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ZESTAWY KRYTYCZNE 
(REAKTORY MOCY ZEROWEJ)  
W INSTYTUCIE BADAŃ JĄDROWYCH
Critical assemblies (zero-power reactors) 

at the Institute of Nuclear Research
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Wprowadzenie

Cztery numery PTJ w 2015 r. poświęcone zostały historii 
Instytutu Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku w związku z 60-tą 
rocznicą jego powstania. Kolejno omówione zostały reaktory 
badawcze EWA i MARIA, akcelerator LECH, a teraz przyszła kolej 
na zestawy krytyczne, zwane inaczej reaktorami mocy zerowej. 
Zbudowanie i uruchomienie w latach 1961-1972 czterech ze-
stawów krytycznych (wymienionych w porządku chronologicz-
nym ich budowy) tj. ANNA, MARYLA (wraz z odmianą znaną 
jako UR-100), AGATA i PANNA (opisywanego też jako P-ANNA, 
czyli zestaw prędko-termiczny) oraz piątego zestawu podkry-
tycznego HELENA trzeba uznać za spory sukces projektowo-
-konstrukcyjny w tamtych latach. Od razu pojawia się pytanie. 
dlaczego aż pięć zestawów i jakie były cele tego wysiłku kon-
strukcyjnego. Otóż zestaw ANNA powstał jako przygotowanie 
budowy d0rugiego reaktora badawczego w  kształcie, jakim 
miał być, czyli dużego bloku gra+towego z  kanałami paliwo-
wymi. Zestaw MARYLA to otwarty basen wodny z elementami 
paliwowymi jako prototyp konstrukcji przewidzianej do powie-
lania w różnych ośrodkach uniwersyteckich w kraju1, a zestawy 
takie miały być oznaką nowoczesności i prestiżu danej czelni. 

W latach 1961-1972 zbudowano w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy cztery zestawy krytyczne, zwane też reakto-
rami mocy zerowej znane pod nazwami: ANNA, MARYLA, AGATA i PANNA. Służyły one do badań w zakresie eksperymentalnej +zyki 
reaktorów jądrowych w trzech dziedzinach: statyki, kinetyki i szumów (3uktuacji) strumienia neuronów, co w bardziej zrozumiałym 
języku można określić jako: oceny osiągnięcia stanu krytycznego, odpowiedzi strumienia neutronów na wprowadzenie zaburzenia 
zewnętrznego i badania procesu stochastycznego rozszczepienia co objawia się wahaniami strumienia neutronów na poziomie ok.  
plus/minus jednego procenta. Poza tym w 1963 r. zbudowano zestaw podkrytyczny HELENA do badania metod pomiarowych w za-
kresie statyki reaktorów i jako stałe źródło neutronów do badania produkowanych wówczas w IBJ przyrządów (komór rozszczepienio-
wych) do pomiaru strumienia neutronów. W artykule opisano budowę i pokrótce prowadzone badania na tych zestawach.

Between 1961-1972 four critical assemblies, also called zero-power reactors, were constructed at the Institute of Nuclear Research (INR) 
at Swierk (near Warsaw) known under the names: ANNA, MARYLA, AGATA and PANNA. They were used for experiments in the three 
domains of nuclear reactor physics: static, kinetics and noise measurements. These experiments may be described as operation of a 
reactor with: steady state of neutron 3ux, changes in neutron 3ux due to external disturbance in composition of a reactor material and 
3uctuation of neutron 3ux due to stochastic character of a chain reaction in a range of plus/minus one percent. In addition in 1963 
a subcritical assembly HELENA was constructed for veri+cation of some measurement methods in reactor physics and as a neutron 
source for checking of neutron detectors (+ssion chambers) constructed at the INR. The paper presents the construction and the 
experiments performed using these assemblies.
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Niestety po latach okazało się to nieprawdą, tematyka badań 
związanych z +zyką reaktorową (badania reakcji rozszczepienia 
i nowych metod pomiarowych) szybko się wyczerpała, a zapo-
trzebowania związane z budową elektrowni jądrowych (przede 
wszystkim badania materiałowe) bądź produkcją izotopów 
promieniotwórczych wymagały reaktorów o znacznie większej 
mocy i  zapotrzebowanie na reaktory zerowej mocy (zestawy 
krytyczne) okazało się ograniczone do podstawowych celów 
szkoleniowych. Zestaw AGATA powstał po zmianie koncepcji 
budowy drugiego reaktora badawczego, czyli reaktora MARIA 
jako bloku berylowego z  kanałami paliwowym. Zestaw pod-
krytyczny HELENA został zbudowany przede wszystkim dla 
badania różnych kon+guracji rozmieszczenia paliwa i modera-
tora, porównania różnych metod pomiarowych oraz jako stałe 
źródło neutronów.

Dalej zostaną opisane wymienione wyżej konstrukcje oraz 
(znane autorowi) badania przeprowadzane z  ich wykorzysta-
niem. Budowa tych konstrukcji opierała się wyłącznie na krajowej 
myśli technicznej i konstrukcyjnej z wykorzystaniem możliwości 
polskiego przemysłu, a tylko paliwo jądrowe było importowane 
z b. ZSRR (jedynego dostępnego wtedy kierunku zakupów).
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Zestaw krytyczny ANNA

Budowa i doświadczenie krytyczne
Pierwszy zestaw krytyczny ANNA (fot.1) zbudowany 

został w  Instytucie Badań Jądrowych w  Świerku w  latach 
1961-63 w specjalnie wybudowanej hali zestawu krytyczne-
go w budynku inżynierii reaktorowej, który w latach później-
szych dzięki dużemu napisowi CYFRONET na ścianie obok 
wejścia zyskał drugą nazwę2.

Fot.1. Widok zestawu krytycznego ANNA

Photo 1. General view of ANNA critical assembly

Zestaw ANNA zbudowany był z  bloków gra+towych 
o wymiarach 14 x 14 cm i długości 245 cm tworzących ośmio-
bok o średnicy 270 cm. W centralnych blokach znajdował się 
otwór o średnicy 7,5 cm dla umieszczenia w nim elementu pa-
liwowego. Element paliwowy składał się trzech koncentrycz-
nych rur o długości 100 cm zawierających uran o wzbogace-
niu 20% w izotop U-235 i był połączony z układem napełniania 
wodą. Dwa elementy paliwowe połączone były z układem po-
zwalającym na wciąganie ich do rdzenia reaktora i stanowiły 
pręty kontrolne i pręty bezpieczeństwa. Poza tym zainstalo-
wano cztery pręty bezpieczeństwa wykonane z węgliku boru 
i umieszczone w otoczeniu centralnego elementu paliwowe-
go. Rdzeń reaktora otoczony był re3ektorem gra+towym oraz 
osłoną biologiczną, przekrój pionowy reaktora przedstawia 
rys.1. Zestaw wyposażono w silne źródło neutronów (Ra-α-Be) 
umieszczone w  dolnym re3ektorze w  celu sprawnego pro-
wadzenia jego rozruchu. System zabezpieczeń i  sterowania 

składał się z dwóch linii impulsowych, jedna z komorą rozsz-
czepieniową i druga z borowym licznikiem proporcjonalnym 
(licznik wypełniony gazem z  BF

3
), dwóch linii proporcjonal-

nych z komorami jonizacyjnymi i dwóch linii logarytmicznych 
z komorami prądowymi, a wszystkie detektory były zlokalizo-
wane w  re3ektorze. Poza tym zbudowano system dozyme-
tryczny z sześcioma komorami gamma umieszczonymi w róż-
nych miejscach hali zestawu.

Zbudowanie zestawu poprzedzone było szeregiem ob-
liczeń teoretycznych w  oparciu o  dwu-grupową teorię dyfuzji 
w  przestrzeni dwuwymiarowej przy założonej homogenizacji 
nie bacząc na silnie heterogeniczną strukturę rdzenia reaktora. 
Przy redukcji obliczeń do dwóch wymiarów przestrzennych trze-
ci uwzględniano przy pomocy eksperymentalnie wyznaczone-
go tzw. parametru materiałowego w kierunku wysokości rdze-
nia, który dostatecznie dokładnie oszacowano w  obliczeniach 
jednowymiarowych, z błędem 2,7% w stosunku do obliczeń.

Rys.1. Przekrój przez zestaw krytyczny ANNA

Fig. 1. Cross-section of ANNA critical assembly [1]
1 - płyta wsporcza, 2, 3, 4 - konstrukcje wsporcza, 5- fundament, 6 - war-
stwa para"ny z borem, 7 - płyta żeliwna, 8 - kanał paliwowy, 9 - pręt 
sterujący, 10 - zbiornik zrzutowy wody, 11 – kolektor zbiorczy z kanałów 
paliwowych, 12 - zawory, 13 - górna platforma, 14, 15 - elementy napędu 
pręta bezpieczeństwa (silnik i cięgno)

Zdając sobie sprawę z dużych niepewności obliczeń kry-
tyczności podjęto szereg środków ostrożności i procedura do-
chodzenia do krytyczności trwała od 6 do 12 czerwca 1963 r. 
i ten ostatni dzień liczy się jako przeprowadzenie doświadcze-
nia krytycznego. Na okres tego doświadczenia zainstalowano 
dodatkowe cztery linie pomiarowe z  borowymi licznikami 
proporcjonalnymi rozmieszczonymi wokół rdzenia w  pozy-
cjach dających możliwość pomiaru neutronów powstających 
w  rdzeniu, a  nie pochodzących bezpośrednio ze źródła. Po-
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miary zliczeń z  linii stacjonarnych i  dodatkowych liczników 
służyły do wyznaczenia tzw. odwrotnej krzywej mnożenia, 
która określa liczbę elementów paliwowych przy której na-
stąpi osiągnięcie stanu krytycznego, czyli ustanowienie sa-
mopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej. Przygotowano 25 
elementów paliwowych do załadowania w  siatce kwadrato-
wej 5 x 5. Procedura ładowania paliwa była następująca:
1) przesunięcie ruchomego elementu paliwowego w  dolne 

położenie,
2) wstawienie kolejnego stałego elementu do rdzenia,
3) stopniowe podnoszenie ruchomego elementu paliwowego,
4) pomiar strumienia neutronów,
5) analiza odwrotnej krzywej mnożenia i  obliczenie nowej 

masy krytycznej i  liczby potrzebnych elementów paliwo-
wych do załadowania do rdzenia w  następnym kroku do 
osiągnięcia stanu krytycznego z tym, że dla celów zachowa-
nia bezpieczeństwa umieszczano w  rdzeniu tylko połowę 
tak obliczonej liczby elementów.

W  celu określenia efektywności prętów bezpieczeństwa 
po każdym załadowaniu elementu paliwowego określano 
efektywność pojedynczego pęta bezpieczeństwa i  czterech 
prętów bezpieczeństwa obliczając w  tych warunkach masę 
krytyczną. Masę krytyczną odpowiadającej tej kon+guracji 
rdzenia określono na 15,6 elementów paliwowych, zatem 16-ty 
element prowadzony został tylko do wysokości 60 cm. Nieste-
ty opis doświadczenia krytycznego nie podaje wartości teo-
retycznej osiągnięcia krytyczności i nic nie można powiedzieć 
o dokładności obliczeń. Czytając teraz ten opis można stwier-
dzić jedynie, że doświadczeniu krytycznemu towarzyszyło 
duże napięcie nerwowe, ale to nic dziwnego, było to pierwsze 
samodzielne zrealizowane doświadczenie krytyczne w Polsce. 

W  dalszej kolejności przeprowadzono pomiary efektyw-
ności ruchomego elementu paliwowego i  czterech prętów 
bezpieczeństwa wyznaczając ich wagi reaktywnościowe, czyli 
określono jaką ujemną reaktywność3 wprowadzają do rdzenia. 
Zrealizowano to dwoma metodami, czyli wykreślając odwrotną 
krzywą mnożenia i  metodą zrzutu pręta. W  stanie krytycznym 
przeprowadzono pomiary rozkładu strumienia neutronów 
termicznych i  prędkich w  zestawie krytycznym oraz pomiary 
rozkładu wewnątrz pojedynczego elementu paliwowego. Na 
zakończenie określono trzema metodami efektywny strumień 
neutronów termicznych w środku zestawu równy 6•106 n/(cm2 s).

I na tym opis doświadczenia krytycznego [1] przygoto-
wany, jako Referat na sympozjum MAEA w Amsterdamie się 
kończy, a dzień 12 czerwca 1963 r. przyjmuje się za początek 
wykorzystywania zestawu ANNA do przeprowadzenia wielu 
eksperymentów w  +zyce reaktorowej w  Polsce. Dla autora, 
który praktycznie rozpoczął pracę w  IBJ we wrześniu tegoż 
roku pozostały jeszcze interesujące w  tym referacie dwie 
długie listy: jego autorów (15 osób) i osób wymienionych na 
końcu w podziękowaniu (17) z którymi przez wiele lat później 
autor tego artykułu współpracował. 

Projekt NPY
Zestaw krytyczny ANNA włączony został, jako jedno 

z  trzech urządzeń badawczych (poza tym z  Polski był jesz-
cze zestaw podkrytyczny HELENA) do projektu badawczego 
współ+nansowanego przez MAEA znanego pod kryptoni-

mem NPY, od trzech krajów w  nim uczestniczących tj. Nor-
wegii, Polski i  Jugosławii. Był to chyba jeden z  pierwszych 
(jeśli nie pierwszy) projekt badawczy MAEA w  dziedzinie +-
zyki reaktorowej realizowany przez Instytut Energii Atomowej 
w  Kjeller (Norwegia), Instytut Badań Jądrowych w  Świerku 
(Polska) i  Instytut Nauk Jądrowych „Boris Kidric” w  Vinca k/
Belgradu (Jugosławia) realizowany w  latach 1964-1971. Cele 
projektu zostały sformułowane następująco:
(1) wymiana informacji, raportów technicznych, programów obli-

czeniowych i wyspecjalizowanego wyposażenia,
(2) wspólne prowadzenie eksperymentów w dziedzinie +zyki 

reaktorowej, wymiana specjalistów w  celach szkolenio-
wych i wspólnie prowadzonych prac,

(3) organizacja letnich szkół w  dziedzinie +zyki reaktorowej 
i wyspecjalizowanych seminariów.

Fot. 2. Strona tytułowa raportu Project-NPY

Photo 2.  Front page of An NPY- Project Report

Projekt NPY w owym czasie stanowił istotne poszerzenie 
tematyki prac badawczych związanych z zestawami krytyczny-
mi skupiającej się na statyce neutronów (czyli osiągnięciu reak-
cji łańcuchowej) i kierował uwagę na dwa nowe zagadnienia 
czyli badania kinetyki i 3uktuacji strumienia neutrów w czasie, 
tj. zmian strumienia neutronów w czasie pod wpływem czynni-
ków zewnętrznych i bardzo niewielkich zmian strumienia wy-
woływanych losowym (stochastycznym) charakterem reakcji 
łańcuchowej rozszczepienia. Nowe kierunki badań wynikały 
po prostu z wprowadzenia możliwości technicznych pomiaru 
zmian strumienia neutronów w krótkich albo bardzo krótkich 
odstępach czasowych. Sprawozdanie z realizacji tego projektu 
[2] zawiera pięć rozdziałów, które dotyczą:
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1) teorii reaktorów mocy zerowej, a  dokładnie sposobów 
obliczeń strumienia neutronów (na poziomie możliwości 
obliczeniowych tamtych lat z wykorzystaniem uproszczo-
nych modeli teoretycznych),

2) pomiarów reaktywności, czyli określenia stanu reaktora 
za pomocą jednego parametru w  odniesieniu do stanu 
krytycznego, czyli utrzymywania się łańcuchowej reakcji 
rozszczepienia na stałym poziomie i tym parametrem jest 
tzw. reaktywność,

3) zastosowania impulsowych źródeł neutronów w  badaniu 
kinetyki reaktorów polegającej na dostarczeniu pewnej 
porcji neutronów (impulsu) do ośrodka mnożącego i bada-
niu jego zachowania w takiej sytuacji,

4) badania statystyki pojedynczych zliczeń impulsów w de-
tektorze neutronów i określania na tej podstawie parame-
trów charakteryzujących zachodzącą reakcję łańcuchową,

5) badania zmian prądu z  detektora neutronów również 
w celu określania podstawowych parametrów zachodzą-
cej reakcji łańcuchowej.

Powyższe krótkie wyliczenia kierunków badań nie od-
dają wysiłku włożonego w realizację tego projektu, który po-
zwolił na doskonalenie metod obliczeniowych i eksperymen-
talnych oraz na porównanie wyników między trzema, bardzo 
różnymi zestawami krytycznymi, którymi był: lekko-wodny 
zestaw NORA w  Norwegii, gra+towo-wodny zestaw ANNA 
w Polsce i ciężko-wodny zestaw RB w Jugosławii. Projekt za-
owocował wydaniem podstawowej publikacji o  pomiarach 
kinetyki i  analizie szumowej w  reaktorach mocy zerowej [2] 
podsumowującej te zagadnienia na ówczesnym poziome 
wiedzy, a której okładkę pokazuje fot. 2.

Prace badawcze w dziedzinie kinetyki reaktorowej z wy-
korzystaniem zestawu ANNA i  impulsowego źródła neutro-
nów prowadzone były bardzo intensywnie w latach 1963-65 
zarówno od strony teoretycznej jak i  praktycznej co zostało 
opisane [3,4] i co zaowocowało wykonaniem szeregu prac 
magisterskich i  doktorskich. W  tym miejscu chciałbym wy-
mienić mody+kację jednej z  metod określania podkrytycz-
ności znanej z zestawów prędkich dla zestawów termicznych 
opisywaną tutaj jako warunkową metodę Rossi-α i  pomysł 
badania różnych metod pomiarowych z wykorzystaniem sy-
mulowanego metodą Monte Carlo procesu rejestracji zliczeń 
w detektorze impulsowym przy realizacji których autor czyn-
nie uczestniczył. Trzeba powiedzieć, że w  tamtych czasach 
były to prace nowatorskie, a obecnie spotyka się w literaturze 
odniesienie do nich, ale już na wyższym poziomie jaki zapew-
nia rozwój nowoczesnej techniki obliczeniowej i pomiarowej. 

Zestaw P-ANNA
W  latach późniejszych, w  marcu 1972 r. uruchomiono 

dwustrefowy zestaw krytyczny oznaczony skrótem PANNA (albo 
P-ANNA czyli PRĘDKA-ANNA), zawierający strefę centralną wy-
pełnioną uranem naturalnym bez moderatora, o twardym wid-
mie neutronów, otoczoną pierścieniową strefą termiczną, pod 
względem parametrów siatki identyczną z  poprzednim rdze-
niem zestawu ANNA. W  rdzeniu wyznaczono szereg wielkości 
doświadczalnych takich jak: masa krytyczna, rozkłady radialne 
gęstości rozszczepień i szybkości reakcji dla detektorów aktywa-
cyjnych (progowych, rezonansowych i  termicznych). Wskaźniki 

widmowe dla detektorów rozszczepieniowych oraz rozkłady 
osiowe szybkości reakcji i wynikające z nich wartości składowej 
osiowej parametru materiałowego (B

z
2). Wyniki doświadczalne 

porównywano bezpośrednio z wynikami obliczeń krytycznych 
i widmowych zestawu P-ANNA uzyskanych za pomocą napisa-
nych w IBJ (własnych) kodów obliczeniowych MIXER i EWA-I. [5].

Zestaw krytyczny MARYLA [6]

Drugim chronologicznie zestawem w IBJ był zestaw MA-
RYLA zlokalizowany w  hali reaktora EWA. Był to zestaw base-
nowy o mocy do 250 W przeznaczony do badania możliwości 
pracy reaktora EWA na zmiennej mocy i jej zwiększenia poprzez 
dodanie re3ektora gra+towego. Elementy paliwowe typu EK-10 
(wzbogacenie 10%), bloki gra+towe lub kanały eksperymental-
ne były rozmieszczane w matrycy o 80 pozycjach. Reaktor wy-
posażony został w dwa systemy zabezpieczeń, pierwszy pole-
gał na wprowadzeniu do rdzenia wszystkich prętów sterujących 
i bezpieczeństwa po przekroczeniu ustalonego wzrostu mocy 
o 20%, a drugi (przy pracy zestawu na mocy powyżej 20 W) po-
wodował dodatkowo usunięcie z rdzenia jednego z centralnych 
elementów paliwowych. Podstawowa kon+guracja rdzenia 
składała się z 20 elementów paliwowych otoczonych re3ekto-
rem gra+towym. Reaktor osiągnął po raz pierwszy stan krytycz-
ny 29 grudnia 1963 r. Przekrój przez basen reaktora pokazany 
jest na rys.2 z zaznaczeniem dolnego położenia jako MARYLA-1. 

Rys.2. Przekrój przez zestaw krytyczny MARYLA [4]
(widoczne dwa możliwe położenia rdzenia reaktora: górne i dolne)

Fig.2. Cross-section of MARYLA critical assembly [4 ]

(two possibilities of a core location: upper and lower)
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Wkrótce pojawiła się nowa możliwość modernizacji po-
dobnych reaktorów (typu WWR-S) zbudowanych w b. Związku 
Radzieckim, Czechosłowacji, na Węgrzech i  b. NRD poprzez 
zastosowanie innego paliwa. Badanie tego paliwa przepro-
wadzono wykorzystując basen zestawu MARYLA i  posiadaną 
aparaturę, umieszczając rdzeń w  połowie głębokości basenu 
(górne położenie na rys.2) jako zestaw MARYLA-2. W  celach 
badawczych stan krytyczny mógł być również osiągany po-
przez zmianę poziomu wody w  zbiorniku zestawu. Pierwsze 
doświadczenie krytyczne przeprowadzono 12 lutego 1967 r. 
W sumie przebadano 181 różnych kon+guracji, w geometriach 
czystych (bez prętów regulacyjnych) i  roboczych (z  prętami 
regulacyjnymi, re3ektorem berylowym, pułapkami wodnymi 
i o siatce rozrzedzonej) wykonując pomiary rozkładu strumie-
nia neutronów i temperaturowego współczynnika reaktywno-
ści. Wyniki tych badań posłużyły do mody+kacji tych reaktorów 
określanych symbolem WWR-SM i  pozwalających na pracę 
z mocą do 10 MW.

W następnym okresie wykorzystano basen do prze-
prowadzenia doświadczenia krytycznego modelu reaktora 
uniwersyteckiego UR-100, o mocy 100 kW. Planowana jego 
budowa w AGH w Krakowie nie została zrealizowana, na sku-
tek ograniczeń w lokalizacji na terenie miasta oraz odejścia od 
energetyki jądrowej w Polsce.

Zestaw MARYLA został zdemontowany w połowie lat 70-
tych ubiegłego wieku.

Zestaw krytyczny AGATA

Zmiana koncepcji budowy drugiego polskiego reakto-
ra badawczego wymagała zbudowania jego odpowiednika 
w  postaci zestawu krytycznego (takie postępowanie było 
normą w  tamtych czasach, gdy metody obliczeniowe +zyki 
reaktorów były w początkowym okresie rozwoju). IBJ nie dys-
ponował wtedy osobną halą badawczą i zestaw umieszczono 
obok zbudowanego wczesnej zestawu ANNA (fot.3).

Zestaw Agata zbudowany był z  bloków berylowych oto-
czonych re3ektorem z bloków gra+towych W każdym bloku be-
rylowym był otwór na umieszczenie pięcio-rurowego zestawu 
paliwowego o wzbogaceniu 80%. Widok z góry na rdzeń reakto-
ra pokazuje fot.4. Zestaw AGATA był wierną kopią rdzenia i re3ek-
tora działającego obecnie reaktora MARIA z wyjątkiem zmiany 
na paliwo sześcio-rurowe w momencie uruchomienia (a obecnie 
stosowane jest pięcio-rurowe paliwo produkcji francuskiej).

Zestaw AGATA przeznaczony był, podobnie jak zestaw 
ANNA, do pomiarów w zakresie statyki i kinetyki neutronów 
z  wykorzystaniem wcześniej opracowanych metod pomia-
rowych, ale nie znalazło to tak szerokiego zakresu publikacji 
jak dla zestawu ANNA, gdyż metodyka pomiarowa była już 
znana. Dodatkowo badano w tym reaktorze (w późniejszym 
terminie) makiety pętli wodnych, które przeznaczone były dla 
reaktora MARIA.

Zestaw AGATA został zdemontowany w połowie lat 80-
tych ubiegłego wieku.

Fot. 3. Widok zestawu krytycznego AGATA

Photo 3. General view of AGATA critical assembly

Fot. 4. Zestaw krytyczny AGATA: bloki berylowe w rdzeniu i pręty sterujące

Photo 4. Critical assembly AGATA: view of beryllium blocks in a core and 

control rods

Zestaw podkrytyczny HELENA

Zestaw podkrytyczny HELENA został zbudowany w ramach 
projektu NPY w 1963 r. z przeznaczeniem do badania różnych pa-
rametrów +zycznych w siatkach z naturalnego uranu umieszczo-
nych w gra+cie [7]. Zestaw został umieszczony w podpiwniczeniu 
hali zestawów krytycznych w budynku Inżynierii Reaktorowej IBJ. 
Moderator gra+towy ułożony był z bloków gra+towych o różnych 
wymiarach poprzecznych i stałej długości 60 cm. Paliwo jądrowe 
stanowiły pręty wykonane z  naturalnego uranu w  osłonie (ko-

ZESTAWY KRYTYCZNE / Critical assemblies (zero-power reactors)... 
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szulce) aluminiowej o długości 300 mm i średnicy 25 mm, które 
układane jeden za drugim w otworach siatki gra+towej stanowiły 
elementy paliwowe o dowolnej długości do 240 cm. W pierwszej 
fazie, czyli w okresie od września 1963 r. do lutego 1964 r. wykorzy-
stywano zestaw o konstrukcji pokazanej na rys.3. Dokonano wte-
dy zasadniczych pomiarów układu uran naturalny-gra+t w oparciu 
o znane z literatury metody pomiarowe, a w tym metodą dwóch 
płaszczyzn równoległych [8]. Następnie zestaw przebudowano do 
kon+guracji pokazanej na rys.4. Ogółem przebadano 15 różnych 
kon+guracji, które różniły się wymiarami zewnętrznymi w zakre-
sie do 240 x 240 x 200 cm., skokiem siatki, długością tzw. kanałów 
paliwowych, poza tym istniała możliwość wprowadzania pustych 
przestrzeni (kanały bez paliwa). System kanałów poziomych roz-
mieszczonych prostopadle do kanałów paliowych pozwalał na 
pomiary strumienia neutronów z wykorzystaniem liczników z BF

3
 

lub folii aktywacyjnych. Poniżej zestawu w tzw. podstawie umiesz-
czane było źródło rad-beryl z  mechanicznym urządzeniem do 
zdalnego wsuwania i wysuwania. Istniała możliwość przykrywa-
nia ścian płytami kadmowymi by ograniczyć odbicia neutronów. 
W zestawie badano efekty otworów wypełnionych powietrzem, 
anizotropii rdzenia podkrytycznego i  wpływu wymiarów zesta-
wu na dokładność określenia parametru materiałowego. Zestaw 
mógł też służyć celom edukacyjnym. Fot.5 pokazuje cały zespół 
pracowników Zakładu Fizyki Reaktorowej IBJ (IXA) zaangażowa-
nych przy budowie zestawu HELENA z jego pomysłodawcą doc. 
dr hab. Cyrylem Dąbrowskim.

Rys.3. Pierwotna konstrukcja zestawu podkrytycznego HELENA [8]
(widoczne otwory na wprowadzenie prętów paliwowych i detektorów 
neutronów)

Fig.3. Initial scheme of subcritical assembly HELENA [8]

(view of holes for fuel rods and neutron detectors)

W roczniku IBJ z 1972 r. można przeczytać opis dalszych 
prac wykonanych z wykorzystaniem zestawu HELENA [5].

Przewidywane potrzeby oprzyrządowania reaktorów ener-
getycznych wymagają m.in. stosowania detektorów neutrono-

wych odpornych na wysoką temperaturę. Na przykładzie dwóch 
typów rozszczepieniowych komór jonizacyjnych, przebadanych 
w zakresie temperatur 20º-600ºC w specjalnej sondzie (pracują-
cej w strumieniu neutronów podkrytycznego zestawu HELENA) 
– opracowano konstrukcję i  technologię komór jonizacyjnych 
przeznaczonych do długotrwałej pracy w  temperaturze ok. 
400ºC. Opracowane przy tych badaniach technologie ułatwiły 
równocześnie skonstruowanie specjalnych – zminiaturyzowa-
nych o średnicy 5,5 mm – komór rozszczepieniowych do pomia-
rów wewnątrz-rdzeniowych, poddanych następnie badaniom 
w reaktorze WWER w siłowni Rheinsberg (NRD).

Rys. 4. Udoskonalona konstrukcja zestawu podkrytycznego HELENA [9]

Fig. 4. Modi"ed construction of subcritical assembly HELENA [9]

Fot. 5. Zespół budowniczych zestawu podkrytycznego HELENA w 1963 r.
pierwszy rząd: Kazimierz Bukowski, Marian Zwierzyński, Andrzej  
Mikulski, Olga Kabat, Obrad Sotič, Magdalena Ivkovič, Zoran Zdravkovič,  
Andrzej Szechter, Jadwiga Jabłońska i Jerzy Tomeczek
drugi rząd: Kazimierz Lewicki, Piotrowski, Czesław Bobrowski i Cyryl Dąbrowski
trzeci rząd: Szymański, xxx, Wiesław Skrzypczak
Photo 5. Sta+ of persons working for construction of subcritical assem-
bly HELENA in 1963.
First row (from the left): Kazimierz  Bukowski, Marian  Zwierzyński, 
Andrzej  Mikulski, Olga  Kabat, Obrad  Sotič, Magdalena  Ivkovič, Zo-
ran Zdravkovič, Andrzej Szechter, Jadwiga Jabłońska i Jerzy Tomeczek
Second row: Kazimierz Lewicki, Piotrowski, Czesław Bobrowski i Cyryl Dąbrowski
Third row: Szymański, xxx, Wiesław Skrzypczak

ANDRZEJ MIKULSKI
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Około 1980 r. zestaw HELENA został zdemontowany, 
a paliwo odpowiednio zabezpieczono (przeniesiono do ma-
gazynu w reaktorze MARIA).

Zakończenie

Obecnie informacje o zestawach krytycznych w IBJ są łatwo 
dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych i portalu ”Poznaj atom” oraz ukazały się również na ten 
temat dwa artykuły. Niestety informacje w nich zawarte nie pocho-
dziły z pierwszej ręki i zawierają szereg nieścisłości, które należy spro-
stować. Przykładowo można przeczytać następujące informacje:
(1) w wielu miejscach napisano:

• «Uzyskane kompetencje [przy eksploatacji reaktora EWA] 
zaowocowały nie tylko wybudowaniem czterech zesta-
wów krytycznych, w tym na neutrony prędkie,…» [10],

• «Przed uruchomieniem reaktora „Maria” 17 grudnia 
1974 roku w instytutach w Świerku zbudowano i uru-
chomiono szereg zestawów krytycznych i tzw. reak-
torów mocy zerowej: „Maryla” (dwie wersje), „Anna”, 
„Prędka Anna” (pierwszy i jedyny polski reaktor pręd-
ki), „UR-100” oraz „Agata”. » [11],

• «Na terenie dzisiejszego Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych, od początków historii ośrodków 
(1958 rok) działało sześć reaktorów: Maryla, Anna, 
Agata, UR-100, Ewa i Maria » [12],

• «P-ANNA pierwszy polski zestaw prędki» [13],
• «Zestaw ANNA był wykorzystywany do badań neutro-

nów prędkich» [14],
zestaw PANNA nie może być określony jako „pierwszy i je-
dyny polski reaktor prędki”, gdyż była w  nim tylko strefa 
prędka otoczona strefą termiczną, i składała się z elemen-
tów paliwowych zawierających uran naturalny, a  jak wia-
domo reaktory prędkie pracują na uranie wysoko wzboga-
conym – i to jest zasadnicza różnica

(2) «Ostatnim dzieckiem polskiej technologii jądrowej był 
reaktor UR-100» [13],
Reaktora UR-100 nie można traktować jako osobnego 
urządzenia, gdyż nigdy nie został zbudowany, chociaż były 
takie poważne plany uruchomienia go na AGH w Krakowie.

(3) «Reaktor Anna (…) posiadał moc cieplną 10 kW, własny sys-
tem chłodzenia, własną sterownię oraz osobny budynek 
reaktora, wpółdzielony z  reaktorem Agata. (…) Pracował 
na paliwie reaktora EWA (typu EK-10) produkcji ZSRR. » [15],
Reaktor mocy zerowej ANNA nigdy nie posiadał systemu 
chłodzenia, a  tylko układ napełniania kanałów paliwo-
wych wodą, pierwszy w hali zestawów krytycznych był ze-
staw ANNA i on raczej współdzielił lokalizację z zestawem 
AGATA oraz pracował na paliwie w postaci trzech koncen-
trycznych rur a nie paliwa prętowego z reaktora EWA.
Niech materiał ten będzie próbą odtworzenia, możliwie 

najdokładniejszą, historii zestawów krytycznych, reaktorów 
mocy zerowej: ANNA, MARYLA, AGATA i  PANNA oraz zesta-
wu podkrytycznego HELENA w  Instytucie Badań Jądrowych 
w Świerku, których oprócz drugiego zestawu były zlokalizowane 
w Zakładzie Fizyki Reaktorowej. Przy pierwszym i ostatnim z nich 
wiele lat autor przepracował, natomiast drugi znajdował się Za-
kładzie Eksploatacji Reaktora EWA, a trzeci i czwarty powstawały 
w czasie zagranicznego wyjazdu stypendialnego autora.

dr inż. Andrzej Mikulski
emerytowany pracownik IBJ, IEA i PAA
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PS: na zakończenie można przypomnieć, że wszystkie reakto-
ry w Świerku nosiły żeńskie imiona i anegdotycznie wyjaśnić 
jak niżej: EWA jako pierwsza kobieta i pierwszy reaktor jądro-
wy w Polsce (ale można też napisać Eksperymentalny-Wod-
ny-Atomowy), ANNA (to imię córki kierownika Zakładu Inży-
nierii Reaktorowej), MARYLA (to Mały-Reaktor-Laboratoryjny), 
AGATA (to imię żony kierownika Zakładu Fizyki Reaktorowej), 
PANNA (to tylko PRĘDKA ANNA), a HELENA (to też imię córki 
koleżanki z ekipy jugosłowiańskiej).

PRZYPISY

1. podobne reaktory uniwersyteckie powstawały w  wielu krajach 
i  można tu przywołać jako przykład reaktor SUR-100 (Siemens 
Universitat/Untersuchung Reaktor) o mocy 0,1 W nie wymagający 
chłodzenia i  zbudowany w  Niemczech przy sześciu uniwersyte-
tach (Akwizgran, Berlin, Hanower, Kilonia, Stuttgart i Ulm), a na-
wet wyeksportowany do Argentyny (jako RA-4).

2. budynek ten został dosyć ciekawie zaprojektowany, gdyż po jed-
nej stronie części biurowej znajdowała się hala zestawu krytyczne-
go, a po drugiej stronie hala do badań technologicznych z dziedzi-
ny inżynierii reaktorowej, z takimi urządzeniami jak: pętla sodowa 
(któż jeszcze te czasy pamięta) i pętla wodna WIW-300, która słu-
żyła w końcowej fazie do badania wymiany ciepła w elementach 
paliwowych stosowanych w reaktorze MARIA.

3. ujemna reaktywność określa, jak daleko znajduje się reaktor od sta-
nu krytycznego, czyli samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia 
(reaktywność równa zero), a reaktywność dodatnia określa szybkość 
wzrostu poziomu strumienia neutronów, tj. mocy reaktora.
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