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ÚVOD

Možnost využití ionizujícího záření pro mikrobiální dekontaminaci a konzerva-

ci potravin, krmiv a mnoha dalších zemědělských produktů, je ve středu zájmu

potravinářských a radiačních technologů již řadu let. Přes své nesporné přednosti,

mezi které patří například vysoká energetická úspornost a významné snížení použiti

chemických konzervačních prostředků, nedosáhla však tato technologie dosud prů-

myslového využití v masovém měřítku. Mezi hlavní příčiny patřila zřejmě dlouhodo-

bá zdravotně-legislativnl nevyjasněnost jejího použití a relativně vysoké investič-

ní náklady spojené s budováním průmyslových ozařoven.

V současné době se zdá, že tyto problémy byly překonány a nově realizované

projekty v Holandsku stejně jako řada studií pocházejících z USA, Kanady, Itálie a

dalších zemí ukazují, že kromě výše uváděných předností by zavedení radiační tech-

nologie mělo přinést i přiměřený ekonomický efekt.

Fyziologický ústav ČSAV spolu s Československou komisí pro atomovou energii

se proto rozhodly uspořádat seminář, který by se problematikou využití ionizující-

ho záření při ošetřování potravin a krmiv zabýval. Cílem bylo umožnit co nejšir-

šímu okruhu zájemců a odborníků, která se touto problematikou z různých hledisek

zabývají, prodiskutovat současné vědomosti o možných aplikacích této technologie

a konfrontovat tento stav vědomostí se současnými potřebami potravinářské a krmi-

vářské praxe a s potřebami rozvoje biomedicínského výzkumu v ČSSR.

Semináře se zúčastnilo 86 pracovníků z nejrůznějších oborů a bylo předneseno

20 referátů, které dobře vystihují současné názorové spektrum československých

odborníků. V předkládaném sborníku jsou shrnuty zkrácené verze přednesených refe-

rátů, vzhledem k omezenému rozsahu nebylo možné plné znění referátů, použitou

literaturu ani bohatou diskusi do sborníku vtěsnat. Přesto doufám, že sborník

splní svůj účel poskytnout základní informační přehled diskutované problematiky

a přispět k případné další spolupráci v ";éto oblasti.

V závěru bych rád vyjádřil poděkování Ing. B. Fridrichovi, řediteli odboru

využití ionizujícího záření ČSKAE a MVDr. P. Klírovi, CSc. , vedoucími sektoru

Biologických experimentálních modelů FglJ ČSAV, kteří se ochotně ujali řízení prů-

běhu semináře a přispěli tak k jeho zdarnému průběhu a Dr. J. Farkasovi, řediteli

projektu IFFIT a D.Is. Langerakovi z Výzkumného ústavu pro využití radioizotopů

v zemědělství /ITAL/ v Holandsku, za laskavé zapůjčení dokumentačního materiálu.

Tomáš H a n i š

Poznámka.

Vzhledem k tomu, že v některých referátech byly ještě použity staré jednotky pro
vyjádření absorbované dávky, uvádíme pro jednoznačnost výkladu vztah mezi rad
a nyní platnou jednotkou SI soustaw Gv.

1 r,y = 100 rad = 1 J/kg 1 Hrad = 10 kGy



KONCEPCE ROZVOJE RADIAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V ČSSR

P. Horáček, Československá komise pro atomovou energii

Radiační ošetřen]' potravin

Zahrnuje použití IZ od nízkých dávek pro retardaci klíčeni brambor a cibule

/od 60 Gy/ až po dávky sterilizační /70 kGy/. Přes usilovné snahy mezinárodních

oŕgatíizäčíy především JMAAE, seŤv^průběhu více než _30 :leť=.nepodařilo prosadit-tu to

metodu :v ; šir širirprůmyslovém "měřítkuř- Pokroku" se"vlak^dosáhlo-při3schvalování Její-

ho" použití ̂y^Komisi^prcT Cod^exyaÍimehtařius;;:Podle"méKo'>řesvědčení,, nebude .uznání

radiačního ošetření potravin jako metody'nezávadné ̂ pró lidskéízdraví.mezinárodní-

mi i národními orgány rozhodující pro její'průmyslové rozšíření.-Rozhodující bude

zájem potravinářského průmyslu, obchodních organizací, případně zemědělských záýo-

dů. Zdravotní nezávadnost je totiž pouze jednou z nutných-podmínek^táaíšííMr jsou

ekonomické, technologické a manipulační přednosti vé srovnání s alternativními

metodami. I když např. největší výrobce ozařoven na světě Atomic Energy of Canada

Ltd. očekává významný rozvoj v této oblasti, je potřebné podie mého názoru posuzo-

vat všechny návrhy na další výzkum v této oblasti reálně a objektivně. Osobně se

domnívám, že výzkum může jen těžko přinést nové poznatky, které by mohly významně-

ji ovlivnit průmyslové zavádění.

V ČSSR bylo věnováno na výzkum radiačního ošetření potravin mnoho prostředků.

Každá případná další činnost by proto měla vycházet z důkladné analýzy dosažených

výsledků.

Stanovisko ČSKAE

Vedení ČSKAE projednalo dne 23.3.1983 materiál "Návrh účasti ČSKAE při zabezpe-

čování programu biotechnologií, zemědělsko-potravinářského programu a aplikace

moderních metod humánní a veterinární medicíny v ČSSR". Na základě usnesení z toho-

to jednání

1/ ČSKAE nabídla Čs. akademii věd zajištění ozařovací služby pro šlechtění půdních

a průmyslových mikroorganismů.

2/ tístavu jaderného výzkumu bylo uloženo zpracovat do 31.12.1983 studie:

a/ o dosavadních pracech na ozařování odpadů s cílem jejich dalšího využívání

včetně perspektiv a technicko-ekonomického zhodnocení

b/ o ozařování potravin a zemědělských produktů /včetně krmiv, především

dovážených/, která má kriticky zhodnotit dosavadní zkušenosti s touto meto-

dou u nás i v zahraničí a navrhnout případné možnosti jejího uplatnění při

řešení současných problémů ochrany potravin a zemědělských produktů v ČSSR

včetně technicko-ekonomického zhodnocení.

Závěrem bych rád zdůraznil, že ČSKAE vždy vítala a vítá každou iniciativu při

prosazování aplikací nukleárních metod v národním hospodářství. Právě přístup

ČSKAE k hlavnímu tématu dnešního seminář, radiační sterilizaci krmiv pro SPF a GF

chovy laboratorních zvířat, je důkazem, že jsme nejen podporovali, ale i iniciova-

li, perspektivní směry výzkumu. Již v r. 1977 nabízela ČSKAE řadě výzkumných ústavů

podporu při řešení této problematiky. Ukázalo se, že nedostatečný zájem těchto

precovišt se stal příčinou několikaletého zpoždění. Z toho plyne závěr, že pokud

reálné požadavky praxe si nevynutí zavedení nové technologie, těžko ji kterýkoliv

nadřízený orgán prosazuje.



A naopak tam, kde se nová technologie ukáže jako potřebná a výhodná, prosadí

se velice rychle. Je pouze potřebné, aby výzkum předvídal potřeby praxe a měl k

dispozici podklady pro její technicko-ekonomické zhodnocení. V oblasti ozařování

potravin je v odborné naši i zahraniční literatuře podkladů pro takové hodnocení

obrovské množství.

V budoucnosti by měl být každý návrh na nový výzkumný úkol vycházet z potřeb

praxe a kritického zhodnocení získaných výsledků a zkušeností.
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OŠETŘOVÁNÍ POTRAVIN A KRMIV IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

T. Haniš, M. Pospíšil, Fyziologický Ustav ČSAV, Praha

Podle údajů WHO trpí dnes každý osmý člověk chronickou podvýživou a tato

situace se pravděpodobně může ještě zhoršit vzhledem k předpokladu, že současná

lidská populace by se měla v průběhu následujících 30 až 40 roků zdvojnásobit.

PodTe-Bdhadů FAO ̂ přitomVčtyrtina/až^řetina^světové^produkce potravin podléhá

znehodnocení v posklizňóvéní^období\ :ZLtohoto' pohledu -je_z,ř_epine1, že účinná ochrana

zemědělských produktů-~a korržerýack~potr'ávirir-je^'stejně-důležitá „jako^jejiclí pro-

dukce.

Kromě prevence ztrát vzrůstají také nároky na zdravotní, nezávadnost-pbtravin,

nebot incidence onemocnění vyvolaných mikroorganizmy přenášenými potravinami a

nebo jejich tox-iny je stále hrozivě vysoká. Ve vyspělých evropských zemích jako

je Holandsko nebo Německá spolková republika, které můžeme- srovnávat_s Českoslo-

venskem, vzrostl na příklad výskyt salmonelos za období let 195O až 1979 lokrát,

respektive 6krát. Velkovýroba potravin, rozšiřující se potravinový trh a také na

příklad vzrůstající migrace obyvatel může tyto tendence ještě zvýraznit.

Mikrobiální kontaminace je také příčinou ekonomických ztrát v chovech

hospodářských zvířat a v neposlední řadě je limitujícím faktorem v biomedicínském

výzkumu,, kde může zcela znehodnotit experimentální výsledky získané, s vynalože-

ním nemalých finančních prostředků, na laboratorních zvířatech.

Nedostatek tradičních zdrojů energie vedl k hledání energeticky výhodnějších

postupů dekontaminace a konzervace potravin. Mnohé ze zavedených postupů, na pľí-

klad tepelné zpracování, uzení, chemické konzervační prostředky, různé pesticidy

a fumiganty se navíc ukázaly ne zcela biologicky spolehlivé, mnohdy negativně

ovlivňující nutriční kvalitu nebo organoleptické vlastnosti a mnohdy zanechávají-

cí toxická rezidua v ošetřených potravinách nebo krmivech.

Téměř 30 let výzkumu a rozvoje využití ionizujícího záření prokázalo, že

tato technologie je schopná snížit jak posklizňové ztráty tak zajistit zdravotní

nezávadnost potravin. Ve srovnání s konvenčními postupy je tento postup energetic-

ky úsporný, šetrnější vzhledem k esenciálním nutrientům a také k organoleptickym

vlastnostem ošetřovaných produktů. Tím, že redukuje nutnost použití na příklad

chemických aditiv a nebo fumigantů chrání nejen případného konzumenta, ale

zlepšuje i pracovní podmínky v potravinářských provozech. Velkou předností radiač-

ních postupů je kromě toho možnost ošetřovat materiály předem balené a tím snižo-

vat riziko případné rekontaminace po ošetření.

V oblasti laboratorních zvířat pak ionizující záření využité k dekontaminaci

krmiv zabezpečuje vyšší standardnost podmínek experimentu a snížení počtu nezná-

mých proměnných což by se mělo projevit ve vyšší relevanci výsledků při vynalože-

ní nižších finančních prostředků.

Z pochopitelných důvodů bylo ošetřování potravin ionizujícím zářením podro-

beno tak důkladnému prověření jako dosud žádný jiný postup v celé historii zpraco-

vání potravin.

Velká pozornost byla věnována chemickým změnám, které toto záření při inter-

akcích s molekulami základních komponent potravin může vyvolat. Charakter a počet

změn těchto molekul závisí na množství absorbované energie, složení ozařovaného ma-

teriálu, na obsahu vody a teplotě, na atmosféře v jaké se ozařuje atd..Srovnáme-li

množství absorbované energie v případě ionizujícího záření s odpovídajícími tepel-



nými postupy nacházíme zde velké rozdíly. Na příklad absorbovaná dávka 10 kGy

odpovídá vzrůstu teploty v potravinách, majících tepelnou kapacitu vody, asi o

2,4° C. To jsou pouze 3 % energie potřebné k zvýšení teploty vody z 20 na 100 C. •

Není tedy překvapující, že chemické změny vyvolané radiací jsou kvantitativně

mnohem menší než-li změny vyvolané tepelným zpracováním. Navíc vhodnou volbou pod-

mínek ošetření můžeme do značné míry ovlivňovat i charakter těchto změn.

Vhodnost ionizujícího záření byla samozřejmě také ověřena řadou dlouhodobých

multigeneračních experimentů na laboratorních zvířatech, mnohé z nichž zahrnovaly

obrovské počty zvířat 50.000 až 500.000, zkoumané snad ze všech možných hledisek.

"'"J"7Vzhledem ke všem těmto skutečnostem se využití]Ionizujícího "záření"v"oblasti

potravin a krmiv stává postupně rutinní záležitostí ř:~.Z ;toh^Jdůy^odď"vydal, narzákla-

dě-zprávy spojeného výboru expertů FAO/IAEA/WHO,:CodéX Alimentarius Commission do-

poručení upravující zásady použití této-technologie.

Povolenými zdroji-a i typy,záření jsou:

a/ gama1záření z ;radionuklidů 6°Co a 1 3 7 C s

b/ rentgenové izárení oienergii: nepřevyšující 5 MeV

c/ elektronové záření o energii-nepřevyšující 10 MeV.

Průměrná-absorbovanáydávka by»neměla přesahovat, v komerčních případech,

10 kGý. Aplikacemi vyšších4lávek""ké~äokument tohoto výboru nezabývá. Vhodnost

těchto;dávek ;prb. průmyslové využití je ve stadiu intenzivních výzkumů, ale zkuše-

šenosti s dosavadním'použitím nenaznačují, že by'se při vhodné aplikaci měly vysky-

tovat nějaké zdravotní problémy.

V^praxi,-podle-účelu, použití, je obvyklé rozlišovat aplikace nízkých dávek,

čímž se rozumí dávky do 1 kGy, aplikace' středních dávek, v rozsahu 1 až 10 kGy

a aplikace vysokých dávek, obvykle v rozsahu 10 až 60 kGy.

Příklady možného použití jsou shrnuty v tabulkách 1 až 3 .

O rozvoji radiačních technologií svědčí to, že v roce 198O již bylo ve světě

instalováno pro komerční využití asi 65 MCi, z čehož připadalo na Spojené státy

a Kanadu asi 25 MCi a na západní Evropu přibližně 20 MCi.

Podíl ozařovaných potravin tvoří asi. 21,3 % aplikací. Z toho připadá největší

podíl,28,5 %,na ošetřování zeleniny, 23,4 % tvoří ošetřování cereálií a asi 20,3 %

ošetřování ovoce, /viz obr. 1 a 2/.

Rozhodujícím kritériem pro uplatnění radiační technologie v praxi se v součas-

né době stává ekonomika provozu. Pro zhodnocení této otázky uvádíme několik lídajů

ze zahraničí. Na příklad v holandské ozařovně Gammaster v Ede se ozařuje týdně 2O

tun zemědělských produktů a přibližně stejné množství je ošetřováno v poloprovozní

ozařovně Výzkumného střediska pro využití atomové energie v zemědělství ve Wagenin-

gen /ITAL/. Pro úspěšnost provozu firma Gammaster v roce 1982 uvedla do provozu

další průmyslovou ozařovnu s kapacitou mnohonásobně převyšující stávající zařízení.

V literatuře bylo v poslední době publikováno několik studií zabývajících se

energetickou náročností a finančními úsporami vyplývajícími z využití radiační tech-

nologie k ošetření brambor.

Studie týkající se úspor v souvislosti s nahrazením skladování brambor v chla-

zených skladech, což je současný stav, se skladováním brambor ošetřených radiací

byla vypracována pro oblast Fucino v Itálii. Při ročním zpracování 25.000 tun

brambor předpokládá úsporu asi 52 milionů Lir. Viz tabulka 4.

Studie týkající se .ošetření loupaných brambor a jejich skladování,která pochá-

zí z USA zase předpokládá při ošetření součané produkce, což je asi 1,4 milionu
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tun tísporu 12 až 18 milionů dolarů ročně.

Na základě zde citovaných faktů, se zdá, že ionizující záření by oe i u nás

mohlo stát vítaným příspěvkem k řešení nejrůznějších problémů v oblasti zeměděl-

ství, potravinářského průmyslu, krmivářství a v neposlední řadě i biomedicínského

výzkumu.

VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Oítatni:

Sterilizace
zdrav, potřeb

Sterilizace /Ozařováni
farmak / potravin

krmivo
chem. polymerace
syntéza chemikálii
vulkanizace pneumatik

Úprava povrchů

Obr. 1

OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN

Ostatní:

krmivo
kořeni

Výzkum

4,4'/.

Obr. 2
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Tabulka 1

FftJKLADY POUŽITÍ NÍZKÝCH DÁVEK
IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

INHIBtCE KLÍČENI

brambory, c ibute

ceinek

INHIBICE DOZRÁVÁNÍ

tropkké ovoce

NIČENÍ HMYZÍCH 5 KU DC U

ccreatte.luiteniny

citrusové plody

tulené produkty

REDUKCE POČTU

MIKROORGANISMU

ovoce,iHenina

livofilne produkty

S Q.lSkGy

ílkGy

íikGy

S1 kGy *

ptodlouieni ikUdovatelnoiti

snitem nakladu na skladováni

zlep&em iransporinich molnoitt

prúdtouteni prodeini sthopnoiť

sniiení poikliinovych itrat

ttepieni hygienické kvality

prodlouženi sktadav«elna«ri

Tabulka 2

PRÍKLADY POUtlTÍ STŘEDNÍCH DÁVEK
IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

REDUKCE POČTU
MIKROORGANISMŮ

masné produkty

drubei

krmiva
tulena zelenina

bořeni

kakao

jahody
hroznově vino

zelenina

LIKVIDACE PARAZITŮ

vepřově maso

INHIBICE STÁRNUTI
houby

S 7 kGy

í 1! kGy

í 5 kGy

ä J kGy

ilkG,

S I kGy

zlepleni hygienické kvality

prodlouženi skladovatelnosti

snif eni nákladu na skladovaní

prodlouženi prodejní trvopnostt

zlepleni hygienické kvality

prodlouteni prodejní ichopností

Tabulka 3

PftÍKLADY POUŽITÍ VYSOKÝCH DÁVEK
IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

REDUKCE MIKROBIÁLNÍ

KONTAMINACE

uzeniny

STERILIZACE

různé poživatiny

krmiva

diety pro laboratorní
zvířata

20-30 kGy*

25-60 fcGy

25 kGy

50 kGy

ztepleni hygienické kvality

s ni len i pouliti NaNOj

sniieni obsahu nitrosaminu

speciální medicinální požadavky

dlouhodobé skladovaní

kosmické programy

bíomedicínsltý výzkum

SPF podmínky

GF podmínky

Tabulka 4

ENERGETICKÁ NÁROČNOST A FINANČNÍ NÁKLADY
SPOJENÉ S OŠETŘENÍM A SKLADOVÁNÍM BRAMBOR

MÍSTO SftOVNÁNÍ:OBLAST FUCINO,ITÁLIE

UVAŽOVANÉ MNOŽSTVÍ BRAMBOR: 25.000 tun

OŠETRENÍ

SKLADOVÁNÍ

POTREBA ENERGIE

CELKOVÉ FINANČNÍ

NAKLADY
Lirkf

0.IS kGy
5,55 10'TBq

300 dni
TEPLOTA NEREGULOVÁNA

67.4 10'

17

NEOSETRENO

100 dni
CHLAZENO NA W C

1080.0 10'

4 8
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OZAŘOVÁNÍ POŽIVATIH ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA

A. Wolf, Institut hygieny a epidemiologie, centrum hygieny výživy, Praha

Problém zdravotní nezávadnosti poživatin ozářených ionizujícími paprsky

zahrnuje pět základních otázek:

1. Vznik indukované radioaktivity

2. Nežádoucí smyslové změny

3. Ztráty biologické hodnoty

4. Změny mikrobiologické

5. Vznik toxických zplodin

Nebezpečí indukované aktivity je u radiokonzervovaných poživatin prakticky

bezvýznamné. Teoreticky může dojít ke vzniku Sc-47, Xc-133, MU-154, Sc-46 , Na-84,

Sc-48, avšak tyto prvky jsou v poživatinách jen v nepatrném množství, kdežto

pro biogenní prvky jsou zapotřebí energie přes 10 MeV /výjimka H-2,2 MeV, Cu,

J-9,3 MeV/ a vzniklé izotopy mají krátké poločasy, takže prakticky nevadí. Ani

v našich pokusech jsme při výstupní kontrole aktivitu nezjistili.

Ztráty biologické hodnoty jsme zjistili u vitaminů v poměru pantothenát:

tokoferoly: vit. C:B-1:B-2:B-6:A = 100:100:100: 89 : 44 : 22 : 0,2. Ztráty závise-

jí na mediu a technice" ozáření, avšak celkově je možno říci-, že nejsou o nic větší

než při použití thermických konzervačních postupů. Jistou nevýhodou je aktivace

enzymů při ozáření, čímž se mohou urychlit rozkladné procesy, avšak vhodnou tech-

nikou lze tento efekt eliminovat.

Nežádoucí smyslové změny by mohly být jednou z překážek, které by činily

ozářené poživatiny nevhodnými pro lidskou výživu. Lze je shrnout do 4 bodů:

1. Změny konsistence: změknutí až rozbřednutí u tuhých poživatin, sražení emulsí

a suspensí a tvorba sedimentu u polotuhých a tekutých poživatin.

2. Změny barvy u neminových baxviv, chlorofylu, karotenoidů, anthocyanů a tvorba

Maillardových sloučenin.

3. Změny chuti: ztráta typické chuti, příchut atypická až nepříjemně hořká.

4. Změny vůně: ztráta typického aroma, přípach, až odporný zápach.

Přehled hranic přijatelnosti při ozáření za běžných podmínek podává tabulka.

Hranice smyslové přijatelnosti

Poživatina: Max.

šunka
hovězí mleté
párky
skopové maso
kuře
telecí maso
hovězí maso
játra hovězí
šunka vařená
vepřové maso
luncheon meat vepřový
slanina

mléko
sýr
vejce celé mražené
bílky sušené

kambala
sleá
treska
makrela

dávka:

1,5
1,5
1,0
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
1,5

0,09
0,1
0,3
1,0

2,0
1,0
2,0
1,5

/bez zvláštních opatrení/

/Mrad/ Poživatina:

jablko pyré
jablečná šfcáva
banány celé
květák
fazolové lusky
boby Lima
boby sušené
brokoli
štěrbák salátový
hrách
jahody
jahodové želé, jam
grapefruit
maliny
rybíz černý
rybíz červený
mrkev
mrkvová štáva
brambory
topinambury
třešně
zelí

Max. dávka: /Mrad/

2
1
0,15
1,9
0,9
O,O95
2,0
2,0
0,05
0,8
0,5
0,09
0,5
0,5
0,9
0,5
2,5
3,0
0,02
2,5
1,0
0,025
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Poživatina:

sardinky
losos
bachyně

krabí maso

chléb
kukuřice sladká
mouka
keksy

pivo
koření
káva zelená

Max. dávkai/flrad /

2,0
0,5
O,7

0,12

O,5
0,4
0,5
0,5

0,07
1.5
0,9

Poživatina

salát hlávkový
meloun
pomeranč
štáva pomerančová
broskev
broskvový sirup
švestky
švestky sušené
r eveň
kapusta
hrozinky
višně
celer
chřest
špenát
angrešt
rajčata
rajčata krájená
raj činov á štáva
citróny
citrónová šfcáva
cibule

Max. dávka:/řlrad /

0,9
1,0
0,4
0,14
0,9
2,0
0,3
3,0
1,9
2,0
2,0
2,0
0,2
2,0
2,0
0,5
2,0
0,9
0,2
0,4
0,1
0,025

Je však třeba upozornit, že vhodnou technologií /hluboké zmrazení, předzáhřev,
ozáření v inertní atmosféře, použití antioxidantů/ lze smyslové změny snížit až
odstranit.

Inaktivace mikroorganismů

Zárodek

B. coli, Aerobacter-aerogenes, Salmonella, Shigella
B. proteus

Pseudomonas

Pasteurella, Brucella

Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphteriace

Streptococcus, Neisaeria, Haomophilius

Bacillus brevis, substilis, mesentericus
Clostridium sporogenes

Clostridium botulinum

Micrococcus R

Aspergillus niger

Mucor

Penicillium
Neurospora

Saccháromyces

Bakter iophagy

Virus neštovic, herpesu, tabákové mosaiky

Virus slintavky

Virus tabákové nekrosy

D10 Mrad

0,1

0,12

0,25

0,18

0,45

0,55

1,00

2,00

1,00

4,00

0,40

0,62

0,57

0,60

0,52

O,4O

0,55

0,28

0,67

Otázka toxicity ozářených poživatin je předmětem studia od r. 1943. Zahrnuje
problém efektu kancerogenního a mutagenního, residuální iíčinek a otázku tzv. radio-
toxinů.

Kancerogenní účinky byly zkoušeny u 54 druhů potravin s negativními výsledky.
Ani ozářený tuk, cholesterol a polyetylén nejsou kancerogenní.
Mutagenní efekt se uvádí u přezářených sacharidů /cukr, škrob, brambory, mouka/
a nukleových kyselin. 0 jiných materiálů nebyl prokázán. Tento efekt je však se-
kundárním účinkem látek typu rajáiotoxinů a není pro záření specifický.
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Residuální efekt byl pozorován u tuků, kde dochází k autooxidaoi ještě po

ozáření. Vzniklé produkty jsou dobře známy z běžných pokusů na autooxidaci a jde

především o lipoperoxidy.

Přehled prokázaných cytotoxických radiačních produktů v poživatinách podává

následující tabulka:

Toxické produkty: '

Látka:

decyl-aldehyd /dekanel/

oxyd, tuk

lipoperoxidy

lipopolymery

haemolysiny
lysoiecitiny

glyoxal

pýroxidy, karbonyly

desoxycukry

hydroxilamin

fenoly
o-chinony /těkavé u brambor/
polyfenoly

Malonylaldehyd

hydroxymaltol

kyselina KOJÍ

karbonyly

0,05
0,2-1,7

volné radikály

Zdroj:

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

cukr

cukr

cukr

bílkoviny

tomaty

cukry
tuky

cukry

cukry

cukry
tuky

bílkoviny
u Mol/ml -
u Mol/ml -

mléko
sušené

Toxicita

snížení prothrombinu

dermatitis, opthalmie, průjem, ztráta
plodnosti, zvýš. smrtnost

ztráta plodnosti, degenerace vaječ-
níku a testes

zpoždění růstu, myokarditis, vysoká
lfttalita, zhoubné nádory

haemolysa

zpoždění růstu, cytotoxicita /test
Vicia faba/

zpoždění růstu semen hrachu.
kukuřice, tykve, bobů, E.coli
Vivia faba

Salm.Typhi murim LT-2
kultura lymfocytů

nenasycené karbonyly +
nasycené karbonyly +

0

V podstatě je o charakteru těchto látek dosud velmi málo známo, stejně jako

u mechanismu jejich účinku.

Z našich pokusů jsem došli k závěru, že ozařováním poživatin vznikají látky

s cytotoxickým účinkem a to mechanismem peroxidace z volných hydroperoxidových

radikálů vazbou na substrát. Tyto látky mohou vznikat ze substrátů sacharidových,

proteinových i lipidických. Vzniklé látky nejsou stabilní a podle výšky dávky a

druhu substrátů mizí jejich toxický účinek do 3 měsíců.

Na základě našich zkušeností i materiálů WHO-IAEA soudíme, že z hlediska zdravot-

ního je možno použít radiační energie k ozařování poživatin bez zdravotního rizika

pro konzumenta za těchto podmínek:

1. ozařovat materiál, který neobsahuje po ozáření smyslové změny /ryby, cibule,

rýže, kakao, datle, mango, luštěniny, koření, cerealie, houby, drůbež, maso,

brambory, zelenina/

2. budou dodrženy určené dávky a isodosy

3. budou dodrženy předpisy ochrany a bezpečnosti práce

4. budou použity jen schválené zdroje záření

5. bude použita prověřená a kontrolovaná technologie s výstupní kontrolou.
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MECHANISMUS INAKTIVACE MIKROORGANISMS IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

D. Olbrichová, Státní výzkumný listav textilní, Liberec, CRT Veverská Bítýška

Radiační sterilizace je jednou z forem mírového využití atomové energie, je

perspektivní způsob opracování mnohých současně vyráběných výrobků a materiálů.

Poslední desetiletí plná pokroků si vynutila rychlý rozvoj desinfekčních a sterili-

začních metod. Významným přínosem v tomto směru je využití ionizujícího záření,

které zvláště v průmyslové praxi přináší řadu moderních změn a získává stále větší-

ho použití. Oblast využití radiační sterilizace zahrnuje především lékařské výrob-

ky pro ]edno použití, zhotovené z plastických hmot, textilií, pryže, buničiny,

dále je možno s výhodou sterilizovat některé farmaceutické výrobky, léčiva a

bioprodukty. Částečně je záření využíváno ke konzervaci některých potravin a záře-

ní hraje významnou roli při přípravě radiovakcín a radioantigenů.

Vysoká schopnost ionizujícího záření pronikat hmotou způsobuje efektivní inakti-

vaci zárodků a skýtá možnost sterilizovat výrobky hermeticky uzavřené do vhodných

obalů. Nedojde-li k mechanickému poškození obalu, poskytuje balení do folie, kterou

mikroorganismy neproniknou, garanci sterility prakticky na neomezenou dobu. Skuteč-

nost, že radiační sterilizace probíhá bez zvýšené teploty, umožňuje sterilizaci řa-

dy nových materiálů. Radiační sterilizace nezávisí , na rozdíl od sterilizace plynem

nebo parou na faktorech,jako je tepelná vodivost materiálů, tlak, teplota a vlhkost

prostředí. Důležitým faktorem při radiační sterilizaci je, že na předmětech během

sterilizačního procesu neulpívají toxické zbytky a takto sterilizovaný materiál ne-

vykazuje sekundární záření.

Avšak podobně jako jiné sterilizační metody není radiační sterilizace způsobem,

který by řešil a uspokojil všechny požadavky. Záření, vyvolávající v ozařovaných

materiálech ionizační jevy, způsobuje modifikaci. Modifikace vlivem záření jsou

v 'některých případech žádoucí, jindy naopak dochází k degradaci citlivých organic-

kých polymerů.

Cílem radiační sterilizace je irreversibilní ztráta reprodukční schopnosti mikro-

organismu.Mechanismus inaktivace není jednoznačně definován. Výsledek vlivu záření

se projeví zásahem do buněčného obsahu. Tyto interference probíhají na molekulární

lirovni a způsobují zásadní změny ve struktuře nukleových kyselin, aminokyselin

a bílkovinných komplexů. Zatímco zásahová teorie uvádí, že baktericidní efekt záře-

ní spočívá pouze v přímém zásahu, pak s pokroky radiobiologických studií byla proká-

zána i důležitost nepřímých vlivů, např. okolního prostředí, ve kterém sterilizač-

ní proces probíhá.

Kinetika inaktivace mikroorganismů fyzikálními nebo chemickými faktory je

charakterizována exponenciální funkcí, která zřetelně nastupuje po vysoké dávce nebo

době působení inaktivačního agens.

Za kriterium poškození mikroorganismů následkem záření je brána ztráta repro-

dukční schopnosti. Inaktivace mikroorganismů je funkcí dávky: N_= N_ . e ~ k D , kde

N Q je počet mikroorganismů před ozářením

NJJ je počet mikroorganismů po ozáření dávkou D

D je dávka záření v kGy

k konstanta, charakterizující rezistenci kmene

Podobně, jako je tomu i u jiných sterilizačních postupů, účinnost záření je

závislá na počtu, druhu >a rezistenci mikroorganismů, nacházejících se na předmětech

určených ke sterilizaci, a na prostředí, ve kterém sterilizační proces probíhá.
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Pro sledování účinnosti a efektivnosti sterilizačního procesu byla navržena

řada metodik, které přímo i nepřímo souvisí s dosažením sterility.

Hlavní pozornost se zaměřuje na stanovení průměrné a maximální hladiny předste-

rilizační kontaminace, která na základě kvantitativního i kvalitativního obrazu kon-

taminující mikroflóry určuje sterilizační dávku vzhledem k požadovanému stupni bez-

pečnosti a současně, ukazuje na hygienické podmínky výroby.

Dalším, stejně tak důležitým faktorem, ovlivnujícůncitlivost radiační steri-

lizace je spektrum rezistence mikroorganismů.V zásadě je. determinována 2 základní-

mi faktory: genotypem /souhrn struktur druhových genů, určující rozsah rezistence/

a fenotypem /v jehož rámci je určená aktuální radiorezistence v závislosti na

prostředí/.

Mikroorganismy se liší svojí citlivostí k záření. Rozdíly v citlivosti se

projevují nejen mezi různými druhy, ale také mezi kmeny téhož druhu. Sporotvorné

zárodky, plísně a kvasinky jsou rezistentnejší než vegetativní formy. Nejmenší

citlivost byla prokázána u virů - zvláště viry o rozměrech 20 mu zahrnují značně

rezistentní typy.

Podstata rozdílů v citlivosti kmenů není doposud jednozněčnS prokázána. Velký

význam je přisuzován reparačním schopnostem některých vysoce rezistentních mikro-

organismů, které díky specifické enzymatické aktivitě jsou schopny opravit škody

na životně důležitých molekulách DNK. Mnozí autoři odhalují příčinu tak vysokého

stupně rezistence zvláště mezi zástupci r. Bacillus, Micrococcus a Corynebacterium

a přičítají ji schopnostem mikroorganismů vytvářet pigment, popř. mnohobuněčné

shluky. Také přítomnost merkaptoalkylaminu či protektivních sloučenin v plazmě

podstatně izvyšují odolnost bakterií vůči gama záření.

Také vnější prostředí hraje důležitou roli v průběhu inaktivace. Přítomnost

některých chemických sloučenin v okolním prostředí může snížit nepříznivý vliv záře-

ní /látky obsahující -SH-skupiny/, nebo naopak inaktivaci zvýšit /deriváty nukleo-

vých baží a manokyseliny, vitamím K apod./.

Dále je také podstatné, zda ozařování probíhá za přítomnosti kyslíku nebo v

anaerobním prostředí, ve vodném prostředí či v dehydratovaném stavu, při jaké

teplotě, tlaku, pH prostředí apod.

Relativní radiační rezistence se srovnává jednak stanovením parametrů výše

uvedené inaktivační křivky, jednak stanovením dávky D.,-, tj. dávky postačující k

inaktivaci 90 % původní hustoty populace.

Důležitým aspektem při hodnocení tíčinnosti a efektivnosti sterilizace pomocí

ionizujícího záření je stanovení inaktivačního koeficientu /IK/, tj. poměr mezi

počáteční a konečnou koncentrací buněk ozářených danou dávkou. Výše IK se určuje

s ohledem na oblast použití radiačně sterilizovaných předmětů a pohybuje se v roz-

mezí 10 - 10 . U výrobků, kde přichází možnost dobré reprodukce bakterií, např.

artikly pro krevní banku, transfúzni sety apod. je požadován IK 1O 8, u výrobků pro

jedno použití v humánní medicíně 10 . Při stanovování IK se přihlíží k procentické--

mu výskytu jak patogenních, tak inepatogenních druhů, mající pyrogenní účinky,

stejně tak i k výskytu rezistentních druhů.

Na inaktivačním faktoru je závislý i stupeň sterility, který udává pravděpodob-

nost, mezi jakým množstvím sterilních výrobků lze najít jeden nesterilní předmět.

Stupeň sterility postihuje možnost náhodných změn ve sterilizačním procesu a fak-

tory, které ovlivňují výsledek kontroly /změny vnějšího prostředí před a po sterili-

zaci, kultivační půdy apod./.
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Při výčtu mikrobiologických metodik je nutno uvést ještě rutinní kontrolu

sterilizačního procesu, využívající biologických indikátorů, tj. monitorů, kontami-

novaných vysokým počtem zárodků standardního rezistentního kmene Bacillus sphaericus

C_A. Také přímá kontrola sterility u výrobků radiačně sterilizovaných a prověřová-

ni obalu z hlediska radiační stability a nepropustnosti pro mikroorganismy a garan-

ce sterility v průběhu záruční doby výrobků, úzce souvisí se sledováním účinnosti

a efektivnosti sterilizace gama zářením.

V SVÍT-CRT Veverská Bítýška jsou podmínky ozařování a sterilizace dané

PN 2-17-78. Každý nově zaváděný výrobek je orientačně sledován z hlediska předsteri-

lizační kontaminace, stanovením spektra rezistence izolátů a přímé kontrole sterili-

ty po ozáření minimální sterilizační dávkou 25 kGy.
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INTERAKCE IONIZUJÍCÍHO ZAZENÍ S BÍLKOVINAMI A JEJICH ZÁKLADNÍMI SLOŽKAMI

J. Kopoldová, lístav nukleárni biologie a radioohemie ČSAV

Radiačně-chemické změny u aminokyselin, peptidů a bílkovin závisí na podmín-

kách ozařování: jsou-li ozařovány v pevném stavu a v chemicky fiisté formě, anebo

ve vodném roztoku ev. v*; směsi s dalšími látkami. V prvním případu dochází v dů-

sledku přímého účinku záření k absorbci radiační energie molekulami ozařované

aminokyseliny za tvorby volných radikálů, které lze měřit a identifikovat pomocí

elektron-spinové resonance. Ve druhém případu dochází k radiačně-chemickým změnám

aminokyselin prostřednictvím radikálů vody - jde-li o vodné roztoky aminokyselin,

anebo prostřednictvím radikálů vznikajících z jednotlivých komponent směsi, jde-li

o ozařováni aminokyselin za přítomnosti dalších látek. Za těchto okolností jde o

nepřímý účinek záření, který lze u vodných roztoků aminokyselin studovat pomocí

pulsní radi-l\oy tj. ozářením extrémně krátkými pulsy ionizujícího záření a měře-

ním rychlostních konstant reakcí aminokyselin a jejich meziproduktů s jednotli-

vými aktivními částicemi vody, anebo kvalitativní a kvantitativní analysou koneč-

ných produktů radiolysy.

Byla prokázána existence 3 typů radikálů aminokyselin. Abstrakcí vodíku z mo-

lekuly aminokyseliny dochází ke vzniku radikálu v alfa-poloze nebo v řetězci

substituentu. Interakcí molekuly aminokyseliny s hydratovaným elektronem dochází

ke vzniku radikálu, delokalisovaného mezi uhlíkovými atomy v karboxylov_• a alfa-

skupisě. Vzniklé radikály jsou velmi reaktivní a reagují buč mezi sebou, nebo

s intaktními molekulami aminokyselin ev. jiných přítomných látek, nebo dochází

k jejich rozpadu. Průběh těchto reakcí a cvorba konečných produktů závisí na

přítomnosti kyslíku v ozařovaných systémech.

S délkou uhlíkatého řetězce ev. s přítomností aromatického nebo heterocyklic-

kého jádra v molekule ozařované aminokyseliny roste počet účinných míst, a tím i

její radiační reaktivita. Tak na př. u jednoduchých aminokyselin, jako je glycin

a alanin činí podíl produktů, vznikajících z radikálu v poloze alfa-uhlíku, až 85 %

z celkového radiačního úbytku, kdežto v případě norvalinu a nerleucinu tento podíl

klesá na 35-40 %, u fenylalaninu je ještě nižší. Zvyšuje se však podíl tvorby radi-

kálů na dalších atomech uhlíkatého řetězce. Při ozařování aminokyselin za nepřítom-

nosti kyslíku dochází k rekombinaci těchto radikálů za tvorby dimerů ev. rekombiná-

tů jiného typu. Za přítomnosti kyslíku roste podíl hydroxylačních produktů.

Z hlediska potravinářského je zajímavá radiolysa aminokyselin, obsahující

síru - methioninu, cysteinu a cystinu. Při ozáření těchto aminokyselin dochází ke

vzniku těkavých produktů, u methoioninu jde o uvolnění merkaptanu, u cysteinu a

cystinu o uvolnění sirovodíku.

Při radiolyse jednoduchých peptidů, ozařovaných ve vodném roztoku, se účinek'

reaktivních částic vody soustřeauje jak na aminokyselinové řetězce, tak i na pepti-

dickou vazbu. Peptidická vazba vykazuje značnou reaktivitu vůči hydratovaným elektro-

nům. V důsledku rychlého přenosu energie v peptidickém řetězci dochází jednak k

deaminaci ev. k dekarboxylaci terminálni aminokyseliny, jednak k rozštěpení pepti-

dického řetězce. Podle Garrisona při tom vznikají na jedné straně produkty s amiclic-

kou skupinou, na druhé straně příslušné kyseliny /za nepřítomnosti kyslíku/ anebo

ketosloučeniny /za přítomnosti kyslíku/. Průběh radiačních reakcí peptidů je zá-

vxslý na aminokyselinové skladbě i na obsazení terminálních poloh. V kyslíkem na-

syceném prostředí probíhá u peptidů, složených z nejjednodušších aminokyselin,
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jako je glycin a alanin, jako hlavní reakce degradace peptidické vazby. U pepti-

dů, složených z vyšších aminokyselin, se stabilita peptidické vazby zvyšuje a radiač-

ní líSinek se soustřeauje na řetězce aminokyselinových zbytků. V bezkyslíkovém pro-

středí se uplatňují zejména rekoribinační reakce za tvorby peptidů se zdvojencu mole-

kulární vazbou.

Při ozařování bílkovin ve vodném roztoku se uplatňují obdobné reakce, jaké by-

ly popsány při radiolyse peptidů - zejména reakce hydratovaných elektronů a OH radi-

kálů. Dochází jednak k roztržení peptidického řetězce nebo k migraci radikálů do

postranních řetězců radiačně labilních aminokyselin: cysteinu a cystinu, methioninu,

tyrosinu, fenylalaninu, histidinu, tryptofanu a lysinu. Tím však dochází ve složité

struktšiře bílkovinné molekuly k významným změnám. Radiační rozštěpení vodíkových

a -S-S" můstků vyvolává rozvinutí bílkovinné molekuly a ztrátu organisované struktu-

ry. Redukcí -S-S- vazby nebo oxydací -SH skupiny mohou zaniknout původní vazby,

které stabilizovaly sekundární a teriární strukturu a naopak vzniknout vazby na

jiném místě, což vede ke změně konfigurace bílkoviny. Dochází i ke vzniku intermole-

kulárních -S-S- vazeb, které přispívají k radiační agregaci bílkoviny, zejména při

ozařování globulárnich bílkovin. Při ozařování skleroproteinů naopak převládá radiač-

ní štěpení bílkovinné molekuly.

Rozmanitost ve stavbě bílkovinné molekuly se projevuje ve značně, rozdílném

chování bílkovin, ozářených obdobnou dávkou ionizujícího záření. Rozdíl v radiačních

úbytcích /G/ u 25 různých enzymů, ozařovaných ve vodných roztocích, je více než

200 násobný. /Tab. 1/.

Uvedené informace o změnách, probíhajících při ozařování peptidů a bílkovin by

mohlo vésti k závěru, 2e i bílkoviny-, ozařované v potravinách, budou radiačně

značně pozměněny případně i rozloženy. Výsledky, popsané v této práci se však

vztahují na chemicky čisté látky, ozařované ve více méně zředěných vodných rozto-

cích- Bílkoviny v potravinách jsou však obsaženy ve složitých směsích s jinými lát-

kami,ve kterých se jednotlivé složky vzájemně chrání vůči účinkům ionizujícího

záření. Jak ukazuje tab. 2 nebyly v bílkovinách, obsažených v krysí dietě, která

byla ozářena dávkou vyšší než sterilizační /až 7-0 kGy/ nalezeny žádné změny.

Nutriční kvalita takto zpracované diety se ve srovnání s jinými způsoby zpracování

podstatně nemění.

Tabulka 1 Radiační citlivost enzymů ozářených ve vodných roztocích

Enzym

Papain
DNAsa I

Chymotrypsin
RNAsa
Srdeční laktátdehydrogenasa
Isoc itrátdehydrogenasa
DNAsa I I

Pektirimethylesterasa
Hucor pusi l lus proteasa
Rennir.
Enolasa
Glutamátdehydřogenasa
DNA-dependentní RNA-polymerasa
Trypsin

G /-M/

1.-2
0 , 7
0 , 5
0 , 5
0 , 5
0 , 5
0 , 4
0 , 4
0 , 4
0,4
0 , 3
0 , 3
0 , 2
0,14
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Enzym

Aldolasa
Fosforylasa B

Amylasa
Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenesa

Fosfofroktokinasa .
Alkoholdehydrogenesa

Aspartokinasa-homoserindehydrogenasa /Kinasa akt./

Fruktoso-l,6-fosfátdehydrogenasa

Fosfofruktokinasa
Alkoholdehydrogenasa

Aspartokinasa-homoserindehydrogenasa /Kinasa akt./
Fruktoso-1,6-difosfatasm

Lysozym

Ureasa

Aspartokinasa-homoserindehydrogenasa /Dehydrogenasa/

G /-M/

0,14

0,19

O,O8

0,07
O,O6

O,O6

O,O2

O,O7

0,06
O,O6

0,02
0,02

O,O2

0,015

0.006

Tabulka 2 Vliv sterilizační ozařovací dávky 70 kGy na složení aminokyselin
v bílkovinách krysí diety

Aminokyselina

Asparsgin
Thereonin

Serin
Kys.glutamová

Glycin
Alanin

V.alin
Isoleucin

Leucin

Tyrosin
Fenylalanin

Lysin

Histidin

Arginin

Methionin
Cystin

Tryptofan

Neozářená dieta

/g/16 g N/

8,85

3,80

4,17

15,70

5,82
5,61

4,78

3,99

7,44

3,28

4,12

5,72
2,29

6,04

2,33

1,34

1,16

Ozářená dieta

/g/16 g N/

8,38

3,73
4,16

15,61

5,79
5,54

4,68

3,99

7,47

3,38

4,28

5,82

2,37

6,05

2,11
1,44

1,32
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RADIOLÝZA SACHARIDS

R. Bluäovský, Vlí potravinářského průmyslu, Praha

Při radiačním ošetřeni potravin a krmiv, dochází v případě sacharidických

složek, k interakci ionizujícího záření s monosacharidy, oligo a polysacharidy a

to jak v pevném stavu, tak v roztoku. Jedná se hlavně o glukózu, sacharózu, škrob

a celulózu. Výtěžky radiolytických produktů i mechanismus jejich tvorby závisejí

na formě, v které byl sacharid ozařován tj. v roztoku nebo v pevném /krystalickém/

stavu.

Radiolyza sacharidů v pevném stavu

Při radiolýze sacharidů v pevném stavu závisí výtěžky radiolytických produktů

na krystalické formě, obsahu vody a nezávisí na atmosféře při ozařování. Sacharidy

v krystalickém stavu jsou vůči záření extrémně citlivé, což se projeví velmi vyso-

kými G_, které podle předchozí manipulace s materiálem dosahují hodnoty 50 - 6O

/ C* - laktóza monohydrát/. Bezvodá O- a /3 -D-glukóza se degradují s počátečními

výtěžky G 23 a 17. Výtěiky radiační degradace závisejí na typu a dokonalosti

krystalové mřížky, což lze dokumentovat na příkladu bezvodé cx-D-glukózy. Při

D=59,6 kGy je G_= 24,5, při 920, kGy, kdy je krystalová struktura značně rozrušena,

klesne na 9,2. Lyofilizovaná cx -D-glukóza, od předchozího materiálu krystalografic-

ky nerozlišitelná, má počáteční G_= 7,2. Podobně se projevuje vliv velikosti částic,

kdy se zmenšující se velikostí klesá výtěžek G C 0 Q H . Na základě těchto a podobných

studií byl vysloven názor, že v krystalech sacharidů dochází k přenosu primárně

lokalizované energie po krystalové mříži. Tento přenos je usnadněn 3 rozměrnou sítí

vodíkových vazeb a je nejúčinnější v dokonalých krystalech. Radiačně-chemické výtěž-

ky reakcí pak přímo souvisí s úCinností přenosu energie. Vysoké hodnoty G_ pro

fruktózu /40/ a laktózu monohydrát /5O-6O/ vyplývají z řetězového mechanismu reakce.

Při ozařování komplexů sacharidů s aromáty byl pozorován rezonanční přenos energie

ze sacharidu na aromát, což se ve svém konečném důsledku projeví potlačením

radiačního rozkladu.

Z fyzikálně-chemických změn dochází u ozářených sacharidů ke snížení bodu

tání, změnám optické otáčivosti a u většiny sacharidů se objevuje absorpční maximum

v oblasti 260-285 nm, jehož intensita s časem klesá. Produkty radiolýzy jsou tvoře-

ny H 2, CO, C0 2, H 2O, CH 4, formaldehydem, acetaldehydem, acetonem, glyoxalem, malo-

naldehydem, dihydroxyaxetonem, aldonovými a uranovými kyselinami, deoxysloučenina-

mi atd. Radiačně-chemické výtěžky většiny těchto sloučenin nepřevyšují hodnotu 1.

Ozářením sacharidů v pevnéit1 stavu vznikají reaktivní oxidovatelné sloučeniny, což

se projeví poklesem pH při rozpouštění ozářené glukózy ve vodě nasycené kyslíkem.

Vzrůst obsahu kyselin byl pozorován i po okyselení nebo alkalizaci roztoku ozářené

glukózy, to svědčí o přítomnosti laktonů nebo esterů.

Radlolvza sacharidů ve vodných roztocích

Ve vodnjsh roztocích je situace odlišná, přímý účinek záření je nahrazen nepří-

mým účinkem produktů radiolýzy vody. Z nich nejreaktivnějším je -OH radikál, jehož

rychlostní konstanta reakce se sacharidy je řádu 10 9 M s " 1 a je o 2-3 řády vyšší

*než s e . Počáteční výtěžky degradace sacharidů ve vodných roztocích celkem nezávi-

sí na atmosféře nad roztokem, produkty radiolýzy a jejich vzájemné poměry se však

liší. »0H radikál rea^aje s C - H vazbou následujícím způsobem:
i i

H - C - OH- + «0H *• -C - OH
I i

Vzniklý radikál pak reaguje třemi základními způsoby:
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I. Dismutace

II. Dimerizace

III. Dehydratace
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1OH
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- OH
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n
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m

• CH

H -

i
- C -
1
OH
" +

C - OH H

1
c-
1
OH
H2O

t
l- C =

•1

Deoxykarbonylové radikály vzniklé reakcí III mohou dále podléhat dimerizaci,

dismutaci nebo saturaci z čehož vyplývá velká pestrost struktury radiolytických

produktů. Podobně jako při radiolýze sacharidů v pevném stavu, dochází ke snížení

optické otáčivosti, indexu lomu a absorpční spektra v UF oblasti jeví maximum me-

zi 260-270 nm. Toto maximum se přisuzuje malonaldehydu. Ozářením vodných roztoků

monosacharidů vznikají H 2, CO, C0 2, formaldehyd, malonaldehyd, glyoxal, aldonové

a uronové kyseliny, cukerné polymery a deoxysloučeniny. Kyslík zvyšuje výtěžky

karboxylových kyselin oproti vakuu 2-3 x. Při radiolýze oligo a polysacharidu k

již popsaným reakcím přistupuje štěpení glykosidické vazby. Např. při radioiýze

cellobiózy vznikají stejné produkty jako při radiolýze glukózy, navíc probíhá štěpeí-

ní /3 -1,4-glykosidické vazby za vzniku glukózy. Hodnoty G_ se pohybují mezi hodno-

tami 2 a 4, radiačně-chemické výtěžky produktů G p nepřevyšují hodnotu 1.

Radiolýza škrobu a celulózy

Ozářením těchto polysacharidu se stejně jako u mono a oligo-sacharidů mění je-

jich fyzikální i chemické vlastnosti. U škrobu při dávce 500 Gy dochází ke snížení

viskositym nad 50 kGy se již netvoří gel. škrobová zrna křehnou a rozpadávají se.

U ozářeného škrobu byla pozorována zvýšená reaktivita vůči 04 -amyláze.

Chemická analýza ozářeného škrobu prokázala H-f CO, C0_, glukózu, xylózu, arabinó-

zu, maltózu, erytrózu, maltózové oligosacharidy, deoxysacharidy, cukerné deoxykyse-

liny, kyselinu glukonovou, glukurcínovou,- mravenčí, octovou, šfcavelovou, malonovou,

glykolovou, jablečnou, glyoxalovou, vinnou, citrónovou, jantarovou, formaldehyd,

acetaldehyd, aceton, malonaldehyd, glykolaldehyd, glyoxal, glyceraldehyd, dihydroxy-

aceton a hydroxymetylfurfural. Hlavní podíl kyselin tvoří kyselina mravenčí. Výtěž-

ky karbonylových sloučenin nezávisí na atmosféře nad vzorkem při ozařování, záv.lsí

však na obsahu vody.

Chemickou analýzou byly v ozářené celulóze prokázány H.,, CO, COj. CH^, glukóza,

cekkibióza, kys. 2-oxoglukonová, xylóza, arabinóza, deoxysacharidy, malonaldehyd,

kys. mravenčí, štavelová, glukonová, glukuronová, formaldehyd, acetaldehyd a aceton.

Oxidační atmosféra při ozařování nemá prokazatelný vliv na kvalitativní složení pro-

duktů radiolýzy, Při sledování vlivu kyslíku na výtěžky radiolytických produktů bylo

zjištěno, že kyslík ve všech sledovaných případech výtěžky zvyšuje a to někdy až o

100 %. Přehled dosažených výsledků je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 1 Chemické a radiačně-chemické výtěžky některých produktů radiolýzy
celulózy v závislosti na atmosféře při ozařování

Látka

glukóza

xylóza

formaldehyd
malonaldehyd
kys.mravenčí

CHO + C 0
COOH

-CHOH-CH2_CHOH-
-CO-CHj-CHOH-

štepení řetězce

č ug g"1

°2

660

480

0,31

0,23

20

c umol

0,66

0,66
O,O29

0,028
-

kGy"1

N2

640

450

0,25

0,15

12

g"1 kGy"1

0,54

0,34

0,024

0,023
-

G

°2
39
31

0.1

0,031

4,2

G.4

6,4

0,28

0,27

12,1
/10 kGy/

N 2

38

29

0,08
O,O2

2,5

5,2

3,3

0,23

0,22

9,2

/10 kGy/

Hlavními produkty radiolýzy celulózy jsou tedy xylóza, kys. mravenčí, karbony-
lové a karboxylové skupiny vázané na řetězci polymeru. Uvedené střední hodnoty č
a G jsou vypočteny z lineární regresní rovnice v rozmezí 0 - 130 kGy. Všechny sle-
dované závislosti, s výjimkou xylózy, l.ze s omezením na počáteční narůst, vyjádřit
rovnicí přímky. Závislost chemického výtěžku xylózy na dávce přibližně odpovídá
kinetice I. řádu s následnou reakcí. Malé rozdíly ve výtěžcích je možno vysvětlit
na z-ákladě reakce kyslíkových radikálů s povrchem materiálu, velké rozdíly /např.
u COOH skupin/ pak přímým vstupem kyslíku do reakce. Např. pro vznik COOH skupin
se předpokládá následující reakce

R - CH - OH + 0, R - CH - OH
00.

H - COOH + •OH

Při radiačním ošetření potravin a krmiv bohatých na sacharidy vznikají malá

množství toxických či potenciálně zdravotně závadných látek jako jsou formaldehyd,

malonaldehyd a deoxysacharidy. Jejich koncentrace je však velmi nízká /řádově

rog/kg při běžně aplikovaných dávkách/. Výtěžky zjištěné na základě experimentů

s čistými látkami není však možno beze zbytku aplikovat na tak složité směsi jako

jsou potraviny a krmiva. Vlivem následných reakcí s ostatními složkami a přítomnos-

ti lapačů radikálů, jsou výtěžky těchto látek nižší. Naopak u krmiv lZe ozářením

zvýšit jejich stravitelnost vlivem snížení molekulové hmotnosti vysokomolekulárních

látek a rozrušením jejich terciální struktury, jak bylo prokázáno pokusy s celulo-

lytickými enzymy houby Trichodernia viridae a bachorovými enzymy "in vitro".
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VLIV STERILIZAČNÍCH DÁVEK IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA OBSAH VITAMINU A, B 1 a B^

VE SMĚSÍCH ZALOŽENÝCH NA OBILNINÁCH

J. Mňuková, T. Haníš, Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Využití ionizujícího záření k sterilizačním účelům nachází stále širší uplatně-

ní v nejrůznějších .oblastech lidské činnosti. Také při chovu vysoce kvalitních

laboratorních zvířat pro současné potřeby biomedicínského výzkumu je sterilizačn!

postup jedním z kritérií určujících kvalitu chovných zvířat a proto je tomuto

postupu věnována stálá pozornost. Při sterilizaci krmiva je sterilizační postup

hodnocen nejen podle své účinnosti v likvidaci nežádoucích mikroorganizmů, ale

současně také podle dopadu na nutriční kvalitu, fyzikální vlastnosti, skladovatel-

nost ošetřených diet a jistě také podle energetické a ekonomické náročnosti.

Ve většině těchto parametrů se tradiční tepelné a chemické postupy jeve méně

výhodné než využití ionizujícího záření. Chemické postupy navíc zanechávají mnohdy

toxická či jinak nevhodná rezidua a široce rozšířené autoklávovánl kromě nežádou-

cích vlivů na fyzikální vlastnosti ošetřených diet, snižování biologické využitel-

nosti bílkovin a značnou destrukci řady nutričně významných složek např. vitaminů

/92 % riboflavinu, 30 % thiaminu a 50 % vitaminu A/ způsobuje současně hromadění

destrukčních produktů na př. inaktivovaných forem různých vitaminů v tepelně

ošetřených dietách, přičemž biologická aktivita těchto látek je mnohdy dosud nezná-

ma.

Z těchto důvodů se radiační sterilizace jako postup výrazně šetrnější a také

standardnější může dobře uplatnit v oblasti sterilizace krmiv pro laboratorní zvířa-

ta i ve speciálních případech v oblasti humánní výživy. Pozitivní výsledky aplika-

cí sterilizačních dávek v chovech laboratorních zvířat je možno považovat současně

za průkazné potvrzení zdravotní nezávadnosti tohoto relativně nového postupu.

Tato práce se zabývá vlivem radiační sterilizace na stabilitu vitaminů A, B, •

a B_ v krmných směsích založených na obilninách /tab. l/v průběhu skladování.

Diety určené k radiační sterilizaci byly baleny v polyethylenových sáčcích.

Dávky použitého záření byly 25 kGy - dieta I. a 50 kGy - dieta II. Diety byly dále

skladovány 79 dní při pokojové teplotě 2,7°C a za volného přístupu vzduchu. V mě-

síčních intervalech byly odebírány vzorky a stanoveny obsahy vitaminů A, thiaminu

a riboflavinu jak u diet radiačně očetřených, tak u diet nesterilovaných. Výsledky,

které jsme obdrželi jsou uvedeny v tabulkách č. 1 - 5 .

Obsah vitaminu A po radiační sterilizaci se snížil u diety I./ošetřené 25 kGy/

o 12 %, u diety II. /ošetřené 50 kGy/ o 35 %. Během doby skladování /tj. 79 dnů/

pak došlo k poklesu tohoto vitaminu u diety I. o 7 % jak u ošetřeného tak i neošetre-

ného vzorku. U diety II. poklesl u neošetreného vzorku o 21 %, zatímco u ošetřeného

radiací jen o x5 %.

Thiamin poklesl po radiační sterilaci o 7 % u první diety a o 22 % u diety

druhé. 3ěhem doby skladování se v prvé dietě snížil obsah thiaminu u neošetreného

vzorku o 20 % u vzorku radiačně sterilovaného jenom o 13 %. U diety druhé došlo bě-

hem skladování ke snížení obsahu thiaminu u oSetřeného i neošetreného vzorku asi

o 25 %.

Riboflavin byl ze všech skladovaných vitaminů nejstabilnější. Během radiační

sterilace poklesl u obou diet pouze o 6 % a po 79 dnech skladování u prvé diety

o 8 % a u diety druhé o 19 % /u ošetřených i neošetrených vzorků/.

Na základě získaných výsledků můžeme říci, že u diety I. jsme nenašli výraz-

nější rozdíly mezi obsahy sledovaných vitaminů u vzorků nesterilovaných a vzorků,

které prošly radiační sterilací. Mírné kolísání nalezených hodnot může být způso"
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beno také případnou nehomogenitou krmné diety. Dále je třeba vzít v úvahu, že
chyba stanovení jednotlivých vitaminů může podle ČSN /56 0053, 56 0052, 56 0054/

+ 10 %.

U diety II.,kde bylo k radiační sterilizaci použito vyšších dávek záření, byl

pak u radiačně sterilovaných vzorků mírný pokles vitaminu A a thiaminu. Tyto ztrá-
ty jsou však v porovnání ke ztrátám způsobených autoklávováním menší, a to zejména
u thiaminu /radiační sterilizací 22 %, autoklávováním více než 8O %/.

Během skladování byl pokles sledovaných vitaminů u diet radiačně sterilova-

ných stejný nebo dokonce menší nežli u diet nesterilizovaných.

Tabulka 1 Složení diet

hrubý protein %

tuky %
vláknina 8

popel %
BNLV %

sodík g/kg
draslík g/kg
vápník g/kg
fosfor g/kg

hořčík g/kg
chloridy g/kg

vitamin A mg/kg

vitamin B^ mg/kg

vitamin B 2 mg/kg

dieta č. I.

21,5

4,4

1,9
5,1
55,4

3,7

5,1

9,8

7,0

1.3
4,8

4,9

29,8

13,6

dieta č. II

18,8

12,0
2,3

4,5

• 53,1

3,2

7,8

6,0

5,3

1,4 .

3,8

22,7

23,9

3,9

Tabulka 2 Změny sušiny během

Dny skladování

dieta č. I
nesterilovaná

radiačně
oSetřená /25 kGy/

dieta č. II.
nesterilovaná

radiačně
ošetřená /50 kGy/

skladování

0

11,7

11,4

9,3

9.3

27

10,

10,

8,

8,

v %

4

5

6

2

obsahu vody

51

9,8

9,0

7,3

7,3

79

9,

9,

7,

7,

7

O

7

7
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Tabulka 3 Změny vitaminu A

Dny skladování

dieta č. I.
nesterilovaná

radiačně
ošetřená /25 kGy/

dieta č. II
nesterilovaná

radiačně
ošetřená /50 kGy/

během

0

4,9

4,3

22,7

14,7

skladováni /mg/kg/

27

4,8

4,2

20,4

13,6

51

4,7

4,2

19,4

13,1

79

4,

4,

17,

12,

6

0

9

5

Tabulka 4 Změny thiaminu během skladování /mg/kg/

Dny skladování

dieta č. I.
nesterilovaná

radiačně
ošetřená /25 kGy/

dieta č. II

nesterilovaná

radiačně
ošetřená /50 kGy/

0

29,8

27,8

23,9

18,6

27

28,3

26,4

23,6

17,9

51

26,3

25,8

23,0

17,0

79

23,8

24,2

18,1

13,7

Tabulka 5 Změny riboflavinu

Dny skladování

dieta č. I.

nesterilovaná
radiačně
ošetřená /25 kGy/

dieta č. II.

nesterilovaná
radiačně
ošetřená /50 kGy/

během

0

13,6

12,8

3,9

3,7

skladování

27

13,2

12,3

3,9

3,6

/mg/kg/

51

13,1

12,1

3,4

3,3

79

12,

11,

3,

3,

3

8

1

O
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VLIV IONIZUJÍCÍHO ZŽftENÍ NA STABILITU VITAMINU A a E V KRMNÝCH PŘÍPRAVCÍCH

M. Toulová, B. Písaříkova, I. Herzig, J. Hampl

Výzkumný ústav- veterinárního lékařství, Brno

Mléčná krmná směs Selasan byla pro výživu raně odstavených selat vybraných

repopulacnich stanic sterilizovaná gama zářením /25 kGy/.k zabezpečení mikrobiální

čistoty. 0 změnách takové a proteinové složky krmné směsi po radiační sterilizaci

jsme referovali na předchozích seminářích a předložená sdělení na ně navazuje.

Z vitamínů, jimiž jsou obohacovány krmné směsi, je k záření velmi citlivý vitamin

A. Pokles jeho obsahu je závislý na velikosti radiační dávky a na synergickém

působení oxidačních produktů tuků. Rovněž vitamin E přirozeného původu /tj. neeste-

rifikované tokoferoly/ je vůči záření značně labilní; v krmných směsích pro prasa-

ta je uváděn až 60 % úbytek po dávce 50 kGy. 0 ztrátách syntetického octanu alfa-

tokoferolu ozářením nejsou údaje jednoznačné.

Stabilita vitaminů A a E byla sledována v mléčné krmné směsi Selasan, dále

v doplňku biofaktorů /medikovaný premix specificky účinných látek/ pro tuto krmnou

směs a v koncentrátech jednotlivých vitaminů určených k přípravě-doplňku biofaktorů.

Vliv ionizujícího záření byl ověřován u těchto produktů:

1. Rovimix A 500, výroba Hoffmann-La Roche, deklarovaný obsah vitaminu A 500.000

m. j• .g .

2. Octan vitaminu A obdukovaný, výroba Slovakofarma, Hlohovec, obsah dle PN

335.000 - 375.OOO m.j. .g"1.

3» Vitamin E 33 % koncentrát na siloxidu, výroba Slovakofarma, Hlohovec, obsah

dle PN 33-35 % octanu tokoferolu.

4. Doplněk biofaktorů, výroba Farmakon, má obsahovat v 1 g 4000 m.j. vitamínu A

/Rovimix A 500/ a 2,5 mg vitaminu E.

5. MKS Selasan, výroba MP Příšovice, má obsahovat v 1 kg 80 000 m.j. vitamínu A

a 50 mg vitamínu E.

Každý vzorek byl po promíchání rozdělen na dvě části. Vitamínové koncentráty

byly plněny do PE lahviček, doplněk biofaktorů a Selasan do dvojitých PE sáčků

uzavíraných zatavením. Jedna část vzorků byla ozářena ve SVÚT CRT Veverská BÍtýš-

ka Co, dávkou 25 kGy, druhá část zůstala neozářene.. Vzorky byly skladovány

90 dnů, což odpovídá záruční doba MKS Selasan. Obsah vitaminu A byl stanoven v

obou koncentrátech a v doplňku biofaktorů dle ON 46 7OO2 v MKS Selasan dle CSN

46 7013. Obsah vitamínu E v koncentrátu byl stanoven po zmýdelnění a extrakcí do

hexanu spektrofotometricky,v. doplňku biofaktorů a ve směsi Selasan stejným postupem

včetně chromatografického dělení na tenké vrstvě .

Ozářením koncentrátů vitamínu A došlo k malému snížení obsahu u Rovimixu

A 500 o 1,32 %, u octanu A obdukovaného o 1,81 % /graf 1/. Po dobu skladování

byl pozorován přirozený úbytek vitamínu A u obou neošetrených preparátů, nepatrně

větaí u tuzemského, líbytek nejeví zřejmý vztah k ozáření. V doplňku biofaktorů

byl zaznamenán po ozáření úbytek 4,4 % vitamínu A, v dalších sledovaných časových

intervalech byl obsah v ozářeném vzorku vždy nižší než v neozářeném. Ozářením směsi

Selasan byl zjištěn úbytek 9 % vitamínu A.

Ve sledovaném doplňku biofaktorů i v MKS Selasan byl použit Rovimix A 500.

Tento přípravek z dovozu je postupně v doplňcích biofaktorů nahrazován tuzemským

obdukovaným vitaminem A<. jenž v rozsáhlých pokusech na zvířatech vykázal rovnocen-

nou biologickou účinnost. V MKS Selasan tuzemský vitamín A dosud používán nebyl.
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Na základě dosažených výsledků lze soudit, že ozářením vzniknou ztráty vitamínu

A obdobně jako u Rovimixu A 500. Je třeba upozornit, že čs. koncentrát obsahuje

část volného, neobdukovaného vitamínu A /max. 5 %/, který má být při běžném sklado-

vání stabilní asi po 6 měsíců. Ionizující záření však může pro stabilitu volného

vitamínu A, zvláště ve vysokotukové dietě, jisté riziko ztrát představovat.

Ve sro fnání s literárními ildaji o tepelné sterilizaci krmiv je ionizující zá-

ření k vitamínu A šetrnější. Ztráty jsou však ovlivňovány oxidačními produkty tuků,

jejichž množství, jak jsme rovněž dříve prokázali, ozářením vysokotukové diety

vzrůstá.

Po ozáření 33 % koncentrátu vitamínu E byly zjištovány hodnoty, které po celou

dobu sledování kolísaly kolem deklarovaného rozmezí, Bez zřejmé souvislosti s

ošetřením radiací, /graf 2/. Analogické nálezy uvádí VAN KOOIJ, který v dobře

obdukovaném koncentrátu alfa-tokoferolacetátu nezaznamenal ztrátu ani po radiační

dávce 50 kGy. V doplňku biofaktorů klesl ozářením obsah vitamínu E o 3,19 %. Vliv

ozáření je ve srovnání s 33 % koncentrátem již znatelný ve všech sledovaných

časových intervalech; ozářený vzorek má vždy nižší obsah vitamínu. Je patrný

i značný časový líbytek během skladování po 90 dní, větší u ozářeného vzorku. Zřej-

mě se uplatnila interakce dalších látek v premixu /mikroelementu/, které mohou

svůj destrukční vliv na vitamin E projevit a ozářením snad i zvýšit. Stav vitamínu

E v MKS Selasan po ozáření a během 90 dní lze obtížně posuzovat pro vysokou varia-

bilitu výsledků v tomto materiálu /V=sll,7 %/, výrazně však ovlivněn nebyl.

Působení mikroelementu je zmenšeno rozředěním premixu ve směsi /2 %/. Lze předpo-

kládat, že iíbytek vitamínu E v MKS Selasan ozářením by neměl být větší než v samot-

ném doplňku biofaktorů /kolem 3 %/.

Vitamín E v MKS Selasan je prakticky výhradně syntetický alfa-tokoferolacetát.

V krmných směsích s převahou přirozených tokoferolů by však bylo nutno počítat s

mnohem vyššími ztrátami ozářením.

.Na základě zjištěného částečného narušení sledovaných vitamínů A a E v krmných

přípravcích a v kompletní MKS Selasan účinkem ionizujícího záření, lze navrhnout

některá technologická opatření, jež by zároveň tlumila rozvoj oxidačních pochodů

v tukové složce krmiva, a to:

1. účinnou evakuaci snížit obsah vzduchu v obalech s dávkami krmiva,

2. zařadit přídavek antioxidentu do doplňku biofaktorů, pro MKS Selasan,

3. omezit vliv těžkých kovů a jodidu z minerálního doplňku krmiva /obdukcí/,

4. dodržovat exspirační lhůtu doplňku biofaktorů pro MKS Selasan před zapracováním

do krmné směsi a vytvářet podmínky pro zkrácení doby skladování doplňku na

minimum.

Poznatky o ztrátách vitaminů i doporučená opatření mohou být uplatněny nejen

v konkrétním případě MKS Selasan a doplňku biofaktorů pro tuto krmnou směs,nýbrž

i pro další krmiva, jež budou sterilizovaná ionizujícím zářením.
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APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁ"ŘENÍ PŘI OŠETŘOVÁNÍ MASA

J. Sedláčková, Ústav jaderného výzkumu. Řež

Maso jako tradiční součást potravy člověka patří mezi neúdržné potraviny

a bez dalších konzervačních zásahů není možné ho uchovat déle než po dobu několika

dní. Proto ode dávna se člověk snažil tuto.pro něj nepostradatelnou potravinu kon-

zervovat, a to at již se jednalo o klasické způsoby jako je solení, nakládání do

láku, uchovávání za chladu nebo uzení. V moderní době k tomu přistupují další způ-

soby prodloužení uchovatelnosti masa a to konzervace zvýšenou teplotou s pasterac-

ními nebo sterilačními účinky, dále teplotou sníženou a to na chladírenské nebo

mrazírenské hodnoty. Všechny tyto procesy jsou ovšem energeticky velmi náročné.

V dnešní době,kdy na celém světě se ukazuje nutnost snižovat spotřebu klasických

druhů energií se stává nadějnou konzervační metodou využití ionizujícího záření.

Výzkum v oblasti využití ionizujícího záření u potravin se datuje již od

40. let. Srovnání energetické náročnosti různých procesů při skladování masa po

dobu 4 týdnů ukazuje tabulka 1.

Proces

Chlazení
Radurizace + chlazení

Zmrazovaní
Tepelné zpracování

Radapertizace

Energie kJ/kg

17 760

17 860

46 600

20 180

14 26O

%

125

125

3 27

142

100

Nové možnosti v uplatnění výsledků ozařování potravin se otevřely v poslední
době především proto, že spojená komise odborníků FAO, IAEA a WHO vyhlásila po mno-
ho letech ověřování a výzkumů, že potraviny ozářené dávkou do 10 kGy je možno po-
važovat za zdravotně naprosto nezávadné.

Tabulka 2 Aplikace radiační konzervace u masa a některých dalších přísad

Dávka Potravina Důvod

Nad 10 kGy Maso, důbež, ryby Zajištění dlouhodobého skladování při
pokojové teplotě

Koření a další spe- Minimalizace kontaminace potravin
ciální přísady

Pod 10 kGy Maso, drůbež, ryby Prodloužení chladírenského skladování
při 3°C

Zmrazené maso, drůbež,
vejce a další včetně
krmiv s možným vý-
skytem patogenů Zabránění onemocnění

Maso a další potravi- Zabránění peirazitárr.ím onemocněním
ny přenášející para-
zity

Ozařování masa zahrnuje široké dávkové rozmezí. Aplikace dávek nad 10 kGy
z důvodů zjištění neomezené skladovací doby při pokojové teplotě se provádí u
masa a drůbeže především pro vojenské účely. Aby tento konzervační zásah byl
účinný vyžaduje dodržení následujících podmínek:

- dávka musí být dostatečná pro zničení většiny radiorezistentních mikroorganismu
obsažených v produktu.
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- balení produktu musí být takové, aby zabránilo mikrobiální kontaminaci po ozáře-

ní, nežádoucím chemickým reakcím se vzdušným kyslíkem a ztrátám vlhkosti,

- inaktivaci enzymů přítomných v produktu.

Radapertizovaná šunka byla použita pro stravování kosmonautů v projektu Apolo,

dále pro sovětské a americké kosmonauty při vesmírném projektu Sojuz-Apolo. Při

letu Kolumbia jedli američtí kosmonauti ozářené hovězí, vepřové a uzené krůtí ma-

so. Radiačně sterilizované pokrmy byly podávány i pacientům se sníženou imunitou.

Použití dávek pod 1O kGy je účinným způsobem retardace mikrobiální zkázy

čerstvého masa při chladírenských teplotách. Nezabrání však změnám barvy a tvorbě

exudátu. Zabránit těmto změnám je možno kombinací vakuového baleni, použitím fos-

fátů k zabránění tvorby exudátu. Fosfáty mají také příznivý vliv pro zachování

barvy. Vakuové balení zabraňuje také oxidaci lipidů. Samotné skladování masa při

chladírenských teplotách nezabrání růstu psychrofilních mikroorganismů. Hlavním

původcem kažení čerstvého masa pocházejí z rodu Pseudomonas. Tato skupina mikro-

organismů je relativně senzitivní k záření. Jejich hodnota dávky D 10 je od 20 do

50 kGy. Dávka 0,5 až i kGy může dostatečně redukovat populaci na velmi nízkou

úroveň.

V poslední době se hledají další směry vedoucí ke snížení nákladů souvisejících

s ozařováním. Hledají se tedy možnosti kombinovaných procesů ozařování a aplikace

některých dalších zásahů, což má za následek aditivní nebo i synergický efekt.

Jde např. o kombinace s teplem, přidáním některých chemických látek, nebo i anti-

biotik.

Významným aspektem, který také ovlivňuje výzkum v oblasti ozařování masa, je

snaha snížit obsah dusitanů v masových konzervách a polokonzervách. Dusitany,

které hrají svou roli ve vybarvení masa a v zabránění růstu Clostridia botulinum,

tepelným opracováním produktu přecházejí na nitrosaminy, které jsou karcinogenními

látkami. Proto např. probíhají ve světě výzkumy s cílem snížit obsah dusitanů

jen na množství potřebné pro vybarvení masa a inaktivaci Clostridia zajistit kombi-

novaným zásahem radiačním a tepelným.

Dalším z důvodů ozařování masa nízkými dávkami je přítomnost některých para-

zitů v mase. V USA se vyskytuje problém výskytu trichin ve vepřovém mase. U nás

se trichiny v mase v podstatě nevyskytují. U nás je ovšem značným problémem tzv.

uhřivost masa, což znamená výskyt boubelí tasemnic. Dávky 0,1 až 0,2 kGy zastavují

vývoj těchto boubelí.

Další možnou aplikací při ošetření masa a masných výrobků je možnost přidávat

sterilní přísady. Koření a další přísady bývají totiž značně kontaminované a v

prostředí příznivém pro růst dochází k pomnožení těchto mikroorganismů. U nás

v současné době není do masných výrobků přidáváno koření v naturálním stavu, ale

ve formě extraktů vázaných na vhodném nosiči, které se dovážejí ze zahraničí.

V ČSSR byly také prováděny experimenty s ozařováním masa. Výzkumný ústav

masného průmyslu v Brně a další výzkumná pracoviště se zabývala ozařováním

konzerv a pciokonzerv z důvodů prodloužení skladovací doby při chladírenských a

pokojových teplotách. Dále byla zkoumána možnost zlepšit mikrobiální obraz polo-

konaerv přídavkem sterilních přísad. Z toho důvodu došlo také k ozařování koření

a želatiny.

Možnosti úpravy uhřivého masa se sledovaly u nás již v roce 1964. Výsledky

experimentů při ozařování hovězího masa s přítomností boubelí Cysticercu bovis

a vepřového s přítomností Cysticercus cellulosae se ukázaly jako velmi slibné.

K úplné devitalizaci cysticerků bylo zapotřebí dávek 4 až 5 kGy záření gama.

Další separátní ověřovací pokusy probíhaly i v minulém roce.
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Ve VÚP v Bratislavě byly v poslední době ukončeny ověřovací experimenty ozařo-

váním kuřat z důvodů prodloužení skladovací doby s možností skladování při pokojové
nebo chladírenské teplotě. Výsledky ukázaly, že tato cesta je schůdná pro potlače-

ní výskytu salmonel, které v poslední době jsou příčinou vzrůstajícího počtu alimen-

tárních chorob na celém světě. Ozařování masa má ještě mnoho nevyřešených nebo ne-

dořešených problémů, takže se mnohdy zdá, že tato technologie není příliš nadějnou.

Přesto existuje ve světě množství pracovišt, které se touto problematikou nepře-

tržitě zabývají po mnoho let. Hledají se cesty jak snížit nebo zabránit negativním

účinkům záření a současně snížit ekonomické náklady. Zdá se, že kombinované metody

by mohly být tím optimálním řešením.
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ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V CHOVU LABORATORNÍHO POTKANA V SEKTORU

BEM FglT ČSAV

Z. Burda, J. Lachout, Fyziologický Ustav ČSAV, Praha

V sektoru BEM Fgú ČSAV je radiační sterilizace krmiva, podestýlky, gázy,

chirurgických nástrojů, laboratorního skla, termolabilních plastických hmot a

v menší míře i dalších pomůcek potřebných pro izolátorovou techniku a bariérové

chovy laboratorního potkana a myší, pravidelně užívána již dva roky. Za toto obdo-

bí naše pracoviště 2ískalo celou řadu praktických zkušeností s obalovými materiá-

ly, se změnami nutriční hodnoty sterilizovaných diet, s odolností námi používa-

ných materiálů vůči gama-záření včetně některých negativních změn jejich fyzikálně-

chemických vlastností, s manipulací a skladováním radiačně ošetřených materiálů i

jejich racionálním využitím v chovu. Na podkladě literárních údajů a našich vlast-

ních rozborů máme zvoleny.dvě dávky. Pro bariérové chovy jsou všechny materiály

ozařovány dávkou 25 kGy a pro izolátory, kde jsou umístěna asociovaná zvířata, je

zvolena 'dávka 50 kGy. Výsledky bakteriologického vyšetření pravidelně prováděného

u sterilizovaného materiálu v průběhu zmíněných dvou let hovoří ve prospěch ra-

diační sterilizace. Naše laboratoř odebrala 116 vzorků, z nichž 109 bylo negativ-

ních a jen 7 pozitivních. Radiační sterilizací pomocného materiálu pro izolátory

se nám podařilo významně zracionalizovat práci v izolátorové technice. Radiační

sterilizaci nám jako servisní službu bez dopravy provádí SVÚT Centrum radiačních

technologií Veverská Bítyška v množství 1200-1500 kg za měsíc a tíWVR Hostivař

asi 100-300 kg měsíčně.

Obaly a obalová technika

Po odzkoušení polyetylénu /PE/, polypropylenu /PP/, Mikrotenu a Svitamidu

jsme po zvážení pracnosti a energetické náročnosti kombinovaných sterilizačních

postupů dospěli k závěru, že PE folie tlouštky 0,1 /případně 0,15/ mm dostatečně

vyhovuje našim požadavkům. Sterilizační dávky 25 a 50 kGy téměř nemění jejich fy-

zikálně-chemické vlastnosti, má dobrou svařovatelnost, je levná a na našem trhu

nejdostupnější. K uzavírání PE sáčku používáme impulsní svářecí přístroj skládají-

cí se ze zdrojové jednotky IZ 3 A-l a svářecího agregáru IS 52, který vyrábí Závody

elektrotepelných zařízení n.p. Praha závod Rychnov u Jablonce nad Nisou. Přístroj

je třeba pravidelně udržovat, zejména vyměňovat odporový topný pásek a sklotextilní

izolaci svářecích čelistí. V závislosti na tlouštce svařovaného materiálu musíme

před svařováním nastavit reostatem vhodnou teplotu a pevnost svárů vyzkoušet me-

chanicky. Na svářecím přístroji lze svářet sáčky pouze do šíře 500 mm a jeho kon-

strukce není vhodná pro velké serie. Plnění PE sáčků patří mezi časově i prostorově

náročné činnosti, proto probalení více než tunových množství je namístě uvažovat

o nákupu automatické balící linky.

Ozařované materiály

1/ Peletqvané .diety1

Zatavujeme je do PE sáčků 200x350 mm nebo 400x600 mm tlouštky 0,1 mm a necháme

sterilizovat dávkami 25 a 50 kGy. Za barieru sáčky prokládáme prokládací vanou

naplněnou roztokem formalínu a do izolátoru prokladačem, který sterilizujeme

aerosolem kyseliny peroctové. Poškozené netěsné sáčky jsou před touto operací

vyřazeny. PE sáček slouží jako skladovací obal až do doby, kdy je dieta podána

zvířatům. V izolátoru je ještě použit pro transport použité podestýlky zpět do

vnějšího prostředí.
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2/ Podestýlka

a/ V současné době v bariérových chovech používáme hobliny z měkkého dřeva. Zatavu-

jeme je do PE sáčků a vkládáme jako výplň k zataveným sáčkům s krmivem do

standardní kartónové krabice na radiační sterilizaci. Sterilizační dávka je

25 kGy.

b/ Pro izolátory jako steliva užíváme buničitou vatu v přířezech nebo kotoučích.

Zatavujeme ji do dvou PE sáčků a volíme dávku 50 kGy.

3/ Gáza podle potřeby nastřihnutá do čtverců, plenek nebo v roličkách je určena pře-

vážně pro chirurgický izolátor, kde slouží k ošetření mláäat vybavených hysterekto-

mií. Je zatavena stejně jako buničina ve dvou sáčcích a ošetřena dávkou 50 kGy.

4/ Chirurgické nástroje, injekční stříkačky, jehly, kanily, laboratorní sklo a

další materiál, který je v izolátorech používán k hysterektomiím nebo k odchovu

laboratorních potkanů umělou výživou, je balen stejně jako v předchozích přípa-

dech. Necháme jej ošetřit dávkou 50 kGy. Výhodné'pro naši práci je to, že jej mů-

žeme skladovat mimo izolátor a po proložení /za 30-40 minut/ ihned použít.

5/ Destilovaná voda v NTS lahvích o objemu 1000 cm , jejíž použití v současné do-

bě ověřujeme, je určena jen pro izolátory a necháváme ji sterilizovat 50 kGy.

Výhody a přednosti radiační sterilizace jsou z našeho hlediska následující:

1/ Vysoká spolehlivost z bakteriologického hlediska.

2/ Radiační sterilizaci diety je z nutričního hlediska šetrnější a zejména pro

odstavčatá z mechanických důvodů výhodnější.

3/ Možnost dlouhodobého skladování a prodloužení skladovací doby u diet.

4/ Úspora elektrické energie a pracovní síly na autoklávování.

Nevýhodným se z našeho hlediska jeví:

1/ Vysoká cena za sterilizaci.

2/ Problémy s obalovou technikou.

Na využití radiační sterilizace nejen v izolátorové technice, ale i v barié-
rových chovech laboratorních potkanů a myší se v našem sektoru intenzivně pracuje-
Ukazuje se, že naše předpoklady se naplňují, avšak bude třeba dlouhodobě prověřo-
vat, kontrolovat a vyhodnocovat výsledky, které dosáhneme, abychom radiační ste-
rilizaci jako moderní a velmi efektivní metodu mohli-zavést na našem pracovišti
v širokém měřítku.
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VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ PŘI NIČENÍ SK. ADIŠTNÍCH ŠKBDCS A ZLEPŠENÍ MLÝNSKO-

PEKA"RENSK?CH VLASTNOSTÍ OBILOVIN

P. Podaný, M. Přibáň , Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb, k.u.o. PeSky

V souvislosti s ochranou životního prostředí a stoupající rezistencí některých

druhů hmyzu proti chemickým preparátům se přechází u nás i ve světě k širšímu vy-

užití tzv. integrovaného způsobu boje. Otázky využití různých druhů ionizujícího

záření pro boj se skladištními škůdci a zlepšení kvality obilovin byly předmětem

řešení VtÍKPS Pecky v minulé pětiletce. Tyto problémy byly řešeny ve spolupráci s

Entomologickým ústavem ČSAV, Ústavem organické chemie a biochemie ČSAV a Institutem

hygieny a epidemiologie.

Zkoušeny byly biologické účinky jednotlivých druhů záření, vliv záření na

pohlavní orgány a průběh ovogeneze, sledován vývoj ozářených brouků do generace

F 2, vliv záření na jednotlivé druhy a stadia pilousů, vliv vysokých dávek na

rychlost a průběh mortality, vliv stáří imág na průběh sterility a mortality a

další šetření.

Vlastní pokusy i závěry z literárních pramenů dokazují, že dávka 30 krad

+ 10 % jsou dostatečnou dávkou pro zničení nebo alespoň sterilaci všech u nás zná-

mých skladištních škůdců s výjimkou roztočů. Tato dávka záření zničí nebo steri-

luje všechny škůdce do 45 - 50 dní po ozáření. Dávky pro jednotlivé škůdce

jsou uvedeny v tabulce 1.

Sterilní brouci po ozáření až do svého úhynu konzumují zhruba poloviční dávku

potravin a tím snižují způsobené škody. Rozdíl mezi opakovaným a kontinuelním

ozářením u pilousů, trojatců, lesáka surinamského a Trogoderma granarium při ozá-

ření dávkou v intervalu do 3 dnů pozorován nebyl. Při zvyšování intervalu mezi

jednotlivými ozářeními nad 3 dny dochází již k částečné regeneraci somatických

a pohlavních buněk a výsledný efekt ozáření není již stejný.

Pokles trvalosti sterility a mortality zjištěn nebyl, dochází však k opožáo-

vání vývoje generace F. při vyšších dávkách záření zhruba o 7 - 10 dní.

U trojatců a některých dalších brouků byl pozorován efekt stimulačního účinku

nízkých dávek záření /1-2 krad-, který zvyšoval populaci v generaci F, o 5 - 10 í.

Při zjišťování možnosti použití metody vypouštění sterilního hmyzu do normál-

ní populace bylo zjištěno, že dávka SD 1OO a LD 100 u většiny skladištních škůdců

je si velmi blízká a proto při použití sterilizační dávky dochází k silnému sníže-

ní životnosti vysazeného hmyzu. Vlastní sterilizační efekt se začíná projevovat

při poměru sterilních pilousů k nesterilním 1 : 4 , průkazněji však 1 : 16. Podob-

ně je tomu i u trojatců. U lesáka skladištního je tento poměr 1:4, průkazněji až

1:19> Použití substerilní dávky u brouků, '.-.teří byli vypuštěni do normální popu-

lace vede ke zvýšení počtu jedinců v generaci F 1 a tím i ke značným ztrátám

obilovin v důsledku požerků.

Podobně jako u brouků, tak i u skladištních zavíječů a to skladištního

a paprikového byl zkoušen vliv záření na sterilační účinky, inhibici vývoje

jednotlivých stádií, mortalitní účinky a výskyt detektivních jedinců.

V pokusech jako substrát byl použit pšeničný šrot ve směsi se sušenými kvas-

nicemi. Z výsledných sterilizačních účinků lze konstatovat, že dávka 15 krad a vý-

še potlačuje líhnutí dospělých v generaci F, . Při mikroskopické klasifikaci ovarií

se u dávky 15krad objevují prvé příznaky tvorby normálních vajíček.
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Tabulka 1

Druh škůdce Hodnoty

V krad

Sitophilus granarius L.
Pilous černý

Sitophilus oryzae li.
Pilous rýžový

Sitophilus zeamais Motsch.
Pilous Kukuřičný

Tribolium confusum Duval.
Potemník skladištní
T. castaneum Herbst.
Trojatec rezavý

T. destructor Uytenb.
Troj stec ničivý

Oryznephilus surinamen-
sil L
Lesák skladištní
Rhizopartha dominica F.
Korovník obilní

Tenebrio Molitor L.
Potemník moučný

Trogoderna granárium
Ever.
Kožojeo. obilní

Acanthoscelides obsole-
tum SAY.
Zrnokaz fazolový

Bruchus lentis Frol
Zrnokaz čočkový

Lemophleus ferrugineus
St.
Lesák moučný

Dermestes lardarius L.

LD 100

10

7,5

8

14

18

14

18

30

15

20

25

25

10

20

LD 50

i m á g

7

5

4

6

7

6

9

9

4

5

_

2

9

SD 100

a

8,5

7,5

7

9

8

8

15

16

9,5

14

23

9

9

16

SD 50

5

3,5

3

5

5,5

6

7

8

3

4

6

3

2

6,5

LD 100

larvy

8

-

-

4,5

6

4

5

_

8

8

-

6

LD 100

kukly

9

-

-

7,5

—

5,5

6

„

1

-

-

U kukel při ozáření 20 - 25 krad se vylíhlí jedinci dále rozmnožují, i když
jejich výskyt v generaci F x se redukuje a stoupá počet defektních jedinců.
Housenky při dávkách 15 krad se ještě kuklí, ale přechází do stadia jedince
pouze 18 - 27 %. Výrazně mortalitní účinky byly pozorovány jen u vajíček a to u
vyšších dávek, kde závislost na stáří je zřejmá.

Vzhledem k dosaženým kladným výsledkům byla provedena ekonomická studie,
která předpokládala variantní použití kobaltového zářiče ve stabilním nebo
mobilním provedení anebo ozařování obilí pomocí urychlených elektronů. I přes
slibné výsledky se realizace v tomto 'stadiu dostala do období zvyšujících se cen
energie i zářičů a vzhledem k tehdy dováženým chemickým preparátům typu Actellic
vyšla ekonomická efektivnost jako neefektivní. Proto byla realizace tohoto zaří-
zení odložena. Souběžně s řešením v našem ústavu probíhalo podobné řešení i v
SSSR, kde jsou jtné cenové relace a toto zařízení obdobného charakteru jako naše
bylo realizováno v Oděse v SSSR s kapacitou 100 t.h"1. Zaří2ení je na bázi urychle-
ných elektronů.

Vliv působení gama paprsků na technologickou jakost byl ověřen u pšenice na
odrůdě Jubilar, Poros, Kaštická osinatka, Florian, Mironovská a Kavkaz a u žita

na odrůdě Petkus a Danae. U pšenice odrůdy Kaštická osinatka. Poros a Jubilar do-
cházelo se zvyšující se dávkou gama záření k mírnému snižování pekařské jakosti.
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U odrůdy Mironovská a Florian se vlivem gama záření technologická jakost

mírně zlepšovala.

Nejvýznamnější zvyšování technologické jakosti se projevilo na odrůdě Miro-

novská v rozmezí radiační dávky od 25 - 100 kradu, při které docházelo ke zlepše-

ní objemové vydatnosti a kvality upečeného pečiva. Objemová vydatnost se zvýšila

o cca 9 % oproti neozářené kontrole a toto zjištění je ve shodě s některými zahra-

ničními autory, kteří zjistili zvýšení objemové vydatnosti až o 20 t.

U ozářených vzorků žit odrůdy Petkus a Danae nebyla prokázána zlepšující se

tendence pekařské jakosti, ale ani se neprojevilo její snížení.

Výsledky provedených zkoušek jednoznačně potvrzují, že vliv integrované

dávky do 50 kradu nesnižuje průkazně mlynářskou a pekařskou jakost chlebového

obilí, naopak se projevilo mírné zlepšení pekařské jakosti zvýšením objemové

vydatnosti upečeného pečiva.
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HYGIENI2ACE RYBÍ MOUČKY IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

J. Rejholec, K. Vacek, I. Brandejská, I. Mullerová, Státní veterinární ústav

v Terezíně, lístav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy

Bílkovinná krmiva živočišného původu jsou pokládána za možný potenciální

zdroj Salmonell v řetězu krmivo-zvíře-člověk. Při dekontaminaci-hygienizaci je

využívána íada prostředků a technologií a jsou hledány možnosti využití prostředků

a zařízení dalších. Literatura uvádí využívání různých druhů záření.

SVU Terezín ve spolupráci s IÍJV v Řeži řešil tuto otázku a doporučil praktic-

ké využívání zdrojů záření v podmínkách ČSSR. Výzkumná práce byla řešena v roce

1981-82.

Rybí moučka byla kontaminována zárodky Salmonella senftenberg, která je uvá-

děna jako nejodolnější zárodek Salmonell vůči záření. Kontaminace byla provedena

bujónovou kulturou standardizovanou na obsah sal, 10 v 1 ml. Ke 100 g rybí moučky

byly přidány vždy 2 ml kultury. Ozáření kobaltovým zdrojem bylo prováděno inten-

zitou 0,9 kJ/kg hod., rozsah dávek od 0 do 25 kJ/kg.

Bakteriologické vyšetření bylo prováděno dle metodik pro vet. vistavy pomnože-

ním a vyočkováním na příslušné půdy. Vyšetření bylo opakováno za měsíc /vliv

materiálu a radiační citlivost/. Byla využita jak pozitivní, tak negativní kontrola.

Vzorky ozářené dávkou 4 kJ/kg a vyšší neobsahovaly již zárodky Salmonell

schopné kultivací.

Technicko-ekonomické Úvahy prokazují, že radiační devitalizace Salmonell v ry-

bí moučce je provozně řešitelná a ekonomicky schopná konkurence s dezinfekcí teplo-

tou. Lze použít bu3 gama záření z izotopických zdrojů /kobalt-60/, nebo urychlených

elektronů. Neobvykle vysoké ceny izotopických zářičů v ČSSR /7-8x vyšší než světo-

vé/ dovolují provádět radiační devitalizaci s nižšími náklady než tepelné ošetřová-

ní pouze v případě využití vyřazených kobaltových zářičů z terapeutických ozařo-

vačů.

Urychlovače elektronů jsou ekonomické pouze v případě optimálního využití

jejich vysoké produkční kapacity. Za předpokladu radiačního zpracování celého

množství ročně importované rybí moučky /50 OOO tun/ pomocí urychlovače ELV-2

/výrobce SSSR/ poklesnou náklady na tuto operaci pod 5 % nákladů na teplotní

desínfekci a dosahují hodnoty 18,- Kčs za tunu.

Bakteriologickým vyšetřením bylo zjištěno, že radiační citlivost sledovaného

serotypu Salmonell nezávisí po dobu 1 měsíce na intervalu mezi kontaminací a ozáře-

ním. Vzorky ozářené dávkou 4 kJ/kg a vyšší neobsahovaly již zárodky schopné kulti-

vace /tabulka 1/

Ročně bývá do ČSSR dovezeno kolem 500 tun kontaminované rybí moučky. Pokud by

se její hygienizace rovnoběžně rozložila do 260 pracovních dnů po 8 hodinách je

třeba zářivý výkon zdroje:

P s 240 kg/hod . 4 kJ/Kg _ 3 k w

3.6 . 10 3 . 0,2

Jako zdrojů energie ionizujícího záření lze použít kobaltové zářiče nebo

urychlovače elektronů. Jejich účinky jsou totožné, pouze pronikavost elektronů je

více než dva řády nižší a proto se užívají pouze tam, kde lze ozařovaný materiál

upravit do vrstev, kde na 1 cm připadá 0,5 - 1,0 g hmotnosti. Urychlovače jsou

investičně méně náročné, mají vyšší koeficient využití zářivé energie / s*1 * 0,4/

a lze s nimi dosahovat vyšších zářivých výkonů /až desítek kW/.
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Ozařování pomocí kobaltu-60

Zářivý výkon 1,33 kW odpovídá aktivitě 93 kci /3,44 . 101 Bq/ radioaktivního

izotopu kobaltu-60. Náklady na jeho zakoupení v SSSR jsou vzhledem k světovým ce-

nám /O,5 $ za 1 Ci/ překvapivě vysoké /cca 90 Kčs za 1 Ci/, takže cena zářiče

by představovala 8,4 . 10 6 Kčs /dovoz z KS pouze 47 000 $1. Ozařovací bunkr a

strojní zařízení lze pořídit v tuzemsku za cenu nepřevyšující 1,5 . 10 Kčs. Roční

odpisy způsobené samovolným úbytkem radioaktivity Co činí 12,7 % původní hodno-

ty, tedy 1,07 . 106 Kčs a roční odpisy staveb a strojního zařízení 0,75 . 10 Kčs.

Celková roční amortizace je 1,15 . 10 Kčs. Náklady na radiační hygienizaci rybí

moučky činí potom 1,15 . 10/5. 10 2.300 Kčs za 1 tunu. Tuto hodnotu lze pod-

statně snížit řadou způsobů. Ozařování lze snadno automatizovat a tak využívat ne-

přetržitě emitující zařič místo 2 080 hodin až 8 300 hodin ročně, což umožní sní-

žit čtyřnásobně investice na koupi zářiče /na 2,1 . 10 Kčs/. Roční odpisy činí

potom 3,40 . 10 Kčs na náklady na radiační hygienizaci klesnou na 680 Kčs za

1 tunu.

Místo velmi drahých nových zářičů z SSSR lze k tomuto účelu využít kobalto-

vých zářičů vyřazených z terapeutických ozařovačů. Tyto zářiče jsou v ČSSR k dispo-

zici v množství převyšujícím potřebnou aktivitu. Dosud jsou bez využití skladovány

a lze je získat za cenu nutnou ke kontrole hermetičnosti jejich obálky /odhadem

cca 10 Kčs za 40 000 Ci/. V tomto případě budou celkové roční odpisy činit

8,7 . 10 Kčs a náklady /bez mzdy a el. energie/ za 1 tunu ošetřené rybí moučky

klesnou na 175 Kčs, což je hodnota nižší než dosavadní cena za tepelnou steriliza-

ci /400,- Kčs za 1 t/.

Ozařování pomoci urychlovače elektronů

V ČSSR se vyrájsí lineární urychlovače elektronů se zářivým výkonem 1 kW. Výho-

dou je poměrně vysoká energie elektronů /4 MeV/, která dovoluje prozářit vrstvu

až 12 mm silnou při hustotě materiálu 1 g/cm . Nevýhodou je malá účinnost přeměny

elektrické energie na zářivou /kolem 5 %/. Cena urychlovače je 2 . 10 Kčs.

Ozařovací bunkr a strojní zařízení lze pořídit za stejnou cenu jako u kobaltového

zdroje.

Roční odpisy při 10 lete amortizaci urychlovače činí 2 . 10 Kčs a celkové

roční odpisy 2,75 . 10 Kčs. Náklady z amortizace zařízení na 1 tunu rybí moučky

budou činit 2,75 . 10/5 . 10 550 Kčs za 1 tunu. Protože toto zařízení spotřebo-

vává elektřinu a vyžaduje obsluhu, je třeba do nákladů zakalkulovat cenu elektric-

ké energie /30 Kčs za tunu/ a plat obsluhy /60 Kčs za 1 tunu/. Celkové náklady

se tím zvýší na 64O,- Kčs za 1 tunu.

Použití urychlovače elektronů nabízí lákavou možnost hygienizovat veškerou

dováženou rybí moučku /ročně kolem 50 000 tun/. Při provozu 7 JOO hodin ročně vy-

chází potřebný výkon urychlovače na Pa 1 lo° kg/h°d • 4 kJ/kg s 2Q kw_

3,6 . 103 . 0,4

Ur'rchlovač tohoto výkonu se vyrábí v SSSR a dodává pod názvem ELV-2 /energie

elektronu = 1,5 MeV/. Jeho cena činí 300 OOO Rbl včetně montáže.

Z hodnoty maximální energie E 1,5 MeV vyplývá, že optimální vrstva

materiálu o hustotě 1 g/cm je rovněž 4,5 mm. Při kapacitě 7 150 kg/hod by se pás

široký 1 m s touto vrst"ou musel pohybovat pod urychlovačem rychlostí 0,44 m/s.

Náklady stavby a strojního zařízení lze spolehlivě odhadnout na 1,5 . 10 Kčs,

protože urychlovač stejného typu byl instalován v roce 1981 v n.p. Kablo Vrchlabí.

Při desetileté amortizaci urychlovače fiiní roční odpisy 4,5 . 10 Kčs a celkové

odpisy 5,25 . 10 5 Kfis.
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Náklady na hygienizaci 1 tuny rybí moučky potom dosahují hodnot 5,25 . 10 /5 . 10

10,5 Kčs. Náklady na elektrickou energii obnáší 2,6 Kčs/tunu, mzdové náklady

5,- Kčs/tunu.

Uvedené technickb-ekonomické údaje jsou uspořádány v tabulce 2.

Tabulka 1 Přehledo účinnosti ozáření rybí moučky v kJ/kg /I kJ/kg«O,l Mrad/

Dávka
kJ/kg

O,l - 1,0

1,0 - 3,5

4,0 - 6,0

6,0 - 10,0

10,0 - 25,0

Odstupňování
dávky

0,1

0,2

0,5

2,0

5,0

Bakteriologické
vyšetření

pozitivní

pozitivní

negativní

negativní

negativní

Počet vyš.
vzorků

30

30

40

10

10

Tabulka 2

Množsví
materiálu

Provozní
hodiny

Množství
materiálu

Dávka
záření

Zářivý
výkon
zdroje

Pořizovací
cena
zdroje

Pořiz.cena
staveb a
strojů

Roční
odpisy
zdroje

Roční
odpisy
staveb
a strojů

Náklady na
1 t z odp.
zdroje

Náklady na
1 t z odp.
staveb a
strojů

Náklady
na 1 t
el.energie

Náklady na
1 t mzdy

Náklady na
1 t celk.

Technické

t/rok

za rok

kg/hod

kJ/kg

kw

Kčs 8

Kčs 1

Kčs 1

Kčs

Kčs

Kčs

Kčs

Kčs

Kčs

a ekonomické

2

400

500

070

75

2

2

500,-

080,-

240,-

4,"

1,33

000,- 2

000,- 1

000,-

000,-

140,-

150,-

2,-

80,-

372,-

údaje radiační

0
Kobaltem-60

8

100

500

265

75

5OO,-

3OO,-

60,-

4,-

8

0,34

000,-

OOO,-

000,-

000,-

530,-

150,-

2,-

10,-

692,-

100

1500

12

75

hygienizace

z a ř o

500,-

300,-

60,-

4,-

0,34

000,-

000,-

700,-

000,-

25,-

150,-

2,-

10,"

187,-

v á n

1

2 OOO

1 500

200

75

í
Urychlovačem

500,-

400,-

3 60,-

4,-

1,0

000,-

000,-

000,-

000,-

400,-

150,-

30,-

60,-

640,-

50

7

7

4 5OO

1 500

450

75

000,-

000,-

150,-

4,-

20,-

000,-

000,-

000,-

000,-

9,"

1,5

2,6

5,-

18,1
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VLIV RADIAČNĚ STERILIZOVANÉ" DIETY NA PRODUKCI DEFINOVANÝCH B I O M O D E L B

V PODMÍNKÁCH VELKOCHOVU

M. Boubelík, J. Pěknicová, B. P.rágerová, Ustav molekulární genetiky, ČSAV, Praha

Na pracovišti IÍMG v Kolci byla v podmínkách SPF chovu myší dlouhodobě používá-

na tepelná sterilizace. Dieta byla sterilizovaná v autoklávu 30 min. při 130°C

a přetlaku 1,5 atm. Po dlouhou dobu jsme sledovali negativní důsledky pro chov

SPF zvířat. Tyto negativní důsledky se projevily především na snížené celkové

váze zvířat při odstavu a při přechodu do experimentálních zařízení bylo potřeba

ponechat určitou dobu zvířata, aby se dostala na své normální váhové parametry.

Tepelně upravená dieta měla negativní vliv též na fertilitu samic. Při zahájení

programu zmrazovaní a implantace savčích embryí, byly výtěžky embryí u těchto

samic značně nižší než u konvenčních zvířat. V experimentálním modelu, kdy jsme

u jednoho vybraného inbredního kmene C57BL/10Ph podávali tepelně a radiačně

sterilizovanou dietu, jsme kromě značných váhových rozdílů, nepříznivých pro tepel-

ně upravenou dietu, nalezli též rozdíly v histologii reprodukčních orgánů /tab.l/

Z tabulky je patrné, že u jednoměsíčních a dvouměsíčních samic krmených tepelně

sterilizovanou dietou nacházíme malý počet primordiálních folikulů v ovariích,

až tříměsíční samice vykazují normální histologický obraz. Sledovali jsme dále

důsledek těchto histologických změn na počet a kvalitu embryí u samic krmených

rozdílně sterilizovanou dietou. Výsledky shrnuje tab. 2. Z tabulky je vidět, že

samice krmené autoklávovou .dietou zabřezly v 50 % a pouze 50 % blastocyst bylo

schopných dalšího vývoje. Samice krmené ozářenou stravou zabřezly ve 100 % a 97 %

blastocyst mělo šanci implantovat a pokračovat dále ve vývoji.

. V roce 1980 byly všechny produkované inbrendní a kongenní kmeny myší produkova-

né v chovu UMG převedeny histerektomií za bariéru SPF jednotky a byly zde již více

než jednu generaci takto udržovány, zvířata byla výhradně krmena tepelně sterilizo-

vanou dietou. V roce 1982 na základě námi zjištěných výsledků jsme převedli chov

na radiačně sterilizovanou dietu /25 kGy/.

V tabulce 3 je vliv diety na produkci 6-ti inbredních kmenů, kde byly srovnány

dva roky, 1980 a 1982. Jak je možno s tabulky vidět existují rozdíly mezi jednotli-

vými kmeny, tyto rozdíly se projevují i mezi kongenními kmeny na témže pozadí co do

počtu zvýšení odstavu po radiačně sterilizované dietě. Podstatně se nezvýšil

počet narozených mlááat, ale snížila se mortalita mlááat, což umožnilo v chovu

snížit počet chovných samic. Zatímco v roce 1980 bylo třeba na 100 mládat 21 samic

v chovu, v roce 1982 jich bylo potřeba pouze 18. Tabulka 4 podává sumární výsledky

z chovu 40 inbredních a kongenních kmenů myší. Snížená mortalita mládat při radiač-

ně sterilizovaní dietě, se ve svých důsledcích projevuje i v poklesu množství

krmiva používaného v chovu, což v podmínkách velkochovu představuje značnou finan-

ční úsporu.
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Tabulka 1 Histologický obraz reprodukčních orgánů u jedno , dvou a tříměsíčních

myší krmených autoklávovanou a ozářenou dietou

Stáří myší

1 měsíční gg

2 měsíční gg

3 měsíční 0$

1,2,3 měsíční

dieta

autoklávovaná ozářená

počet folikulů

0 - 7

ovaria atrofická,
málo G.F.

3 - 1 3

ovaria atrofická,
málo G.F.

6 - 1 6

normální

normální

6-29

6 - 1 2

4 - 1 8

normální

normální

Tabulka 2 Reprodukční schopnost samic krmených autoklávovanou a ozářenou dietou

Dieta počet samic počet samic Vývojová stadia získaná 4.den po zjištění
s vag.zátkou březích /%/ vaginální zátky

neoplozené
oocyty

degenerované blastocysty /%/

autoklá-
vovaná

ozářená

30

28

15 /50%/

28

69

0

75 /50%/

213 /97%/

Tabulka 3

Kmen
C57BL/1O
BALB/c
B10.LP
B1O.D2

Vliv diety na výsledky v produkci SPF chovu
vybrané kmeny

nar.ml.
6,4
5,5
6,4
5,8

B1O.D2/M5O4/ 6,9
BIO. A 6,6

1980
odstav.

5,1
4,9
4,8
4,8
5,9
5,5

mort.*
19,8
1O,8
24,0
16,7
14,0
16,0

nar.ml.

6,3
5,9
6,5
6,1
6,0
5,9

myší na

1982
odstav.

5,4
5,4
5.7
5,5
5,6
5,1

farmě Kolec -

mort.%
13,0
8,7
12,2
10,2
6,3
14,4

Tabulka 4 Vliv diety na výsledky v produkci SPF chovu myší na farmě Kolec
souhrnné hodnoty

nar.ml.na o

odstav na o

mortalita v %

1980 - celý rok

1982 - od tínora
dodávána

1980
6,04

4,9

17,3

1982

5,9
5,3

10,8

teplené sterilizovaná dieta
dieta radiačně sterilizovaná
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MOŽNOSTI DETEKCE RADIAČHĚ OŠETŘENÝCH POŽIVATIN

V. Ducháček;. tfstav pro výzkum, výrobu a v y u ž i t í r a d i o i z o t o p ů , Praha

Kromě žádoucích účinků může mít ozařování i n e p ř í z n i v é účinky na p o t r a v i n y .

Jednítn z nich j e možnost vzniku r a d i o l y t i c k ý c h produktů, z n ichž mnohé by mohly

b ý t považovány za t o x i c k é . P r i n c i p i e l n ě j sou t o dva typy s l o u č e n i n , k t e r é j sou

cytotoxické in vitro, avšak prakticky netoxické in vivo. První typ, vznikající

ozařováním vodných roztoků cukrů a emulsi nenasycených mastných kyselin, jsou

CLfA - nenasycené karbonylové sloučeniny. Druhý typ cytotoxických sloučenin

se formuje reakcí peroxidu vodíku, vzniklého radiolýzou vody, s některými amino-

kyselinami, zejména histidinem.

Vzhledem k tomu, že všechny dosavadní studie zabývající se případnými toxickými,

karcinogenními, teratogeními a nebo mutagenními účinky radiačně ošetřených potravin

a krmiv prokázaly zdravotní nezávadnost tohoto postupu a ozařování dávkami do

10 kGy je Spovednými orgány /Codex Alimentarius Commission, FAO, WHO, IAEA/

akceptováno jako vhodný technologický postup ošetřování potravin, potřeba detekce

radiačně ošetřených poživatin nabývá na významu.

Dobrá metoda pro určení radiačního opracování potravin a stanovení užité dávky
má splňovat tato kriteria:

1/ Měřená veličina je charakteristická pro účinek ionizačního záření.
2/ Neozářený vzorek vykazuje nulovou hodnotu této veličiny.
3/ Měřená veličina je monotónní funkcí dávky v širokém rozmezí /zejména v oblasti

povolených dávek/.

4/ Měřená veličina dosahuje takových hodnot, aby chyba měření byla malá / ~ 1 %/.
5/ Metoda je rychlá a jednoduchá.

Tabulka Přehled metod detekce radiačního ošetření potravin

Potravina Metoda

maso organická
analýza
a SPM

biochemic-
ké testy

TLC

GC + MS

LC

gelová C

tuky organická
analýza
a SPM

TLC

GC + MS

IR
ESR

Ukazatel

zvýšení nebo snížení
obsahu sledovaných
sloučenin; vznik no-
vých sloučenin

zvýšení nebo snížení
aktivity enzymů

vnik karbonylů

vznik těkavých
produktů

vzrůst obsahu ifolných
aminokyselin

vznik nové frakce
bílkovin

tvorba
malondialdehydu

vznik karbonylů

zvýšení obsahu alkenů
esterů a karbonylů,
vznik kyselin 9-oxo-
nonanové a 12-oxodo-
decenové

změny spektra

změny signálu

Rozsah
/kGy/

1 -

0,1 -

3 -

1 -

8 -

10 -

1 -

3 -

5 -

1 -

10 -

použití

50

5O

55

60

50

50

2O

5O

60

50

5O
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Potravina

ryby

ostatní
mořské
produkty

ovoce

houby

cukry

škroby

obilniny

brambory

Metoda

organická
analýza

biochemické
testy

gelová C

spektropo-
larimetrie

IR

organická
analýza a GC

biochemické
testy

organická
analýza

organická
analýza
a SPM GC

organická
analýza a
SPM

GC + MS

chromatogra-
fie na ion-
toměničích

organická
analýza a
SPM

organická
analýza a
TLC

konduktome-
trie

biochemické
testy

Ukazatel

tvorba merkaptalů, methio-
nalu a H,S, pokles tvorby
hypoxantninu během sklado-
vání
změny aktivity SH-proteázy
a kyselé fosfáty

vznik nové frakce bílkovin

změny spektra

nepřítomnost píku
3,43 um

zastavení tvorby aromatic-
kých látek, vzestup obsahu
volných aminokyselin

změny aktivity enzymů
/fenoláza, peroxidáza,.../

změna zbarvení indikačního
roztoku

vznik formaldehydu
vznik malondialdehydu
vznik CH,OH a C-H.OH

vznik malondialdehydu
a peroxidu vodíku

vznik organických kyse-
lin a esterů

vznik erythrózy, glukózy
a maltózy

vznik malondialdehydu

vznik desoxycukrů a pyronů
/kyselina kóji, hydroxi-
maltol/

snížení poklesu vodivosti
s časem

malé zvýšení aktivity
fenylalaninamoniaklyazy
po ozáření

Rozsah použití
AGy/

1 - 1 0

1 - 2

1 - 2

1O - 15

od 2

od 2

od 2

1 - 2 0
C,25-20
10 • 20

.. - 50

5 - 5 0

5 - 5 0

5 - 5 0

O,05-0.1

od o, 1

Vysvětlivky k tabulce:

SPM - spektrofotometrie
TLC - chromatografie na tenkých vrstvách
GC - plynová chromatografie
MS - hmotnostní spektrometrie

LC - kapalinová chromatografie
Gelová C - gelová chromatografie
IR - infračervená spektrometrie
ESR - elektronová spinová resonance

Zde uváděné"postupy detekce ozářených potravin jsou vhodné především pro
jejich rozlišení od potravin neošetřovaných žádným dekontaminačním nebo konzer-
vačním postupem. Ale na příklad při srovnání ozářených potravin s potravinami
tepelně zpracovávanými jsou mnohé z těchto indikátorů nalézány v obou skupinách
ošetřených potravin a v takovém případě pak rozlišení, pouze výše uváděnými meto-
dami, lze provést stěží.
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Je tedy 2řejmé, že metody detekce radiačního ošetření potravin se budou vyví-

jet. Lze předpokládat, že vývoj se bude ubírat těmito směry:

1/ Vylepšování stávajících metod co do citlivosti, selektivnosti a pod.

2/ Vypracování nových metod v těch případech, kdy detekce radiačního ošetření či

stanovení aplikované dávky nejsou dosud možné.

3/ Vývoj metod detekce radiačního opracování potravin při kombinovaných konzervač-

ních postupech, kdy produkty klasických konzervačních technik interferují

s produkty radiolýzy.
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PRINCIPY PROVOZNÍHO OZAŘOVÁNÍ A USPORÄDÄNÍ PROMYSLOVÝCH ZDRQjfl GAMA ZÁŘENÍ

I. Santar, Státní výzkumný Ustav textilní, CRT - Veverská Bítyška

Ve světovém měřítku přesáhl v současné době počet průmyslových gama ozařoven

130 jednotek. Převážná většina z nich jsou jednoúčelové jednotky pro radiační

sterilizaci zravotnických materiálů a pomůcek, necelé dvě desítky představují

víceúčelové ozařovny pracující jako servisní střediska pro externí zájemce z růz-

ných odvětví na bázi pronájmu ozařovacého času. Jen několik málo jednotek lze

zatím označit za průmyslové ozařovny specializované na potravinářské a zemědělské

výrobky. Sem patří ozařovna firmy Gammaster v Ede /Holandsko/, která má ve svém

programu ošetření zeleniny a ovoce, mořských ryb, drůbeže a kořání, ozařovna

brambot zemědělského družstva v Shihoro /Japonsko/, a jedna nebo dvě ozařovny

typu Produkt s blíže nespefifikovaným programem v SSSR; další projekty blízké

realizaci existují v USA, NSR, MLR, JAR a Izraeli.

širší rozvoj programu radiačního ošetřování potravin a krmiv je na druhé stra-

ně v některých západních zemích /zejména USA, Holandsko/ trvale považována za

latentní vysoce perspektivní technologickou inovaci nejbližších desetiletí, zejména

s ohledem na rostoucí promoření masově produkovaných potravinářských výrobků pato-

genními mikroorganismy, a na potenciální možnosti energetických úspor ve srovnání

s tepelnými úpravami nebo s úchovou potravin ve chlazeném či mraženém stavu.

Firma Atomic Energy of Canada Ltd. /AECL/, která je dodavatelem více než 70 z jméno- '

váných 130 ozařoven ve světě, očekává kupř. v příštích 10 letech zájem o dodávky

zářičů Co - kromě 300 MCi na doplňování stávajících a zřizování nových sterilizač-

ních ozařoven - v rozsahu až 50 MCi pro ošetřování potravin a dalších 50 MCi pro

dekontaminaci odpadních vod a kalů. Vzhledem k tomu, že dávky aplikované při ozařová-

ní potravin a odpadů jsou stejné nebo často i mnohem nižší než sterilizační, zname-

ná taková prognóza poměrně velké objemy ozařované produkce a je jasnou předzvěstí

vstupu těchto technologií do průmyslového měřítka.

Spontánní rozpad radionuklidů přítomných v zářiči, probíhající jakožto statis-

ticky náhodný proces s určitou konstantní pravděpodobností za jednotku času chara-

kteristickou pro daný typ nuklidu, vede k postupnému poklesu aktivity zářiče podle

charakteristického exponenciálního zákona. Pro Co platí v čase t /roky/:

Q (t) = Qfo) e" 0' 1 3 2 ť /!/

Za 1 měsíc klesne výchozí aktivita Q O o 1,1% za 1 rok o 12,3 % a za dobu

t a 5,261 r /poločas rozpadu Co/ o 5O %. Kvůli udržování přiměřeně stálého vý-

konu ozařovny je proto nutno zdroj periodicky doplňovat novými zářiči na nominální

aktivitu. U C se to provádí obvykle jednou za 1 - 2 roky; vzhledem k trvalému

poklesu má průměrná aktivita v období mezi doplňováním v uvedeném rozmezí periodi-

city hodnotu *£ n = 0 ' 9 4 " °'88 nominální aktivity.

Pro produkční kapcitu libovolné ozařovny o výkonu V /kW/ platí při dávce D

/kGy/ universální vztah

P, Ckg/h). = 3 600 _ľ_JS , /2/

D

kde'7 je koeficient využití zdrojem vyzářené energie. Roční objem ozářené produkce

je dán samozřejmě vztahem

Pr (t/r) = Ph S, /3/

kde S je počet ozařovacích hodin v tis. h/rok. V aplikaci na gama ozařovnu se

zářiči Co o celkové aktivitě Q /PBq/ dostáváme
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P ft/r) al44O S /4/
r v / D

Veličina 'T? ( < 1} ve vztazích /2/ a /4/ vyjadřuje globálne skutečnost, že

v praktické situaci může být v ozařovaném materiálu účinne využito jen části celko-

vé energie vyzářené zdrojem. Souvisí to s tím, že jednak nelze niky zaplnit mate-

riálem beze zbytku celý prostor kolem zdroje záření, vyzařujícího izotropně do "

vštch směrů, jednak nelze ad absurdum zvyšovat tlouštku materiálu, aniž by došlo

k překročení určité praktické meze nerovnoměrnosti dávky^rs. D

m a x /
D

m i n dané radiač-

ní stabilitou ozařovaného materiálu s požadavkem přiměřené celkové účinnosti.

Výpočet koeficientu využití energie -^7 je principiální úlohou radiačně-

technologického inženýrství a postihuje komplexně účinnost předávání vyzářené

energie materiálu. Hodnotu *) v daném konkrétním uspořádání snižuje každý ztra-

cený nebo neúčinně pohlcený podíl celkové vyzařované energie, tj . jmenovitě:

a/ ztráty způsobené absorpcí v samotných zářičích a jejich obalech,

b/ ztráty způsobené absorpcí v konstrukčních materiálech zdroje /např. ochranné

či nosné prvky/ a v obalech materiálu /např. stěny kontejnerů/,

c/ ztráty způsobené dopadem záření mimo ozařovaný materiál,

d/ ztráty způsobené průchodem části energie skrze ozařovaný materiál bez absorpce,

e/ ztráty způsobené nerovnoměrností absorpce v materiálu a odpovídající nadbytečné

energii pohlcené v místech ozářených dávkou větší než D . .

K dosažení vysokých hodnot i) vede zvyšování tlouštky vrstvy materiálu a jeho

hustoty, snižování jeho vzdálenosti od zdroje a zvyšování překrytí rámu se zářiči

materiálem v obou směrech. Jedinou cestou minimalizování současně vzrůstající

nerovnoměrnosti dávky je však realizace těchto požadavků nikoli jedinou vrstvou

či blokem ozařovaného materiálu, nýbrž jeho rozdělením do menších jednotek, které

polem záření procházejí symetricky v několika vrstvách a výškových úrovních.

V typové řade ozařoven AECL je užito až 4 průchodů na 5 úrovních po obou stranách

plošného zdroje; praktickým omezením je ovšem rostoucí složitost a nákladnost

transportního systému. Teoretické maximum S*! činí cca 0,45, v praxi se obvykle

dosahuje hodnot 0,2 - 0,4.

Závěrem stručně k ekonomice provozních gama ozařoven, která rozhodujícím způ-

sobem ovlivňuje realizovatelnost radiačních procesů. Pro nominální aktivitu

Q /PBq/ je cena počáteční náplně dána vztahem

C /tis.Kčs/ » 27 C„. Q, /5/
fin

kde C c i Kčs/Ci je jednotková cena za 1 Ci /a 37 GBq/ Co.

Roční prevozní náklady Nr ftis.Kčs/r_) lze zjednodušeně rozložit na dvě

složky: i/ příspěvek 10 % odpisů počáteční náplně Co a nákladů na doplňování zá-

řičů v průměrné výši 12,5 % ročně /tj. podle vztahu /5/ celkem cca 6,1 C c iQ/ a

ii/ mzdová a režijní složka /zahrnující odpisy ostatního zařízení a náklady na

energie a údržbu/, kterou lze v závislosti na rozsahu skladového hospodářství

a manipulace s materiálem odhadnout na O,5 - 3 mil. Kčs ročně.

V kombinaci se vztahem /4/ odtud pro jednotkové náklady na ozáření 1 kg
produktu vyplývá vztah

- = 0,0042 Cr. S— + _5OO_LJOOO_ _ ,
S l

Pro zadaný roční objem produkce P je druhý sčítanec konstantní, zatímco prvý

sčítanec, odpovídající výše zmíněné prvé složce Nr, roste úměrně ceně zářičů C c i

a efektivní dávce(b/«) a nepřímo úměrně efektivnímu časovému využití S.
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Nakolik se tyto závislosti promítnou do výsledné hodnoty N , závisí na relativní

váze obou sčítanců: Při nízkých dávkách kolem 0,1 kGy zcela dominuje prvý z nich,

N leží v oblasti 0,1-5 Kčs/kg a vliv hodnot C c i, ̂  a S je zanedbatelný. Při

dávkách řádu jednotek kGy a vyšších naopak převládá prvý sčítanec, takže N je

silně ovlivněno cenou zářičů a efektivností jejich využití. Pro sterilizační dávku

25 kGy, typické hodnoty •» - 0,3 a S =. 6 tis. hod/r a objemy nad 500 t/r, se při

15 Kčs/Ci hodnota N Q pohybuje v rozmezí 1 - 7 Kčs/kg /SVÚT-CRT: cca 4,50 Kčs/kg/;

zvýšení ceny zářičů na 125 Kčs/Ci nebo snížení^ na hodnotu 0,1 a S na 2 tis.

hod/r pak znamená vzrůst N Q na 5 - 15 Kčs/kg i více.

Výpočet dávkové rychlosti v ozařovaném materiálu.

Pro modelový případ bodového zářiče Co o aktivitě Q /PBq/ ve vzdálenosti

R /cm/ od povrchu materiálu je dávková rychlost 6 fkGy/hJ v hloubce r /cm/ v ma-

teriálu dána vztahem:

ZAŘIČ • ^ S S S Í._5)ateriál

r
ĎCR.r) -1.15.1O5 Q ( ^ 5 — ) exp( ŕU-r)

? (R + r)

kde <f<^
ŕ

i/ť
u/ (cm~ ) jsou lineární součinitele absorbce energie a zeslabení svazku,

závislá na složení materiálu prostřednictvím atomového /Z/ a hmotnostního /A/

čísla a měrné hmotnosti <? ('g/cm J. Zlomek ve vztahu /Dl/ vyjadřuje oslabení pri-
—2márního svazku vzdálenosti od zářiče /faktor /R+r/ / a absorbcí v materiálu

/faktor exp f-̂ tí/r) /, a dále příspěvek rozptýleného záření k dávce v daném místě
/tzv. vzrůstový faktor B (///r) /.

Výpočet vzrůstového faktoru je poměrně složitý a v praxi se užívá řada při-

bližných postupů. V nejjednodušším přiblížení podle Brynjolfssona lze čitatele

zlomku v /Dl/ pro plošné hmotnosti Q rj£45 g/cm vyjádřit empirickým linerár-

ním vztahem typu /I - konst. <J r/ a pak platí:

D(R,r) = 6130 Q (Z/A) ji - O.O295 (Z/A)erl (R + r ) " 2 . /D2/

Vztahu /D2/ lze s cca 20 % chybou použít k odhadu dávkových rychlostí v

ozařovaném materiálu pro kvazibodový zdroj a metodou součtu /integrace/ příspěv-

ků od kvazibodových elementů i k orientačnímu výpočtu parametrů konkrétního ozařo-

vacího uspořádání při použití lineárních nebo plošných sestav zářičů.
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DOZIMETRICKÉ SYSTĚMY A VÝPOČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANĚ U 6 0Co ZDROJ&

M. PeSek, lístav pro výzkum-, výrobu a využití radioizotopů, Praha

tfvod

Pro dozimetrii ionizujícího záření ve velkých radiačních zdrojích je používána

celá řada systémů. Pro primární systémy je požadována vysoká přesnost, důkladná-zna-

lost probíhajících základních fyzikálně chemických procesů, po všech stránkách dů-

kladná propracovanost. Ve velkých radiačních zrojích využívajících jak záření gama,

tak urychlené elektrony je ale nutno využívat rutinní odvozené systémy, u kterých

je důležitá snadná vyhodnotelnost, lineární závislost sledovaného efektu na dávce

záření, nezávislost na expozičním příkonu /alespoň v potřebném rozsahu expozičních

příkonů/, pokud možno snadná dostupnost a přibližně stejná elektronová hustota

dozimetru a ozařovaného materiálu. Někdy přistupj í ještě další požadavky, např.

abybyl dozimetrický systém tenký, ohebný a jiné.

0 velkých radiačních izotopových zdrojů je účelné kombinovat tyto primární

a rutinní systémy s výpočetními postupy, které významně omezují počet měření a

zjednodušují provádění řady optimalizačních studií.

Primární dozimetrické systémy

Nejčastěji jsou používány ionizační metody, kalorimetrické metody a metody chemic-

ké dozimetrie. Kalorimetrické metody zatím v našich podmínkách používány nejsou,

i když současná technika umožňuje měřit teploty s vysokou přesností a tato skuteč-

nost zřejmě způsobí, že tyto metody budou v budoucnu využívány ve větším rozsahu

nežli dosud a to i pro proměřování expozičních příkonů v izotopových zdrojích.

Zatím jsou většinou využívány pro proměřování expozičních příkonů v urychlovačích

elektronů.

Pro proměřování expozičních příkonů pomocí ionizačních metod jsou v ústavu

využívány ionizační komůrky a "INTEGRATING RATEMETER" model 555 RADOCON II,

fy. Victoreen. Měření jsou pro zajištění větší objektivity prováděna pracovníky

FJPI ČVUT, event, pracovníky jiných oddělení ÚVWR.

Tyto výsledky jsou doplňovány použitím chemických dozimetrických systémů,

např. ferrisulfátového dozimetru.

Rutinní dozimetrické systémy

V našich podmínkách se nám nejvíce osvědčilo použití polovodičových velkoploš-

ných PN systémů u nichž generovaný proud nebo generované napětí jsou měřeny jedno-

duchými měřícími přístroji na proměřování základních elektrických veličin např.

miliampérmetry nebo milivoltmetry s vysokým vnitřním odporem. Při našich měřeních

byla potvrzena použitelnost v tuzemsku vyráběných PN systémů. K měření je možno

používat např. universální měřící přístroj UNI 10 /výrobek VEB Messtechnik Mellen-

bach, NDR/ a pikoampérmetr BM 545 /výrobek TESLA n.p. Brno./ Pro dozimetrické

účely je možno využít jak generovaný proud, tak vznikající napětí. Generovaný

proud je lineárně závislý na expozičním příkonu minimálně do 30 mA/kg /pro vyšší

expoziční příkony jsme linearitu neověřovali/. Vznikající napětí při použití

mikrovoltmetru s vysokým vnitřním odporem není lineárně závislé na expozičním pří-

konu. Generované napětí je možno ale dobře využít pro proměřování nižších expozič-

ních příkonů. Velkoplošné polovodičové PN systémy je možno rovněž výhodně využít

pro proměřování hlavních směrů působení ionizujícího záření. Na druhé straně je ale

nutné si uvědomit, že právě vzhledem k různé směrové účinnosti nelze tyto velkoploš-

né systémy použít ve všech případech a že je někdy účelnější použití menších polovo-

dičových systémů s menší směrovou závislostí, nebo použití speciálních uspořádaných

systémů.
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Tato měření je účelné doplňovat použitím jiných systémů např. na bázi polyme-

rů a hlavně polymerních fólií nebo např. skleněných dozimetrů. Protože radiochromnf

fólie tuzemské výroby zatím k dispozici nejsou /např. podobné jako leukokyanid ami-

notrifenylmetanového barviva v nylonové matrici/ a jejich dovoz je drahá záležitost,

zaměřili jsme se na fólie na bázi triacetátu celulózy /TAC/. Možnost použití triaee-

tátu celulózy pro dozimetrické účely byla známa již dříve. Radiačně indukované změ-

ny v TAC se projevují mimo jiné ve změně spektra v ultrafialové oblasti. Tyto změny

je doporučováno měřit při 280- 290 nm. Jistou nevýhodou zahraničních vzorků TAC

např, francouzské výroby je mírné zvyšování optické hustoty /absorbance/ po ozáření.

Při hodnocení použitelnosti tuzemských fólií TAC /výrobek VHZ - UMLA, Pardubice/

bylo ale zjištěno, že stabilita změn v UV oblasti spektra je větší než-li u

francouzských vzorků, i když je nutno konstatovat, že vzhledem k tomu, že se nejed-

ná o dozimetrickou fólii, ale o fólii určenou pro jiné účely, je přesnost měření

menší. Proto je třeba pro dosažení větší přesnosti vyhodnocovat větší počet vzor-

ků. Ověřovali jsme použitelnost tuzemských fólií z TAC o tloušíce 0,145 a 0,195 mm.

Při používání tuzemského triacetátu celulózy je třeba u každé šarže zhotovit kali-

brační křivku a potom je možno tuto fólii používat. Při použití tuzemského TAC je

výhodné proměřovat změny v optické hustotě /absorbanci/ na maximu opt. hustot kolem

290 nm. Poloha maxima se u různých vzorků pohybovala od 285 do 295 nm - měřeno na

spektroforometru fy. "HILGER-GILFORD". Tyto fólie jsou použitelné do dávek přibliž-

ně 2OO kGy.

Fólie na bázi TAC se ukázaly jako .unohem výhodnější nežli fólie na bázi poly-

vinylchloridu nebo na bázi metylmetakrylátu.

Pro proměřování nižších dávek záření /kolem kGy/ byla zpracována metodika

vyhodnocení změn v ultrafialové oblasti spektra u TL fosfátových skel. Metodika

je zpracována tak, že v nízkých oblastech dávek 0,1 mGy až 30 Gy se používá měře-

ní TL odezvy, u vyšších dávek se měření provádí na základě kolorizačního efektu při

vlnové délce 300 nm /rozsah do 10 kGy/ a ve vyšších oblastech dávek se používá

měření kolorizačních změn při. vlnové délce 550 nm.

Tyto systémy, to znamená velkoplošné polovodičové dozimetry a fólie na bázi

triacetátu celulózy nebo TL fosfátová skla je možno vzájemně výhodně kombinovat

a využívat pro stanovování expozičních, nebo dávkových příkonů ve velkých zdrojích.

Vyhodnocení je ve všech případech velmi jednoduché a je možno je využít pro dozi-

metrii při ozařování potravin. Tyto dozimetrické metody je účelné vhodně doplnit

výpočetními postupy, které dovolují poměrně rychle hledat optimální uspořádání

zářičů ve zdrojích a optimální podmínky ozařování.
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ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OBALOVÝCH MATERIALS Z HLEDISKA RADIAČNÍ STERILIZACE

A. Zouharová, J. Kolářová,. D. Olbrichová, Státní výzkumný ťSstav textilní, CRT -
Veverská Bitýška

Folie byly ozařovány zdrojem Co-6O, typ J-600, fy Atomic Energy of Canada, Ltd.,

s aktivitou 11538 TBq /k 1.12.1983/. Minimálni dávka záření byla 25 kGy.

Předmětem zkoušení byly tyto fólie:

Druh fólie

Svltamid ""^^I^.

Svitan <»--^_

svitafan " ! =C^

PP neorient.

PE

Mikroten

Vrstva

______ vnitřní

— — - vnější

. vnitřní

vnější

^ - _ _ vnitřní

"""""""- vnější

Složení

vysokotl.polyetylén
/Bralen RB 03-23/

polyamid /kop.PA 6+
+ PA 66/

vysokotl. polyetylén
/Bralen FA 7-15/

viskóza /lakovaná nitro-
lakem nebo Saranem/

vysokotl.polystylén
/Bralen FB 2-30/

polypropylén biax.orient.
/Mosten 59492/ lakovaný
PVDC

polypropylén
/Mosten 53692/

vysokotl.polyetylén
/Bralen FB 2-30/

nízkotl.polyetylén
/Liten FB 29/

Výrobce

Chemosvit, n.p.
Svit

Fatra, n.p.
Napajedla

Chemosvit n.p.
Svit

Granitol
Moravský Beroun

Fyzikálně-chemická měření

Změny fyzikálně-chemických vlastností byly hodnoceny metodou IČ spektroskopie

na přístroji SPECORD 71 IR v oblasti vlnočtů 4600 až 700 cm"1.

Výsledky ukázaly,že u sledovaných fólií nebyly po ozáření dávkou 25 kGy

pozorovány významné změny fyzikálně-chemických vlastností, a to :,ak při měření

ihned po přípravě, tak i po 12 měsících uchovávání. Pouze u ozářeného vzorku PE

fólie byl zaznamenán absorpční pás v oblasti oxidační degradace, jehož intenzita

je však velmi slabá a stárnutím se postatně nemění.

Mechanické zkoušky

Zkouška tahem fólií z plastů podle ČSN 640604.

Měření byla provedena na trhacím zařízením Zwick s rozsahem do 40 N a grafickým

záznamem průběhu zkoušky. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce 1.

Zkouška pevnosti svarů podle ČSN 770140

Svary zkušebních vzorků byly provedeny na impulsní svářečce SP-IA. Trhací

zkoušky byly provedeny na přístroji Zwick s rozsahem do 40 N. Výsledky jsou uve-

deny v tabulce 3.

ZkouSení odolnosti obalových fóliových materiálů proti nárazu padajícím tloukem

podle ČSN 770210

Zkoušky byly provedeny na zařízení Výzkumného ústavu makromolekulami chemie

v Brně. Výsledky těchto tkoušek fólií neozářených a ozářených dávkou 25 kGy jsou

uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 1 Mez

Druh fólie

Svitamid
Svitan
Svitafan
PP neorient.
PE
PE
Mikroten

pevnosti v tahu

, TlouStka
fólie /mm/

0,12 •
0,09
0,06
0,10
0,10
0,15
0,10

G^ vzorků neozářených

Mez pevnosti

podélný
N
23,5
42,0
48,6
26,9
13,9
14,3
14,0

O

21,
39,
36,
24,
12,
15,
8,

G*,

8
O
1
7
8
4
8

v tahu

a ozářených dávkou

/MPa/

příčný
N
21,9
22,0
55,5
21,9
11,3
12,9
13,3

0

18,2
21,0
48,8
18,0
11,1
14f6
10,0

Směrodatné

podélný
N
3,3
1,5
1,5
4,5
1,1
4,3
2,5

0

3,4
0,7
1,4
2,7
1,1
5,7
1,6

25 kGy a hodnoty změn

odchylka

příčný
N
4,4
1,6
3,7
4,4
1,0
2,0
3,3

0

6,3
1,6
0,7
3,5
0,6
3,3
1,2

vlivem záření

Změna meze pevnosti Sj vzhledem
k neozář

podélný
- 7,2
- 7,2
-25,8
- 8,9
- 7,9
+ 7,6
-37,3

. vzorku , /%/

příčný
-16,9
- 4,5
-12,1
-17,8
-.1,8
+13,2
-24,8

Poznámka: N - neopařeno
O - ozářeno

- - úbytek meze pevnosti
+ - přírostek meze pevnosti

Tabulka 2 Poměrné prodloužení £ vzorkťi neozářeriých a ozářených dávkou 25 kGy a hodnoty změn vlivem záření

Druh fólie

Svitamid
Sviten
Svitafan
PP neorient.
PE
PE
Mikroten

TlouStka
fólie /mm/

0,12
0,09
0,06
0,10
0,10
0,15
0,10

Poměrné prodloužení
/%/

podélný
H

359,0
16,2
78,4

852,0
661,0
616,0
34O,O

0
251,0
14,4
58,4

749,0
615,0
462,0
310,0

€ z
příčný
N

374,0
49,0
18,0

720,8
627,0
534,0
318,0

0

357,
40,
16,

715,
632,
584,
86,

0
0
4
0
0
0
0

Směrodatná

podélný
N

16,5
1,0

10,4
81,7
26,4
20,6
59,9

0

11,1
0,55
5,9

33,1
7,6

11,1
75,8

odchylka

příčný
N

25,0
8,6
1,4

46,9
35,1
16,5
57,8

0

30,9
3,3
0,9
21,7
33,2
6,1

13,9

Změna poměrného prodloužení £ _
vzhledem k neozář.
podélný

-30,0
-11,1
-25,6
-12,0
- 7,1
-25,0
- 8,8

vzorku
příčný

- 4,8
-18,3
- 9,0
- 0,8
+ 0,8
+ 9,3
-72,9

/%/ *

Poznámka: N - neozářené
O - ozářeno

- - Úbytek poměrného prodloužení
+ - přírůstek poměrného prodloužení



Tabulka 3 Pevnost svarů vzorků neozářených a ozářených dávkou 25 kGy a hodnoty

změn vlivem záření

Druh
fólie

Svitamid

Svitan

SvitaĹan
PP neorient.

PE
PE

Mikroten

Tlouštka
fólie /mm/

0,12

0,09

0,06

0,10

0,10

0,15

0,10

Pevnost /N/

podélný příčný

N

28,6

12,2

19,8

29,4

13,3

24,4

13,4

0

34,8

18,5

17,8

22,5

11,6

25,1

13,8

N

33,5

13,0

31,4

27,9

7,8
22,2

12,6

0

31,0

20,2
17,7

19,7

8,2
23,8

13,1

Změna pevnosti ozářeného
vzorku vzhledem k neozáře-
nému vzorku /%/
podélný

+21,6

+51,6

-1O.2

-23,5

-12,8

+ 2,8

+ 2,9

příčný

- 7,5

+55,3

-43,6

-29,4

+ 5,1

+ 7,2

+ 3,9

Poznámka: N - neozářeno
0 - ozářeno

+ - přírůstek pevnosti
- - úbytek pevnosti

Tabulka 4 Zkoušení odolnosti obalových fólií proti nárazu padajícím tloukem

Druh
materiálu

Svitamid

Sviten

Svitafan
PE

Tlouštka
/stati/

0,08

0,09
0,06

0,15

F50
Neozářený

681,0
251,0

678,0

260,0

/g/
Ozářený

673,0

280,0

613,0

281,0

Změna F50 ozář.vzorku
vzhledem k nezářenému

- 1,2
+11,5

- 9,6
+ 8,O

Poznámka : Stanoveno metodou A/660 mm; 38 mm/

Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem podle ČSN 770301

Při pádové zkoušce se zkoušelo vždy 5 sáčků s 5 kg Selasanu po ozáření

minimální dterilizační dávkou 25 kGy tak, že byla plynule měněna výška pádu až do

hodnoty, kdy došlo k prasknutí sáčku, a to od 50 do 120 cm. Výška nejblíže bižší

výšce, při které došlo k prasknutí sáčku, je označena jako bezpečnostní výška ma-

nipulace se sáčky.

K provedení zkoušek bylo použito testovací zařízení v Obalovém ústavu IMADOS

Praha. Dobrých bezpečnostních výšek /90 až 110 cm/ manipulace bylo dosaženo u

ozářených balení z fólie Svitamid, ti. 0,08 a 0,12 mm a PE fólie, ti. 0,10 až

0,25 mm, zatímco u fólie Svitavan, PP neorient. a Mikroten je bezpečnostní výška

manipulace pouze 40 cm.

Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru podle ČSN 77033 2

Výsledky měření fólií neozářených a ozářených dávkou 25 kGy jsou uvedeny v

tabulce 5.

V tabulce 6 jsou uvedeny i hodnoty propustnosti u výše uvedených fólií pro 0_,

jež jsou převzaty z literatury.



Tabulka 5 Propustnost pro vodní páru q vzorků fólii neozářených a ozářených

dávkou 25 kGy a změna propustnosti oproti neozářenému vzorku

Druh fólie

Svitamid

Sviten

Svitafan

PP neorient.

PE

PE

Mikroten

Tlouštka

0,12

0,09

0,06

O.1O

0,10

0,15

0,10

Propustnost
páru

/g/m2 za 24

N

0,52

1,33

0,69

0,48

0,62

0,45

1.35

pro vodní
q
hodin/

0

0,62

2,35

0,72

O, 50

0,64

0,46

1,44

Změna propustnosti
vzhledem k neozářenému
vzorku /%/

+19,2

+76,7

+ 4,4

+ 4,2

+ 3,2

+ 2,2

+ 6,7

Poznámka: N - neozářeno
0 - ozářeno

+ - zvýšení propustnosti
- - snížení propustnosti

Tabulka 6 Propustnost obalových fólií pro kyslík

Druh materiálu

Svitamid

Sviten

Svitafan

PP neorient.

PE

Mikroten

Tlouštka
/mm/

O,O8

0,09

0,06

O,O3

0,10

0,04

Propustnost pro 0,
/cm3/n>2.a/

30

612

1O-15

1 765

2 241

2 900

Literatura

PND 12-063-80

ČSN 770104

ústní sdělení

ČSN 770104

ČSN 770104

prospekt

Mikrobiologické zkoušky

Propustnost fólií pro mikroorganismy

K testování propustnosti fólií pro mikroorganismy byly zvoleny a ověřeny

dvě metodiky

a/ Ponořovací suspensní metoda

Tato metoda zhodnocuje z hlediska propustnosti pro mikroorganismy jak samotnou

fólii, tak i těsnost svarů,

b/ Metoda testování propustnosti mikroorganismů vrstvou plošné fólie

Metoda byla převzata z KHS Plzeň,z referenční laboratoře pro mikrobiologickou

kontrolu sterilizace a sterility. Zhodnocuje z hlediska propustnosti pro mikroorga-

nismy samotnou fólii.

Testování schopnosti obalu uchovat sterilitu

Kontrolu sterility u radiačně vysterilizovaných vzorků obalů o rozměrech

6 x 6 cm s filtračním papírem 5 x 5 cm, zataveným uvnitř obalu, se prováděla dle

metodiky Čs. lékopisu III z r. 1970.

Výsledky testování sterility ukázaly, že obaly ze všech sledovaných materiálů

jsou schopny po radiační sterilizaci uchovat sterilitu vnitřního obsahu, a to nejen

ihned po přípravě a ozáření, ale i po delší době uchovávání, jak se ukázalo při

testování po 12 měsících skladování.



Závěr

Z provedených zkoušek vyplývá, še všechny sledované fólie daných tloušťek jsou

nepropustné pro mikroorganismy. Hotová balení jsou schopna uchovat sterilitu tehdy,.

jestliže obaly mají neprodyšně provedené svary i místa těsně pod svarem a jsou bez

mechanického poškození. U fólie Sviten ti. 0,09 je možno zaručit sterilitu pouze

tehdy, nepřichází-li do styku s vnějším vlhkým prostředím. Minimální sterilizační

dávka 25 kGy způsobuje většinou více či méně výrazný pokles hodnot měřených fyzikál-

ních veličin, ojediněle jsou hodnoty po ozáření vyšší /např. mez pevnosti v tahu

u PE 0,15, pevnost svarů u fólie Sviten a Svitamid, odolnost vůči protržení u fólie

Sviten a PE/. Fyzikálně-chemické změny jsou po účinku sterilizační dávky zanedbatel-

né.

U výrobků, určených k dlouhodobému skladování, je však nutno prověřit změny

fóliových obalů i v průběhu a k datu ukončení záruční doby. Je důležité, hodnotit

vlastnosti obalu i z hlediska charakteru baleného produktu a požadavků na hotová

balení, neboE záruka uchování sterility je kromě mikrobiologických vlastností fólií

podmíněna i celým komplexem fyzikálně-chemických a mechanických vlastností, a to

jak u obalového materiálu, tak také u vlastního baleného výrobku.

Stává se ovšem, že výběr fólie je komplikovaný pro specifické nároky na jejich

vlastnosti. V tom případě pak nezbývá, než volit ten nejvhodnější kompromis.



ČINNOST KONZULTAČNÍHO STŘEDISKA PRO APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ ŮJV-ŘEŽ

Jiří Teplý, iJstav jaderného výzkumu v Řeži

V rámci oddělení radiační chemie tÍJV vzniklo již před více jak 10 lety

konzultační středisko pro aplikace ionizujícího záření /KSAIZ/. Vznik tohoto

střediska vyplynul z potřeby poskytovat odborné informace stále se zvětšujícímu

počtu zájemců o aplikace IZ, vypracovávat expertýzy k různým námětům a projektům,

provádět experimentální práce pro tyto účely a provozovat ozařovací zdroje pro

radiační servis. KSAIZ mohl využít koncentrace zkušeností a znalostí z radiační

chemie a techniky nashromážděné v průběhu let v tomto oddělení.

Program činnosti vyplynul přirozeně z potřeb Ústavních i mimoústavních zájem-

ců o tuto činnost a postupně se rozšiřoval. V současné době jej lze charakterizovat

asi těmito druhy činností:

konzultační a experimentální činnost; rozbory navrhovaných radiačních procesů,

výpočty technických a ekonomických parametrů těchto procesů, sestavování studií

k požadovaným aplikacím, vypracování projektů radiačních pracovišt, výpočty ra-

diačních polí a potřebných stínění.

ozařovací servis; rutinní radiační sterilizace zdravotnických materiálů, zkušební

ozařování různých materiálů jako jsou potraviny, krmiva, léčiva, enzymy, biologic-

ké materiály, textilie, plasty, nátěry, polovodiče, kabely apod., ozařování podle

HS ve prospěch úkolů RVT.

vývoj ozařovacich zdrojů a metodik ozařování;

dozimetrie; vývoj a aplikace dozimetrických systémů pro kobaltové zdroje a zejména

pro urychlovače elektronů, poskytování dozimetrického servisu pro provozovatele

zdrojů IZ.

měření na spektrometru elektronové paramagnetické rezonance;

sledování efektů indukovaných IZ při normálních i nízkých teplotách zejména v pev-

ných matricích, jejich vyhodnocování.

přímá účast na řešení úkolů RVT; radiolýza materiálů používaných v jaderné energeti-

ce, hygienizace kalů z čistíren odpadních vod, radiační úprava silikonových a PE

kabelů.

pulsní radiolýza; studium velmi rychlých chemických reakcí iniciovaných IZ v mikro-

sekundové oblasti, studium mechanismu radiačně chemických procesů, vývoj potřebných

metodik spolupráce se zahraničními pracovišti.

Technické vybavení střediska pozůstává z kobaltové ozařovny, laboratoře urychlovačů

a laboratoře EPR.

V kobaltové ozařovně jsou instalovány dva kobaltové ozařovače studnového typu.

V obou případech je ozařovaným prostorem válcová šachta o hloubce 3m a průměru 1 m,

do níž podél její svislé osy zajíždí z horního litinového krytu kobaltový zářič.

V klidové neozařovací poloze je kryt i se zářičem odsunut a šachta je zhora přístup-

na k manipulacím a vkládání materiálu. První ozařovnč - RÓZA /rotační ozařovač/ má

v šachtě umístěnou litinovou desku opatřenou čtyřmi čepy symetricky rozmístěnými

kolem středu desky ve vzdálenosti 0,27 m. Na tyto čepy se usazují čtyři ozařovací

válcové nádoby o výšce 0,65 m a průměru 0,36 m s užitečným objemem 50 1. Nádoby se

při ozařování otáčí kolem svých os s frekvencí asi 40 min" 1. Zářič se při ozařování

pohybuje pravidelně ve svislém směru podél osy šachty ve středu mezi ozařovacími

nádobami. Vzdálenost dolní a horní úvrati je 0,63 m, střed pohybu je přibližně

shodný se středem soustavy ozařovacich nádob. Pohyby zářiče i nádob jsou programo-
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vatelné a plně automatizované. Zajištují poměrně rovnoměrné rozložení dávky absorbo-

vané v ozařovacím materiálu. V případě volně ložených textilních materiálů činí

dávková rychlost vztažená na vodu při současné aktivitě zářiče /47O TBq, tj. 15,8

itCi/ asi 0,9+0,15 kGy.h . V tomto ozařovači se uskutečňuje rutinní sterilizační

servis pro zdravotnická zařízení. Za ozařování se líčtuje jako maximální cena

1000 Kčs za 50 1 a 24 hodin /tj. sterilizační dávka/.

Druhý ozařovač je osazen v současnosti zářiči o celkové aktivitě asi 280 TBq,

tj, 7,5 kCi. Není vybaven ozařovacími rotujícími nádobami, zato umožňuje ozařovat

předměty různých tvarů za různých podmínek. Dávková rychlost se pohybuje v inter-

valu asi 0,1 až 2 kGy.h . Do ozařovacího prostoru lze zavádět sondy k odběru

vzorků, měření teploty apod.

V laboratoři urychlovačů jsou instalovány dva lineární vysokofrekvenční pulsní

urychlovače elektronů, výrobek n.p. Tesla. Urychlovač OZUR je konstruován k ozařová-

ní většího množství materiálu určeného k technologickým zkouškám. Má energii asi

3 MeV a výkon asi 1 kW. Pulsy o trvání 2,5 /is se opakují s frekvencí 500 H«; proud

v pulsu je maximálně asi 0,3 A. Svazek urychlených elektronů je rozmítán maximálně

na šíři 0,5 m ve vzdálenosti 0,15 m pod okiikem urychlovače. Materiál se dopravuje

pod urychlovač dopravníkovým systémem, který vystupuje z kobky urychlovače okny ve

stínící stěně. Dopravník umožňuje vkládat a odebírat materiál kontinuálně bez

přerušení provozu urychlovače. Regulací rychlosti dopravníku, šíře rozmítání a

proudu urychlených elektronů lze regulovat dávku v dosti širokých mezích až po asi

80 kGy na jeden průjezd pod urychlovačem. Vyšších dávek lze dosáhnout opakovaným

průjezdem. Rychlost dopravníku a počet opakovaných průjezdů lze naprogramovat před

zahájením ozařování. Maximální cena ozáření je asi 800 Kčs za hodinu provozu

urychlovače; za tuto dobu lze např. dávkou 20 kGy ozářit asi 2,5 m , tj. asi 3 5 kg

hmotnostního ekvivalentu vody.

LOPUR, který má energii asi 4 MeV a výkon asi 0,1 kV je určen především k

pulsní radiolýze. Zájemce o podrobnější informace odkazuji na Chemické listy 75,

758 /1981/. Je však technicky přizpůsoben také pro ozařování menšího množství ma-

teriálu pro technické zkoušky nebo pro dozimetrické experimenty; podrobnější

informace jsou v Jaderné energii 29j_ 254 /1983/.

Pro fyzikální a fyzikálně chemický výzkum primárních produktů radiolýzy je

určen spektrometr elektronové paramagnetické rezonance ERS 200, výrobek Zentralinsti-

tut fúr wissenschaftlice Gerätebau de AdW der DDR, Berlin. Lze na něm studovat

tvorbu volných radikálů a jiných paramagnetických částic při radiolýze pevných

matric při normální nebo nízké teplotě až do 77 K.

Pro běžné výpočty je středisko vybaveno stolním počítačem EMG 666/B s přísluš-

nými periferiemi.

Práce střediska je začleněna do výzkumného programu oddělení radiační chemie

a na konzultační činnosti se poť1 ílej í vědečtí a inženýrští pracovníci celého oddě-

lení. Činnost střediska je k dispozici všem zájemcům i aplikace ionizujícího záře-

ní.
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EXPOZIČNÍ PŘÍKONY V 6°Co ÚVVVR. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO RADIAČNf OŠETRENÍ POTRAVIN

A KRMIV

M. Pešek, Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Vývoj expozičních příkonů a ozařovacích možností u radiačního zdroje "PERUN".

Konstrukce radiačního zdroje "PERON" umožňuje značnou variabilitu v uspořádá-

ní zářičů a to kobaltových, po případě i jiných např. cesiovýclí v ozařovací komo-

ře. Některé možnosti v uspořádání tyčí do různých souborů v ozařovací komoře jsou

znázorněny na obr. 1. Při naplnění tyčí 2 až 7 přibližně stejnými zářiči, jsou

ozařovací podmínky v ozařovacích kontejnerech umístěných na obvodu tohoto soubo-

ru mezi jednotlivými tyčemi téměř totožné /obr. 1/.

Aby byl dobře patrný vývoj expozičních příkonů od základní náplně až po plá-

novanou náplň v roce 1984, jsou uváděny výpočty expozičních příkonů na obvodu

ozařovacího kontejneru 1 umístěného ve středu souboru zářičů a výpočty expozičních

příkonů na obvodu kontejneru 4 /znázorněn na obr. 1/, který je umístěn na obvodu-

souboru tyčí mezi tyčemi 4 a 5.

Na obr. 2 jsou uvedeny expoziční příkony na obvodu kontejneru č. 1 v závislosti

na výSce x. Maximální hodnoty expozičních příkonů jsou ve svislicích, které jsou

nejblíže k zářičům, střední křivky jsou hodnoty expozičních příkonů pro svislice

mezi jednotlivými zářiči na obvodu kontejneru a nejnižší křivka udává hodnoty

expozičních příkonů ve středu ozařovacích kontejnerů 1 /ve středu ozařovací komory

o souřadnicích /0;0/. Výsledky ukazují značnou nehomogenitu v expozičních příkonech

a vyšrafované oblasti ukazují, kde je možno při otáčení kontejneru zajistit přija-

telně homogenní ozařování. Prakticky by to bylo možné pouze ve dvou 10 cm vrstvách

při průměrném expozičním příkonu přibližně 38 mA/kg a v jedné přibližně 20 cm

vrstvě ve středu kontejneru při průměrném expozičním příkonu přibližně 20 mA/kg.

Narůst náplně "PERUN" v letech 1981 až 1984 je uveden v následujícím přehledu.

Varianta

PNZ

PN I

PN II

Aktivita
PBq
1,01

1,57

2,14

Ke dni

12.5.1981

1.1.1982

1.1.1984

Vývoj expozičních příkonů a ozařovacich možnosti u radiačního zdroje "RADEGAST"

Zdroj "RADEGAST" umístěný na pracovišti ÚVWR v Litoměřicích má sice ozařova-

cí komoru stejně velkou jako zdroj "PERUN", tj. 3x3 m, ale zářiče jsou zatím umístě-

ny pouze v jedné tyči. V roce 1982 a 1983 byl zdroj naplněn šesti zářiči GIK 12a-4

o aktivitě 0,41 PBq. Začátkem r. 1984 bude naplněn novým složeným zářičem o celko-

vé aktivitě O,8O PBq /k 1.1.1984/.Výsledky ukazují, že na obvodu kontejneru o

0 40 cm, jehož cena je umístěna 50 cm od osy zářičů /poloha odpovídá kontejneru 4

ve zdroji "PERUN"/je při otáčení kontejneru ozařování dostatečně rovnoměrná ve

vrstvě vysoké 40 cm. Průměrný expoziční příkon byl přibližně 6mA/kg. Po novém napl-

nění zdroje vzrostou expoziční příkony více jak dvojnásobně.

Expoziční příkony'v radiačním zdroji "GAMMACELL 220".

Expoziční příkon ve středu ozařovací komory o průměru a výšce je 20,81 mA/kg.

Rozložení expozičních příkonů v ozařovací komoře tohoto zdroje je podle prospektu

firmy Atomic Energy of Canada velmi rovnoměrné.
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Obr. 1 Možnosti uspořádání tyčí se zářiči a umístění ozařcivacích kontejnerů v ra-

diačních zdroji "PERUN"



Obr. 2 (l368/ll/2J Expoziční příkony na obvodu ozařovacího kontejneru 1 při

základní náplni zdroje "PERUN"

Obr. 3 {l373/4} Expoziční příkony na obvodu ozařovacího kontejneru 1 při před-

pokládané náplni zdroje "PERUN" koncem roku 1984



Obr. 4 Í1369/76J Expoziční příkony E při dvoustranném ozařování v kontejneru

o ^ x /30 resp. 40 cm/. Kontejner byl prázdný, nebo naplněný velmi lehkým

materiálem /měřeno pomocí polovodičového detektoru/.

A A. A ~ naměřeno při otáčení kontejneru pomocí fólie z triacetátu
celulózy

x £i*nj xicmi
Obr. 5 ^1369/73} ; {l369/74} Expoziční příkony E při dvoustranném ozařování

v kontejneru o 0 x /30 resn. 4O cm/. Kontejner byl naplněn oroanickým

materiálem o měrné hmotnosti 0,39 g/cm /měřeno pomocí polovodičového

detektoru/.
O O O ~ naměřeno při otáčení kontejneru pomocí fólie z triacetátu

celulózy



RADIAgNÍ ZDROJE "PERUN" A RADEGAST" V tfVWR

J. Zahálka, M. Pešek, Z. Prášil, M. Řeřichová

Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Oddělení radiačních technik /ORT/ je výzkumným oddělením ťJWVR, které vedle

prací spojených s řešením výzkumných úkolů poskytuje i servisní ozařovací služby

mimoústavním zákazníkům. K tomuto účelu má k dispozici 3 ozařovací zdroje záření

gama,všechny osazené zářiči s radionuklidem Co /E = 1,17 a 1,33 MeV, poločas

5,27 let/.

Nejmenším z těchto zařízení je běžný komerční zdroj "GAMMACELL 220" /Atomic

Energy of Canada Ltd./. Zdroje se skládá z olověného kontejneru, do něhož kolmo

zajíždí válec s ozařovací komorou /průměr komory 15,24 cm, výška 20,32 cm/ spolu

s olověným stíněním. Do ozařovací komory je možno zavádět při ozáření různá media

s přívody k čidlům. V ozařovací poloze je komora zajeta do středu kontejneru, kde

je obklopena 28 lineárními zářiči Co, jejichž osy jsou rovnoběžné s osou šachty.

Toto uspořádání vytváří uvnitř komory pole záření o značně vysokém expozičním

příkonu a s poměrně homogenním prostorovým rozložením.

"GAMMACELL 220" ORT byl naposledy osazen 14. ledna 1972 zářiči o celkové

aktivitě 0,59 PBq. K 1.12.1983 činí tato aktivita 0,13 PBq, při čemž expoziční

příkon ve středu ozařovací komory je podle měření ionizační komůrkou 20,81 mA/kg

/tj. 2.9.1O5 R/h/.

ORT je dále vybavena velkým ozařovacím zdrojem "PERUN", /vyroben v n.p. ŠKODA

Plzeň podle návrhu Ú°VWR. Ozařovnu tvoří ozařovací komora o ploše 3x3 m a výšce

5 m.

Vlastní zářiče jsou umístěny v ocelových tyčích, kterých je celkem 21. Kromě

tyče č. 1 ve středu ozařovny jsou všechny tyče umístěny excentricky v ručně otoč-

ných karuselech /0 36,6 cm/, takže jejich poloha se může v jistém rozmezí měnit

/tyče opisují při otáčení karuselu kružnici o 0 28 cm/. Vertikální uložení zářičů

v tyčích bylo optimalizováno tak, aby vertikální změny expozičního příkonu v užiteč-

ném prostoru ozařovny byly co nejmenší.

Aby celková absorbovaná dávka v ozařovaném materiálu byla co nejhomogennější,

umistuje se materiál do 7 kontejnerů z pozinkovaného plechu /hoboků/ o 0 40 cm a

výšce 48 cm, které jsou zavěšeny na ocelové konstrukci uvnitř ozařovací komory a

otáčejí se rychlostí 5,0 min . Ve větších vzdálenostech od tyčí je užitečný pros-

tor větší, je možno ozařovat i velké předměty a omezení je dáno pouze rozměry oza-

řovací komory, nebo požadavky na homogenitu ozařování.

K 1.1.1984 bude ozařovna osazena 2,1 PBq Co.

Třetí ozařovací zdroj ORT "RADEGAST" je umístěn na dislokovaném pracovišti

Ú V W R v Litoměřicích. Po stavební stránce je řešen stejným způsobem jako zdroj

"PERUN". V ozařovně je však umístěn pouze olověný kontejner, z něhož se kolmo vy-

souvá jediná tyč se zářiči. Ozařovaný materiál se umistuje v úrovni kolem tyče

se zářiči, pro homogenizaci ozařovacích dávek je možno materiál umístit na 4 točny.

V lednu 1984 bude zdroj "RADEGAST" osazen novými zářiči 6 0Co o celkové aktivi-

tě 0,80 PBq /k 1.1.1984/.

Pro ověřování hodnot expozičních příkonů v jednotlivých místech ozařovací ko-

mory a v různých místech ozařovaného materiálu je možno s výhodou použít velko-

plošné polovodičové sondy a měřit generovaný proud, nebo generované napětí. V

některých případech, při ozařování organických materiálů je výhodnější použít

pro ověřováni expozičních nebo dávkových příkonů v ozařovaném materiálu polymerní
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fólie např. na bázi triacetátu celulózy. Tyto postupy je možno rovněž použít pro

hledání optimálních podmínek ozařování různých druhů potravin.

Podstatné zrovnoměrnění ozařování v radiačních zdrojích "PERUN" a "RADEGAST"

je docíleno otáčením ozařovacích kontejnerů. To, že je možno měnit umístění tyčí se

zářiči v různých místech ozařovací komory a v případě nutnosti i měnit polohy zá-

řičů v jednotlivých tyčích způsobuje, že je v některých komplikovanějších případech

nutno zvažovat celou řadu variant umístění zářičů v ozařovací komoře. Při zpracování

těchto \íloh usnadňují řešení optimalizačních prací výpočetní postupy popsané

v pracích M. Peška.

Zkušenosti z více jak dvouletého provozu radiačního zdroje "PERUN" a více jak

jednoletého provozu radiačního zdroje "RADEGAST" ukazují, že na těchto zdrojích

je možno úspěšně ozařovat široký sortiment materiálů, od radiačních sterilizací,

přes ozařování krmiv, ozařování brusných materiálů, skleněných obkladových prvků

a dalších. Poruchovost byla přitom minimální.

Vzhledem k tomu, že se jedná o universální a experimentální radiační zdroje

vhodné pro čtvrtprovozní až poloprovozní ověřovací práce, event, pro provozní

ozařování až tunových množství různých materiálů, nemohou se tyto zdroje plně

srovnávat s průmyslovými např. sterilizačními ozařovnami, které jsou vzhledem

k automatizaci méně náročné na lidskou obsluhu a ekonomie ozařování vychází v řadě

případů výhodněji, zvláště u specializovaných ozařovacich prací jako např. v přípa-

dě radiačních sterilizací. Na druhé straně radiační zdroje tfvWR "PERUN" a "RADEGAST"

dovol-cjí provádět řadu ozařovacích prací, které v ozařovnách průmyslových typů

provádět nelze bud vůbec, nebo s velkými obtížemi. Je možno např. ozařovat za

snížených nebo zvýšených teplot, nebo v inertní atmosféře, je možno měnit dávkové

příkony a pod. Toto se týká v plné míře i výhod a nevýhod při výběru zdrojů pro

experimentální ošetření potravin.

Zajištění servisu pro potenciální zákazníky je možno provést trojím způsobem:

1/ za předpokladu, že požadavky na ozařovací servis budou pravidelné, a dlouhodoběj-

šího charakteru, hospodářskou smlouvou na delší období;

2/ celoroční objednávkou na určitý objem prací;

3/ jednorázovou objednávkou po dohodě s pracovištěm ORT.

Cena ozařování je stanovena na 0,25 Kčs/dm kGy. Tato cena ale nezahrnuje

náklady na manipulaci s materiálem a na speciální služby spojené s ozařováním.

V rámci ORT - Ú V W R se provádí dlouhodobě poradenská služba v oblasti radiač-

ního ošetření různých materiálů a při navrhování a provádění ozařování na zdrojích

tíVWR a obecně při navrhování radiačních technologií.
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NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S OZAŘOVÁNÍM STOLNÍCH BRAMBOR V ČSSR

K. Kubín. Výzkumný ústav zemědělské techniky,.Praha

Během let 1976 - 1980 byl na několika pracovištích v ČSSR ověřován vliv

ozařování stolních brambor radioizotopem Co. Současně byly zjišťovány možnosti

využití tohoto způsobu ošetření brambor a omezení klíčeni, snížení skladovacích

ztrát a prodloužení jejich skladovatelnosti do pozdních jarních měsíců. K tomuto

Účelu bylo použito některých zveřejněných zahraničních zkušeností s ozařováním

brambor i dalších potravin.

Ověřovací soubor byl vytvořen z pěti odrůd brambor. Průmyslové odrůdy zastu-

poval Blaník a Kamýk, odrůdy stolní EVA, NORA a RADKA. Dále uvedené výsledky byly

získány na pracovišti Výzkumného ústavu zemědělské1 techniky v Jihlavě. V jednotli-

vých letech byla hodnocena následující množství brambor:

Skladovací sezóna

1976 - 1977

1977 - 1978

1978 - 1979

1979 - 1980

Celkem za etapu

Hmotnost použitých hlíz /kg/

celkem

3 500

3 95O

4 300

2 400

14 15O

z toho ozářeno

2 58O"

3 505

3 525

620

10 230

K ozařování bylo použito ozařovače "Róza" v lístavu jaderného výzkumu v Řeži

u Prahy, se zdrojem záření Co. Aktivita zdroje byla 4,07 . 1O Bq a dávkový
-1 -1příkon 860 Gy + 6 % /86O J.kg X . s x + 6 %/. Ozařování se uskutečnilo ve třech ča-

sových termínech, při použití dávek 60 Gy, 1OO Gy a 150 Gy.

1/ Prvá skupina termínů ozáření začínala ihned po sklizni brambor a pokračovala

14. denními intervaly.

2/ Ve druhém časovém termínu /třetí dekáda listopadu/ bylo ozařováno hlavní

množství pokusných hlíz.

3/ Třetí ozařovací termín /březen-duben/ byl zvolen ke zjištění účinnosti ozařování

na zamezení klíčeni hlíz na konci jejich klidového období, těsně před začátkem

vegetace.

Pro založení pokusů ve čtyřech uvedených skladovacích sezónách bylo použito brambor

z produkce JZD "Rovnost" Brtnice, okres Jihlava, s průměrnou nadmořskou výškou

580 m. Během zmíněného období byly sledovány a hodnoceny zejména následující ukaza-

tele:

1. Hmotnostní úbytky hlíz /skladovací ztráty/.

Klíčeni hlíz a hmotnost klíčků.

Změny v chemickém složení hlíz, včetně obsahu kyseliny 1-askorbové /vitaminu C/.

Rozvoj skládkových chorob.

Zájem spotřebitelů o ozářené brambory /orientačně/.

V následujících přehledu jsou uvedeny procentické podíly průměrných hodnot

skladovacích ztrát a hmotnost klíčků, zjištěné během čtyř skladovacích sezón v

letech 1976/77 - 1979/8O:

Tento referát nebyl pro nepřítomnost autora přednesen na semináři, nro doplnění
informace jej však zařazujeme do sborníku.
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Odrůda

Kamýk

Nora

Radka

Použitá ozařovací
dávka /Gy/

neozář. kontrola

1OO

neozář. kontrola

60

100

150

neozář. kontrola

60

100

150

Podíl hmotnosti

celkových sklado-
vacích ztrát

42,97

48,97

45,66

45,35

47,96

48,86

43,42

48,37

48,40

47,53

v %
klíčků

6,45

0,25

6,52

0,30

0,10

0,025

6,25

0,20

0,025

-

Uvedené hodnoty jsou získány.z výsledků, zjištovaných vážením na konci

měsíce července, což je skladovací sezóna prodloužená na 260 dnů. Běžně jsou

brambory skladovány jen do konce měsíce května, tedy cca do 200 dnů. Pokusný

materiál byl uložen v moderním skladu stolních brambor, vybaveným automatickým

větráním. Jak je patrno z předchozího přehledu průměrných skladovacích ztrát

během čtyř skladovacích sezón, dosáhly tyto ztráty u ozářených partií poněkud

vyšších hodnot než u neozářených kontrolních hlíz.

2. Retardační účinek, zastavující klíčeni bramborových hlíz, se projevil spolehlivě

u všech sledovaných odrůd při použití všech tří ozařovacích dávek. Důkazem toho

je procentické zastoupení podílů hmotnosti klíčků při vyskladnení, uvedené

opět jako čtyřletý průměr v předchozí tabulce, tíčinek ozáření zastavuje klíčeni

trvale na rozdíl od chemických retardačních prostředků, působících dočasně, s

hutností chemického ošetření hlíz pro zamezení klíčení v určitých časových inter-

valech opakovat. Ozařovací dávka 60 Gy v některých skladovacích obdobích neza-

stavila schopnost klížení úplně. U odrůdy Nora došlo v ojedinělých případech

k vývoji nitkovítých klíčků, dosahujících délky 15 - 20 mm, jejichž výskyt však

byl pro praktické uplatnění zcela zanedbatelný. Neopak dávka 150 Gy se projevi-

la jako zbytečně vysoká. Statistickým vyhodnocením variance rozptylu hmotnosti

klíčků pomocí F - testu byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi odrůdami

při zvoleném 95 procentním stupni pravděpodobnosti.

Odrůdy Nora a Radka, ozářené v březnu a dubnu vyklíčily po dávce 60 Gy do délky

20 - 5O mm, při tlouštce klíčků 3 - 5 mm u Nory a 2 - 3 mm u Radky. Po ozáření

dávkou 100 Gy vyklíčil nepatrný počet hlíz, a jejich nitkovité klíčky dosáhly

délky do 25 mm.

3. Sledováním změn v obsahu kys.eliny 1 - askorbové ve dvou skladovacích sezónách

/1976-77 a 1977-78/ bylo zjištěno počáteční snížení jejího obsahu těsně po ozá-

řeni, avšak v dalším průběhu skladování se již dále nesnižoval a na konci sklado-

vacího období byl její obsah naopak v některých případech vyšší než na jejím

počátku. Například odrůda Nora ozářená dávkou 150 Gy, ze sklizně 1977, u které

byl zjištěn v prosinci obsah 7,2 mg% a v měsíci červnu 7,8 mg% kyseliny 1-askor-

bové. Naproti tomu u neozářených kontrolních hlíz klesal její obsah již během

prvých 180 dnů skladování postupně až na polovinu původní hodnoty. Vzhledem k hlav-

nímu účelu — prodloužení skladovací doby brambor do prvních letních měsíců -

je tato skutečnost zanedbatelná. Hlízy ze sklizně 1976 a 1977 byly rovněž podro-

beny orientačnímu chemickému rozboru na stanovení procentického obsahu sušiny,
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škrobu a veškerých cukrů. Rozbory byly uskutečněny v březnu a květnu následujících

let. Obsah sušiny nepatrně klesal se zvyšující se dávkou ozáření, obdobně jako

obsah škrobu. Obsah veškerých cukrů značně kolísal v rozmezí 1,2 až 2,1 * a

obsah redukujících cukrů nebyl samostatně zjištován.

Hodnocením rozvoje skládkových chorob, sledovaného u odrůd Nora a Radka byla

zjištěna závislost mezi rozvojem skládkových chorob a ozařovaclmi dávkami.

Průběh rozvoje hodnocených chorob - Fusaria, bakteriové hniloby a plísně brambo-

rové - byl u uvedených odrůd protichůdný. U odrůdy Nora byl zaznamenán největší

rozvoj uvedených chorob po ozáření dávkou 60 Gy a se zvyšující se dávkou se dále

snižoval. Naopak u odrůdy Radka vzrůstal rozvoj skládkových chorob přímo íiměrně

s rostoucími dávkami ozáření. Přitom průměrný procentický rozsah zastoupení vSech

uvedených skládkových chorob na konci skladovacích období dosáhl u Nory v ne-

ozářeném stavu 39.21 %, po ozáření dávkou 60 Gy 63,6 % a po dalších ozařovacích

dávkách klesl až na 49,44 %. 0 Radky dosáhlo toto zastoupení 28,22 % v neozáře-

ném stavu, a vzrůstalo s výší ozařovacích dávek od 3,44 % do 44, 18 %. Nelze

však v tomto směru opomenout nepříznivý vliv nešetrného zacházení s bramborovými

hlízami při mechanizované sklizni, který se projevuje zvýšenými skladovacími

ztrátami. Při orientačním srovnání dvou partií bramborových hlíz odrůdy Nora

'ze strojní sklizně, avšak s poklizňovou úpravou pomocí strojní linky a strojního

třídění byly zjištěny skladovací ztráty této partie v průměru o polovinu vyšší

než u hlíz sklizených rovněž strojně,avšak přebraných ručně. Studium těchto vli-

vů v současné době dále pokračuje.

Pro získání základní představy o zájmu spotřebitelů o brambory ozářené ionizují-

cím zářením byl uskutečněn orientační průzkum tohoto zájmu prodejem 1 000 kg

ozářených brambor v maloobchodním balení v silonových úpletech po 3 kg. Podle

požadavků hlavního hygienika ČSR byly tyto balíčky označeny běžnými visačkami,

obsahující základní obchodní údaje a označení "radiačně ošetřeno". Prodej se

uskutečnil v hlavním městě Praze, ve dnech 9. - 11. června 1978, ve kterých bylo

uvedené množství beze zbytku prodáno, a to v rekordně krátkých časových interva-

lech. Anketa k získání představy o spokojenosti zákazníků s ozářenými brambory,

uskutečněná při zmíněném prodeji, však nesplnila svoje poslání, ale potvrdila

velmi málo pochopení se strany kupujících o minimálně náročnou spolupráci pro

získání důležitých informací v tomto směru.
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