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Wydajności technologiczne źródeł do obróbki radiacyjnej

Raport przeznaczany jest dla osób planujących obróbkę
radiacyjną dowolnego materiału. Źródła z kobaltem-60 potraktowane
są pobieżnie, ponieważ instalacji o liczącej się technologicznie
aktywności do roku 2000 w Polsce najprawdopodobniej nie będzie.
Obliczenia koncentrują się na akceleratorach elektronów, podzie-
lanych na dwie grupy: llniaków o energii elektronów do 13 KeV, o
dobrej uniwersalności 1 akceleratorów o energiach poniżej 2 WeV,
bardziej wydajnych energetycznle lecz o ograniczonych zastosowa
nlach. Przedstawione obliczenia są w dużej nierze konfrontacją
założeń autora, które doprowadziły do konstrukcji 1 eksploatacji
akceleratora LAB 13/9. Założenia 1 studia przeprowadzone w dru-
giej połowie lat sześćdziesiątych wykazały swą słuszność w nas-
tępnych 20 latach. Należy zdawać sobie sprawę, że z włożonej mocy
elektrycznej 150 kV otrzymuje się na transporterze zaledwie okołn
5 kW wiązki odchylonej i przemiatanej. Wykorzystanie tej mocy do
wytworzenia przemian indukowanych pronleniowanlen ogranicza się
do kilku procent z powodu konieczności spełnienia wyaogu narzuco-
nej Jednorodności dawki, sposobu przygotowania obiektu obróbki <
jego efektywnej grubości, strat na skrajach przenlatanla i pomię
dzy skrzynkami, oraz strat na martwy czas strojenia i dozymetrii
Ekonomika pracy akceleratorów o mniejszej energii maże być dla
określanych optymalnych obiektów obróbki lepsza niż dla linlaków
Już w pierwszej fazie, tzn. zamiany energii elektrycznej z sieci
na energię wiązki elektronowej wydajność Jest 2-3 krotnie lepszfl
niż w przypadku llnlaka. Zwrócono uwagę na wydajności techno1o
giczne w przypadku konwersji wiązki elektronowej na przenikliwe
promieniowanie hamowania, podobne do gourna. Podkreślano zalety
technologii, które dopuszczają możliwość regulacji kształtu
obiektu obróbki. Wyliczono 10 parametrów, które muszą być znane
dla obliczenia wydajności technologicznej obróbki radiacyjnej
oraz dodatkowe okoliczności, które muszą być uwzględnione przy
porównaniach kosztów obróbki radiacyjnej z Innyni procesami <
operacjami dającymi te same efekty. Jest to niekiedy możliwe, np
w przypadku sterylizacji radiacyjnej i termicznej. Zwrócono uwagę
również na aspekty ekologiczne obróbki radiacyjnej.



Technological yield» of sources for radiation, processing

The present raport la prepared for planner* of radiation
)roceeelng of any material. Sources with cobalt-00 are treated
aarginally, because, aoat probably, there will be no installation
of technically meaningful activity in Poland before the year
2000. Calculations are focused on accelerators of electrons, di-
vided Into two groups: versatile 11паев of energy up to 13 MeV,
and accelerators of lower energy, below 2 HeV, of better energe-
tical yield but of Halted applications. The calculations are eo-
nected with the confrontation of the author's technological ex-
pectations during the preparation of the 11пас project in the la-
te '60s, with the results of twenty years of exploitation of the
aachlne. One has to realize that froa the 150 kV Input power fro»
the nalns, only 5 kV of bent and scanned bean is recovered on the
conveyor. That power is only partially used for radiation induced
phenomena, snnetiaes only a few percent, bee шве of the denanded
homogeneity of the.dose, of the mode of packing of the object and
Its shape, of Ions at the edges of the scanned area and In the
spaces between boxes, and of loses during the dead tine due to
the tuning of the aachlne and doslaetric operations. The use of
lower energy accelerators may be aore econoalcal than that of
Utais- In case of objects of optlaua type. At the first stage
already, that is of the conversion of electrical power Into that
of the low energy electron beam, the yield Is 2-3 times better
than In the case of llnacs. Attention has been paid to the tech-
nological aspects of electron bean conversion into the aore pene-
trating breasstrahlung siallar to gamma radiation. The advantages
of these technologies, which make it possible to control the
shape of the processed object are stressed. The author lists ten
parameters necessary for a proper calculation of technological
yields of radiation processing. Additional conditions which must
be taken Into account in the comparison of the cost of radiation
processing with the cost of other technologies which have the
ваше effect, e.g. thermal sterilization, are also discussed.
Attention is drawn to the ecological aspects of radiation proce-
ssing.
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Технологическая эффективность источников
для радиационной обработки

Отчёт предназначен для тех, которые планируют радиационную
обработку любых материалов. Источники основанные на применению
изотопа Со-60 рассматриваются лишь поверхностно, поскольку по
всей вероятности до 2000 года в Польше не будет установки с ак-
тивностью, подходящей для технологических целей. Расчеты от-
носятся к ускорителям электронов, которые разделены на две груп-
пы: универсальные линейные ускорители с энергиями электронов до
13 МэВ и ускорители с энергиями ниже 2 ЫэВ, более эффективные
с точки зрения энергетической эффективности, но применение кото-
рых ограничено. Представленные расчеты являются в большой мере
сопоставлением предположений автора, которые привели к построению
и эксплуатации ускорителя LAE 13/9. Эти предположения из вто-
рой половины шестидесятых годов подтвердились в течение после-
дующих 20 лет. Необходимо иметь ввиду, что из вкладываемой элек-
трической мощности равной 150 кВт получается на транспортере
лишь около 5 кВт мощности в виде отклоняемого и сканируемого
пучка. Использование этой мощности для образования радиационно
сгиммулированных изменений ограничено до нескольких процектов
ВЕИДУ необходимости удовлетворения требованиям однородности рас-
пределения дозы, условиям приготовления образцов и ограничениям
их эффективной толщины, из-за потерей в крайних положениях пуч-
ка и в положениях между коробками, а также потерей на время на-
стройки устройства и дозиметрические измерения. Экономические
эффекты применения ускорителей с меньшей энергией могут быть
лучшие для определенных облучаемых объектов, чем в случае ли-
нейных ускорителей. Ухе на первом этапе, при преобразовании
электрической энергии из сети в энергию электронного пучка, их
эффективность на 2-3 раза лучше, чек в случае линейнных ускори-
телей. Уделено внимание технологической эффективности преобра-
эовакия электронного пучка на проникающее тормозное излучение,
похоже на гамма-излучение. Подчеркнуты достоинства технологии,
которые разрешают возможность регуляции, формы объекта облуче-
ния. Указаны 10 параметрев, которые необходимо учитывать для
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расчета технологической эффективности радиационной обработки,
а также лополнительные обстоятельства, которые должны быть уч-
тены при сравнивании стоимости радиационной обработки с други-
ми процессами и операциями приводящими к таким ze результатам.
Это сравнение иногда возможно, например в случае радиационной
и термической стерилизации. Обращено внимание на экологические
вопросы радиационной обработки.
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1. WSTĘP
V raporcie omówiono realne wydajności wielkich «rodeł

promieniowania Jonizującego stosowanych do obróbki radiacyjnej.
Przyjęło się we wszystkich Językach podkreślani* właśnie
określenie "wielki", gdyż tylko duże Ilości energii
promieniowania, równoważne tym Jakie dają tony radu, mogą dać
skutki znaczące ekonomicznie. Promieniowanie jonizujące jest
mierzalne Już w nieznacznych Ilościach, bo uruchamia czuł* detek-
tory i liczniki. Czułość tych urządzeń polega na celowym wyko-
rzystaniu zjawisk powielających, na przykład lawinowego zwięk-
szenia liczby Janów w gazie lub wywoływania chemicznego emulsji
fotograficznej. A więc niewiele energii promieniowania jonizu-
jącego potrzeba, żeby zastosować Je Jako wskaźnik, natomiast pro-
mieniowanie Jonizujące jest bardzo mało efektywne, gdy chodzi o
wywołanie znaczących zmian chemicznych, Jeżeli ni* są one powie-
lane Jak w reakcjach polimeryzacji. Te drobne ilościowo zmiany są
jednak specyficzne 1 Istotne; dla nich właśnie uruchamia się
kosztowny aparat obróbki radlacyj nej.

Pod wielkim źródłem rozumiemy instalację gamma, najczęściej
z kobaltem-60 o łącznej aktywności większej niż 1,85 PBq (czyli
50 kCl), oraz Instalacje akceleratorów* wytwarzające elektrony
przyspieszone o mocy wiązki większej niż 1 kV. Są to cezury
uraowne, które zaproponowano na 7th International Meeting on
Radiation Processing (Siódma Międzynarodowa Konferencja Obróbki
Radiacyjnej w roku 1989> 1 które zostały przyjęte bez protestów
dla oceny potencjału produkcyjnego poszczególnych państw.
. Istalenie tych granic jest konieczne, by nie obciążać tabel
badawczymi źródłami laboratoryjnymi, które są potrzebne dla
postępu, lecz są bez znaczenia dla produkcji tli.

Pierwszą grupą - źródłami izotopowymi zajmować się będziemy
krótko, ponieważ w Polsce nie ma w tej chwili ani Jednego źródła
o takiej aktywności 1 naJprawdopodobni* da roku 2000 nie będzie.
Powodem jest: 1) brak własnego kobaltu-oO, 2> złe kapsutowanle
radzieckiego kobaltu-вО by mógł pracować przez co najmniej 15
lat w źródłach ze schronem wodnym, a wreszcie 3) trudna
dostępność dobrych żódeł kobaltu-00 (tylko w Kanadzie). Koszt
gotowej instalacji z odpowiednim ładunkiem kobaltu-вО dla znaczą-
cej produkcji wynosi minimum 5 min. dolarów OSA z koniecznością
uzupełniania świeżym radionuklldem co 5 lat, za ok. 1 min. USD.

Główną uwagę poświęcimy wydajności akceleratorów elektronów,
których liczba w Polecę jest porównywalna z wyposażeniem lepiej
rozwiniętych krajów należących w roku 1989 do SVPO Cl}, a projek-
ty rozwojowe są pomyślne.

Motywacją sporządzenia tego raportu jest między innymi chęć
poinformowania chemików radiacyjnych przygotowujących technologię
radiacyjną o wydatkach energetycznych niezbędnych na przewidywaną
produkcję. Zużycie energii w badaniach poznawczych, np. wykonywa-
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nych metodą radlolizy Impulsowej nt. identycznym sprzęcie, nie
jest brane pod uwagę, natonlast wielkość ta staje się lstotaa w
badaniach ukierunkowanych sa zastosowania. Wydatki -energetyczne
w obróbce radiacyjnej są niemałe 1 dlatego wskazane jest
dokonanie odpowiedniej analizy Już w początkowej fazie badań.
Obliczenia takie mogą być wykonane przy określaniu wymaganej
dawki, stopnia jej Jednorodności oraz gabarytów obiektu
poddawanego obróbce, a także wielkości produkcji w ekali rocznej.
Spojrzenie technologiczne, w odróżnieniu od badań poznawczych,
misi uwzględniać aspekty energetyczne oraz skalę przedsięwzięcia.

2. WYDAJNOŚCI TECHNOLOGICZNE 2K6DEE. GAMMA

W grupie tej liczą się praktycznie tylko źródła zawierające
Co-60, ponieważ stosowanie źródeł z Ca-137 zostało w większości
przypadków zarzucone z powodu niemożliwości uzyskania bezpiecznej
formy chemicznej tego nuklidu. Los ten podzieliło transportowalne
źródło zbudowane we Francji dla polowych celów agrotechnicznych.

To, że w ogóle wspominam źródła gamma, wnika z konieczności
pokazania, że źródła laboratoryjne z samej zasady nie mogą mieć
znaczenia przemysłowego oraz z drugiej strony - że źródła
przeaysłowe nie osiągają wydajności technologicznych bliskich
100%.

Przeznaczeniem źródła laboratoryjnego Jest uzyskanie moż-
liwie dużej i maksymalnie Jednorodnej dawki promieniowania w ma-
łej objętości, nawet kosztem utraty większości energii. Rys. 1
przedstawia komorę napromieniowań w popularnym źródle Gammacell
220, Hotspot lub zbliżonym radzieckim Iesledowatielu. Jak widać,
pole promieniowania w komorze Jest stosunkowo Jednorodne, Jednak
większość promieniowania z rurek wypełnionych kobaltem-60,
umieszczonym na obwodzie komory jest pochłaniana bezużytecznie
przez biologiczną osłonę ołowianą. Wykorzystanie promieniowania
można szacować na ułamki procenta, ponieważ konara rzadko jest
wypełniona całkowicie. Utrata większości energii promieniowania
jest wliczona w koszty badań lub koszty drobnych napromieńiowań
wykonywanych w innych celach, takich jak próby wytworzenia muta-
cji u roślin przez napromieniowanie nasion, itp.

Z punktu widzenia stopnia wykorzystania energii promieniowa-
nia, Jeszcze gorszymi od źródeł typu Gammacell są źródła onkolo-
giczne, tzw. bomby kobaltowe W źródłach tych operuje się skoli-
aowaną wiązkę promieniowania gamma, wyciętą z pełnego kąta bryło-
wego, w który promieniuje izntropowo kobalt-60 Tak duże straty
energetyczne służą jednak celom wyższym, to znaczy terapii, nowo-
tworów

Jasną Jest rzeczą, że pełniejsze wykorzystanie promieniowania
uzyskać można tylko umieszczając obiekt nie wewnątrz koszyka ze
źródłami, lecz wokół nich. Dwa źródła. skonstruowane w latach
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sześćdziesiątych w Zakładzie Chemii Radiacyjnej b. Instytutu
Badań Jądrowych w Warszawie, umożliwiają takie eksperymenty.
Również laboratoryjne źródło w Międzyresortowym Instytucie Tech-
niki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej wręcz zakłada ustawianie

Rys.1. Przekrój źródła typu
Hotspot lub podobnych

1> Tablica kontrolna,
2) Komora napromieniowali,
3) Płyta przygotowania próbek,
4> 1 5> Osłony ołowiane,
O> Spirala .z wodą chłodzącą

v g tai

próbek wokół centralnego koszyka. Aby uzyekać dawkę z dopuszczal-
nym stopniem nlejednorodnoścl, etaeuje się wielokrotne przemiesz-
czanie napromieniowanych obiektów połączone z nieuniknionym prze-
rywanie» ekspozycji.

Dopiero par excellence przemysłowe źródła z kobaltem-вО mogą
zapewnić efektywne wykorzystanie promieniowania. Bnargla zmagazy-
nowana w tym radlonuklidzie bierze początek w specjalnie do tego
celu eksploatowanym reaktorze Jądrowye o optymalnym dla czasu
życia kobaltu-вО strumieniu neutronów 1 innych parametrach. Ile-
wątpllwle producentem najlepszych źródeł kobaltu-00 o optymalnej
aktywności właśc *ej, Jak również instalacji do wielokrotnego
automatycznego przekładania pudeł z napromlenlowywanym materia-
łem, jest firma Vordion w Kanadzie, poprzednia występująca pod
nazwą macierzystej Atomic Energy of Canada. legatywny
wydźwięk słów ctto«, jądro lub energia nuklearna spowodowało zmia-
nę nazwy na neutralną dla ucha szerokiej publiczności, nie stara-
jącej eię bliżej zapoznać z Istotą spraw technicznych.

Cechą charakterystyczną instalacji, załadowanej często
kobalten-60 o aktywności większej ni* milion enrle, Jest płaski
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napromlennlk przechowywany pod woda. Podnoszony jest on do
pozycji pracy w komarze, gdzie wolta* niego przeetawlane są
automatycznie pudła w trzech warstwach w celu optymalnego
wykorzystania promieniowania i uzyskania równomierności dawki.
V ten sposób wydajność procesu można podnieść do 50%, Jeżeli
urządzenia mechaniczne ea niezawodne i dobra Jest organizacja
pracy, zapewniająca ciągły transport obiektu poddawanego obróbce
do zakładu napromieniowali. Istnieją szczegółowe opisy instalacji
w Języku polskim (2, 31. BaJnowsze wersje znajdują się w materia-
łach firmy Hordion.

Jakkolwiek w Polsce nie ma widoków na źródła przemysłów? 7
to jednak są one, choc w niewielkim stopniu, stosowane w krajach
Europy Środkowej 1 Wschodniej. Dla pełnego obrazu wydajności t;ech-
noiogicznmej źródeł podać można przykład węgierski. V przedsię-
biorstwie Agroster w Budapeszcie pracuje bez przerwy przez całą
dobę źródło z koDaltem-60 o aktywności 7,5 PBo czyli 200 kCi tma-
rzec 1990). Co dwadzieścia minut transporter przesuwa skokowo
łańcuch 50 worków z pieprzem po 50 kg każdy. Obiekt okrąża źródło
otrzymując dawkę średnią około 6 kGy incktywujęcą dużą część
drobnoustrojów oraz insektów. Aktualna cena kcbaltu-60 wynosi
około 1 dolara USA za 1 Ci. Ponieważ co 5 lat połowa aktywności
zanika, przeto łatwo obliczyć koszt wsadu Izotopowego, letnieją
projekty ubocznej produkcji kobaltu w węgierskiej elektrowni jąd-
rowej , ponieważ aktywność właściwa radlomifclidu nie odgrywa cu
większej roil i jeszcze wielkość ok. 20 Cl/g jest wystarczająca.
Aktywność taką można uzyskać w wyniku trzyletniego przebywania
wsadu w reaktorze, w słabym strumieniu neutronów.

3. gSODLA AKCELERATOROWE DO OBRoBKI RADIACYJNEJ

3.1. Akceleratnry liniowe

Przegląd źródeł pod kątem ich wydajności rozpoczynany od ak-
celeratorów liniowych, od których zaczęła się obróbka radiacyjna
radiacyjna na świecie i w Polsce. Już w roku 1965 zainteresowa-
liśmy się instalacją dużego akceleratora. Po ustaleniu s wykonaw-
cą możliwych do uzyskania parametrów autor przedstawił publikacją
(43, która podała technologicznie przewidywane ilościowe dant.
produkcyjne. Kino że dane te przedstawiono jeszcze w fazie pro-
jektowej, okazały się one nadal aktualne w ciągu następnych 25
lat. Dziś jawią się one jako nieco zbyt optymistyczne, a na pewne
są nimi, Jeżeli chodzi o przewidywania produkcyjne na chwilę bie-
żącą. Jest to wynikiem starzenia się tego pierwszego w Polsce ak-
celeratora. Kima tegc, do roku 1995 będzie on nadal głównym produ-
centem scałkowanej ilości energii promieniowania jonizującego w
Polecę poczynając od roku 1970.

Dla uprowadzenia Czytelnika w realia obróbki radiacyjnej
przeprowadźmy uaktualniпае obliczenia wydajności technologicznej
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akceleratora ŁAB 13/0, wykonanego w latać» 1906-1970 według ee-
szych założeń jako prototyp w lsstytocle la. Jefrasowa CZStt).
Zadań instytut w ZSBR ni* produkował podobayca akceleratorów o
ponad amperowy* natężeniu wiązki elektroaów w Ispwlsle. tata* po
działano sl* z konstruktorami lealagrsdzklml иди óbuummą koacep-
cją firny Varlan, z która autor zapoznał sis wyczerpująco w Klaoe
National Laboratory w latach 1083 1

Moc doprowadzona -•
200kW

Rya.2. BlUae energetyczny
akcelerator* Halowego
elektronów

10 kW mocy *lekironow
12 M«V dla obróbki

radiaeyjnoj

Bllane energetyczny typowego linlaka przedstawia rye. 2. Jak
widać, wiekaza cze*e energii zużytej na wytworzenie wiązki
elektronów o energii 10-13 XeV zostaje zaamowana na ciepło
odprowadzane do atmosfery głownie w chłodni oclekowej ostatniego
obiegu wody chłodzącej. Ciepła to se eeła wartość tersodynaslczną
1 jest bezużyteczne. Jest to ogromny haracz płacony za uzyskiwa-
nie dość przenikliwej ent 41 jonizującej, niestety nie dający
elę uniknąć. V elagu ostatnleb 25 lat poczyniono pewien postęp
poprawy wydajności. Ma przykład nowa flrsa wrnertrr» Scanditror.; г
oferuje od roku 1080 llnlakl BB 10, o których twierdzi, że daję
wiazke elektronów 10 NeV o maksymalnej mocy 30 kV. Moce podawane
przez firmy mą często zawyżane 1 nrtnnera sl« do szczególnych
warunków. V konkretnym przypadku nie udało ele uetallć, czy жэс
odnosi sle do wiązki odchylonej, czyli po odseparowaniu elektro-
nów o niższej 1 wyższej energii od nominalnej. Wsad energetyczny
podaje się na około 300 kV. Zabezpieczenia wyłączają instalację
po przekroczeniu mocy 416 kV (630 k, 380/220 V). lawet jeżeli
oferta Jeet w pełni wiarygodna, to konstrukcja ta nie oznacza
przełomu w wydajności llniaków - tego najbardziej uniwersalnego w
zastosowaniach akceleratora £5).

Dla realnych warunków bezpieczniej jest przyjąć, że w wiązce
elektronów odzyskuje ele. tylko 5* włożonej energii. Ile jest to
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Jednak koniec «tret. Przyspieszone elektrony nie aą aonoenergety-
czne (rye. 3> i przy odchylaniu ich o 270° (rys.4) frakcje o
anietszej 1 większej energii zostają rozproszone. V ten sposób
trać ley jeszcze około 20* жэсу. Decyzję odchylania wiązki
technologicznej przy odzyskiwaniu pełnej aocy w wiązce prostej do
badań poznawczych podjęto w projekcie wste.pnya, kierując ale.
przekonanie*, że główny» zadaniea akceleratora w instytucie

Energia;

Sys.3. Wybór widm energetycz-
nych elektronów akceleratora
ŁAB 13/9.

A> 8MeV, 0,5цв, najlepsze

strojenie
В) в MeV, 2,5tiS złe strojenie
О в MeV, 2,5цв najlepsze

strój enie
D) 8 MeV, 5,Бцв najlepeze

strojenie
B) 10 MeV. С,5цв złe

strójenie
P> 10 KeV, 5,5(18 1
G> 13 KeV, 5,5(is

strojenie rutynowe
dla obróbki radiacyjnej

Ю 15MeV

naukowy* będą badania, a nie produkcja. Odginanie wiązki aa
Jednak pewne zalety technologiczne. Odclnlanle "ogona"
energetycznego tu* powyżej 10 MeV, a ty* bardziej 13 HeV,
zanlejsza niebezpieczeństwo aktywacji jądrowej, czyli pojawienia
się Indukowanej promieniotwórczości. Być aoże dlatego wspoimiana
firaa szwedzka zastosowała odchylanie wiązki <rye.5>. Drugą
przyczyną było ułatwienie operacji prostowania wiązki odchylonej
do położenia prostopadłego do transportera. Jest to zresztą
nowo*c techniczna, po raz pierwszy stosowana w dziedzinie obróbki
radiacyjnej z użyciea przyspieszonych elektronów. Budzący
zdziwienie systea napromieniowania transportera od dołu jest
rzadko stosowany. Po raz pierwszy wypróbowany był on w Danii
Jeszcze w początku lat sześćdziesiątych w instalacji о «осу 10 kW
1 energii 10 JUV, wykupionej później przez aiedzynarodowy oddział
flray Baychea. «rządzenie to jest eleaentea produkcji wyrobów
teraokurez1iwyeh.
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Rye. 4. Separacja magnetyczna elektronów różnych energii
w czasie odchylania. A> Wiązka pierwotna elektronów, B)
Elektromagnes odchylający elektrony к celu pomiaru Ich
energii, C) Wylot wiązki prostej przy nlezaallanych
elektromagnesach, D) Elektromagnes odchylający elektrony
o 270 , B> Tubua odchylonej wiązki przemlatanej. Ba
małych wykresach podano widma wiązki prostej l
odchylonej

3.2. Teoretyczna i rzeczywista wydajność

elektronów
liniowego akceleratora

Parametry elektryczne akceleratora pozwalają obliczyć
maksymalną oczekiwaną noc urządzenia. Od razu trzeba zaznaczyć,
że nominalne wartości nie zawsze są osiągalne i nie zawsze udaje
sle akcelerator optymalnie dostroić. Maksymalne parametry często
powodują niestabilną prace i nieraz od razu decydujemy ei e na
parametry gorsze. Ustalanie warunków pracy odbywa się codziennie
po uruchomieniu instalacji i osiągnięciu równowagi termicznej, л
rezultatem jest pomiar natężenia prądu wiązki elektronowej. Prani
wiązki mierzony Jest poprzez absorbowanie jej w grubej warstwbe
grafitu, skąd zostaje odprowadzony do ziemi. O mocy wiązJcł
decyduje też energia elektronów, również zmierzona obiektywnie,
przy użyciu pomocniczego elektromagnesu odchylającego wiązteę
Crys. 4>. Iloczyn natężenia prądu wiązki 1 energii elektronów
daje moc wiązki, zazwyczaj wyrażaną w kilowatach. Typowe h£rto*el
prądu średniego w ŁAE 13/9 to 500-640 цА dla energii 10 NeT 1
Impulsów 5,5 цв powtarzanych 150 razy na sekundę. Jak wltfcłc.
Iloczyn prądu 1 energii elektronów daje 5-0 kV czyli ok 2/3 jsmcy
nominalnej. Dość szerokie przedziały uzyskiwanych mocy są япвдаи-
miałe, ponieważ poszczególna zespoły akceleratora zużywaj* ale w



- 16 -

sposób nierównomierny. Także ich jakość w chwili Instalowania
i po «wieżej wymianie czcacl co 500 - 3000 godzin <działo elek-
tronowe, kllstron) Jest różna. Ciągłemu zużyciu ulegają też ele-

Rye. 5. Rysunek poglądowy instalacji liniaka Scanditranlx

aenty wymieniana dopiero przy generalnych remontach, jak elementy
struktury przyspieszającej, ponpy tytanowe do wytwarzania próżni
1 inne.

Wiązka proeta ma moc o połowę większą od wiązki odchylonej.
Jest to Istotne w badaniach, lecz praktycznie bezużyteczne w ob-
róbce radiacyjnej. Autorowi znany Jest jeden przypadek w technice
światowej (akcelerator liniowy pod Bolonią), gdzie wiązkę prostą
stosuje się rutynowa do celów komercjalnych, mianowicie da ulep-
szania tyrystorów na skalę zaspakajającą niezbyt duży popyt.

Większość przypadków obróbki radiacyjne1 wymaga wiązki o
geometrii szerokiej, zapewniającej równomierne napromieniowanie
dużych paczek z materiałem uszlachetnionym <гуз, 6>. Uzyskuje się
Ją przez odchylenie i przemiatanie Nie dzieje się to za darmo i
Jest związane ze stratą około 20% mocy. Można te obiektywnie
zmierzyć, umieszczając pod dużym oknem wylotowym elektronów
specjalny kolektor prądu wiązki, dłuższy niż szerokość przemiata-
nla. V celach praktycznych stosuje się pomiar prądu zbieranego
przez cienką folię skalibrowaną dozymetrycznie w ntoaunku do peł-
nej absorpcji wiązki przez pochłaniacz grafitowy.

Jak widać, z włożonych 150 kV mocy pozostanie nam na trans-
porterze około 5 kW. Jest to Jedrmk dopiero pierwsze ograniczenie
mocy wiązki i nie należy tej таосу przyjmowań za podstawę
kalkulacji wielkości produkcji. Dalsze erraty wynikają ze
specyfiki pochłaniania energii promieniowania przez nraterią.
Podstawowy wykres pochłaniania wiązki prostej przedstawia rys. 7.
Widać z niego poważną nlejednorodność odkładania energii w masie
materiału. Musi to Jednak być tolerowane w badaniach metodą
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radlolizy lnpulaow*J, ponlema ni* »» Innego wyjtcla. TrudnoAcl
tych unika alc stosując naczynia •p*ktrofotCHMtrycza* o ograni-
czonej grubości oraz szeroki* wiązki £wiatła a*allzaj*c*go, które

Rye. 6. Akcelerator LAB 13/9 w Instytucie
Chemii i Techniki Jądrowej w Varezawie
(dawniej czcić Instytutu Badań Jądrowych)
1) Działo elektronowe,
2) Sekcje przyśpieszające,
3) Elekt- . magnes odchylający wiązkę dla obróbki radiacyjnej,
4) Okno wiązki prostej,
5) Elektromagnes odchylający wiązkę w celu ponlaru energii,
6) Elektromagnes przemiatający wiązkę,
7) Okno elektronów technologicznych,
8) Transporter obiektów obróbki radiolizy impulsowej

powodują uśrednienie pomiaru absarbcj1 światła. Podobnie niefor-
tunna sytuacja ma miejsce w naproalenlowanlach onkologicznych,
gdzie chodzi z kolei o saaksymalną nl<?Jednorodność dawki, która
winna być dostarczana punktowo. KaJczęściej w ty» celu stosuje
się obracanie pacjenta w stosunku do akceleratora <lub akcelera-
tora w stosunku do pacjenta/ i wielokrotne powtarzanie lapulsów.
Ani metoda stosowana w radlollzle impulsowej, ani w onkologii ale
aoże mieć zastosowania w obróbce radiacyjnej.

Poszukiwanym rozwiązanie» Jest właśnie przemlatanie 1 w ten
sposób uzyskanie geometrii wiązki szerokiej Wiązka ta składa się
z nawożonych na siebie z niewielkim przesunięciem pojedynczych
krzywych wiązki prostej. V efekcie uzyskuje się zupełnie nową
krzywy głębinową rozkładu dawki, przedstawioną na rysunkach 8 I &
Widać tu charakterystyczny wzrost dawsi pod powierzchnią materla-
iu oraz dość gwałtowny spadek pod ironlec zasięgi: elektronów. Jak
wynika z wykresu, końcowa część zasięgu Jest; mata użyteczna z
powodu bardzo dużej niejednoradncscl dawki.
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Rye. 7. Rozkłady dawk od wiązki
DawkowMrad proste j e lektronów w wodzie

Odległość
promieniowa

Głębokość

Produkt ausl być napromieniowany z tolerowalną nieJednorod-
nością, a to oznacza, że Maksymalną Jego gruboac etanowi odleg-
łość ponledzy płaszczyznami, na których dawka wejściowa 1 wyj-
ściowa są «obie równe.Cały "ogon" krzywej głęv'nowej Je»t więc
stracony, a etanowi on około 30-40* nocy, zależnie od energii
elektronów 1 charakterystyki absorbcyjnej materiału. Hle rozważa-
my tu zniekształceń krzywej głębinowej na skrajach przemlatanla.
Z tego powodu wspomniany llnlak Scandltronlc wyposażony Jest w
elektroaagnesy prostujące wiązkę; elektronów da położenia prosto-
padłego względen traneportera.

В

Rye.8.Rozkład dawek głębinowych od wiązki przeniatanej

liezaleznle od tego, wiązka odchylona i przemlatana nie no-
że być wykorzystana na «krajach przenlatanla, co wynika z rysun-
ku 8. Te skrajne eząscl frontu napronlenlowującego suszą być też
odcięte, co powoduje dalsze 15 X strat.



Bye. 9. Parametry dawki głębinowej.
A> Głębokość dawki maksymalnej,
B> Różnica pomiędzy dawka maksymalna a dawka wejścia,
C) Głębokość użyteczna zasięgu wiązki,
O> Całkowity zasięg elektronów

Duża «traty aa odciętym "ogonie" krzywej pochłaniania <Bys.
9) skłaniały wielokrotnie do propozycji napromieniowania dwu-
stronnego <rye. 10). Ulało to dawać nie tylko pełniejsze wykorzy-
stanie mocy wiązki, ale i powetanle możliwości napromieniowania
znacznie grubezej warstwy materiału, niż by to wynikało z krzywej
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Bys.10. Bozkład dawek promieniowania od elektronów 12 NeV
w materiale napromieniowanym dwustronnie. Widać krytyczną
role grubości materiału
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zasiągu elektronów. la przeszkodzie szerszemu rozpowszechnieniu
elą tej metody stanąły dwie okoliczności. Pierwsza wynika z
rzadko branej pod uwagą krzywej rozkładu nadmiarowych elektronów
w materiale napromieniowanym Jednostronnie <rys.11). Krzywa ta

Łoountfc wz
zttmi.j.d.
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-02
-0,1
0

•0,1
•02

Dowko.j.d.

10

Bye. 11. Porównanie krzywych rozkładu ładunku odłożonego
w aaterlale dielektrycznym z krzywą dawki pochłoniętej
w ty* aaterlale (krzywa przerywana)

nie pokrywa sie, Jak widać, z krzywa dawki. V noraalnej obróbce
radiacyjnej, trzyaając sią reguły "dawka wejścia równa dawki
wyjścia" nie dopuszczamy do zatrzymania krytycznej ilości ładun-
ku. V napromieniowaniu dwustronnym natomiast przechwytujemy pełną
ilość wstrzykniętych elektronów 1 w efekcie łatwo następuje w
tworzywach sztucznych rozładowanie elektryczne połączone z wypa-
leniem dziur w napromieniowanym materiale.

Druga komplikacją metody napromieniowania dwustronnego oka-
zały sic trudności techniczne ładowania transportera 1 możliwości
dostarczenia błędnych dawek, praktycznie nie istniejące przy
napromieniowaniu Jednostronnym. :• napromieniowania dwustronnego
powrócimy Jeszcze w przypadku akceleratorów małej energii, gdzie
kwestie grubości materiałów są bardziej krytyczne.

Dla oceny realnych możliwości akceleratora trzeba uwzględnić
Jeszcze ograniczenie techniczne,jakie wynika z konieczności stro-
jenia urządzenia, oraz potrzeby dozymetrii wiązki praktycznie
przed każdą zmianą warunków obróbki. Ocena ilościowa potrzebnego
czasu jest trudna, ale doświadczenie wykazuje, że trzeba przewl-
przewldywać na to około 10X czasu pracy urządzeń na pełnej mocy.
Vie wliczamy tu okresów przeglądów i napraw, ponieważ nie obcią-
żają one czasu biegu akceleratora na pełnej mocy.
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Г
Podsumowania efektywnej vejr wiązki dla Idealnego absorbera

energii wygląda następująco, w kolejności występowania «trat:
- Z wiązki prostej llnlaka o nominalnej mocy 250 kV otrzymujemy

brednio na tranaporterze, po uwzględnieniu zmniejszonej к с у w
skutek zużycia części 1 głównej straty na odchylaniu, efektywnie
tylko 5 kW.
- Z tej mocy po obcięciu bezużytecznych «krajów szerokości

przen^utanla uzyskujemy 4 kV.
- Po uwzględnieniu strat wzdłuż transportera <przeetrzenle

* puste pomiędzy ekrzynkaal i opakowaniami) mamy 3,5 kV.
- Po stratach na specyfice głębinowej pochłaniania mamy już

tylko 2 k¥.
Wszystkie dane eą zaokrąglone, ponieważ wahają się znacznie.

Bezpieczeństwo przewidywań każe brać raczej zawsze dolne ze
średnich granic wydajności.

V tym miejscu analizy wartości mocy użytecznej można już
przeprowadzić szacunkowe przeliczenia realnej mocy wiązki w kate-
goriach ilości materiału poddawanego obróbce. Nożna bovrtea sobie
wyobrazić taki obiekt obróbki, który będzie pochłaniał całą wiąz-
kę "netto".

Stosując układ SZ można łatwo przeliczyć moc 2 kV 1 czas
obróbki na ilość promieniowania pochłoniętą w masie materiału,
wyrażoną w grejach <dżule na kilogram). Odnieśmy rozważania do
jednej godziny napromieniowania. Ponieważ 1 Ws wynosi 1 J, więc
2 JsWh oznaczają 7200 kJ/h. A wlec stu kilogramom wody nożna
dostarczyć w ciągu godziny dawkę 72 kGy, albo Jeszcze bardziej
poglądowo dawką 30 kGy dwuetu kilogramom materiału wodnistego,
jak mięso. Jest to dawka wynosząca w dawnych Jednostkach 3,6
Mrad, czyli dawka proponowana do sterylizacji materiału poważnie
zakażonego. Vymaga to, podkreślmy raz Jeezcze, doprowadzenia 250
kVh energii elektrycznej.

Bależy wyraźnie zaznaczyć, że obliczenie to odnosi się do
* materiału idealnie wypełniającego strefę optymalnego wykorzysta
j nla strefy tolerowalnej Jednorodności dawki. Tak idealnym
' absorberem byłaby tylko ciecz, pompowana pod aknem akceleratora

przez komorę napromleniowań, o grubości warstwy określonej krzywą
pochłaniania dla dawki wejścia równej dawce wyjścia. Przez pewien
okres eksploatacji akceleratora LAE wydawało się, że obiektem
takim będzie lateks, choć z góry było wiadomym, że pompowanie

! cieczy tyksotropowej nie może zapewnić turbulentnego przepływu
będącego warunkiem prawidłowego rozkładu dawki.

Ciecze Jako obiekty obróbki radiacyjnej są przypadkiem
bardzo rzadkim 1 nie znciey takiego przykładu obróbki w 'tej grupie

\ materiałów. najbardziej zbliżonym przypadklea są materiały
i sypkie, ale 1 tu trudno sobie wyobrazić "przepływ" proszku pnd
i oknem akceleratora, a tym więcej pompowanie takiego cbiektu. Hoże
| mógłby to być specjalnie skonstruowany transporter nibeczkowy.
f
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ale do tej chwili koncepcja taka nie była realizowana z powodu
braku zapotrzebowania. Technika przesypywania ziarna w polu
promieniowania w calu unieszkodliwienia Insektów Jest daleka od
precyzyjnego dozowania energii, Jaka jest wymagana przez organa
kontrolne.

Rye. 12. Maksymalne grubości materiału sypkiego o małym
ciężarze nasypowym <pieprz), napronieniowanego elektronami

rożnej energii

Jedyną zaletą proszków jest możliwość kształtowania opakowań
do optymalnej grubości materiału. Rye. 12 przedstawia technikę
napromieniowania pieprzu w celu sterylizacji, dla różnej energii
elektronów. Towar musi być opakowany, by uniknąć wtórnego
zakażenia mikroorganizmami. Opakowania winny również utrzymywać
materiał napromieniowany w zadanym kształcie i grubości.

Opisany przypadek jeet niemal optymalny, ponieważ można w
ten spoaób maksymalnie wykorzystać użyteczną część wiązki 1 dos-
tosować kształt opakowania do krzywej zasięgu elektronów danej
energii. Ilestety, większość materiałów, które chcemy poddać
obróbce, ma kształty nie tylko nieodpowiednie do napromieniowa-
nia, ale co więcej zdecydowanie nie dające szansy uzyskania
rozsądnej wydajności, liekledy obróbka taka nie Jest w ogóle moż-
liwa. Ile da się np. napromieniować owoców lub jarzyn o średnicy
większej niż 40 mm elektronami o energii 10 KeV, a napromieniowa-
nie sztuk trochę mniejszych Jest związane z te.v. niejednorodną
dawką, że cel nie będzie osiągnięty, a rezultatem będą tylko
szkody. Sterylizacja kości ludzkich do przeszczepów musi być ogra-
niczona do kształtek takich rozmiarów, w których nlerównamlei—
nosć dawek będzie jeszcze tolerowalna. Ha szczęście margines
dawki jest w tym przypadku szeroki. Gabaryty obiektu nie są tu
krytyczne, ponieważ większość kształtek Jest niewielka. Dla więk-
szych elementów pozostaje promieniowanie gamma.

Przykład przeszczepów kostnych jest wart dodatkowej informa-
cji, же nawet przy najbardziej wyrafinowanym ubożeniu opakowań
wykorzystania promieniowania spada poniżej 10 %. Odpowiada to na-
promieniowaniu najwyżej 20 kg na godzinę, Jeżeli będziemy musieli
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zastosować zasobniki zlana, w których umieszczone eą fragmenty
kości. Społeczne znaczenie tego rodzaju obróbki radiacyjnej Jest
Jednak na tyle duże, że nawet tak mała wydajności, 1 wynikające
stąd znaczne koszty nie są w ogóle brane pod uwagę.

Jeszcze mniejszych wydajności oczekiwać trzeba w przypadku
uszlachetniania tyrystorów. Blementy te uaieszczone ea w dużych
odstępach w plastykowych paletach 1 dlatego właściwy obiekt poch-
łania tylko niewielką część promieniowania. Wartość uszlachetnio-
nego elementu półprzewodnikowego Jest Jednak tak duża, że w ogóle
nie przeprowadza się szacunku wykorzystania proaienlowanla, choć
jest ona rzędu zaledwie Jednego procenta.

Podobnie trudno wymagać efektywnego wykorzystania wiązki w
przypadku sieciowania polimerów, np. polietylenu uformowanego w
rury różnej grubości. Mimo dużych dawek, pięclo- do dziesięcio-
krotnie większych od steryllzacyjnych, i tu toleruje się znikome
wykorzystanie wiązki wobec ogromnych korzyści ekonomicznych.
Produkcję rur termokurczliwych wyraża się nie w kilogramach lecz
kilometrach. Po przeliczeniu na Jednostki wagowe, bo w nich
wyraża się absorpcję promieniowania Jonizującego, uzyskujemy 1 tu
wydajności zaledwie kilku procent.

Przedstawione obliczenia można skonfrontować z realnymi
kwotami produkcyjnymi akceleratora LAE 13/9 w ostatnich latach.
Wyniki są właśnie takie, Jak przewidują ostrożne obliczenia.

Z tego powodu doświadczenie wynikające z eksploatacji LAE 13/y
winno być uwzględniane w następnych Inwestycjach.

3.3 Akceleratory elektronów poniżej energii 2MeV i nocy
dziesiątek kilowatów w wiązce

Akceleratory tych energii z reguły pracują z lepszą wydaj no-
ścią elektryczną, co przedstawia rys.13. Przyczyn tego nie sposób
wyjaśniać w tym opracowaniu. Niestety specyfika eksploatacyjna
akceleratorów tego typu jest całkowicie odmienna niż akcelerato-
rów liniowych i bardziej ograniczona. Spowodowane jest to przede
wszystkim małym zasięgiem elektronów, wynoszącym 2 mm dla elek-
tronów 1 MeV 1 3 mm dla elektronów 2 MeV w materiale ekwiwalent
nym wodzie. Scałkowane pole optymalnej grubości materiału w sto-
sunku do bezużytecznego "ogona" Jest Jeszcze mniej korzystne niż
w przypadku liniaka.

Możemy przeprowadzić obliczenia dla elektronów 2 MeV analo-
giczne jak w przypadku liniaka. Niestety współzależność znccy
i energii elektronów zaznacza się Jeszcze silniej 1 trzeba tę
okoliczność wyraźnie uzgodnić z producentem akceleratora. Należy
operować wykresem w układzie współrzędnych energia elektronów -
moc wiązki, na którym zaznacza się obszar użyteczny. Często
okazuje się, że moc 20 kV odnosi się do energii 1 MeV, a przy
bardziej atrakcyjnej energii 2 MeV maksymalna moc spada 1 wynosi



- 2* -

Jusfe tylko 10 fcWI Bóżnic» konstrukcyjne akceleratorów małych
energii aą znacznie większe niż różnice pomiędzy llniakanl, to
tez trudno w tym alejecu opisywać, które typy akceleratorów nis-
koenergetycznyeh mają korzystniejsze obszary mocy 1 dlaczego.

Moc doprowadzono
-Ю0 kWr

Ciepło
odpadowe

Moc 20 к W
•I ektronów do obróbki

Jeżeli 9 «q przetworzone
na promieniowanie
hamowania

Rye. 13. Bilans energetyczny
akceleratora elektronów
małych energii, wraz z
ewentualną konwersją na
promieniowanie elektro-
magnetyczne

. Ciepło odoodow

Moc 0.5 kW
kwantów « 2 MeV do obróbki

Różnice technologiczne pomiędzy jednym а dwoma megaelektronowol-
tanl за często decydujące, na przykład elektronami o energii jed-
nego MeV nożna napromleniowywać skutecznie folię polietylenową
grubości 2,5 mm, podczas gdy elektronami o energii 2 KeV Już
4 on. Ma to niebagatelne znaczenie w produkcji nie tylko folii,
ale 1 rur termokurczliwych.

Podobnie Jak w przypadku liniaków. wykorzystanie wiązki
przez naterlaty różne od sypkich Jest niewielkie. Dlatego prosz-
коя. poświęca eię specjalną uwagę. Są one obiektem napronieniowan
na dużą skalę w USA. Za przykład może służyć degradacja radiacyj-
na odpadów tefłonowych na smary i kleje, (Jeżeli instalacja wypo-
sażana jest w prawidłową wentylację) oraz wstępne sieciowanie
proszku polietylenowego do produkcji sztucznych stawów ortopedy-
cznych (Columbia Research w stanie Maryland). Obydwa materiały są
formowane w warstwy proszku o optymalnej grubości na tacach prze-
suwających alf następnie na płynnie poruszającym się transporte-
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rze. V stosunkowo dobrej sytuacji znaj doją się materiały xlarnlc-
te jak pieprz, który to przykład znajdujemy na rye- 12. Realiza-
cja technologiczna operacji przy tak małej energii nie J*s\. »»twa
z powodu konieczności utrzymywania stałej grubości. Zwiększani*
jej, np. przez przypadkowe złożenie ale dwóch torebek moż* •powo-
dować poważna zalane alsjsdnorodnoacl dawki, eo pociągnie za «oba
zastrzeżenia organów kontrolnych.

Właściwy ciężar naeypowy pieprzu jest stosunkowo mały,
dzięki czemu grubość torebek Jest na tyle duża, śa można nimi
łatwo operować, natomiast proezkl o większej gęstości, np. prepa-
raty farnaceutyczne noga J uż naattęczać kłopoty. Ca więcej, wyma-
gania higieniczne są tu wyższe niż w przypadku pieprzu, który w
większości krajów spożywa się bez higlenlzaćjl, z calya "dobro-
dziej et wea inwentarza", a do zakażeń nie dochodzi z powodu ogra-
niczonej Ilości spożywanej na raz.

Materiały o większym ciężarze nasypowym, jak wspomniany
teflon, susza, być przed obróbką radiacyjną dodatkowo rozdrabniane
co zresztą w tym przypadku ułatwia degradację dzięki łatwiejszemu
dostępowi tlsnu.

4. KOHVBRSJA WIĄZKI ELEKTRODOWEJ JA BLBKTBOXAGIETTCZVE

PROMEMIOWAIIB X <HANOVAIIA>

Zniechęcający praktyków krótki zasięg elektronów był od
dawna powodem zainteresowania się konwersją wiązki elektronów na
przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Podstawy teorety-
czne nie są zachęcające, ponieważ wydajność konwersji Jest sto-
sunkowo dobra dopiero przy dużych energiach, np. 7,2% dla tarczy
aluminiowej i 34% dla złotej przy energii elektronów 13 MeV. Tu
Jednak konwersja nie jest potrzebna, bo elektrony tej energii ma-
ją dobre zasięgi dla większości obiektów. Poza tym, z promienio-
waniem elektromagnetycznym o maksymalnej energii 13 MeV nie wia-
domo jak postępować właśnie z powodu ogromnego zasięgu. Stosowa-
nie konwersj1 wiązki o energii 13 MeV byłoby 1 dlatego nieprakty-
czne, że metale tarczy ulegałyby istotnej aktywacji jądrowe.1- Po-
jawienie się radioaktywnego materiału w hali wyłączanego akcele-
ratora spowodowałoby duże komplikacje eksploatacyjne.

W przypadku najbardziej potrzebnym, to Jest elektronów o
energii 2 KeV, wydajność konwersji Jest bardzo mała 1 wynosi
1.1% dla tarczy aluminiowej lub 7,3% dla złotej. Literaturowe
wartości konwersj i różnią się, ponieważ zakłada się różny stopień
wykorzystania bardzo rozciągniętego widma konwersji, a dla na-
szych celów nie można uwzględniać nlskoeasrgetycznego "ogona",
bezużytecznego w obróbce. Mały stopień konwersji elektronów 2 KeV
oznacza, że dla wiązki elektronów o mocy 20 kV, wymagającej dos-
tarczenia 100 kV, otrzymujemy 0,22% <A1) 1 l,4o X CAu) odzysk
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mocy ы poetacl pala promieniowania X. Przeliczeń dla elektronów
1 feV w ogóle nie podaję, ponieważ Już elektrony 2 MeV dają prob-
lematyczną wydajność.

Z przyczyn praktycznych tarczy zJotej nie stosuje się do
konwersji, natomiast dobiera się raczej metale ciężkie, trudno
topllwe 1 trudno utlenlalne, o współczynniku konwersji bliższy»
złatu niż aluminium.

O konwersji mówi się na świecie od 30 lat, ale pracującą In-
stalację trudno znaleźć. Szczególnie głośno w ostatnich latach o
konwersji elektronów 5 MeV, dla których współczynnik konwersji w
w tarczy złotej wynosi 16%, co jest dobrym kompromisem pomiędzy
wykorzystaniem bezpośrednim elektronów, a Jeszcze tolerowalnym
zasięgiem promieniowania hamowania o energii 5 HeV, które zresztą
aa maksimum mocy przy około 3 MeV. Z niecierpliwością oczekiwano
referatu na Konferencji KilmerowskieJ w roku 1989. Okazało się,
ze firma Radiation Dynamics, budująca akcelerator z konwersją dla
firmy farmaceutycznej Johnson & Johnson miała trudności z kon-
strukcją Dynamitronu na tak dużą energię. Były to kłopoty z prze-
biciaai, które pociągnęły za sobą nieprzewidziane zwiększenie ga-
barytów samego akceleratora i podwyższenie jego ceny do 5 min.
dolarów USA. Specjalistom z Radiation Dynamics nie udało się wy-
wyfconać konwertera i firma wycofała się z tej pracy. Kanstrukcj i
konwertera podjęta się dopiero Japońska firma Sumlmoto, Jednak z
żalem trzeba stwierdzić, ze przed konferencją nie udało się go
uruchomić i demonstrowano Jedynie przezrocza fotografii urządzeń.
Są one rzeczywiście gigantyczne i postawią w nowym świetle obrób-
kę radiacyjną, jeżeli sprawdzą się obliczenia odprowadzania ciep-
ła z tarczy pochłaniającej moc prawie 200 kV? С71.

Na tym właśnie polega trudność konwersji. V małej tarczy
konwertera wytwarza się ogromna llośc ciepła. Ha przykład, dla
przemiatanej wiązki akceleratora 2 MeV oznacza to generację
prawie dwudziestu kW macy na kilkuset zaledwie centymetrach
kwadratowych powierzchni. Uzmysłowić to sobie możoa obrazem
dwudziestu kllowatowych kuchenek elektrycznych o powierzchni
Jednej tylko płytki. Transport ciepła ma oczywiście wartości
skończone i nie da się uniknąć rozgrzania tarczy do setek stopni,
by uzyskać gradient temperatur, pray którym występuje etan
ustalony wymiany ciepła.

Z podobnym problemem spotkał się autor opracowując konwerter
dla wiązki elektronów z liniaka LAE 13/9 w celu zbadania efektyw-
ności osłon biologicznych. Ażurowy koszyk metalowy odpowiadający
powierzchni pokrywanej przez wiązkę przemiataną został wypełnio-
ny ścinkami drucików wolframowych z fabryki żarówek. Pakiet był
przedmuchiwany strumieniem azotu, jednak nie udało się uniknąć
utlenienia rozgrzanego wolframu, choć chodziło o odprowadzenie
tylko 6 kV mocy cieplnej.
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Konwersja stwarza nowe problemy konstrukcji urządzeń do
promieniowań rentgenowskich. Dla energii około 1 JI*V, czyli
nującej w konwersji elektronów 2 KeV, mamy sytuację nieco
do przypadku pronienlowania у kobaltu-60 (średnia energia ж dwoc*
kwantów 1,17 1 1,33 KeV przyjmowana jest do obliczeń Jako 1,25
MeV>. Many więc tu niedopuszczalną nisJednorodność przy napromie-
niowaniu jednej warstwy materiału. Trzeba stosować со naj
trzykrotny pasaż materiału pod wiązka 1 to z odwracaniem pakietów
dla uzyskania zadanej Jednorodności 1 przynajmniej dziesięciopro-
centowego wykorzystania pola promieniowania. Kealizacja tego
przy poziomym transporterze Jest trudna do wyobrażenia. Dlatego
konstruktorzy wspomnianego urządzenia w Radiation Dynamics уч-у
Jęli od razu poziome ułożenie akceleratora z konwerterem 1 trame-
porter typu wieszakowego przesuwający koszyki linią wężów* pneed
tarczą. Zależnie od rodzaju materiału poddawanego obróbce anśma
wtedy stosować dwa, trzy lub cztery przejścia obiektu przed ea-
promienniklem bez istotnych zmian konstrukcyjnych.

Wobec małych wydajności konwersji i komplikacji naproalea.Ła-
wania pojawia się pytanie, czy skórka jest warta wyprawki. Licząc
straty dla złotej tarczy przy wiązce wyjściowej 10 kV i energii 2
MeV, otrzymamy przy pracy na dwie zmiany w ciągu 250 dal v roku
masę towarową 2500 ton z dawką około 20 krad (200 Gy>, Jeżeli
oczywiście organizacja produkcji pozwoli tę ilość przepuścić bez
przerw przez urządzenie transportujące.

5. HIEKTOFB DODATKOWE ASPBKTY TECHIOLOGICZME

Bilans wykazujący wydatki energetyczne uczy nas Jeszcze
Jednego aspektu wydajności technologicznej. V dobie dzisiejszej
świadomości ekologicznej trzeba pamiętać, że dla uzyskania 1
energii elektrycznej trzeba spalić około 1/2 kg węgla (8}.
ta nie różni się wiele od podawanej w źródłach amerykańskich. A
więc stacja sterylizacyjna o mocy 1/2 XV pobieranej przy cztero-
zmlanowej pracy w wymiarze 20 godzin na dobę będzie wymagała spa-
lenia około 5 ton węgla na dobę w sąsiadującej elektrowni, wytwa-
rzając cały bagaż popiołu, SO, ltd.

Sytuacja energetyczna kraju będzie prawdopodobnie wymagała
oszczędnej gospodarki energią, postulowanej zresztą od iat. Jedna
z form oszczędności Jest przesuwanie dużych poborów mocy na okre-
sy pozaszczytowe. Prawie megawatowi <4 duże akceleratory) odbior-
cy będą prędzej czy później zmuszani do pracy nocnej i weekendo-
wej . Wprowadzi to komplikacje operacyjne i podwyższenie kosztów
osobowych. Zmniejszy się też wydajność ogólna, ponieważ nie n&t
się wówczas wygospodarować na dobę tych dziesięciu godzin opere
cyjnych, zakładanych w obliczeniach. Zwiększy eię również udział
pełnoenergetycznego biegu Jałowego w całym czasie poboru mocy.
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Wspomniany na początku element technologiczny, to znacsy
aspekt «kali pojawia się dosyć niespodziewanie w masowej obróbce
radiacyjnej. Jarali produkt aypkl Jaat dobrza przygotowany, to
•prawny załadunek 1 rozładunek nie nastręcza trudności. Mogą być
wtedy zastosowane znane z technologii operacje podstawowe, np. bę-
dąca w użyciu we wspomnianych zakładach Columbia dla teflonu 1
polietylenu. Znaczące ilości przerabianego materiału są transpor-
towane z cystern etruaienlea powietrza.

Sprawa komplikuje się w przypadku przypraw i innych materia-
łów sterylizowanych z konieczności w opakowaniu. Mabiera znacze-
nia prawidłowa przygotowanie logistyczne tych operacji, do tej
pory nie praktykowane w Polsce, a nawet za granicą rozwiązane Je-
szcze niedostatecznie. Czynnikiem komplikującym jest transport
obiektu obróbki z zakładu produkującego do zakładu napromienio-
wan, z reguły odległego o dziesiątki, Jeżeli nie setki kilome-
metrów. Zakłady napromlenlowań są rzadko przygotowane do składo-
wania tonowych ilości towaru. V przypadku akceleratora 1-2 MeV
przyprawy muszą być napromieniowane w tak cienkich torebkach, Ł=
konleczne Jest pakowanie ich w większe paczki po przejściu przez'
wiązkę. Trudno wyobrazić sobie, by to dwukrotne przepakowanie
alało następować na terenie stacji naproalenlowań. Potrzebne bę-
dzie raczej przetransportowanie materiału z powrotem do zakładu
produkcyjnego lub hurtowni przemysłu spożywczego, wyposażonej w
stanowleica przepakowań. Vidać tu niewątpliwe korzyści steryliza-
cji lub hlglenizacji chemicznej lub termicznej wprost w zakła-
dzie produkcyjnym, o ile możności on line. Przemysł sprzętu me-
dycznego aa urządzenia do sterylizacji tlenkiem etylenu wprost na
terenie zakładu i z niechęcią dopuszcza mysi transportu sprzętu
do zakładu napromieniowali. Istnieje oczywiście możliwość insta-
lacji akceleratorów lub źródeł gamma w zakładzie produkcyjnym,
Jednak musi być on sam w sobie kombinatem, Jak to aa miejsce w
w trzech ośrodkach firmy Johnson 4 Johnson.

6. WIOSKI I SBGVLY OSZACOVAIIA VTDAJVOSCI OBRÓBKI RADIACYJMEJ

Przedstawione rozważania pozwalają na oszacowanie zdolności '4
akceleratora, którym dysponujemy, do poddania obróbce radiacyjnej
określonego materiału oraz na ocenę wydatku energetycznego na
obróbkę jednostki wagowej lub objętościowej materiału. Dane te,
wzbogacane jeszcze o koszty inwestycyjne, obsługę kapitału, amor-
tyzację ltd., pozwalają oszacować przewidywany ostateczny kaszt
konkretnej obróbki.

V celu przeprowadzenia obliczeń należy znać następujące war-
tości:
1. Dawkę średnią promieniowania potrzebną dla osiągnięcia celu.
2. Talerowalne wartości dawki w miejscach maksymalnego i minimal-
nego natężenia. Zaznaczyć trzeba, że z przyczyn fizycznych <okre-
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sloay kształt krzywej dawki głębinowej) dawka maksymalna miel
w najlepszym razi* o około 10 % wyższa od średniej, a minimalna
o około 10 X mniejsza. Osiągniecie lepszej Jednorodności jest
niemożliwe 1 obróbka radiacyjna - ani źródłem gammw, ani akcele-
ratorowa zapewnić tego nie жохе. Gorsze Jednorodności otrzymuje
elę łatwo i nawet z mniejszym wydatkiem energetycznym.
3. Gęstość wagowa 1 elektronowa materiału. V przypadku materiału
porowatego, np, pieprzu sucfaego, może wystarczyć ciężar nasypowy.
4. Możliwość formowania materiału: idealna (ciecze i materiały
drobnoziarniste), zapewniająca najlepsze dostosowanie się do
krzywych dawki głębinowej; ograniczona <aaterlał srednlozlarnlsty
lub włóknisty); bądź wykluczająca obróbka (grubość przekraczająca
zasięg użyteczny promieniowania).
5. Grubość i kształt opakowań, Jeżeli są niezbędne (sterylizacja
radiacyjna).
6. Możliwy do uzyskania stopień upakowania wskroś transportera.
7. Możliwy do uzyskania stopień upakowania wzdłuż transportera
(procent przerw pomiędzy paczkami lub skrzynkami).
8. Zamierzony przerób materiału na Jedno strojenie akceleratora i
ewentualną dozymetrię wybranego reżimu napromieniowania.
Я. Możliwość ciągłego ładowania transportera (ważne przy małych
dawkach, gdy ładowanie może nie nadążać).
10. Hożli'--J*ci transportu i składowania na terenie stacj 1
napromlenlowań.

Podawanie w opisach źródeł wielkości rocznych przerobów
materiału napromieniowanego nie aa większego sensu bez
skonkretyzowania wyżej podanych dziesięciu punktów. Jedna 1 ta
sama instalacja może dać produkcję roczną różniącą się a trzy
rzędy wielkości, zależnie od tego co 1 Jak się napromleniowuje.

Do analizy wydajności obróbki radiacyjnej należy też
porównanie z innymi metodami prowadzącymi do porównywalnego celu.
V celu porównania kosztów sterylizacji radiacyjnej z najtańszą
metodą sterylizacji, tzn. termiczną, należy znać wytrzymałość
termiczną składników obiektu oraz Jego średnie ciepło właściwe.
Najłatwiejsze Jest porównanie pełnych sterylizacji, tzn. pełnych
dawek promieniowania, z pełną sterylizacją termiczną, tzn. 120 С
przez 15 minut, w której giną bez względu na stężenie wszelkie
organizmy żywe łącznie z wirusami oraz związki termolabilne Jak
enzymy (które zresztą na ogół nienajgorzej znoszą sterylizację
radiacyjną, Jako "zimną"). Porównanie częściowego elinlnowania
organizmów żywych. np. wszelkiego rodzaju operacji pasteryzacyj-
nych, jest ścisłe biorąc niemożliwe. Niepełne dawki steryiizacv1-
ne bowiem inaktywują inne organizmy niż ogrzewanie do temperatur
pośrednich, czyli niepełna sterylizacja termiczna.

Jakiekolwiek byłyby założenia obliczeń, obróbka termiczna
jeżeli daje te same rezultaty, wypada zawsze taniej. Technik--
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termiczna jest znana od czasów napoleońskich, gdy Francuz Appert
opanował skuteczna sterylizację konserw mięsnych. która ponagla
zlikwidować blokadę angielską 1 pozwoliła prowadzić długie' 1
odlegie kampanie. Wydatki energetyczne weszły do podręcznikowej
literatury technicznej. V pozycji [93 znajdujemy przykłady
obliczeń czasu potrzebnego na wysteryllzawanle nawet ogromnych
puszek o średnicy 20 cm, które nigdy nie mogłyby być oblektei»
obróbki radiacyjnej. Odpowiednie przeprowadzenie ogrzewania, np.
w tunelu 2 przećiwprądem gorącego powietrza lub przegrzanej pary
pozwala na redukowanie do minimum strat cieplnych 1 aproksyraowa-
nie wydatku energetycznego do niezbędnej ilości energii potrzeb-
nej na rozgrzanie obiektu da temperatury pasteryzacj i lub stery-
lizacji Ta ilość energii Jest tylko drobnym ujarckien energii
niezbędnej do obróbki radiacyjnej. Zaznacza się to szczególnie
wyraźnie jeżeli ogrzewanie przeprowadza się nie elektrycznie ale
spalając pierwotne nośniki energii. Pomija się vrtedy spalanie
węgla i produkcję prądu elektrycznego, niezbędnego w przypadku
sterylizacji radiacyjnej. V zakładach General Hospital Supplies
(USA) sterylizację termiczną przeprowadza się ogrzewając komory
gazem ziemnym.

Aspekt energetyczny nie Jest jednak Jedyną różnicą obydwu
technik z punktu widzenia kosztów. Obróbka radiacyjna wymaga
stosowania kosztownych zużywających się części. Ha przykład
liniakl wymagają klistronów kosztujących około 30 tys. USD.
Elementy te działają średnio tylko 2 tys. godzin bez konieczności
wysiany, Magnetrony ale są wiele tańsze. Sterylizatory termiczne
nie Bają oczywiście kosztownego odpowiednika kllstronu lub magne-
tronu.

Całość inwestycji akceleratorowej jest o około trzy rzędy
wielkości droższa niż instalacji do sterylizacji termicznej. Nie
tylko więc energia, ale i dwie pozostałe grupy kosztów muszą być
brane pod uwagę dla pełnego porównania. Mnożniki wypadają tak
duże, że opłacalna obróbka radiacyjna maże mieć miejsce tylko w
stosunku do materiałów najwyższej ceny i to w przypadkach, gdy
żadna inna metoda nie noże być skutecznie i bezpiecznie zastoso-
wana.

Jeżeli wszystkie elementy kalkulacji są jasne, obliczalne i
sprawdzalne, to skąd biorą się nieporozumienia? Pierwszą
przyczyną są tendencyjne przedstawiania kosztów przez firmy
produkujące akceleratory. Odnoszą one często wydajność obróbki do
mocy samej wiązki, nie wspominając o tym ile energii i nakładów
inwestycyjnych trzeba włożyć w jej uzyskanie. Duże zamieszanie
wywołała znana 1 szanowana firma Sulzer C101, sugerując błędnie
wydatki energetyczne niższe o dwa rzędy wielkości od rzeczywis-
tych.

Pomijam cały szereg wypowiedzi osób pracujących w dziedzinie
obróbki radiacyjnej, których ścisłość łatwa podważyć. Korzystnie
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odbijają na tyи tle wypowiedzi w wydawnictwie ПАВА С111. Dotyczą
one Jednak obliczeń kosztów obróbki radiacyjnej materiałów z
natury drogich, przy których koszt napromieniowania ni* odgrywa
dużej roli. Jećei. przypadek dotyczy napromieniowania «cieków,
która to obróbka musi być 1 tak dotowana. Jest rzeczą charakte-
rystyczną, że cytowany ton nie zawiera ani Jednej wypowiedzi na
temat kosztów obróbki żywności, w której element kosztów napro-
mieniowania Jeat czynnlklea krytycznym [123. Pewny» niedostatkiem
publikacji KAEA Jeet brak wypowiedzi na temat metodyki obliczania
wydajności od początku, t.zn. od punktu poboru prądu, tak by każ-
dy zainteresowany mógł przeprowadzić obliczenia dla dowolnego ak-
celeratora. Zaniżone wydajności przeniknęły niestety do opracowań
urzędniczych, np. w Department of Commerce С131. Można spotkać
się też z praktyką przeliczania шэсу promieniowania gamma na ki-
lowaty. Daje to oczywiście zupełni* fałszywy obraz sytuacji, choć
nakłady energetyczne wypadają nadzwyczaj korzystnie. Obliczenie
rzeczywistych kosztów energetycznych napromieniowania gamma jest
mazi1we, choć bardzo skomplikowane. He.Jprostszą drogą dla stosu-
stosującego obróbkę radiacyjną przy użyciu kobaltu 60 jest przy-
jęcie aktualnej ceny Światowej tego Izotopu odpowiednio konfek-
cjonowanego, a dalej kasztów instalacji i jej eksploatacji, kosz-
tów wymiany 1 uzupełniania kobaltu, wraz ze skomplikowanym trans-
portem olbrzymich pojemników ołowianych, dalej kasztów energe-
tycznych oczyszczania i pompowania wady w basenie 1 t.d.

Oprócz metody termicznej, konkuruje z sterylizacją radiacyj-
ną Inna metoda "zimna", mianowicie sterylizacja gazowa tlenkiem
etylenu. Jest ona jednak doskonale porównana, także pod względem
wydajności z metodą radiacyjną, również w piśmiennictwie polskim
С141 1 dlatego nie ma potrzeby wracania do niej w tym raporcie.
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