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l.WSTĘP
Pierwsze akceleratory cząstek naładowanych powstały ponad 60 lat temu, na początku lat

30-tych. W 1956 r po raz pierwszy wykorzystano akcelerator elektronów do prowadzenia na
skalę przemysłowa sterylizacji radiacyjnej. Do chwili obecnej wybudowano około 10 000
akceleratorów, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, ochrony zdrowia i
przemysłu.

Podstawową zasadą akceleracji, niezależną od typu akceleratora, jest oddziaływanie pola
elektrycznego na ładunek, jakim obdarzona jest dana cząstka. Pole elektryczne może być
wywołane wprost różnicą potencjałów miedzy dwoma elektrodami, a także pośrednio w wyniku
zmiany pola magnetycznego. Zasadnicza różnica między poszczególnymi rodzajami akceleratorów
polega na sposobie generowania pola elektrycznego oraz wynikających z tego faktu różnic w
budowie sekcji przyspieszającej.

Akceleratory stosowane w technice radiacyjnej przyspieszają elektrony w zakresie 0,1 - 12 MeV.
Dolna granica wynika ze zbyt małej penetracji obrabianego materiału przez przyspieszone
elektrony. Dla odmiany wyższe energie są limitowane zjawiskiem promieniotwórczości
wzbudzonej. Moc średnia wiązki mieści się zwykle w przedziale 0,1 - 150 kW, a w odniesieniu
do niektórych zastosowań sięgać może nawet 500 kW.

2. AKCELERATORY DLA POTRZEB TECHNIKI RADIACYJNEJ
Burzliwy rozwój techniki akceleratorowej spowodował upowszechnienie wykorzystania
akceleratorów w radiacyjnych procesach technologicznych. Budowane obecnie
akceleratory charakteryzuje wysoki poziom techniczny oraz przystosowanie do pracy w
warunkach przemysłowych. Doskonalenie konstrukcji kolejnych wersji akceleratorów (większa
moc, wyższa sprawność, większa niezawodność) to efekt wymagań stawianych przed każdym
urządzeniem produkcyjnym. Najogólniej, instalacje pracujące dla chemii i techniki radiacyjnej
podzielić można na:

• akceleratory przeznaczone do prowadzenia podstawowych prac naukowych i badań
technologicznych,

• instalacje pilotowe,
• akceleratory przemysłowe.

Akceleratory w wymienionych wyżej instalacjach różnią się głównie mocą średnią wiązki
(najmniejsza w urządzeniach badawczych i maksymalna w akceleratorach przemysłowych).
Akceleratory stosowane do badań podstawowych charakteryzuje często możliwość
przyspieszania impulsów elektronów o czasie trwania pojedynczych nanosekund, a nawet
krótszych, gdy ważny jest ładunek przyspieszonych elektronów w pojedynczym impulsie, a nie jest
istotna moc średnia wiązki przyspieszanej w tych akceleratorach.

Dość powszechnie oferowane są cale typoszeregi akceleratorów o zunifikowanej konstrukcji i
parametrach technicznych umożliwiających optymalny wybór w zależności od zastosowań i
wymagań procesu technologicznego. Akceleratory produkuje się już w seriach kilku a nawet
kilkudziesięciu sztuk. Potwierdzona w praktyce zależność wiążąca wzrost mocy średniej wiązki z
obniżką kosztów jednostkowych obróbki radiacyjnej doprowadziła do skonstruowania
urządzeń o mocy wiązki przekraczającej 100 kW.
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Technika radiacyjna jest dziedziną wykorzystującą promieniowanie jonizujące do
wprowadzania pożądanych zmian chemicznych i fizycznych w materiałach poddanych jego
działaniu. Niekiedy wykorzystuje się biobójcze właściwości tego promieniowania. Proces
przekazywania energii skumulowanej w wiązce elektronów do obiektu poddanego
napromienianiu określić można mianem obróbki radiacyjnej. Zastosowanie technik
radiacyjnych jest uzasadnione wieloma czynnikami. W pierwszym rzędzie obróbka radiacyjna
pozwala otrzymać takie produkty, których uzyskanie nie jest możliwe przy pomocy metod
tradycyjnych. W wielu przypadkach efektem obróbki radiacyjnej jest poprawa jakości
wytwarzanych produktów, a także możliwość stosowania prostszych i tańszych materiałów
wyjściowych.

Zastosowanie obróbki radiacyjnej oznacza również mniejszą energochłonność procesu.
Wykorzystywane urządzenia radiacyjne wymagają z reguły mniejszej powierzchni instalacyjnej
przy znacznie większej wydajności. Inne charakterystyczne cechy to dobra powtarzalność, brak
przegrzewania obiektu, stosowanie materiałów wrażliwych na temperaturę, mniejsze skutki
ekologiczne, możliwość budowy instalacji typu "on line" to inne korzystne cechy obróbki
radiacyjnej.

Brak przegrzewania obiektu przy jednoczesnym unieszkodliwianiu skażeń bakteryjnych stworzył
możliwość prowadzenia sterylizacji radiacyjnej utensyliów medycznych wykonanych z tworzyw
sztucznych o znanym braku odporności termicznej. Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych
jednorazowego użytku stała się obecnie jedna z kilku powszechnie stosowanych metod
wyjaławiania. Jej udział w skali światowej można ocenić na ok. 60%, z czego ok. 10% przypada
na instalacje wyposażone w akceleratory elektronów. Postęp w zakresie przystosowania
akceleratorów do warunków przemysłowych jaki dokonał się w minionych latach uczynił te
urządzenia w pełni konkurencyjnymi w stosunku do bardziej rozpowszechnionych instalacji
wyposażonych w źródła izotopowe. Do chwili obecnej uruchomiono ponad 30 instalacji
wyposażonych w akceleratory elektronów o łącznej mocy bliskiej 2 MW. Wraz z opanowaniem
technologii konwersji intensywnych strumieni elektronów przyspieszanych w akceleratorach
na promieniowanie hamowania, osiągnięto możliwość penetracji głębszych warstw materiału,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosowania promieniowania gamma.

Do zasadniczych zalet akceleratorów stosowanych dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej zaliczyć
należy:
• duża intensywność strumienia elektronów, dająca możliwość ograniczenia czasu ekspozycji

co zmniejsza efekty degradacji materiałów,
• określony zasięg elektronów pozwala optymalizować stopień wykorzystania wiązki,
• mała strefa napromieniania pozwala na łatwą zmianę sterylizowanego produktu,
• łatwość zmiany parametrów akceleratora pozwala na przystosowanie warunków napromieniania

do określonego produktu,
• duża moc wiązki przy założonej energii elektronów,
• możliwość wyłączenia urządzenia.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie najważniejszych cech instalacji wyposażonych w
akceleratory elektronów, konwertery wiązki elektronów - promieniowanie hamowania oraz źródła
gamma.
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TABELA 1.

Zestawienie najważniejszych cech instalacji wyposażonych w akceleratory elektronów,
konwertery wiązki elektronów - promieniowanie hamowania oraz źródła gamma (+ zaleta, -
wada, 0 bez preferencji)

Parametr
Przystosowanie do produktu
Krótki czas ekspozycji
Szybka zamiana rodzaju produktu
Łatwość zmian parametrów napromieniania
Wykorzystanie promieniowania
Wysoka wydajność procesu
Prostota transportera
Jednorodność dawki
Zatwierdzanie procesu
Kontrola procesu
Doświadczenie eksploatacyjne
Prace serwisowe
Koszty inwestycyjne
Koszty jednostkowe
Bezpieczeństwo radiacyjne
Licencjonowanie instalacji
Dostępność w przyszłości

elektrony
+
+
+
+
+
+
+
-
0
+

-

+
+
+
+

X
+
-
+
+
+

+
0

-
-
-
-
_
+
+
+

gamma
-
-
-

-
-
-
+
+
+
+
+
+
-

-

Jak widać z powyższego zestawienia sterylizacja radiacyjna wykonywana przy użyciu
akceleratorów jest zdecydowanie najbardziej korzystnym sposobem. Nie tylko względy
finansowe (najniższy koszt jednostkowy) składają się na korzystne perspektywy rozwoju tej
techniki w przyszłości.

3. AKCELERATOROWE INSTALACJE STERYLIZACJI RADIACYJNEJ

W chwili obecnej działa na świecie wiele firm produkujących akceleratory elektronów a w tym
akceleratory przydatne do prowadzenia sterylizacji radiacyjnej. W Tabeli 2 wymieniono
najważniejsze z nich.
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TABELA 2.
Akceleratory elektronów dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej

yymooi

CIRCEIII
AECL I-10/1
IMPELA
LINTEC 1020
UELW
ELEKTRONIKA
EB10
Pilot 1
TB 10/10
5/200
EPS-5
RODOTRON

energia

10MeV
10MeV
10MeV

8- 12 MeV
5-10MeV

10 MeV
10 MeV
10 MeV
10 MeV

5 MeV
5 MeV

10 MeV

moc w.

20 kW
lkW

50 kW
20-40 kW
15-30 kW

10 kW
30 kW

lkW
10 kW

200 kW
150kW
100 kW

rodzaj akc.

liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
liniowy w.cz.
kaskadowy
kaskadowy
rezonansowy

producent, kraj

CGR-MeV, Francja
AECL, Kanada
AECL, Kanada
Tech. Sys. L., W.B.
NIBEFA, Rosja
NPO Torij, Rosja

Scanditronix,Szwecja
XPJ, Polska

Titan Beta, USA
Dynamitron, USA
NHV, Japonia
IB A, Belgia

Jak wynika z Tabeli 2. najbardziej rozpowszechnione są akceleratory liniowe w.cz. o energii
elektronów 10 MeV. Są to jednak urządzenia stosunkowo drogie zarówno pod względem
inwestycyjnym, jak i w późniejszej eksploatacji, Do zalet zaliczyć należy obok odpowiednio wysokiej
energii elektronów zwartą budowę, a także stosunkowo dużą moc wiązki jaka, można obecnie
osiągnąć.
Urządzenia kaskadowe mimo dużej mocy wiązki i taniej eksploatacji posiadają ograniczoną do 5
MeV energie elektronów. Nowym rozwiązaniem wchodzącym dopiero do praktyki
produkcyjnej są akceleratory typu RODOTRON. Łączą one wiele korzystnych cech takich jak:
wysoka energia elektronów, duża moc wiązki, wysoka sprawność, stosunkowo tania eksploatacja
i jeśli potwierdzone zostaną ich parametry w warunkach pracy przemysłowej to można
oczekiwać znacznego upowszechnienia akceleratorów tego typu.

System transportu stosowany w trakcie procesu sterylizacji radiacyjnej należy do bardziej
istotnych urządzeń całej instalacji. Wykorzystuje się wiele różnorodnych rozwiązań opartych
o transportery taśmowe, rolkowe i łańcuchowe o układzie otwartym lub zamkniętym. Stosowany
jest napęd elektryczny, hydrauliczny oraz układy wolnospadowe. W strefie napromieniania
transportery wprowadzane są poprzez labirynt. Niekiedy stosuje się dwa niezależne układy
labiryntowe dla transporterów podającego i odbierającego. Obecnie często wprowadzane są
transportery podwieszone o korzystnych parametrach eksploatacyjnych. Cechą
charakterystyczną wszystkich systemów transportowych jest ścisła kontrola prędkości całego lub
części układu transportowego. Zwykle prędkość transportera w procesie sterylizacji radiacyjnej
mieści się w przedziale 0,1-10 m/min i zależy w pierwszym rzędzie od mocy wiązki oraz dawki.

Uruchomiona w IChTJ w 1993 Stacja Sterylizacji Radiacyjnej jest przygotowana do masowej
obróbki radiacyjnej sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Stacja powstała w oparciu o
fundusze rządowe (zamówienie rządowe) a także środki instytutowe przeznaczone na ten cel.
Dysponuje akceleratorem typu Elektronika o energii elektronów 10 MeV i mocy wiązki 10 kW i
jest typowym przykładem instalacji przeznaczonej do sterylizacji radiacyjnej.
Stacja zaprojektowana została zgodnie z wymaganiami procesu. Do istotnych zaleceń należy
rozdzielenie strefy składowania napromienianych i nienapromienionych opakowań ze
sprzętem medycznym jednorazowego użytku.
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4. PODSUMOWANIE

Sterylizacja radiacyjna prowadzona przy wykorzystaniu akceleratorów elektronów
wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Istotną konsekwencją tego faktu są malejące
w sposób znaczący koszty jednostkowe w warunkach intensywnej eksploatacji urządzeń.
Koszty jednostkowe tak prowadzonej sterylizacji radiacyjnej są konkurencyjne w stosunku do
innych metod wyjaławiania.

Wydajność procesu sterylizacji osiąga wielkość 1000 - 3000 m3 w skali jednego roku w
przeliczeniu na 1 kW mocy wiązki. Dla instalacji o mocy 100 kW roczna zdolność produkcyjna
może więc osiągnąć wielkość 300 000 m3. Przyjmując dla strzykawek jednorazowego użytku
o pojemności 1 - 20 ml gęstość upakowania 2000 - 20 000 /m3 oznacza to możliwość sterylizacji w
ciągu roku 600 - 6000 min sztuk strzykawek przy wykorzystaniu jednej instalacji radiacyjnej,
co najlepiej świadczy o ogromnych możliwościach tej metody.

Jednocześnie z rozwojem techniki akceleratorowej, umożliwiającym budowę dużych
jednostek przemysłowych pojawiły się tendencje do skonstruowania jednostek małych, odpowiednio
tanich, dających możliwość zainstalowania akceleratorów bezpośrednio w szpitalach. Propozycje
takich rozwiązań o energii elektronów nie przekraczającej 3 MeV i mocy do 1 kW są obecnie
oferowane przez niektóre firmy akceleratorowe a stopień atrakcyjności takich konstrukcji określi
kierunki rozwoju tej dziedziny w najbliższych latach.


