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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Dr hab. Marek Scholz 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania NZ61 

marek.scholz@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Dr Axel Jardin 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania NZ61 

axel.jardin@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-

Focus. 

Reakcja syntezy deuter-tryt jest przewidziana jako podstawowa 

reakcja w przyszłych reaktorach termojądrowych. Poważną wadą 

tej reakcji jest jednak towarzyszący jej intensywny strumień 

prędkich neutronów, co wymaga użycia wyrafinowanego 

„blankietu” oraz osłon biologicznych zwiększających rozmiar 

reaktora termojądrowego. 

Dlatego rozważą się wykorzystanie reakcji jądrowych bez emisji 

neutronów. Przykładem takiej reakcji, w której prawie nie ma 

generacji neutronów, jest reakcja fuzji między jądrami protonów 

(p) i boru (11B). 

Można taką reakcję przeprowadzić w układzie Plasma-Focus 

wykorzystując laserową ablację boru bezpośrednio do plazmy 

wodorowej wytwarzanej w PF. 

W pracy przewidziano: zaplanowanie i wykonaniu eksperymentu 

kompresji chmur boru uwalnianego z anody PF-24 za pomocą 

wiązki laserowej. Pomiaru ilości produktów reakcji proton-bor z 

ogniska PF-24 oraz porównanie z prostym modelem fizycznym 

opisującym szybkość tej reakcji. 
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4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 znajomość języka angielskiego   

 znajomość podstaw fizyki jądrowej oraz fizyki plazmy 

 dobra znajomość elektrodynamiki klasycznej i dynamiki 

gazów 

 umiejętność programowania, znajomość pakietów 

obliczeniowych Matlab lub Mathematica 

 umiejętność pracy eksperymentalnej, znajomość metod 

detekcji cząstek naładowanych i neutronów 

umiejętność pracy w zespole 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

Grant NCN, Eurofusion 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Dr hab. Mare Scholz 

Institute of Nuclear Physics  

Department of Radiation Transport Physics NZ61 

marek.scholz@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation, e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

The study of the proton boron (pB) reaction rate in the 

Plasma-Focus device. 

The deuterium-tritium fusion reaction is predicted as the primary 

reaction in future fusion reactors. A serious drawback of this 

reaction, however, is the accompanying intense stream of fast 

neutrons, which requires the use of a sophisticated and biological 

shields increasing the size of the fusion reactor. 

Therefore, the use of nuclear reactions without neutron emission 

will be considered. An example of such a reaction in which there 

is almost no neutron generation is the fusion reaction between 

the nuclei of protons (p) and boron (11B). 

Such a reaction can be performed in a Plasma-Focus system 

using laser ablation of boron directly to the hydrogen plasma 

produced in PF. 

The work envisages: planning and performing an experiment to 

compress the boron clouds released from the PF-24 anode using 

a laser beam. Measurement of the amount of proton-boron 

reaction products from the PF-24 focal point and comparison 
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with a simple physical model describing this reaction rate 

4 Additional requirements to 

the candidate 

• good knowledge of English 

• knowledge of the basics of nuclear physics and plasma 

physics 

• good knowledge of classical electrodynamics and gas 

dynamics• programming skills, knowledge of Matlab or 

Mathematica calculation packages 

 the ability of experimental work, knowledge of the 

methods of detecting charged particles and neutrons 

ability to work in a team 

5 Sources of financing Grant of the NCN, Eurofusion 

 

 

 

  


