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Udział naukowców z Politechniki Krakowskiej w programie Wielkiego
Zderzacza Hadronów (LHC) w CERNie – to już 18 lat!

Błażej Skoczeń1

Jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych w Europie i na Świecie

jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN z siedzibą w Genewie. Założony w

1954 roku CERN jest organizacją międzynarodową, do której należy 20 państw

członkowskich, a wśród nich Polska. Celem statutowym tej organizacji jest prowadzenie

badań podstawowych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Badania te wymagają
budowy niezwykle skomplikowanych i wyrafinowanych instrumentów naukowych,

jakimi niewątpliwie są akceleratory cząstek elementarnych. Współczesne akceleratory

wykorzystują zjawisko nadprzewodnictwa i pracują w temperaturach bliskich

absolutnego zera. Takie warunki eksploatacyjne wymagają zaangażowania do ich

budowy najbardziej nowoczesnych materiałów oraz technologii, znanych do tej pory

jedynie z zastosowań w podboju kosmosu. Najnowszy instrument naukowy zbudowany

w CERNie, Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider), został właśnie

uruchomiony i będzie w najbliższych latach pełnił rolę okrętu flagowego tej instytucji.

Politechnika Krakowska może się niewątpliwie poszczycić znaczącym udziałem w tym

prestiżowym projekcie, poczynając od roku 1991, kiedy to Polska przystąpiła oficjalnie

do CERNu.

Polscy naukowcy z Politechniki Krakowskiej byli obecni w wielu dziedzinach

związanych z budową tego niezwykle skomplikowanego instrumentu fizyki wysokich

energii, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów. Już w październiku 1990 r. do CERNu

przyjechał dr inż. Tadeusz Kurtyka, adiunkt Instytutu M-1, aby wziąć udział w

pionierskich pracach nad koncepcją akceleratora LHC. Od tej chwili rozpoczęła się
ściślejsza współpraca pomiędzy Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK

(reprezentowanym przez dyrektora, prof. M. Życzkowskiego) i Departamentem EST w

CERNie (reprezentowanym najpierw przez dr P. Faugeras’a a następnie przez dr D.

Gusewell’a). W roku 1997, w czasie wizyty prof. J. Nizioła oraz dr hab. inż. A.

Zielińskiego w CERNie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy instytutem M-

1 PK i Departamentem EST. W ślad za dr inż. T. Kurtyką z CERNem zaczęli regularnie

współpracować inni pracownicy Instytutu M-1 biorąc udział w krótkoterminowych

wyjazdach lub w długoterminowych przedsięwzięciach, których celem było

zaangażowanie w rozwijanie koncepcji tego unikalnego instrumentu naukowego.

Pracownicy Politechniki Krakowskiej pełnili również ważne funkcje w CERNie. Dr inż.
T. Kurtyka pełnił funkcję kierownika jednostki organizacyjnej (tzw. Grupy) a następnie

doradcy dyrektora CERNu ds. państw nie-członkowskich natomiast dr hab. inż. B.

Skoczeń pełnił w latach 2000-2005 funkcję kierownika innej jednostki organizacyjnej

(tzw. Sekcji) w Departamencie LHC a następnie AT (Accelerator Technologies). Warto

podkreślić, iż Instytut M-1 jest zaangażowany we współpracę w ramach projektu LHC do

dnia dzisiejszego. Ta owocna działalność liczy zatem już 18 lat. Generalnie zakres tej

wieloletniej współpracy obejmuje następujące dziedziny:
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• uczestnictwo w programach projektowania, rozwijania i budowy magnesów

nadprzewodnikowych,

• optymalizację stref połączeń pomiędzy magnesami z uwzględnieniem systemu

kompensacyjnego a także struktury tzw. ciągłego kriostatu,

• projektowanie i optymalizację nadprzewodnikowych linii i modułów zasilających,

• rozwinięcie nowoczesnych technik składania akceleratora i kontroli jakości,

• projektowanie układów ultra wysokiej próżni dla wiązki protonowej,

• optymalne projektowanie konstrukcji nośnych detektorów cząstek elementarnych.

W programach tych wykorzystywane są liczne dziedziny wiedzy takie jak fizyka ciała

stałego (w tym: nadprzewodnictwo), fizyka pól magnetycznych, termodynamika,

kriogenika, inżynieria materiałowa w niskich temperaturach, mechanika konstrukcji,

mechanika ciał odkształcalnych (w tym: teoria pól odkształceń niesprężystych),

stateczność i optymalizacja a także fizyka i technologie wysokiej próżni. Warto

podkreślić, iż przy okazji prac koncepcyjnych nad zderzaczem hadronów powstało wiele

dziedzin interdyscyplinarnych, gdzie różne specjalności spotykają się we wspólnym

programie badań. Klasycznym przykładem są tutaj zjawiska zachodzące w materiałach w

bardzo niskich temperaturach, których opis wymaga udziału takich dziedzin jak fizyka

ciała stałego, mechanika materiałów, termodynamika oraz kriogenika. Zastosowanie

nowoczesnych technologii pozwoliło zaprojektować i zbudować jeden z największych

współczesnych instrumentów fizyki, o którym można śmiało powiedzieć, iż wytycza

aktualne ścieżki rozwoju techniki. Bardzo szeroki udział naukowców z Politechniki

Krakowskiej w tym programie jest więc tym bardziej godny podkreślenia.

1. Pionierskie prace nad koncepcją akceleratora LHC

Wypracowanie koncepcji akceleratora LHC wymagało dużego zaangażowania już
we wczesnej fazie projektu. Udział pracowników Politechniki Krakowskiej w pracach

nad koncepcją akceleratora LHC dotyczył następujących szczegółowych zadań:
• Rozwijania struktury nadprzewodnikowych magnesów dipolowych (dr

inż. T. Kurtyka, dr inż. K. Kowalczyk, dr inż. S. Łaczek oraz dr hab. inż.
G. Milewski),

• Projektowania urządzeń znajdujących się w ciągłym kriostacie, takich jak:

ekrany termiczne, systemy chłodzenia, podpory magnesu etc. (dr hab. inż.
B. Skoczeń, dr inż. M. Krasiński, mgr inż. L. Barwacz),

• Rozwijania koncepcji linii nadprzewodzącej służącej do zasilania i

sterowania magnesami korekcyjnymi (dr hab. inż. B. Skoczeń, dr hab. inż.
J. Krużelecki, dr inż. B. Szybiński),

• Rozwijania koncepcji połączeń międzymagnesowych, optymalizacji

urządzeń kompensacyjnych a także połączeń nadprzewodników (dr hab.

inż. B. Skoczeń, dr inż. A. Wróblewski),

• Optymalizacji konstrukcji doświadczalnych komór próżniowych w

strefach interakcji wiązki (dr hab. inż. J. Krużelecki, dr inż. B. Szybiński),

• Analizy stateczności lokalnej i globalnej akceleratora (dr hab. inż. B.

Skoczeń),
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• Analizy dynamicznej podzespołów akceleratora (magnesów dipolowych i

kwadrupolowych a także modułów zasilających oraz specjalnych

kriostatów) przy wymuszeniach spowodowanych transportem (dr inż. P.

Cupiał, dr hab. inż. M. Kozień, dr hab. inż. J. Snamina),

• Projektowania kolimatorów wiązki oraz tzw. soczewek magnetycznych

(dr inż. P. Cupiał, dr hab. inż. M. Kozień),
• Konstrukcji jednostek prototypowych (tzw. String 1 i String 2) oraz

przeprowadzenia testów magnesów, połączeń międzymagnesowych oraz

wybranych systemów kriogenicznych i zasilających magnesy korekcyjne

(dr hab. inż. B. Skoczeń),
• Optymalnego projektowania konstrukcji nośnej detektora ALICE (dr inż.

J. Bielski, dr inż. A. Wróblewski).

Szczególnie ważne były prace wykonywane w latach 1992 - 1996 nad zjawiskiem

przejścia rezystywnego i nad strukturą mechaniczną nadprzewodnikowych magnesów

dipolowych, które doprowadziły do opracowania końcowej wersji zawierającej układ

jarzm wprowadzających stan wstępnego naprężenia w uzwojeniach magnesów. W

pracach nad strukturą magnesów uczestniczyli naukowcy z Politechniki Krakowskiej i z

Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Duża grupa prac projektowych,

wykonywana w latach 1994-1998 przy udziale pracowników Politechniki Krakowskiej

dotyczyła urządzeń znajdujących się w naczyniu próżniowym akceleratora, takich jak

aktywnie chłodzone ekrany termiczne czy specjalna linia nadprzewodząca, służąca do

zasilania i sterowania magnesami korekcyjnymi stowarzyszonymi z głównymi

kwadrupolami. Linia wymagała opracowania zarówno zjawisk zachodzących w

nadciekłym helu jak i nadprzewodnikach a także zaprojektowania systemu kompensacji,

znajdującego się w przestrzeniach między-magnesowych. Inna ważna grupa prac

dotyczyła opracowania unikalnego systemu kompensacji akceleratora z uwagi na

rozszerzalność termiczną, pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach. System ten

został opracowany w latach 1995-2000 w wyniku matematycznej optymalizacji a

następnie przetestowany i wdrożony w prototypie akceleratora w latach 2000-2003.

Sporo uwagi poświęcono także analizie wymuszeń dynamicznych, wynikających z

warunków operacyjnych lub transportu modułów akceleratora, które mogłyby

doprowadzić do uszkodzenia tych urządzeń. W tych pracach uczestniczyła również grupa

naukowców z Instytutu M-1 Politechniki Krakowskiej.

2. Prace nad integracją systemu magnesów w akceleratorze LHC

Program optymalizacji przestrzeni między-magnesowych został zapoczątkowany

w latach 1992-93. Wkład naukowców z PK polegał na zaprojektowaniu, optymalizacji i

skonstruowaniu wszystkich urządzeń znajdujących się w przestrzeniach pomiędzy

magnesami głównymi w akceleratorze LHC.

Przestrzenie (strefy) między-magnesowe pełnią istotną funkcję w akceleratorze,

dostarczając miejsca dla połączeń systemów witalnych z punktu widzenia działania tego

skomplikowanego instrumentu fizyki wysokich energii. Każda z tych stref (jest ich 1700

w całym akceleratorze) zawiera połączenia systemu transportu wiązki (ekranów wiązki,

komór próżniowych), połączenia nadprzewodników zasilających magnesy główne
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(dipolowe oraz kwadrupolowe), połączenia nadprzewodników zasilających rodziny

magnesów korekcyjnych, połączenia linii kriogenicznych (pracujące w temperaturach od

1.9 K do 50 K), połączenia ekranów radiacyjnych oraz termicznych a także połączenie

naczyń próżniowych, zapewniające ciągłość próżni izolacyjnej. Typowe połączenia

między-magnesowe zostały zilustrowane na Rys. 1 i 2.

Rys. 1 Połączenia między-magnesowe w Wielkim

Zderzaczu Hadronów
Rys. 2 Zdjęcie jednej ze stref połączeń pomiędzy

magnesami dipolowymi (LHC)

Z uwagi na postulat minimalizacji zakumulowanej długości stref połączeń
między-magnesowych w odniesieniu do całkowitej długości magnetycznej akceleratora

(suma długości pól magnetycznych wszystkich magnesów głównych) wykonano

optymalizację tych stref. Efektem optymalizacji jest obniżenie ich zakumulowanej

długości do około 3.7% całkowitej długości magnetycznej LHC w obszarze łuku oraz w

strefach redukcji dyspersji wiązki. Większość urządzeń znajdujących się w tych strefach

została poddana indywidualnej optymalizacji z uwagi na ściśle określoną funkcję celu.

Dobrym przykładem jest tutaj tzw. system kompensacji termo-mechanicznej akceleratora

zawierający kompensatory mieszkowe. Optymalizacja tego systemu, wykonana przez

naukowców z Politechniki Krakowskiej, składała się z trzech zasadniczych etapów:

• opisu konstytutywnego materiałów pracujących w temperaturach bliskich

absolutnego zera,

• analizy zjawisk zachodzących w cienkościennych powłokach w niskich

temperaturach,

• optymalizacji systemu kompensacji zarówno na poziomie akceleratora jak i

indywidualnej każdego kompensatora z osobna.

Warto nadmienić, iż po raz pierwszy w historii budowy akceleratorów cząstek

elementarnych urządzenia kompensacyjne pracują masowo w zakresie sprężysto-

plastycznym, podczas gdy magnesy pozostają sprężyste. Pola odkształceń plastycznych

rozwijają się w ściankach silnie zoptymalizowanych kompensatorów (Rys. 4) pod

wpływem każdego cyklu chłodzenia do temperatury 1.9 K a następnie ogrzewania do

temperatury pokojowej. Mechanizm tego zjawiska został szczegółowo opisany w

monografii autorstwa dr hab. inż. Błażeja Skoczenia (Springer-Verlag, 2004). Pola

niesprężystych odkształceń, reprezentowane przez pętle histerezy zilustrowane na Rys. 3

dla trzech różnych poziomów temperatury (293K, 77K, 4K), wpływają zasadniczo na

zachowanie się materiałów w ultra-niskich temperaturach.
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Rys. 3 Rozpraszanie energii odkształceń nie-

sprężystych w cienkościennych powłokach

(kompensatorach) pracujących w niskich

temperaturach
Rys. 4 Zoptymalizowane kompensatory

zastosowane w liniach wiązki akceleratora

3. Prace nad optymalizacją i niezawodnością akceleratora LHC

Kolejnym osiągnięciem naukowców z Politechniki Krakowskiej jest

wprowadzenie do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych analizy opartej na

funkcji niezawodności. Koncepcja rachunku niezawodnościowego nie była do tej pory

stosowana na szerszą skalę w tej dziedzinie, za wyjątkiem nielicznych prac

opublikowanych w USA. Współczesne akceleratory są niezwykle skomplikowanymi

instrumentami, w których wiele dziedzin wiedzy (np. wiązki o wysokiej energii, ultra-

wysoka próżnia, kriogenika, nadprzewodnictwo etc.) jest silnie ze sobą sprzężonych.

Ponadto są to urządzenia złożone z milionów elementów i podzespołów o różnym

stopniu skomplikowania i różnym poziomie niezawodności. Globalna analiza

niezawodności pozwala na poprawne zdefiniowanie prawdopodobieństwa sukcesu

(wypełnienia określonego zadania w założonym czasie) dla poszczególnych systemów i

podzespołów a także na uzyskanie spójnego obrazu akceleratora jako całości. Jednym z

pierwszych systemów w LHC, dla których taka analiza została przeprowadzona były

połączenia między-magnesowe. Biorąc pod uwagę około 250000 części i podzespołów a

także około 123000 operacji łączenia w przestrzeniach między-magnesowych,

zdefiniowanie dostatecznie wysokich poziomów niezawodności stało się koniecznością.
Niezawodność stref połączeń między-magnesowych została sprawdzona w czasie

programu eksperymentalnego przeprowadzonego przy użyciu prototypu akceleratora

(String 2), zbudowanego także przy udziale naukowców z Politechniki Krakowskiej

(Rys. 5).
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Rys.5 Prototyp akceleratora LHC w budowie i w czasie programu eksperymentalnego

4.  Projektowanie infrastruktury akceleratora i detektorów

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy CERNem i Politechniką Krakowską
powstał szereg prac zarówno w zakresie samego akceleratora LHC jak również w

zakresie detektorów (Atlas, Alice, LHC-b). Prace poświęcone strefom eksperymentów

LHC dotyczyły następujących dziedzin:

• analizy stateczności i projektowania doświadczalnych komór próżniowych,

• optymalnego projektowania wybranych struktur nośnych detektorów,

• projektowania kolimatorów wiązki i soczewek magnetycznych,

• analizy wymuszeń dynamicznych związanych z transportem podzespołów

akceleratora LHC.

W szczególności w ramach wyżej wymienionych prac przeprowadzono optymalizację
konstrukcji doświadczalnych komór próżniowych w strefach interakcji wiązki.

Zaproponowano i rozwinięto metody projektowania kolimatorów wiązki oraz tzw.

soczewek magnetycznych opartych na niezwykle skomplikowanych technologiach i

wymagających dużej precyzji wykonawczej. Wiele uwagi poświęcono również
zaawansowanej analizie wymuszeń dynamicznych, wynikających z warunków

operacyjnych oraz transportu i instalacji modułów akceleratora. W pracach tych

uczestniczyła wieloosobowa grupa naukowców z Instytutu M-1 Politechniki

Krakowskiej.

5. Wybrane prace naukowe związane z udziałem pracowników PK w LHC
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Wśród prac naukowych, wynikających z badań prowadzonych równolegle z

rozwijaniem koncepcji akceleratora LHC należy wymienić rozprawę habilitacyjną
przedstawioną w Politechnice Krakowskiej, na temat „Problematyka stabilności

materiałowej i stateczności strukturalnej w temperaturach kriogenicznych. Zastosowanie

w projektowaniu akceleratorów cząstek elementarnych.” Ponadto, naukowcy z

Politechniki Krakowskiej pracujący nad Wielkim Zderzaczem Hadronów byli

opiekunami wielu prac magisterskich i doktorskich, wykonywanych w rozlicznych

uczelniach zarówno polskich jak i europejskich.

Efektem wieloletniej owocnej współpracy jest także zaangażowanie dużej grupy

studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do współpracy z

CERNem w ramach projektu LHC. Owocem tej współpracy są liczne prace dyplomowe

dotyczące tematyki akceleratorowej lub ściśle z nią związanej. Doświadczenia zebrane w

trakcie wieloletniej współpracy pozwoliły na utworzenie na Wydziale Mechanicznym PK

Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych, które ma służyć
obecnym i przyszłym prestiżowym projektom europejskim, takim jak FAIR w GSI lub

CLIC w CERNie. Osiemnaście lat to cała epoka w rozwoju zarówno CERNu jak i

Politechniki Krakowskiej!


