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Lucrarea reprezintă o sinteză a activităţii autorului In dome-
niul doziutetriei fasciculelor intensa de electroni» al utilizării
aca.5ora şi al elaborării unor metodici specifice de mătură a prin-
cipalilor parametri ai fasciculului si ai cîmpului de iradiere.

Auordaiea în laborator a acestor preocupări a fost determina-
tă pe de o pai te de activitatea de extindere şi diversificare a
construcţie: .e acceleratori specializaţi» susceptibili de utiliza-
re Ir- '-.af-* a medicală ei în controlul radiografie industrial, pe
de altă parce, de activitatea de iradieri tehnologice în fascicule
de electroni acceleraţi» activitate dezvoltată în cadrul unor con-
tracte Încheiate cu beneficiari din cercetare, învăţimlnt,economie»

Principalele preooupări evidenţiat* in lucrare sînt:
1. Sisteme dozioetrice utilizate în iradierile tehnologice.
2. Determinarea distribuţiei de doxă pe suprafaţa si în pro -

funzimea materialului iradiat.
3. Dispozitive de măsură a parametrilor fasciculului de elec-

troni.
•». Comportarea materialelor de natură organică In cXmpuri in-

tense de radiaţii.
5. Studiul distribuţiei de doză Xn medii de configuraţie com-

plexă.
Sistemele dozimetrice prezentate Xn lucrare au fost utilizate

Xn Xntreaga activitate de iradieri tehnologice dezvoltată la acce -
leratoarele liniare existente în laborator» activitate care a in -
clus si studii de rezistenţă la radiaţii a unor materiale care in -
tră Xn construcţia centralelor nucleare, precum şi studii de corn -
portare a materialelor electroizolante Xn cXmpuri intens* 4* radia-
ţii.

f. SISTEME POZIMETRICE UTILIZATE IH IRAPZEREA CU FASCICULE INTEMSE
PE ELECTRONI ACCELERAŢI

1.1 .VAipotitlvi. c*lo*j.mtt*i.ct

Avlnd la bază calorimetria Al-3, 15, 18/ am realizat dispozi -
tiv* calorimetrice cuasiadiabatice, pe care le-am utilizat atXt Xn
elaborarea dozimetswlor secundar* cu film» ctt si Xn realizarea mă -
«urărilor dozimetrice curent* Xn fascicul* de electroni.

0 eondiţi* importantă car* a stat la baza elaborării acestor
dispozitive calorimetrice» precum si a celorlalte, dispozitive»a fost



realizarea ior la dimensruni reduss, pentru a permite efectuarea nvV-

surărilor de doză"şi de distribuţie d« ooz* fetr-un spaţiu laaitat ,

deteroinat de dimensiunile reduse ale eîmpului de irafiiare, ;p<scific

acceleratoarelor existente în laborator /7» 8a, l\~i%/» si â* par -

cursul electronilor în materialul dozimetric.

In fig.l este reprezentat un

dispozitiv evasiadlabatic avînd ele-

ment caloriaetric - apa. Un vae din

plastic de formă plan-cilindrxcă ,

conţinînd o cantitate riguros deter-

minată de apă distilată este izolat

rezistente rfe d e m e < & u l înconjurător printr-un

eşalonare strat de polistiren expandat. In in-

teriorul vasului am introdus un ter-

fflocuplu pentru măsura variaţiei de

temperatură si o rezistentă electri-

ca pentru etalonare. Dispozitivul

l-am utilizat în măsurările de doză

si în etalonarea unor d.ozimetre cu

film.

In fig.2 este prezentată schiţa unui dispozitiv caiori.metric

diferenţial, utilizat şi el la etalonările dozimetrics efectuate.Doi

t-eririocupiu
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cilindri de metal adăpostesc corpuri calorimetrice identice» izola-
te fata de exterior. Expuse în cîmp uniform de radiaţii, cele două
corpuri calonmetriee vor absorbi aceeaşi cantitate de energie »»i
deci, diferenţa de temperatură dintre ele va fi nulă» In cazul Xn
care numai unul dintre corpurile calorimetrice va fi expus în fas-
cicul de electroni, diferenţa de temperatură dintre ele două va fi
proporţională cu energia absorbită în corpul calorimetric expu3.Di-
ferenţa de temperatură se măsoară permanent numai între cele două
corpuri calorimetrice.

La dispozitivele calorimetrice elaborate, variaţia de tempe -
ratură a corpului calorimetric se măsoară cu ajutorul curbei calo -
rimetrice caracteristice. 0 astfel de curbă este reprezentată In
fig. 3 vi redă variaţia în timp a temperaturii corpului calorime -
trie în cele trei regimuri distincte : înainte de'iradiere, în tim-
pul iradierii si după iradiere. Din extrapolarea regiunilor liniare
ale curbei caracteristice, avînd punct de referinţă jumătatea in -
tervalului de iradiere, pe cale grafică -ăe determină cu uşurinţă
variaţia de temperatură a corpului calorimetric. De aici, cunoscînd
masa si compoziţia corpului calorimetric, se aeterlnină doza absor -
oiţă de acesta.
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Dispozitivele caloriaetrice, realizate într-o variantă origi -

nală au o construcţie siapll şi au dovedit o mare uşurinţă în manipu-
lare /22/. Avînd dimensiuni reduse, le-am utilizat în fasciculul ne-
baleiat, la o distanţă suficientă pentru ca variaţia de doză pe s u -
prafaţa corpului calorimetric să nu fie semnificativă. Iradierile
le-am efectuat în fascicul orizontal» nebaleiat, al unui accelerator
liniar de electroni de energie medie 2,5 MeV.
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Sensibilitatea dispozitivului caioriaetric de aăsurS este su-
ficient de auire pentru expuneri reduse» de clteva zeci da secunde .
Eroarea.de măsură a dispozitivului cu corp calorimatric apa este
BicA« de pînă la 1,5% si reprezintă un nivel bun pentru etalonarea
doziaetrelor secundare. Le-am folosit pentru măsurări de doză ab -
sorbită şi Xn special pentru calibrarea unui fii» dozimetric.

î.t. VozimttKul
De mai bine de jumătate de secol» dozimetrul Fricke rămîne

sistemul chimic cel mai cunoscut si mai utilizat Xn dozimetria ra -
diaţiilor /3» 18/. Dozimetrul este acceptat ca standard în dozime -
tria radiaţiilor fi este deseori utilizat-pentru calibrarea altor
sisteme dozimetrice, datorită preciziei ridicate* de pînă la 2%.

Xn măsurările de doză» efectuate cu acest .«teunettu Xn fascicul
de electroni» am pus la punct un sistem de măsură avînd la bază ce-
lule de iradiere de o construcţie adecvata. In realizarea celulelor
am pornit de la următoarele condiţii:

- fascicul de electroni nebaleiat,
- iradierile se efectuează Xn plan vertical»

- - realizarea unui consum redus de material si manoperă.
Am conceput un sistem de celule din sticlă» de dimensiuni re-

duse (suprafaţa de iradiere O»4 cm 2), acoperite cu o folie subţire
din mică care asigură utilizarea celulelor Xn plan vertical si în -
cbiderea Ier perfectă, fără lipire sau un alt procedeu de Încapsu-
lare.

Cu acest tip de celule am efectuat măsurări precise, reproduc-
tible, coroborate cu o manipulare lejeră si sigură.

UtilizXnd o soluţie "super" Fricke, preparată de ehimisti cu
multă experienţă Xn dozimetria radiaţiilor si Xn manipularea acestei
soluţii chimice, am determinat linearitatea răspunsului Xn domeniul
de doză caracteristic, Xn fascicule pulsate de electroni. Am avut la

, dispoziţie acceleratorul liniar de electroni de 2,5 MeV, durata pul-
sului 0,8 us, frecvenţa de repetiţie a pulsurilor 250 Hz.

Fig. H redă răspunsul dozimetrului Xn dependenţă de doza înma-
gazinată. Constatăm că pXnă la valoarea de 0,H0 Gy, valoare dată de
literaturi ca limită superioară de utilizare a dozimetrului, răspun-
sul soluţiei dozimetrice este liniar cu doza Xnmagazinată. Am aiet
frecventa de repetiţie a pulsurilor de 2 pulsuri/sec., debitul dozei
fiind de 6 Cy/puls. Peste valoarea de "*.IO2 Cy răspunsuţ dOzimetru -
lui devine neliniar, atingXnd un nivel de saturaţie In "vecinătatea
valorii 1,23 €y. :
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Am întreprins măsurări pentru determinarea influentei debi-

tului dozei asupra răspunsului doaimetrului. Literatura consemnea-

ză răspunsul liniar al doxisaetvului pînă la valori de 8-10 Gy/puis.

La 10 Gy/puls (l,t usec) variaţia factorului G /3/ este de p£nă

la 2%.
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In fig.5 am reprezentat variaţia dsbitului dozei cu ir» -
tensitatea fasciculului de electroni acceleraţi. Se constată line-
aritatea răspunsului pină la valoarea de 5.IO6 3y/h pentru pulsuri
de 0,8 psec, în cazul variaţiei curentului mediu de fascicul pînă
la valoarea de 20 usec. Peste această valoare variaţia liniară în-
cetează în procesul de accelerare a electronilor în structura de
accelerare dată intervenind modificări substanţiale, legate în spe-
cial de fenomenul de captură, modificări care au influentă asupra
spectrului energetic al fasciculului, extras, aşa cum se ved» în
fig.6.

Dozimetria cu sul-
fat feros a foBt prin-
cipala metodă Stiliza-
tă în determinarea do-

cetările întreprinse
/19/, vizînd în special
studiul comportării ma-
terialelor de natură
organică în cîmpuri in-
tense de radiaţii«pre-
cum şi în activitate'a
de iradieri tehnologice.

Cunoscută fiind pre-
cizia dozimetrului Friote»

Flfl*6 l-am utilizat si
pentru etalonarea filmului dozimetric de triacetat de celuloză
(TAC). Iritr-o .celulă spectrofotometrică din cuarţ, cu grosimea de
1 mm, am iradiat succesiv eşantioane de film si soluţie dozimetrică»
Dispunerea esantioanelor de film a fost astfel făcută îneît să um-
ple complet incinta celulei. Iradierile s-au desfăşurat în cîmp u-
niform , grosimea pereţilor celulei fiind suficientă pentru resli-
zarea echilibrului electronic.

7.3. film dozlmttUc «*« tilatUat dt cttatozi

Unul dintre cele mai eficiente si «ai practice dozimetre
secundare s-a dovedit * fi filmul dozimetric /S,6/, care ocupă un
prim loc în dozimetria de rutină la oricare centru de iradieri in-
dustriale din lume.

Pentru activităţile de dozimetric în flux si de studiu a
distribuţiei de doză pe «upiafata ii în adîncimea materialului
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iradiat, am abordat âeaimetria ca film de triacetat de celuloză, ma-

terial evidenţiat de mai mulţi ani vi utilizat ca dozimetru secun -

dar /5/.

Sub influenta radiaţiilor, proprietăţile optice ale filaiu -

lui se modifică în dependentă de doza înmagazinată, transmisia opti-

că în ultraviolet deplasîndu-se spre valori mai mici ale lungimilor

de undă.

Filtrul utilizat, realizat special pentru dozimetrie de o

firmă străini, se prezintă sub formă de bandă de 8 mm lăţime şi de

grosime riguros constantă, 125 microai.

Curba de ctflibrare a filmului, pe care am ridicat-c cu dis-

pozitivele calorimetrice cvasiadiabatice vi cu dozimetrul chimic

Fricke, evidenţiază practic domeniul de doză caracteristic filmului,

pentru lungimea de undă de 280 na la care se efectuează măsurători-

le de transmisie optică, domeniu cuprins între 5 kGy, valoare mini-

aă corespunzătoare unei transmisii de 90% pi aprox. 102KGy, cores -

puivetor unei transmisii de 20%.

Am verificat proprietatea de aditivitate a filmului, adică

răspuns echivalent la expuneri succesive în cîmpul de radiaţii, pre-

cum vi stabilitatea în tiap a răspunsului. Această ultimă proprie -

tate se oglindeşte cu claritate In fig.7, în care am reprezentat

răspunsul dozimetrului în tiap, pajvtru un eşantion de TAC iradiat la

* o doză de 5.10** Gy. Se con -

stată variaţia rapidă a

transmisiei optice într-un

* interval de timp relativ re-

dus, de pînă la 20 minute

după încetarea acţiunii cîm-

pului de iradiere, peste

acest interval transmisia

t/ţ,

¥
"• optică rămînînd constantă

-»—«—i—-i 1—i -i i—i—i—•» Filmul dozinetric TAC
X M 0 9D 0 X m 90 m . p r e zi nta un ansamblu de ca-

Fl 7 racteristici care-1 fac deo-

sebit de util si de comod

pentru utilizarea In condiţii de laborator vi în iradieri industria-

le:

- răspuns liniar cu doza absorbită ,

- independenta răspunsului faţă do debitul dozei si de tempe-

ratură;

- posibilitatea citirilor continue ala caracteristicilor op -

tice (transmisia optică) pe toată lungiaea filmului,
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- grosime redusă,
- stabilitatea în timp a răspunsului.

Toate acestea, la care se adaugă şi eroarea de măsură sub 5%
(2,5% pentru mari valori de doză), conferă filmului TAC avantaje de-
osebite în măsurările de doză si de distribuţie de doză, în determi-
narea omogenităţii de tratament în tehnicile şi tehnologiile cu fas-
cicule de electroni.

.*. VETERMHAREA PISTRIBUTIEI DE VOIA A8S0RBITA IM MATERIALE IRADIATE
IM FASCICULE VE ELECTRONI

In dezvoltarea tehnicilor si tehnologiilor de iradiere în
fascicule intense de electroni, o problemă importantă este utiliza-
rea cît mai eficientă a energiei fasciculului de electroni. Pentru
realizarea unui cost cît mai redus al Întregului proces este necesa-
ră proiectarea sistemelor tehnologice astfel îneît să asigure condi-
diţii de transfer maxim a energiei electronilor către materialul
iradiat şi absorbţia cit mai uniformă a acesteia în Întreaga graşi -
me.

De cele mai multe ori, cu ajutorul metodicilor dozimetrice
experimentale se pot obţine toate datele necesare în tratamentele de
iradiere, atît în materialele neomogene cît si în cele de configura-
ţie complexă /9, 10/.

In continuare voi reda clteva dintre rezultatele obţinute în
virilizarea metodicilor dozimetrice descrise mai Înainte de măsurări-
le de distribuţie de doză In volumul materialului.

2.7. HcUaii/u. dt dUttibtiţlt At doza in. adlnclmta. mattilatnldi CR
ajutoiul tuto* diipazitive. catoiUmttxlit

In măsurările de distribuţie spaţială a dozei Înmagazinată
la iradiere cu electroni, dispozitivele calorimetrice slnt mai puţin
utilizate, datorită dificultăţilor de ordin experimental, legate in
special de dimensiunile reduse şi de necesitatea izolării termice a
elementelor calorimetrice.

Pornind de la îndeplinirea acestor cerinţe, am reuşit să dez-
volt o metodică calorimetrică /8/ de măsură a distribuţiei de doză
£n adlncimea materialului, metodă originală, în care energia absor -
bită rezultă din curbele caloriaetri.ee caracteristice ridicate pen -
tru fiecare element calorimetric In parte, izolat unul faţă de celă-
lalt.

Dispozitivul calorinetric , fig.8, reprezintă un pachet de

discuri din aluminiu, izolate, termic unul faţă de celălalt şi de ex-

terior.



- 9 -

MUi *er»o:citp/e

element calon -
me*nc din

izotant
termic

Flg.8

* Valori calculate
— Valori msurate

0.2 0,6 tem]
Adifitimea

Ffg.9

zei în profunzime» sensibilitatea ei crescînd cu micşorarea timpului

de iradiere.

Variaţia în timp a temperaturii

discurilor am măsurat-o simultan,

P1"10* c u Punct pentru fiecare

disc în parte, cu ajutorul unor

termocuple. Din curbele calorime*-

trice caracteristice ale fiecărui

corp calorimetric am determinat

variaţia de temperatură şi de aici

cantitatea de energie absorbită de

material.

In fig.9 am repre -

zentat reju&tatele

experimentale abţi-

nute t comparativ cu

valorile distribu -,

tiei de doză calcu-

late teoretic» după

o metodă stabilită

de T.Tabata /20/.

Metodica* descrisa,

utilizată şi în ca-

zul altor materiale,

a evidenţiat de fie-

care dată cu £ideii-

tate alura curbei

de distribuţie a do-

t.t. UtllizaKta. iitmulul dozimitKlc hi. a dozimiLtiAlul fJu.ckz
in m&AuKa.iu.lt. de. di&frUbupLe. de. doză.
Utilizarea filmului dozimetric In astfel de măsurări a căpătat

o largă răspîndire , datorită uşurinţei de manipulare si a preciziei

metodei.

In fig. 10 am reprezentat curba tipică a distribuţiei dozei în

adînciaea materialului» filmul dozimetric TAC, In cazul iradierii cu

electroni de energie medie de 2,5 MeV. Rezultatele măsurărilor clnt

indicate punct, cu punct» pentru fiecare grosime a etantioanelor de

film (0,125 cm) iradiat* in pachet» profilul curbsi de distribuţie

reliefîndu-»e cu deotebită claritate, fapt c« «coat* Xn evidenţă pre-

cizia metodei.
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In fig.12 am repre-

zentat rezultatele obţinute

cu dozimetrul Fricke, avînd

la dispoziţie creuzete diri

sticlă de dimensiuni reduse.

Un număr suficient de mare

de astfel de creuzete» re -

partizate uniform pe întrea-

ga suprafaţă iradiată, a fa-

cilitat ridicarea curbelor

de distribuţie din figură k

Ele redau configuraţia cîm-

pului de iradiere realizat

cu ajutorul unei lentile

cvadrupolare, Sntr-un plan

(curba I) în care secţiunea

fasciculului se lărgeşte,

comparativ cu configuraţia

în acelaşi plan a fascicu -

D/Dmax

9 6 3 0 3 6 9 x temi

3. DISPOZITIVE VE MASUftA A PAKAMETK1L0R FASCICULULUI VE ELECTRONI

Utilizarea acceleratoarelor de electroni în iradierile tehno-

logice si în terapia medicalii a necesitat realizarea unor dispozitive

şi a unei instrumentaţii specifice /28-31/» pentru năsura a doi para-

metri de bază ai fasciculului, intensitatea şi energia, precum şi

pentru nonitorarea unui parametru imporatant al procesului de iradie-

re, debitul dozei.

5.1. Cltinduul FaKaday

Un a&tfel de dispozitiv, considerat a avea o precizie de măsu-

ră foarte ridicată, reprezintă un standard primar în măsura intensi -
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tatii fasciculului de electroni şi este utiliaar cel mai adesea în
etalonarea altor dispozitive de măsură.

Am efectuat construcţia cilindrului pornind de la formula de
calcul propusă do Erown şi Tautfest /25/ şi luînd toate măsurile
pentru a evita efectele parazite care pot apare în măsurări: pierde-
rea electronilor prin retrodifuzie, formarea sarcinii spaţiale para-
zite, izolaţie elec+rică necorespunzătoare.

Conceput pentru măsu -
rări pe fascicule cu energia
de pînă la 7-10 MeV,precizia
determinărilor este inferioa-
ră lui 1%. Pentru energii
mai mari, domeniul 15-18 MeV,
precizia de măsură se situ -
ează în domeniul 3-t*.

Detalii constructive
ale dispozitivului sînt , re-
prezentate în fig.13.Un prim
înveliş din grafit,de grosi-
me suficientă pentru absorb-

ţia electronilor de 10 MeV, reprezintă elementul de bază pentru ab -
sorbţia electronilor, fără a favoriza retrodifuzia electronilor şi
generarea radiaţiei de frinare. Un al doilea înveliş, din aluminiu,
are rol de fixare mecanica a dispozitivului-iar al treilea înveliş,
din plumb, absoarbe radiaţia de frînare generată în primete două.

întregul anaanblu se af1« în -
tr-o carcasă metalică oare a -
sigură realizarea vidului în
dispozitiv dar şi penetraţia
fasciculului din exterior şi
protecţia electrică a sesoralu-
lui col*aT*ty faţă de influen-
ţa cîatpului electric parazit.

In fi^lH ara reprezentat
forma impulsului de curent al
electronilor colectaţi »£eirtru
un cegiu de funcţionare arbi-
trar al acecfîeratorului liniar
de 7 MeV.

Dispozitivul a fost utilizat în etapa de construcţie şi mon-
taj a acceleratoarelor liniare, pentru determinarea intensităţii fas-
ciculului de electroni acceleraţi şi pentru etalonarea unor dispoziti-

P!
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ve secundare de măsură a. impulsurilor de curent.

3.2. Vzte.imi.tia.Kza. piXn. ab&oA.bţ<Le. totală a. ene.ig-t.e-i mzdli- a.
zlt.ctn.on.lloK

Metoda propusă şi experimentată /27/ constă £n utilizarea unui

cilindru Faraday pentru determinarea puterii P^ a fasciculului de e-

lectroni si,simultan, a intensităţii fasciculului i, energia medie

E m a electronilor determinîndu-se din relaţia care leagă cele trei

. P f /W/ = i/nA/ • E m /MeV/.

Puterea fasciculului am determinat-o calorimetric, utilizînd

un calorimetru de absorbţie totală, amplasat în interiorul cilindru-

lui Faraday.

Ansamblul dispozitivului este prezentat in fig.IS. In interio-

rul cilindrului Faraday (din care am eliminat cilindrul din grafit),

am amplasat un alt dispozitiv - corp calorimetric, cu ajutorul căruia

am măsurat prin calorimetrie, energia tota-

lâL disipată'de fascicul. Concomitent, prin

intermediul cilindrului Faraday şi a dispo-

zitivului nou introdus, construit ca un ci-

lindru Faraday de dimensiuni reduse, am mă-

surat intensitatea fasciculului de electroni.

Corpul calorimetric, realizat din

grafit şi aluminiu, suspendat în interiorul

'Hg. 15 cilindrului Faraday şi în contact electric

cu acesta, permite atît măsura energiei calorice cedată de fascicul

cilindrului c£t si a intensităţii fasciculului de electroni. Avînd

la dispoziţie etalonarea electrică a corpului caloriraetric, sm putut

determina din curba calorimetricâ caracteristică valoarea variaţiei

de temperatură si, de aici, a energiei i&lor'fce absorbită de dispo -

zitiv.

Energia aedie a fasciculului se determină din energia calorică

absorbită de dispozitiv, la care se adaugă cantitatea de energie

pierddtă prin radiaţia de frînare, la impactul fasciculului cu corpul

calorimetric.

Rezultatele~a&surărilor de energie o»die, efectuate cu aeest

dispozitiv, «Int în concordanţă cu cele rwsyltate din măsurările prin

analiză magnetică sau prin determinarea parcursului £n materiale /25/

i.3. Uenltox e« camtAA dt ion.iza.Kt

Camera de ionizare reprezintă tipul de monitor cel mai comun si

aai frecvent utilizat în multiplele aplicaţii ale fasciculelor de

electroni sau radiaţii de frînare, datorită sensibilitSţfi. SSIA ridi-

t a preciziei şi diversităţii ;de tipuri reali2ate_în.
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In compunerea acceleratoarelor liniare specializate pentru
terapie medicală şi pentru controlul radiografie nedistructiv reali-
zate în laborator, intra şi monitoare cu cameră de ioaizare, de con-
strucţie originali, destinate supravegherii permanente a debitului
dozei de radiaţii. Aceste dispozitive, de configuraţie plan-circula-
ră, concepute si realizate pentru acest scop, răspund la următoarele
cerinţe constructive ale acceleratoarelor:

- sînt amplasate într-un spaţiu limitat, strict delimitat In
ansamblul acceleratorului,

- nu perturbă fasciculul util de radiaţii.
In calculul principalilor parametri constructivi ai dispozi-

tivului am avut în vedere realizarea unei cît mai mari eficiente de
colectare a sarcinii electrice create în volumul camerei de pulsul
de radiaţii. Am luat în considerare funcţionarea monitorului în re-
gim de saturaţie, ceea ce reprezintă invarianta semnalului,colectat
fată de diferenţa de potenţial aplicată între electrozi.

Pentru atingerea acestui regim, dimensiunile constructive ale
camerei ei diferenţa de potenţial au rezultat în baza unor conside -
rente constructive optime /2/, pornind de la un maximum de eficienţă
de colectare de 98%, la un debit al dozei de 1 Gy/min.

In iig.16 este reprezentată schiţa monitorului amplasat în
capul de tratament al acceleratorului liniar. Patrii perechi de elec-
trozi separaţi simetric unul de celălalt, permit realizarea de măsu-
rări ale intensităţii cîmpului de radiaţii şi a Simetriei acestuia»
comparativ cu axul real al fasciculului de electroni.

Realizată într-o variantă
compactă, cu izolaţie din plexi -
glas/stratificat epoxi-eticlă,ea-
rner a are o grosime totală de nu -
mai 11 mm.

Pentru acceleratorul lini-

Fia. 16 a r d« f e c t o B C OPic» realizat în la-
borator , am construit o cameră

de ionixare plan-circulară, cu electrozi din argint depus prin eva -
porare în vid pe suport din sticlă mată.

Tensiunea de polarizare utilizată în construcţia monitoarelor
are valori de 300 V si U00 V ce.

In fig. 17 am reprezentat răspunsul camerei la modificarea
frecventei de repetiţie a pulsurilor <?.« fascicul, la acceleratorul
liniar de electroni de 7 HeV, aflat într-un regim oarecare de func -
ţionare. Am reprezentat valoarea curentului mediu Cu.a.) colectat
la bornele unui circuit electronic de integrare a sarcinii totale,



in dependenţă de frecvenţa de repetiţie a pulsurilor şi de debitul

dozei, măsurat cu un dozimetru VAJ*1.0* la 1 m de fereastra do. ieşi-

re.
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î l
S 9

**"

tn

17

Constatăm linearitatea

răspunsului monitorului cu

debitul de doză, în interva-

lul de interes al variaţiei a-

cestei mărimi.

Camera de construcţie

sectorială a fost experimenta-

tă ei pentru determinarea ne -

axialitătii fasciculului de

electroni. Semnalele culese de

pe două sectoare opuse au pus

. In evidenţă cu claritate nea -

xialitatea provocată experimen-

tal, conturîndu-se In acest

'fel o posibilitate facilă d«

control a acestui important pa-

rametru de funcţionare al acce-

leratoarelor.

4. COMPORTAREA MATERIALELOR ELECTROJZOLANTE PE SATURA ORGANICA'

IM CIMPURI INTENSE VE RADIAŢII

Incepînd din anul 1969, în cadrul unor contracte economice cu

beneficiari din ţară, am iniţiat studii experimentale vizînd în prin-

cipal determinarea comportării materialelor electroizolante indigene

de natură organică, în cîmpuri intense de radiaţii.

Studiile au fost impuse de obiectivele prioritare ale cercetă-

rii de actualitate si anume:

- realizarea de aparatură dozimetrică de măsură si de echipa -

mente pentru centrale nucleare,

- construcţia de acceleratoare de particule pentru cercetarea

ştiinţifică şi aplicaţii economice»

- realizarea de materiale electroizolante cu proprietăţi ame -

liorate.

Studiile le-a», extins asupra unui număr însemnat de materiale

/19, 3U, 35/ electroizolante indigene, dintre care evidenţiez poli -

etilena da joasă densitate, cauciucul butadien-metilatirenic pentru

izolaţia oonductoriler, polistiranul, polieiorura de vinii, polieti-

lentereftăiatul, polietilena de joasă densitate, lacul polistiren

imidic, răşini polierkmrice»» stratificat fenol-hîrtie.
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Cercetările întreprinse au avut suport materialele electroi-
zolante care intră în componenţa echipamentelor electrotehnice fa -
briaate în ţară si au fost dirijate în două direcţii. Pe de o parte
am investigat posibilitatea de ameliorare,prin iradiere, a unora
dintre caracteristicile electrice si mecanice, fapt care ar fi con-
dus la lărgirea gamei lor de utilizare în economie. Pe de altă par-
te mi-am propus să determin cu exactitate limita de utilizare a ma-
terialelor respective în cîmpuri intense de radiaţii, generate de
centrale nucleare sau de acceleratoare de particule.

4.1. Hodlilca.il alt pKopKlttiţlloK Mecan-cce

Transformările chimice care se produc în materialul polimeric
supus influenţei cîupului de radiaţii sînt evidenţiate de modifică-
rile importante ale proprietăţilor lor mecanice /32,33/. Direcţia
şi rapiditatea cu care au loc depind în particular de raportul exis-
tent în dinamica proceselor de reticulare si de degradare care se
produc.

Materialele poliaerice care au stat la baza studiului au fost
iradiate ţi testate prin încercări mecanice specifice, conform unei
metodologii stabilite în comun cu ICPE, avînd la bază STAS-uri de
Încercări pe epruvete de material.

Principalele încercări mecanice luate în consideraţie au fost:
rezistenţa la tracţiune, alungirea la x-upere prin tracţiune, rezis -
tenta la sfîsiere, rezistenţa la soc.

Procesele de reticulare sînt însoţite, în general, de creste -
rea rezistenţei la tracţiune, a densităţii, a temperaturii de înmu-
iere si a modului de elasticitate si prin micşorarea solubilităţii,
a elasticităţii, a elongaţiei la rupere..

' îartpere (Xg/cm*) 0 Cauciut

no.
fig.18

Om I6y;



In fig.IB am repvezentat variaţia rezistentei la rupere *r.
aependenţâ de doza înmagazinată, per, ecu materialele evidenţiate Xri
figură. Se constată creşterea rezistentei la rupere a polieti^enei
în vecinătatea valorii de IO 5 Gy. /

4.2. pA.opA.le.to.ţ.ttofL

Interacţia radiaţiei cu materialul polimeric conduce la forma-
rea ionilor care afectează proprietăţile electrice ale acestuia,atît
în timpul procesului de iradiere, cît şi după încetarea acţiunii c.tm-
pului de radiaţii. Putem distinge, deci» modificări cu caracter tran-
zitoriu, care apar în timpul iradierii şi modificării cu caracter
permanent, care se instaurează după un anumit timp de la încetarea i-
radierii. In fig.19 am repre-

zentat un exemplu de efect
tranzitoriu /36,37/, oare
apare la aplicarea unui
cîmp de iradiere de 2 mi-
nute* cu debitul de 9.10^
Gy/h, asupra unui materi-
al organic. Se evidenţia-
ză variaţia în timp a re-
zistivităţii electrice a
stratificatului răşină
epoxidică, pentru diferi-
te valori ale dozei absor-
bite de material. Se oon^-

stată existenţa unui pronunţat efect tranzitoriu pe o durată de 1-2
minute după încetarea acţiunii cîmpului de radiaţii.

Iradierea cu doze mari produce transformări ireversibile în
structura moleculară a materialului polimeric, afectînd în mod serios
proprietăţile electrice ale materialului.

In rstudiul întreprins am luat în considerare următoarele propri-
etăţi electrice: rigiditatea dielectrică. rezistivitatea electrică de
suprafaţă şi de volum, permitivitatea dielectric!» tangenta unghiului
de pierderi dielectrice.

Ca şi în cazul proprietăţilor mecanice» evoluţia caracteristici-
lor electrice ale .materialului în dependenţă de doza absorbită este
determinată de gradul de reticulare al materialului în cîmpul de radi-
aţii. Materialele organice în care procesele de reticulare predomină
faţa de cele de degradare„ manifestă o creştere a proprietăţilor elec-
trice, în anumite intervale de dcză. La polietilenă reticularea se ma-
nifestă în domeniul IO1*-IO5 Gy.

Fig. 19
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Paste anumite doxe, orice material de natură organică s« de-

gradează la expunerea în cîmpul de radiaţii»

Am făcut o clasificare a materialelor analisate, In depen -

dentă de gradul de rezistenţă al acestora Xn cîmpul de radiaţii. Am

ales principal criteriu de clasificare dozele minime pentru care ma-

terialele îsi mai păstrează 80% şi 50% din valorile iniţiale» avlnd

în vedere două importante proprietăţi % una mecanică,aiungirea la ru-

pere si alta electrică, rigiditatea dielectrică, tabelul 1 si 2.

Cercetările întreprinse au evidenţiat posibilitatea de ame -

liorare prin iradiere a unora dintre materialele dielectrice analiza-

te, exemplu polietilena, polistirenul, polietilen tereftalatul si au

pus bazele unei clasificări a materialelor electroizolante fabricate

în ţară, în dependenţă de rezistenţa lor în cîmpul de radiaţii., date

necesare la utilizarea acestora în construcţia de centrale nucleare.

întregul ansamblu de măsurări dozimetrice desfăşurat în

cursul acestor studii experimentale, şi care a fost utilizat cu bune

rezultate şi ulterior, în testarea- unor materiale care intră în con-

strucţia centralelor nucleare, a avut la bază metodioile dozimetrice

elaborate, descrise în capitolele precedente.

Tabelul I
Stibllltitu la radiatiT~d*up» criteriul mecanic

"•lungirea la rupere" ™

Polietilenă ooooooooooooooooooxxxxx
Policlorură de vinii ooooooooooooooooooxxxxx
Polistiren oooooooooooooooooooooxxxxxxxxx
Polietilentereftalat ooooooooooooooooooxxxxxxxx
Cauciuc sintetic ooooooooopooboooooboxxxxxx
Răşină siliconică oooooooooxxxxx
Stratificat fenol-hîrtie oooooooooooooooooooooxxxxxxx

IO 3 10** IO5 IO 6 IO7 /Sy/

ooooooo mioforarma alung irii la rupcr* au i0%
xxxxxxx mioforarta alungirii la rup*r* au 50%

Tabelul 2
Stabilitatea la radiaţii dupi cr'Uerlul electric

"rifliditata di«l«rtrlri"
Polietilenă ooooooooooooooooooooooooooooxxxxxxxx
Policlorură de vinii ooooooooooooooooooooxxxxxx •. •<•
Polistiren OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXKXXXXXXXXXXXXXX
Polietilentereftalat oooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooxxxxxx
Răşină epoxi oooooooooţ/ooooooooooooooooooooooooooooooxxxxxx
Stratificat fenol- ooooooooooooooooooooxxxxxxxxxxxxx
h î r t i e • i i i i » i . • i \__

IO 3 IO1* IO5 IO6 . IO 7

ooooooo .mioşorarta rigidităţii dielmoirio* cu SOX
xxxxxxx mioşorarta rigidităţii di*lmotrio* eu 60%.
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5. STUV1UL PZSTR18UTIEI PE VOIA IN MEPII PE CONFIGURAŢIE COMPLEXA

Radioroticuiarea polietilenei şi-a găsit o importantă aplica-
ţie Xn industria electrotehnică, la realizarea unor cable cu propri-
etăţi superioare.

Numeroase coapanii străine, care fabrică fire si cable elec -
trice au elaborat tehnologii de prelucrare a produselor lor In fas -
cicule de electroni acceleraţi.

In elaborarea tehnologiei ds trataaent cu fascicule intense
de electroni a cablelor electrice, principalele aspecte care sînt
luate £n consideraţie sXnt realizarea unei eficiente economice ridi-
cate a sistemului de iradiere utilizat, In paralel cu obţinerea unei
distribuţii omogene a intensităţii de reticulare Xn izolaţie.

AvXnd la bază metodica filmului dosimetric am pus la punct o
metodă experimentală originală , de determinare a distribuţiei de
doză în izolaţia cablelor iradiate. Metodica permite evidenţierea
curbelor de izodoză Xn Întreaga adXncime a izolaţiei cablului, fără
a fi condiţionată de dimensiunile constructive ale acestuia.

Metodica elaborată s-a dovedit deosebit de utilă în realiza-
rea Xn ţară a unei tehnologii eficiente de tratament a cablelor fi
a fost adoptată de cercetători străini, americani, danezi, Japonezi
/39-t3/, Xn studiul unor procese similare de iradiere tehnologică .
Ea permite evidenţierea limitelor de tratament Xn dependenţă de ener-
gia electronilor, tehnica de ^radier* adoptată si de dimensiunile
constructive ale cablului.

5.J. ?Ktz€ntdKta mttodicJJ.

Metodica constă Xn principal Xn măsurări ale transmisiei op -
tice, efectuate pe filmul dozimetric înfăşurat Xn spire concentrice
pe conductori nietalici sau direct pe inima metalică a cablului elec-
tric /*», 9, 10/, echivalînd grosimea reală a izolaţiei. Din configu-
raţia curbelor de transmisie optică, ridicate după iradierea eşanti-
oane lor de film, se determină cu exactitate toate elementele necesa-
re realizării practice a procesului de iradiere dorit.

' In fig.20 am reprezentat curba tipică de variaţie a tranşai -
siei optice, si de aici a dozei absorbite, Xn adXncimea izolaţiei
unui conductor metalic cu diametrul de 12 an din cupru, Înfăşurat cu
IB spire de TAC (grosime echivalenta polietilenă 3 mm) si iradiat
dintr-o singură direcţie cu electroni de 0,75 MeV.

Curbe de acest gen, ridicate pentru o diversitate mare de
grosimi de izolaţie, de grosimi ale conductorilor metalici si pen -
tru diferite direcţii de iradiere, AU favorizat deducerea principa-



lelor caracteristici ale procesului de iradiere a cablului. Am pus

in evidenţă limitele admisibile de dezvoltare ale procesului de

iradiere, avînd unic criteriu variaţia r.iaxima a dozei în adincimea

izolaţiei.

50-

60-

o.
o

c

T0-

80-

90-

100
Fig.20

In fig.21 ara ridicat,de exemplu, valoarea grosimii izolaţi-

ei pentru carte se atinge minimum variaţiei de doză în întreaga

adîncime a izolaţiei, în dependentă de grosimea conductorul»! şi de

numărul direcţiilor de iradiere, pentru energia de 1 MeV a eiec -

tronilor acceleraţi. Constatăm că valorile de minimum de variaţie

Grosime
izolaţie

ilmm!

12

2.0

1JB

o It

- 1A

1.2

1.0

0.8

ce

6 direcţii de iradiere
3 direcţii de iradiere
2direcţii de iradiere

10

i.o

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 [mm]
Diametrul conductrnvkti

Fffl. 21
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d& doză în întreaga izolaţia, indicată pe curbă, scade cu creşte -
raa numărului direcţiilor de iradiere şi a diametrului conductoru-
lui metalic. Pentru o anumita situaţie de iradiere» grosimea izo -
laţiei pentru care se atinge un minimum al variaţiei de doză,scade
ou creşterea diametrului conductorului.

In car.ul utilitarii unei tehnici cu un număr mare de direc-
ţii de iradiere sau, în cazul cel mai favorabil, eînd cablul este
rar.ucit complet în cîmpul de iradiere, se obţin variaţii mici de
doză în Întreaga adineime a izolaţiei, practic atingîndu-se valori
de numai cîteva procente, dacă energia electronilor este aleasa co-
respunzător.

Din configuraţiile curbelor de transmisie optici a filmului
dozimatric, »• pot ridica cu uşurinţa curbele de izodoză în întrea-
ga adîncime a izolaţiei, prin prelucrarea grafic* a acestor curbe
de transmisie, cu maxime si minime succesive, determinînd valoarea
dozei corespunzătoare unor puncte dispuse pe direcţii radiale, dis-
tribuite simetric pe înfăşurarea de spire.

Exemple tipice slnt oglindite în fig. 22 si fig. 23, în care
am reprezentat cazul iradierii din 1 si 2 direcţii simetrice a unui
cablu cu un singur conductor central, cu diarttrul de 4 nat, pe care
am înfăşurat spire de film dozimetric, de grosime echivalentă cu
izolaţia de polietilenă de 2 mm, In cazul iradierii cu electroni de
0,75 MeV.

Constatăm că izodozele se evidenţiază distinct, oglindind cu
precizie distribuţia simetrică (comparativ cu direcţia de iradiere)
a dozei de izolaţie»

Rezultate utile am obţinut in evidenţierea nesimetriilor de
iradiere, care pot apărea într-un proces tehnologic» datorită în
special imperfecţiunii sistemului mecanic de tracţiune a cablului.

In fig. 2<t sînt reprezentate curbele de izodoză obţinute în
cazul iradierii din două direcţii* cu electroni de 0,65 HeV, a unui
cablu eu izolaţie de 0*9 mm grosime. Se constată existenţa unei dis-
3tribuţii neuniforme a curbelor de izodozl , ridicate pentru o ne -
simetrie de iradiere de 20° în dispunerea celor două direcţii de
iradiere, comparativ cu iradierea simetrică, reprezentată in Fig.
2i*(b).
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ffg. 24

Cu ajutorul metodei am evidenţiat variaţiile de doză care
se pot ivi în adînciata materialului, datorită variaţiei acciden-
tale a unuia dintre parametrii fasciculului? de electroni.

Fig. 25

In Fig» 25 am reprezentat influenţa instabilităţii fascicu-
lului (o variaţi* de U * intensităţii sau energiei fasciculului)
asupra distribuţiei, uaxinelor de transmisie optică măsurată pe în-
făşurarea de fii», In ca**! unei iradieri "bidirecţionale, cu elec-
troni de 0,75 MeV, pe un film de 6 spire, înfăşurat pe un conduc -
tor df ft mm diametru. Alternanta, maximelor de transmisie optică e-
videnţiasă clar variaţia de doză produsă pe una dintre direcţiile
Se iradiere de instabilitatea considerată.

Metodica prezentată am utilixat-o cu rezuJLtat* bune^ In con-
tractele si colaborările ştiim^lfice dezvoltate tn laborator In ul-
timii ani /16, 21, 23, 24, 38A. t
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6. COtiCltMÎ

cercetax&fce- Întreprinse şi prezentat* îa-aeeastă lucrare
*».,d»Bprind principalele contribuţii originalei

1. Se studiază si se indice caracteristicile şi cerinţele pe
care trebuie «ă le Îndeplinească sistemele dozdmetrtxe cvasiattU -
batic»» ce dimensiuni reduse, pentru măsurări în fascicul nebale -
iat.

2» Se studiază posibilitatea de aplicare a dozinetrului ehi-
mic Fricker, în fascicol intens de electroni, generat de- accelera -
tcarele liniar*, deterainîndu-se domeniul de linearitate a răspita-
auluf..

3. Se propune o metod* de măsură cu dozimetrul chimic Fricke,
avînd'la bază celule di» sticlă, de dimensiuni reduse, metodă care
uşurează manipularea materialului dozimetric, asigurînd în acelaşi
timp» reutiliftueea celulelor.

>f. Se propune pentru iradierile tehnologice la accelerate* -
rele liniar* autohtone, utilizarea filmului de trţacetat dac cela -
lori» cunoscut în practica dozimetriet internaţională, ala carul
caracteristici si etalonare sînt refăcute la acceleratoarele lini-
are, cu ajutorul calorinetriei si a dozimetrului Fridce»

5. Se studiază o metodă calorimetrică-de determinare a' dis -
tributiei de doză în adîncimea materialului, rezultatele experimen-
tale fiind confirmate de calculele teoretice întreprinse.

6.' Sînt evidenţiate curbe de distribuţie a. doatei în adînci- -
mea materialului iradiat, realizat» cu precizie ridicată cu ajuto-
rul filaelai dOtfiaetric» aplicat în iradierile teJanologice cu fas-
cicule de electroni acceleraţi.

i 7. Sint analizate posibilităţile de aplicare a sistemului do-
siaetric Fricke si a filmului dozimetrip In studiul distribuţiei-,
4« doză pe supreJata- materialului iradiat.

i 8. Pentru măsura parametrilor fasciculului de electroni
, acceleraţi sînt propuse si evidenţiate principalele caracteristici

ale unor- disposiriw* de măsură:
; a) cilindru Faraday» caracterizat de o mare precizie în mă-
j sura curentului de fascicul la acceleratoarele liniare,

b) calorimetru de absorbţie totală pentru măsura energiei
• medii a electronilor acceleraţi, aplicat la acceleratoarele linia-
| re din laborator,

c) monitoare cu cameră de ionizarer, de codetructi» sectoria-
'. la>, reolizvfe pent»» acceleratoarele liniare specializate.
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9. Sînt puse în evidenta principalele etape ale unui stu-

diu vizînd comportarea materialelor electroizolante în cîmpuri

intense de radiaţii :

a) studiul modificărilor cu caracter permanent,

b) studiul efectului tranzitoriu.

10. Se propune o clasificare a materialelor electroizolan-

te avlnd în vedere rezistenţa în cîmpul de radiaţii) luînd în con-

siderare modificările care intervin în principalele caracteristici

electrice şi mecanice.

11. Sînt prezentate principalele caracteristici ale unei

metode dozimetrice de determinare a distribuţiei de doză în medii

de configuraţie complexă-cablele electrice, cu ajutorul căreia :

a) 8e analizează principalii parametrii ai procesului de

iradiere tehnologică avut în vedere,

b) sînt evidenţiate curbele de izodoză în adîncimea mate-

rialului»
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