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O B E C N É



KRITICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA TŘICETI LÉTY VÝZKUMU A VÍVOJE RADIAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V CSSR

Z. Schweiner

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Radiová 1, 102 27 Praha 10

Cílem příspěvku je zamyšlení nad vstupy a výstupy oboru radiačních technologii

v CSSR do současné doby. Bude pojednáno v dosavadním výzkumu a vývoji na čs. praco-

vištích radiační chemie, aktivitě CSKAE a jejích podřízených organizacích na tomto

poli.

Bude proveden rozbor dosažených líspěchů a neúspěchů v zavádění radiačně tech-

nologických procesů v razných oblastech národního hospodářství a vyvozeny závěry

pro další zaměření radiačně chemických pracoviát.



STRUKTURA TEORETICKÝCH ZÁKLADO RADIAČNÍ CHEMIE

J. Bednář

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Rež

Abstrakt nebyl dodán



NELINEÄRNÍ OPTICKÉ ASPEKTY V Q ČASTÍCÍCH Z POLOVODIČU

A. Fojtík

ÚFCHEJH, ČSAV, Opletalova 25, 110 OO Praha 1

Abstrakt nebyl dodán



RADIOLÝZA ZŘEDĚNÍCH ROZTOKO JODIDU DRASELNÉHO

A. Habersbergerová

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

-5 -4 3
Roztoky, obsahující jodid draselný /10 a 10 mol/dm / a kyselinu boritou

/0,l mol/dm / zneutralizovanou čpavkem na pH 7,0, byly radiolyzovány zářením gama

kobaltového zdroje. Výtěžky úbytku jodidu v roztocích nasycených vzduchem i argo-

nem byly nízké /řádu 10~ - 10~ / a klesaly s růstem absorbované dávky. Zastoupení

radiolytických produktů se lišilo podle toho, zda v roztoku byl nebo nebyl přítomen

kyslík.



FOTOCHEMICKY A RADIAČNĚ INICIOVANÉ ADICE 1 ,n-ALKANDIAMINC NA r-J

F. H a i n p l a , F . L i š k a a , V. Dědek a a Z. P r í š i ! b
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MECHANISMUS A KINETIKA RADIAČNÉ INDUKOVANÉ TVORBY DIMERO A DIFENYLU V BENZENOVÝCH

ROZTOCÍCH 2,6-ALKYLOVANÝCH FENOLO

B. Chutnýa, J. Brodilová a J. Pospíšil

Ústav hygieny a epidemiologie, Praha

Ústav makromolekulami chemie ČSAV, Praha

V práci o radiačně indukované alkylaci 2-methyl-6-terc.butyl-fenolu /I/ v isook-

tanoVém roztoku byl nalezen mimo 2-methy 1-4-/2,2T4,4'-tetramethyl-6-terc.butylfe-

nolu /II/ malý výtěžek 3,3-dimethyl-5,5-diterc.butyl-4,4'-dihydroxydifenylu /III/,

tj. dimerního produktu /I/.

Výskyt tohoto produktu nás povzbudil k provedení této dimerizační reakce při

vhodnějších podmínkách - v nereaktivním rozpustidle benzenu a také s jinými 2,6-al-

kylsubstituovanými fenolickými antioxidanty.

Ozařovali jsme gamma zářením Co /3,9 kGy/hod./ až 100 hod. odvzdušněné benze-

nové roztoky /I/ v koncentracích 5,10,20 % stoupajícími dávkami záření gamma a na-

lezli jsme chromatografickou analýzou různé proporce, závisící na koncentraci /I/ a

dávce, výtěžků /III/ a difenylu.

Podobné experimenty byly provedeny s 2,6-dimethylfenolem /IV/ a s 2,6-diterc.

butylfenolem /V/.

Změřili jsme výtěžky dimerů a difenylu v jednotlivých roztocích a navrhli mož-

ný mechanismus a kinetiku tvorby dimerů a difenylu.

Dimerní fenoly mají lepší antioxidační vlastnosti, nebot jsou více rozpustné,

mají vyšší b.t. a lepší thermální stabilitu v polymerech než monomerní anticxidanty.

1/ Alkylation and dimerization of 2,6-substituted phenols induced by Co

gamma radiation in hydrocarbons. Part 1 - Alkylation. B.Chutný, J. Brodilová and

J. Pospíšil: Radiation Physics and Chemistry 1987 in press.



VNITRNÍ KONTAMINACE RADIONUKLIDY

J. Knajfl, J. Severa

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací iSstav J.E. Purkyně, Hradec Králové

Vnitřní kontaminace radionuklidy představuje nežádoucí vniknutí těchto látek

do organismu. Je to suma složitých procesů interakce radionuklidu s organismem,

z jejichž poznání vyplývá jako nejdůležitější zásada neodkladné první pomoci. K nej-

častějším cestám vstupu kontaminantu do organismu patří kůže, plíce a zažívací sou-

stava. Po proniknutí do organismu jsou nuklidy přesunovány do cílových /kritických/

orgánů, jejichž poškození představuje nejzávažnější poškození organismu jako celku.

Diagnostika i terapie vnitřní kontaminace není jednoduchou záležitostí a může

být úspěšně prováděna jen na specializovaných, technicky i personálně dobře vybave-

ných pracovištích.

Léčba vnitřní kontaminace by měla začínat v místě vniknutí kontaminantu do orga-

nismu a je celkově úspěšná jen u malého množství radionuklidu. Používají se při ní

specifická adsorbencia, polyaminopolykarboxylové kyseliny, využívá se i izotopového

zředování. Universální antidotum není známo a léčba je specifická proti danému kon-

taminantu.



FOTOCHEMICKY A RADIAČNĚ INICIOVANÉ ADICE ACETALDEHYDU NA ALLYLALKANOÁTY

F. Liškaa, M. Valentaa, J. Fikara, M. Jandováa, M. Pešekb

a Katedra organické chemice. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 6

Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha 10

Fotochemicky a radiačně iniciovanou adicí acetaldehydu na allylforraiát /I/

a na allylacetát /II/ byly získány 1:1 adukty - (4-oxopentyl) forraiát /III/ a

(4-oxopentyl)acetát /IV/ a 1:2 telomery 7-formvloxy-4-formyloxymethyl-2-heptanon

/V/ a 7-acetoxy-4-acetoxy-methyl-2-heptanon /Ví/.

I, II V, VI

Ve vzorcích I,III,VI R=H; II,IV,VI R=Me

Byly naměřeny počáteční radiační výtěžky 1:1 aduktú a 1:2 telomerů:

G(lIl)=2OO,8j G(iv) = 211,3ř G ( V ) = 3 9 , 5 ; G C V I ) = 3 7 , 9 . Chemické výtěžky aduktů

III a IV činily 60-87 %.

Alkalickou transesterifikací oxopentylalkanoátú III a IV byl získán 5-hydroxy-

-2-pentanon /Vil/ a z dialkanoátů V a VI byl připraven 5-hydroxy-4-hydroxymethyl-

-2-heptanon /VIII/.

VII VIII

Hydroxypentanon VII je výchozí sloučeninou pro další organické syntézy a pro

přípravu azoiniciátoru IX používaného k výrobě telechelických elastomerů.

IX
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RADIOLÍZÄ CROWNOV" V CHLOROFORME RADIACNO-CHEMICKEJ ZMENY KYSELINY BIS 1,2(DIKAR-

BOLLYL)KOBALTITEJ- 5 7 C O V ZMESI VODA-CHLORID UHLIČITÝ

L. Mátel, J. Kuruc, L. Vašeková

Katedra jadrovej chémie PFUK, 842 15 Bratislava

Abstrakt nebyl dodán



VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÄRENÍ NA KATALYTICKÉ VLASTNOSTI OXIDOVÍCH KATALYZÁTORU

V. MÚČka

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 1

Účelem práce bylo hledat korelaci mezi změnami katalytických a některých fyzi-

kálních vlastností /měrný povrch, oxidační schopnost, krystalická struktura/ kata-

lyzátorů ozářených různými druhy ionizujícího záření / y , n, a , e / testovaných

rozkladem vodného roztoku peroxidu vodíku. Na základě vyšetření 57 různých systémů

bylo zjištěno, že jejich ozáření dávkami stovky Gy až jednotky MGy má měřitelný

vliv pouze na povrchovou oxidační schopnost katalyzátoru a na jejich katalytickou

aktivitu. Aplikace záření f vede ve většině případů k radiační oxidaci, ozáření '-

elektrony k radiační redukci, ozáření neutrony má za následek jak pozitivní tak ne-

gativní změny /v závislosti na druhu a způsobu přípravy oxidu/. Změny katalytické

aktivity oxidů ozářených zářením f nebo n jsou jak pozitivní tak negativní /u NiO

byly pozorovány pouze negativní změny/, ozáření oxidů elektrony vedlo většinou ke

zvýšení katalytické aktivity. Mezi změnami obou těchto veličin nebyla nalezena vzá-

jemná korelace. Bylo prokázáno, že radiační změny aktivity jsou způsobeny změnou po-

vrchové koncentrace katalytických center. Za tohoto předpokladu byl navržen"mechanis-

mus Interakce záření s katalyzátorem kvalitativně vysvětlující pozorované efekty.



STUDIUM RADIAČNÍ STABILITY TETRAFENYLESTERU KYSELINY IMIDODIFOSFORECNÉ

O. Navrátila, J. Teplýb

a Katedra anorganické chemie přírodovědecké fakulty UJEP, 611 37 Brno, Kotlářská 2

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Byla studována radiační stabilita tetrafenylesteru kyseliny imidodifosforečné

CgH5O 2P(0)NHP<0)(OC6H5)2, který nalezl optimální použití jako extrakční činidlo

při kapalinové extrakci některých významnějších štěpných produtku, resp. vzácněj-

ších kovu.

Pro studium konfiguračních změn činidla, navozených zářením gama / Co, SVÚT

Veverská BitýSka/, bylo yyužito sledování extrakce Se, která je velmi výrazná.

Dále byla použita NMR a IC spektroskopie a papírová chromatografie.

Změny, navozené ozařováním samotného pevného činidla, jsou zcela nevýrazné a

začínají se projevovat až od dávky 600 kGy. Naproti tomu činidlo, rozpuštěné v ben-

zenu, vykazuje konfigurační změny již od dávky 50 kGy; vzniká mj. difenylfosforečná

kyselina. Přítomnost kyslíku v benzenových roztocích navozuje vznik fenolu, který

snižuje extrahovatelnost skandia. Je diskutován vliv benzenu na destrukci činidla.

2$/*



ODSTRAŠOVANÍ SO, A NO„ ZE SPALNÝCH PLYNC POMOCÍ URYCHLOVAČ© ELEKTRONO

H. Pešek, Z. Prášil

(fstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, 102 27 Praha 10

Exhalace oxidu siřičitého a oxidu dusíku do atmosféry z různých průmyslových

zdrojů a následné spady kyselých dešřů způsobují nesmírné škody národnímu hospodář-

ství a působí v globálním měřítku.

V posledních letech se začíná intenzivně na poloprovozní i provozní úrovni roz-

víjet metoda radiačního zpracováni spalných plynů z velkých průmyslových zdrojů po-

nocí svazku urychlených elektronů. Pomocí této metody je možno výrazně snížit exha-

lace těchto nebezpečných oxidů, snížit úlet prašných částic a navíc i získat hnoji-

va. V informaci bude podán přehled o současném stavu a možnostech této technologie.



KINETIKA TVORBY A ZÁNIKU RADIAČNÍCH DEFEKTC V AMORFNÍCH PEVNÍCH LATKÁCH

Z. Prášil

Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha 10

Kinetiká tvorby a zániku radiačních defektů v amorfních pevných látkách /sklech,

polykrystalických materiálech/ byla řešena za předpokladu existence center se spoji-

tým a širokým spektrem aktivačních energií pro jejich termální odžíhnutí /annealing/.

Ukazuje se, že energetické spektrum vytvořených defektu závisí jak na době ozařová-

ní, na teplotě, tak i na dávkovém příkonu. Po skončení ozařování klesá koncentrace

radiačních defektů přibližně s logaritmem času. Podrobněji je diskutován vliv tvorby

radiačních defektů na závislosti ííčinného průřezu na aktivační energii jejich záni-

ku. Teoretické výsledky jsou konfrontovány s experimentálními výsledky získanými

při sledování zániku radiačních barevných center v různých druzích anorganických

skel.



RADIOLÍZA UHLÍ

E. Šebestová

Ostav geologie a geotechniky ČSAV, 180 00 Praha 8

Abstrakt nebyl dodán
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RADIAČNÍ ZPRACOVANÍ TEFLONOVÝCH ODPADO A JEJICH VYUŽITÍ

M. Kalousek

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Rež

Abstrakt nebyl dodán
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RADIAČNÍ SÍŤOVÁNÍ CELULOSY

V. Hynek

Výzkumný ústav textilního zušlechťování, 544 28 Dvůr Králové

Abstrakt nebyl dodán



RADIAČNÍ MODIFIKACE POLYVINYLIDENFLUORIDU. CAST I.

I. Kliera, R. Nováčkováa, M. Pallanová , P. Černoch

a Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Ústav jaderného výzkumu ,250 68 Řež

Polyvinylidenfluorid /PVDF/ je polymer s velmi dobrou chemickou a tepelnou

odolností. Jeho aplikační oblast je však omezena teplotní oblastí tání jeho krysta-

lické fáze /16O-175°C/. Účinkem ionizujícího záření lze do PVDF zavést trojrozměr-

nou strukturu a tak zvýšit jeho tvarovou stálost i do vyšších teplot.

V příspěvku jsou zhodnoceny strukturní změny a změny vlastností homopolymerů a

kopolymeru PVDF /byly použity polymery fy. Dynamit Nobel AG a fy. Solvay SA/ dosa-

žené v důsledku radiační modifikace svazkem urychlených elektronů. Zhodnocen je ta-

ké vliv přídavku senzibilizátorů radiačního sítování /triallylkyanurát, m-fenylenma-

leindiimid v dávkování 1 - 1 0 dsp/.

Bez přídavku senzibilizátorů sítuje radiačně snáze kopolymer PVDF. K sesítová-

ní na 75 * /obsah sesítovaného podílu v polymeru/ je pro kopolymer zapotřebí dávky

záření cca 300 kGy, pro homopolymery kolem 800 kGy. Oba senzibilizátory významně

snižují potřebnou dávku záření. Při vhodném dávkování senzibilizátorů se dávky pro

vytvoření 75 % sítě snižují do oblasti 100 kGy.

Vlastnosti PVDF hodnocené při laboratorní teplotě nejsou radiační modifikací

podstatněji změněny.

Významně se radiační modifikací změní vlastnosti PVDF při 18C°C: modifikované

materiály mají při této teplotě vlastnosti srovnatelné s pryžemi z neplněných, ne-

krystalizujících kaučuků.

Vliv dávky záření a koncentrace senzibilizátorů na vlastnosti modifikovaných

materiálů při lab. i vysoké teplotě, na obsah sírové struktury, poměr štěpných a sí-

tovacích reakcí probíhajících v PVDF resp. na velikost radiačního poškození je

v práci dokumentován a diskutován.



KINETICKÉ ŠTÚDIUM ZOSIETENÉHO POLY/VINYLDÉNFLURIDU/

M. Kliraováa, M. Pallanováb, K. Vacekb, J. Barošc, F. Szocsá

a Ostav polymérov CChV SAV, 842 36 Bratislava

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež
c Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie, 764 22 Gottwaldov

Poly/vinylidánfluorid/, PVDF, patrí do skupiny polymérov, ktoré sa komerčne

modifikujú pomocou radiačného zosietenia . Modifikácia prebieha za účasti alkylových

makroradikálov pri súčasnom vytváraní allylových a polyenylových radikálových cen-

tier, ktoré sú relatívne stabilné pri laboratórnej teplote .

Cielom práce bolo zistenie vplyvu radiačne-indukovaného zosietenia na zánikovú

reaktivitu polyánových makroradikálov pomocou ESR metódy. Teplotné priebehy kinetic-

kých konštánt zániku študovaných radikálových centier boli korelované s termodynamic-

kými parametrami z DSC meraní.

1. Lyons, B.J.: Proced. Inter. Conf. "Radiat. Proč. for Plas. and Rubb. II.",

University Kent, 1984

2. Makuuchi, K., Asano, M., Abe, T.: J.Pol.Sci. Chem. Ed. ^4, 617, 1976

3. Helbert, J.N., Wagner, B.E., Poindexter, E.H., Kevan, L.: J.Pol.Sci.Phys.Ed. 13,

825, 1975



VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÄRENÍ NA rPE TYPU BRALEN

J. Kotlík

SVÚ-CRT, 664 71 Veverská Bitýška

Jedním ze základních směrů rozvoje zpracování polymerů je modifikace vlastností

průmyslově vyráběných materiálů s cílem rozšířit oblast jejich použití. Radiační

sífcování polyetylénu potom představuje přímou modifikaci polymerního substrátu, za-

loženou na tvorbě řídké trojrozměrné sítě příčných kovalentních vazeb mezi uhlíko-

vými atomy sousedních makromolekul. Tato modifikace vede u rPE obecně ke zlepšení

fyz.-mechanických vlastností, zejména ke zvýšení odolnosti r>roti dynamickému namá-

hání, k potlačení studeného toku, zvýšení odolnosti proti oděru, korozi za napětí

a vibracím.

V referáte je soustředěna pozornost na sol-gel analýzu, která je jednou z nej-

používanějších metod sloužících ke kontrole procesu sítování a na biaxiální rázovou

pevnost, která se v průběhu síťování velmi výrazně mění.

Sledovány byly polymery rPE Bralen RB 03-23 a FB 4-17. Fólie připraveny vyfuko-

váním v šířce rukávu 550 mm a při vyfukovacím poměru 1:3 v tloušťkách 0,25, O,20,

0,17 mm. Ozařování proběhlo na laboratorním urychlovači elektronů ESH 15O-O2O fy

Díirr v CRT V. Bitýška. Vzorky velikosti 2Ox5O cm byly ozařovány bez inertizace

v dávkovém rozmezí 10 kGy - 1 MGy. Absorbovaná dávka záření byla kontrolována dozi-

metrickými fóliemi Duforol SA a FWT-60.

Pro extrakci rozpustného podílu bylo použito upraveného extraktom Soxhlet a

těchto rozpouštědel o-xylen, toluen, chlórbenzén, 1,1,1-trichloretylen. K hodnocení

biaxiální rázové pevnosti ayl použit padostroj 2000/200 s počáteční deformační

rychlostí v rozmezí O - 6,25 ms a maximální deformační energií E=6O J.

V oblasti nižších dávek, přibližně do 1O0 kGy, je obsah nerozpustného podílu

v Bralenu FB 4-17 prokazatelně menší než u RB 03-23. Překročením dávky 1OO kGy se

závislosti obsahu gelu obou polymerů v podstatě vyrovnají.

Zjištěné závislosti biaxiální rázové pevnosti můžeme rozdělit do tří oblastí.

Do 100 kGy relativné mírný nárůst, 100-5OO kGy prudký nárůst, nad 5OO kGy pozvolný

pokles rázové pevnosti.
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DYNAMICKO-MECHANICKA TERMICKÄ ANALÝZA RADIAČNĚ ZESÍTENÉHO rPE

J. Kotlík, P. Veselý

SVÚT-CRT, 664 71 V. Bítýška

Byly zkoumány dynamicko-mechanické termické vlastnosti zesítěného rPE typu

Bralen RB 03-2•>..

Vzorky fólie byly připraveny vyfukováním v tloušEce O,35 mm a ozářeny svazkem

elektronu na urychlovači ESH 150-020 fy Dlirr v CRT V. Bítýška. Zvolená dávka byla

0-500 kGy bez použití inertní atmosféry.

DMTA byla prováděna na přístroji fy Polymer Laboratories /Anglie/ programově

řízeným počítačem HP 86 B. Měření byla prováděna v ohybu a ve smyku. V obou přípa-

dech v rozsahu teplot -150 C - 200°C při konstantní amplitudě mechanické deformace

60 jim a frekvenci kmitů 3 Hz a 10 Hz. Bylo zjištěno, že uspořádání v ohybu je vhodné

pro nízké teploty a lze v něm stanovit f-přechod rPE při -120°C a 0 -přechod při

-15 C. Pro teploty vyšší než pokojové je vhodné provádět měření ve smykovém uspořá-

dání systému. Takto lze při 80°C stanovit cr-ořtchod a zejména pak změny hodnot

modulu pružnosti a tengenty ztrátového úhlu nad bodem tání LDPE. Byl zjištěn výraz-

ný vliv dávky záření na viskoelastické charakteristiky materiálu při teplotách nad

110°C.

Další měření typu DMTA bylo provedeno na zařízení vyvinutém ve VUT-FT Gottwal-

dov a pracujícím na principu mikropenetrometrie. Měření probíhalo ppi konstantním

napětí hrotu za frekvence kmitů 0,05 Hz. Zvolený teplotní rozsah byl 9O-3OO C.

Byl opět zjištěn výrazný vliv dávky na hodnotu průniku nad teplotou tání rPE. V obou

případech lze měřené hodnoty v oblasti nad bodem tání využít k charakterizaci stup-

ně zesítění materiálu.

Z měření křivek DTA v teplotní oblasti O-45O C pomocí kalorimetru NETZSCH DSC

444 bylo zjištěno, že teplota tání nezesítěné fáze LDPE s rostoucí dávkou záření

nepatrně klesá a oblast rozkladu se s rostoucí dávkou posouvá k vyšším teplotám.



VLASTNOSTI A VYUŽITÍ NĚKTERÝCH RADIAČNÉ SÍŤOVÁNÍCH AKRYLÁTOVÍCH SLOUČENIN

D. Provazníkova, P. Stuchlík

Státní výzkumný ústav textilní - Centrum radiačních technologií, 664 71 Veverská

Bítýška

S rozšiřující se základnou a produkcí vláken stoupají také kvalitativní a kvan-

titativní nároky na různé típravnické chemikálie, především tzv. textilní pomocné

přípravky /TPP/, které se aplikují z vodných roztoků. Zvláštní místo mezi TPP zaují-

mají sloučeniny, schopné sorbovat a pod napětím zadržovat velká, až stonásobná množ-

ství vody. Používají se v průmyslu např. ke špikování, lubrikaci, šlichtování, za-

huštování tiskacích barev a jako superabsorbenty.

Do nedávné doby se k uvedeným iSčelům používaly přírodní proudkty na bázi škro-

bů, alginátů a polysacharidA, které později byly také chemicky modifikovány /např.

zesítění struktury/.

Nejnověji se začínají používat celosyntetické vysocesorpční TPP. Jsou to mírně

zesítěné hydrofilní polymery, které s vodou tvoří gel} nejčastěji se jedná o kopoly-

mery kyseliny maloinová, akrylové, metakrylove, případně o soli, amidy nebo aminy

těchto kopolymerů.

Při našich experimentech jsme se na základě dříve získaných zkušeností s radiač-

ně iniciovanými polymeračními a sítovacími reakcemi zaměřili na kyselinu akrylovou

a její sodnou sůl.

Byl vypracován postup výroby akrylítu sodného., schopného radiačně iniciované

polymerace a sírování; byly stanoveny optimální hodnoty dávkového příkonu a absorbo-

vané dávky těchto reakcí a vyřešena finalizace produktu.

U výrobku byly proměřeny hodnoty pH, sorpční a solvatační vlastnosti a infračer-

vené spektrum. Bylo zjištěno, že s obsahem sodíkových iontů stoupá sorpční kapacita

výrobku a že hodnota pH je závislá nejen na jeho chemické struktuře, ale také na ab-

sorbované dávce záření. S dávkou záření se mění nejen hustota sítě, ale i průměrný

polymeračnl stupeň. Se zvyšující se dávkou záření se snižuje obsah karboxylových sku-

pin ve výrobku.

Radiační polymerace a sítování akrylátu sodného byly prostudovány do té míry,

že dnes lze proces výroby řídit s ohledem na požadované výsledné vlastnosti akrylá-

tu, které určují jeho oblasti použití. Např. pro šlichtování syntetických vláken

s cílem zamezit tvorbě elektrostatického náboje je vhodný výrobek mírně zesítěný

s pH v rozmezí 6 - 7 . Pro záhustku na tisk reaktivními barvivy je zapotřebí vyšší

stupeň zesítění a pH kolem 8, zatímco záhustka na tisk kyselými barvivy vyžaduje

pH kolem 5. Nejvyšší stupeň zesítění je požadován pro superabsorbenty, u nichž je

zapotřebí pH 7,0.



RADIAČNÍ MODIFIKACE POLYVINYLIDENFLUORIDU. ČÄST II.

A. Vokála, M. Pallanováa, P. Cernocha, J. Kroupab a V. Matoušb

a Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Rež
b VÚOS Pardubice-Rybitví

Při radiačním sírování polyvinylidenfluoridu /PVDF/ se významně mění fyzikálně

mechanické vlastnosti, především dochází k poklesu tažnosti. Byl ověřen vliv metody

zakalení, tj. rychlého zchlazení fólie PVDF při vytlačování před ozářením na mecha-

nické vlastnosti ozářeného PVDF. Je diskutováno porovnání senzibilizátoru radiační-

hí sítování N-N-m-Fenylen-bis-maleinimidu jednak od firmy DuPont /USA/, se stejnou

sloučeninou tuzemské výroby /VÚOS Pardubice-Rybitví/.



VYUŽITÍ RADIAČNĚ ROUBOVANÝCH KOPOLYMERU POLYETYLÉN-STYRÉN K PŘÍPRAVĚ IONOGENNÍCH

MEMBRÁN

A. Zouharováa, I. Caderskýa, J. Lukášb, J. Vacíkb

a Státní výzkumný dstav textilní, Centrum radiačních technologií, Veverská Bítýška

Ústav makromolekulami chemie ČSAV, Praha

Byly studovány podmínky radiačně indukované roubované kopolymerace styrénu

na LDPE film preradiační metodou. Filmy byly ozařovány na vzduchu radionuklidem

Co dávkovou rychlostí 1 kGy.h a urychlenými elektrony dávkovou rychlostí 83,3

kGy.s" a následně roubovány při 60°C ve styrénu za vyloučení kyslíku. U obou způ-

sobů iniciace byla sledována závislost stupně naroubování na době roubování a pre-

radiační dávce. Ukázalo se, že průběh roubování po preiradiaci Co se liší od závis-

lostí získaných při preiračiaci urychlenými elektrony. Rozdíl je zejména v počáteč-

ní rychlosti roubování, která je větší při předozáření urychlenými elektrony. Za

experimentálně ověřených podmínek ozařování a roubování byly připraveny vzorky se

vzrůstajícím stupněm naroubování, které byly sulfonací benzenového jádra naroubova-

ného polystyrénu převedeny na katexovou formu ionorjenní membránv.

Elektrochemické vlastnosti byly určovány u sulfonovaných filmů se stupněm na-

roubování 12,8 až 55,5 % po preiradiaci Co a 23,0 až 53,2 % po preiradiaci urych-

lenými elektrony. Byla měřena elektrická vodivost membrán v Na formě ve speciální

měřící cele naplněné roztokem O,5 mol/l Naci, ze které byly výpočtem určeny specific-

ký a plošný odpor membrán. V téže cele byl měřen koncentrační membránový potenciál

v roztoku 0,2 m/0,1 m KC1 u membrán v K formě, ze kterého bylo výpočtem stanoveno

transportní číslo preferovaného iontu a permselektlvita. Je zřejmá závislost elek-

trochemických vlastností na množství naroubovaného polystyrénu na LDPE filmu. Prei-

radiace nízkou a vysokou dávkovou rychlostí nezpůsobila významné rozdíly v elektro-

chemických vlastnostech membrán.

Výsledky naznačují, že preiradiační metodou roubování styrénu na LDPE film

mohou být připraveny ionogenní membrány s dobrými elektrochemickými vlastnostimi,

použitelnými pro praktickou aplikaci.
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ALANINOVÁ DOZIMETRIE - PRINCIP A POUZlTf

J. Burda, R. štětka, J. Vinš, R. Wicha a K. Vacek

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Měření dávky ionizujícího záření pomocí koncentrace stabilizovaných volných

radikálů vznikajících při ozařování krystalické a-aminopropionové kyseliny

/Ot-alaninu/ se pro četné výhody jako: nízký fading, necitlivost vůči vnějším vli-

vům, dávkový rozsah 10 - 10 Gy, nezávislost na intenzitě dávky, reprodukovatelnost

apod. začíná prosazovat jako rutinní dozimetrický systém.

Mezi koncentrací vytvořených radikálů a dávkou platí vztah

R = A G / k 1 [l -

kde G je radiačně chemický výtěžek stabilizovaných radikálů, A je přepočetní faktor

a k^ má rozměr Gy . Užitím tohoto vztahu lze na osobním počítači PMD-85,

spojeném "on-line" se spektrometrem EPR, vyhodnocení dávky zcela automatizovat pro

různé druhy alaninových dozime<-rů.
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MANIPULAČNÍ POSTUPY A TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PŘI MANIPULACI SE SILNÍMI

ZAŘIČÍ PŘI SERVISNÍ ČINNOSTI ÚVWR

J. Holub, V. Vondruška

ÚVWR, 102 2 7 Praha 10

Abstrakt nebyl dodán



VLASTNOSTI RADIAČNÍCH DEFEKTO V Si

K. Chmelík, B. Kojecký

CKD Polovodiče, Praha 4

V referátu jsou diskutovány podmínky vzniku, vlastnosti a stabilita radiačních

poruch, vytvořených ve výkonových polovodičových součástkách na bázi křemíku urych-

lenými elektrony.

Hlavní pozornost je věnována vlivu těchto poruch na propustnou volt-ampérovou

charakteristiku výkonových součástek, přičemž vlastnosti defektů jsou posuzovány

zejména prostřednictvím jejich rekombinačních účinků na nositele proudu.

Charakteristika radiačních defektů je dále doplněna o iídaje, získané rozborem

kinetiky jejich odžíhávání.



POLYETYLÉNOVÁ FÓLIE JAKO DOZIMETR VYSOKÝCH DÁVEK

I. Janovský

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Jako jeden z dozimetrických materiálů, přicházejících v úvahu ke stanovení

dávky v radiačních technologiích při radiačním sítování polymerů, se jeví fólie

z polyetylénu - předavším o nízké hustotě - a to z následujících důvodů:

- z hlediska absorpce zářivé energie je to ideální materiál ke stanovení dávky

při radiačním sítování polyetylénu,

- fóliemi lze stanovovat dávky řádově 10 kGy, které jsou při radiačním sítování

aplikovány,

- fólie jsou měkké, takže je lze navíjet i na poměrně tenká kovová jádra a simulovat

tak izolaci vodiče,

- jedná se o levný a snadno dostupný materiál.

Byly studovány změny optické propustnosti v ultrafialové oblasti indukova-

né ozářením komerční polyetylénové fólie o tlouštce 0,06 mm /výrobek n.p. Chemosvit,

Svit/, z hlediska jejich využití k dozimetrickým účelům. Ukázalo se, že komplikují-

cím faktorem je radiooxidace fólie, k níž dochází v přítomnosti vzdušného kyslíku

i při vysokém dávkovém příkonu v elektronovém svazku; bylo to potvrzeno též stanove-

ním obsahu gelu v ozářených vzorcích fólie. Vliv kyslíku na odezvu fólie však není

příliš významný - s výjimkou ozařování při nízkých dávkových příkonech záření gama -

- koreluje-li se s absorbovanou dávkou radiačně indukovaná absorbance fólie při

216,5 nm a nebo lépe při 232,5 nm. Výsledky dávnovýcn Kalibrací takto provedených

při 232,5 nm za různých ozařovacích podmínek ve svazcích tří urychlovačů elektronů

/linární urychlovač Tesla-4 MeV, Unární urychlovač Haimson Research Corp., model

HRC-712 a nízkoenerqetický urychlovač High Voltage Eng. Corp., model EPS 400-IND/,

souhlasily v rozmezí~+ 5 až - 10 %. Využitelný dávkový rozsah činí ~ 50-400 kGy.

Bylo vyzkoušeno použití fólie ke stanovení distribuce dávky při ozařování

elektronovým svazkem v homogenním i heterogenním médiu, a to i v izolaci vodiče

v modelovém uspořádání, kdy se ozářená fólie vyhodnotí densitometricky.



DOZIMETRICKÁ Ft5LIE NA BÄZI ALANINU

I. Janovský8, J.W. Hansen a P. Cernocha

a Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

National Laboratory, DK-4O00 Roskilde, Dánsko

Ozařováním aminokyseliny L-cr-alanin vznikají stabilní volné radikály CW^-CH-

-COOH, které mohou být kvantitativně analyzovány metodou elektronové paramagnetické

rezonance /EPR/ a využity tak k dozimetrickým účelům.

Dozimetry na bázi alaninu byly užity několika autory, a to ve formě tabletek,

tyčinek a destiček. Nsvzdory velmi dobrým dozimetrickým vlastnostem však tvto dozi-

metry - v důsledku relativně velkého objemu - nejsou příliš vhodné k měření lokál-

ních hodnot absorbované dávky.

K tomuto účelu byla vyrobena v (Jstavu jaderného výzkumu dozimetrická fólie

/tlouštka 0,35 mm/ z kopolymeru etylén-vinylacetát a mikrokrystalického L-a -ala-

ninu a její dozimetrické vlastnosti byly studovány v Ris# National Laboratory.

Využitelný dávkový rozsah činí '-•' 25-10 Gy. Při náhodných nepřesnostech + 1 %

u signálu EPR a + 0,6 % u váhy vzorku a systematických nepřesnostech + 1 % při kalib-

raci spektrometru EPR a + 2 % při kalibraci ozařovacího zdroje, činí při dávkách

>100 Gy celková nepřesnost měření dávkové odezvy dozimetrické fólie + 2,6 % /inter-

val spolehlivosti 95 %/.

Při dávkových příkonech mezi 1 Gy/s /záření Y-60Co/ a 10 7 Gy/s /elektronový

svazek lineárního urychlovače/ a dávkách do 50 kGy, nebyla pozorována závislost

odezvy na dávkovém příkonu. Se vzrůstem teploty z 25 na 8O°C při ozařování zářením

Y~ Co, odezva vzrůstá pouze o 10 %. V merích experimentální nepřesnosti je odezva

stálá nejméně 2 500 hodin po ozáření.

Použitelnost fólie k měření lokálních hodnot absorbované dávky byla ověřena

stanovením hloubkové distribuce dávky v materiálu při ozařování elektronovým svazkem.

Vzhledem k širokému dávkovému rczsah-u se vyvinutá dozimetrická fólie jeví jako

vhodná k měření absorbovaných dávek v radiačních technologiích /při radiačních ste-

rilizacích, ozařování potravin a modifikování polymerů/, jakož i v klinické dozimet-

rii /např. ke stanovení dávky v pokožce/, kde poskytuje výhodu tkáňové ekvivalent-

nosti. V důsledku dlouhodobé stability odezvy, může fólie sloužit též účelům doku-

mentačním.



KALORIMETRIE NÍZKOENERGETICKÝCH ELEKTRONU

I. Janovskýa a A. Millerb

a tJstav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Risji National Laboratory, DK-4000 Roskilde, Dánsko

K primární kalibraci nízkoenergetických průmyslových urychlovačů elektronů

a ke kalibraci rutinních dozimetrů typu tenkých fólií byl vyvinut jednoduchý quasi-

adiabatický kalorimetr s líplně absorbujícím grafitovým absorbátorem. Kolorimetr byl

odzkoušen ve svazku urychlovače High Voltage Eng. Ccrp., model EPS 400-IND, při nor-

mální energii elektronů 0,4 MeV.

Výsledky kalorimetrických měření se vyjadřují jako veličina F - absorbovaná

energie vztažená k ploäné jednotce ozářeného povrchu - která je nezávislá na veli-

kosti absorbátoru a je v souladu se stanovením pomocí kalibrovaných radiochromních

fólií.

Veličina F je dána rovnicí

s

.cp.m

T Q rovnovážná teplota absorbátoru před ozářením,

T-^ rovnovážná teplota absorbátoru po ozáření,

c tepelná kapacita grafitu /J.kg" 1.^" 1/,

m hmotnost absorbátoru /kg/,

s ....... ozářená plocha /cm /.



CHARAKTERISTIKA RADIAČNÍHO ZDROJE

V. Kliskýa, M. Pešekb

a CKD Polovodiče, Praha 4
b ÚVWR, Praha 10

V příspěvku je popsán iScel radiačního zdroje ČKD Polovodiče - lineárního urych-

lovače elektronů. Urychlovač slouží k regulaci parametrů výkonových polovodičových

součástek - hlavně vypínací doby a iíbytku napětí v propustném směru. Za tím účelem

byla vybudována ozařovna, jejíž technické řešení a parametry jsou popsány v příspěv-

ku. Dále je pojednáno o parametrech svazku urychlených elektronů a jeh<"> dozimetrii.
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KALIBRAČNÍ ZDROJ PRO MALOOBJEMOVÉ IONIZAČNÍ KOMORY

J. Knajfl, J. Severa

Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J.E. Purkyně, Hradec Králové

K měření radiačního pole záření gama, neutronů a RTG záření a směsného pole

těchto druhů záření se na pracovišti používají speciální maloobjemové ionizační

komory. K těmto komorám není vhodný přenosný zdroj záření a kalibrace se běžně pro-

vádí na pracovišti ČSAV v Praze. Z těchto důvodů byl sestrojen přenosný kalibrač-

ní zdroj.

Zdroj se skládá z pouzdra s uzavřeným zářiče1", obsahujícím 90 Sr - 90 V o vhod-

né aktivitě, které je při transportu uloženo v olověném kontejneru typu KT 1-20 a

může v něm být i při kalibraci.

Vlastní zářič je tvořen terčem ze slisovaného vláknitého asbestu, na kterém

je naneseno 90 Sr - 90 Y a fixováno roztokem kremičitanu sodného. V konkrétním pří-

padě je ve zdroji aktivita cca 1 400 MBq. Terč je překryt fóliemi z hliníkového ple-

chu, zalisovanými duralovým prstencem do příruby pouzdra.

Dávková rychlost na povrchu kontejneru nepřevyšuje O,05 mGy za hodinu.



PŘEHLED PROMYSLOVÝCH URYCHLOVALO ELEKTRONO

P. Kouřím

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Je podán přehled komerčních typů průmyslových urychlovačů s lineární dráhou

urychlených elektronů. U jednotlivých typů je udán princip urychlení, hlavní para-

metry a výrobce.



VELKOPLOŠNÁ POLOVODIČOVÁ SONDA PRO PROMĚŘOVANÍ EXPOZIČNÍCH PŘÍKONO V RADIONUKLIDO-

YÍCH RADIAČNÍCH ZDROJÍCH A JEJÍ KALIBRACE

M. Pešeka, B. Kojeckýb, J. Reinhardtc, A. Pavloviča

a t5stav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, 102 27 Praha 10
b ČKD Polovodiče, 140 04 Praha 4
c Zentralinstitut fiir Isotopen- und Strahler.forschung, A.d.W. der DDR,

7050 Leipzig, NDR

Expoziční a dávkové příkony v ozařovacích zařízeních jsou obvykle stanovovány

pomocí ionizačních měření, případně pomocí chemických dozimetrických metod. V rutin-

ní dozimetrické praxi jsou běžně využívány pro stanovování dávek záření fyzikální

a chemické změny, ke kterým dochází při ozařování polymerů, polymerních fólií, skel,

krystalických látek a podobně.

Pro detekci ionizujícího záření je možno rovněž využít vlivu záření na polovo-

dičové struktury typu P-N nebo P-N-P. Při ozařování polovodičů těchto typů elektro-

magnetickým zářením je generován jednak proud odpovídající intenzitě dopadajících

částic, jednak je generováno odpovídající napětí Tyto typy systémů mohou být využí-

vány jednak jako zdroje elektrické energie, jednak jako dozimetry ionizujícího záře-

ní. V některých ozařovacích zařízeních, kde je zářič bodový, nebo kde se sestava

zářičů blíží bodovému uspořádání, je možno pro měření toku elektromagnetického -ga-

ma záření využívat vhodně uspořádané velkoplošné sestavy polovodičových prvků. Jedna

taková sestava složená z devíti velkoplošných výkonových diod uspořádaných vedle

sebe byla okalibrována na radiačním zdroji RADEGAST /gama záření Co/ v ÚVWR Pra-

ha při expozičních příkonech v rozmezí 0,5 až 7,5 mA.kg a na radiačním zdroji

HWK-3 /gama záření Cs/ ZfI-A.d.W. DDR Leipzig při expozičních příkonech v rozme-

zí 0,02 až 0,7 mA.kg"1.

Velkoplošné sondy s vhodně uspořádanými polovodičovými prvky, jejíž jeden pří-

klad je popsán, je možno používat opakovaně pro rychlé operativní stanovení expozič-

ních příkonů v radiačních zdrojích, případně pro stanovení hlavních směrů dopadají-

cího ionizujícího záření a pro rychlé stanovení ozařovacích podmínek.



RAOIAČřJf EFEKTY V Zn-Mn-Sn FERITECH

Z. Prášila, J. Doruškab, V. Brožekc

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, 102 27 Praha 10

Výzkumný vístav práškové metalurgie, Šumperk
c Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 6

Byl studován vliv záření gama Co na magnetické vlastnosti/nermeabilitu, nasy-

cenou magnetizaci, remanentní magnetickou indukci a koercitivní sílu/ feritů o slo-

žení Z n

a

M n b + x

F e 2 _ 2 x S n x 0 4 /typ 1/ a
 Z n

a + x

M nb F e2-2X S nx°4 /' t y p II/'' u n i c h ž b^la m ě n ě "

na hodnota x v rozmezí 0 - 0,25, tj. byla provedena substituce 2 Sn *-2 Fe +

+ Mn (Zn ) . Ferity typu Ia byly připraveny kalcinací při 900°C a slinováním

při 1 300°C a to buá na vzduchu, nebo v fczv. řízené atmosféře s 21 % 0 2, nebo v at-

mosféře N 2. Ferity typu Ib a II byly zpracovány stejně, pouze odpadla počáteční kal-

cinace. Všechny vzorky byly ozařovány dvakrát, dávkami 0,62 a 1,77 MGy. V feritů

Ia nebyl zjištěn rozdíl mezi ozářenými a neozářenými vzorky, u Ib byla zjištěna

odlišnost u systémů slinovaných na vzduchu, u typu II u vzorků slinovaných v atmo-

sféře N 2. Výsledky po druhém ozařování byly naprosto shodné s výsledky po prvním

ozařování, takže je zřejmé, že po ozáření dávkou 0,62 MGy je již dosaženo saturova-

ného stavu. Jsou diskutovány možné výklady mechanismu účinku záření gama na tyto

systémy.



LiF JAKO RUTINNÍ DOZIMETR VYSOKÍCH DÄVEK ZAŘENÍ GAMA

Z. Prášil a M. šandera

tfstav pro výzku, výrobu a využití radioizotopů, 102 27 Praha 10

Dozimetrické využití barevných center vytvořených ionizujícím zářením v mono-

krystalech LiF bylo navrženo již před několika lety /I/. V této práci bylo ověřeno

toto použití na monokrystalech LiF vyrobených v Československu. Pro dozimetrii záře-

ní gama byly využity absorpční pásy při 247, 315, 374, 443, 517 a 547 nm. Při každé

z těchto vlnových délek existuje oblast lineární závislosti absorbance na dávce zá-

ření gama, které se vzájemně překrývají, takže je možno měřit dávky v rozmezí od

asi 5.10 do 5.10 Gy. Údaje dozimetru jsou nezávislé na dávkovém příkonu a při la-

boratorní teplotě jsou po 24 h stabilní, dají se však vymazat zahřátím na 55O°C

po dobu 2 h. Teplotní závislost dozimetru je malá /+ 7 % v rozmezí 0 - 1OO°C/. Dozi-

raetr je použitelný i pro dozimetrii elektronových svazků. Jsou diskutovány výhody

i nevýhody tohoto dozimetru.

1. W.L. HcLaughlin, A.C. Lucas, B.M. Kapsar, A. Miller: Radiat. Phys. Chem. L4,

467 /1979/.



DICHROMÁTOVÝ DOZIMETR DÁVEK ZÁŘENÍ GAMA PRO kGy OBLAST

V. Speváčok, Z. Dobiášová

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, 102 27 Praha 10

Sdělení se týká praktického ověření použitelnosti dichromátového dozimetru

pro rutinní měření dávek gama v oblasti do 50 kGy. Při plnění servisních a výzkum-

ných likolů jsou totiž izotopové zdroje v ÚVWR /Perun a Radegast/ velmi často uží-

vány pro ozařování různých druhů materiálů vysokými dávkami záření gama. Byla ověře-

na přesnost a reprodukovatelnost tohoto dozimetru, jeho stabilita, vliv dávkové rych-

losti a vliv koncentrace iontů Ag a NO-j oa radiačně chemický výtěžek dichromáto-

vých iontů. Pro měření flávek do 10 kGy a do 50 kGy byly užívány 2 roztoky o různých

koncentracích dichromátu, vyhodnocení bylo prováděno spektrofotometricky měřením

absorbance roztoků při 350 a 440 nm. V závěru byl navržen standardní postup při

stanovení d^vky záření gama tímto dozimetrem.



MOBILNÍ OZAftOVACÍ ROBOT

J . Teplý
Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Byl vypracován projekt ozařovacího zařízení umožňujícího uskutečnit ozařovací

proces mimo specializovanou radiační laboratoř. Zařízení je koncipováno jako mobil-

ní a automatizované. Je určeno k radiačnímu ošetření rozměrných, případně nemobil-

ních předmětů památkové péče in situ. Dále může být použito k radiačnímu ošetření

balených potravin ve skladech, botanických objektů v šlechtitelských sadech apod.

Robot sestává z ozařovacího kontejneru, ozařovacího stojanu, řídící a kontrol-

ní jednotky a příslušenství. Kontejner je válcové těleso o průměru 25 cm, výšky

38 cm a hmotnosti 175 kg, vyrobené z ochuzeného uranu a opláštované nerezavějící

ocelí. Zářičem jsou 2 kusy Cs o aktivitě asi 220 TBq. Svazek záření má vrcholo-

vý úhel 110 x 70 . Ozařovací stojan umožňuje ozářit v jednom cyklu plochu asi

2 x 6 m. Veškeré pohyby jsou řízeny dle předem připraveného programu řídícím počíta-

čem SAPI 1. Ten současně ovládá kontrolní dozimetrická čidla a zabezpečovací prvky.

Zpětně zaznamenává průběh ozařování k následnému vyhodnocení.

Byly vypracovány programy pro výpočet rozdělení dávek v různě velikých předmě-

tech a pro stanovení ozařovacího režimu.

Byly rozpracovány zásady zajištění radiační bezpečnosti při ozařování mimo

specializovanou radiační laboratoř.

Na projektu spolupracují Č. Franěk /ÍJJP VZUF, kde se také podstatná část zaří-

zení vyrábí/, A. Garba /tJHP UP/, V. Červenka, J. Vocílka, R. Štětka, P. Hájek,

M. Černý /všichni ÍÍJV/.



NOVÁ EXPERIMENTÁLNÍ OZAŘOVACÍ ZÁKLADNA: SOUBOR NÍZKOENERGETICKÍCH URYCHLOVAČ©

ELEKTRONO V SVÚT-CRT

E. Tomáš, I. Santar

SVÚT-CRT, 664 71 V. Bítýška

Kromě průmyslové gama ozařovny fy AECL z roku 1972 s radioizotopovým zdrojem

záření Co o současné aktivitě 16,3 PBq bylo Centrum radiačních technologií SVÚT

v letech 1986-7 vybaveno souborem nízkoenergetických urychlovačů elektronů ESH

15O-O20/O6O, sestávajícím z laboratorní jednotky pro ozařování jednotlivých oheb-

ných i tuhých vzorků a z poloprovozní linky pro kontinuální ozařování pásu ohebné-

ho materiálu s možností nanášení, impregnace a/nebo laminování. Dodavatelem je

fa Otto Díirr, NSR, subdodavatelem nanášecího a převíjecího zařízení fa Bachofen+

+Meier, švýcarsko.

Elektronový svazek emitovaný přímo žhavenou wolframovou katodou je jednostup-

ňové urychlován přiloženým napětím z trojfázového vn transformátoru s usměrňovacím

řetězcem a elektromagneticky rozmltán v podélném i příčném směru. Zařízení jsou pro-

vedena jako plncochranná s lokálním stíněním z Pb plátů.

řarametry ESH 150-020 ESH 150-060

energie elektronů /keV/ 150 180 - 220

proud svazku /mA/ 0 - 2 0 O - 90

max. výkon svazku /kW/ 3,0 16,2-19,8

max. dávkový příkon AGy/s/ 187 316 - 304

rychlost pohybu ozařovaného
materiálu /m/min/ 1O - 50 10 - 1OO
max. dá/ká na 1 průchod pod
svazkem při 10 m/min /kGy/ 225 365 - 315
max. rozměry ozařovaných 0,2 x 0,5 šíře 0,6

vzorků /m/ ti. 0,03

inertní atmosféra /N2/ možná 30-80 Nm3/h

nanááecí zařízení - tloušťky
nánosů /g/mV 4 - 200 1 - 3 0

Soubor je využíván k výzkumu a vývoji radiačních technologií zuSlechEovánf plod-

ných polymerních substrátů, k poloprovoznímu ověřování, příp. k malosériové výrobě.

Po dohodě je možné využití i pro další organizace v CSSR.



DLTS JAKO METODA STUDIA HLUBOKÝCH HLADIN RADIAČNÍCH DEFEKTŮ V POLOVODIČOVÝCH

MATERIÁLECH

L. Tulacha, H. Frankb, Z. Prášil0, B. Sopkob

a Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha 6
b Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 1
c Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopu, Praha 10

Nejcitlivější metodou pro studium hlubokých center v polovodičových materiálech

je v současné době metoda DLTS /Deep Level Transient Spectroscopy, přechodová spek-

troskopie hlubokých lírovní/. Pomocí této metody lze jišfcovat přítomnost těchto cen-

ter o koncentraci menší až o 8 řádů než je koncentrace mělkých příměsí v daném ma-

teriálu. Lze získat řadu informací o jednotlivých centrech, o jejich koncentraci,

o poloze jim příslušejících hlubokých hladin, o teplotní závislosti tepelných emis-

ních a záchytných rychlostí, o efektivním záchytném průřezu jednotlivých center,

apod.

V našem případě jsme pro stanovení koncentrací a základních parametrů hlubokých

radiačních center v Si a GaP použili aparaturu DLTS, umožňující detekovat přítomnost

hlubokých center o koncentraci menší o 4-5 řádů než je koncentrace mělkých center.

Vzorky byly ozařovány zářením gama Co různými dávkami /dávková rychlost přibližně

3 kGy/h/.

V Si byla zjištěna přítomnost tří hlubokých hladin náležejících radiačním cen-

trům - hladiny E c-0,13eV, E c - 0,25 eV a E v + 0,36 eV. U vzorků GaP byla zjištěna

tvorba radiačního centra majícího dvě hluboké energetické hladiny - 0,25 a 0,30 eV.

Pro tyto radiační defekty byly určeny i další základní parametry a je diskutován

jejich původ.

J*-*/86



STUDIUM RADIAČNÍCH DEFEKTŮ V KŘEMÍKU POMOCÍ MĚŘENÍ HALLOVA EFEKTU

J. Urbana, Z. Prášilb

a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 1

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha 10

Radiační defekty v polovodičovém materiálu ovlivňují zejména dobu života mino-

ritních nosičů, koncentraci a pohyblivost majoritních nosičů a příp. i typ vodivos-

ti. Charakter těchto defektů je podstatně ovlivňován přítomností i stopových koncen-

trací dopantů a nečistot. V souvislosti s výzkumnými pracemi v oblasti radiačního

ovlivnění elektrických parametrů' polovodičových materiálů bylo proto rozhodnuto vy-

budovat v ÚVWR aparaturu na měření Hallova efektu a jeho teplotní závislosti. Pro

tento účel byl upraven magnet spektrometru IľPR, navržen, vyroben a odzkoušen kryo-

stat pro tato měření a sestaveny příslušné měřící obvody.

Byly proměřeny vzorky n-Si IQ 7,5-52 ohm.cm, vyrobené metodou Czochralské-

ho/ ozářené dávkami do 1,5.1O6 Gy y 6 0Co a do 5.1O4 Gy urychlenými elektrony /4 MeV/.

Byla zjištřna pouze minimální citlivost koncentrace volných elektronů na dávce p*i

laboratorní teplotě. Byly zjištěna podstatné změny v průběhu teplotní závislosti

Hallovy konstanty po ozáření zářením gama. Na vzorku s měrným odporem g 52 ohm.CM

byla potvrzena přítomnost A-center /komplex vakance s atomem kyslíku, hladina

O,18 + 0,01 eV/. Byla nalezena přibližná lineární závislost mezi koncentrací A-cen-

ter a dávkou. Je diskutována možnost použití teoretického modelu, tj. aproximace

experimentálně zjištěného průběhu Hallovy konstanty posloupností přímek o různé

směrnici.



EPP. STANOVENÍ RADIAČNÍCH DEFEKTO V KŘEMÍKU OZÁŘENÉM NEUTRONY

P. Wolfa, Z. Prášilb

a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 1

Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha 10

Měření spekter elektronové paramegnetické rezonance /EPR/ je jednou z nejúspěš-

nějších metod studia radiačních defektů v pevných látkách, identifikace jejich cha-

rakteru a stanovení jejich koncentrace, struktury, kinetiky tvorby a zániku, atd.

V souvislosti s rozvojem výzkumných prací v OVWR v oblasti radiačního ovlivnění

vlastností pevných látek byla vypracována metodika měření a vyhodnocování spekter

EPR a odzkoušena na měření radiačních defektů v Si ozářeném reaktorovými neutrony

a to jak při laboratorní teplotě, tak i po odžíhání na teploty do 48O°C. Absolutní

metoda stanovení g-faktoru poskytuje při respektování průběhu magnetického pole
-4

mezi polovými nástavci elektromagnetu hodnoty g-faktoru s přesností +2.10 . Počet

detekovaných spinu byl stanovován pomocí rubínového standardu okalibrovaným pomocí

DPPH. Metoda vyžaduje do budoucna típravy, aby bylo možno spektra vyhodnocovat pomo-

cí počítače. Pro měření byl použit n-Si s měrným odporem přibližně 10 ohm.cm. Vzor-

ky byly ozářeny ve výzkumném reaktoru v ÚJV Řež a všechna spektra byla pořízena

v orientaci •*=•!.00>||H. Ve spektrech byla jednoznačně identifikována centra Si-P3

/neutrální stav tetravakance, V°/a Si-Pl /pentavakance s jedním nepárovým elektro-

nem, V~/. Nepřítomnost signálu kyslíkově závislých center Si-P2, Si-P4 a Si-P5 odpo-

vídá tomu. Že použitý vzorek nebyl vyroben metodou Czochralského, ale zonální tavbou.
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VYUŽITÍ RADIAČNĚ DEGRADOVÁNÍCH POLYOLEFINO V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

aA. Brklova , D.

a Ústav pro zpracování chemických vláken, Chemopetrol k.p., 560 12 Česká Třebová
b Státní výzkumný iístav textilní - Centrum radiačních technologií, 664 71 Veverská

Bítýška

Sadební obaly pro obalování kořenů sazenic zahradních a lesních kultur jsou

z praxe i z patentové literatury známy v různých tvarech a různého materiálového slo-

žení. Většina z těchto obalů má však určité nedostatky. Některé druhy nejsou např.

vhodné pro strojní vysazování, mají nízkou tvarovou stálost nebo náklady na jejich

výrobu jsou příliš vysoké, jiné jsou nedostatečně prostupné pro rostoucí kořeny

rostlin a zaškrcují je, nebo při rozkladu některých obalů v půdě vznikají látky,

které jsou pro pěstované rostliny toxické.

Tyto nedostatky odstraňuje sadební obal s řízenou dobou rozpadu, který je vy-

roben z polyolefinových vláken nebo fólií, s výhodou z polypropylenových vláken ne-

bo fólií, jejichž vlastnosti jsou modifikovány Účinkem vysokoenergetického ionizu-

jícího záření.

Změny v molekulové a nadmolekulové struktuře polypropylenu, ozářeného v přítom-

nosti atmosférického kyslíku, jsou převážně změny degradační a jejich rozsah je zá-

vislý na podmínkách ozařování, především na dávkovém příkonu a absorbované dávce zá-

ření. Projevují se např. v infračerveném spektru nárůstem absorpčního pásu 1720 -

- 1735 cm , který náleží valenční vibraci karboxylů, poklesem molekulové hmotnosti

a pevnosti materiálu apod. V procesu stárnutí se tyto degradační změny ještě více

prohlubují.

Sadební obaly z polyolefinových vláken nebo fólií, ozářené podle druhu výcho-

zího materiálu dávkami v rozsahu 25 až 200 kGy, se v půdě rozpadají maximálně do

tří let, takže nebrání prorůstání kořenů rostlin do okolní půdy. Jsou vhodné pro

ruční i strojní vysazování a jejich velkou předností je, že jsou vyrobeny z materiá-

lů zdravotně zcela nezávadných a že při jejich rozkladu v půdě vznikají látky biolo-

gicky zcela neškodné. Tím je splněna jedna ze základních podmínek zavádění výsledků

výzkumu a vývoje do praxe - ochrana životního prostředí.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÄRENÍ K LIKVIDACI PLÍSNÍ NA ARCHIVNÍM MATERIÁLU

P. Justa

Středočeské muzeum, 252 63 Roztoky

činnost Konzervačního ozařovacího pracoviště, které působí při Středočeském

muzeu v Roztokách u Prahy se v současné době omezuje pouze na desinsekci sbírkových

předmětů vyrobených z organických materiálů, případně na defungizaci dřevěných před-

mětů. Současně však probíhají výzkumné práce s cílem rozšířit naši činnost i k vy-

užití záření k likvidaci plísní na archivním materiálu. Potřebné sporocidní dávky

jsou však natolik vysoké, že již do určité míry poškozují ošetřovaný papír. Hlavní

důraz je proto při výzkumu kladen na snížení účinné dávky záření na takovou hodnotu,

která je pro papír neškodná. Senzibilizace plísňových kultur mírně zvýšenými teplo-

tami do 50°C je jednou z nejpřístupnějších cest k tomuto cíli. Jedná se o využití

synergického efektu, kdy mírným zahřátím plísně před ozářením klesne potřebná fun-

gicidní dávka záření na úroveň desinsekčních dávek, které jsou i pro starý archiv-

ní materiál neškodné. K pokusům byl použit soubor dvaceti kmenů plísní, nejčastějl

se v archivech vyskytujících. Pracovalo se v širokém intervalu dávek záření 0 -

- 12 000 Gy. Na základě výsledků byly vytypovaný 4 kmeny s různou citlivostí k ioni-

zujícímu záření, na něž byla aplikována metoda synergického účinku tepla a záření

a bylo zjištěno, že pro nejodolnější testovaný kmen byly účinné sporocidní podmínky

8-hodinový ohřev na 50°C a dávka 2 000 Gy. Kultury zajištěné stery z autentického

archivního materiálu však mají odlišnou resistenci k biodestrukčním zásahům IZ,

ovlivněnou různými podmínkami růstu v autentickém prostředí. Prozatím bylo dosaženo

asi 80% účinnosti zásahu, přičemž u všech kolonií, které přežily, došlo vlivem IZ

k tvorbě mutagenních derivátů. Lze však předpokládat, že další odplmalizací podmí-

nek asanace napadených archiválií se účinnost zásahu ještě zvýší.



RADIAČNÍ TECHNOLOGIE VE VODNÍM HOSPODAŘSTVÍ

J. Klánováa, M. Kubína, F. Pastuszekb, M. Sedláček0, K. Vacekd

Institut hygieny a epidemiologie, 100 42 Praha 10
b Vodní zdroje, 120 00 Praha 2
c Výzkumný ústav vodohospodářský, 160 62 Praha 6

Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Radiační hygienizace kalů z čistíren odpadních vod představuje oblast, kde

výzkumné práce vyčistily do projektové studie. Jako optimální varianta byla zvolena

technologie ozařování částečně odvodněných kalů pomocí urychlovače elektronů typu

ELV - 2 nebo ELV - 4.

Aplikace v oblasti vodních zdrojů zaznamenaly hmotnou realizaci radiační dekon-

taminace podzemních vod zamořených kyanidy a uvažuje se o radiační dekontaminaci

pitné a užitkové vody obsahující mykobakterie.
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ZDRAVÉ BRAMBOROVÉ HLÍZY JAKO JEDEN Z PREDPOKLADO PRO JEJICH CSPEŽNÉ RETARDAČNÍ

OZAŘOVANÍ

K. Kubín

Výzkumný lístav zemědělské techniky, 586 Ol Jihlava

Abstrakt nebyl dodán



RADIACiJÍ STERILIZACE LÉČIV

J . Kučera

Léčiva, n.p., Praha 10

Organizace IAEA ve Vídni kodifikovala metodu radiační sterilizace farmaceutic-

kých přípravků i pomocných látek již roku 1967, avšak používána je převážně jen

v rozvojových zemích v subtropické oblasti /Indie, Indonésie, Filipíny, Korea, Již-

ní Afrika/ a v Japonsku. Teprve doporučením radiační sterilizace léčiv v posledním

vydání U.S. Pharmacopeia z r. 1985 dostala tato metoda zelenou. Základním požadav-

kem je, aby použitá sterilizační dávka spolehlivě zničila patogenní mikroorganismy,

aniž by při tom poškodila účinnou substanci nebo významně ovlivnila vlastnosti po-

mocných látek. Dávky nutné pro sterilizaci jsou v oblasti 20 - 25 kGy, pro mikro-

biologickou dekontaminaci stačí dávky 7 - 1 2 kGy. Užívá se převážně gama-záření

Co pro sterilizaci v celé hmotě /objemu/, méně záření z urychlovačů, které je líčin-

né jen v tenké vrstvě. Vchody radiační sterilizace jsou: odstranění nutnosti steri-

lizačních přísad /z lékařského hlediska nežádoucích/, možnost lepšího dávkování

sterilizačního agens, možnost sterilizace za normální nebo i nízké teploty, možnost

sterilizace zabalených výrobků. Nevýhody jsou: radiační nestabilita některých látek,

nutnost záruky prostorové homogenity dávky, opakované použití preparátu může poru-

šit sterilitu, nedůvěra veřejnosti, prestižní otázka sterilní výroby. Radiační sta-

bilita léčiv závisí nejen na stabilitě účinné substance a přísad, ale též na fyzikál-

ním stavu systému. Roztoky /injekce/ jsou řádově méně stabilní než pevné látky /tab-

lety, kapsle, prášky/. Zvýšení stability možno dosáhnou ozařováním v inertním pro-

středí, snížením teploty, přísadou scavengers. Cenové aspekty většinou u substancí

nehrají roli, u pomocných látek již ano.

Pro účely radiační sterilizace je možno farmaceutické preparáty seřadit podle

radiační stability do těchto kategorií: a/ pevné /práškovité/ substance, tablety,

dražé, kapsle, blistry, pevné pomocné látky; b/ suroviny pro organopreparáty, rost-

linné drogy; c/ mastě, krémy, olejové roztoky? d/ injekce a jiné vodné roztoky.

Z praktického hlediska nastávají případy: a/ sterilizace jiným způsobem není vůbec

možná /pro zákaz použití ethylenoxidu/ - látky termolabilní, suroviny pro organopre-

paráty; b/ havarijní případy - směsi již natabletované, přípravky již zabalené

v blistrech, kapslích atd., výrobky finálně zabalené pro expedici; c/ kontaminované

dražší nebo vzácnější suroviny a pomocné látky; d/ perspektivní případy, které jsou

ve výzkumu nebo ve vývoji.

Praktické provádění.

U nových preparátů a u těch, u kterých ještě nebyla radiační sterilizace schvá-

lena, se provádí radiačně - sterilizační průzkum pomocí řady dávek v rozmezí 5 -

- 50 kGy. Vyhodnocuje se jednak úbytek mikroorganismů, jednak radiační stabilita

podle příslušných norem. Výběr vhodné dávky pro dekontaminaci nebo sterilizaci kaž-

dého preparátu schvaluje SÚKL. Vhodnost dávky se ověřuje ještě při vlastní výrobě.

Metoda radiační sterilizace je perspektivní a počítá se s r.í při využití nového oza-

řovacího zařízení, plánovaného pro příští pětiletku.

V referátu bude uvedena tabulka dávek potřebných pro inaktivaci jednotlivých

druhů mikroorganismů, přehled preparátů n.p. Léčiva, u kterých již byla stanovena

hladina radiační stability, a dále příklady použití této metody sterilizace ve

světě.



RADIAČNÍ STERILIZACE RAŠELINOVÉHO SUBSTRÁTU PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ PŘED

INOKULACÍ RHIZOBIÍ

J. Pipota , D. Olbrichová

a Ústav jaderného výzkumu, 250 6 8 Řež
b SVÚT - CRT, 664 71 Veverská Bítýška

Rozvoj biotechnologii předpokládá zvýšení výroby a aplikace očkovacích látek

pro luskoviny a víceleté pícniny pomocí preparátů, zabezpečujících přívod dusíku

biologickou fixací ze vzduchu.

Tento proces zajištují vyšlechtěné kmeny bakterií rodu Rhisobium, které se

očkují na osivo ve formě jimi infikovaného rašelinového substrátu. Rhisobia lépe

přežívají ve sterilním substrátu, proto je nutná jej sterilizovat. Způsob sterili-

zace autoklávováním provozně používaný, má celou řadu nevýhod /velká spotřeba ener-

gie, pyrolýza rašeliny/ a navíc kapacitně nestačí požadovanému zvýšení výroby

v příštích letech.

Sterilizace ionizujícím zářením je podstatně výhodnější, pro svou vysokou Účin-

nost a pro možnost dlouhodobého skladování sterilního substrátu, což umožňuje roz-

ložení výroby do průběhu roku rovnoměrně /dosud je výroba preparátu sezónní/.

Při ověřování možnosti zavedení radiační sterilizace rašelinového substrátu

v ČSSR bylo sledováno několik faktorů:

- vliv obsahu vody a velikosti absorbované dávky záření na dosažený stupeň sterili-

ty a na jeho udržení při skladování

- technické problémy radiační sterilizace jednotlivých balení substrátu pro jedno-

hektarovou dávku

- vliv předsterilizační drovně kontaminace na velikost sterilizační dávky v závis-

losti na délce doby skladování před začátkem ozařování

- zastoupení jednotlivých kontaminantů v celkové kontaminaci.

Byla prokázána možnost provozního zavedení radiační sterilizace, nezávislost

na obsahu vody, možnost optimalizace velikosti dávky záření a delší než 18 měsíční

skladovatelnost jednotlivých balení při udržení sterilního substrátu po aplikované

dávce 35 kGy.



ŠTÚDIUM VPLYVU GAMA ŽIARENIA NA BIODEGRADABILITU VYBRÁNÍCH LÁTOK VO VODNOM

ROZTOKU

P. Tolgyessy, M. Piatrik

Chemickotechnologická fakulta SVŠT, Bratislava

Bol sledovaný vplyv gama žiarenia na biologickií rozložitelnost týchto látok

v modelovom vodnom roztoku:

1. fungicíd trimorfamid /N-/2,2,2-trichlór-l-morfolinoetyl/formamid/ vyrábaný

v n.p. DUSLO Sala pod názvom Fademorf EK 20

2. morfolín používaný v gumárenskom priemysle

3. urychlovače vulkanizácie: 2-merkaptobenzotiazol a N-oxydietylen-2-benzotiazel,

výrobky CHZJD, n.p. Bratislava.

Ako zdroj gama žiarenia sa použil Co. Na modelové roztoky sa aplikovali rôz-

ne dávky v rozsahu od 4,2 do 150 kGy pri dávkovom príkone 2,1 kGy.h . Vplyv žiare-

nia na Studované roztoky sa sledoval na základe merania UV spektier, stanovenia ob-

sahu celkového organického uhlíka, chemickej /CHSK /Cr// a biochemickej /BSK^/

spotreby kyslíka a ich vzájomného pomeru, respirometrického stanovenia biologickej

rozložitelnosti a jednorazového kinetického testu biologickej rozložitelnosti.

Na základe vyhodnotenia experimentov možno konštatovať:

1. Biologická rozložitelnos£ vodného roztoku trimorfamidu /O,5 g.l~ / mikroorganiz-

mami neadaptovaného kalu sa po ožiarení uvedenými dávkami žiarenia nezlepšila.

Pozitívny bol vplyv vyšších dávok žiarenia na zníženie obsahu organických látok -

pri dávke 15O kGy došlo k 78,2% zníženiu /vytvorením nerozpustného polymérneho

produktu/.

2. Biodegradabilita modelového roztoku s obsahom morfolínu sa po ožiarení dávkami

do 150 kGy podstatne zhoršila. Obsah rozpusteného organického uhlíka sa nezmenil

/nedošlo k vylúčeniu nerozpustného produktu/.

3. V prípade urýchlovačov vulkanizácie sa biodegradabilita modelových roztokov tiež

nezlepšila. V prípade 2-merkaptobenzotiazolu vznikol koloidný zákal, ktorý možno

odstráni€ koaguláciou.

Z uvedeného vyplýva, že ožarovanie gama žiarením nie je vhodné na preddpravu

odpadových vod s obsahom Studovaných látok pred ich biologickým čistením, napr. ak-

tivovaným kalom.



PROMYSLOVÉ APLIKACE OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN VE SVĚTĚ

J. Sedláčková

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

V posledních letech vzrostla aktivita ozařování potravin a budování průmyslo-

vých ozařoven ve světě, a to jak ve státech kapitalistických, tak socialistických.

Jedním takovým příkladem je urychlovač elektronů v SSSR v přístavu Oděsa, kde v zá-

vodě Elevátor jsou instalovány dva urychlovače typu ELV II pro radiační desinsekci

obilí. Každý z těchto urychlovačů má výkon 2O kw, energie elektronů je 1,4 MeV.

Obilí procházející pod svazkem elektronů je ozařováno dávkou O,2 až 0,4 kGy.

V NDR jsou v provozu dvě kobaltové ozařovny. První byla uvedena do provozu

v roce 1981 ve Weiderode, druhá v roce 1986 ve Spickendorfu. Obě pracují v areálu

zemědělských družstev a jsou určeny především pro ozařování cibule. Aktivita první

ozařovny je kolem 53 kci, aktivita druhé ozařovny 160 kCi.

V Holandsku pracují v současné době 3 průmyslové ozařovny. První ve Wageningen

byla uvedena do provozu v roce 1967, a to tzv. "pilot plant". V současné době se

používá především pro experimentální \íčely. V Ede pracují dvě ozařov-iy firmy Gama-

ster, jejichž provoz je plně na průmyslové bázi. Ozařovny dodala kanadská firma

AECL. Jedna z těchto dvou ozařoven je určena hlavně pro zdravotnický materiál oza-

řovaný v boxech, druhá pro ozařování potravin na paletách. Gamaster je soukromá

firma, která má v Ede včetně ředitele 16 zaměstnanců.

Značný rozvoj v průmyslovém ozařování potravin nastal i ve Francii, kde v sou-

časné době již existují 3 ozařovny.
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DOSAVADNÍ APLIKACE RADIAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V ČESKOSLOVENSKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRA-

VINÁŘSTVÍ A JEJICH PERSPEKTIVY

J. Sedláčková, F. Melichar

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

Abstrakt nebyl dodán



VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÄftENÍ NA REDUKUJÍCÍ CUKRY V ČERVENÉ PAPRICE

J. Sedláčková, I. Vavřfková

Ústav jaderného výzkumu, 250 68 ftež

červená paprika byla ozářena gama zářením kobaltu 60 dávkou 0,5 až 25 kGy.

U jednotlivých vzorků byl sledován obsah redukujících cukrů stanovovaný podle ČSN

v závislosti na dávce a době skladování po ozáření. Po jednom roce skladování byla

měřena i barevnost vzorků ozářených a neozářených.
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