowadzonych przeze mnie modelowań i symulacji 

Monte Carlo.  

Dla uzyskania kompletnego jednolitego zestawu danych pomiarowych wymodelowano 

sondę ze źródłem Cs-137 i układem detektorów kwantów gamma NaJ(Tl) – bliski i daleki, 

przeprowadzono symulacje kompletnej kalibracji sondy w wymodelowanych typowych 

modelach kalibracyjnych (zależność odpowiedzi detektorów sondy od gęstości 

jednorodnego ośrodka o niskiej i wysokiej gęstości, np. Al i Mg), a następnie przeprowadzono 

właściwe symulacje odpowiedzi sondy gamma-gamma w zaprojektowanych pomiarach 

w  otworze poziomym. Jeden z przykładów geometrii, dla której prowadzono symulacje 

przedstawiono na Rys. 12. 

a) b) 

d
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Rys. 12 Przykład geometrii do symulacji Monte Carlo odpowiedzi sondy gęstościowej gamma-gamma 

w  otworze poziomym przebiegającym w pobliżu granicy warstw ośrodków A i B: a) przekrój poprzeczny, 

b)  przekrój podłużny (z  pracy (Załącznik 4; II A, I34). 

Uzyskany, w wyniku symulacji, zestaw danych pomiarowych zarejestrowanych przez obydwa 

detektory sondy został wykorzystany do zbadania, czy stosowana do interpretacji 

w  otworach pionowych metoda „spine&ribs” sprawdzi się również w otworach poziomych. 

Technika „spine&ribs” [Wahl et al., 1964] 14  wykorzystuje różne zasięgi przestrzenne 

detektora bliskiego (rzędu kilku cm) i dalekiego (rzędu do kilkunastu cm). Gdy rozważamy 

ośrodek jednorodny, wtedy punkty wykresu odpowiadające wskazaniom z obu detektorów 

dla różnych gęstości ośrodka tworzyć będą prostą zwaną „spine” – kręgosłupem. 

W  momencie, kiedy pojawia się zaburzenie, w postaci cienkiej warstewki z materiału 

o  gęstości różnej od gęstości skały następuje zejście punktów z prostej i pojawiają się krzywe, 

przecinające pod określonym kątem prostą „spine”, zwane „ribs” – żebrami. W miarę 

                                                            
14 Wahl J.S., Tittman J., Johnstone C.W., Alger R.P. (1964): The Dual Spacing Formation Density Log, JPT, December 1964, 
p.1411 – 1416. 
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zwiększania się grubości tej warstewki punkty przesuwają się wzdłuż żebra następnie przy 

odpowiedniej grubości warstwy (kiedy osiągnie zakres detektora dalekiego) następuje 

przecięcie krzywych „ribs” ze „spine”. Punkty przecięcia odpowiadają gęstościom strefy 

bliskiej. Różnica pomiędzy tak określoną gęstością a jej wartością wyliczoną na podstawie 

wskazań detektora dalekiego jest uważana za poprawkę wskazującą na skalę wpływu strefy 

bliskiej.  

Stosując tę technikę do uzyskanych z modelowań MCNP danych po raz pierwszy pokazaliśmy, 

że może być ona stosowana w szerokim zakresie zmienności gęstości i odległości sondy od 

granicy warstw d dla otworów poziomych (Rys. 12). Tego typu modelowania otwierają 

możliwości wyjaśniania nietypowych odpowiedzi sond w warunkach otworów 

kierunkowych, dla których można spodziewać się wielu niejasności wynikających ze 

zmiennych warunków ułożenia sondy w otworze jak i relacji otworu w stosunku do 

przewiercanych warstw.  

W ramach ww projektu prowadziłam również szkolenie dla jednego z uczestników, 

absolwenta WGGiOŚ AGH, w zakresie wykorzystania programu MCNP dla potrzeb jądrowych 

metod geofizycznych. 

W latach 2010-2012 brałam udział w realizacji projektu prowadzonego w IFJ PAN „Określenie 

zależności sygnału sondy neutronowej od asymetrii kątowej otworu wiertniczego dla 

przypadku nachylenia warstw” (Załącznik 4; II Hb, Pr.8). W ramach tych prac wykonałam 

symulacje numeryczne transportu neutronów pochodzących ze źródła umieszczonego 

w  modelu sondy neutronowej poprzez otaczające otwór cienkie warstwy o zróżnicowanych 

grubościach, nachyleniach i parametrach neutronowych. Wynikiem obliczeń były 

odpowiedzi sondy NNTE w ośrodkach skalnych, w których poszczególne warstwy znajdowały 

się pod określonymi kątami w stosunku do osi otworu. W ramach tej pracy powstała 

monografia, której jestem współautorką (Załącznik 4, A I, M9). Jednym z oryginalnych 

wyników tej pracy jest opracowana przeze mnie metoda obrazowania numerycznego pól 

neutronowych generowanych w warstwach otaczających otwór i powiązanie ich 

z  położeniem źródła neutronowego i detektorów sondy. Tego typu obrazowanie jest 

szczególnie interesujące w  przypadku rozważania układów niejednorodnych i asymetrii 

sondy, dla których intuicyjne określenie, z jakich obszarów otoczenia otworu uzyskiwany jest 

sygnał detektorów bywa mylące. 

Wyniki prac publikowane były w czasopismach naukowych, na międzynarodowych 

i  krajowych konferencjach, w sprawozdaniach z działalności wymienionych Sieci 

Naukowych, a także publikowane w raportach IFJ oraz jako materiały pokonferencyjne. 

W latach 2015 – 2017, w ramach współpracy z Wydziałem GGiOŚ AGH koordynowałam ze 

strony IFJ PAN i brałam aktywny udział w pracach związanych z rozwojem i optymalizacją 

modeli sond geofizycznych (N2TE, NNTK, gęstościowa gamma-gamma, sonda 

spektrometryczna neutron-gamma) pod kątem wykrywania gazów z łupków. Prace te 

realizowane były w ramach projektu Blue Gas (Załącznik 4; II Ha, 2). Częśc z tych prac, 
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związanych z modelowaniem odpowiedzi sondy neutronowej, wyposażonej w detektory 

neutronowów, została przedstawiona w Monografii (Załącznik 5).  

Jedną z odmian profilowania w otworze jest spektrometria neutron-gamma, do 

której używana jest sonda sPNG. Pomiar polega na pomiarze energii kwantów gamma, 

generowanych w oddziaływaniach neutronów z jądrami atomów ośrodka skalnego. 

Najważniejsze elementy sondy sPNG to: źródło neutronów prędkich (najczęściej Am-Be), 

detektor (tutaj: kryształ scyntylacyjny BGO - Bi4Ge3O12), oraz układ ekranów pomiędzy 

źródłem a detektorem. Neutrony emitowane są ze źródła do ośrodka skalnego wokół 

otworu.  

W wyniku oddziaływań z neutronami, pierwiastek może emitować promieniowanie gamma 

o  charakterystycznym spektrum umożliwiającym jego identyfikację. Po stosownych 

obliczeniach otrzymuje się profil składu mineralogicznego przewierconych skał, wraz 

z  szacunkową zawartością węgla organicznego. 

 

Rys. 13 Schematyczny rysunek sondy sPNG (Załącznik 4, IIA, I6). 

W ramach wspomnianego projektu zostały przeprowadzone symulacje MCNP odpowiedzi 

sondy sPNG, której schemat przedstawia Rys. 13 dla trzech wzorcowych bloków skalnych ze 

stanowiska w Zielonej Górze: Radków_1 (piaskowiec), Mucharz_1 (zailony, wapnisty 

piaskowiec) i Józefów_1 (wapień) oraz dla wody [Jarzyna, Wawrzyniak-Guz, (red) 2017]15. 

Porównanie widm - symulowanych i mierzonych - przedstawiono na Rys. 14. 

Uzyskana zgodność odpowiedzi symulowanych z odpowiedziami zmierzonymi jest 

zadowalająca, a w obszarach mierzonych pików spektrometrycznych, nawet bardzo dobra.  

Zaprezentowany przykład modelowania złożonego widma energetycznego kwantów gamma 

rejestrowanego sondą sPNG przedstawia kolejne możliwości prowadzenia eksperymentów 

numerycznych Monte Carlo. 

 

                                                            
15  Jarzyna J., Wawrzyniak-Guz K., Bała M., Cichostępski K., Gołębiowska M., Górecki W., Karczewski J., Kasperska M., 
Krakowska P., Kotarba M., Pietsch K., Puskarczyk E., Semyrka R., Staszowska T., Zorki T., Zych H., Zych M., Czerpiński L., Bałys 
M., Szczurowski J., Tarasiuk J., Jędrychowski M., Wroński S., Stopa J., Czarnota R., Janiga D., Wojnarowski P., Derkowski A., 
Szczerba M., Topór T., Bartoń R., Wilk A., Dworak D., Marynowski L., Marzencki K., Skorek A.; Adaptacja do warunków 
polskich metodologii wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi: zadanie 
10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, 
petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi 
i  model generacyjny 3D; Wydawnictwo. Goldruk Wojciech Golachowski (2017), Kraków, ISBN  978- 83- 7464-915-5. 
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Rys. 14 Porównanie wyników symulacji MCNP (z opcją GEB) i pomiarów kalibracyjnych wykonanych sondą sPNG 

dla bloków skalnych Radków_1 („Ra1”), Mucharz_1(„Mu1”) i  Józefów_1 („Jo1”), oraz czystej wody („H2O”) 

(Załącznik 4; IIA, I6). 

5.2.2. Badania z zakresu transportu neutronów dla potrzeb neutronowych metod 

pomiarowych w badaniach plazmy deuterowej i deuterowo-trytowej  

Równolegle do prac związanych z rozwojem metod jądrowych w zagadnieniach 

geofizycznych prowadzę również badania w innych dziedzinach fizyki transportu 

promieniowania rozwijanych w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania IFJ PAN 

2006 - 2011: Opracowanie metody wykrywania w bagażu tzw. nielegalnych materiałów 

(materiały wybuchowe, narkotyki, materiały jądrowe) przy zastosowaniu krótkich impulsów 

neutronowych o dużej intensywności. W ramach projektu zaprojektowałam oryginalny 

model geometrii układu do pomiaru neutronów rozproszonych w badanych obiektach oraz 

wykonałam obliczenia metodą Monte Carlo. Nowatorskim osiągnięciem było 

zaproponowanie wykorzystania jako źródła neutronów układu typu plasma-focus, 

charakteryzującego się bardzo krótkim czasem trwania impulsu (poniżej 10 ns). Metoda ta 

pozwala na odróżnienie składu pierwiastkowego materiałów wybuchowych od materiałów 

codziennego użytku. Na Rys. 16 przedstawiono schemat ideowy zaproponowanej metody 

a  na Rys. 16 przedstawiono przykładowy wynik modelowania MCNP pokazujący zauważalne 

różnice w  rozkładach czasowych strumienia neutronów docierających ze źródła 2.45 MeV 

pod kątem 170 do detektora znajdującego się w odległości 20 m od próbki składającej się 

z  trzech różnych materiałów: melamina i glukoza (przykłady materiałów codziennego 

użytku), RDX (przykładowy materiał wybuchowy). 



29 
 

 

Rys. 15 Schemat ideowy proponowanej metody wykrywania w bagażu tzw. nielegalnych materiałów (materiały 

wybuchowe, narkotyki, materiały jądrowe) przy zastosowaniu krótkich impulsów neutronowych o dużej 

intensywności.  

 

Rys. 16 Zestawienie rozkładów czasowych strumienia neutronów dla trzech różnych materiałów: melamina, 

RDX i glukoza w odległości 20 m od próbki rozpraszającej neutrony pochodzące ze źródła 2.45 MeV 

(impuls  źródłowy: rozkład Gaussa). 

Prace te prowadziłam we współpracy z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 

w  Warszawie oraz Instytutem Fizyki Eksperymentalnej i Teoretycznej w Moskwie. Prace te 

wykonywane były w ramach projektów: NATO (Załącznik 4; II Hb, Pr.11), Projektu 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, IAEA (Załącznik 4; II Hb, Pr.4) oraz Projektu 

MNiSW (Załącznik 4; II Hb, Pr.7). Wyniki pracy prezentowane były na konferencjach 

międzynarodowych, krajowych, spotkaniach IAEA i seminariach instytutowych oraz 

publikowane w czasopismach recenzowanych. 

2008-2013: Opracowanie metody wyznaczania wydatku neutronów w procesie syntezy 

termojądrowej tj. izotopów wodoru poprzez detekcję neutronów opóźnionych 

aktywowanych w próbnikach z materiałów rozszczepialnych. 

W ramach rozwoju nowych metod pomiarowych dla diagnostyki plazmy termojądrowej 

brałam udział w realizacji projektu EURATOM Fusion Energy Research, zadanie: Detekcja 
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neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych w polu neutronowym 

wytwarzanym przez duże układy termojądrowe (Załącznik 4; II H b, Pr.6).  

Mój udział polegał na wykonaniu (za pomocą modelowania MCNP) optymalizacji 

parametrów geometrycznych i materiałowych urządzenia DET-12 do pomiaru neutronów 

opóźnionych emitowanych z zaaktywowanych próbników z izotopów rozszczepialnych 

W  oparciu o te modelowania została zrealizowana przez pana Arkadiusza Kurowskiego praca 

doktorska pt. "Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach 

termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów 

rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego", przy czym pełniłam funkcję 

promotora pomocniczego. 

2011-2013: Wykonanie modelu numerycznego i przeprowadzenie obliczeń w celu 

zobrazowania mieszanych pól promieniowania (neutrony cząstki alfa, protony) wokół tarczy 

trytowej (T/Ti) Impulsowego Generatora Neutronów prędkich naświetlanej wiązką 

deuteronów. 

Praca ta wykonana została w ramach projektu badawczego MSWiN pt.”Opracowanie 

podstaw metody wykorzystania detektorów diamentowych do spektrometrycznego 

pomiaru cząstek w mieszanych polach emitowanych przez plazmę wysokotemperaturową” 

(Załącznik 4; II Hb, Pr.9). W ramach tego projektu wykonałam model numeryczny próżniowej 

komory pomiarowej dedykowanej dla Impulsowego Generatora Neutronów 14  MeV oraz 

zobrazowałam rozkład przestrzenny produktów reakcji d+d i d+t zachodzących w tarczy T/Ti 

generatora wewnątrz tej komory.   

Zasada działania generatora neutronów prędkich 14 MeV opiera się na reakcji jądrowej 

deuteru i trytu: rozpędzone w akceleratorze deuterony bombardują tarczę trytową 

wytwarzając strumień neutronów. W trakcie tej reakcji powstają również cząstki alfa, a na 

skutek szeregu pobocznych reakcji zachodzących wokół tarczy mogą powstawać również 

protony i kwanty gamma. W konsekwencji wokół umieszczonej w próżni tarczy trytowej 

formuje się złożone pole promieniowania składające się z neutronów i naładowanych 

cząstek. Tego typu mieszane pole promieniowania może być wykorzystywane do 

prowadzenia specyficznych eksperymentów fizycznych. Przy generatorze neutronów w IFJ 

PAN zostało skonstruowane wokół tarczy trytowej specjalne stanowisko pomiarowe 

(komora próżniowa) służące do badania odpowiedzi półprzewodnikowych 

monokrystalicznych detektorów diamentowych właśnie w takim mieszanym polu 

promieniowania. 

W celu precyzyjnego określenia przestrzennych rozkładów poszczególnych składowych tego 

pola w objętości komory zaprojektowałam i wykonałam modelowania Monte Carlo, które 

pozwoliły na sporządzenie pełnej wizualizacji tych pól. Zagadnienie to zostało przedstawione 

w pracy (Załącznik 4; II A, P6). Model numeryczny komory i jej ostateczna konstrukcja 

przedstawione są na Rys. 17. 
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Rys. 17 Model i konstrukcja komory próżniowej dostosowanej do połączenia z końcówką akceleratora 

deuteronów (slot for the deuteron beam) oraz z tarczą trytową (T/Ti target) i  dwoma kanałami służącymi do 

wprowadzania badanych detektorów diamentowych (Załącznik 4; II A, P6). 

Podczas tych prac napotkałam na pewne ograniczenia w zastosowaniu programu 

MCNP/MCNPX. W programie MCNPX dzięki zastosowaniu modeli fizycznych możliwa jest 

symulacja transportu lekkich jonów takich jak deuterony, jednak modele te dają dobre 

wyniki tylko w zakresie energii: 10 – 100 MeV. Ograniczenia pojawiają się, kiedy dochodzimy 

do energii poniżej 1 MeV. Przy energiach porównywalnych z energią bariery Coulombowskiej 

tj. 10-20 MeV transport nie uwzględnia oddziaływań jądrowych a deuterony są spowalniane 

aż do tzw. “cut-off energy”, czyli energii, przy której następuje zakończenie historii cząstki. 

Dla deuteronów wartość tego parametru wynosi 2 MeV, jednak może być przez użytkownika 

zmieniona do 1 keV. Jednak w tym przypadku historia cząstki przebiega bez oddziaływań 

jądrowych. Również ze względu na kolejne ograniczenie programu, nie ma możliwości 

wygenerowania wprost reakcji d+d i d+t w interesujących nas zakresach energii deuteronów: 

80-120 keV. Dla tych przedziałów energetycznych biblioteki z odpowiednimi przekrojami 

czynnymi dla deuteronów nie istnieją. 

Z względu na te ograniczenia obliczenia wykonane zostały w dwóch etapach. Pierwszy etap 

polegał na wygenerowaniu rozkładów kątowo-energetycznych dla poszczególnych 

produktów reakcji d+d oraz d+t przy użyciu programu SIMNRA (wersja 6.06) [Mayer, 2012]16. 

Za pomocą tego programu można wyznaczyć rozkłady energetyczne jonów rozproszonych 

wstecznie i do przodu na tarczy z materiału o określonym składzie. Dodatkowe obliczenia 

pozwoliły na uzyskanie pełnego rozkładu energetyczno-kątowego dla generowanych 

w  komorze cząstek alfa i protonów.  

Implementacja otrzymanych rozkładów energetyczno-kątowych do programu 

MCNP/MCNPX w celu obliczenia rozkładów przestrzennych strumieni poszczególnych 

cząstek wewnątrz komory wymagała przeprowadzenia szeregu niezależnych obliczeń dla 

każdej z cząstek osobno, a następnie uwzględnienia poprawki na różnice 

w  prawdopodobieństwie ich emisji. Szczegóły zastosowanych procedur obliczeniowych 

zawarte są w pracy (Załącznik 4; II A, P6), natomiast obszerne opracowanie całego 

                                                            
16 Mayer M., (2012): SIMNRA User’s Guide, Max-Planck-Institute fur Plasmaphysik Garching, Germany. 
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zagadnienia przedstawione jest w pracy (Załącznik 4; II A, I14), gdzie zawarte są szczegóły 

przeprowadzonych przez mnie modelowań i symulacji Monte Carlo. Poniżej, na Rys. 18 

przedstawiono dwa przykłady wyznaczonych gęstości rozkładów przestrzennych w komorze 

dla protonów i cząstek alfa, generowanych jednocześnie ze strumieniem neutronów 14 MeV. 

 

Rys. 18 Gęstości rozkładów przestrzennych w komorze pomiarowej generatora neutronów 14 MeV dla: 

a)  protonów, b) cząstek alfa (Załącznik 4; II A, P6). 

Omówiony powyżej przykład wykorzystania możliwości modelowania Monte Carlo pokazuje, 

w jakim kierunku mogą być takie prace rozwijane, np. w zagadnieniach optymalizacji 

układów detekcji promieniowania. Opracowane przeze mnie procedury obliczeniowe 

pokazują złożoność problemów, z jakimi można się spotkać podczas modelowania i symulacji 

zjawisk związanych z transportem i polami promieniowania generowanymi przez źródła 

neutronowe. Omawiane w tym rozdziale prace odnoszą się do szerokiego obszaru badań 

z  zakresu fuzji termojądrowej, w których uczestniczę razem grupą badawczą w IFJ PAN. 

Wspomniane detektory diamentowe są przez nas badane pod kątem ich przydatności do 

pomiarów w silnych mieszanych polach promieniowania spodziewanych w reaktorach 

termojądrowych. 

2011-2015: Opracowanie założeń i optymalizacja układu pomiarowego kamery otworkowej 

(pinhole-camera) do wizualizacji w funkcji czasu impulsu neutronowego generowanego 

przez plazmę deuterową w urządzeniu plasma-focus. 

Praca ta wykonana została w ramach projektu NCBiR „Technologie wspomagające rozwój 

bezpiecznej energetyki jądrowej” (Załącznik 4; II H b, Pr.10) oraz działalności statutowej 

Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania. Mój udział w tym projekcie polegał na 

współprojektowaniu, wykonaniu modelu numerycznego oraz optymalizacji parametrów 

geometrycznych i materiałowych układu pinhole-camera. Istotą mojego osiągnięcia jest takie 

zaprojektowanie, po raz pierwszy, całkowitego bloku kamery otworkowej według zasad fizyki 

transportu neutronów, aby w maksymalny sposób wykorzystać jego układ geometryczno-

materiałowy do obrazowania z dużą rozdzielczością w promieniowaniu neutronowym 

ogniska plazmowego urządzenia typu plasma-focus. 

Pracownia Fizyki Transportu Promieniowania IFJ PAN wyposażona jest w urządzenie 

plazmowe typu plasma-focus PF-24. Jest to średniej skali wielkości urządzenie typu z-pinch, 
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będące wydajnym źródłem neutronów prędkich emitowanych w sposób impulsowy. 

Jego  działanie oparte jest na impulsowym wysokoprądowym wyładowaniu pomiędzy 

dwiema elektrodami zamkniętymi w komorze wyładowczej wypełnionej gazem roboczym, 

którym jest deuter.  

W wielu eksperymentach z udziałem urządzenia typu plasma-focus pracującego na bazie 

deuteru obserwuje się Dopplerowskie przesuniecie energetyczne spektrum neutronowego. 

Powoduje to pojawienie się zjawisk wpływających na przebieg reakcji termojądrowych. 

W  tej sytuacji istotna staje się możliwość obserwacji procesu tworzenia ogniska 

plazmowego, jego zmiany w czasie i przestrzeni.  Obrazowanie ogniska plazmowego, 

emitującego strumień neutronów prędkich, pozwala na określenie czasowej i przestrzennej 

zmiany szybkości reakcji fuzji termojądrowej. W ramach prowadzonych prac brałam udział 

w  opracowywaniu metody obrazowania ogniska plazmowego w promieniowaniu 

neutronowym przy użyciu kamery otworkowej (pinhole camera). Opis przeprowadzonych 

prac i projekt układu zamieszczony jest w artykule (Załącznik 4; II A, P7), natomiast obszerne 

opracowanie całego zagadnienia przedstawione jest w raporcie (Załącznik 4; II A, I10 i I11), 

gdzie zawarte są szczegóły przeprowadzonych przez mnie modelowań i symulacji Monte 

Carlo. Działanie tego typu kamery oparte jest na tych samych zasadach prostoliniowej 

propagacji wiązki, jakie obowiązują w przypadku tradycyjnej kamery wizyjnej. Obraz 

otrzymany przy jej użyciu jest odwrócony, natomiast jego wielkość zależy od powiększenia 

kamery, co związane jest z odpowiednim doborem odległości: obiekt-kamera oraz kamera-

obraz. Kamera do obrazowania neutronowego została tak zaprojektowana, aby spełniała 

następujące założenia: powiększenie 1: 1, rozdzielczość przestrzenna 0.5 cm, rozdzielczość 

czasowa kilka nanosekund, obszar obejmowany przez kamerę to 2 cm x 0.5 cm. Parametry 

te związane są z zastosowanymi w kamerze czterema punktowymi detektorami 

scyntylacyjnymi BCF-12 (przekrój czoła pojedynczego detektora wynosi: 0.5 cm x 0.5 cm). 

Główne części kamery to: cylindryczny miedziany kolimator, układ osłon oraz zestaw 

punktowych detektorów scyntylacyjnych. Głównym zadaniem kolimatora jest 

doprowadzenie do detektorów neutronów wychodzących bezpośrednio ze źródła 

(ogniska  plazmowego) pod wybranym kątem. Zestaw osłon ma za zadanie wyeliminować 

niepożądany wpływ od neutronów rozproszonych oraz tych, które docierają pod innymi 

kątami niż wybrany.  

Aby uzyskać maksymalny strumień neutronów docierający do detektorów, kamera została 

umieszczona w minimalnej możliwej odległości od PF-24, co w konsekwencji spowodowało 

przyjecie wymiarów pokazanych na Rys. 19. Przyjęcie tak małej odległości uniemożliwia 

czasowe rozdzielenie przez detektory sygnału pochodzącego od neutronów i fotonów 

i  w  związku z tym detektory zostały osłonięte: od przodu 2 cm warstwą bizmutu, natomiast 

z pozostałych stron ołowiem.  
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Rys. 19 Schemat geometrii kamery otworkowej przyjętej w oparciu o optymalizację numeryczną (Załącznik 4, 

IIA, P7). 

Geometria i wymiary kamery otworkowej przedstawione na Rys. 19 i Rys. 20 zostały przyjęte 

w oparciu o analizę przeprowadzonej obszernej, wielostopniowej optymalizacji wykonanej 

przeze mnie metodą numeryczną. W celu optymalizacji samego kolimatora symulacje 

numeryczne przeprowadziłam przy różnych konfiguracjach źródła: źródło punktowe, pięć 

jednoczesnych źródeł punktowych odległych od siebie o 0.5 cm, źródło objętościowe 

o  jednorodnej intensywności emisji neutronów z każdego obszaru, oraz źródło objętościowe 

o zróżnicowanej intensywności emisji neutronów z różnych jego obszarów. Wszystkie 

neutrony wychodzące ze źródła miały taką samą energię 2.45 MeV i były emitowane 

izotropowo we wszystkich kierunkach. W przypadku optymalizacji osłon kolimatora zostało 

zdefiniowane objętościowe, podwójne źródło emitujące neutrony 2.45 MeV oraz fotony 

o  rozkładzie energetycznym otrzymanym w osobnym cyklu obliczeniowym.  

 

 

Rys. 20 Wygląd rzeczywistej kamery otworkowej skonstruowanej w oparciu o wyniki optymalizacji 

numerycznej. 
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Rys. 21 Obraz pięciu jednoczesnych źródeł punktowych widziany przez kamerę otworkową (według 

modelowania MC) (Załącznik 4, IIA, P7). 

Rys. 21 pokazuje przykładowy obraz widziany przez kamerę otworkową w przypadku pięciu 

jednoczesnych źródeł punktowych, położonych liniowo w odległości 0.5 cm od siebie, 

otrzymany w wyniku modelowania komputerowego MC. Kamera z tak zoptymalizowanymi 

wymiarami jest w stanie rozróżnić dwa źródła znajdując się w odległości 0.5 cm od siebie.  

Począwszy od 2014 roku: biorę udział w pracach związanych z wyznaczeniem wpływu 

parametrów źródła neutronów i fotonów emitowanych z PF-24 na rozkład przestrzenny pola 

radiacyjnego w hali pomiarowej plasma-focus. Uczestniczę również w pracach związanych 

z  rozwojem metody obrazowania ogniska plazmowego w polu neutronowym przy użyciu 

pojedynczych punktowych detektorów scyntylacyjnych rozmieszczonych w wybranych 

punktach hali PF-24. W oparciu o odpowiedzi tych detektorów możliwa jest rekonstrukcja 

obrazu pinchu plazmowego. W tym celu, przy użyciu programu MCNP5/MCNPX, wykonałam 

serie symulacyjnych obliczeń odpowiedzi punktowych detektorów scyntylacyjnych 

(0.5 cm  x  0.5 cm x 7 cm) w wybranych punktach hali pomiarowej PF-24. Przy użyciu 

symulacji MC zoptymalizowałam geometryczne parametry kolimatora wraz z osłonami 

(przed neutronami rozproszonymi w hali pomiarowej oraz fotonami) dla pojedynczego 

detektora scyntylacyjnego w wybranym położeniu detektora. 

W ramach współracy z National Science Center Kharkov Institute of Physics and Technology 

sprawowałam opiekę naukową nad studentem Sergiyem Chernitskiym podczas jego 

dwutygodniowego pobytu w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania IFJ PAN. Podczas 

tego pobytu zaznajomił się on z układem typu plasma-focus PF-24 i zajmował się 

zagadnieniami związanymi z modelowaniem komputerowym rozkładów pola neutronowego 

emitowanego z ogniska plazmowego PF-24 w hali pomiarowej Laboratorium Aparaturowych 

Źródeł Neutronowych.  

Począwszy od 2015 roku koordynuję jedno z zadań europejskiego projektu EUROfusion –

WPENS (Work Package Early Neutron Source). Projekt ten związany jest z opracowaniem 
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koncepcji tzw. Europejskiego źródła netronów IFMIF-DONES (International Fusion Material 

Irradiation Facility - Demo Oriented NEutron Source). Będzie to pierwsze na świecie 

urządzenie generujące tak intensywne strumienie neutronów, jakie będą wytwarzane 

w  prototypowym reaktorze termojądrowym DEMO (DEMOnstration Power Station) 

dedykowanym do produkcji energii elektrycznej. Akceleratorowe źródło DONES oparte 

będzie o reakcję pomiędzy wiązką deuteronów o energii 40 MeV i prądzie 125 mA a tarczą 

z  ciekłego litu. Szacuje się, że w wyniku tej reakcji spodziewane są wydatki neutronów rzędu 

1015 n/cm2/s. Źródło IFMIF-DONES  pozwoli na przeprowadzanie badań materiałowych 

i  dokonanie selekcji materiałów pod kątem ich wykorzystania dla DEMO. Ponieważ będzie 

to pierwsze tego typu źródło nautronowe na świecie, w związku z  tym wszystkie 

przewidywania związane z jego pracą oparte są na obliczeniach teoretycznych i  symulacjach 

numerycznych. W celu weryfikacji poprawności obliczeń, w  czasie fazy rozruchowej 

IFMIF- DONES, w miejscu właściwego modułu do naświetlań próbek (HFTM – High Flux Test 

Module) zostanie zainstalowany moduł testowy, STUMM - Start Up Monitoring Module. 

W  projekcie tym koordynuję pracę dwóch instytutów (IFJ PAN Kraków i NCBJ Świerk), 

uczestnicząc w opracowaniu koncepcji wspomnianego modułu testowego STUMM w tym 

zdefiniowaniu i zaprojektowaniu położeń różnych sensorów (dobór  detektorów 

neutronów). Zadaniem tego modułu jest również określenie charkterystyki źródła 

neutronowego, zmierzenie rozkładu strumienia neutronów i grzania jądrowego w obszarze 

przeznaczonym do właściwych pomiarów w tzw. Test Cell oraz określenie zachowania w tak 

ekstremalnych warunkach materiałów konstrukcyjnych STUMMa, które będą zastosowane 

także w konstrukcji HFTM. Poglądowy widok modułu STUMM przedstawia Rys. 22a, 

natomiast widok aktywnej części przeznaczonej do zainstalowania dedykowanych systemów 

detekcji przedstawia Rys. 22b. Wyniki prac prezentowane były na międzynarodowych 

konferencjach oraz meetingach projektowych. Szczegóły modelu można znaleźć w pracach: 

(Załącznik 4; II A, I1, I2, I3, I5 i I8), natomiast podsumowanie pierwszego etapu zostało 

przedstawione w artykule (Załącznik; II A, P3).  

W ramach zrealizowanych do tej pory prac wykonany został projekt CAD modułu, dokonano 

wstępnej selekcji dedykowanych detektorów oraz przeprowadzono wstępne analizy 

hydrauliczne, CFD oraz mechaniczno-wytrzymałościowe. Na ich podstawie wstępnie 

określono całkowity spadek ciśnienia w systemie oraz rozkład temperatury w poszczególnych 

elementach STUMMa. 
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a) b) 

 

 

Rys. 22 Moduł STUMM: a) widok ogólny, b) część aktywna. 

W roku akademickim 2014/2015 odbyłam dwusemestralne podyplomowe studia: 

„Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na 

Wydziale Zarządzania. Studia te pozwoliły mi na zdobycie współczesnej wiedzy z zakresu 

nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością 

w  przedsiębiorstwach. Dzięki temu nabyłam także kompetencje Przedstawiciela 

Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 

9001:2009, oraz auditora wewnętrznego ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, 

środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

PN- N  18001:2004). Pod koniec 2015 roku rozszerzyłam swoje kompetencje o zdobycie 

uprawnień auditora wewnętrznego według nowej normy obowiązującej od 2016 roku: PN-

EN ISO 19011:2012 i PN-EN ISO 9001:2015. Natomiast w 2016 roku zdobyłam kompetencje 

Menadżera Jakości. Wszystkie certyfikaty wystawione zostały przez renomowany ośrodek 

certyfikujący TUVPOL. Zdobyta wiedza w dziedzinie zarządzania jakocią uławia mi poruszanie 

się w zagadnieniach jakościowych koniecznych podczas realizacji projektów europejskich, 

a  osiągnięte uprawnienia dają możliwość pełnienia stosownej roli podczas uczestnictwa 

w  przyszłych projektach. 

5.3. Podsumowanie 

Cały mój dorobek naukowy związany jest z pracą badawczą w IFJ PAN w Zakładzie Fizyki 

Transportu Promieniowania. Jest to Zakład zajmujący się głównie eksperymentalnymi 

aspektami fizyki transportu neutronów generowanych przez różne typy źródeł 

neutronowych począwszy od źródeł izotopowych, jak Pu-Be, poprzez Impulsowy Generator 

Neutronów 14 MeV, aż po plazmowe źródła syntezy termojądrowej. Generacji i transportowi 

neutronów w  materii towarzyszy zwykle promieniowanie gamma. We wszystkich tych 

przypadkach zagadnienia transportu promieniowania w złożonych układach geometrycznych 

i metody detekcji neutronów stanowią istotny element badań. Jest to działalność 

wielowątkowa, a  jako fizyk i  specjalista od obliczeń metodą Monte Carlo byłam i jestem 
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angażowana w  większość tematów badawczych realizowanych w Zakładzie. To wyjaśnia mój 

zróżnicowany dorobek naukowy, który generalnie można podzielić na dwa obszary: 

1. Badania z zakresu jądrowych metod pomiarowych w geofizyce poszukiwawczej 

2. Badania z zakresu neutronowych metod pomiarowych dla zagadnień związanych 

z  fuzją termojądrową 

Ad. 1. Wyodrębniając w formie Monografii (Załącznik 5) dorobek naukowy związany 

z  zagadnieniami neutronowych metod pomiarowych w geofizyce poszukiwawczej 

kierowałam się chęcią zaprezentowania środowisku prowadzącemu badania z zakresu 

rozwoju metod pomiarowych w geofizyce poszukiwawczej pełnego wachlarza możliwości 

wykorzystania eksperymentów numerycznych w tej dziedzinie badań. Za najważniejsze 

osiągnięcie w tej dziedzinie uważam udowodnienie, że pomiary sondą neutronową mogą być 

stosowane w  przypadku cienkich warstw, nawet jeśli amplituda anomalii nie osiąga 

optymalnej wartości. Zaniżenie rejestrowanej amplitudy anomalii może być korygowane 

przez odpowiednią interpretację takiego pomiaru, co przedstawiłam w Monografii 

(Załącznik 5). Oryginalnym osiągnięciem, przedstawionym po raz pierwszy w literaturze 

geofizycznej, jest analiza fizyczna powstawania artefaktów krzywej anomalii na granicy 

warstw, czemu poświęcone jest obszerne Uzupełnienie włączone do Monografii. To fizyczne 

wyjaśnienie powstawania zniekształceń anomalii, które może pojawiać się m.in. w 

profilowaniach łupków gazonośnych, pozwoli na poprawę jakości interpretacji profilowań 

neutronowych.  

Poza Monografią, która dotyczy tylko pomiarów neutronowych, realizowałam badania dla 

innych jądrowych sond otworowych. Omówienie tych badań zawarte jest Autoreferacie. 

Za  najważniejsze osiągnięcie w tej części mojego dorobku uważam pracę przedstawiającą 

możliwości zastosowania metody „spine and ribs” do interpretacji pomiarów sondą gamma-

gamma w otworach poziomych. 

Uczestnicząc w licznych konferencjach i seminariach przekonałam się, że wiedza 

o  możliwościach wykorzystania obliczeń Monte Carlo dla jądrowej geofizyki otworowej jest 

niewielka, a publikacje o charakterze międzynarodowym są wybiórcze i przedstawiają tylko 

nieliczne rozwiązania. Monografia jest bogatym źródłem przedstawiającym metody i liczne 

przykłady eksperymentów numerycznych, które mogą być przydatne w związku z rozwojem 

geofizycznych metod pomiarowych dla polskich złóż węglowodorów charakteryzujących się 

występowaniem cienkich warstw. 

Ad.2. Pozostałe osiągnięcia mojej pracy badawczej dotyczą głównie zagadnień związanych 

z  detekcją neutronów generowanych w plazmie wysokotemperaturowej. Do istotnych 

osiągnięć w tej dziedzinie zaliczam projekt neutronowej kamery otworkowej, która została 

skonstruowana w IFJ PAN na podstawie przygotowanych przez mnie założeń i modelowań 

komputerowych i obecnie przechodzi testy pomiarowe przy urządzeniu plasma-focus (PF-24 

w IFJ PAN). Zbudowana kamera jest pierwszym tego typu urządzeniem do dynamicznego 

obrazowania plazmy deuterowej punktowymi detektorami neutronów.  
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