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Struktura i skład osobowy DAI DAI

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) został utworzony w kwietniu 2007 r. 

Od początku był podzielony na cztery sekcje. Stan osobowy poszczególnych sekcji na 31.12.2009 

pokazuje tabela. W nawiasach podano liczby na 31.12.2007. 

Nazwa Sekcji Kierownik Liczba 

doktorów

Liczba 

inżynierów

Liczba 

techników

Sekcja Budowy Aparatury 

(SBA)

M. Stodulski 

dr inż. 3 (3) 4 (4) 11.5 (11)

Sekcja Elektroniczno-

Elektryczna (SEE)

A. Kotarba 

mgr 7 (6)

Sekcja Infrastruktury 

Naukowej (SIN)

Z. Sułek

dr 1 (1) 2 (1) 2 (2)

Sekcja Materiałów 

Kompozytowych (SMK)

J. Michałowski 

dr inż. 1 (1) 1 (1) 2 (2)
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Zakres działania DAI DAI

DAI realizuje zadanie [501] Budowa detektorów i infrastruktury badawczej 

dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych. Zakres prac obejmował LHC, ATLAS, 

W7-X, XFEL, CTA, T2K, IFJ PAN.

W realizacji biorą udział wszystkie sekcje a także pracownicy innych komórek 

organizacyjnych IFJ PAN, zarówno działów technicznych jak i oddziałów naukowych 

(LHC, ATLAS, W7-X).

Priorytetowy cel to prawidłowe i terminowe wykonanie zadań. Częściową 

miarą rangi i jakości wykonywanych zadań w latach 2007 – 2009 jest fakt, że pracownicy 

DAI:

• są współautorami 24 artykułów, 30 wystąpień konferencyjnych i 25 raportów 

• przedstawili wyniki prac na kilkudziesięciu zebraniach i telekonferencjach 

międzynarodowych  kolaboracji
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DAI oraz inni pracownicy IFJ PAN byli zaangażowani w następujące działania grupy 

Electrical Quality Assurance (ELQA) w CERN :

Projekt, konstrukcja i oprogramowanie mobilnych systemów

pomiarowych oraz niezbędnych akcesoriów. Na potrzeby kontroli

nadprzewodzących obwodów elektrycznych LHC zbudowano 6 typów

przenośnych systemów pomiarowych w łącznej liczbie 46. Wszystkie

systemy pomiarowe kontrolowane były przez komputery z dedykowanym

oprogramowaniem stworzonym w środowisku NI LabView oraz połączone

z bazą danych Oracle.

Podczas budowy akceleratora przeprowadzono prawie 2500 testów

8 typów. Każdy test sprawdzał od 20 do 76 obwodów lub linii pod

kątem ciągłości, rezystancji oraz izolacji elektrycznej. W czasie fazy

odbioru technicznego wykonano ponad 12000 testów sprawdzając

prawie 1600 obwodów zarówno w warunkach normalnych jak i

kriogenicznych.

Produkcja i sprawdzenie około 450 

segmentów zewnętrznych wielożyłowych 

kabli nadprzewodzących (jeden segment 
40-180 m długości).

Przeprowadzone testy obwodów LHC 

zaowocowały otwarciem około 400 

raportów niezgodności.

LHC - Grupa  Elektryczna (ELQA) 
A.Kotarba, S.Olek, P.Jurkiewicz, M. Bednarek, J.Ludwin

DAI
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W roku 2009 grupa ELQA pracowała głównie przy naprawie akceleratora LHC:

LHC - Grupa  Elektryczna (ELQA) 
A.Kotarba, P.Jurkiewicz, M. Bednarek, J.Ludwin, M. Tałach

DAI

Pomiar oporności połączeń pomiędzy głównymi uzwojeniami nadprzewodzących magnesów

akceleratora LHC. Badania nad technikami pomiaru rezystancji połączeń elementów

nadprzewodzących. Użycie multimetru cyfrowego oraz specjalnie stworzonego oprogramowania

filtrującego do pomiaru spadków napięć na poszczególnych częściach cewki pojedynczego

magnesu dipolowego LHC przy różnych prądach.

Przygotowanie 5 systemów pomiarowych PAQ (Partial Assembly Qualification) 

i dedykowanego oprogramowania do testowania ponad 4000 kabli nowego systemu 

zabezpieczającego przed wyjściem obwodów elektrycznych ze stanu nadprzewodnictwa  

nQPS (new Quench Protection System)

Modernizacja sytemu pomiarowego TP4&DOC przez dobudowanie

opcji MIC (Magnets Instrumentation Check) pozwalającej na pomiar

parametrów elektrycznych grzejników oraz sprawdzenie

prawidłowości połączeń kontrolnych wyprowadzeń pomiarowych (VT -

voltage taps) magnesów nadprzewodzących.
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LHC - Grupa  Elektryczna (ELQA) 
A.Kotarba, P.Jurkiewicz, M. Bednarek, J.Ludwin, M. Tałach

DAI

Przeprowadzenie cyklu pomiarów nadprzewodzących

obwodów elektrycznych w tunelu akceleratora LHC

PAQ – Partial Assembly Qualification (marzec-maj 2009)

AIV – Arc Interconnection Verification (marzec-czerwiec 2009)

DOC – Dipole Orbit Correctors (kwiecień-październik 2009)

MIC – Magnets Instrumentation Check (czerwiec-październik 2009)

TP4 – Test Procedure 4 (kwiecień-październik 2009)

HV – monitoring – ciągła kontrola obwodów głównych magnesów

LHC podczas schładzania i ogrzewania

Modernizacja oprogramowania:

• Przygotowanie nowych bibliotek do sterowania kratami do pomiaru izolacji 

oraz ciągłości obwodu

• Stworzenie aplikacji webowej pozwalającej na śledzenie prac grupy 

ELQA, stanu sprzętu oraz oprogramowania.

• Wsparcie i konserwacja oprogramowania i bazy danych używanych do 

kontroli jakości nadprzewodzących obwodów elektrycznych LHC (ELQA)

• W oprogramowaniu ELQA DOC (Dipole Orbit Corrector) dodano 

możliwość pomiaru rezystancji ciepłych kabli zasilających obwody DOC 

oraz wprowadzono bardziej precyzyjne sprawdzanie wyniku pomiarów



Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) w latach 2007 - 2009Rada Naukowa IFJ PAN.                            

12.04.2010 
7

DAI oraz pracownicy innych komórek organizacyjnych IFJ PAN brali udział w inspekcji 

magnesów nadprzewodzących i ich połączeń zarówno przed uruchomieniem LHC w 2008 r. jak 

również w trakcie naprawy. Zakres prac inspekcyjnych obejmował:

• Inspekcję pojedynczych magnesów: w hali na powierzchni oraz w tunelu

• Sprawdzenie jakości połączeń spawanych i lutowanych 

• Sprawdzenie stanu rur wiązek i ich połączeń (Plug-In Modules) w łańcuchach magnesów w 

tunelu LHC 
• Wizualne sprawdzenie stanu interkonekcji przed ich zamknięciem

• Prowadzenie dokumentacji stwierdzonych niezgodności oraz wprowadzanie danych do bazy MTF w 

celu archiwizacji

W trakcie prac inspekcyjnych prawie 2000 magnesów i ich połączeń udokumentowano w MTF około 

3500 odstępstw od przyjętych standardów. Każde odstępstwo było analizowane przez ekspertów a 

podjęte decyzje i zastosowane środki zaradcze zapisane są również w bazie danych.

LHC – Grupa  Inspekcyjna (ICIT)
Z.Sułek, P.Borowiec, L.Hajduk, M.Stodulski

DAI

Zauważone w trakcie inspekcji 

wady: spoiny (po lewej), mieszka 

kompensacyjnego (po prawej)
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DAI

Poza wizualnym sprawdzaniem były wykorzystywane następujące metody i urządzenia:

• Endoskopia do sprawdzania czystości rur wiązki w magnesach nadprzewodzących oraz stanu ich 

połączeń elektrycznych (Plug-In Modules, PIM).

LHC – Grupa  Inspekcyjna (ICIT)
Z.Sułek, P.Borowiec, L.Hajduk, M.Stodulski

Plastikowy wiór znaleziony w rurze 

wiązki w trakcie sprawdzania 

endoskopem

Połączenie elektryczne rur wiązek 

(PIM) uszkodzone w trakcie cyklu 

termicznego magnesów

• Endoskopię Connection Cryostats (po prawej) w celu stwierdzenia 

potencjalnego zagrożenia zwarciem pomiędzy przewodami 

nadprzewodzącymi a elementami konstrukcyjnymi magnesu

• Reflektometria mikrofalowa do sprawdzenia czystości rur wiązki a także 

dla uzyskania mikrofalowej referencji akceleratora przed jego pierwszym 

uruchomieniem. Pomiary wykonywano wykorzystując monitory położenia 

wiązek (BPM), dzięki czemu można było je przeprowadzić bez otwierania 

interkonekcji

• Urządzenie do ultradźwiękowej kontroli złącz przewodów nadprzewodzących 

(po prawej) 



CERN : 26 Czerwiec 2003 CERN : 14 Kwiecień 2005 

Podpisywanie umów o współpracy IFJ PAN - CERN

LHC - Grupa  Elektryczna (ELQA) 

i Grupa Inspekcyjna (ICIT)
DAI

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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Eksperyment  ATLAS 
J.Godlewski

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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DAI

Systemy chłodzenia:

Komory mionowe

• montaż, instalacja i uruchomienie dwóch stacji chłodniczych  przeznaczonych dla  

komór mionowych ale także do innych zastosowań;

• MDT, TGC, CSC - podłączenie Dużych i Małych Kół do systemu. 

• projekt, nadzór wykonawczy, instalacja  i uruchomienia systemu ekranów chłodzących 

wewnątrz części Barrel komór mionowych.

Lucid (ATLAS luminosity and forward detector) i VA beam pipe

• symulacje CFD, projekt, instalacja i uruchomienie systemu chłodzenia detektora LUCID 

i „VA beam pipe” podczas wygrzewania rury wiązek. 

System magnesów ATLAS

• ułożenie rur, wykonanie połączeń i uruchomienie systemu chłodzenia pomp dyfuzyjnych 

przeznaczonych dla części Toroidu  do przodu.

Detektor wewnętrzny

• Modernizacja układu chłodzenia z odparowaniem polegająca na wymianie sprężarek, 

rur i modyfikacji stacji zaworów sterujących.

DAI oraz pracownicy innych komórek organizacyjnych IFJ PAN brali udział w końcowej 

fazie instalacji i uruchamiania systemów doprowadzających czynniki gazowe i chłodnicze do 

detektorów w eksperymencie ATLAS. 



Eksperyment  ATLAS 
J.Godlewski

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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DAI

Stacje chłodnicze eksperymentu  ATLAS Układanie rur gazowych 

dla komór mionowych

Big Wheel

Systemy gazowe dla komór mionowych

• Ułożenie rur, wykonanie połączeń ze stacjami rozdzielczymi  i sprawdzenie szczelności 

dla Big Wheels i Small Wheels.

• TGC EIL4 – ułożenie rur i wykonanie połączeń od stacji rozdzielczych do detektora

• MDT EO wheels - ułożenie rur i wykonanie połączeń od stacji rozdzielczych do detektora

• Muon Barrel – ułożenie rur i wykonanie połączeń  od stacji rozdzielczych do detektora



• zakończenie wszystkich przewidzianych prac dla LHC i eksperymentu ATLAS 

• ELQA - opracowanie metody pomiaru bardzo małych oporności wykorzystanej w trakcie 

naprawy akceleratora LHC w CERN

• ICIT - opracowanie metody dynamicznej reflektometrii

mikrofalowej, we współpracy z Tom’em Kroyer’sem, 

umożliwiającą lokalizację RF-ball z dokładnością do 

kilkudziesięciu centymetrów (dwa rzędy dokładniej 

niż poprzednia metoda)

• A.Kotarba, Z.Sułek odznaczeni brązowymi Krzyżami Zasługi

• z inicjatywy kierownictwa projektu LHC zorganizowane zostało „CERN – HNINP Symposium on 

LHC assembly stage”

• list gratulacyjny od wiceministra NiSW prof. K.J.Kurzydłowskiego do dyrektora IFJ PAN prof. 

M.Jeżabka

Osiągnięcia DAI

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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W7-X montaż systemu zasilania cewek
Z.Sułek, L.Hajduk, M.Stodulski

IFJ PAN i IPP Greifswald podpisały w 2007 r. porozumienie dotyczące współpracy przy

budowie stellaratora W7–X. Głównym zadaniem IFJ PAN jest montaż systemu zasilania cewek

nadprzewodzących we wszystkich modułach W7-X. Planowany termin zakończenia prac

montażowych - 30 czerwiec 2011 r. IFJ PAN jest odpowiedzialny na organizację, wykonanie i nadzór

prac montażowych oraz szkolenie pracowników w wymaganym zakresie. Dodatkowo zespół IFJ PAN

bierze udział w rozwiązywaniu pojawiających się problemów technicznych oraz udoskonalaniu

procedur i modyfikacji instrukcji wykonawczych.

Montaż przewodów zasilających z użyciem balonów z helem (po 

lewej), lutowanie nadprzewodzących przewodów (po prawej)

DAI

Transport modułu 5 z zainstalowanym 

systemem zasilającym cewki 

nadprzewodzące do końcowego położenia
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W7-X  projektowanie oprzyrządowania
J.Błocki

Pionowe deformacje dolnej (po lewej) i 

górnej (po prawej) powłoki

Na podstawie tego samego porozumienia DAI ma wkład w zaprojektowanie urządzeń

wykorzystywanych w trakcie składowania, transportu i montażu powłok zewnętrznego zbiornika

stellaratora. Przeprowadzone w latach 2007 – 2008 analizy naprężeniowo – odkształceniowe przy

użyciu pakietu ANSYS® były podstawą do sporządzenia dokumentacji technicznej urządzeń, które

zostały wykonane w 2008 i 2009 r.

DAI

Jedno z wykonanych urządzeń
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W7-X produkcja polichromatorów
J.Kotuła

Porozumienie między IFJ PAN i IPP Greifswald z 2007 r. zostało rozszerzone w 2009 r. o

nowe zadanie. W okresie od 01.07.2009 do 30.06.2011 DAI wykona 30 polichromatorów służących

do diagnostyki plazmy w W7–X. W 2009 skompletowano dokumentację techniczną i wykonano 3

prototypy, które zostały zweryfikowane w pierwszym kwartale 2010 r.

DAI

Wybrane elementy trzech prototypów wykonane w 2009 r.



2008

• zakończenie prac projektowych urządzeń potrzebnych do 

składowania, transportu i montażu powłok zbiornika 

zewnętrznego

2009 

• zakończono montaż systemu zasilania cewek 

nadprzewodzących modułu 5 (pierwszy z pięciu)

• wizyta wiceministra NiSW prof. J.Szweda w IPP Greifswald

• od 2010 prace IFJ PAN są finansowane w znaczącej części 

przez stronę niemiecką

Moduł 5 na końcowej pozycji (u góry);

prof. J.Szwed w IPP Greifswald (poniżej)

Osiągnięcia DAI

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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Laser na swobodnych elektronach XFEL
A. Kotarba, J. Ludwin, P. Borowiec

DAI

Stanowisko testowe dla testów 

magnesów nadprzewodzących w 

stanie ciepłym 

Modernizacja stanowisk testowych (prace elektroniczne i programowanie systemów oraz 

wykonanie dokumentacji modułów przetworników napięcie-częstotliwość) dla przeprowadzenia 

testów nadprzewodzących magnesów czterobiegunowych w stanie ciepłym i schłodzonym. 

Montaż, uruchomienie i kalibracja modułów przetworników napięcie-częstotliwość oraz 

wyświetlaczy, które używane są  w stanowiskach do testów nadprzewodzących magnesów.

Przeprowadzenie testów jednorodności pola magnetycznego prototypów nadprzewodzących 

magnesów czterobiegunowych w stanie ciepłym oraz w stanie schłodzonym do temp. 2 K

Moduł przetwornika napięcie-

częstotliwość (po lewej) oraz 

moduł wyświetlacza (po prawej) 
Stanowisko testowe dla testów 

magnesów nadprzewodzących w 

stanie schłodzonym
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DAI

• Udział w pracach podczas shutdown lasera na wolnych elektronach FLASH

• Udział w bieżących testach Cavities

• Montaż prototypowych Accelerator Modules

• Instalację Accelerator Modules na kriogenicznym 

stanowisku testowym

• Opracowanie harmonogramu i procedur testów

Przygotowanie testów Cavities oraz Accelerator Modules w hali testów dla XFEL:

Laser na swobodnych elektronach XFEL
A. Kotarba, J. Ludwin, P. Borowiec

Rada Naukowa IFJ PAN.                            
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Prototypowy moduł w trakcie montażu (po lewej); 

na stanowisku testowym (po prawej)
Tworzenie oprogramowania w środowisku NI LabView dla 

maszyny do pomiaru pół-wnęk rezonansowych 

(Halbzellenmessmachine – Hazemema). Maszyna jest 

budowana w DESY i będzie używana do pomiaru kształtu 

oraz deformacji elementów składowych wnęk 

rezonansowych stosowanych w laserze XFEL. Po prawej 

interfejs użytkownika maszyny Hazemema 

Przygotowanie dokumentacji dla maszyny do pomiaru pół-

wnęk rezonansowych.

18
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W latach 2007 – 2009 DAI brało udział w budowie detektora SMRD wchodzącego w skład

eksperymentu T2K. Zasadniczym wkładem było: opracowanie metod składania modułów, ich instalacji

oraz stabilizacji położenia w szczelinach magnesu; zaprojektowanie i wykonanie koniecznych

elementów i oprzyrządowania oraz udział w składaniu i instalacji w okresie od 01.02.2008 do

31.05.2009. W 2007 r. została przeprowadzona analiza rozkładów temperatury w magnesie. Wyniki

analizy były podstawą dla kolaboracji do wyboru sposobu chłodzenia.
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Eksperyment T2K 
M.Stodulski, J.Błocki, J.Świerblewski

J-PARC – złożone moduły; instalacja modułów w magnesie  

DAI

IFJ PAN - jeden z wyznaczonych rozkładów 

temperatury w magnesie; wykonane elementy 

przygotowane do wysyłki

W okresie styczeń 2008 – lipiec 2009 oddano „inwestycję pod klucz”
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W latach 2008 – 2009 DAI włączyło się w prace projektowe dla eksperymentu

(obserwatorium) Cherenkov Telescope Array (CTA) w zakresie struktur teleskopów i lekkich

zwierciadeł z wykorzystaniem materiałów kompozytowych.
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CTA – struktury teleskopów
J.Błocki, M.Sienkiewicz, J.Kotuła

DAI

We współpracy z MPI-K Heidelberg przeprowadzono, przy użyciu pakietu ANSYS®,

analizę naprężeniowo-odkształceniową struktury teleskopu o średnicy powierzchni zwierciadlanej

6 m. Następnie opracowano nową metodę obliczeń deformacji struktur pod naporem wiatru. W

drugiej połowie 2009 r. zaczęto pracę nad własnym projektem struktury teleskopu (poniżej).
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CTA – zwierciadła
J.Michałowski, P.Żychowski,  M.Stodulski

DAI

W 2008 r. zaproponowano płaską sandwiczową strukturę zwierciadła (bardzo dobry 

stosunek ciężaru do sztywności). Warstwa sferyczna o wymaganym promieniu krzywizny jest 

nakładana na strukturę w specjalnym urządzeniu. Rozważa się zastosowanie różnych 

materiałów na warstwę sferyczną i wybór najlepszej. W latach 2008 – 2009 wykonano 

prototypowe urządzenie do nakładania warstwy sferycznej i cztery próbki zwierciadeł, które 

przebadano na ławie optycznej w Tuebingen w ramach współpracy z MPI-K Heidelberg.

Zaproponowana struktura sandwiczowa (po lewej), cztery próbki 

wykonanych zwierciadeł (w środku i po prawej)
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Stanowisko radioterapii oka
J.Kotuła, J.Michałowski

System podparcia 

i ustawiania ławy 

optycznej 

W latach 2007 – 2009 DAI brało udział w modernizacji stanowiska do radioterapii oka,

m.in. zaproponowano nowe rozwiązania, zaprojektowano i wykonano rozmaite elementy.

DAI

Śmigło modulatora 

zasięgu wiązki protonów 

do formowania 

poszerzonego piku 

Bragg’a

Mocowanie płyt 

obrazujących (CR) w 

dwupłaszczyznowym 

systemie RTG na 

stanowisku radioterapii 

protonowej

Mocowanie skanera 

XYZ i wodnego 

fantomu na fotelu do 

radioterapii 
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Kompozyty węglowe o specjalnych 

własnościach - J.Michałowski

DAI

W latach 2007 – 2009 DAI prowadziło prace badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowań 

kompozytów węglowych: w wysokich temperaturach i medycynie.

Medycyna:

Hydroksyapatyt (HAP) w postaci nano-proszku 

użyto jako dodatku do pakowej osnowy kompozytu 

C/C. Po zastosowaniu obróbki cieplnej otrzymano 

kompozyt, z którego wykonano próbki implantów z 

powierzchnią biologicznie aktywną w stosunku do 

tkanki kostnej, np. śruby chirurgiczne. Badania 

pokazują, że dodatek 10 % HAP umożliwia 

zachowanie własności biologicznych kompozytu 

(C/C/HAP) pomimo obróbki termicznej przy 

niezmienionych własnościach mechanicznych.

Śruby chirurgiczne jako 

przykład zastosowań 

medycznych

Wysokie temperatury:

Wykonano próbki kompozytowe C/C z włókien 

węglowych  i paków. Porowate próbki nasycono 

żywicą polysiloksanową i poddano obróbce cieplnej 

do 1700 ºC aby zwiększyć ich odporność na 

utlenianie. Otrzymany kompozyt (C/C/SiC ) po 

dwóch godzinach w powietrzu  w temperaturze 600 

ºC traci 30% masy podczas gdy kompozyt C/C –

100%.
Po lewej: prasa do 

formowania próbek z włókien 

węglowych i żywicy pakowej 

w temperaturze 420 ºC, pod 

ciśnieniem 100 barów



Modernizacja parku maszynowego
M.Rachwalik, J.Chorążak, M.Despet

DAI
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• Selekcja obrabiarek i urządzeń

• Sprzedaż zbędnych obrabiarek, urządzeń i złomu metalowego (130 kPLN)

• Likwidacja magazynu materiałowego
• Remont pomieszczeń

pomieszczenia 

przygotowane do remontu

Wyremontowane pomieszczenia 

PROFIBAU – posadzki, 

DOT -pozostałe 

pracownicy DAI w trakcie cięcia asfaltu
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Plany na przyszłość DAI

Realne

W7- X – niemieckie finansowanie pokrywające znaczącą cześć kosztów jest zapewnione do połowy 

2011; są uzgodnienia dotyczące dofinansowania ze środków EUROATOM Mobility; planowane jest 

wystąpienie do polskiego MNiSW

X-FEL – wniosek o sfinansowanie polskiego udziału „in-kind” na lata 2010 do 2013 jest w trakcie 

przygotowywania, wniosek o finansowanie w latach 2013 – 2015 zostanie złożony w odpowiednim 

terminie

LHC - są zarezerwowane pieniądze na współpracę z IFJ PAN  w latach 2010 – 2011(upgrade 

urządzeń pomiarowych grupy ELQA); w  2012 przewidziany jest długi shut down, w którym wezmą 

udział obie grupy ELQA i ICIT (na koszt CERN)

CTA – przyznane są fundusze na część prac związanych ze strukturami teleskopów w latach 2010 –

2012 (ASPERA), projekt rozwojowy  na lata 2010-2011 czeka na decyzję (finansowanie prac nad 

zwierciadłami); w przygotowaniu wniosek do FNiTP o brakujące finansowanie pozostałych prac nad 

strukturami

Nie sprecyzowane

ATLAS, IFJ PAN, Kompozyty węglowe, SPIRAL 2, Super B, Super KEK


