
IFIN-HH
INSTITUTUL NAŢȚIONAL PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ

HORIA HULUBEI



• Cel mai mare institut de C&D din România
• Acoperim ≈ 10% din întreaga “producție” științifică românească
• Colaborăm cu cele mai mari institute de C&D din lume
• Contribuim la cele mai mari experimente din lume
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un microscop pentru atomi
Pentru determinarea compoziției elementale a unui material

Folosind un accelerator de particule putem determina…
• ce atomi alcătuiesc un material
• în ce concentrație se găsesc în acesta
• cum sunt distribuiți în volum
• în ce structură sunt aranjați



nucleul atomic

Aproape întreaga masă a atomului se regăsește în nucleul său. Acesta este de 500000
mai mic decât atomul. Astfel atomul este aproape complet spațiu gol.



nucleul atomic

Pentru fiecare atom există o familie întreagă de izotopi. Aceștia diferă prin numărul de
masă și au proprietăți nucleare foarte diferite.



studierea nucleului atomic
a permis…



producerea de fdg pentru
analize pet-ct

F-18 este produs într-un accelerator de tip ciclotron prin iradierea izotopului O-18 cu p

Deoxiglucoza este marcată cu trasorul F-18 și folosită în analize PET-CT pentru 
identificarea țesuturilor cu consum ridicat de glucoză. ŢȚesuturile canceroase captează
FDG de 5-6 ori mai repede decât cele sănătoase.

PET-CT este momentan cea mai bună metodă de-a detecta timpuriu cancerul



datare radiologică cu c14

Spectrometru de masă cu accelerator



cel mai mare experiment de fizică
din istorie

IFIN-HH a construit aproximativ 150 m2 de detectori pentru experimentul ALICE,
unul din cele 4 ale LHC

Una dintre întrebările pentru care experimentul ALICE caută răspuns este:
Ce se întâmplă cu materia când este încălzită de 100000 de ori mai mult decât

temperatura din centrul soarelui?



cel mai mare laser din lume

•Un sistem laser de foarte mare intensitate cu doi laseri de 10 PW

•Un fascicul γ foarte intens (~10^13 γ/s), cu o largime de banda de ~0,1% cu Eγ>19 MeV, 
care este obtinut prin retroimprastierea necoerenta Compton a fotonilor dintr-un 

   fascicul laser pe un fascicul de electroni cu energia Ee > 700 MeV, produs de un
   accelerator linear clasic LINAC

•ELI-NP va fi cel mai mare experiment științific din România



activități de C&D
• Științele vieții
• Iradiere tehnologică
• Tratare cancer
• Genetică

• Radioizotopi
• Radiofarmaceutice

• Atomică și nucleară
• Fizică teoretică
• Tratare materiale
   radioactive
• Decomisionare de
   reactoare nucleare

• Radiochimie
• Analize chimice
• Inginerie materiale



67 de ani de cercetare
• Suntem cea mai mare comunitate de fizică nucleară din S-E Europei
• Am construit primul laser din România și-al 4-lea din lume
• Am construit primul calculator din România
• IFIN-HH este cel mai mare institut de C&D din România și de-a lungul timpului a fost
un promotor al științei românești
• Am contribuit cu aparatură și echipe de cercetare la cele mai mari institute de C&D din 

lume
• Dezvoltăm aparatură științifică și activăm în științe de frontieră



/tinericercetatori



laborator chimie



spectrometru ams



accelerator tandem 9mv

Cel mai mare accelerator de ioni din România



analize de structură nucleară

Cameră de reacție cu 25 detectori nucleari


