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W 2005 r. powstała w IFPiLM Asocjacja EURATOM-IFPiLM. IFPiLM
koordynował zadania Polski w EFDA do 2013 r.

W 2014 r. powstało w Europie konsorcjum EUROfusion, w którym 
Polskę poprzez mianowanie MNiSW reprezentuje IFPiLM. 

W latach 2011-2014 realizacja Zadania 2. strategicznego projektu 
NCBiR ‚Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej’ zadanie badawcze pt. ‚Badania i rozwój technologii dla 
kontrolowanej fuzji termojądrowej’, realizowane przez Konsorcjum 6 
polskich jednostek i koordynowane przez IFJ PAN



EURATOM- fusion

EUROfusion
Opracowanie programu 

naukowego dla ITERa
F4E

ITER Physics
Departament

Power Plant Physics and 
Technology Department

(PPPT)

to provide Project Control, 
Design Integration and 
Physics Integration 
functions to support the 
projects and ensure that a 
consistent and integrated 
DEMO concept design is 
developed

• is responsible for providing
Europe’s contribution to ITER

• supports fusion research and 
development initiatives 
through the Broader 
Approach Agreement

• Ultimately, F4E will 
contribute towards the 
construction of 
demonstration fusion 
reactors

WPJET1-4, 
WPMST1-2, 
WPPFC, WPS1-S2
WPDDT, WPSA,
WPCD, WPPMI, 
………



Centrum Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE)

1. IFPiLM - koordynator
2. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)
3. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN)]
4. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe (PCSS)
5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)
6. Akademia Morska w Szczecinie (AM)
7. Politechnika Warszawska (PW)
8. Politechnika Wrocławska (PWr)
9. Uniwersytet Opolski (UO)
10.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)
11.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
12.Uniwersytet Szczeciński (USz)
13.Spółka Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT)
14.Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza 

Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN)
15.Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS"

2005 – 2013: EURATOM-IPPLM Association (CoA)

2014-…. – Centrum Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE):



Projekt programu krajowego

Pod koniec 2014 r. CeNTE po 
wypracowaniu wspólnego 
projektu programu wsparcia 
badań nad fuzją jądrową w 
Polsce, przesłało projekt do 
MNiSW. 



Cele programu CeNTE(2014): 
• kontynuacja prac prowadzonych do lat 2013/2014 w ramach Asocjacji 

Euratom-IFPiLM i projektu strategicznego NCBiR, a także innych programów 
realizowanych dotychczas przez polskie instytucje badawcze w ramach 
dostępnych projektów krajowych i międzynarodowych, 

• wzmocnienie i rozwój polskich kompetencji w dziedzinie fuzji jądrowej, 
• zwiększenie konkurencyjności polskich instytucji badawczych, a w dalszej 

perspektywie także polskiego przemysłu korzystającego z technologii 
opracowanych w wyniku realizacji programu, 

• w efekcie zwiększenie udziału Polski w europejskim programie fuzji jądrowej, 
szeroko rozumianym (obejmującym projekty DEMO, ITER, JET, W7-X, WEST, 
HiPER, ASDEX-U, …), 

• stworzenie warunków do rozwoju młodej kadry (pokolenia ITER) poprzez 
bezpośredni udział w badaniach (w kraju i w ośrodkach Wspólnoty Euratom), 
co jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy praktycznie nie istnieje system 
szkolenia w tej dziedzinie na polskich uniwersytetach i politechnikach (ta 
uwaga dotyczy jedynie badań fuzyjnych, nie dotyczy natomiast technologii 
wspomagających). 



Aktualne cele programu CeNTE(2018): 
• kontynuacja prac prowadzonych do roku 2018 w ramach CeNTE, a także 

innych programów realizowanych dotychczas przez polskie instytucje 
badawcze w ramach dostępnych projektów krajowych i międzynarodowych 
(np. w ramach NCBiR ), 

• wzmocnienie i rozwój polskich kompetencji w dziedzinie fuzji jądrowej, 
• zwiększenie konkurencyjności polskich instytucji badawczych, a w dalszej 

perspektywie także polskiego przemysłu korzystającego z technologii 
opracowanych w wyniku realizacji programu, 

• w efekcie zwiększenie udziału Polski w europejskim i światowym programie 
fuzji jądrowej, szeroko rozumianym (obejmującym projekty DEMO, ITER, JET, 
W7-X, WEST, ASDEX-U, DTT, JT-60SA, CFETR …), 

• stworzenie warunków do rozwoju młodej kadry (pokolenia ITER) poprzez 
bezpośredni udział w badaniach (w kraju i w ośrodkach Wspólnoty Euratom), 
co jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy praktycznie nie istnieje system 
szkolenia w tej dziedzinie na polskich uniwersytetach i politechnikach (ta 
uwaga dotyczy jedynie badań fuzyjnych, nie dotyczy natomiast technologii 
wspomagających). 



WPJET1 JET Campaigns IPPLM, OU, NCBJ, IFJ PAN

WPJET2 Investigation of Plasma-Facing Components for ITER WUT

WPJET3 Technology exploitation of DT operations IPPLM, IFJ PAN

WPJET4 JET enhancements NCBJ, IPPLM

WPMST1 Medium size tokamak campaigns IPPLM, WUT

WPMST2 Preparation of exploitation of Medium Size Tokamaks IPPLM, NCBJ

WPPFC Preparation of efficient PFC exploitation of ITER and DEMO IPPLM, WUT

WPDTT1 Assessment of alternative divertor geometries and liquid metals for DEMO IPPLM

WPDTT2 Definition and design of the Divertor Tokamak Test facility IPPLM

WPSA Preparation of the JT-60SA exploitation IPPLM

WPS1 Preparation and exploitation of W7X IPPLM, OU, USz

WPS2 Stellarator optimization IPPLM

WPCD Integrated Tokamak Modelling Code IPPLM, PSNC

WPISA Infrastructure support activities for modelling and high-performance computing PSNC

WPPMI Plant level system engineering, design integration and physics integration IPPLM, WUT

WPMAG Magnet system WPUT

WPBOP Heat transfer, balance-of-plant and site WPUT

WPMAT Materials AGH

WPER Enabling research IPPLM, WUT

WPED Education All

WPENS Early Neutron Source IFJ PAN, WUT, NCBJ, IPPLM

Udział CeNTE w projektach EUROfusion



IFPiLM w programie badań fuzyjnych

- Projektowanie i rozwój diagnostyk rentgenowskich/VUV 
dla urządzeń fuzyjnych (W7-X, JET, WEST, JT-60SA, ….)

- Modelowanie plazmy
- Diagnostyki gamma i neutronowe
- Badania plama-wall interactions (PWI)
- Diagnostyka LIBS
- Udział w kampaniach na działających i planowanych 

urządzeniach fuzyjnych na całym świecie (JET, ASDEX-U, 
TCV, MAST, W7-X, TJ-II, FTU/DTT, COMPASS, WEST, LHD, 
JT-60SA, EAST,  ITER, …)

- Badania i zastosowania plazmy wytwarzanej laserami
- Badania z wykorzystaniem urządzeń plasma-focus



Podpisane porozumienia (niektóre w imieniu CeNTE) o 
współpracy w dziedzinie badań plazmy i energetyki 
termojądrowej z:
- IPP Garching (diagnostyki PHA, MFS, CO monitor) –

IPPLM RO PHA
- KIPT Charków 
- INSTITUTE  OF PLASMA PHYSICS, CHINESE ACADEMY OF 

SCIENCES (ASIPP)
- CEA, WEST – IPPLM RO Tomography system
- ENEA – FTU, DTT
- IPP.CR – COMPASS
- NIFS



Projekt DTT

28-29 września 2018 r. miało miejsce kolejne spotkanie 
Polsko-Włoskie (IFPiLM, PW, PWr, NCBJ), podczas którego 
ustalono główne kierunki współpracy w projekcie DTT. 
Został również opracowany draft Umowy o współpracy, w 
którym zdefiniowano możliwości współpracy:
- Diagnostyki rentgenowskie, gamma, Cherenkov

detectors, …
- Modelowanie
- Kriogenika
- Obliczenia wytrzymałosci materiałow
- Neutronika,
- Udział w konstrukcji urządzenia


