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1. WSTĘP

Uderzenie pioruna, przeskok iskry elektrycznej - wszyscy mieliśmy okazję
zaobserwować siłę działania wiązki elektronów.

W epoce elektryczności, człowiek szybko nauczył się ją wykorzystywać do
wykonywania pożytecznej pracy. Spawanie czy też cięcie wiązką elektronów jest
powszechnie stosowane w technice. Rozpędzona wiązka elektronów o energii 20-30
tysięcy eV kreśli obraz na ekranie kineskopu telewizyjnego czy też monitora
komputerowego.

Coraz szersze zastosowania techniczne znajdują akceleratory elektronów,
których zasada działania jest analogiczna do zasady działania kineskopu (Rys. 1).
Przemysłowe akceleratory elektronów emitują wiązkę o energii sięgającej 10 MeV i o
mocy sięgającej setek kilowatów [1].

2. MODYFIKACJA POLIMERÓW

Prof. Charlesby nasz wielki przyjaciel, którego nie ma już wśród nas, a który tak
często i chętnie wizytował Warszawę i Łódź, w swojej opublikowanej w 1954 r pracy
stwierdził,
„ indukowane przez promieniowanie sieciowanie lub degradacja tworzyw mogą
znaleźć zastosowanie w procesach przemysłowych. Zgrubna ocena kosztów
pozwala na stwierdzenie, że proces ma znaczenie handlowe" [2]. Od tego czasu minęło
wiele lat i technologia jest szeroko stosowana, również w Polsce.

Możliwe zastosowania zestawiono w Tabeli 1 [3]. Obróbce radiacyjnej może być
poddane wiele typów polimerów, ich zestawienie podano w Tabeli 2 [4].
Zestawienie zastosowań akceleratorów w Japonii przedstawia Rys. 2 [3]. W Polsce
istnieją dwa ośrodki produkcji rur i taśm termokurczliwych, IChTJ [5] i ZWUT,
Człuchów wyposażone w akceleratory rosyjskie ILU-6, 20 kW, 2 MeV.
Proces produkcji rur posiadających pamięć kształtu przedstawia Rys. 3. OBR
„Energokabel" Piastów wraz z IChTJ eksportuje poprzez Elektrim SA urządzenia oraz
know-how dotyczący tej technologii.
Ostatnim hitem technologicznym jest obróbka radiacyjna kanalizacyjnych rur
polietylenowych do gorącej wody. Wzrost wytrzymałości termicznej tych rur prezentuje
Rys. 4 [4].
Szerokie zastosowanie wiązki elektronów w liniach przygotowywania półfabrykatów dla
produkcji opon samochodowych pozwala na otrzymanie bezpiecznych produktów
(zapobieganie „wystrzałom" opon) [6].
Polskim opracowaniem (MITRPt) są opatrunki hydrożelowe uzyskiwane poprzez
sieciowanie hydrożeli [7]. Zostały one nagrodzone złotymi medalami na targach
wynalazków w Polsce, Brukseli i Budapeszcie, są produkowane przez kilku
producentów i odniosły niepodważalny sukces rynkowy.
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3. MODYFIKACJA TYRYSTORÓW

Poprzez napromieniowanie elektronami struktur półprzewodnikowych możliwe
jest uzyskanie szybkich tyrystorów. W Polsce technologię opracowały wspólnie ZE
Unitra-Lamina
i IChTJ. Uzyskano tyrystory o czasie wyłączania 12,5 ....63 us. Stosowanie tyrystorów
szybkich prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w
jednostkach trakcyjnych (przemysłowych i komunalnych), systemach grzania
indukcyjnego etc. Oszczędności na początku lat osiemdziesiątych oceniano na 32 GWh
rocznie w skali kraju.

4. STERYLIZACJA

Toksyczność tlenku etylenu, mała termiczna odporność utensyliów medycznych
jednorazowego użytku powoduje, że sterylizacja radiacyjna staje się coraz bardziej
szeroko stosowaną techniką. Odporność bakterii na promieniowanie jest stosunkowo
niska (Tabela 3) [9] co ułatwia proces. Głęboka penetracja promieniowania pozwala na
prowadzenie sterylizacji w opakowaniach zbiorczych. Większość tworzyw stosowanych
do wytwarzania utensyliów medycznych jest odporna na promieniowanie (Tabela 4)
[10].
W niektórych przypadkach konieczne jest opracowywanie tworzyw specjalnych
odpornych na przyspieszone promieniowaniem starzenie np. polipropylenu nowego typu
opracowany w IChTJ [10] na strzykawki jednorazowe.
Ograniczony zasięg elektronów, wyklucza ich stosowanie do sterylizacji produktów
wykonanych z metalu. W takim przypadku należy stosować konwersję e7X która ma
sens przy zastosowaniu akceleratorów dużej mocy 50-200 kW. Inną możliwością jest
stosowanie promieniowania gamma. Schemat stacji sterylizacji pracującej w IChTJ
przedstawia Rys. 5.

5. UTRWALANIE IHIGBENIZACJA ŻYWNOŚCI

Promieniowanie jonizujące pozwala na dekontaminację i dezynsekcję żywności,
przedłuża okres jej przechowywania i pozwala na kontrolowanie czasu dojrzewania.
Cele stosowania obróbki radiacyjnej żywności przedstawia Tablica 5 a stosowane dawki
Tablica 6 [12]. Ważnym zastosowaniem jest dezynfekcja ziół, skażonych w trakcie
wzrostu, zbierania i procesów przeróbki [13].

6. ZASTOSOWANIA EKOLOGICZNE

Osad biologiczny powstający w procesie biologicznej obróbki ścieków może
stanowić dobry nawóz, jest jednak skażony patogenami. Akcelerator elektronów może
być użyty do jego higienizacji [14]. Schemat instalacji przedstawia Rys. 6.

Dużym problemem ekologicznym, szczególnie w krajach gdzie energetyka
wykorzystuje paliwa kopalne jest emisja tlenków siarki i azotu, które wywołują zjawisko
tzw. kwaśnych deszczów. Coraz bardziej powszechne jest stosowanie instalacji do
oczyszczania gazów spalinowych.

W technologiach konwencjonalnych konieczne jest stosowanie jednego procesu
(np. mokrej metody wapniakowej) do usuwania SO2, innego do usuwania Nox (np.
selektywnej redukcji katalitycznej amoniakiem) i jeszcze innego do usuwania lotnych
zanieczyszczeń organicznych (np. sorpcja).

XXII/2



IV Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego, Przeszczepów, Farmaceutyków i Kosmetyków

W EC Kawęczyn zbudowano i uruchomiono instalację pilotową (ca 20 000
Nm3/h) wykorzystującą wiązkę elektronów do jednoczesnego usuwania SO2 i No*.
Uzyskiwane skuteczności usunięcia sięgają 98% dla SO2 i 90% dla No*. Otrzymywany
produkt stały (siarczan i azotan amonowy) jest pełnowartościowym nawozem sztucznym
stosowanym jednoskładnikowo lub jako składnik wiążący w nawozach typu NPK.

W wyniku reakcji utleniania biegnących pod wpływem wiązki elektronów
niszczone są lotne zanieczyszczenia organiczne co powoduje, że proces jest niezwykle
atrakcyjny do stosowania i w przypadku innych gazów odlotowych np. pochodzących ze
spalania odpadów komunalnych.

Ponieważ energia wiązki elektronów jest głównie zużywana w trakcie usuwania
Nox warunki procesu mogą być tak dobrane, że jej konsumpcja może być ograniczona
przy zachowaniu wysokiej, przekraczającej 90% wydajności usunięcia SO2.

Po zebraniu doświadczeń na instalacji pilotowej podjęto decyzję co do budowy
stacji przemysłowej w EC Pomorzany. Ogólny schemat instalacji przedstawiono na Rys.
7.

7. PODSUMOWANIE

Zastosowanie wiązki elektronów z akceleratora znalazło szerokie zastosowania
technologiczne. W Polsce funkcjonuje szereg instalacji badawczych, usługowych i
produkcyjnych wyposażonych w akceleratory elektronów.

Budowa instalacji w EC Pomorzany spowoduje, że największa instalacja
przemysłowa wyposażona w akceleratory o mocy 1,2 MW będzie działała w Polsce.
Sprawi to, że będzie to jedna z nielicznych dziedzin technologii „high-tech" w których
kraj nasz osiągnął przodującą rolę w świecie.
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TABELA 1
Przemysłowe zastosowania akceleratorów elektronów do modyfikacji polimerów

- Sieciowane izolacje kabli i przewodów (odporność cieplna).
- Spieniony polietylen.
- Termokurczliwe rury i taśmy.
- Utrwalanie pokryć powierzchniowych (drewno, papier, płytki dachowe, arkusze
blachy, płyty

gipsowe, dyskietki).
- Taśmy samoprzylepne.
- Kompozyty drewno-tworzywo (odporne na ścieranie, wodoodporne).
- Flokulanty polimerowe (wysoki ciężar cząsteczkowy).
- Opony samochodowe (sieciowanie).
- Proszek teflonowy (degradacja).
- Soczewki kontaktowe.
- Absorbenty wody (pieluchy jednorazowe etc.)
- Włókna adsorbujące odory.
- Sieciowany poliuretan (sensory hamulcowe).
- Sieciowany nylon.
- Separatory bateryjne (szczepiony polietylen)
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TABELA 2
Polimery które mogą być sieciowane radiacyjnie

Thermoplastics
Polyolefine
CSM Chlorosulfonated polyethylene
EEA Ethylene-ethylene acrylate copolymers
EPDM Ethylene-propylene-terpolymers
EVA Ethylene-vinyl acetate copolymers
PE Polyethylene (PE-LD, PE-HD, PE-LLD)
CPE Chlorinated polyethylene
PEO Polyethyleneoxide
PP Polypropylene (*)

Styrene-polymers
ABS Acrylonitril butadiene styrene copolymers (*)
SB Styrene butadiene copolymers (*)
PS Polystyrene(*)

Polyester
PBT
PET
UP

Polybutylene terephthalate (*)
Polyethylene terephthalate (*)
Polyester resin unsaturated

Halogenated polymers
CSM
ETFE
FEP
FPM
CPE
PVC
PVDF
PVF

Chlorosulfonated polyethylene
Ethylen-tetrafluorethylene
Tetrafluorethylene-perfluoropropylenecopolymer
Fluorelastomers
Clorinated polyethylene
Polyvinyl chloride
Polyvinylidene fluoride
Polyvinyl fluoride

Other polymers

PA
PVAL

Elastomers
ACM
BR
CR
CSM
EPDM
EPM
FPM
IR
NR

Polyamide (PA6, PA6.6, PA11, PA12) (*)
Polyvinyl alcohol

Acrylic rubber
Cis-1,4-polybutadiene
Chloroprene rubber
Chlorosulfonated polyethylene
Ethylene-propylene-terpolymers
Ethylene-propylene-elastomers
Fluoro rubber
Cis-1,4-polyisoprene
Natural rubber
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NBR Nitrile rubber
CPE Chlorinated polyethylene
SBR Styrene-butadiene rubber
SBS Styrene-batadiene-styrene-copolymers (*)
SI Silicone rubber

Thermplastic elastomers
FPM Fluorelastomer (thermoplastic)
TPE-E Polyetherester copolymer (*)
TPE-0 Elastomers of polyolefine
TPE-S Elastomers of styrene
TPE-U Polyurethane, thermoplastic (*)
TPE-V Polyolefine with vulcanized parts

(*) For some polymers respectively compounds it is necessary to add prorads.
Nowadays, many commercial compounds for crosslinking by irradiation have prorads.
There are also for the application improvements, the reduction of dose, the flame
retarding and other improvements.
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TABELA 3. Promienioczułość niektórych bakterii

Mikroorganizm
Bakterie gramujemne:
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Aerobacter aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Salmonella paratyphi B

Bakterie gramdodatnie:
Micrococcus pyogenes var. aureus
Sarcina lutea
Diploccus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Corynebacterium acnes

Bakterie tlenowe zarodnikujące:
Bacillus globigii
B. subtilis
B. pumilus
B. stearothermophilus

Bakterie beztlenowe zarodnikujące:
Clostridium novyi
Cl. Welchii
Cl. botulinum

Ośrodek napromieniowany

taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa
bufor fosforanowy

taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa

taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa
taśma papierowa

taśma papierowa
taśma papierowa
bufor fosforanowy

Dawka D10fkradl

2,9
8,5
5,6
24,0
19,0

18,0
89,0
52,0
32,0
29,0

120,0
170-250
170-330
210,0

220,0
270,0
130-340
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TABLICA 4

Podział tworzyw na grupy wg odporności na promieniowanie (AAMI/ISO 11137)

Doskonała
polistyren
polietyleny
poliamidy
poliestry
poliuretany
polisulfony
poliimidy

dobra
polichlorek winylu
polichlorek winylu/polioctan winylu
polichlorek winylidenu
kopolimer akrylonitrylu ze styrenem
poliwęglany
poliestry
wulkanizaty kauczukowe
żywice fenolowe
żywice epoksydowe
silikony^

słaba
polipropylen
fluoropolimery
celuloza i je^estry
poliacetale
pochodne akrylowe

TABELA 5

Zastosowanie promieniowania do utrwalania żywności

CEL
Przeciwdziałanie kiełkowaniu
Opóźnienie dojrzewania
Ograniczenie populacji insektów
Dekontaminacja
Przedłużenie czasu przechowania
Niszczenie insektów
Redukcja flory mikrobiologicznej
Wstrzymanie wzrostu
Dezynsekcja
Sterylizacja

OBRABIANA ŻYWNOŚĆ
Cebula, ziemniaki
Pomidory, mango, papaya
Ryż, mąka, groch
Kurczaki, herbata, enzymy
Owoce, warzywa, owoce morza, chleb
Zboże, suszone owoce, przyprawy, kakao
Owoce morza, enzymy
Grzyby
Przyprawy, mrożone krewetki, nóżki żab
Żywność szpitalna
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TABELA 6

Stosowane dawki promieniowania

Żywność
Wieprzowina
Drób
Świeże owoce i warzywa
Zboże, ryż, owoce, warzywa, orzechy
Suszone enzymy
Zioła, przyprawy

Dawka
lkGy
3kGy
lkGy
lkGy
lOkGy
30kGy

Prsyczjny
Trichnina
Salmonella etc.
Zatrzymanie wzrostu i dojrzewania
Dezynfekcja, szkodniki
Mikroorganizmy
Mikroorganizmy
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Ooprowadzcjnif; wysokiąno napiqcia

Katoda

Sekcja
przyśpieszają

Uzwojenie
odcbylajgce

Wiązka
elektronów

Folia
tytanowa

Lamp;i k incskopowa Akcelerator

Rys. 1~\.

Budowa akceleratora elektronów w odniesieniu do budowy lampy kineskopowej.
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Akcelerator elektronów

Wytłaczarka

® Ł+:

Urządzenie przewijające

Urząd cnic do ciągłego

promieniowego rozcinganin rur

Urządzenie do promieniowego

rozciąg* nia rur w odcinkach

Rys. 3. Schemat ciągu technologicznego do produkcji rur tcnnokurczliw. -Ij
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Naprężenie
obwodowe
N'/mnr

10'

10

10" 10

Uys.4.
Wzrost odporności termicznej sicciowaiiycii rur polietylenowych do wody lirplcj
temperatura 80°C, krzywa 1 - sicciowanc radiacyjnic, kr/ywn 2 - i>ie sicciowiinc.
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15kW j,
lOMeV jj lOMeV przenośnik

nzm

Załadunek Rozładunek

mat
sterylizacji

Rys.5
Stacja pilotowa sterylizacji sprzętu medycznego.
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KOMORA-
FERMENTACJI OSADU

ZBIORNIK
RETENCYJNY

OSADU

STACJA MAGAZYN OSADO
MECHANICZNEGO OOWOONION6GO

ODWADNIANIA OSADU

BUDYNEK AKCELERATORA
NAPROMIENIOWUJACEGO

OSAD

[igienizacja osadów ściekowych przy użyciu wiązki elektronów

Rys.6
Higicnizncja osadów ściekowych przy użyciu wiązki elektronów.
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1

I
BOILER UNITS

1—spray cooler
2—ammonia storage tank
3—reaction vessel
4—accelerator
5—HV power supply
6 —ESP

7—product storage
8 —1.0. fan

Flue gas treatment
system

t~

SOz-NOx removal system

i (-2
• "1 X&

By-produ'act recovery system

I I
Reagent handling system

INSTALLATION UNI TS
J

Rys.7
Ogólny schemat instnhicji do jednoczesnego ii«"\vania S02 i NO, przy użyciu
wiązki elektronów.
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