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Co to jest spalacja ?

Spall (ang.) – płat materiału odłamany od większej całości. Może 
powstać w wyniku różnych mechanizmów takich jak 
uderzenie, bombardowanie, korozja, różne rodzaje erozji, 
nadmierne tarcie.

 
Spalling albo spallation - nazwa procesu w którym powstają szkody 

       powierzchniowe w formie platów lub odłamków.

Co to jest spalacja ?
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Efekty spalacyjne 
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Doniosłość spalacji w dziejach ludzkich 
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Glenn Theodore Seaborg (1912 – 1999) – amerykański chemik jądrowy

(Nagroda Nobla z chemii w 1951 roku za wkład w odkrycia i badania nad 
pierwiastkami transuranowymi).

Spalacja w fizyce jądrowej

Użył pojęcia spalacji jądrowej w swojej pracy doktorskiej nad niesprężystym 
rozpraszaniem neutronów (1937).

Początkowo spalacja kojarzona była głównie z produkcją neutronów
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Spalacja kojarzy się z produkcją neutronów

Metoda produkcji neutronów w 
Źródłach Spalacyjnych
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Lekki pocisk:

- proton
- neutron
- pion
- lekka cząstka 
  złożona

Produkty:

- nukleony
- piony
- lekie cząstki naładowane (LCP)
- fragmenty (IMF)
- kwanty gamma
- reziduum  

Energie: > 100 MeV

Co wiadomo o spalacji jądrowej ?

p + 208Pb @ 1.0 GeV

Energia   [MeV]

λ
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]

Dł. fali de Broglie dla protonu
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Co wiadomo o spalacji jądrowej ?

Wydaje się, że w widmach  spalacyjnych daje się wyodrębnić przynajmniej 
dwie składowe: 

- niskoenergetyczna, szybko zanikającą z energią produktów,  
- wysokoenergetyczną, o małym nachyleniu i rozciągającą się 
  do granicy kinematycznej.
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1H from p + Ni  @ 175 MeV
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Badania podstawowe -  fizyka jądrowa

Nie istnieje żadna uznana teoria spalacji. Wynika to z komplikacji badanych zjawisk.

Mechanizmy spalacyjne dotyczą silnych oddziaływań hadronów

- w układach wielu ciał,
- obiekty oddziąłujące są złożone (nukleony, rezonanse jądrowe, mezony), 
- oddziaływania zachodzą przy energiach rzędu setek MeV,
- oddziaływania zachodzą w materii jądrowej. 

Dlaczego bada się spalację jądrową ?

Reakcje spalacji są unikalnym laboratorium do badań nad 
oddziaływaniami hadronowymi w materii jądrowej. 
 
Zalety reakcji z lekkimi cząstkami: 

- niewielkie zmiany ogólnych parametrów układu jądrowego (gęstość, temperatura, masa),
- wprowadza się tylko niewielki kręt i pęd podłużny,
- unika się deformacji badanego układu,
- nie wystepują ruchy kolektywne.
- dyssypacja wprowadzonej energii nie jest gwałtowna.   
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Dlaczego bada się spalację jądrową ?

Badania podstawowe -  astrofizyka

Promieniowanie kosmiczne

System słoneczny

Nadmiar LiBeB w promieniowaniu kosmicznym może pochodzić 
ze spalacyjnych oddziaływań między p, α z galaktycznego promieniowania 
kosmicznego (GCR) a C, N, O zawartymi w materii międzygwiezdnej (ISM). 
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Dlaczego bada się spalację jądrową ?

Zastosowania technologczne i medyczne:

Budowa i działanie źródeł spalacyjnych
(wydajność i cechy procesu produkcji neutronów);
 
Budowa i użytkowanie siłowni jądrowych
(stabilność materiałów konstrukcyjnych, toksyczność produktów);

Gospodarka i wykorzystanie odpadów radioaktywnych
(transmutacja odpadów, Accelerator Driven System - ADS); 

Bezpieczeństwo radiologiczne na Ziemi i w przestrzeni
(konstrukcja osłon radiacyjnych);
 
Efektywność i skutki uboczne w terapii hadronowej nowotworów
(rozkłady masowe, energetyczne i kątowe produktów oddziaływań 
protonów z tkankami). 
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Jak badać, co mierzyć ?

W kanale wyjściowym rejestruje się wiele bardzo różnych produktów. 
Obserwowane rozkłady produktów spalacji mogą być efektem kilku 
współzawodiczących lub następujących po sobie procesów. 
Żaden z nich nie jest całkowicie poznany i precyzyjnie opisany.

Odwikływanie cech poszczególnych procesów jest tym lepsze im bardziej 
ekskluzywne są rejestrowane dane. Optymalny byłby eksperyment 
w geometrii 4π pozwalajacy na rejestrację, identyfikację i pomiar 
energii wszystkich produktów reakcji.

Z braku takich możliwości trzeba mierzyć co najmniej podwójnie 
różniczkowe przekroje czynne (d2σ/dΩdE) 
i starać się uchwycić jakieś koincydencje produktów.

Aby uzyskać sygnały od procesów pierwotnych konieczne jest używanie
cienkich tarcz. 
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Eksperyment PISA 

PISA – Proton Induced SpAllation

Eksperyment prowadzony w Centrum
Badawczym Juelich w Niemczech

Wspólpraca: FZ-Juelich, UJ, IFJ PAN, 
       UŚ, iThemba LABS, 

Uniw. w Messynie 

Komora rozproszeń i układ detekcyjny 
zainstalowane na wewnętrznej 
wiązce pierścienia akumulacyjnego 
COSY (COller SYnchrotron)

Wiązka protonów @ 175 MeV – 2.5 GeV

Tarcze: C, Al, Ni, Ag, Au

PISA Collab., NIM A519(2004)610,
PISA Collab., NIM B226(2004)507
PISA Collab., NIM A(2006)733
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PISA – metoda pomiarów

Tarcza

Wiązka

Komora rozproszeń

Beam current

Steerer magnet

Counting rate
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PISA – detektory
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PISA – detektory

300 mbar

10-9 mbar

Okienko – katoda: 
3.5 μm aluminizowany mylar
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PISA – detektory krzywej Bragga

Z zarejestrowanej krzywej Bragga:

- całkowita energia cząstki, 
- liczba atomowa
- zasięg cząstki
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PISA – zalety i wady wewnętrznej wiązki

Wykorzystano wielokrotną cyrkulacje 
wiązki (106 razy) → wysoka świetlność → 
możliwość używania cienkich tarcz →
minimalizacja wtórnego rozpraszania;

Wykorzystano tzw. “super-cykl” COSY →
w kolejnych cyklach pracy przyspieszano 
protony do różnych energii → 
minimalizacja błędów systematycznych;  

Możliwość wymiany tarczy bez zmiany 
parametrow pracy COSY → minimalizacja 
błędów systematycznych. 

Ograniczony dostęp do aparatury; 

Konieczność instalowania wrażliwych detektorów tylko na czas eksperymentu.

E1
E2 E2 E3 E3
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PISA – analiza danych
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PISA – zmierzone przekroje czynne

Zebrano rozkłady podwójnie 
rózniczkowych przekrojów czynnych 
(d2σ/dΩdE) dla reakcji protonów 
z tarczami o różnych masach 
(C, Al, Ni, Ag, Au) 
i dla energi wiazki od 175 MeV 
do 2.5 GeV. 

Zarejstrowano rozkłady izotopów 
od H do B oraz cięższych 
pierwiastków (aż do Mg).

Protony
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Zebrane dane pozwalaja na uchwycenie 
charakterystycznych cech widm 
produktów spalacji:

Dla energii 1.2, 1.9 i 2.5 GeV i dla wszystkich 
tarcz ksztalty widm poszczegolnych 
cząstek są bardzo podobne a wartości 
przekrojów czynnych bardzo słabo zależą 
od energi wiązki. Widoczne różnice wystepują 
dopiero dla niskiej energii 175 MeV.

W wiekszości widm widoczne sa dwie skladowe: 
pik przy niskich energiach nie zmieniajacy się 
z kątem emisji oraz wysoko energetyczna 
skladowa o malym nachyleniu zanikająca wraz 
ze wzrostem kąta detekcji.

Deuterony

PISA – zmierzone przekroje czynne
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Wyniki eksperymentu PISA stanowią najszerszą i najdokładniejszą 
jak dotąd bazę danych spalacyjnych zebranych w jednym 
eksperymencie.
 
Sa one znaczącym składnikiem bazy danych powstałej pod auspicjami 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej:

IAEA Benchmark of Spallation Models - Experimental Data, 
https://www-nds.iaea.org/spallations/spal_exp.html

PISA Collab., PRC76(2007)014618  
PISA Collab., PRC78(2008)024603 
PISA Collab., PRC80(2009)054604
PISA Collab., PRC82(2010)034605
PISA Collab., PRC89(2014)054617

PISA – użyteczność rezultatów
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 Tradycyjny opis - model dwustopniowy 

A
I stopień

lnN

E   [MeV]30

Binarne oddziaływania 
hadronowe sprężyste 
i niesprężyste (wzbudzenia Δ(1232))
+ koalescencja powierzchniowa

n,p, d, t, …. ~1/3 A 

II stopień

A'

lnN

E   [MeV]30

Wyparowanie cząstek
pojedynczych i złożonych 

n,p, d, t, …. ~1/3 A 

10 -22 s 10 -18 s

Kaskada
wewnątrzjądrowa

t
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 Tradycyjny opis - model dwustopniowy 

II stopień

Wyparowanie cząstek Kaskada wewnątrzjądrowa

Modele kaskady, typy: 

oparte na równaniach transportu (BUU) 
- ewolucja średniego pola w trakcie reakcji,
- brak korelacji międzycząstkowych – 
  niemożliwość produkcji cząstek złożonych   

używające kwanowej dynamiki molekularnej (QMD)
- nukleony opisywane funcjami prawdop.
- fluktuacje gęstości i modyfikacje pola
- kreacja układów złożonych

zakładające uproszczoną kaskadę wewnątrzjądrową
- model gazu Fermiego
- stały średni potencjał jądrowy,
- nukleony – obiekty punktowe. 

I stopień

We wszystkich modelach uwzględnia się blokowanie Pauliego.
Do symulacji oddziaływań używa się przekrojów 
czynnych dla hadronów swobodnych.

Modele statystyczne: 

formalizm Hausera-Feshbacha
(kod GEMINI)

formalizm Weisskopfa-Ewinga
(kod GEM)

Model Statystycznej 
Multifragmentacji (SMM)

Rozpad Fermiego  
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 Tradycyjny opis - model dwustopniowy 
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Badanie pierwszej fazy 
reakcji pozwala na wgląd 
w naturę oddziaływań 
hadronowych w materii 
jądrowej !
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 Tradycyjny opis - model dwustopniowy 
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 Intranuclear Cascade Model Liege (INCL) 
jądro jako gaz Fermiego;

stały potencjał jądrowy;

gęstość jądrowa wg. rozkładu 
Saxona-Woodsa;

blokowanie Pauliego;

oddziaływania:

N N → N N (elastic)
N N → N Δ(1232)
Δ(1232) → π N
N Δ(1232) → N N   (delta  absorption)
π N → π N (elastic) 
π N → π Δ(1232)

(sparametryzowane przekroje czynne dla 
cząstek swobodnych)

przy emisji uwzględniana jest bariera 
kulombowska 

p-p (tot)
p-p (ela)
p-n (tot)
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 Hipoteza koalescencji powierzchniowej 

W modelu INCL zakłada się oddziaływania dwuciałowe. 
Stąd brak możliwości kreowania cząstek złożonych obserwowanych 
w obfitości w doświadczeniu.  

Wprowadza się dodatkowy mechanizm – koalescencję powierzchniową:

Założenie: 

nukleon emitowany z jądra może 
“porwać” ze sobą inne nukleony.

Warunki:
 

- znajdują się one wystarczająco blisko 
   w przestrzeni fazowej.

- składają się w stabilną cząstkę.
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 PISA vs. model dwustopniowy (INCL+GEM) 
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 PISA vs. model dwustopniowy (INCL+GEM) 
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 Braki modelu kaskady wewnątrzjądrowej 

zbyt mały transfer energii-pędu od cząstki padającej do jądra tarczy;

zbyt wolna dyssypacja energii wewnątrz jądra tarczy;

zbyt mało nukleonów tarczy bierze udział w kaskadzie;

średnia energia nukleonów kaskady jest zbyt niska – nie mogą zostać 
wyemitowane;

emisja cząstek złożonych jest niewystarczająca dla lżejszych tarcz;

mechanizm koalescencji umożliwia “produkcję” tylko lekkich cząstek;  
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Czego brakuje w opisie reakcji spalacji ? 

Nie da się polepszyć zgodności wyników modelowych z eksperymentalnymi 
zmieniając wartości parametrów modelu kaskady (głębokość studni  
potencjału, rozkład gestości, wartości przekrojów czynnych, ….) 

Konieczny jest mechanizm, którego skutki działania są następujące:

- wzrost energi i pedu transferowanego od pocisku do jądra tarczy,
- wzrost szybkości dyssypacji energi w tarczy,
- wzrost liczby nukleonów tarczy biorących udział w kaskadzie.

Mechanizm ten powinien również umożliwić kreację cząstek złożonych 
obserwowanych w doświadczeniu.

Założenie o oddzaływaniach wewnątrzjądrowych jako indywidualnych 
kolizjach dwuciałowych opisywanych przekrojami czynnymi takimi 
jak dla cząstek swobodnych jest niewystarczające ! 
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 Model spalacji z kaskadą++ (SMC++) 

Nowy model dynamicznej części reakcji spalacji – 
próba zdefiniowania i opisania mechanizmu brakującego w 
tradycyjnej kaskadzie wewnątrzjądrowej. 

Pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi składnikami procesu.

Struktura kodu pozwala na implementację i testowanie procesów 
hipotetycznych.

Wprowadzono proces dynamicznej 
klasteryzacji nukleonów w materii 
jądrowej – wyjście poza tradycyjny 
obraz kaskady.

Modelowanie zderzeń binarnych podobne jak 
w tradycyjnym modelu kaskady.

Realistyczne rozkłady gęstości jądrowych. 27Al
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 SMC++ Protony

Znaczne polepszenie zgodności
modelu z danymi 
doświadczalnymi dla wszystkich 
tarcz, energii i kątów emisji. 
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 SMC++ Deuterony

W SMC++ deuterony 
(i cięższe cząstki złożone)
pochodzą tylko z dynamicznej 
klasteryzacji ! 

Nie ma tutaj mechanizmu 
koalescencji powierzchniowej
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 Mechanizm dynamicznej klasteryzacji
założono, że fluktuacje gęstości jądrowej mogą prowadzić do formacji 
chwilowych klastrów nukleonowych;

zasięg przestrzenny uprawniający do traktowania 
grupy nukleonów jako chwilowego klastra wynika 
z długości fali de Broglie nukleonu poruszającego się 
w materii jądrowej: rc = h/pi . 
„p

i
“ - całkowity pęd nukleonu „i”,  „h” -  stała Plancka;

istnieje energia progowa na wytworzenie się klastra; 

klastry rozpadają się w medium jądrowym z prawdopodobieństwem danym 
przez odpowiedni czas życia; 

ważnym założeniem jest żądanie oddziaływania pomiędzy składnikami 
chwilowego klastra. Prowadzi to do wewnętrznej wymiany energii i pędu 
wśród nukleonów klastra;

mechanizm formowania chwilowych klastrów współzawodniczy z oddziaływaniami 
dwuciałowymi opisanymi i rządzonymi takimi samymi zasadami jak 
w klasycznym modelu wewnętrznej kaskady.
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 SMC++ Neutrony
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 SMC++ Piony
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Model SMC++ - dyskusja

Pomysł dynamicznych klastrów we wzbudzonym jądrze atomowym jest 
do pewnego stopnia pokrewny ze sługerowaną stałą klasteryzacją 
jąder (np. alfową).

Używany w INCL mechanizm kolalescencji oraz analiza fenomenologiczna 
danych z PISA również sługerują konieczność mechanizmów 
przedrównowagowych, w których występuja skorelowane ruchy wielu 
nukleonów. 

Zaproponowany mechanizm klasteryzacji dynamicznej jest próbą 
efektywnego opisu procesu, lub procesów, pozwalających zwiększyć 
transfer energii do jądra tarczy oraz szybkość jej dysypacji. Takie procesy 
są konieczne do opisu danych eksperymentalnych.

Znacząca poprawa opisu danych doświadczalnych dla modelu z klastrami 
dynamicznymi sługeruje, że procesy o podobnych cechach rzeczywiście 
zachodzą w naturze.
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Przedstawiono postęp w rozumieniu reakcji spalacji osiągnięty dzięki szerokiemu 
zbiorowi danych z eksperymnetu PISA oraz ich krytycznej interpretacji.

W ekesperymencie PISA zmierzono podwójnie różniczkowe przkroje czynne dla produktów
spalacji jąder C, Al, Ni, Ag, Au wywołanej bombardowaniem protonami o energiach 
2.5, 1.9, 1.2 GeV oraz 175 MeV.  Widma energetyczne rejestrowano dla 9-ciu kątów emisji.

Stwierdzono, że tradycyjny model dwustopniowy używany do opisu reakcji spalacji nie 
odtwarza dynamicznej składowej widm. Widma teoretyczne lekkich cząstek są 
niedoszacowane. W zakresie energii 50-150 MeV niezgodność z eksperymentem sięga 
czynnika 5. Wywnioskowano, ze mechanizm kaskady wewnatrzjądrowej polegający na 
oddziaływaniach stricte dwuciałowych jest niewystarczający do opisu obserwowanych 
zjawisk.

Zdefiniowano braki modelu tradycyjnej kaskady wewnątrzjądrowej i sprawdzono, że nie
można ich zlikwidować modyfikując parametry modelu.

Przygotowano nowy model mikroskopowy przedrównowagowej części reakcji 
z mechanizmem dynamicznej klasteryzacji w materii jądrowej uwzględniający możliwość 
powstawania i rozpadu chilowych klastrów jądrowych wewnątrz wzbudzonego jądra. 
Osiągnięto znaczące polepszenie opisu widm eksperymentalnych dla lekkich 
(również złożonych) produktów spalacji.        

 Podsumowanie
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Plany

Model SMC++ może być rozwijany w różnych kierunkach:

do badania spalacji niskoenergetycznej - może służyć do planowania 
i interpretacji danych z przygotowywanego eksperymentu w CCB;

model może być rozszerzony na symulowanie zderzeń ciężkich 
jonów o pośrednich energiach;

wprowadzając więcej procesów elementarnych można uzyskać 
narzędzie do badania oddziaływań hadronowych w eksperymentach 
z użyciem tarcz jądrowych.
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PISA - an experiment for fragment spectroscopy at the Internal Beam of COSY: application of an Axial 
Ionization Chamber, PISA Collab., NIM A519(2004)610,

Parametrization of the total cross-section for (p,7Be) reaction, PISA Collab., NIM B226(2004)507

Light charged particle and intermediate mass fragment cross-sections in GeV proton-induced reactions, 
PISA Collab., NIM A(2006)733

Non-equilibrium emission of complex fragments from p+Au collisions at 2.5 GeV proton beam energy, 
PISA Collab., PRC76(2007)014618

Competition of coalescence and ``fireball'' processes in nonequilibrium emission of light charged particles 
from p+Au collisions, PISA Collab., PRC78(2008)024603

Variation of nonequilibrium processes in the p+Ni system with beam energy, 
PISA Collab., PRC80(2009)054604

Comparison of nonequilibrium processes in p+Ni and p+Au collisions at GeV energies, 
PISA Collab., PRC82(2010)034605

Sequential and simultaneous emission of particles from p + Al collisions at GeV energies, 
PISA Collab., PRC89(2014)054617

Dynamic cluster contribution to the yield of light particles in the spallation process, 
K. Pysz, PRC91(2015)011602

Experimental and Theoretical Studies of Proton Induced Spallation, K. Pysz, wyd. IFJ PAN, 2015

Przedstawiony materiał oraz inne zagadnienia związane z prowadzonymi badaniami 
nad spalacją jądrową są zamieszczone w następujących publikacjach:
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