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W.R. GRACE & CO., te New York, New York, Ver. St. v. Amerika 

Bestraald film-materiaal én werkwijze voor het "bestralen. 

De uitvinding heeft betrekking op bestraald 
film-materiaal en op een werkwijze voor het bestralen. 

Polyalkenen en in het bijzonder polyetheen 
hebben voor verschillende doeleinden ruime toepassing gevonden. Een bij-
zondere toepassing van een dergelijk materiaal is die in de vorm van een 
folie of vel materiaal dat bij verpakking wordt toegepast. Een dergelijk 
materiaal is veelal gericht teneinde bij aanwending van warmte om in een 
dergelijk materiaal verpakte voorwerpen te kunnen krimpen. 

in het bijzonder van polyetheen te versterken wordt een dergelijk 
materiaal door bestraling verknoopt. Een voorbeeld van een dergelijke 
bestralingswerkwijze wordt beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 
3 . l h h . 3 9 9 ' Bij een dergelijke bestralingswerkwijze wordt het polymeer-
materiaal onderworpen aan een bestralingsdosis van ongeveer 1 tot onge-
veer 20 Mrad. 

materiaal oplevert, wordt een band van geëxtrudeerd materiaal onderworpen 
aan een dergelijke bestraling en vervolgens verwarmd en gericht met behulp 
van een bekende techniek. Zo een techniek is beschreven in het Amerikaanse 
octrooischrift 3.7̂ -1.253 dat betrekking heeft op het bestralen en richten 
van een copolymeer van etheen en vinylacetaat. 

straalde folie is echter dat oia de een of andere reden het randgedeelte 
van een folie blijkt op betekenende wijze minder verknoopt te zijn dan 
het geval is met het centrale deel van de folie, d.w.z. dat om een of 

Teneinde de eigenschappen van polyalkenen en 

Bij het proces dat gericht polyetheen folie-

Een probleem bij het voortbrengen van be-
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andere reden de effectieve bestralingsdosis aan de rand van de folie 
geringer is dan de effectieve dosis in het centrale deel van de folie. 
Dit resulteert om voor de hand liggende redenen in een foelie die over de 
breedte geen constante eigenschappen heeft. In het Amerikaanse octrooi-

5 schrift 2.993.120 is een techniek beschreven voor het magnetisch concen-
treren van elektronen op een dunne folie tijdens de bestraling. Deze 
werkwijze lost echter het probleem van een niet constante dosering over de 
breedte van de folie niet op hoewel daarmee het rendement van de bestra-
ling met elektronen wordt verhoogd. 

10 Volgens de uitvinding werd een werkwijze ver-
schaft voor het bestralen van folie die erin bestaat dat de folie wordt 
gevoerd door een bestralingszone voor bestraling met elektronen en het 
aanlengen in de bestralingszone nabij de randen van de folie van zijde-
lingse afbuigorganen voor het afbuigen van de elektronen naar een afbuig-

15 bodem die onder de folie is aangebracht om de afgebogen elektronen nog 
verder af te buigen naar de randen van de folie toe. De uitvinding ver-
schaft tevens een foliemateriaal dat met de beschreven werkwijze is be-
straald . 

Een tweede aspect van de uitvinding levert een 
20 inrichting op voor het bestralen van een folie die omvat een bron van 

versnelde elektronen, een ruimte in de baan van de versnelde elektronen 
voor het voorbijgaan van een folie die moet worden bestraald, een afbuig-
blok dat naast de bestralingsruimte is geplaatst voor het afbuigen van 
elektronen, en een afbuigoppervlak voor het ontvangen van elektronen die 

25 van het afbuigblok zijn afgebogen om deze elektronen verder af te buigen 
naar de rand van een folie in de bestralingsruimte. 

De uitvinding wordt hierna toegelicht in een 
beschrijving van een voorbeeld van de uitvinding in vergelijking met een 
bekende werkwijze. De beschrijving verwijst naar een tekening. 

30 Fig. 1 toont schematisch een folie die wordt 
bestraald met behulp van een typerende bekende techniek. 

Fig. 2 en 3 tonen schematisch een folie dat 
wordt bestraald met behulp van de werkwijze volgens de uitvinding. 

Fig. ̂  geeft in een grafische voorstelling 
35 het profiel van de dosering waaraan de film is blootgesteld naar de 

werkwijze volgens fig. 1, resp. bij de werkwijze volgens de uitvinding. 

7 8 0 3 3 7 1 



Gebleken is dat de folie kan worden "bestraald 
"binnenin een goot die is voorzien van elektronen-deflectie-organen die 
zijn opgesteld bij de randen van de goot net het doel elektronen af te 
buigen naar de bodem van de goot en vandaar terug naar de rand van de 
folie. 

het bestralen van foliemateriaal. Zoals blijkt uit fig. 1 loopt een 
sectie van een folie 1 onder een elektronengenerator 3 door. De elektronen-
banen zijn getekend in de vorm van de divergerende lijnen 5, 7 en 9. Bij 
de hier aangegeven gebruikelijke techniek gaan de elektronen door de 
folie 1 heen en worden zij geabsorbeerd of opgenomen door de omgevende 
atmosfeer. Om redenen die niet geheel worden begrepen vertoont deze op-
stelling niet hetzelfde bestralingsrendement in het randdeel van de folie 
als wordt bereikt in het centrale deel van de folie. Dit kan misschien 
worden toegeschreven aan de hoek waaronder de elektronen invallen op de 
randdelen van de folie, alsmede aan de geometrische verhoudingen met be-
trekking tot de rand van de folie. Welke dan ook de reden mag zijn, de 
bekende werkwijze levert een foliemateriaal waarin de randdelen over het 
algemeen een 20 tot 50$ lagere dosis hebben ontvangen dan het centrale 
deel van de folie. 

het folie-materiaal wordt bestraald binnenin een goot, de dosering waaraan 
de folie wordt blootgesteld, aanzienlijk gelijkmatiger wordt gemaakt over 
de breedte van de folie. Fig. 2 die de techniek laat zien die wordt ge-
bruikt bij het ten uitvoer brengen van de uitvinding, toont dat de goot 
waarin de folie 1 wordt bestraald, afbuigorganen heeft, in dit geval 
blokken 13, die de invallende elektronenbundel aan de zijkanten van de 
bestralingszone afbuigen naar de bodem van de goot waar de elektronen 
nogmaals worden afgebogen en wel terug naar de randdelen van de folie. 
De elektronenbanen zijn in fig. 2 aangegeven door middel van de diver-
gerende lijnen 15. Het spreekt wel vanzelf dat deze lijnen niet precies 
de baan aangeven die door de elektronen wordt gevolgd, maar alleen een 
voorbeeld zijn met het oog op het toelichten van de uitvoering van de 
werkwijze volgens de uitvinding. De werkelijke elektronenwaarschijnlijk-
heidsverdeling die empirisch is bepaald met gebruikmaking van de werkwijze 
volgens de uitvinding, is schematisch toegelicht in fig. 3 die de randlobben 

Fig. 1 toont een gebruikelijke werkwijze voor 

Volgens de uitvinding is gebleken dat indien 



laat zien ran hoge elektronenwaarschijnlijkheidsdichtheid via welke 
lobben een aanzienlijk deel van de randgebieden kunnen heengaan tijdens 
de bestraling van de folie. De lobben 17 zijn breed genoeg opdat de folie 
desgewenst feitelijk van een golfvormige slag kan worden voorzien om twee 
afzonderlijke doorgangen uit te voeren met de randdelen die nog door de 
lobben heengaan, zodat meer dan één deel van de folie wordt bestraald door 
de van richting omgekeerde elektronen die worden geleverd door de afbuig-
blokken 13. 

De plaatsing van de zijdelingse afbuigblokken 
13 ten opzichte van de invallende elektronenbundel 15 is zodanig dat de 
bodem 19 van de goot wordt geraakt onder een hoek die zo dicht mogelijk 
bij een rechte hoek ligt. Dit dicht bij een rechte hoek invallen van de 
elektronen levert de lobben 17 op gebruikmakend van elektronen die ver-
sneld zijn met een spanning van 500 k? is gevonden dat het afbuigblok 13 
ideaal opgesteld is op ongeveer 5 cm van de rand van de folie en dat de 
rand van de folie ongeveer 2,5 cm van de bodem 19 van de goot ligt. Het 
door de bodem 19 van de goot bepaalde afbuigoppervlak behoeft niet van de 
ene kant van de goot naar de andere kant geheel door te lopen als een 
ononderbroken oppervlak, maar behoeft zich slechts uit te strekken onder 
de randgedeelten die moeten worden bestraald door de terugkerende elek-
tronen . 

Het verdient de voorkeur dat de hoek tussen 
de beide afbuigblokken 13 en de bodem 19 van de goot althans nagenoeg 
een rechte hoek is. Echter kan voor deze hoek een andere waarde worden 
gekozen als maar de elektronen worden afgebroken van het blok 13 vandaan 
om het randdeel van de folie te treffen na te zijn afgebogen aan de bodem 
19 van de goot. 

Fig, k toont het stralingsdoseringsprofiel 
dat wordt verkregen met de bekende werkwijze, resp. met de werkwijze vol-
gens de uitvinding. 

Zoals blijkt uit fig. k levert de bekende tech-
niek een dosering op die aanzienlijk lager is langs de randen van de 
folie die met de lijnen E zijn gemarkeerd, dan het geval is in het midden-
deel van de folie. In het onderste gedeelte van fig. b blijkt de gelijk-
matigheid van de dosering die wordt verkregen met gebruikmaking van het 
afbuigblok 13. 
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Een juiste plaatsing van de afbuigblokken zorgt 
ervoor dat het doseringsprofiel zeer dicht bij een althans nagenoeg rechte 
lijn komt, d.w.z. dat over de breedte van de folie genomen een gelijk-
matige dosering tot stand komt. De werkwijze volgens de uitvinding levert 
dus een bestraald folie-materiaal met een dosering die plus of minus 
15% afwijkt van de gemiddelde dosering van de folie. Dit is in tegen-
stelling met de bekende technieken waarin geen gebruik wordt gemaakt van 
de afbuigblokken en waarbij de folie over zijn breedte een dosering ont-
vangt die van 30 tot 50$ afwijkt van de gemiddelde dosering die aan de 
folie als geheel is gegeven. Het blijkt dus dat de werkwijze volgens de 
uitvinding bestraald folie-materiaal oplevert waarbij een aanzienlijke 
verbetering in de gelijkmatigheid van de dosering over de breedte van de 
folie wordt verkregen. 

matigheid die wordt bereikt met gebruikmaking van het afbuigproces volgens 
de uitvinding, is dubbelgeslagen polyetheen-foliemateriaal met een enkel-
voudige randdikte tussen ongeveer 0,25 mm en ongeveer 1 mm bestraald tot 
een gemiddelde dosering van ongeveer 8 Mrad waarbij een afwijking over de 
folie werd gemeten van slechts 1 Mrad. Dit stelt een aanzienlijke en ver-
rassende verbetering voor ten opzichte van de bekende processen die in 
een dergelijke folie variaties tot 4 Mrad over de breedte van de folie 
opleveren. 

een hoog moleculair gewicht dat gewoonlijk wordt gebruikt met het oog op 
het afbuigen van elektronen. In het algemeen gesproken kunnen wolfraam, 
goud, lood of uranium met even groot rendement worden gebruikt. Hoewel 
gebruik kan worden gemaakt van een materiaal met een betrekkelijk gering 
moleculair gewicht, kan daarmede een vermindering in het afbuig-rendement 
optreden. 

materialen kunnen worden bestraald door middel van de werkwijze van de 
uitvinding. De meest geschikte materialen voor de uitvinding zijn folies 
die bestaan uit polymeren van etheen, alsmede van de andere alkenen. In 
het bijzonder geschikt voor de werkwijze volgens de uitvinding zijn copoly-
meren van etheen en vinylacetaat. De uitvinding is echter niet beperkt 
tot het gebruik van dergelijke materialen en kan worden toegepast op 

Teneinde een voorbeeld te geven van de gelijk-

De afbuigblokken 13 zijn van een materiaal met 

Praktisch alle van de tot nu toe bestraalde 
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materialen zoals siliconenrubber, etheen-propeenrubber en polyvinyl-
chloride. In het algemeen kan gebruik worden gemaakt van de materialen 
en de doseringen die zijn genoemd in "Radiation Processing" van 
Thomas G. Mysiewicz, Plastics Technology, jaargang 23, no. 3, maart 1977. 

5 Hoewel de werkwijze volgens de uitvinding is 
beschreven in algemene zin met verwijzing naar de bestraling van een 
folie of vel, is de voordeligste toepassing van de werkwijze het bestralen 
van een afgeplatte buis van geëxtrudeerd folie-materiaal. Een volledige 
beschrijving van een werkwijze voor het extruderen van een cilindervormige 

10 buis voor bestraling door middel van bekende technieken is gegeven in het 
genoemde Amerikaanse octrooischrift 3.7^1.253. Zoals daarin is aangegeven 
wordt de cilindervormige buis plat gemaakt om een band te vormen die-
gemakkelijker kan worden gevoerd door een bestralingskluis. De problemen ® 
van een niet-gelijkmatige dosering die in bekende techniek optreden, 

15 worden vergroot bij het bestralen van een dergelijke band. De werkwijze 
volgens de uitvinding elimineert echter in hoofdzaak het probleem met de 
bekende techniek dat is verbonden met de ongelijkmatigheid van de dosering. 
De werkwijze volgens de uitvinding levert een band als hierboven beschre-
ven met een doseringsprofiel dat zich kan bevinden binnen het traject 

20 tussen plus en minus 15% van de gemiddelde dosering. 
COITCLUSIES 

1. Werkwijze voor het bestralen van folie-
materiaal waarbij het folie-materiaal wordt gevoerd door een elektronen-
bes tralings zone, met het kenmerk, dat binnen de bestralingszone naast de 

25 randen van het folie-materiaal (1) elektronen worden afgebogen naar een 
afbuig-orgaan (19) achter het folie-materiaal, en dat de elektronen dan 
nogmaals worden afgebogen door het afbuigorgaan in terugwaartse richting 
naar de randdelen van het folie-materiaal. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het ken-
30 merk, dat de elektronen worden versneld met een spanning die ligt tussen 

300 kV en 1,5 MV. 
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat het folie-materiaal wordt "bestraald tot een dosering tussen 
1 en 30 Mrad is bereikt. 

35 k. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, 
met het kenmerk, dat het folie-materiaal (1) een tweede maal door de be-

7 8 0 3 3 7 1 
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stralingszone wordt gevoerd. 

5. Inrichting voor het bestralen van een 

film, omvattende een bron van versnelde elektronen en een ruimte in de 

baan van de versnelde elektronen voor het doorheen voeren van een te 

bestralen film, met het kenmerk, dat een afbuigblok (13) is opgesteld 

naast de bestralingsruimte voor het afbuigen van elektronen in de buurt 

van de rand van een film (l) in de ruimte, en dat een afbuigoppervlak (19) 

is opgesteld voor het ontvangen van elektronen die zijn afgebogen van het 

afbuigblok vandaan om aldus deze elektronen verder af te buigen naar een 

randdeel van de film (1) in de bestralingsruimte. 

door een tweede afbuigblok (13) en een tweede afbuigoppervlak (19) voor 

het afbuigen van elektronen naar het andere randdeel van de film (1). 

merk, dat het blok (13) en het oppervlak (19) althans nagnoeg loodrecht 

op elkaar zijn aangebracht. 

8. Polymeer-foliemateriaal, met het kenmerk, 

dat het is bestraald met de werkwijze volgens conclusie 1, 2, 3 of V. 

9. Folie-materiaal volgens conclusie 8, 

met het kenmerk, dat het bestaat uit een polymeer van etheen. 

10. Folie-materiaal volgens conclusie 8, 

met het kenmerk, dat het polymeer een copolymeer is van etheen en vinyl -

ac etaat. ' 

10, met het kenmerk, dat de spreiding van de dosering van de elektronen 

over de breedte van het materiaal minder is dan plus of minus 15% van de 

gemiddelde dosering. 

met het kenmerk, dat het de vorm heeft van een plat geslagen geè'xtrudeerde 

buis. 

6. Inrichting volgens conclusie 5, gekenmerkt 

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het ken-

11. Folie-materiaal volgens conclusie 8, 9 of 

12. Folie-materiaal volgens conclusie 1, 

/ 
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