
UA1401809

_Г  iK Le M&xhsjgW c J . / , . .  J8g  В О 6  UQ U 3 L l/-^ y C L  l /g  V~/o Ls/O ІЛ Д «л^Х іД іиЧ вІЛ .іЛ 'С /д

С В  H e  JS fS *  Ч І ' С  &  U S  г , w ' 3 § s ! y © ' J 5 . S § : j

?* ’"• 'л = 5 ^ ."гл т-* 'гггл « >  ”л< /^ jr tv r- jr /= 4  'a} '”v7* 'j’i /? V 7 '^ r—ru
: l :  -  б f c a e a  \l « . ш Ч э й Л ' ^ е  j & z  ' - z  л іг\:> а ;г л а  і ' л :  ‘ *.-з > -і- 'j w . b 'J j

а ш и р

_ _  лГ- -_ - - -— n - -  — —n 7 v  о т - о т - 3

tJ £< ьі uw —  ̂ _J b ы ^  : У.r Lj \w/ —✓ 0 4ĵ  _; tj bj
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Вступ

Сучасне життя практично неможливо уявити без радіаційних та 
ядерних технологій. Для їхнього здійснення необхідні науково- 
технічні установки та пристрої. Інститут ядерних досліджень (ІЯД) 
НАН України має потужну експериментальну базу, яку складають уні
кальні в Україні ядерно-фізичні установки:

1) дослідницький ядерний реактор (ДЯР) ВВР-М (став до ладу 
12 лютого 1960 p.; був першим ядерним реактором на теренах України)
-  реактор басейного типу потужністю 10 МВт з максимальним пото
ком нейтронів в активній зоні до 1,2 • 10й н/(см2-с). Конструктивно ре
актор має 27 вертикальних і 10 горизонтальних технологічних каналів 
для проведення наукових та прикладних досліджень;

2) єдині в Україні важкі захисні бокси («гарячі» камери) спору
джено для роботи з високорадіоактивними матеріалами, з активністю 
до 25 тис. Кі (уведено в експлуатацію 23 вересня 1963 p.);

3) циклотрон У -120 (уведено в дію 2 квітня 1956 р.) дає змогу 
отримувати пучки протонів, дейтронів та альфа-частинок з енергіями
6,8, 13,6 та 27,2 МеВ відповідно; можна отримувати також пучки при
скорених іонів азоту і вуглецю з енергією до 1 МеВ/нуклон;

4) перший в СРСР ізохронний циклотрон У-240 (уведено в дію 
19 березня 1976р.) дає змогу отримувати пучки протонів із плавним 
регулюванням їхньої енергії в межах 10-75  МеВ, пучки дейтронів з 
енергією 10-70  МеВ, а також прискорювати важкі іони із зарядом Z і 
масою А до енергії 140 Z2/А МеВ;

5) електростатичний перезарядний прискорювач (тандем-генера- 
тор) ЕГП-10К (уведено в експлуатацію 26 грудня 1996 р.) дає змогу 
отримувати пучки протонів, дейтронів та альфа-частинок з енергією в 
межах 3 - 10 та 3 - 15 МеВ відповідно, а також прискорювати важкі іо
ни в широкому діапазоні мас;

6) експериментальна науково-технологічна радіаційна установка 
(уведено в експлуатацію в листопаді 2003 р.) на базі потужного бага
тоцільового прискорювача електронів 4 МеВ. Вона призначена для ор
ганізації широкого кола технологічних і прикладних наукових дослі
джень для розвитку радіаційних технологій промислового виробницт
ва. Дає змогу опромінювати стаціонарним потоком промислові вироби 
великих габаритів із глибоким регулюванням інтенсивності та спектра 
енергії іонізуючих випромінювань;

7) підземна низькофонова лабораторія (знаходиться в смт. Солот- 
вино Закарпатської області в діючій соляній шахті на глибині 430 м, 
уведена в дію в 1984 р.) призначена для пошуку та дослідження рідкіс
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них процесів у фізиці атомного ядра та елементарних частинок (по
двійного бета-розпаду атомних ядер, рідкісних альфа- та бета-розпадів 
тощо).

Важливо зазначити, що ядерно-фізичні установки періодично, від
повідно до вимог часу, зазнають необхідної модернізації. Так, електрос
татичний генератор ЕСГ-5 перебудовано в тандем-генератор ЕГП-10К, 
що вдвічі збільшило максимальну енергію прискорення легких части
нок. Проведено також модернізацію практично всіх принципових вузлів 
ізохронного циклотрона У-240, який свого часу не мав аналогів у Євро
пі. На цьому прискорювачі отримано багато унікальної експерименталь
ної інформації про взаємодію легких частинок і важких іонів.

Дослідницький ядерний реактор ВВР-М від дня його пуску пра
цює безаварійно завдяки висококваліфікованому персоналу, належно
му забезпеченню технічними засобами та організаційними заходами, а 
також виконанню нормативів викидів радіоактивних речовин в атмос
феру. Протягом останніх років було проведено великий обсяг робіт 
щодо створення та введення в експлуатацію сучасних систем керуван
ня (2008 р.) та фізичного захисту реактора (2005 p.), сховища відпра
цьованого ядерного палива (2009 p.), системи очищення рідких радіо
активних відходів реактора, здійснено заміну акумуляторної батареї та 
аварійних дизель-генераторів системи аварійного електроживлення, 
силових і контрольних кабелів. Уведено в дію нову систему радіацій
ного контролю реактора. Виконано роботи для продовження строку 
експлуатації корпусу реактора та трубопроводів 1-го контура. На сьо
годні завершено перехід ДЯР ІЯД НАН України на низькозбагачене

ЛІГ
ядерне паливо (19,75 % збагачення за U).

За час експлуатації реактора в ІЯД НАН України одержано вагомі 
результати в галузі ядерної та нейтронної фізики, атомної енергетики, 
радіаційного матеріалознавства, радіаційної фізики твердого тіла, 
фізики конденсованого стану речовини, радіаційної хімії, біології, ме
дицини, екології. Виконано важливі прикладні роботи та технологічні 
розробки з нейтронно-активаційного аналізу, нейтронного легування 
кремнію, нейтронографії, створення та тестування різноманітних дат
чиків внутрішньореакторного контролю, виробництва радіоактивних 
ізотопів для промисловості та медицини. Медико-біологічні дослі
дження з терапії онкологічних захворювань нейтронним опроміненням 
доведено до практичного застосування. Спільно з медичними устано
вами України триває робота з одержання радіофармпрепаратів на 
ядерно-фізичних установках ІЯД НАН України.
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РОЗДІЛ 1 
РАДІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1.1. Фізико-хімічні основи радіаційних технологій

Суть радіаційних технологічних процесів. Для виробника радіа
ційні технології є надзвичайно простими способами отримання проду
кції нового виду. Усі вони здійснюються за однаковими схемами тех
нологічного процесу (рис. 1.1) -  упакована продукція (або сировина) 
проходить через робочу камеру установки, опромінюється джерелом 
радіації, виходить з робочої камери й направляється споживачеві.

ЙҐиЗm V ',s
Робоча камера

2О-

к
, р -

/ , ,  \

///
►

• \/ \/ V ! ,
1

І

\\\
ч

f— (і
ґ  /  ґ  ' Ґ — 7— . * J—  г

продукція

Рис. 1.1. Загальна схема радіаційного технологічного процесу.

Аналіз досвіду таких робіт показує, що застосування радіаційної 
технології в промисловому виробництві є складною науково-техніч
ною проблемою. Для проектування радіаційних технологій (і радіацій
них установок) необхідно проаналізувати та узагальнити основні ефек
ти, що визначають модифікацію структури сировини під дією радіації.

Фізико-хімічні процеси. Досліджувані технологічні процеси ба
зуються на змінах властивостей опромінюваних матеріалів за законами 
взаємодії іонізуючого випромінювання з атомами, що входять до 
їхнього складу. Метою аналізу є встановлення впливу цих ефектів на 
кінцеві показники продукції, а також оцінка можливих побічних про
цесів, у тому числі й небажаних. Як і для будь-яких технологій, така 
інформація є необхідною умовою успішного досягнення кінцевого 
результату -  створення продукції з очікуваними властивостями.
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У даному дослідженні розглядається тільки використання випро
мінювання пікохвильової області електромагнітного випромінювання 
(іонізуючого) й заряджених частинок. Фотони, з яких складається ви
промінювання, мають енергію, достатню для вибивання електронів, 
тобто вони здатні іонізувати опромінюване середовище. Метою конк
ретної технології є приведення в необхідне співвідношення величини 
потужності дози опромінювання для отримання технологічного ефек
ту. Під час радіаційної обробки в матеріалі поглинається енергія ви
промінювання, і залежно від кількості поглинутої енергії в опроміню
ваній речовині відбуваються зміни її хімічного складу згідно зі схемою 
типового радіаційного процесу, наведеного на рис. 1.2. Крім фотонів, у 
промисловості широко використовують потоки електронів того ж діа
пазону енергій і рентгенівське випромінювання. Для їхньої генерації у 
виробничих цілях використовують прискорювачі заряджених частинок
-  електрофізичні апарати (часто установки).

Міжнародними і національними законодавствами в усіх країнах 
діє система обмежень щодо правил здійснення опромінення продукції 
широкого вжитку. Відповідно до вимог і положень цих нормативних 
актів енергія випромінювання вибрана далеко за порогом можливих 
ядерних реакцій. Тому будь-які перетворення ядер опромінюваних ма
теріалів у таких технологіях відбуватися не можуть. Міжнародними 
юридичними нормами, наприклад, установлено, що для радіаційних 
технологій, узгоджених у відповідних національних чи міжнародних 
наглядових органах, немає необхідності контролювати наведену радіо
активність у продукції після її опромінення.

При взаємодії випромінювань з атомами речовин відбувається 
іонізація (збудження) атомів, що призводить до каскадних перетворень 
продуктів іонізації аж до стадії зміни ковалентних зв’язків атомів.

Установлено, що хімічні перетворення в сировині під впливом ра
діації є каскадними процесами й відбуваються за кілька етапів. Споча
тку утворюються найбільш короткоживучі активні центри хімічних 
перетворень (радикали). Далі відбувається поступове перетворення їх у 
низку більш довгоживучих радикалів, поки не утворяться радикали з 
терміном існування, достатнім для здійснення хімічних реакцій за ко
валентними ланцюгами.

Для встановлення системних закономірностей проектування радіа
ційних технологій і відповідної техніки необхідно окреслити перелік 
процесів, що найбільшою мірою визначають дію випромінювання на 
технологічні об’єкти, та узагальнити ступінь їхньої участі в модифікації 
сировини. У першу чергу органічних сполук -  основного типу 
матеріалів, для яких ефективною є переробка із застосуванням радіації.



Рис. 1.2. Схема процесів при опроміненні органічних матеріалів.

Процеси під дією фотонів. Фотони при взаємодії з матеріалом 
віддають частину своєї енергії на вибивання електрона з атома, який 
після цього продовжує рух в іншому напрямку -  розсіюється. Вибиті з 
атома електрони переносять значну частину енергії падаючого фотона, 
інколи до 50 %. Розсіяні електрони можуть далі взаємодіяти з іншими
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атомами, у тому числі й поза межами опромінюваного матеріалу. Ці 
електрони втрачають енергію за рахунок хаотичного збудження чи 
іонізації молекул на шляху, довжина якого визначається енергією й у 
вказаному діапазоні становить 1 - 5  мм. Частка енергії, яку віддають 
електрони в результаті взаємодії, незначна і становить 10-50  еВ.

При використанні фотонів виникає велике число збуджень та іоні
зації на кожен факт взаємодії гамма-квантів з матеріалом. Кожне збу
дження чи іонізація має високу ймовірність утворювати не менше од
нієї хімічно зміненої молекули. Дослідження показали, що більша час
тина хімічних ефектів при опроміненні гамма-променями пов’язана із 
вторинними (швидкими) електронами, які виникають при взаємодії 
гамма-квантів із матеріалом.

Крім указаного основного процесу, взаємодія відбувається також і 
по інших ланцюгах, що складають менш значну частку сумарного 
ефекту. Вклад цього процесу важливий для матеріалу з важких елемен
тів і фотонів низької енергії. Для матеріалу з легких елементів указа
ний процес стає відчутний, якщо енергія гамма-квантів менша 50 кеВ.

При утворенні пари фотон перетворюється в позитрон-електронну 
пару. У результаті злиття позитрона з електроном виникає так зване 
анігаляційне випромінювання, що складається з двох електронів по
0,51 МеВ кожен. Пара не утворюється, якщо енергія фотонів не пере
вищує енергетичний еквівалент маси спокою позитрона і електрона -
1,02 МеВ.

Можна зазначити, що при фотоелектричному ефекті з утворенням 
пар більша частина ефектів пов’язана з швидкими електронами, а не з 
початковими взаємодіями гамма-квантів.

Удаватися до аналізу процесів у більш широкому діапазоні енергій 
фотонів недоцільно, бо є обмеження 5 МеВ в існуючих юридичних до
кументах на застосування іонізуючих випромінювань у промисловому 
виробництві.

Процеси при опроміненні електронами. Останнім часом най
більш поширені технологічні процеси з безпосереднім опромінюван
ням електронами з енергіями 0,5 - 10 МеВ. Опромінення речовин елек
тронами приводить до хаотичного збудження та іонізації молекул на 
шляху руху електронів, так як це має місце і для швидких електронів, 
що генеруються рентгенівським та гамма-випромінюванням. Після 
первинної іонізації прискореними електронами утворюються вибиті 
електрони, які набувають енергію, достатню для того, щоб спричинити 
нове (вторинне) збудження та іонізацію, часто близьку до первинної. 
Це призводить до утворення локальних груп взаємодії, які прийнято 
називати шпурами.
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Частина вибитих електронів має енергію, достатню для відхилення 
від первинного напрямку руху, з утворенням власних напрямків збу
дження та іонізації. Цим визначається технологічна перевага у викори
станні швидких електронів для практичних технологій. Крім того, що 
прискорені електрони спричиняють збудження та іонізацію, вони мо
жуть створювати аналогічні ефекти й за рахунок втрати кінетичної 
енергії. Цей ефект відомий як виникнення гальмівного випромінюван
ня, що має місце при будь-якому гальмуванні електронів, які перемі
щуються з швидкостями, близькими до швидкості світла. Це може бу
ти відхилення від траєкторії або сповільнення в області ядра атома. 
Гальмівне випромінювання за технологічними ефектами аналогічне 
гамма-випромінюванню. Це є важливим моментом у проектуванні ра
діаційних технологій, де передбачено обмеження енергії швидких еле
ктронів, наприклад для харчових технологій. Доводиться враховувати 
можливість того, що гальмівне випромінювання з ростом енергій може 
стати причиною наведеної радіації у важких елементах опромінювано
го матеріалу за рахунок утворення радіоактивних ізотопів, якщо енер
гія фотонів перевищить певний поріг.

Дози опромінення. Параметр «доза» (D) є визначальним показни
ком радіаційних технологій. Доза є гарантією досягнення потрібного 
технологічного ефекту при виробництві продукції і показує числове 
значення кількості енергії, що передано в опромінюваний матеріал. У 
результаті поглинання енергії в сировині відбуваються фізико-хімічні 
процеси, що формують продукцію з регламентованими характеристи
ками. При розробці радіаційних технологій установлюється показник 
«доза - ефект», який реєструється у науковій, технічній і технологічній 
документації (НТД) та повинен строго виконуватися при реалізації 
технології на підприємстві. Зазвичай показник «доза» виробники вико
ристовують як основний показник контролю за ходом виробничого 
процесу.

Усі хімічні ефекти, що відбуваються при опромінюванні матеріа
лів, виражаються через число молекул, які змінилися (модифікувались) 
при поглинанні середовищем енергії 100 еВ. Цей показник (G) є харак
теристикою «радіаційно-хімічного виходу» і визначає число молекул 
опромінюваної речовини, що беруть участь у реакціях на кожні 100 еВ 
поглинутої енергії. Тому завданням технолога є встановлення такої до
зи, щоб результуючий ефект, визначений через G, приводив до утво
рення модифікованих молекул у заданій кількості. Якщо ці умови ви
конуються, то технолог має право використовувати показник G замість 
D як найбільш універсальний критерій результатів модифікації (зміни 
властивостей опроміненого матеріалу за рахунок радіаційно-хімічних
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перетворень) при проектуванні радіаційних технологій. Для процесів з 
більш строгими вимогами до чистоти продукту (і точності розрахунку) 
може бути рекомендована формула

G = AR • D • NA / D(6,24 • Ю15), (моль • І / 1).

Вона дає змогу зразу враховувати і радіаційні показники (дозу D, 
кГр) і концентрацію хімічно активних органічних сполук (AR • D, 
моль/л) і перерахунок дози (кГр) в її еквівалент поглинутої енергії 
100 еВ/л. Тут Na -  число Авогадро.

Короткоживучі продукти взаємодії. Швидкі електрони збуджу
ють та іонізують молекули на всьому шляху їхнього руху в середови
щі, надаючи молекулі енергію на рівні 1 0 - 5 0  еВ. Для більшості моле
кул потенціал іонізації дорівнює 10 - 12 еВ. Якщо молекули при іоніза
ції отримують енергію, меншу за потенціал іонізації, то вони знахо
дяться в нейтральному синглетному збудженому стані, як і ті молеку
ли, що можуть утворюватися фотохімічно, хоча енергія їх буде вищою.

Якщо отримана молекулою енергія вища за потенціал іонізації, то 
молекула може знаходитись у нейтральному надзбудженому стані або 
може навіть втратити електрон з утворенням позитивно зарядженого 
іона, що має неспарений електрон. Загальні типи реакцій, що відбува
ються в збуджених молекулах, відомі з фотохімії. До них належать: 
молекулярний розпад, при якому утворюються нові молекулярні про
дукти чи вільні радикали; внутрішня конверсія в менш збуджені стани; 
міжсистемний перетин (перехід) з утворенням триплетних станів (пе
редача енергії збудження, перенос електронів, перенос атомів водню).

Деякі процеси забезпечують розсіяння енергії без будь-яких змін. 
В окремих системах дуже важко встановити подальшу долю збудже
них станів, що утворюються при опроміненні, якщо ці системи не мо
жна уявити максимально спрощеними.

Усі ці процеси закінчуються приблизно за 10'8 с, тому збуджені 
стани не зберігаються після опромінення, а в матеріалі продовжуються 
утворюватись нові молекули та вільні радикали вже за звичними хімі
чними механізмами.

Реакції з позитивними іонами відбуваються за короткий проміжок 
часу (менше 10-13 с) і від них залишаються в незначних кількостях 
тільки стабільні молекули і радикали. Ті з електронів, що утворюються 
при відриві від молекули (по ланцюгу формування позитивних іонів), 
можуть бути захоплені іншими молекулами, наприклад такими, що 
мають спорідненість з електронами, або ж вони можуть бути захоплені 
фізично (наприклад, при наявності відповідної вакансії в кристалах).
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Ці електрони також можуть знову з’єднуватися з позитивними іонами 
залежно від системи. Такі реакції припиняються приблизно до 10~12 с.

Вільні радикали, що утворюються зі збуджених молекул, можуть 
реагувати шляхом переносу електронів чи атомів водню, шляхом при
єднання до подвійних зв’язків та іншими шляхами. Це призводить до 
утворення нових вільних радикалів. Деякі з них можуть виловлюватися
і зберігатися після опромінення, наприклад у твердих сполуках чи сис
темах. Вони є важливим доповненням до тих радикалів, що входять до 
складу зразка як натуральний його компонент або утворились при ін
ших технологічних процесах з цим же зразком (наприклад, субліма
ційної сушки, обробки високими температурами, механічної деградації 
тощо). Час життя цих радикалів визначається хімічними процесами, що 
залежать від температури, вологості, наявності кисню. Як правило, ру
хливі радикали зникають, залишаючи відносно стабільні хімічні про
дукти опромінення.

Аналіз специфіки утворення та перетворення радикалів при 
опромінюванні органічних сполук. Органічні сполуки є найбільш 
поширеним матеріалом, для переробки якого використовують радіа
цію. Доцільно окремо виділити ті з процесів, які можна вважати спе
цифічними для цього випадку і важливими для радіаційних технологій 
цих матеріалів.

Для всіх органічних систем найбільш суттєвою складовою є Н2О. 
Прискорені електрони збуджують та іонізують молекули води на своє
му шляху досить хаотично й набагато активніше інших компонентів. 
Це могло б і не мати вирішального значення, але деякі з елементів, 
утворених при їхньому збудженні та іонізації, є високореактивними. 
Тому непряма дія випромінювання через воду на молекули інших ком
понентів проявляється сильніше, ніж безпосередня дія власне радіації. 
Непряма дія радіації є єдиною значною причиною хімічних змін вод
них розчинів, що містять менше 1 % по масі розчинених речовин. На
віть у системах з низьким вмістом вологи ця непряма дія має суттєве й 
навіть переважне значення.

За результатами численних досліджень сформульовано модель дії 
радіації на чисту воду та водні розчини. Відповідно до цих моделей 
збуджені та іонізовані молекули утворюють вільні радикали й молеку
лярні продукти. Спрощена формула така:

Н20 -*■ 2,70Н + 2,7 е ГідР+ 0,55Н + 0,45Н2 + 0,71Н20 2 + 2,7Н30 +,

де ОН і Н -  вільні гідроксильні радикали та атоми водню; е - г і д р  -  гідра- 
тований електрон; Н2, Н20 2, і НзО+ -  звичайний молекулярний водень, 
перекиси водню та іони водню.
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Праві члени рівняння є показниками радіаційно-хімічного виходу 
G для гамма-випромінювань енергією більше ОД МеВ.

Джерелом гідроксильних радикалів та іонів водню вважаються по
зитивно заряджені іони, що утворюються при іонізації:

Н20  + Н20 ^  Н30 + + ОН'.

Атоми водню можуть утворюватися частково в результаті дисоці
ації збуджених молекул води, а частково в реакціях гідратованих елек
тронів (що з ’являються з асоційованих електронів ) з іонами водню в 
шпурах:

Є-гідр + НзО= НгО + Н.

Молекулярні продукти можуть частково з’являтися в реакціях у 
шпурах:

2 Н 20  
2е"гідр—>H2r + 20Н ';

н2о
е-гідр + Н —> Н2 + ОН';

2 Н —► Н2;
2 ОН —► Н20 2,

а також частково в результаті реакцій збуджених молекул.
При відсутності розчинених речовин у чистій воді не відбувається 

якихось суттєвих розпадів при опроміненні. Причина - молекулярні 
продукти споживаються радикалами. Наприклад,

е-гідр + Н20  —*• ОН + 0Н-;

ОН + Н2 —► Н20  + Н.

Помітний розпад води при опроміненні викликає розчинений у воді 
кисень, головним чином тому, що гідратовані електрони реагують з ним

Є - г ід р  0 2 ► О 2,

утворюючи перекисний аніонний радикал, що є формою гідроксильно
го радикалу Н20:

Н 0 2 Н+ + 0 2', рКа = 4,9.

Перекисні аніонні радикали та гідроксильні радикали утворюють 
потім перекиси водню:
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+н+
Ог + н о г  —>• Н2 0 2  + Ог;

2Н02 —► Н202  + 02.

Згідно з цими рівняннями перекиси водню не видаляються, а за
вдяки гідратованим електронам їх утворюється ще більше. Радіаційна 
хімія водних розчинів добре вивчена й використовується в практичних 
цілях, наприклад для дозиметрії чи розрахунків хімічних змін у відо
мих концентраціях розчинів.

Гідратовані радикали є сильними окислювачами, тому стимулю
ють реакції з іншими іонами, наприклад заліза.

Атоми водню, що утворюються, є відновлювачами і редуктують 
кисень до гідроксилу

Н + 0 2 -»• Н 0 2.

Хоча продукти цих реакцій є слабими окислювачами, але вони 
сприяють додатковому перетворенню іонів металів і можуть спричиня
ти до змін хімічних властивостей опромінюваної сировини.

Гідроксильні радикали. У радіаційних технологіях матеріалів, 
що містять значні кількості води, дія гідроксильних радикалів на ком
поненти сировини найбільшою мірою визначає результуючий хімічний 
ефект опромінення. Реакції з гідроксильними радикалами вивчені й 
відомі давно. ЦІ знання сприяли розвитку та вдосконаленню нових 
технологій із залученням електрофізичних установок.

Відомо, що константи швидкості цих реакцій знаходяться в діапа
зоні 109 - 1010м ■ с '1. Це значить, що реакції відбуваються практично при 
кожному зіткненні. Гідроксильні радикали відбирають атоми водню із 
зв’язків «вуглець - водень» у спиртах, вуглеводах, карбонових кислотах, 
ефірах, альдегідах, амінокислотах тощо. Гідроксильні радикали можуть 
взаємодіяти як по типу розриву, так і по типу приєднання. Але в будь- 
якому випадку продуктом реакції є органічний вільний радикал. 
Гідроксильні радикали досить неселективні, а тому реагують з тими 
компонентами, які присутні з надлишком. Таким чином, основні 
компоненти «захищають» більш дрібні від дії гідроксильних радикалів.

Гідратовані електрони. Гідратовані електрони було відкрито й 
досліджено в 1958 - 1963 pp. Вони більш селективні в реакціях, дуже 
швидко приєднуються до компонентів, що мають низько розташовані 
вільні орбіти. До таких речовин належить більшість ароматичних спо
лук, карбонові кислоти, альдегіди, кетони, тіоли та дисульфіти.

Для невеликих молекул найбільш характерними є високі констан
ти швидкостей, що досягають 2 • 1010 м • с’1. Дуже слабка реакція з
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аліфатичними спиртами та вуглеводами. У білках можливі реакції 
приєднання з залишками гістидіну, цистеїну та деякими іншими. У 
будь-якому випадку вважається, що отриманий У таких реакціях про
дукт можна вважати простим аддуктом електрона, який зазвичай є 
вільним радикалом, тому що більшість сполук містять спарені елек
трони.

Гідратовані електрони можуть надзвичайно швидко реагувати з 
іонами кисню та іонами водню. У чистій воді, де концентрація іонів 
водню вища, ніж концентрація іонів кисню, переважає реакція з 
Н+(Н30 +):

е-гідр + Н+ —» Н.

Для довідки - гідратовані електрони, на відміну від гідроксильних 
радикалів, можуть вступати в реакції з вітамінами, пігментами при 
кожному зіткненні з молекулами кисню.

Атоми водню. При опроміненні води атоми водню утворюються в 
незначних кількостях, але вони можуть утворюватися в результаті 
прямого збудження чи іонізації деяких органічних сполук. За активніс
тю вони займають проміжне положення між реакціями гідроксильних 
радикалів і гідратованих електронів. Константи швидкості цих реакцій 
приблизно 107 - 108 м • с '1. Вважають, що в білках їхні основні реакції 
направлені на сірчані та ароматичні амінокислоти. На реакції з атома
ми водню впливає цілий ряд факторів, таких як вміст вологи, можли
вість якихось сполук існувати в кислих формах, а також і взагалі влас
тивості середовища реакцій приєднання до дісульфітів тощо.

Реакції в органічних сполуках з малим вмістом вологи. У вка
заному класі харчів головним чинником хімічних змін є пряма дія ра
діації на органічні молекули. Органічні вільні радикали, що при цьому 
утворюються, а також інші похідні можуть впливати на такі складові, 
зменшуючи їхню концентрацію.

Згідно з теорією, різниця між прямою дією випромінювання на ор
ганічні сполуки й на воду є в тому, що в органічному середовищі мен
ша ймовірність виходу електрона з кулонівського поля материнського 
позитивного іона. Відповідно менша ймовірність реакції з іншими 
компонентами, що присутні в невеликих концентраціях. Є помітна різ
ниця в реактивності електронів через неоднакову розчинність. Елект
рони, що не реагують з розчиненими речовинами, рекомбінують із по
зитивними іонами, утворюючи збуджений стан. Похідні від реакцій 
іонів і молекул з материнських позитивних іонів чи самих материнсь
ких позитивних іонів можуть реагувати з незначними компонентами.
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Відміна також і в тому, що молекули та вільні радикали, що утво
рюються з органічних сполук, повинні бути більш складними й різно
манітними, ніж ті, що утворюються з води. Молекулярні продукти реа
кції містять молекули з більш високим ступенем ненасичення, ніж по
чаткові. Утворюються також і деякі інші молекулярні продукти.

Органічні радикали. Органічні радикали є відновлювачами. Вони 
можуть редукувати другорядні компоненти чи реагувати з киснем. Ор
ганічні радикали утворюються в результаті прямої і непрямої дії радіа
ції, наприклад під впливом ОН, е 'ГіДр і Н. Ці радикали мають кислотно- 
лужні властивості, тому після їхнього утворення може відбутися шви
дка протонізація чи депротонізація. Органічні вільні радикали можуть 
виділяти атоми водню з органічних сполук, тим самим змінюючи вихі
дні молекули та вільні радикали подібно тим, що відбуваються під ді
єю ОН. Реакції з киснем відбуваються швидко і часто мають результа
том перекисний радикал

R + О —► RO2.

Ці реакції можуть спричинити ланцюгове окислення (по типу ау- 
тоокислення), напівпродуктами якого є нестійкі перекиси. Ці реакції 
особливо помітні в ненасичених жирах. А в реакціях органічних ради
калів із молекулами, що мають парну кількість електронів, утворюють
ся нові органічні радикали.

Основні поняття з радіобіології. Деякі з матеріалів (харчові про
дукти, медикаменти та деякі інші) можна віднести до окремого типу, 
що суттєво відрізняється від іншої органіки специфічною характерис
тикою. В її складі є найбільш висока форма матерії, яка має специфіч
ний стан, що його прийнято іменувати життєдіяльністю. Така матерія 
характеризується показниками ефективності перебігу життєво важли
вих біохімічних процесів у клітинах.

Відомо, що опромінювання клітин у дуже високих дозах (кілька 
десятків грей) може викликати миттєве припинення метаболізму та 
руйнування (загибелі клітин). Цей тип загибелі, що його часто назива
ють «немитотичний» або «інтерфазний», спостерігається в клітинах, 
які або не діляться, або діляться дуже рідко (клітини складних мікроо
рганізмів і тварин). Але опромінення в набагато менших дозах також 
може призвести до загибелі клітин шляхом порушення здатності до 
ділення. Цей тип загибелі клітин, який можна визначити як втрату клі
тиною здатності до необмеженого розмноження, називають «репро
дуктивною загибеллю». Клітини, що здатні до обмеженого ділення пі
сля опромінення, але вже дають стерильне потомство, вважаються та-
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кож загиблими, не дивлячись на те, що з морфологічної, фізіологічної і 
біохімічної точок зору вони здаються нормальними. Тому термін «ре
продуктивна загибель» стосується клітин, що діляться, але поступово 
деградують після опромінення в помірних дозах, а також для клітин, 
що повністю втратили свою репродуктивну здатність.

Очевидно, що репродуктивна загибель не стосується клітин, що 
взагалі не діляться. У той же час слід мати на увазі, що загиблі в ре
зультаті опромінення клітини не завжди мають ознаки яких-то види
мих руйнувань до тих пір, аж поки опромінена клітина не зробить 
спроби поділитися. Така «знищена» клітина може ще існувати тижні та 
місяці після опромінення.

Можна зазначити, що поки що такі процеси недостатньо викорис
товуються в реальних технологічних процесах, але без сумніву можуть 
бути перспективою їхнього подальшого розвитку, наприклад у харчо
вій галузі чи медицині.

Радіобіологи обґрунтовують використання ними як критерію саме 
проліферативну загибель клітин двома причинами.

По-перше, пригнічення проліферативної активності клітин рівно
значне їхньому фізичному знищенню, а опромінення є найбільш акти
вним антимітотичним агентом.

По-друге, є різноманітні докази того, що більшість гострих і від
далених ефектів опромінення -  результат пострадіаційної мітотичної 
загибелі клітин.

Графічне зображення залежності виживання клітин від доз опро
мінення називають функціями (інколи - кривими) виживання, і вони є 
найбільш простим і доступним методом для оцінки радіобіологічних 
ефектів для промислових технологічних процесів. Власне їх уже було 
ефективно використано на етапі створення теоретичних і математич
них моделей пошкодження клітин іонізуючими випромінюваннями.

На рис. 1.3 наведено число вірусів, що загинули при опроміненні в 
різних дозах. Зі збільшенням дози доля загиблих вірусів збільшується, 
наближаючись до 100%, але ніколи не досягають цієї межі. Графік 
функції виживання, що наведена на рис. 1.3, може бути трансформова
ний у пряму лінію, якщо виразити процент виживання логарифмічною 
шкалою, а дозу -  лінійною.

Наведений графік показує, що залежність виживання від дози для 
вірусів є експоненціальною. А значить, будь-яке збільшення дози 
обов’язково призводить до відповідного зменшення долі вірусів, що 
залишились живими. Цей простий тип залежності придатний і для ана
лізу виживання вірусів, і для оцінки променевої інактивації деяких біо
логічних молекул (наприклад, ферментів), деяких бактерій та грибів.
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Експоненціальна крива виживання, наведена на рис. 1.3, може бути 
описана як

N 1 = N exp(-D/D0,

де N -  початкове число вірусів; Ni -  число вірусів, що залишилися не- 
активованими після опромінення в дозі D; Di -  постійна величина, що є 
показником нахилу кривої.

%

Доза, Гр
Рис. 1.3. Логарифмічна залежність «доза - ефект» виживання мікроорганізмів.

Якщо взяти Di = D, то це призведе до того, що Ni = 0,37 N. Це зна
чить, що доза Di -  доза, необхідна для зменшення популяції вірусів до 
35 % від їхньої початкової кількості.

У 1924 р. була запропонована гіпотеза, згідно з якою радіаційна 
інактивація молекул і клітин пояснюється прямим попаданням в радіа
ційно-чутливі мішені. Далі ця теорія була розвинута ще в 1940-х роках 
як теорія мішеней і до сьогоднішніх днів, як показує аналіз різних пуб
лікацій у цій галузі, вважається основою радіобіології. Теорія мішеней 
зв’язує дві групи факторів: фізичну абсорбцію випромінювання та екс
поненціальні форми кривих виживання, що реально спостерігаються.

Згідно з цією теорією можна з високою ймовірністю стверджува
ти, що процес загибелі конкретної клітини взагалі є випадковим 
(функція експоненціальна). Це збігається також і з загальною теорією 
ядерної фізики -  процеси іонізації матерії випромінюванням є випад
ковими.

Енергія іонізуючого випромінювання викликає в живій матерії ви
падкові процеси іонізації і збудження, і ці процеси є причиною біоло
гічного пошкодження. У теорії мішеней вважається, що всередині ьслі-
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тини є певні критичні молекули, пошкодження яких викликають заги
бель клітин. Клітина виживає, якщо такого попадання не було. Експо
ненціальні функції виживання такого типу, як наведено на рис. 1.3, 
можуть бути отримані в тому випадку, якщо одиничного попадання в 
одиничну мішень достатньо, щоб призвести до загибелі клітин. Така 
модель «одноударної клітини» може бути застосована для аналізу ефе
ктивності технологічних процесів інактивації молекул, вірусів, бакте
рій, а також і клітин у більш складних мікроорганізмах.

Згідно з теорією, закон біноміального розподілу D -  це та доза, яка 
необхідна для того, щоб здійснився один випадок інактивації чи одне 
попадання в кожен вірус. Протиріччя у визначенні D є результатом ви
падкового характеру актів іонізації. Згідно з цим в одні віруси відбу
деться більше одного попадання, а в інші взагалі не буде. У середньо
му ж після опромінення в дозі D приблизно 63 % вірусів буде інакти- 
вовано і приблизно 37 % виживе. Зрозуміло, що ця доза змінюється за
лежно від штаму, але експериментально встановлено, що її середнє 
значення для вірусів становить 500 Гр, для клітин тварин -  у діапазоні 
1 - 2 Гр.

Ця теорія може бути застосована виключно для випадку прямої дії 
іонізуючих випромінювань. Такі супутні ефекти, як дифузія вільних 
радикалів -  посередників радіаційних пошкоджень, а також здатність 
клітин до репарації початкових радіаційних пошкоджень, роблять про
блематичним застосування простої теорії мішеней до аналізу цих про
цесів у клітинах вищих рослин та тварин при радіаційних технологіях. 
Тим не менше ця теорія добре описує деякі моделі і збігається з реаль
ними експериментами (наприклад, декларації ДНК як одного з най
більш вразливих точок клітини, критичної ролі кліткових мембран).

З цього аналізу можна було зробити оптимістичні висновки щодо 
можливості досить точно встановлювати основні показники технологі
чного процесу, використовуючи математичні рівняння для показників 
виживання при певних умовах дії випромінювання. При цьому для то
чної оцінки вкладу радіаційних ефектів в експериментах необхідно ви
конати такі умови:

інактивація повинна бути виключно результатом дії іонізуючого 
випромінювання, а не якихось інших біологічних факторів;

інактивація повинна бути результатом прямої іонізації у біологіч
ній мішені, а не побічної дії, обумовленої дифузією вільних радикалів 
в об’ємі мішені;

не повинно бути впливу потужності дози, що може свідчити про 
наявність ефектів репарації мішені чи інших явищ, які можуть вплива
ти на форму чи градієнт функції виживання.
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Такі умови виконуються дуже рідко і можливі тільки для крупних 
молекул чи вірусів у системах без вільних радикалів води. Тому розро
бка технологічних процесів такого типу повинна здійснюватись шля
хом попередньої оцінки числових показників з наступним експеримен
тальним доопрацюванням процесів до необхідних параметрів.

Висновки. Вище розглянуто основі ефекти, що відбуваються в ма
теріалі при опроміненні та використовуються для здійснення тих чи 
інших радіаційних технологій. Вони визначають найбільшу частку 
змін властивостей органічних матеріалів -  основної сировини більшо
сті сучасних радіаційних технологічних процесів.

Дослідження дають підставу стверджувати про наявність докладної 
інформації про суть практично всіх процесів, що відбуваються в опро
мінюваних матеріалах і виробах (у першу чергу в обсязі матеріалу дос
ліджень -  органічних речовинах, живій матерії). Вони надають техноло
гам можливість попередньо оцінювати кінцеві результати променевої 
обробки і планувати виробництво товарів із заданими властивостями. Це 
свідчить про готовність радіаційних технологій до більш широкого 
практичного використання у виробництві та поширенні товарів спожи
вання. Проведення досліджень і розробок для таких технологій є випра
вданими. Наведені в цьому розділі дані можна використовувати при ро
зробці та експертизі технічних рішень і технологічних регламентів.

1.2. Радіаційна установка з прискорювачем електронів 
ІЯД НАН України

В ІЯД НАН України (далі -  ІЯД) створено та запущено в експлуа
тацію експериментальну науково-технологічну радіаційну установку. 
Основною метою її створення є розробка промислових процесів і тех
нології із застосуванням методів прикладної ядерної фізики. Визнача
льними при розробці установки були потреби сучасного виробництва в 
наукомісткій технології, неруйнуючому контролі обладнання, а також 
виникнення наукових проблем в області ядерної та радіаційної фізики. 
Для вирішення поставлених задач було необхідно створити експери
ментальну радіаційну установку, що об’єднує простоту промислових 
технологічних прискорювачів і властиві науково-дослідним установ
кам широкі метрологічні можливості щодо досліджуваних та оброблю
ваних процесів. З урахуванням цього в ІЯД створено електрофізичну 
радіаційну установку (рис. 1.4), що використовує типовий промисло
вий прискорювач, багатопараметричну інформаційно-вимірювальну 
систему та комплекс технологічного устаткування. Роботу виконано 
спеціалістами інституту на основі попереднього досвіду створення 
унікальних систем ядерно-фізичних вимірювань.
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Рис. 1.4. Структурна схема установки.

Установка (див. рис. 1.4) складається із джерела випромінювання
1, радіаційно-біологічного захисту 2, лінії транспортування матеріалів 
у зону опромінення 3, комплексу систем технічного забезпечення 4, 
системи радіаційних вимірювань 5, автоматизованої системи керуван
ня б. Джерелом іонізуючого випромінювання є промисловий приско
рювач «Электроника У-005».

Біологічний захист та система радіаційної безпеки. Безпека 
експлуатації установки забезпечується комплексом заходів пасивного 
та активного захисту персоналу та оточення. Пасивні заходи реалізо
вані в конструкції технологічного приміщення прискорювача (боксу). 
Товщина стін з бетону з включенням свинцевого дробу розрахована на 
зниження можливого гальмівного випромінювання до рівня менше
1 мкЗв/год.

Попередньо було досліджено розподіл радіаційного поля при пов
ному поглинанні пучка вольфрамовою мішенню на діючому приско
рювачі «Электроника У-005». Одержані результати стали основою для 
конструювання боксу нової установки. До цих робіт входили розраху
нок стін, оптимальне розташування прискорювача, вимірювальної 
системи, допоміжного обладнання та вузлів транспортної лінії для ма
ксимального використання екрануючої дії внутрішнього обладнання 
боксу. Активний захист реалізовано традиційними заходами -  блоку
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ванням відкривання дверей боксу при наявності випромінювання на 
вході в лабіринт і автоматичним відключенням НВЧ-генератора та 
інжектора. Система захисту забезпечена трикратним дублюванням, у 
тому числі й за допомогою «зонного замка» на пульті керування, вра
ховує сигнали про ввімкнення пристроїв спецвентиляції.

Транспортна лінія. Важлива технологічна особливість нової 
установки -  реакційна камера великого розміру ЗО м3. Зразки для 
опромінення подаються в реакційну камеру за допомогою транспорт
ної лінії -  операційного конвеєра. При розробці транспортної лінії бу
ли розв’язані технологічні проблеми, головна з яких полягає в забезпе
ченні стабільної та регульованої швидкості переміщення зразків через 
зону опромінення. Створена для установки транспортна лінія забезпе
чує підйом зразків з місця завантаження-розвантаження з першого по
верху на рівень другого поверху. Там через лабіринт зразки переміщу
ються в бокс прискорювача і далі в реакційну камеру для опромінення. 
Тут транспортер розвертає зразки перед пучком і повертає опромінені 
зразки назад на перший поверх до місця їхнього розвантаження.

При неперервному завантаженні операційного конвеєра через зону 
опромінення можливо транспортувати до 2,5 т матеріалу за 1 год. Це 
передбачено для опромінення великих промислових партій матеріалу 
при відпрацюванні радіаційної технології перед передачею у виробни
цтво. Керування транспортною лінією може бути ручним або автома
тичним. Для цього конвеєр забезпечено засобами контролю швидкості 
переміщення, датчиками наявності зразків у зоні опромінення, засоба
ми керування електроприводом. Для спостереження за роботою транс
портної лінії передбачено телевізійні лінії.

Системи технічного забезпечення. Для установки було створено 
системи енергоживлення, спецвентиляції, водяного охолодження та 
пневматичну систему, об’єднані разом з іншими вузлами загальної си
стеми контролю, сигналізації та захисту. Усі вказані системи належать 
до числа автоматичних і не потребують спеціальних заходів контролю 
якості їхнього функціонування.

Система радіаційних вимірювань. Система діагностики пучка і 
радіаційних полів складається з внутрішніх датчиків пучка електронів 
у прискорювачі та датчиків зовнішнього контролю. Внутрішній датчик
-  штатний двосекційний індукційний датчик струму пучка для імпуль
сних струмів 5 - 10 не та 4 мкс. Контроль за формою та амплітудою 
струму пучка проводиться через стробоскопічний перетворювач та 
осцилограф.

Для зовнішніх вимірювань передбачено циліндр Фарадея, різно
манітні датчики вторинних радіаційних та супутніх фізичних ефектів.
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Передбачається програма вимірювань за допомогою нового покоління 
метало-фольгових датчиків, розробляються напівпровідникові датчики 
інтенсивних радіаційних полів. Апаратна частина вимірювальної сис
теми реалізується на основі стандартів КАМАК, що використовуються 
в ІЯД.

Проблеми оптимізації протирадіаційного захисту радіаційної 
технології установки. Перші випробування радіаційної установки по
казали необхідність ретельного розгляду, аналізу і вдосконалення її 
протирадіаційного біологічного захисту.

Біологічний захист експериментальної радіаційної установки ІЯД 
було спроектовано з урахуванням процесів каскадних перетворень 
фотонів гальмівного випромінювання за рахунок їхнього зворотного 
розсіяння.

Розрахунки захисту по ходу пучка були проведені для енергії еле
ктронів 5 МеВ у тілесному куті 90°. Попередні експериментальні дос
лідження на аналогічній установці показали, що для цієї частини при
міщення установки -  радіаційної камери -  розподіл радіаційних полів 
повністю збігається з розрахунковими.

Розрахунки конструкції захисту у зворотному напрямку від ходу 
пучка проводились більш точно. При цьому враховувалось ще два 
вагомих фактори:

захисна дія обладнання установки, яке спеціально розташовува
лось так, щоб забезпечити найбільший ефект поглинання побічного 
випромінювання;

вклад у формування радіаційного поля ефектів зворотного розсія
ного випромінювання від стін і від конструктивів устаткування.

На рис. 1.5 показано розташування обладнання установки і засобів 
протирадіаційного захисту, на які накладено розрахункові шляхи форму
вання радіаційного поля в задній сфері за рахунок зворотного розсіяння.

Пряме випромінювання при попаданні на перешкоду формують 
потоки розсіяних фотонів, що випромінюються під різними кутами 
(переважно 140... 180°) від поверхні стін. Згідно з цим у реакційній ка
мері формуються одно- і двократнорозсіяні фотони з енергією, що ви
значається анігіляційними та комптонівськими процесами. Розсіяне 
випромінювання, просумоване з прямим гальмівним випромінюванням 
від матеріалу мішені, формує спектр із максимумом в області нижче
0,5 МеВ. Це дало змогу вибрати оптимальну конструкцію протирадіа
ційного біологічного захисту з меншою товщиною задніх стін.

Найбільш відповідальний вузол протирадіаційного захисту уста
новки -  технологічний транспортний лабіринт. Тут є проблемою про
никання випромінювання через повороти. Для зниження цього ефекту
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в конструкції лабіринту радіаційної установки передбачено конструк
тивний засіб виключення ефекту «першого повороту», тобто облашту
вання затінюючого виступу на початку лабіринту. Завдяки цьому пер
винне гальмівне та розсіяне випромінювання практично не дає вкладу 
у формування потоку радіації вздовж стінок лабіринту, що еквівалент
но установці перед лабіринтом поглинаючої перешкоди (стіни). Коефі
цієнт послаблення при цьому становить приблизно 100.

Рис. 1.5. Схема побудови протирадіаційного захисту установки ІЯД:
1 - обладнання прискорювача; 2 - бак водоохолодження; 3 - відбиваючий 
екран реакційної камери (свинець 5 см); 4 - екран бака охолодження (сталь 
6 см); 5 - вхід технологічного лабіринту.---- ► - напрямки первинного випромі
нювання; -—►- напрямки вторинного зворотно розсіяного випромінювання.

При такій конструкції в лабіринт проникає тільки розсіяне вто
ринне випромінювання від протилежних стін та металевих конструкцій 
установки. При максимальному струмові пучка електронів, з ураху
ванням діаграми направленості гальмівного випромінювання, забезпе
чується потужність дози на вході в лабіринт менше 2 Р/хв. Спектр ви
промінювання на вході в лабіринт формується в діапазоні від 100 до 
300 кеВ. Для послаблення цього потоку радіації до допустимого рівня 
прямий отвір транспортера перекрито захисною стінкою.

Також у конструкції захисту передбачено додаткове послаблення 
випромінювання на вході в лабіринт шляхом встановлення розсіючого 
екрана перед металевою конструкцією системи водяного охолодження.

25



Товщину та розташування екрана вибрано так, щоб розсіяне від нього 
випромінювання не попадало в отвір лабіринту. Такі ж невеликі екрани 
передбачено встановлювати і в інших місцях боксу, де можливе фор
мування небажаного випромінювання.

При випробуваннях установки було виміряно фактичний розподіл 
радіаційних полів всередині приміщень та зовні. Для цього використа
но більше 60 різноманітних дозиметрів, що розташовані безпосередньо 
перед пучком електронів та в інших точках радіаційного приміщення. 
На рис. 1.6 показано стаціонарні плівкові дозиметри розсіяного випро
мінювання, дозиметри великих поглинутих доз у прямому пучку, а та
кож датчики потужності дози (іонізаційні камери), які розташовува
лись на рухомому пристрої й переміщувалась по траєкторіях, показа
них стрілками. Отримані дані оброблялись на ЕОМ і відображались у 
графічному вигляді. Це необхідно для полегшення прийняття рішень 
на дооблаштування радіаційного захисту.

1 - прискорювач; 2 - робоча камера установки; 3 - внутрішні двері камери; 
4 - дисциплінуючий бар’єр; 5 - вхідні двері до боксу; 6 - лабіринт транспорт
ної лінії; 7 - витяжна вентиляція; 8 - приточна вентиляція; 9 - резервуар 
системи водяного охолодження.
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На рис. 1.7 показано фактичний розподіл радіаційного поля всере
дині приміщення установки. Доведено, що прийняті заходи знімають 
проблему захисту, який буде працювати на майданчику завантаження 
транспортера.

Проведені дослідження радіаційних полів поза межами радіацій
ного боксу показали, що потужність дози випромінювання на зовніш
ніх стінах установки збігається з розрахунками й повністю відповідає 
вимогам «Норм радіаційної безпеки України».
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Рис. 1.7. Розподіл радіаційного поля всередині приміщення прискорювача.

Таким чином, створено конструкцію радіаційного захисту для екс
периментальної науково-технологічної установки ІЯД. Експеримента
льно досліджено реальний розподіл радіаційних полів усередині при
міщення і зовні установки. Отримано хороше узгодження фактичних 
даних із розрахунками. Доведено можливість оптимізації конструкції 
біологічного захисту з метою зниження капітальних витрат на ство
рення промислової радіаційної техніки.

1.3. Радіаційні технології пастеризації та консервації 
продуктів харчування

1.3.1. Актуальність проблеми

Вирішення продовольчої програми в Україні та санітарно-епіде
мічної проблеми безпеки споживання продуктів харчування є однією з 
найбільш гострих гігієнічних проблем. За офіційними даними тільки 
на стадії зберігання втрачається від 25 до 50 % і більше продуктів хар
чування. Загальносвітові тенденції прогресуючої мікробіологічної не
безпеки харчових продуктів, пов’язаної з патогенними мікроорганіз
мами, роблять актуальною задачею підвищення фізіологічної цінності, 
збалансованості та безпеки харчування. За даними Росії, для прикладу, 
тільки рівень шлунково-кишкових захворювань становить 30 млн ви
падків на рік.

Гострою проблемою для виробників України, як і в інших країнах 
світу, є висока контамінація харчових продуктів (у першу чергу спецій,
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кави, какао тощо), що надходять з епідемічно ризикових регіонів -  Ла
тинської Америки, Африки, південноазіатських країн, Індії. Виготов
лені з них продукти харчування мають обмежений строк зберігання і 
створюють підвищений ризик для споживачів. Мають місце періодичні 
епідемічні проблеми в різних регіонах України.

Звичні для теперішніх виробників хімічні методи -  уведення до 
складу продуктів харчування високоактивних хімічних консервантів та 
стабілізаторів -  хоча й запобігають передчасному псуванню продукції, 
але не вирішують головної проблеми -  безпеки споживання.

До числа перспективних технологій фахівці в усьому світі відно
сять промислову обробку продуктів харчування випромінюванням 
пікометрового діапазону довжин хвиль (так звана пікохвильова оброб
ка). Суть цих методів полягає в порушенні пікохвильовим випроміню
ванням біохімічних процесів, що відбуваються в мікроорганізмах.

Цей метод належить до радіаційних технологій виробництва.
Процеси пікохвильової обробки відбуваються без підвищення 

температури оброблюваної сировини. Вони не спричиняють помітних 
змін структури чи хімічного складу сировини, а значить, не змінюють 
споживчі і смакові якості продуктів.

Пікохвильові технології поширені в усіх розвинутих країнах. Сві
товий обсяг виробництва опромінених харчових продуктів у минулому 
десятиріччі становив більше 600 тис. т на рік з тенденцією щорічного 
зростання на 5 - 10 %. За даними ООН, у 2000 р. об’єм продуктів піко
хвильової пастеризації і консервації наблизився до 2 % загальносвіто
вого обсягу виробництва харчових продуктів. У розвинутих країнах з 
теплим кліматом, наприклад у СІЛА, пікохвильова карантинна обробка 
є традиційним етапом імпорту всіх спецій і фруктів з обмеженим тер
міном споживання. Ці заходи здійснюються згідно з міжнародними 
правилами, установленими ООН (МАГАТЕ/ФАО/ВООЗ), під контро
лем Міжнародного комітету по опроміненню харчових продуктів.

Офіційний статус пікохвильових технологій було введено в 1983 р. 
Комісією «Codex Alimentarius», створеною за рекомендаціями 11-ї сесії 
Конференції ФАО/МАГАТЕ/ВООЗ. Було встановлено, що харчові про
дукти, оброблені випромінюванням пікохвильового діапазону, є безпеч
ними для споживання людиною. Цей висновок зроблено організаціями 
ООН ще в 1980 р. на підставі численних досліджень і випробувань, про
ведених за попередні 30 років. Масштаб і глибина виконаних дослі
джень не мали аналогів. До цього ніякі інші методи обробки харчових 
продуктів, з точки зору їхньої безпеки, так старанно ще ніколи не дослі
джувались. Було об’єктивно встановлено, що пікохвильові харчові тех
нології належать до числа найбільш надійних, що забезпечують високу
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якість і стабільність продукції. З того часу вони стали важливим елемен
том сучасного високотехнологічного й рентабельного виробництва.

За кордоном функціонують мережі спеціальних центрів промене
вої обробки харчових продуктів. Географія їхнього розташування, за 
даними фірми BRUKER (США), охоплює практично всі країни світу. 
Ці заходи у США продемонстрували високу ефективність у вирішенні 
проблеми надійного протиепідемічного захисту населення та зниження 
витрат бюджету на лікування інфекційних захворювань.

Енергетична криза світової економіки примушує суспільство пере
глядати доцільність подальшого застосування звичних методів збері
гання продуктів харчування. Аналіз енергетичних витрат при різнома
нітних методах зберігання харчових продуктів (табл. 1.1) показує, що 
традиційні методи є енергетично невигідними й вимагають занадто ба
гато енергії. У певний час це може стати головною причиною обме
ження харчування.

Наприклад, уже зараз витрати на приготування харчових продук
тів у СІЛА становлять більше 17 % від загального споживання енергії 
(3000 ккал/особу) і більше, ніж у 14 разів перевищують калорійність 
вироблених продуктів.

Економічний аналіз показує, що пікохвильові технології харчових 
продуктів забезпечують позитивний коефіцієнт рентабельності. Типові 
додаткові витрати на власне новий ефект становлять приблизно 0,9 -
3,2 % вартості харчового продукту, наприклад для запобігання пророс
танню картоплі чи цибулі, а для дезинсекції зерна -  0,19 - 1,24 %. Та
кий же процес для подовження терміну зберігання риби піднімає її со
бівартість всього на 0,2 - 2 %.

Таблиця 1.1. Витрати енергії при різних методах подовження 
терміну зберігання харчових продуктів

Технологія обробки Параметр процесу Енергія,
МДж/кг

Бланшування 75 °С 0,8
Копчення 15
Висушування 15
Теплова стерилізація (автоклав) 120- 180 °С 0,9
Швидке заморожування від 4 до -23 °С 7,5
Зберігання в холодильнику 10 діб при °С 0,4
Пікохвильова пастеризація 
електронами 5 МеВ 2,5 кГр 0,07

Пікохвильова стерилізація 
електронами 5 МеВ 30,0 кГр 0,43

Приготування страви з тушки курчати більше 93 °С 2,5
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В 1ЯД разом з фахівцями галузевих наукових закладів МОЗ Украї
ни проведено численні науково-технологічні дослідження ефективнос
ті пікохвильових методів у виробництві широкого переліку харчових 
продуктів та сировини (кондитерських виробів, харчових продуктів з 
риби, молочних продуктів, овочів, спецій тощо).

Було доведено, що пікохвильова обробка дає можливість повністю 
знешкодити небажану мікрофлору в сільськогосподарській продукції 
та імпортованій сировині. Було показано, що пікохвильові технології 
різко збільшують строк зберігання високоякісних (делікатесних) мало- 
солоних продуктів, що дає змогу спростити умови їхнього безпечного 
зберігання.

Було встановлено, що при променевій пастеризації немає необхід
ності застосовувати хімічні реагенти, а тому відпадає потреба їхнього 
виробництва та безпечного зберігання. Одночасно цим запобігаються 
функціональні проблеми й захворювання споживачів, що спричиня
ються хімічними консервантами.

Опромінення дає змогу регулювати численність мікроорганізмів 
виключно тільки за рахунок витрат електроенергії на живлення відпо
відної установки всього протягом 10 - 200 с і тільки в момент пастери
зації продукції.

Дослідження дали змогу визначити пріоритетними для України 
напрямками впровадження пікохвильових технологій у виробництво 
найбільш нестійких продуктів харчування, наприклад рибних пресер- 
вів. Для цих високоякісних продуктів найбільшою проблемою є термін 
та умови безпечного зберігання, що, відповідно, визначає економічні 
стимули їхнього виробництва. Можна узагальнити найбільш очевидні 
передумови застосування пікохвильових харчових технологій:

пікохвильові методи практично безальтернативні з точки зору 
найнижчих енерговитрат;

при пікохвильовій обробці виключаються зі складу харчових про
дуктів хімічні консерванти та стабілізатори, продукти зберігають свою 
свіжість і фізичний стан (заморожені, сухі, жарені, варені тощо);

променеві процеси виробництва характеризуються метрологічно 
визначеними числовими показниками й надійними методами їхнього 
контролю на всіх стадіях. На такому виробництві виключається вплив 
«суб’єктивного» фактора на якість, є можливість автоматизації проце
сів й отримання стабільних показників продукції незалежно від об'ємів 
її виробництва;

опромінювання харчових продуктів є особливо важливим техно
логічним прийомом для країн з теплим кліматом, де об’єктивно важко 
підтримати потрібну гігієну. І тому перспективи використання піко
хвильових технологій є широкими;
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застосування пікохвильових технологій реально дають можливість 
знизити втрати врожаю і виробляти додатково великі об’єми харчових 
продуктів. При наявності відповідної технічної бази виробник зможе 
реалізувати найбільш економічно виправдані технологічні процеси.

Єдиною проблемою застосування опромінення харчових продук
тів є відносна екзотичність опромінювальної техніки.

1.3.2. Радіаційна установка ІЯД

Для вирішення проблем пікохвильової обробки продуктів в Украї
ні було започатковано інноваційний проект. Його метою було створен
ня першої технологічної лінії універсального призначення для обробки 
широкого переліку харчових продуктів і сільськогосподарської сиро
вини. Було передбачено створити на технічній базі ІЯД пілотну проми
слову технологічну лінію, яку потім можна буде повторити в інших 
регіонах. Було заплановано виконати комплексну розробку: джерел 
випромінювання, технологічних приміщень для розміщення цих дже
рел та супутніх технічних засобів, спеціальних та допоміжних засобів, 
інженерної інфраструктури; технології виробництва, технологічної та 
нормативної документації, сертифікованої у відповідних державних 
органах.

Технічні умови розробок визначались особливостями пікохвильо
вих технологій, у першу чергу високими вимогами до точності дотри
мання технологічного процесу. Тут додатково необхідно вирішити 
коло проблем щодо метрології процесів, ефективності застосування, 
економіки виробництва, а також специфічних застережень радіаційної і 
технологічної безпеки.

Аналіз технічних можливостей України показав, що базою для 
промислового впровадження променевих технологій можуть бути при
скорювачі електронів, що за своїми характеристиками повністю відпо
відають міжнародним нормам для опромінення харчової продукції. 
Указані установки розташовані в різних регіонах України, раніше вони 
використовувались переважно для високотехнологічних оборонних 
робіт та унікальних фундаментальних досліджень. Установки мають 
необхідну комплектацію й відповідний персонал. У результаті конвер
сії військових програм і ліквідації оборонних підприємств ці установки 
звільнились для цивільного застосування.

Економічно виправданим було вибрано прискорювач з енергією 
електронів 4 - 1 0  МеВ. В Україні такими є лінійні резонансні приско
рювачі серії «Електроніка». З існуючих в Україні 26 прискорювачів 
різного типу п ’ять з них доцільно використати для створення регіона

31



льних промислових центрів пікохвилової обробки харчової продукції. 
Але тут необхідно вирішити науково-технічні проблеми реконструкції 
цих прискорювачів у технологічні лінії для подальшої безпечної та ре
нтабельної експлуатації на виробництві.

Для лінійних прискорювачів найбільшою проблемою є невисокий 
промисловий коефіцієнт корисної дії, а також дефіцит імпортних 
комплектуючих. Також важливою проблемою є висока вартість облаш
тування необхідних засобів протирадіаційного захисту цих високоене
ргетичних прискорювачів, що негативно позначається на одиничній 
вартості установки і, відповідно, собівартості обробленої харчової 
продукції.

Дослідження показали, що існує шлях досить ефективного вирі
шення вказаних проблем -  це відповідна модернізація енергоємного 
обладнання прискорювачів і розробки оптимізованих методів проекту
вання протирадіаційного захисту.

З урахуванням результатів таких досліджень і рекомендацій між
народних регулюючих документів в ІЯД було створено конструкцію 
пілотної технологічної лінії пікохвильової пастеризації харчових про
дуктів. Вона базується на промисловому прискорювачі електронів із 
середньою енергією 5 МеВ серії «Електроніка», параметри якого наве
дено в табл. 1.2. Вона розташована в приміщеннях окремого корпусу. 
Обладнання, що становить радіаційну небезпеку, розміщено в боксі з 
протирадіаційним захистом.

Таблиця 1.2. Технічні характеристики джерела випромінювання

Найменування показника Одиниця
вимірювання Показник Примітка

Середня енергія електронів МеВ 5
Струм пучка в імпульсі А 0,75 4 мкс

Тривалість імпульсів мкс
не

1 -5  
2 -5

на рівні 0,5 
—«—

Частота повторення імпульсів Гц 1-200 або одиночні
Споживання потужності від 
силової мережі кВт 75 макс.

Споживання води м3/год 4 макс.
Споживання повітря м3/год 1 4 кг/см2

До складу установки входять джерело випромінювання та ком
плекс допоміжних систем. Це система контролю за технологічним 
процесом, системи технічної безпеки та життєзабезпечення, системи 
регулювання та керування, які конструктивно розташовані в спеціаль
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них приміщеннях единого корпусу, а також лінія автоматичного тран
спортування зразків продукції в реакційну камеру.

Керування установкою і ходом технологічного процесу здійсню
ється з центрального пульта керування, до складу якого входять елект- 
ронно-вимірювальні прилади контролю за режимом численного облад
нання установки, спеціальні автоматичні засоби технічного захисту 
обладнання установки, автоматизовані засоби радіаційного контролю і 
захисту, системи автоматичного регулювання й стабілізації, монітори 
систем промислового телебачення.

Технічні характеристики установки

Потужність 7500т/рік
Ресурс 5000 т/рік
Строк служби не менше 15 років
Вартість експлуатації 470 грн./год 
Персонал 2 особи/зміну

Для вирішення метрологічних проблем на установці створено спе
ціальну систему технологічної дозиметрії, яка складається із засобів 
оперативного вимірювання радіаційних полів і засобів їхнього каліб
рування. У зв’язку з відсутністю в Україні прототипу таких систем її 
було побудовано на спеціально розроблених в ІЯД технічних засобах 
вимірювання. Вона включає комплекс датчиків, апаратуру накопичен
ня й обробки інформації. Основні засоби технологічної дозиметрії 
установлено в реакційній камері установки. Система забезпечена від
повідною метрологічною атестацією і дозволяє виконувати всі необ
хідні вимірювання для встановлення дози опромінення.

Технічні засоби системи забезпечують метрологічну точність ви
мірювання інтенсивності випромінювання 15 % (за абсолютним зна
ченням) у будь-якій точці контрольованого простору. Координати точ
ки вимірювання визначаться з похибкою не більше 1 -2  %.

Вимірювання розподілу полів опромінення здійснюється за допо
могою спеціального вимірювального планшета з прецизійним дво- 
координатним скануючим механізмом, що дистанційно переміщується 
по глибині реакційної камери. Він дає змогу контролювати розподіл 
поля в об’ємі 900 х 900 х 1500 мм. Досягнута точність контролю по
ложення каретки цього пристрою не гірше 1 мм.

Отримані параметри системи вимірювань дають змогу сформувати 
радіаційне поле в області опромінювання матеріалів об’ємом близько
2 м3 з нерівномірністю ±5 %. Це відповідає потребам пікохвильових 
технологій харчових продуктів, для яких рівномірність опромінення 
жорстко встановлено відповідними технічними умовами.
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Матеріали на опромінення подаються за допомогою спеціального 
операційного конвеєра. Вимоги до параметрів транспортеру -  це стабі
льність і регульована швидкість. При розробці транспортної лінії було 
вирішено ряд неординарних технічних проблем.

Технічні характеристики транспортної лінії

Максимальне навантаження конвеєра 600 кг
Максимальна маса одного зразка 20 кг
Максимальна швидкість переміщення 3 м/хв
Максимальні габарити зразків 60 х 120 см
Довжина конвеєра 40 м
Кількість підвісок 25 шт.

Головною проблемою було забезпечення вказаних технічних па
раметрів для переміщення продукції через зону опромінювання. Техні
чно це непросто, враховуючи велику довжину транспортера, на якому 
одночасно розміщується 20 - 28 зразків до 20 кг кожний. Швидкість 
руху транспортера контролюється й регулюється в діапазоні від 0,2 до
4 м/хв залежно від вимог конкретної технології.

Конвеєр здійснює складні переміщення продукції для одно- чи 
двостороннього опромінення у стартостопному чи безперервному ре
жимі переміщення, надає можливість зупинки її в зоні опромінення на 
будь-який час, реверс та інші допоміжні функції.

Створена транспортна лінія (рис. 1.8) забезпечує підйом продукції
з місця завантаження з першого поверху на рівень другого, потім через 
лабіринт транспортування в бокс прискорювача. Там продукція пере
міщується в реакційну камеру під пучок електронів і повертається на
зад на перший поверх для вивантаження. Для догляду за роботою тра
нспортної лінії встановлено камери промислового телебачення.

У режимі безперервної роботи конвеєра можна опромінювати до 
2,5 т матеріалів на годину. Це дає змогу опрацювати оптимальні методи 
опромінення великих промислових партій матеріалів при практичному 
випробуванні радіаційних технологій перед передачею їх на підпри
ємство, а також практично використовувати установку виробниками.

Керування транспортною лінією ручне або автоматичне. Транс
портер забезпечений засобами контролю швидкості переміщення зраз
ків, датчиками наявності зразків в зоні опромінення, електронними за
собами керування електроприводом. Такі функції дають змогу викону
вати не тільки опромінювання матеріалів, а також проводити великий 
перелік наукових та технологічних досліджень, складні радіаційні 
випробування.
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Рис. 1.8. Операційний конвеєр (транспортна лінія).

1.3.3. Практичні промислові випробування

Для промислового випробування установки було розроблено тех
нологічний регламент на пікохвильову пастеризацію рибних пресервів 
та необхідну супутню технологічну документацію. Схему технології 
показано нарис. 1.9.

Рис. 1.9. Схема технологічного процесу пікохвильової пастеризації.

Зі складу цих продуктів виключено будь-які хімічні консерванти, а 
вміст солі зменшено до 3 - 4 %, що відповідає сучасному дієтичному рі
вню. За цими технологіями пресерви було виготовлено в умовах рибо
переробного підприємства. Випробування проводилися в об’ємах добо
вого випуску пресервів. Після пастеризації і відповідної витримки було 
проведено всебічне дослідження споживчих показників нової продукції.
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Було підтверджено, що пастеризація не впливає на смакові показ
ники продукту, вони були стабільними протягом 60 діб зберігання при 
позитивних температурах (0 - +5 °С). Аналізи показали, що після обро
бки знизився і стабілізувався мікробіологічний статус. Отримані ре
зультати дали підставу провести техніко-економічну оцінку перспек
тив організації підприємства середньої потужності по випуску таких 
пастеризованих пресервів. Показано, що на базі пікохвильових техно
логій можна створити високорентабельне виробництво й випускати 
для населення України високоякісні й недорогі продукти харчування. 
А можливість тривалого зберігання при вказаних температурах є ваго
мим аргументом щодо експорту такої продукції.

Техніко-економічні показники виробництва

Обсяги виробництва -  5 млн банок/рік (2,5 млн умовних банок/рік) 
Об’єм переробленої сировини -  131 т/міс 
Сировина -  оселедці
Продукція -  пресерви по ТУУ 23724640-001-97
Ціни на продукцію -  1,0 дол. США
Чисельність робітників -  50 осіб
Річний режим роботи -  500 змін/рік
Процес пастеризації -  прискорювач електронів 5 - 9  МеВ

Висновки. У рамках виконання інноваційного проекту в Україні 
на технічній базі ІЯД створено сучасну промислову технологічну 
опромінювальну установку, що відповідає вимогам міжнародного та 
національного законодавства. На установці випущено дослідні партії 
харчових продуктів, отримано сертифікати відповідності діючим вимо
гам законодавства. Цим було практично засвідчено, що в Україні ство
рено першу технологічну лінію промислової пікохвильової пастериза
ції харчових продуктів.

Для такої лінії в проекті розроблено й представлено методи під
вищення ефективності електричних джерел випромінювання, а також 
способів їхнього застосування для опромінення харчових продуктів. 
Було досліджено й розроблено сучасні принципи побудови електрофі
зичного обладнання, визначено оптимальні шляхи конструювання різ
номанітних допоміжних технічних засобів. Досліджувались і перевіря
лись заходи зниження витрат на спорудження спеціальних приміщень 
для розміщення джерел випромінювання. Вивчались і розроблялись 
сучасні методи побудови систем метрології й контролю якості проме
невих технологічних процесів, які було сертифіковано відповідно до 
діючих в Україні положень. Промислові можливості, наприклад для 
пастеризації пресервів з риби, перевищують 5 млн упаковок на рік.
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Розрахунковий термін окупності однієї такої технологічної лінії не 
більше трьох років.

Дослідно-промислова експлуатація установки показала, що опро
мінення є ефективним шляхом подовження строків зберігання й каран
тинної санітарно-гігієнічної обробки будь-яких продуктів харчування -  
особливо з групи «ризикових» продуктів з риби, морських молюсків, 
спецій та прянощів, південних фруктів та овочів. Експериментально 
було доведено, що впровадження технологій променевої пастеризації 
дасть змогу виключити втрати харчових продуктів через їхнє псування, 
особливо в теплі періоди року (за оцінками виробників втрати харчо
вих продуктів у теплий період можуть перевищувати ЗО % виробленої 
продукції).

На відповідність діючим нормативним положенням було випробу
вано в реальних умовах на діючому виробництві технологічну докуме
нтацію (технічні умови, технологічні інструкції, технологічні регламе
нти тощо). Експериментальне промислове випробування технологій 
показало, що за своєю ефективністю, економічними та екологічними 
показниками вони не мають альтернативи.

За результатами виконання даного проекту можна започаткувати 
нові інноваційні проекти для сільськогосподарської, переробної та 
харчової галузей. В їхньому обсязі можна створити в Україні мережу 
регіональних центрів пастеризації і консервації сільськогосподарської 
сировини й готової харчової продукції. Базою для неї є існуючі при
скорювачі електронів, конвертовані в галузь виробництва харчових 
продуктів. Такі центри, наприклад, можуть бути створені в Одесі, 
Херсоні, Ужгороді, Києві, Харкові, Славутичі.

У результаті українська промисловість отримає можливість реалі
зувати сучасні високоефективні технології, підняти рівень національ
ної економіки, а також покращити санітарно-епідемічну обстановку в 
Україні.

1.4. Аероіонні технології рибних харчових продуктів

Аероіони фактично вже давно і тривалий час використовуються 
людством для переробки (виробництва) високоякісних харчових про
дуктів, таких, наприклад, як балики, юкола та інша сушена і в ’ялена ха
рчова продукція з риби, м ’яса та іншої, навіть екзотичної, сировини. Ви
зрівання цієї продукції до харчової придатності відбувається з викорис
танням енергії електрично-активованого (іонізованого) повітря. У тех
нологіях використовуються усі фракції іонізованого повітря, включаючи 
іони газів, заряджені часточки диму, пил та інші компоненти атмосфери.
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Можливості реалізації таких технологій в природних умовах є 
тільки в певний сезон і в деяких місцевостях, зазвичай віддалених від 
крупних промислових центрів. Технології сильно залежать від коли
вань кліматичних умов і цим визначається занадто висока ціна продук
тів. Можливість розширення обсягів виробництва цієї високоякісної 
харчової продукції та зниження її вартості до можливостей широкого 
кола споживачів завжди було проблемою технології і здійснювалась у 
різних галузевих наукових закладах.

Нові технології з використанням іонів атмосферних газів низьких 
та наднизьких енергій (аероіноів) є оригінальним способом викорис
тання іонізаційних процесів для виготовлення харчових продуктів. На 
відміну від інших технологій, де іонізаційні процеси відбуваються без
посередньо в опромінюваній сировині під дією, наприклад, енергії іо
нізуючих випромінювань, іонні технології реалізуються за нетрадицій
ними методиками збудження іонізаційних процесів поза межами про
дукції. А в продукт передається лише нагромаджена в цих процесах 
енергія. Такі технології розраховані на прості, економічно вигідні еле
ктричні методи іонізації, для яких не потрібно дороге та екологічно 
небезпечне технічне устаткування. Тому іонні технології не мають 
енергетичних чи радіаційних проблем і надзвичайно просто вписують
ся в промислові лінії виробництва.

В ІЯД такі модернізовані радіаційні технології вже розроблено. 
Для прикладу на рис. 1.10 наведено спрощену схему розроблених в ін
ституті аероіонних технологій переробки морепродуктів. Для цього 
рибу (5) навішують і витримують певний час у робочій камері спеціа
льної технологічної установки (1). В ній за допомогою електророзряд- 
них іонізаторів (3, 4) створюється необхідна концентрація аероіонів.

1 2
Рис. 1.10. Спрощена схема аероіонних технологій рибних продуктів 
харчування: 1 - робоча камера установки; 2 - генератор високої напруги; 
З, 4, - загострені електроди, емітери; 5 - сировина.
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В електричному розряді між загостреним вістрям емітера і плос
ким колектором, під дією високої напруги від штучного джерела висо
кої напруги (електричної енергії), відбувається іонізація практично 
всіх складових атмосфери (рис. 1.11).

Емітер

о
о •

о

о

о о

о <

Джерело ВИСОКОЇ^-ір * ' 

?■- напруги ^ І

U

Колектор

Рис. 1.11. Схема іонізаційних процесів в атмосфері.

Частина з них (білі кружечки на рис. 1.11) належить до високоак
тивних радикалів (озон, електроактивовані молекули кисню, електрони), 
інші (чорні кружечки) -  до багатозарядних іонів (пил, дим, волога, кра
пельки води та інших включень повітря). На сировину (напівфабрикати), 
розміщену в такому іонізованому середовищі передається заряд від іонів
-  енергія, за рахунок якої стимулюються хімічні реакції під дією ради
калів -  продуктів іонізації. У результаті їхньої сумісної дії інтенсифіку
ються тепломасові процеси та відбувається хімічна модифікація струк
тур певних груп органіки в складі сировини. Така наближена до природ
них процесів схема відтворюється в технологічних приміщеннях проми
слового підприємства спеціальними пристроями, розробленими в ІЯД. 
Такі промислові технологічні установки створюють у робочих камерах 
надзвичайно високу концентрацію продуктів іонізації, що в сотні тисяч 
разів більші за природні, і забезпечують нові можливості технологічних 
процесів харчових продуктів з риби.

Нова технологія є результатом вирішення проблем ефективної 
іонізації атмосфери та отримання надзвичайно концентрованих пучків 
заряджених частинок з високою щільністю та великим перерізом.
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Транспортування іонних пучків великої щільності через атмосферу, 
передача енергії до сировини здійснюється таким чином, щоб запусти
ти в товщі матеріалу необхідні фізичні та біохімічні процеси модифі
кації в продуктах харчування.

Розробки цього напрямку фахівцями інституту розпочалися в 1990 р. 
Було отримано низку важливих наукових результатів та практичних тех
нологій, які не мають поки що аналогів за межами України. Отримано 
ряд патентів на різні технології з використанням аероіонів та технічні 
засоби їхньої реалізації. На практиці доведено, що направлена передача 
енергії зарядженими частинками в сировину набагато ефективніша за 
традиційні теплові чи хімічні технології.

В аероіонних технологіях заряджені частинки передають енергію 
від джерела до продукту практично без втрат. Причому енергія заря
джених частинок може поступати через ланцюги хімічних реакцій без
посередньо в товщу сировини. Практично миттєво (10~9 - 10"5 с) вона 
трансформується в енергію хімічної модифікації сировини (визрівання) 
при споживанні всього 1 Вт • год на 1 кг продукції. Такі установки є 
сучасним інструментом технолога для здійснення інтенсивних проце
сів виготовлення високоякісної продукції з мінімальним впливом об
робки на корисні властивості сировини, підвищення якісних показни
ків нових харчових продуктів та інших споживчих характеристик ви
робленої продукції.

1.4.1. Основи технологічних процесів

В аероінних технологіях реалізується одночасно кілька фізичних 
процесів.

1. Заряджені частинки транспортують енергію від джерела іоніза
ції до сировини. У технологіях ІЯД НАН України джерелами іонізації є 
штучні джерела високої напруги різного типу.

2. Сировина, що є середовищем з певними діелектричними показ
никами, накопичує заряди від аероіонів, і на її поверхні утворюються 
області з надзвичайно високим потенціалом, здатним здійснювати вла
сну іонізацію сировини (хоча і в обмежених обсягах). Іонізація, за за
конами радіаційної хімії, стимулює різні хімічні реакції, у тому числі й 
необхідні для технологій продуктів.

3. Іони, що осідають на продукті, утворюють сильні електричні 
поля між продуктом та іншими предметами. Це також супроводжуєть
ся іонізацією, яка в цьому випадку проявляється появою гідратованих 
електронів, так як і при опроміненні іонізуючими випромінюваннями, 
але в значно меншій кількості (100 - 1000 разів). Гідратований еле-
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ктрон (по визначенню) виникає з води (волога поверхня сировини). 
Цей радикал легко приєднується до молекули кисню, і якщо ця моле
кула кисню входить до складу води, то в свою чергу і молекула води 
отримує заряд. Навіть один гідратований електрон здатен приєднати до 
себе цілий ансамбль молекул води (до 10 і більше), за що він і отримав 
назву -  гідратований. Якщо «іонізовану» краплю води помістити в еле
ктричне поле, то під дією електростатичних сил такий молекулярний 
ансамбль приходить у рух.

Утворюється керований механізм тепломасових переносів у сиро
вині та між сировиною і зовнішнім середовищем. А через те, що вода 
відграє вирішальну роль і в біохімічних процесах сировини, і в розвит
ку мікрофлори (з усіма супутніми ефектами ферментації та протеолі
зу), то ці ефекти здатні суттєво впливати на весь комплекс процесів 
визрівання сировини (виготовлення харчового продукту).

Якщо оцінювати дію аероіонів у комплексі, то слід зауважити, що 
ніяких «специфічних» процесів у сировині під дією аероіонів не відбу
вається. Біохімічні дослідження показали, що в аероіонних технологіях 
енергія, отримана від заряджених частинок, запускає звичні природні 
біохімічні і фізичні процеси, але їхня інтенсивність більш висока і мо
же легко регулюватися технологами. А зростання інтенсивності й ке
рованість біологічними процесами забезпечує можливість здійснювати 
раніше недосяжні технології, такі як високоекономічне виробництво 
структурованих харчових продуктів, стійких у зберіганні оригінальної 
кулінарії, тощо.

Досягнутий рівень науково-технологічного опрацювання аероіонних 
технологій дає змогу стверджувати про можливість організації масового 
виробництва делікатесних харчових продуктів (баликових, в’ялених, 
сушених, кулінарних), доступних для споживачів середнього статку.

1.4.2. Розробки технічної бази аероіонних технологій

Для створення відповідної техніки здійснено спеціальні дослі
дження теорії та практики генерування і формування пучків аероіонів. 
Було розглянуто процеси утворення іонів, процеси їхнього транспор
тування через атмосферу до об’єкта та процеси передачі іонами заряду 
на матеріалі колектора. Було доведено чільну роль електронів не тільки 
як стимуляторів процесів іонізації, але й подальшої модифікації орга
нічних сполук. Хоча виявилось, що на практиці неможливо передати 
енергію, необхідну для модифікації сировини, лише одиничними еле
ментарними зарядами. Тому для проектування техніки під аероіонні 
технології, що враховують усі продукти іонізації, а не лише елемента
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рні заряди, розроблено методики розрахунків. Вони дають можливість 
оптимального вибору параметрів джерел живлення і конструкції аероі
онізаторів.

Було встановлено основні закономірності формування інтенсивних 
пучків іонів і розроблено перспективний метод каскадного генеруван
ня потужних потоків аероіонів, що складається з попередньої іонізації 
повітря до невеликих концентрацій і його подальшої іонізації дуговим 
розрядом.

Розроблено оригінальні методи формування в атмосфері іонних 
пучків будь-якої необхідної конфігурації. При цьому було показано, 
що ефективним способом вирішення найбільш складної проблеми є 
формування рівномірних потоків аероіонів великого перерізу.

В ІЯД знайдено шляхи інтенсифікації процесів передачі енергії не 
тільки елементарними зарядами, але й багатозарядними іонізованими 
частинками. Такі процеси з успіхом застосовують в теорії та на прак
тиці прискорювачів заряджених частинок. Багатозарядні пиловидні 
домішки, газ, дим, молекули води розмірами 0 , 5 - 1 0  мкм виникають в 
іонізаційних процесах у повітрі. Заряд цих частинок може бути дуже 
високим. Такі заряджені композиції рухаються під дією електростати
чних сил і переносять до продуктів суттєво більші кількості енергії, 
ніж елементарні заряди. Через невисоку рухливість у в ’язкому середо
вищі (атмосфері) вони не розсіюються через об’ємне розштовхування 
кулонівськими силами. Часточки з великим радіусом найбільшу швид
кість мають поблизу коронуючого електрода. А для транспортування 
заряджених частинок розміром до 1 мкм ефективним фактором вияви
вся електричний («іонний») вітер, швидкість якого може сягати 1 м/с. 
Сумарний ефект транспортування енергії багатозарядними іонами сут
тєво вищий і тому в розробках конструкцій інституту ці положення 
активно використовуються. Оригінальність і новизна всіх розробок 
підтверджується десятком патентів у різних країнах.

1.4.3. Технічні засоби для промислового використання 
аероіонних технологій рибних харчових продуктів

Для реалізації іонних технологій знайдено методи конструювання 
аероіонізаторів, здатних генерувати потужні пучки аероіонів для тех
нологічних цілей. Розроблено й запатентовано оригінальні системи 
формування широких (з перерізом до 1 м2) пучків іонів рівномірної 
щільності з чітким розділом на границі робочої камери. Створено ряд 
експериментальних установок для обробки риби, в яких концентрація 
іонів у робочих камерах об’ємом 0,5 - 1,0 м3 перевищує 10 млн/см3.
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Для їхнього промислового застосування немає технічних обмежень і не 
потрібні спеціальні дозвільні документи.

Розроблено й передано у виробництво автономну шестикамерну 
технологічну установку з разовим завантаженням до 300 кг сировини 
та споживанням усього 200 Вт потужності від електричної мережі 
220 В/50 Гц. Установка розрахована на розміщення в цехових техноло
гічних приміщеннях і працює при кімнатній температурі та нерегульо- 
ваній вологості, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до технічних 
засобів переробки риби (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Цехова аероіонна установка (виробляється Дальтехцентром).

Створено й передано в експлуатацію спеціалізовану аероіонну 
установку для приготування до 90 т рибної кулінарії щорічно (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Технологічна лінія виробництва харчових продуктів з риби 
(створена в ІЯД для впуску 90 т рибних делікатесів щорічно). 

Енерговитрати на 1 кг = 1 Вт ■ год.
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Технічні характеристики цієї установки не мають аналогів у світі. 
Щільність потоку аероіонів перевищує 5 нА/см2. Установка суттєво 
дешевша за подібну техніку інших виробників. Вироблена на останній 
установці продукція переважає всі існуючі види аналогічних продуктів 
за своїми якісними показниками, бо не містить ніяких хімічних кон
сервантів чи стабілізаторів, але при цьому тривалий час може зберіга
тися при позитивних температурах без втрати своїх споживчих харак
теристик (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Динаміка мікробіологічних показників продукції із вмістом солі 
З % при температурі зберігання +4 °С. Зліва - функція зростання мікрофлори 
в делікатесній продукції (звичайна технологія). Справа - виготовлена продук
ція на аероіонній установці ІЯД.

На рис 1.15 наведено дані щодо скорочення термінів приготування 
продукції за різними технологіями та енергетичні витрати типових та 
аероіонної установок.

Традиція

Аероіони

Сушка Пресерви Кулінарія ЕФУ -  експер. УК-3/1 Ураган-100
(ІЯД НАН (Росія) (Росія)
України

Енерговитрати на виробництво 1 кг продукціїСкорочення термінів приготування, %

Рис. 1.15. Промислові переваги створеної в ІЯД аероіонної техніки.
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Створено ряд оригінальних, простих і екологічно безпечних тех
нологій виготовлення із звичайної морської сировини делікатесних 
харчових продуктів. Вони здійснюються при звичайній кімнатній тем
пературі без нагрівання чи охолодження (а значить, без втрати життєво 
необхідних комплексів біологічно активних речовин у сировині). Тех
нологічну схему нових процесів провісної (в’яленої) рибної продукції 
наведено нарис. 1.16.

Рис. 1.16. Технологічна схема виробництва рибних продуктів 
з використанням аероіонів за добу.

Для досліджень цих нових процесів в інституті створена поки що 
єдина спеціалізована дослідницька лабораторія аероіонних технологій 
харчових продуктів (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Лабораторія аероіонних харчових технологій. Зліва -  електрофі
зична аероіонна установка; справа -  лабораторне обладнання. Передній план 
- робоче місце для препарування зразків.

Створені в ІЯД аероіонні технології продуктів з морської 
сировини. У період 2000 - 2012 pp. в інституті було розроблено низку 
аероіонних технологій приготування оригінальної рибної кулінарії, го
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тової упакованої рибної кулінарії (аналогічної пресервам) та інші види 
рибної продукції. Продукція демонструвалась на численних міжнарод
них виставках і отримала високу оцінку, дипломи та відзнаки як за 
економічними так і за дієтичними показниками (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Деякі види рибної кулінарії, розроблені в ІЯД у 2000 - 2012 pp.

Зараз до експериментів на аероіонних установках в ІЯД залучено 
фахівців-технологів і магістрів з Національного університету природо
користування і біоресурсів. Вони досліджують можливості застосуван
ня таких установок для переробки прісноводної риби вітчизняного ви
робництва з метою захистити економіку України від імпортної залеж
ності морської сировини на світовому ринку морепродуктів.

Уже розроблено нові оригінальні технології сушеної та копченої 
продукції (рис. 1.19). Практичне використання перших технологічних 
установок підтвердили високу ефективність аероіонних технологій і 
перспективу використання їх як нового напрямку виготовлення харчо
вих продуктів з риби.

Розробки продовжуються в напрямках використання аероіонних 
технологій для виготовлення з прісноводної риби пресервів, кулінарії, 
оригінальних рибних продуктів (рибних рулетів) тощо. Створений в 
ІЯД технологічний напрямок схвалено фахівцями-технологами рибо
переробної галузі з інших країн. Укладено міжнародні договори на 
творче співробітництво щодо впровадження аероіонних технологій з
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Бички чорноморські сушені
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Філе щуки сушене

Рис. 1.19. Зразки нової продукції з морської та прісноводної сировини, 
виготовлені за аероіонними технологіями в 2010 - 2013 pp.

Росією, Казахстаном, Узбекистаном. В аероіонній лабораторії інституту 
регулярно проводяться спільні дослідження та технологічні розробки з 
провідними фахівцями галузевих наукових закладів Росії з метою роз
ширення асортименту рибної продукції та впровадження аероіонних 
технологій у виробництво. Результати досліджень доповідаються на 
міжнародних конференція та семінарах, вони обговорені і схвалені на 
міжнародній нараді країн-учасниць всесвітньої торговельної організації.

1.5. Спеціалізований стенд для функціональних випробувань 
кабельних виробів для АЕС

Сучасний етап розвитку атомної енергетики орієнтований на під
вищення рівня експлуатаційної надійності та безпеки АЕС. У відповід
ності з новими вимогами нормативно-технічної документації (НТД), 
що прийнята Державним комітетом ядерного регулювання України, 
необхідним елементом безпечної експлуатації АЕС є кваліфікація си
стем та обладнання енергоблоків. Цими документами встановлюється,
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що кваліфікація -  це комплекс заходів, метою яких є визначення того, 
що обладнання протягом усього періоду експлуатації здатне виконува
ти проектні функції безпеки в умовах впливів навколишнього середо
вища, екстремальних зовнішніх подій та аварій (вібрація, магнітні та 
електричні поля, значна температура, тиск, радіація, корозійно-активне 
середовище, вологість), враховуючи деградацію обладнання внаслідок 
старіння.

Згідно з визначенням кваліфікація фактично є випробуванням фу
нкціональної працездатності обладнання в заданих умовах. Тут голов
ним показником є технічний стан, який характеризується поточними 
значеннями сукупності параметрів, установлених технічною докумен
тацією -  технічними умовами (ТУ) на об’єкт. Таким чином, випробу
вання функціональної працездатності (ВФП) -  це контроль зміни в часі 
всіх характеристик об’єкта під впливом усіх зовнішніх умов.

Для атомної енергетики України ВФП є новим типом випробу
вань, уперше введеним НТД у 2004 р. Для їхньої практичної реалізації 
необхідно створити відповідну техніку та атестувати її згідно з діючи
ми нормами. Це завдання ускладнюється відсутністю в нових норма
тивних документах конкретних методик проведення ВФП обладнання. 
Не визначено технічні вимоги до випробувальних стендів (особливо 
для стендів з моделюванням радіаційних умов експлуатації). Не визна
чено методологічні аспекти вибору критеріїв придатності обладнання 
до експлуатації на АЕС.

Попередній аналіз дає підставу вважати, що визначенням функці
ональної працездатності є перевірка відповідності технічних парамет
рів обладнання задекларованим у ТУ значенням в усьому діапазоні 
зовнішніх умов на АЕС. Тому на відміну від попередніх (цільових) ра
діаційних досліджень нові випробувальні стенди повинні мати розга
лужену систему контролю різноманітних характеристик обладнання, у 
тому числі не пов’язаних з радіацією.

З аналізу нормативних документів і досвіду експлуатації облад
нання можна визначити, що структура стенду для радіаційних функці
ональних випробувань повинна забезпечувати:

одночасне натурне відтворення радіаційних та всіх інших зовніш
ніх експлуатаційних умов (вібрація, магнітні та електричні поля, тем
пература тощо);

контроль усіх технічних характеристик обладнання в регламенто
ваних робочих режимах під впливом усіх експлуатаційних умов.

Для організації досліджень та розробки методів ВФП обладнання 
АЕС в ІЯД було створено спеціалізований стенд, що значною мірою за
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довольняє вищевказаним вимогам. Стенд розроблено на базі нової раді
аційної установки з прискорювачем електронів. Використання електро
фізичних джерел випромінювання (ЕФД) відповідає чинним норматив
ним вимогам та рекомендаціям нової НТД. Дослідні установки з ЕФД 
мають набагато більші можливості за їхнє попереднє покоління на базі 
природних генераторів випромінювання. Наприклад, за допомогою ЕФД 
можна формувати як окремі складові радіаційних полів (нейтронне та 
альфа-, бета-, гамма-випромінювання), так і їхні суперпозиції у співвід
ношеннях, необхідних для випробування конкретного обладнання. 
Можливість регулювання потужності ЕФД у широкому діапазоні дозо- 
вих навантажень створює умови і для ресурсних випробувань кваліфі
кованого обладнання - контролю того, що деградація внаслідок старіння 
не впливає на виконання його проектних функцій.

При проектуванні та розробці радіаційної установки ІЯД було ви
рішено комплекс науково-технічних проблем, пов’язаних із необхідні
стю тривалого опромінення великогабаритних об'єктів. Розроблено 
оригінальну систему формування радіаційних полів великих об'ємів, 
створено та сертифіковано спеціалізовану систему технологічної дози
метрії, а також забезпечено проведення довготривалих безперервних 
випробувань. На сьогоднішній день структура та параметри установки 
повністю відповідають вимогам організації ВФП обладнання АЕС. 
Великі об’єми реакційної камери дають змогу відтворювати на уста
новці комплексну дію всіх несприятливих умов експлуатації навіть для 
обладнання великих габаритів.

Першим етапом організації ВФП обладнання АЕС, що підлягає 
кваліфікації, була розробка методів функціональних випробувань для 
кабельних виробів (як таких, що входять до складу всіх без винятку 
систем безпеки АЕС).

При створенні спеціалізованого стенду для ВФП радіаційну уста
новку доукомплектовано необхідним додатковим устаткуванням, що 
забезпечує стандартизовані методи випробовувань усіх робочих харак
теристик кабелів. Для цього реалізовано розгалужену систему постій
ного (одночасного) вимірювання технічних параметрів кабелів: напру
га пробою, опір ізоляції, тангенс кута діелектричних втрат, частотні 
характеристики тощо. Вирішено проблему вимірювання цих парамет
рів під радіаційним навантаженням. Для цього деякі засоби було ство
рено спеціально, з урахуванням відповідних вимог ГОСТ і ДСТУ та 
необхідності їхньої працездатності в радіаційних умовах,

Робочі характеристики спеціалізованого стенду для проведення 
функціональних радіаційних випробувань кабелів АЕС наведено в 
таб л .1.3.
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Таблиця 1.3. Робочі характеристики випробувального стенду

Параметр Визначення
Одиниці
вимірю

вання

Діапазон
вимірювань

Похибка,
%

UBHnp
випробовування 
підвищеною напругою

В 102-  105 3

Unp
(напруга
пробою)

випробувальна напруга 
при перевірці радіальної 
герметичності

В 102-  105 3

С
tgS

ємність, тангенс кута 
діелектричних втрат

Ф 10'12-  10'7 2

C(U)
tgS(U)

залежність ємності та 
тангенса кута діелектрич
них втрат від напруги 
(за допомогою високоволь
тного моста)

Ф О
О

•І* О 5

АЧХ:
" А/Р 0 б  5

- (тф1- Тф°)/Тф°;
- C(f), tg8(f)

амплітудно-частотні 
характеристики:
- полоса пропускання;
- спотворення фронту- 
спаду імпульсів;
- ємність та тангенс кута 
діелектричних втрат у діа
пазоні частот 0,1 -ї-10 кГц

кГц 10'2-  103 5

R i s ( T )

опір ізоляції в діапазоні 
температур (від 20 до 150 °С)

Ом 10б-  1018 20

R u e

опір жили на постійному 
струмі

Ом

оо•І-

О

10

R e ( U )
опір екрана залежно 
від напруги

Ом 10’5-  10б 15

Структурну схему випробувального стенду зображено на рис. 1.20.
Досліджуваний кабель розміщується в реакційній камері установ

ки, де відтворюються умови його експлуатації на реальному об’єкті 
(бета-, гамма-випромінювання, високі температури). Параметри, хара
ктер та тривалість дії експлуатаційних умов на кабель установлюються 
та контролюються за допомогою автоматизованої системи управління 
(АСУ) установки.

Одночасно з цим проводиться вимірювання технічних характерис
тик кабелю згідно з типовими схемами. Відповідні джерела живлення 
та вимірювальна апаратура через канал загального користування (КЗК)
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Джерело живлення
Блок живлення високовольтний БНВ- 
52; пристрій високовольтний однофа
зного струму f  = 50 Гц ТВО-140 - 50; 
генератор коротких імпульсів Г5-12; 
джерело високовольтне ТА-10; гене
ратор K8016/PCG10; блок живлення 
високовольтний постійного струму 
БНВ-52; джерело живлення постійно
го струму Б5-50.

Вимірювальна апаратура
Вольтметр універсальний цифровий 
В7-34; ампервольтомметр АВО-5М1; 
вимірювач індуктивностей та ємнос
тей високочастотний Е7-14; вольт
метр електрометричний Ф-30; бага
томодульна цифрова лабораторія 
(осцилограф-аналізатор спектра) Рс- 
Lab PCS500; вольтметр-електрометр 
універсальний В7-30; мегомметр 
Ф4101Т; вольтметр універсальний 
цифровий В7-34; міст вимірювальний 
одинарний Р316.

Рис. 1.20. Структурна схема спеціалізованого стенду для проведення 
функціональних радіаційних випробувань кабелів АЕС.
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зв’язані з електронно-обчислювальною машиною (ЕОМ) стенду. ЕОМ 
визначає послідовність та циклічність вимірювань, а також здійснює 
збір, обробку та запис результатів. Інформація про параметри експлуа
таційних умов, під впливом яких знаходиться досліджуваний кабель, 
надходить до ЕОМ з АСУ установки через модуль КАМАК.

Дана конфігурація стенду передбачає можливість розширення 
кількості контрольованих технічних характеристик кабелю та діапазо
ну експлуатаційних умов.

Досвід роботи стенду показав, що його використання ефективне 
вже на етапі проектування обладнання. Наприклад, було проведено ви
пробування нового покоління сигнальних кабельних виробів, розроб
лених українськими фахівцями для систем внутрішнього реакторного 
контролю АЕС. Уже в перших експериментах було практично доведе
но, що радіаційні функціональні випробування дають нову інформа
цію, яку можна використати для покращання показників надійності.

У наданих розробниками зразках кабелю було виявлено, що один з 
його головних параметрів (опір ізоляції Ri3)  суттєво залежить від рівня 
радіації і виходить за межі, установлені в ТУ на ці вироби (рис. 1.21).

Опір ізоляції відн. од.

Рис. 1.21. Залежність опору ізоляції кабелю від потужності дози зовнішнього 
опромінення: 1 - нижня межа допустимих значень Ri3, установлена в ТУ на 
кабель; 2 - залежність Rb від потужності дози зовнішнього опромінення.

На підставі цих випробувань розробниками було внесено необхід
ні зміни в конструкцію кабелю. Результати повторних вимірювань 
опору ізоляції вже модернізованого кабелю на спеціалізованому стенді 
ІЯД наведено на рис. 1.22. Повторні випробування показали, що моди
фіковані кабелі мають надзвичайно високі технічні характеристики і на 
даний час аналогів не мають.
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Опір ізоляції Rin відн. од.

Потужність ДОЗИ Ро, кГр/с

Рис. 1.22. Залежність опору ізоляції модифікованого кабелю від потужності 
дози зовнішнього опромінення: 1 - нижня межа допустимих значень Ri3, уста
новлена в ТУ на кабель; 2 - залежність Ri3 від потужності дози зовнішнього 
опромінення.

У цих роботах було практично доведено високу ефективність ВФП 
кабелів і доцільність використання створеного стенду на всіх етапах 
впровадження та експлуатації обладнання АЕС. Доведено, що нові ме
тоди випробувань обладнання АЕС є ефективною мірою виконання 
програми вдосконалення об'єктів ядерної енергетики.

У даний час установка ІЯД доопрацьовується з метою спрощення де
яких методологічних процедур і розширення номенклатури обладнання, 
придатного для проведення радіаційних функціональних випробувань.

Аналіз характеристики установки ІЯД на її відповідність новим 
вимогам показав, що для цього необхідно формувати радіаційні поля 
великих розмірів з певними характеристиками, які б дозволяли вико
нувати наступні умови опромінення:

можливість формування рівномірних радіаційних полів у достатньо 
великому об’ємі, необхідному для розміщення комплектного обладнання;

можливість регулювання співвідношення чинників радіації (бета-, 
гамма- та нейтронна компоненти) для моделювання умов реальної 
експлуатації обладнання на АЕС;

забезпечення стабільності характеристик радіаційного поля протя
гом усього часу, необхідного для отримання нормативних доз опромі
нення;

здійснення дозиметрії процесів та контролю за умовами опромі
нення.
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Головною технічною проблемою реалізації вказаних вимог на 
ЕФД є формування полів великих розмірів (у середньому 2 м3) та ве
ликих доз опромінення, обумовлених стандартами на радіаційні ви
пробування.

Нова радіаційна установка ІЯД створювалась з метою виконання 
цих умов і проведення на ній широкомасштабних радіаційних випро
бовувань обладнання АЕС. При проектуванні та розробці установки 
було передбачено можливість тривалого опромінення великогабарит
них об’єктів. На сьогоднішній день її структура та параметри повністю 
відповідають вимогам функціональних випробовувань. Установка 
укомплектована:

1) спеціальною системою термостабілізації і контролю теплових ре
жимів джерела випромінювання (прискорювача) та допоміжних систем;

2) комплексом систем стабілізації, авторегулювання та синхроні
зації робочих параметрів прискорювача;

3) системою формування інтенсивних радіаційних полів великих 
габаритів;

4) сертифікованою системою технологічної дозиметрії та іншими 
необхідними для випробовуань засобами.

Усе це в цілому дає змогу суттєво покращити якісні показники 
установки та її технічні можливості.

Наприклад, на рис. 1.23 наведено виміряний експериментально 
розподіл питомого струму електронного пучка і„ в робочій камері 
установки. З нього видно, що в перерізі розміром 0,8 х 0,8 м вдалося 
сформувати практично однорідний розподіл радіаційного поля, що пе
рспективно для проведення означених випробовувань.

Відстань від осі пучка L, см

Рис. 1.23. Розподіл інтенсивності електронного потоку 
в перерізі робочої камери установки.
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Для виконання функціональних випробовувань радіаційну устано
вку необхідно укомплектовувати різним додатковим устаткуванням, 
що забезпечує стандартизовані методи випробовувань усіх інших по
казників обладнання. Наприклад, на установці ІЯД було проведено 
комплекс випробовувань нової кабельної продукції українських 
виробників, призначеної для використання на АЕС. При проведенні 
випробовувань кабельної продукції для сигнальних мереж (систем 
внутрішньореакторного контролю) установка була забезпечена ком
плексом допоміжних засобів (рис. 1.24).
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Рис. 1.24. Структурна схема стенду для дослідження функціональних 
характеристик кабелів АЕС.

З джерела 1 за допомогою системи формування 2 було отримано 
рівномірне радіаційне поле, у якому розміщувався досліджуваний 
кабель 3 (див. рис. 1.24).

Згідно з типовими стандартами, окрім радіаційної стійкості ізоля
ції, передбачається також експериментальна перевірка понад 15 інших 
фізичних характеристик кабелів. Метою випробовувань було встанов
лення взаємної функціональної залежності зазначених характеристик. 
Необхідні електричні режими кабелю було забезпечено універсальним 
джерелом струму 5.

Випробовування здійснювались шляхом контролю усіх характери
стик кабелів у робочих режимах (напруга, струм, робоча температура, 
полоса частот тощо). Усі ці параметри контролювались комплексом 
відповідних засобів 6 згідно з типовими методиками. Одночасно з цим 
фіксувались показання системи технологічної дозиметрії 4 (інтенсив-
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ність та розподіл інтенсивності радіаційного поля, співвідношення йо
го складових тощо).

Вимірювання показали, що отримані раніше теоретичні висновки 
щодо можливої наявності неврахованих факторів впливу радіації на 
технічні характеристики кабелів підтвердились. Наприклад, на рис. 1.25 
показано залежність опору ізоляції від величини радіаційного поля.

Потужність дози D, кРад/с

Рис. 1.25. Залежність параметра Ri3 
від інтенсивності радіаційного навантаження.

При відсутності радіаційного навантаження величина Re повністю 
відповідає вимогам ТУ на кабель. Але при наявності радіації цей пара
метр змінюється, виходячи за межі встановлених у ТУ величин. Вра
ховуючи, що такі кабелі призначені для використання в системах, важ
ливих для безпеки АЕС (системи внутрішньореакторного контролю), 
необхідне врахування такої залежності при розробці методів підви
щення структурної надійності ядерних об’єктів. Ця інформація корис
на і фахівцям, які відповідають за створення чи експлуатацію цих но
вих виробів.

Уже в перших експериментах було практично доведено, що радіа
ційні випробування функціональних показників обладнання надають 
нові дані, які можуть бути використані для покращання показників 
безпеки об’єктів атомної енергетики.

У даний час установка ІЯД допрацьовується з метою розширення 
досліджень.
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1.6. Дослідження і розробка радіаційних методів і технічних засобів 
нових цементуючих систем для потреб атомної енергетики

Прогресивним напрямком подальшого розвитку цементуючих си
стем у бетонах і бетонних виробах для атомної галузі (поховання ра
діоактивних відходів, ядерні реактори, ядерні електрофізичні установ
ки) є використання радіації як технологічного інструменту для форму
вання поліпшених структур бетону. Зараз уже сформувалась тверда 
впевненість, що надійну роботу бетонних споруд на таких відповідаль
них об’єктах можна забезпечити лише за допомогою системного під
ходу, направленого на розробки нових цементуючих систем і техніки 
для їхньої реалізації. Це дасть змогу створити нові види корозійно 
стійких і гідрофобних типів бетонів.

Дослідження, виконані в ІЯД, показали, що використовуючи раді
ацію як інструмент виробництва можна виробляти бетон, властивості 
якого істотно перевищують існуючі і не можуть бути досягнуті ніяки
ми іншими технологіями, крім радіаційних.

Проаналізовано великий попередній досвід у радіаційній техноло
гії бетонів, який розпочався ще в 60-х роках минулого століття. Про
блемою експлуатації бетону (цей матеріал характеризується мікропо
ристою структурою) є його корозія під впливом експлуатаційних та 
кліматичних умов і втрат ним своїх несучих характеристик. Корозійні 
процеси інтенсивно протікають унаслідок зволоження залізобетонних 
конструкцій або утворенні конденсату і тим швидше, чим більша по
ристість бетону, відповідно й дифузійна проникність.

. Фахівцями з радіаційних технологій і фізичної хімії ще в 1950-х 
роках було запропоновано оригінальні способи зменшення пористості 
бетонів та інших будівельних матеріалів цієї групи. Суть їх полягала у 
введенні в мікропори бетону (хоча б у приповерхневих шарах) моно
мерів, здатних полімеризуватися під дією радіації та подальшого їх
нього опромінення гамма-випромінюванням 60Со для утворення щіль
них радіаційно-полімеризованих водонепроникних структур.

Згідно з законами радіаційної хімії опромінення бетону, насичено
го мономерами (будь-яким способом), забезпечує підвищену спорідне
ність конкрецій на границях усіх складових бетонної суміші (радіацій
не щеплення органіки до мінеральних складових). Завдяки цьому по
ристість різко зменшується й утворюється рівномірна щільна структу
ра такого бетону. Цей вид бетонів традиційно іменуються РМПБ (раді- 
аційно-модифікований полімербетон). Переваги РМПБ вражали спеці
алістів. Наприклад, зразки з нього витримували в розчинах сірчаної та 
соляної кислот протягом 20 діб, але втрата маси становила всього
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2,3 %, у той час як бетон, одержаний за традиційною технологією, по
вністю руйнувався. Тому РМПБ поза конкуренцією при виборі матері
алів для гідротехнічних споруд, підвищеної корозійної стійкості для 
будівництва морських споруд, об’єктів атомної енергетики, у мерзлоті.

Однак через недосконалості радіаційних технологій з ізотопними 
джерелами іонізуючого випромінювання, а також недоліків поперед
нього покоління мономерів товщина виробів була обмежена 10 см. Ви
роби з РМПБ формувалися й опромінювалися в спеціальних гермети
зованих хімічних реакторах, бо мономери, які тоді використовувались, 
належали до речовин самої високої групи токсичності.

Висока вартість попередніх поколінь РМПБ визначалась низкою 
умов та обмежень.

1. Поширені в той період органічні сполуки можуть деградувати 
через високе тепловиділення при полімеризації (близько 30 - 
60 кДж/моль) і відбувається значна (часто до 23 %) їхня усадка по 
об’єму. Бездефектно радіаційно-хімічні процеси можуть відбуватися 
лише при знижених температурах (не вище кімнатних) і м ’яких умовах 
радіаційної обробки (з потужністю експозиційної дози (5 - 8) х 
х103 Гр/год). Це обумовлює тривалий термін їхнього опромінення, що 
неприйнятно для промислового виробництва.

2. Радіаційний полімеризаційний процес може відбуватися як без
перервно (безперервно-ініційована полімеризація), так і в постефекті. 
Швидкість полімеризації збільшується з пониженням температури ма
теріалу (є дані в діапазоні температури від 53 до 7 °С). Для виключення 
процесів деструкції опромінювання гамма-променями рекомендується 
здійснювати при відсутності кисню, а значить вироби перед опроміню
ванням необхідно поміщати в герметичні ємності й заповнювати інер
тними газами. Це суттєво збільшує собівартість продукції.

3. При радіаційній обробці на прискорювачі електронів з потужні
стю дози 10 кГр/с на повітрі при поглинутих дозах 100 - 120 кГр 
деструкція не відбувається, але утворюються переважно лише поліме
ри з невисокою молекулярною масою, які не забезпечують необхідних 
технічних показників РМПБ.

5. Доцільно при проведенні опромінювання полімербетону конт
ролювати температуру в опромінюваному матеріалі з метою її обме
ження на рівнях, що нижчі за відому зараз із літератури температуру 
деструкції (відпалу).

6. Для отримання надійних результатів необхідно залучати надійні 
методи технологічної дозиметрії при опромінюванні бетонних виробів, 
які б виключали похибку контролю через супутні ефекти, особливо

58



при опроміненні електронами. З огляду на попередні зауваження здій
снити дозиметрію поглинутих доз у товщі бетонного виробу, упакова
ного в герметичну ємність, є складною і дорогою проблемою, яка збі
льшує собівартість продукції.

Тому, незважаючи на унікальні технічні характеристики, РМПБ не 
витримав технологічної та економічної конкуренції з більш дешевими 
звичайними бетонами й останнім часом уже не вироблявся.

Вирішення проблеми відновлення виробництва РМПБ в Україні на 
сучасному рівні науково-технічних знань і можливостей здійснювалася 
одночасно двома напрямками -  розробкою нових, максимально деше
вих, але нетоксичних мономерів та розробкою більш доступних методів 
радіаційної обробки і рентабельної техніки для промислового опромі
нювання виробів з бетону. При сприянні УНТЦ фахівцями ІХВМС НАН 
України для покращання цементуючих систем розроблено (синтезовано) 
кілька сотень нових типів нетоксичних потенціально чутливих до радіа
ції органічних сполук -  органосилоксанів (силіконових мономерів на 
основі кремнію), які позбавлені недоліків їхніх попередників. Усі зразки 
були опромінені в однакових умовах електронами (рис. 1.26) з ураху
ванням усіх раніше наведених застережень та обмежень і з них визначе
но найбільш придатні для вирішення поставленої задачі.

Рис. 1.26. Партія зразків силіконових сполук, 
підготовлена до радіаційної обробки.

їхні характеристики наведено в табл. 1.4. Ці комерційно доступні 
силіконові мономери та олігомери створили оптимістичні перспективи 
відновлення радіаційних технологій бетонів.
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Таблиця 1.4. Властивості синтезованих кремнійорганічних сполук, 
вибраних для модифікації бетонів

Назва
В’язкість 
(20 °С) 

сСт

Молекулярна 
маса, г/моль

Густина 
(20 °С), 

г/см3
Вінілгептаметилцикло-тетрасилоксан 1,2 308 0,96
Октаметилцикло-тетрасилоксан 1,1 296 0,95
Поліметилсилоксан 21 1050 0,96
Поліметилсилоксан 98 5000 0,98
Олігометилгідридсилоксан 84 2000 0,991

Ці сполуки виявили підвищену адгезію до бетону. У результаті ра
діаційної полімеризації вони формують на поверхні бетону захисну гід
рофобну плівку, еластичну при температурі від -50 до +230 °С, стійку до 
дії води, озону, ультрафіолету, радіації та інших факторів. їхні характе
ристики підтвердили впевненість про реальну можливість створення 
радіаційних технологій покращених бетонів підвищеної довговічності з 
новими мінералполімерними цементуючими системами.

Другою складовою, необхідною для відновлення виробництва 
РМПБ, є розробка нових технологій промислового опромінення та від
повідної радіаційної техніки. Попереднє покоління цих засобів такої 
можливості не надавало. Створення спеціальних технічних засобів для 
досліджень і виробництва РМПБ здійснювалось фахівцями ІЯД. Тут 
найпершою проблемою є створення установок для технологічних дос
ліджень і радіаційних випробувань РМПБ.

Розробки здійснювались на базі радіаційної установки ІЯД з поту
жним електронним прискорювачем 4 МеВ. Її унікальні фізичні харак
теристики та насиченість спеціальним устаткуванням для технологіч
них досліджень стало основою для вирішення поставленої задачі. На 
цій установці використано нетрадиційні методи формування радіацій
них полів у реакційній камері, є спеціальні конструкції транспортних 
пристроїв подачі матеріалу під обробку, розвинена система технологі
чної дозиметрії в технологічних процесах. Це єдина в Україні радіа
ційна установка, придатна для конвеєрного опромінення промислових 
виробів значних розмірів (до 100 х 100 см).

Для отримання стабільних показників технологічного процесу ра- 
діаційно-ініційованого тверднення органо-мінеральних цементуючих 
систем у зразках і виробах з РМПБ розроблено спеціальну методику 
опромінення в стаціонарному радіаційному полі. Схему цієї методики 
опромінювання наведено на рис. 1.27. Тут у першу чергу важливо було 
забезпечити однакові (стандартні) умови опромінювання всіх піддослі
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дних зразків. На установці ІЯД це досягається за допомогою спеціаль
них пристроїв формування рівномірного розподілу радіаційного поля в 
площині опромінювання виробу.

Рис. 1.27. Методика опромінювання полімербетонних 
цементуючих систем.

На відміну від традиційних методів опромінювання тонким пуч
ком, скануючим поверхню виробів, в установці ІЯД створено спеціа
льну електронно-оптичну систему (2) за допомогою якої тонкий пучок 
електронів від прискорювача (7), діаметром близько 10 мм, трансфор
мується в широкі потоки електронів е' перерізом до 10000 см2 в пло
щині (3). Піддослідні зразки виробів з РМПБ (б) подаються з зону 
опромінення (З) і там опромінюються електронами е' з усіх сторін. Ме
тодикою передбачається попереднє й періодичне калібрування радіа
ційного поля системою радіаційних вимірювань (5) та засобами скану
вання площини опромінювання спеціальним механічним пристроєм 
(4). Дослідження фактичного розподілу поглинутих доз у матеріалів 
виробів здійснюється за методикою фантомів.

Можливість формування рівномірного і стабільного потоку радіа
ції в реакційній камері створюють сприятливі умови для опромінюван
ня виробів великих габаритів або одночасно великої кількості стандар
тизованих піддослідних зразків.

1.6.1. Вирішення проблем дозиметрії

Дозиметрія при опромінюванні електронами є задачею отримання 
фактичних показників поглинутої енергії електронів при їхньому русі в 
опромінюваному матеріалі. Характер втрат енергії електронами, а зна
чить і її поглинання матерією є нелінійним процесом. Тому на дослід
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ницькій техніці необхідно постійно контролювати стабільність параме
трів радіаційного поля. На установці ІЯД з цією метою реалізовано 
окремий канал радіаційного контролю за гальмівними випромінюван
нями в контрольній точці реакційної камери.

Реально форма функції розподілу поглинутих доз залежить від фі- 
зико-хімічних характеристик речовини та реальних характеристик пу
чка. Для композицій з невідомою або нестабільною щільністю її визна
чення може бути проблемою. Тому необхідно постійно контролювати 
стабільності інтенсивності радіаційного поля в контрольній точці 
реакційної камери. З цією метою на установці передбачено окремий 
канал радіаційного контролю за гальмівними випромінюваннями.

У радіаційних технологіях зазвичай після попередніх розрахунків 
здійснюють вимірювання фактичного розподілу доз на спеціальних 
зразках-фантомах. Було доцільно скористатися таким методом і для 
дозиметрії опромінення полімербетону. Чисто теоретично визначити 
цей параметр неможливо. У процесі полімеризації обов’язково будуть 
змінюватися фізичні характеристики опромінюваних зразків, що при
зведе до помилок у визначенні реальних поглинутих доз. Було здійсне
но пошук оптимальних методів дозиметрії розподілу поглинутих доз у 
товщі твердих зразків. Досліджувалися різні методи дозиметрії -  роз
рахунковий, хімічний, плівкова дозиметрія тощо. У більшості вони ви
являлись малопридатними через складність або високу вартість реалі
зації. З попередніх аналізів стала зрозуміла неприйнятність чисто тео
ретичного визначення цього параметра.

Виходячи з техніко-економічних вимог було створено датчик роз
поділу поглинутих доз досить простої конструкції, що відповідає бі
льшості поставлених метрологічних вимог. Для опромінення зразків з 
цементного каменю датчик виготовлено з алюмінію -  конструкційного 
матеріалу із щільністю 2,7 г/см3, близькою до щільності зразків із 
цементного каменю (рис. 1.28).

Датчик-фантом має стандартизовані з іншими зразками цього типу 
розміри і складається з двох притертих половинок, скріплених уздовж 
ходу пучка.

Для візуалізації інформації про розподіл поглинутої дози по гли
бині зразка використовується плівковий дозиметр. Плівка затискається 
між половинками датчика. Можна показати, що це є коректним мето
дом контролю розподілу поглинутої енергії в зразку, що опромінюєть
ся пучком прискорених електронів. У пучку практично немає електро
нів, які б рухались паралельно і прямолінійно вздовж напрямку пере
міщення пучка.
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№

Плівка-дозиметр

“ її

т

H J  j  J J . L I 1 M J  ІЛ Ш Ш Ш Я
-► Доза по глибині

Глибина опромінення

Рис. 1.28. Схема зразка-фантома 
для дозиметрії опромінених стандартизованих полімербетонів.

З цього випливає, що візу
альне потемніння плівкового 
дозиметра фактично відобра
жає картину розподілу погли
нутої матеріалом енергії ви
промінювання вздовж осі дат
чика. На рис. 1.29 наведено фо
то дозиметра-свідка за розподі
лом дози в матеріалі фантома 
(див. рис. 1.28), опроміненого з 
двох сторін. З нього видно реа-

25

Рис. 1.29. Фото плівкового дозиметра- 
свідка при двосторонньому опроміненні 
фантома (див. рис. 1.28) електронами 
4 МеВ.

льнии розподіл поглинутої дози при односторонньому опромінюванні 
електронами 4 МеВ. При двосторонньому опроміненні цього фантома 
потемніння дозиметричної плівки (а значить, і велична поглинутої дози) 
нерівномірне (за даними спектрофотометрії нерівномірність дози 
вздовж осі дозиметра ± 20 %, менше -  в центральній частині зразка). З 
урахуванням запасу по щільності матеріалу дозиметра (2,7 у порівнянні 
з 2,5 у бетоні) реально в бетоні цей розподіл буде більш рівномірний.

Такі вимірювання здійснювались з метою калібрування електрон
них засобів технологічної дозиметрії установки перед початком опро
мінення партій зразків. Тому далі дозиметрія процесу здійснювалась
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уже тільки електронними засобами та постійним контролем радіацій
ного поля в контрольній точці радіаційної камери установки, як це бу
ло показано на рис. 1.27.

Цей метод дозиметрії реалізовано також і для габаритних зразків. 
Для масивних виробів діють додаткові вимоги до технології опромі
нювання. У процесах радіаційно-стимульованої полімеризації мономе
рів у крупногабаритних бетонних виробах фактична функція розподілу 
поглинутих доз повинна мати максимум у шарах бетону, насичених 
мономерами. У нашому випадку була відсутня інформація про розпо
діл щільності в наданих зразках. Тому метод зразків-фантомів було 
поширено й використано для дозиметрії полімербетонних виробів 
завтовшки до 150 мм. Дозиметричні фантоми для врахування зміни фі
зичних характеристик матеріалу в процесі опромінювання було виго
товлено з контрольних зразків бетонних виробів, що повністю іденти
чні піддослідній партії цих виробів. Фото фантома наведено на 
рис. 1.30.

Рис. 1.30. Дозиметричний фантом для радіаційних вимірювань при опромі
ненні великих мас бетонних виробів. На задньому плані -  вимірювальний 
планшет системи технологічної дозиметрії установки.

Підготовка фантома складалася у відповідній шліфовці поверхні 
полімербетонних зразків у місцях розташування плівкових дозиметрів. 
При шліфовці було вжито заходи щодо максимального заповнення 
нерівностей притертої поверхні матеріалом, з якого виготовлені зразки 
(цементом). У результаті було отримано щільне прилягання вказаних 
поверхонь і мінімальне спотворення отриманих результатів. Одночас
но з цією ж метою емітанс пучка було максимально збільшено таким 
чином, що в пучку практично відсутні електрони, які б рухались пара
лельно і прямолінійно вздовж напрямку переміщення пучка.
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Для візуалізації інформації про розподіл поглинутої дози по гли
бині зразка використовували атестований плівковий дозиметр СФ05-50 
російського виробництва. Плівка затискається між притертими повер
хнями фантомів. Після опромінювання візуальне потемніння плівково
го дозиметра фактично відображає картину розподілу поглинутої ма
теріалом енергії електронів уздовж осі бетонного зразка. Послідовним 
підбором режимів опромінювання і корекцією конфігурації радіацій
ного поля в реакційній камері вдалося отримати необхідний розподіл 
поглинутих доз у товщі матеріалу, що добре видно на плівках-свідках. 
На рис. 131 наведено схему цього фантома та фото дозиметра-свідка.

Плівка-дозимстр

E Z 1

Рис. 1.31. Схема фантома-дозиметра крупних виробів з РМПБ. На фото 
внизу -  плівковий дозиметр-свідок. Потемніння пропорційне поглинутій 
дозі випромінювання.

Видно, що за рахунок двостороннього опромінення поглинута доза 
від пучка електронів 4 МеВ розподілена в товщі матеріалу симетрично 
вздовж осі бетонного зразка: зліва -  на відстані 120 см від випускного 
вікна прискорювача, справа -  на відстані 145 см від випускного вікна. 
Поглинуті дози, як і планувалось, знаходяться в приповерхневих шарах 
бетонних зразків, на глибинах максимального проникнення (насичен
ня) бетону оліґомерами.

5-14-459 65



Такий дозиметр-фантом, як і стандартні зразки піддослідних виро
бів з РМПБ, має масу понад 36 кг, що суттєво перевищує можливості 
транспортної лінії установки (максимально - 10 кг); та і форма зразків 
не відповідає технічним вимогам операційного конвеєра. Тому елемен
ти транспортної лінії було відповідно доопрацьовано, з урахуванням 
також і раніше вказаних специфічних вимог, які визначаються реально 
необхідною точністю метрології та номенклатурою опромінюваних 
виробів.

У результаті модернізації на радіаційній установці ІЯД для етапу 
технологічної розробки та випробувань стандартизованих у будівель
ній галузі дослідних зразків з РМПБ було підготовлено потужну тран
спортну лінію подачі партіями експериментальних матеріалів і бетон
них виробів у реакційну камеру для опромінення. В її удосконаленій 
конструкції максимально враховано технічні потреби й додаткові ви
моги радіаційних технологій. Створено конструкції спеціальних при
строїв, фактично оригінальну транспортну тару, за допомогою якої на
бір зразків можна було встановити в транспортну лінію й подати до 
реакційної камери.

При" розробці пристроїв використано стільниковий принцип побу
дови. Його конструкція забезпечує розміщення групи дослідних зраз
ків таким чином, що кожен з них має контакт з металом рамки касети- 
заземлення через конструкції транспортної лінії (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Касети для радіаційної обробки стандартизованих зразків 
композитного матеріалу з цементного каменю.

Таке обладнання надало можливості масового опромінення стан
дартизованих зразків з модифікованого цементного каменю для дослі
джень процесів радіаційно-ініційованої модифікації цементуючих си
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стем. Одночасно на такому пристрої можна встановлювати до 250 зра
зків й опромінювати їх різними дозами. У кожному планшеті обо
в’язково встановлювався контрольний дозиметр поглинутої дози. 
Планшети закріплювались на відповідні вузли операційного конвеєра і 
переміщувались у зону опромінювання. Подальша тривала експлуата
ція цієї конструкції підтвердила, що виконано всі необхідні вимоги 
щодо радіаційної обробки прискореними електронами партій зразків з 
мономерів, олігомерів та виробів з РМПБ.

1.6.2. Технологія радіаційної обробки виробів з РМПБ

Модернізація вузлів радіаційної установи ІЯД надала можливість 
здійснення прогресивного конвеєрного методу досліджень, як це пока
зано на рис. 1.33.

Р а д і а ц і й н а  у с т а н о в к а  С Р Г  і Щ  НАН У к р а ї н и

Площадка завамтаженмя-розвантаження продукції

г — -І І--------1 ШЬ- І- -

Рис. 1.33. Конвеєрна технологія випробувань і досліджень РМПБ:
СФП -  система формування поля; СТД -  система технологічної дозиметрії; 
СРТ -  сектор радіаційних технологій.

Піддослідні зразки без зупинки установки комплектувались і по
давались на радіаційну обробку (рис. 1.34).

Досвід експериментальної експлуатації установки підтвердив її 
ефективність і можливість здійснення широкого кола наукових і прак
тичних робіт при створення цементуючих систем нового покоління для 
відповідальних промислових об’єктів.
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Рис. 1.34. Технологічний процес опромінювання виробів з РМПБ.

1.6.3. Результати

Дослідження структури радіаційно-модифікованого бетону. До
слідження характеристики нового РМПБ здійснювались в атестованих 
лабораторіях Науково-дослідного інституту будівельного виробництва 
(НДІБВ) Держбуду України та ІХВМС НАН України за методиками, 
стандартизованими для галузі будівельних матеріалів.

На знімках, отриманих з використанням методу сканувальної еле
ктронної мікроскопії (СЕМ) поверхні сколу цементного каменю, наси
ченого сумішшю вінілгептаметилциклотетрасилоксану та опромінено
го потоком електронів дозою 50 кГр, добре видно кристали гідроокси
ду кальцію, краї яких розмиті (рис. 1.35). Даний факт свідчить, що піс
ля опромінення утворилась хімічна взаємодія між компонентами цеме
нтного каменю і хімічними компонентами композиції силіконів. Поді
бна картина не є характерною для зразків зі звичайного бетону, і це до
водить, що радіаційно-модифікований бетон має щільну й однорідну 
структуру, близьку до природного каменю.

За допомогою зондового мікроаналізу було визначено розподіл 
хімічних елементів по поверхні кристала гідрооксиду кальцію, краї 
якого розмиті (рис. 1.36). Видно, що в перехідному (розмитому на фо
тографії) шарі кристалічного утворення (зона Б) вміст кальцію вище, 
ніж у цементній масі, що його оточує (зона В), але нижче, ніж у 
центральній частині відколка кристала (зона А).



ч.     f. . .——.——■--------    ".t
ЗО мкм 20 мкм

а б
Рис. 1.35. Фотографії мікроструктури цементних зразків: 

а -  контрольного; б -  насиченого силіконовими сумішами 
та опроміненого дозою 50 кГр.

Рис. 1.36. Розподіл хімічних елементів по поверхні відколка кристала:
1 -  кальцій; 2 -  кремній; 3 -  кисень; 4 -  алюміній.

При цьому концентрація кремнію в перехідній зоні (Б) мінімальна. 
Нерівномірний розподіл кремнію на поверхні, що зондується, може 
бути обумовлений не лише заповненням пор і мікротріщин імпрегную-
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чим складом органосилоксанів, але і його хроматографічним (через ра- 
діаційно-стимульовані хімічні зв’язки) розділенням по товщині цемен
тного каменю. Помітно накопичення компонентів імпрегнуючої суміші 
по активній поверхні цементного каменю біля поверхні кристалів 
Са(ОН)2 та протікання реакції (і), що й призводить до утворення пере
хідної зони Б.

Загальним для радіаційної обробки полімербетону є закономірне 
зниження сумарної долі кальцію і підвищення вмісту кремнію (табл. 1.5).

Таблиця 1.5. Усереднений хімічний елементний аналіз 
складу поверхні відколка цементних зразків

Композиція
Доза,
кГр

Елементний склад, мас. %
О Mg А1 Si К Са

Контрольні немодифі- 
ковані бетонні зразки

50 44,90 0,49 1,35 6,85 0,88 39,21

Вінілгептаметилцикло-
тетрасилоксанова
суміш

50 47,27 0,39 1,44 9,36 0,51 35,27

Октаметилцикло-
тетрасилоксанова
суміш

200 50,91 0,47 1,35 7,75 0,52 34,07

Олігометилгідрид- 
силоксанова суміш

50 47,03 0,42 1,27 10,08 0,55 32,26

Це підтвердило, що запропонований перехід від використання ме- 
тилакрилатних мономерів до кремнійорганічних радіаційно-чутливих 
сполук є правильним шляхом відновлення виробництва РМПБ. Це ви
правдано з точки зору досягнення більш високих показників нових ти
пів РМПБ при насиченні цементного каменю силіконовими рідинами 
та подальшого радіаційно-стимульованого хімічного приєднання до 
суміші інших конкрецій бетону. При цьому вихідні характеристики бе
тонних сумішей (головний сумнів опонентів РМПБ) суттєвих змін не 
мають. Елементний аналіз показав, що істотних змін вмісту кисню та 
алюмінію в зонах А-Б-В не відбувається (див рис. 1.36). Усереднений 
хімічний елементний аналіз поверхні відколків у насичених і опромі
нених зразках свідчить, що вміст кисню закономірно зростає лише за
вдяки наявності цього елемента в молекулах силіконів.

Гідрофобність поверхні зразків контрольних і радіаційно-модифі- 
кованого цементного каменю оцінювали за методикою вимірювання
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величини крайового кута змочування. Ступінь змочування цементного 
каменю водою визначали відношенням між адгезією рідини до твердо
го тіла і когезією самої рідини. Згідно з законом Юнга і формулою 
Елтона це відношення характеризується крайовим кутом змочування, 
що утворюється поверхнею краплі води з поверхнею цементного каме
ню. На основу цементного циліндра за допомогою мікрошприца нано
сили краплю води (0,05 см3). Після встановлення рівноваги поверхню з 
краплею фотографували. За допомогою програмного комплексу 
AutoCAD на отриманому зображенні краплі будували дотичні 
(рис. 1.37) та вимірювали крайовий кут. Для контрольних цементних 
зразків він становив 53°.

Рис. 1.37. Вимірювання показника гідрофобності поверхні нового РМПБ.

Дослідження свідчать, що для кожної групи силоксанів існує 
область поглинутих доз, при яких утворюють на цементному камені по
криття, що мають високі гідрофобні властивості. На рис. 1.37 наведено 
мікрофотографію краплі на поверхні радіаційно-модифікованого каме
ню. Видно, що на поверхні РМПБ крайовий кут змочування більше 140° 
(крапля практично не розтікається і не змочує поверхню), у той час як на 
поверхні звичайного цементного каменю він становив 50 - 53°.

Довговічність бетону згідно з діючими стандартами характеризу
ється комплексом показників, до яких відносять міцність, морозостій
кість, водонепроникність, водопоглинення, стиранність. Ці показники 
були виміряні згідно з діючими стандартами.

У діючих стандартах здатність бетону протистояти проникненню в 
його товщу води визначається таким показником, як його водонепро
никність (W) і водопоглинення. Згідно з рекомендаціями стандартів

71



цей показник повинен визначатися в порівнянні з маркою типового бе
тону W2 найнижчої якості. Досліджені за цими стандартами показники 
наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6. Показники бетонів

Зразки 
(висота зразка, см)

Проектна марка 
по водонепроникності

Фактична марка 
по водонепроникності

Типовий бетон 3 
контрольної партії (10) W2 W2

РМПБ із суміші 
силоксанів № 1(15) W2 W6

РМПБ із суміші 
силоксанів № 2(15) W2 W6

РМПБ із суміші 
силоксанів № 3(15) W2 W8

У стандартизованих випробуваннях РМПБ за новими технологія
ми витримали 200 циклів заморожування-відтаювання. Контрольні 
зразки із звичайного бетону не витримують 100 циклів.

Результати вимірювань показника водонепроникності та межі міц
ності на стискання нового РМПБ наведено в табл. 1.7.

Таблиця 1.7. Водонепроникність

Зразки Водопоглинення 
бетону, %

Міцність при стиску 
зразків бетону, МПа

РМПБ суміш № 1 0,28 30
РМПБ суміш № 2 0,33 31
РМПБ суміш № 3 0,05 23
Контрольні непросочені 
бетонні зразки

1,60 23

Результати стандартизованих вимірювань технологічних і експлу
атаційних показників нових РМПБ наведено в табл. 1.8.

Визначення середньої густини бетонів як контрольних так і нових 
РМПБ показує, що модифікування мало впливає на цей показник і він 
знаходиться в межах, характерних для важких бетонів.

Результати випробувань промислових виробів, радіаційно-модифі- 
кованих за новою технологією, наведено в табл. 1.9- 1.11.
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Таблиця 1.8. Показники РМПК

Композиція
П

ов
ер

хн
я 

ст
ир

ан
ня

, 
см

2

Вт
ра

та
 

ви
со

ти
 

зр
аз

ко
м 

пі
сл
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го
 

ст
ир

ан
ня

, 
см

Маса зразків, г

С
та

ра
нн

іс
ть

,
г/

см
2

до
випробувань

після
випробувань

Контрольний
зразок 49,8 0,06 838 827 0,2

Зразок РМПБ 
№ 1 50,3 0,11 840 832 0,2

Зразок РМПБ 
№ 2 49,6 0,15 847 832 0,3

Зразок РМПБ 
№ 3 49,9 0,10 815 803 0,2

Таблиця 1.9. Показники випробувань бетонних виробів

Виріб

Міцність на стискання, RcT, МПа
Руйнівний метод Неруйнівний метод

контрольний оброблений контрольний обробле
ний

Виріб тротуар
ний неармова- 
ний

41 57 39 50,5

Лоток водовід
відний - - 28 35

Бортовий
камінь - - 32 50

Таблиця 1.10. Показники випробувань бетонних виробів

Виріб
Крайовий кут 

0 ° ,г
зволоження
рад Водопоглинення, %

контрольний оброблений контрольний оброблений
Тротуарна
плитка 53 105 2,67 0,39

Лоток
водовідвідний 53 115 4,31 0,63

Бортовий
камінь 52 103 4,59 1,99
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Таблиця 1.11. Показники випробувань бетонних виробів

Виріб

Глибина руйнування зразків бетону 
під дією розчину соляної кислоти, см

10 %-й розчин 20 %-й розчин
контрольний оброблений контрольний оброблений

Тротуарна
плитка 1,1 0,6 1,2 0,7

Лоток водовід
відний 0,9 0,4 1,2 0,6

Бортовий
камінь 1,3 0,3 1,8 1,0

Таким чином, можна сформулювати наступні висновки:
1. Розроблено нову сучасну методику виробництва радіаційно- 

модифікованого полімербетону, вільну від технологічних та екологічних 
проблем і розраховану на використання сучасної доступної техніки.

2. Отримано зразки нового РМПБ і визначено їхні фізико- 
механічні властивості: міцність на стискання, водонепроникність, хімі
чну та морозостійкість, а також вплив на гідрофобність поверхні виро
бів з цементу.

3. Показано, що створена гнучка технологія, яка дозволяє простим 
шляхом забезпечити отримання РМПБ з властивостями, що максима
льно відповідають потребам його застосування.

4. Практично доведено, що радіаційно-хімічна модифікація зви
чайних бетонів (навіть низьких класів) силіконовими мономерами та 
їхніми сумішами з подальшою радіаційною обробкою підвищує їхню 
міцність залежно від типу мономерів і складу композиції майже в 
1,5 рази, їхню марку по водонепроникності в 2 - 3 рази, морозостій
кість в 2 рази порівняно з контрольними аналогічними бетонами, але 
які не були оброблені. Нова технологія забезпечує підвищені експлуа
таційні властивості і довговічність радіаційно-хімічно модифікованих 
бетонів.

5. Доведено, що при радіаційній модифікації відбувається хімічне 
прищеплення силоксанового мономера до поверхні цементного каме
ню за рахунок взаємодії метальних груп із гідроксильними групами 
гідроксиду кальцію, що входить до складу цементного каменю.

6. Доведено, що при радіаційній модифікації відбувається різке 
зменшення водопоглинення бетону. Досягнутий ефект пояснюється 
кольматацією пор органічними речовинами (силіконами) та їхнім гід- 
рофобізуючим ефектом, що сприяє значному зменшенню водопогли
нення бетону.
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7. Реалізовано технологічну схему радіаційної обробки на проми
слових прискорювачах і на практиці доведено технологічну перевагу 
опромінення пучком електронів мегавольтних енергій.

8. Для впровадження нових РМПБ немає необхідності створювати 
спеціальні рецепти бетонних сумішей. Базою для них можуть бути ви
роби з типового бетону, навіть невисокої якості, який після радіаційно- 
хімічної модифікації набуває високих експлуатаційних властивостей. 
Покращувати можна будь-які готові вироби з типового бетону. Ефек
тивність використання нової технології зростає при використанні 
низькосортного бетону. Чим більша проникність бетону, тим вища 
ефективність його радіаційно-хімічної модифікації.

9. Радіаційно-хімічний захист бетонних виробів забезпечує підви
щення їхньої стійкості до дії розчину НС1 в 2 - 4 рази.

10. У переліку силіконових модифікуючих органосилоксанів для 
РМПБ створено такі суміші, які після радіаційної обробки забезпечу
ють захист бетону від проникнення води та підвищують його експлуа
таційну стійкість до радіації і можуть бути основою створення бетон
них виробів для переробки та зберігання радіоактивних матеріалів, 
агресивних рідин, радіоактивних відходів.

1.7. Д ослідж ення ш ляхів використання радіаційних технологій  
для утилізації пром ислових відходів і знош ених гумових виробів

Економічний прогрес цивілізації супроводжується збільшенням 
обсягів виробництва і споживання різних виробів з гуми. Наприклад, у 
2000 р. обсяг тільки зношеної автогуми перевищив 7 млн т. Зношені 
шини, що вийшли з експлуатації, є джерелом тривалого забруднення 
навколишнього середовища: не піддаються біологічному розкладанню, 
вогненебезпечні (у разі займання погасити їх достатньо складно), вони 
є ідеальним місцем розмноження гризунів, комах і служать джерелом 
інфекційних захворювань.

В Європі обсяг їхньої переробки методом подрібнення не переви
щує 10 %. Велика частина зібраних шин (20 %) використовується як 
паливо. Враховуючи принципово низьку ефективність теплових енер- 
гогенеруючих установок, неважко бачити, що спалювання є не най
ефективнішим способом утилізації гуми.

Більш перспективним напрямком є отримання дефіцитної сирови
ни для виробництва нових гумових виробів із зношеної гуми і відходів 
їхнього виробництва. В усьому світі створення ефективних технологій 
переробки відходів та зношеної гуми вважається привабливою і перс
пективною задачею. Такі технології завжди актуальні, оскільки одно
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часно вирішують проблеми захисту навколишнього середовища.
Економічними стимулами розвитку цих методів у більшості країн 

є їхня сировинна залежність та необхідність зниження собівартості ви
робленої продукції. Для України, наприклад, однією з найважливіших 
проблем є пошук шляхів повернення в господарський оборот бутилка
учуку -  основного (імпортованого) компонента промислових і побуто
вих гумових виробів.

Бутилкаучук є основним зв’язуючим компонентом у виробництві 
різних технічних виробів з гуми (медичні вироби, автомобільні шини, 
камери, діафрагми тощо), а також різноманітних будівельних гермети
зуючих та клеючих мастик і матеріалів. Бутилкаучук отримується на 
нафтоперегонних заводах із різних фракцій нафти і завжди належав до 
цінної сировини гумової промисловості.

Останнім часом через відсутність достатньої кількості промисло
вих запасів нафти і зростання цін на імпортовану нафтову сировину 
виробництво замінювачів бутилкаучуку стало важливим економічно 
виправданим і перспективним напрямком. Одним із можливих заміню
вачів бутилкаучуку є бутилрегенерат -  сировина, отримана в результа
ті переробки відходів гумової промисловості та відпрацьованої бутил- 
каучукової гуми. Слід зазначити, що гумові відходи утворюються на 
всіх етапах виробництва та експлуатації гумових виробів. У складі 
таких відходів міститься полімерна сировина, волокна, наповнювачі. 
Після регенерації їх можна використовувати як сировину для виробни
цтва. Окрім того, наприклад, переробка і господарче використання від
працьованих гумових виробів, у першу чергу автомобільних шин, має 
не тільки важливе економічне, а й екологічне значення. З урахуванням 
надзвичайно великих об’ємів вироблених і відпрацьованих гумових 
виробів (автошини, приводні вентиляторні паси, конвейєрні стрічки, 
електротехнічні та інші вироби) можна стверджувати, що їхнє повтор
не використання дозволить формувати потужний промисловий резерв 
бутилкаучукової сировини.

З відомих методів радіаційний метод регенерації гуми має ряд сут
тєвих економічних і екологічних переваг. Тут низькі енергетичні затра
ти, не потрібно застосовувати хімічні реагенти, виключається забруд
нення навколишнього середовища. До того ж радіаційний метод дає 
змогу отримувати продукт більш високої якості. Це і визначає зацікав
леність технологів щодо його широкого промислового використання.

Дослідження проводились для технологічного процесу, що склада
ється з трьох стадій: подрібнення відходів (будь-яким способом); 
опромінення гуми прискореними електронами; механічна обробка ре
генерату у відповідності з ТУ на продукцію.
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Використовувалися виробничі відходи бутилкаучукової гуми ВО 
«Біл оцерківщина».

Дана робота мала на меті виявлення оптимальних умов опромі
нення, дослідження показників радіаційної деструкції бутилкаучуко- 
вих гум, зміни їхніх властивостей під дією іонізуючих випромінювань, 
а також побічних ефектів.

Було встановлено, що бутилкаучук являє собою сополімер ізобу
тилену (95 - 99 %) та ізопрену (1 - 2 %). У складі бутилкаучукової гуми 
визначено велику кількість наповнювачів, є вулканізуючі агенти 
(алкілфенолоформальдегідні смоли, сірка), активатори та ін. Теоретич
но відомо, що саме для таких сумішей радіаційна стійкість визначаєть
ся наявністю в макромолекулах бутилкаучуку четвертинного атома ву
глецю в кільці ізобутилену. Під впливом іонізуючого випромінювання 
в обробленій гумі з високою ефективністю утворюється вініліденова 
ненасиченість. Поскільки ненасиченість ізопренового типу при цьому 
практично не змінюється, то загальна кількість подвійних зв’язків мо
дифікованого радіацією бутилрегенерату буде перевищувати кількість 
подвійних зв’язків вхідної гуми.

У результаті експериментальних досліджень радіаційно-хімічний 
вихід G (розрив зв’язків у бутилкаучуковому вулканізаті) був оцінений 
величиною 1,8 при поглинутій дозі 100 кГр.

Властивості радіаційно-модифікованого бутилрегенерату

Рівновісний ступінь набухання, од. 400 - 420
Хлороформенний екстракт, % 35 - 40
В’язкість на Муні 15-50

Склад бутилрегенерату

На 100 м.ч. 
каучуку Масова доля.

Бутилкаучук 95,0 54,65
Каучук 5,0 2,88
Наірит 3,0 1,73
Смола 6,8 3,91
Білила цинкові 3,0 1,73
Стеарин 3,0 1,73
Масло ПМ 8,0 4,60
Вуглець 50,0 28,77
Всього 173,8 100,0
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Випробування гумових діафрагм, виготовлених з використанням 
до 20 % від маси модифікованого радіацією бутилрегенерату показали, 
що за показниками міцності вони практично не відрізняються від діа
фрагм з натуральної сировини.

Контроль за деструкцією опромінених гумових відходів здійсню
вався різними методами. Пластоеластичні властивості опроміненого 
матеріалу вимірювалися для різних поглинутих доз. Цей показник має 
велике значення, тому що свідчить про те, в якій мірі при радіаційній 
модифікації досягається основна ціль -  перетворення еластичної гуми 
в пластичний продукт.

Для оцінки величини деструкції з регенерату виділявся: ацетоно
вий екстракт, в якому з регенерату екстрагується основна маса органі
чних речовин (пластифікатори, антиоксиданти), що не входять у вул
канізаційну сітку регенеруючої гуми; хлороформенний екстракт, що 
дає змогу визначити кількість каучукового вуглецю, який досягає тако
го ступеня деструкції, при якій він стає розчинним у вуглеводних роз
чинниках.

Для оптимізації технологічного процесу було експериментально 
встановлено залежність величини зміни вулканізаційних зв’язків від 
поглинутої дози опромінення (рис. 1.38).

Деструкція, %

Рис. 1.38. Залежність деструкції вулканізаційних зв’язків від величини 
поглинутої дози опромінення: 1 -  смоляний вулканізат на основі бутилкау
чуку; 2 -  сірчаний вулканізат на основі бутилкаучуку.

У дослідженнях було встановлено, що в радіаційному процесі з 
використанням високоенергетичних електронів відбувається часткова 
деструкція поперечних зв’язків у вулканізаті. При цьому руйнуються
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переважно слабкі (гнучкі) вулканізаційні зв’язки (типу полісульфідні, 
смоляні). Одночасно було встановлено, що при відповідному виборі 
дози опромінення зберігаються і навіть зміцнюються хімічно міцні 
(С -  С) зв’язки типу каучук -  каучук, моно- і дисульфідні зв’язки, які 
відповідають за стійкість полімеру до процесів старіння (наприклад, 
теплового).

Дослідження показали, що відходи, модифіковані радіацією доза
ми 50 - 100 кГр і використані як бутилкаучукові компоненти, дають 
змогу виробляти рулонний покрівельний чи гідроізоляційний матеріал 
без використання натурального бутилкаучуку. При цьому одночасно 
покращуються технологічні властивості полімерної маси. У проведе
них дослідженнях було показано важливість оптимального вибору до
зи опромінення та режиму променевої обробки матеріалу. Тут необ
хідно забезпечити оптимальне співвідношення між величиною і розпо
ділом в об’ємі матеріалу поглинутої дози опромінення й економічно та 
технічно виправданим режимом роботи установки (прискорювача, 
транспортної системи та інших факторів).

При дослідженнях і промислових випробовуваннях визначення 
оптимальних умов радіаційної обробки проводились за допомогою ме
тодів технологічної дозиметрії.

Для цього використовувались: засоби вимірювання та індикатори 
дози радіаційної обробки типові для ДП «Радма»; засоби контролю 
параметрів роботи прискорювача електронів ИЛУ-6 (датчики струму 
пучка, енергії пучка, швидкості транспортної системи).

Робочими дозиметрами були стандартні зразки поглинутої 
дози фотонного та електронного випромінювань СО ПД/Ф/-5/150Г СО 
4447-88. Як додатковий засіб вимірювання поглинутої дози використо
вувався нестандартний плівковий дозиметр ДПЦ-10/100 власного ви
готовлення. Отримані результати було використано при реалізації в ДП 
«Радма» дослідно-промислових процесів радіаційної обробки відходів 
бутилкаучуку різної товщини.

Опромінювання проводили йегавольтними електронами на при
скорювачі ИЛУ-6 в інтервалі доз 100- 300кГр, з потужністю дози 
20 кГр/протяжку. Зразки масою 80 - 120 г і товщиною 0,5 см при опро
мінюванні розміщувались у спеціальній герметичній кюветі об’ємом 
500 см3.

Якісний та кількісний аналіз продуктів радіаційно-хімічної де
струкції гуми під впливом електронної обробки проводився методами 
газової хроматографії. Розділення газоподібних продуктів проводили 
на приладі ЛХМ-8МД з детектором по теплопровідності. Газоносієм 
служив гелій. Використовувались колонки з NaX (1 = 2 м), сілікогелем
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( 1 = 1  м), а також із скваланом, нанесеним на хроматин (10 %) марки 
N-AW-HMPS (1 = 1 м).

Концентрація компонентів визначалась за площею піків на хрома- 
тограмі. Як стандартна речовина використовувався метан. Обчислення 
вмісту продуктів радіолізу проводились за формулами радіаційно- 
хімічних виходів.

У дослідженнях особливу увагу було надано проблемі виявлення 
летючих фракцій радіаційно-хімічних реакцій під дією опромінення. 
Важливо було встановити їхню величину й оцінити практичну важли
вість для реалізації промислової технології радіаційної регенерації 
бутилкаучуку.

На хроматограмах розділення продуктів радіолізу при кімнатній 
температурі фіксуються компоненти повітря (азоту і кисню), піки вод
ню, метану і сліди оксиду вуглецю. Установлено також присутність у 
летючих продуктах ізобутану, СОг. У табл. 1.12 наведено дані щодо 
встановлених концентрацій основних летючих продуктів радіолізу СН4 
та Н2 (моль/г), радіаційно-хімічні виходи продуктів GT (у молекулах 
100 еВ поглинутої енергії), а також результати розрахунку об’єму ви
далених летючих продуктів (у м3/1 т бутилрегенерату).

Таблиця 1.12. Значення концентрацій і радіаційно-хімічних виходів 
продуктів радіолізу відходів гуми (доза ЗО кГр)

Вид
випромінювання

П
ро

ду
кт

G,
молек./ІОО еВ

Концентрація, 
105 моль/г г/т м3/т

Партія 1
СН4 0,090 0,304 48,6 0,068

Прискорені
електрони

н2 0,37 1,17 23,4 0,262
Изо-
с4н8

0,090 0,009 67,2 0,095

СО 0,32 0,24 20,25 0,226
со2 0,13 0,056 23,0 0,242

Дослідження довели, що при радіаційних методах регенерації бу
тилкаучуку з гумових відходів шкідливі та летючі фрагменти радіолізу 
утворюються в дуже малих кількостях і не становлять ніякої небезпеки 
для навколишнього середовища. Було доведено переваґу технології 
радіаційно-хімічної регенерації відходів та відпрацьованої гуми при
скореними електронами в порівнянні з іншими (наприклад, термоме
ханічними) технологіями. За результатами досліджень можна зробити 
наступні висновки.
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В оптимальному режимі обробки процес регенерації під дією при
скорених електронів відбувається одночасно в усій товщині опромі
нюваного матеріалу. За рахунок цього забезпечується найбільш висока 
(у порівнянні з іншими технологіями) однорідність властивостей реге
нерату. Радіаційний процес дає змогу практично повністю виключити 
залишки від переробки.

Для ефективної реалізації радіаційної технології важливо оптима
льно вибрати метод опромінення та поглинуті дози. При виконанні цих 
вимог отримується бутилрегенерат -  сировина з найбільш високими 
показниками.

Модифікований радіацією бутилрегенерат має більш високу міц
ність і вже в процесі регенерації може бути отриманий з будь-якими 
бажаними пластоеластичними властивостями. За своїм складом реге
нерат близький до натуральної гуми. Вироби, виготовлені із застосу
ванням такого регенерату, своїми властивостями практично не посту
паються виробам із натурального бутилкаучуку.

У результаті досліджень з ’явилася повна поінформованість про 
дозові вимоги до такого промислового процесу, можна точно визначи
ти оптимальні характеристики джерела випромінювань та всі необхідні 
параметри технологічного процесу.

Об’єктивно було доведено, що опромінення є дуже ефективним 
методом регенерації бутилкаучуку у відпрацьованих гумах (рис. 1.39). 
На фото видно, що після променевої обробки мегавольтными електро
нами стара автогума перетворюється в пластичну масу, придатну для 
повторного використання.

Рис. 1.39. Зношена автогума після пікохвильової обробки 
(стає м’якою і пластичною).
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Перспективність променевої регенерації визначається високою 
актуальністю нових високотехнологічних процесів виробництва гумо
вих виробів з дешевої сировини.

Практичні результати від таких розробок можуть бути отримані 
тільки за умови створення відповідної технічної бази для здійснення 
процесів регенерації. Це найбільш принципове питання, так як техно
логічні схеми та техніка для наступних хіміко-технологічних етапів 
добре відомі і мало чим відрізняються від звичайної техніки для хіміч
ного виробництва гумових виробів. При вирішенні цих питань і нова 
технологія, і отриманий регенерат можуть бути використані на типо
вих виробництвах гумових виробів.

Тому планами науково-технічних заходів ІЯД у цілях сприяння 
промисловому застосуванню радіаційної регенерації бутилкаучуку бу
ла передбачена розробка нового покоління технологічних установок, 
розрахованих на переробку промислових обсягів зношеної гуми і від
ходів виробництва.

З цією метою були проведені технологічні дослідження і констру
кторські розробки, що завершилися створенням пілотного зразка такої 
установки. Її особливістю є вибір енергії випромінювання і спосіб фо
рмування радіаційних полів великих об’ємів. Останнє ставить цю 
установку поза конкуренцією в частині спрощення попередніх опера
цій підготовки сировини до обробки. Завдяки використанню оригіна
льних технічних рішень у конструкції установки, на ній можна оброб
ляти утилізовану сировину великих габаритів, наприклад у вигляді па
кетів зношених виробів.

Склад технічних засобів нової установки максимально використо
вує готові промислові вузли, а в її конструкції передбачено заходи що
до зниження вартості споруди. Комплекс прийнятих технічних рішень 
зробив установку ІЯД доступною для повторення на промислових під
приємствах. Вона може бути основою створення нового покоління 
технічних засобів для потреб гумотехнічної промисловості.

Відсутність стічних вод при реалізації технології радіаційної реге
нерації, висока ефективність на прискорювачах штатних засобів очист
ки повітря і знешкодження газоподібних викидів забезпечує найбільш 
високу екологічну чистоту виробництва.

Енерговитрати, у порівнянні з традиційними технологіями регене
рації, при електронно-променевій переробці в 5 - 6 раз менші, що ста
вить радіаційну технологію поза межами конкуренції.

Спираючись на радіаційну регенерацію, як промисловий засіб ви
робництва дешевої бутилкаучукової сировини, можна частково чи по
вністю забезпечити підприємства цим важливим компонентом вироб
ництва гуми.
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Низька ціна отриманої сировини дає змогу виробляти не тільки 
більш дешеві гумові вироби, а також оригінальні вітчизняні будівельні 
матеріали, герметики, мастики з унікальними властивостями. Це до
зволить розширити асортимент вітчизняних м ’яких покрівельних і гід
роізоляційних матеріалів для потреб будівництва, ремонту комуналь
ного майна, антикорозійного покриття стальних підземних трубо
проводів.

Висновки

1. Перспективи розвитку та використання радіаційних техно
логій. У монографії викладено результати найбільш значимих досяг
нень ІЯД в галузі практичного використання радіації для потреб виро
бництва, медицини та вирішення соціальних проблем. Вони розроблені 
на існуючій в ІЯД радіаційній техніці з іонізуючими випромінювання
ми середніх енергій.

Перспектива розвитку радіаційних технологій в ІЯД пов’язана з 
подальшим розширенням переліку технологій на існуючій техніці та 
створенням нових радіаційних установок і проведенням на них дослі
джень та технологічних розробок.

2. Перспективні технологічні дослідження на існуючій радіа
ційній техніці.

Використ ання р а д іа ц ії я к  т ехнологічного інст румент у для м оди
ф ікації ст рукт ур органічних м ат еріалів. Це дозволить використовува
ти опромінення не тільки для знешкодження мікрофлори, але також і 
як технологічний інструмент переробки сировини у високоякісні про
дукти харчування. Проведені експерименти дали оптимістичні прогно
зи щодо такої можливості. Такі технології є перспективними, оскільки 
вони дають змогу збільшити обсяги безвідходної переробки дефіцитної 
імпортованої сировини і при цьому суттєво знизити собівартість ви
робленої продукції.

Опромінення води для м едичних потреб. Ці незвичні шляхи засто
сування радіації для медицини вже випробувані. Отримано хороші ре
зультати в експериментах по використанню опроміненої води для лі
кування гнійних опікових ран, прискорення приживлення трансплан- 
тантів шкіри тощо. Таким шляхом вдається вирішити низку проблем -  
скоротити терміни лікування та перебування постраждалих на лікарня
них режимах.

Р озш ирення номенклат ури обладнання, яке  м ож на серт иф ікуват и  
на радіаційн ій  уст ановці ІЯ Д  на придат ніст ь експлуат ації на  АЕС. 
Найближча перспектива -  створення можливостей радіаційних випро
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бувань електротехнічного та електромеханічного обладнання великих 
габаритів (об’ємом до 1 м3).

Утилізація використ аних полімерних виробів т а відходів їхнього  
виробництва. Отримано позитивні результати радіаційної обробки 
гранульованих відходів полімерів з метою активації їхньої поверхневої 
хімічної активності та введення в суміш бітумного дорожнього пок
риття. Опубліковані результати свідчать, що радіаційна активація є 
єдиним економічно придатним шляхом вирішення поставленої мети 
утилізації. Цей напрямок дозволить повернути в господарчий оборот 
величезні ресурси і суттєво покращити екологічну ситуацію. Нове 
композитне дорожнє покриття з полімерних відходів більш легке й мі
цне, має набагато вищу температуру плавлення та розм’якшення, ви
тримує низькі температури і набагато більше циклів замерзання- 
відтаювання.

Ф ізичні дослідж ення з  інт енсивними пот оками елект ронів серед
ньо ї енергії. Такі дослідження дають нову інформацію для уточнення 
моделей синтезу та розпаду ядер, а також створення банку даних про 
можливі перетворення в структурах атомів та молекул для впрова
дження радіаційних технологій у виробництво.

3. Нова радіаційна техніка та технології з її використанням. 
Першочерговим перспективним заходом є створення радіаційної уста
новки для досліджень з електронами низькоенергетичного діапазону 
(0,1 - 0,5 МеВ). Отриманий досвід надасть можливість перспективної 
розробки низки мобільних радіаційних установок для використання на 
будівельних майданчиках, на підприємствах будівельної галузі, для 
харчової галузі.

На новій радіаційній установці буде можливість розгорнути дослі
дження в різних наукових напрямках і галузях виробництва. У першу 
чергу планується вирішення двох науково-технічних задач.

1. Розробка оперативних методик визначення функціональної при
датності електрообладнання АЕС для підвищення безпеки використан
ня атомної енергетики. Це дозволить забезпечити новий більш високий 
рівень експлуатаційної та екологічної безпеки атомної енергетики на 
принципах завчасного розпізнавання можливих кризових ситуацій у 
роботі обладнання атомних електростанцій, своєчасного, правильного 
та математично зваженого реагування на всі еволюції функціонального 
стану ядерних установок. До критичного обладнання, що знаходиться 
у прямому зв’язку з безпекою експлуатації, належить електроустатку
вання гермозони реакторів. Тут, як показали пошукові дослідження, 
саме низькоенергетична складова гамма- та бета-випромінювання є го
ловною причиною прискореної деградації функцій обладнання, скоро-
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чення його ресурсу роботи та експлуатаційної надійності.
2. Створення високоефективних технологій утилізації комуналь

них і промислових стоків та відходів. Це відповідає рекомендаціям 
МАГАТЕ щодо використання іонізуючих випромінювань енергетично
го діапазону 0,1 - 0,8 МеВ при вирішенні вказаних проблем. З їхнім ви
користанням є можливість адекватно реагувати на порушення екології, 
негативних наслідків глобальної індустріалізації, порушення гідроло
гічних ситуації та втрати родючості земельних угідь. Вважаються най
більш перспективними залучення радіаційних методів не тільки для 
знезараження та очистки рідких стоків і промислових відходів, але 
також і для повернення їх у господарський оборот. Такі розробки вже 
започатковано в деяких країнах. Вони показали унікальні технічні мо
жливості знешкодження в стоках шкідливої мікрофлори, радіаційного 
розкладання поверхнево-активних речовин (головної проблеми всіх 
сучасних аераційних очисних споруд), стимульованого радіацією елек
тростатичного видалення органічних і мінеральних включень, радіа
ційно-хімічної деструкції небезпечних біологічних сполук при масо
вому виробництві біопрепаратів. Споруджено ряд станцій радіаційної 
очистки в різних країнах -  Бразилії, США, Японії, Китаї.

Передбачаються подальші роботи по реалізації нової комбінова
ної, виключно електрофізичної технології знезараження забруднених 
органікою і сильно інфікованих рідких стоків. Принципова схема такої 
оригінальної малогабаритної і дешевої радіаційної установки для ма
лих підприємств, районних лікарень та інших невеликих закладів уже 
розроблена. Вона споживає менше 5 кВт електричної енергії і може 
бути встановлена в будь-якому місці. Найближчою перспективою є 
створення діючого макету такої установки на базі прискорювача
0.4.МеВ та її технологічне випробування.

Слід зазначити, що радіаційно-очищені стоки є надзвичайно бага
тим компостом для підвищення урожайності сільськогосподарських 
культур. І це вже почало поширюватися в деяких країнах як ефектив
ний спосіб повернення води і відходів до господарчого обороту та 
удобрення ґрунту. І це є вагомим аргументом на користь проектування 
даної технології.
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РОЗДІЛ 2 
ЯДЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Завдяки високотехнологічним ядерно-фізичним установкам і ви
сокій кваліфікації наукового та інженерно-технічного персоналу в ІЯД 
НАН України (далі -  ІЯД) отримано не тільки вагомі результати фун
даментальних досліджень у галузях ядерної фізики та атомної енерге
тики, але й розроблено та впроваджено передові ядерні технології, 
зокрема: трансмутаційне легування напівпровідників, напрацювання 
джерел іонізуючого випромінювання для ядерної медицини та промис
ловості, розробки портативних джерел нейтронного випромінювання, 
виробництво радіофармпрепаратів (РФП), тритієві нейтралізатори ста
тичної електрики та ін. В ІЯД у процесі проведення робіт цього напря
мку вирішено ряд актуальних задач щодо розробки сучасних методів 
проектування і створення промислових радіаційних установок та тех
нологій, а також продемонстровано їхню користь для суспільства та 
визначено шляхи впровадження.

Наразі в інституті приділяється велика увага розробці новітніх ре
сурсозберігаючих ядерних, радіаційних і плазмових технологій та впро
вадженню їх у виробництво. Зокрема, розроблено унікальну методику 
вимірювання параметрів ядерної безпеки об’єктів атомної енергетики, 
реалізовану в об’єкті «Укриття»; у «гарячих» камерах виконують дослі
дження фізико-механічних властивостей металу «зразків-свідків», виго
товлених із того ж матеріалу, що й корпус реактора; створено та впрова
джено на АЕС України сучасне дозиметричне забезпечення та новітню 
систему моніторування радіаційного навантаження корпусів реакторів 
ВВЕР-1000, що дозволяє одержувати на високому науково-технічному 
рівні інформацію, необхідну для безаварійної експлуатації атомних 
енергоблоків та ефективного керування їхнім радіаційним ресурсом.

Одним із важливих напрямків розвитку ядерних технологій в ІЯД 
є ядерне легування кремнію, яким займаються науковці відділу радіа
ційної фізики. Принциповою особливістю методу ядерного (трансму- 
таційного) легування в порівнянні з традиційними металургійними ме
тодами є те, що легуюча домішка не вводиться ззовні, а утворюється в 
результаті ядерних реакцій, що протікають при поглинанні високоене
ргетичних частинок атомами основної речовини. При цьому утворені 
стабільні ізотопи тих самих або сусідніх елементів періодичної систе
ми рівномірно розподілені в усьому об’ємі кристала і виконують у ма
теріалі функцію електрично-активної домішки.

Кремній завдяки своїм унікальним властивостям був і залишається 
основним матеріалом напівпровідникової електроніки (світове спожи
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вання кремнію близько 8 тис. т на рік; діаметр зливків 100 - 300 мм, у 
перспективі -  до 400 мм). При цьому вимоги до технологічної доскона
лості монокристалів кремнію постійно зростають, наприклад виготов
лення сучасних надвеликих інтегральних схем, детекторів ядерних ви
промінювань і деяких інших типів напівпровідникових приладів вима
гають високої однорідності розподілу легуючої домішки у зливку. За
звичай традиційні методи вирощування напівпровідникових кристалів 
(зокрема, метод Чохральського чи зонної плавки) не дають змоги отри
мати кремній із необхідною однорідністю легуючої домішки, причому 
найістотніше цей недолік впливає при зменшенні розмірів приладів (до 
мікро- та нанорозмірів). Тому останнім часом саме у зв’язку з новими 
більш жорсткими вимогами до напівпровідникових матеріалів щодо од
норідності, чистоти технологічних операцій, а також у зв’язку з необ
хідністю розвитку методів локального керування властивостями напів
провідників і підвищення стабільності пристроїв за умов впливу різних 
фізичних полів інтерес до ядерного легування істотно підвищився.

Існують різні способи ядерного легування, тобто введення в напів
провідниковий матеріал легуючої домішки за рахунок опромінення ви
сокоенергетичними частинками, зокрема ф от оядерне легування  під 
дією гамма-квантів, нейт ронно-т рансм ут аційне легування  (HTJI) шля
хом опромінення тепловими нейтронами, а також ядерне легування під  
впливом  зарядж ених част инок. Що стосується останнього способу ле
гування, то у відділі радіаційної фізики ІЯД виконано ряд робіт, при
свячених вивченню можливостей ядерного легування кремнію шляхом 
опромінення альфа-частинками та протонами. Зокрема, установлено, 
що опромінення зразків n-кремнію протонами з енергією 25 МеВ за
безпечує одержання провідності p-типу за рахунок уведення шляхом 
ядерної трансмутації атомів алюмінію (акцепторна домішка) та атомів 
магнію (донорна домішка) при ступені компенсації цих домішок, який 
визначається коефіцієнтом k  = 0,4.

Велику увагу фахівці відділу радіаційної фізики приділяли ней- 
тронно-трансмутаційному легуванню кремнію. Кристали кремнію 
містять природну суміш стабільних ізотопів кремнію 28Si (92,18 %),
29 • 30 •Si (4,70 %) та Si (3,12 %). При опроміненні тепловими нейтронами 
відбуваються (п, у)-реакції: 28Si (n, y)29Si, о, = 0,08 б; 29Si (n, y)30Si,

(Ті = 0,28 б; 30Si (п, у)31 Si, 31Si (n, y)31Si ^  31P, о,- = 0,11 б (a, -  переріз
2 , 6 2  г о д

захоплення нейтронів атомами речовини). Як видно з наведених фор
мул, у результаті останньої реакції в монокристалі кремнію утворюєть
ся домішка фосфору, і при створенні певних технологічних умов
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опромінення може бути досягнута висока однорідність розподілу до
мішки (у межах 1 - 5 %, у той час як металургійне легування дає змогу 
отримати рівномірність розподілу домішки на порядок гіршу -  у межах 
10 - 15 %) і отримано високоякісний матеріал із п-типом провідності.

В ІЯД в якості джерела теплових (повільних) нейтронів викорис
товувався ядерний реактор ВВР-М, що виявилося економічно і техно
логічно вигідним, зважаючи на високу щільність нейтронного потоку 
та наявність каналів великого діаметра для проведення опромінення 
зразків. Слід зазначити, що для отримання високоякісної продукції не
обхідно враховувати не лише специфіку технологічного процесу ней
тронного легування на реакторі ВВР-М, але також і супутні ефекти, що 
виникають під дією ядерного опромінення, зокрема утворення радіа
ційних дефектів, які необхідно видаляти спеціальною термообробкою, 
та наведену радіоактивність у зразках кремнію і конструкційних мате
ріалах. Фахівцями відділу радіаційної фізики інституту проводилися і 
проводяться дослідження процесів генерації та трансформації радіа
ційних дефектів у кремнії та бінарних напівпровідниках; змін фізичних 
властивостей напівпровідників у радіаційних полях; механізмів та 
швидкостей утворення радіаційних дефектів; впливу нейтронного 
опромінення на радіаційну стійкість напівпровідникових детекторів.

У відділі радіаційної фізики ІЯД розроблено спосіб вимірювання 
питомого електричного опору зразків, призначених для нейтронного 
легування на ядерному реакторі ВВР-М, чотиризондовим методом, що 
дає змогу проводити вимірювання на зразках довільної форми, чого не 
можна було зробити двозондовим методом; виконано розрахунки ре
жиму опромінення для отримання низькоомного нейтронно-легованого 
кремнію (HJIK) n-типу провідності для силової напівпровідникової 
техніки; розроблено методику спеціальних хімічних обробок зливків 
кремнію до і після опромінення; оптимізовано технологію термічної 
обробки (режими відпалу) опромінених тепловими нейтронами зливків 
кремнію, визначено критерії та умови опромінення вихідного матеріа
лу з метою отримання високоомного HJIK n-типу для напівпровіднико
вих детекторів; розроблено оптимальні умови радіаційних обробок для 
створення напівпровідникових матеріалів із підвищеною радіаційною 
стійкістю. На основі НТЛ кремнію, отриманого при опроміненні на 
реакторі ВВР-М, виготовлено фотоприймачі, тиристори, а також де
тектори ядерних випромінювань. Такі детектори використовувалися в 
ІЯД для проведення ядерно-фізичних експериментів. Вони мали висо
коякісні електричні характеристики, які залишалися незмінними впро
довж більш ніж чотирьох років, високу роздільну енергетичну здат
ність і високу стабільність у роботі. За допомогою нейтронного легу-
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вання для промислових цілей отримано кремній із питомим опором 
150 - 600 Ом-см. Річний випуск такого кремнію на реакторі ВВР-М 
становить більше 500 кг у готовому вигляді.

На дослідницькому ядерному реакторі (ДЯР) ВВР-М ІЯД наяв
ність потужних нейтронних пучків дала змогу отримати вагомі резуль
тати в галузі радіаційного та реакторного матеріалознавства: дослідити 
механізми радіаційного пошкодження корпусних матеріалів та матері
алів внутрішньокорпусних пристроїв енергетичних реакторів; вплив 
нейтронного опромінення на структуру та властивості різноманітних 
сплавів, корозійну стійкість конструкційних матеріалів в умовах опро
мінення; напрацювання радіонуклідів у конструкційних елементах 
енергетичних та дослідницьких ядерних реакторів.

За допомогою інструментальних і радіохімічних методів нейтрон- 
активаційного аналізу проводилися дослідження мікроелементного 
складу зразків навколишнього середовища. Ядерно-фізичні принципи 
та методи використовуються для дослідження природних ізотопних 
аномалій, мікро- та нанобудови рідкіснометалевих мінералів і алмазів; 
для опромінення мінералів з метою визначення їхнього елементного 
складу та віку.

Фахівцями ІЯД напрацьовано значний досвід щодо проведення 
опромінювальних робіт у реакторі, дистанційної роботи з високоакти
вними зразками та матеріалами, створено необхідні для цього автома
тизовані пристрої та установки. На їхній основі відпрацьовано відпові
дні технологічні лінії на базі об’єднаного технічного комплексу «дос
лідницький ядерний реактор - «гарячі» камери» (ДЯР - ГК). Набутий 
досвід і технологічні розробки нині успішно трансформуються в тех
нології дослідно-промислового виробництва радіонуклідної продукції 
для потреб практики.

На ДЯР ВВР-М в ІЯД проведено цикл досліджень нейтронних пе-
. |92трерізів утворення радіоактивних ядер, у тому числі Іг, що можуть 

бути використані як гамма-випромінювачі для створення на їхній 
основі джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) для різних сфер ви
користання. Розроблено ядерну технологію виробництва закритих ДІВ 
на основі 192Іг. Також створено технології для забезпечення надійної 
ізоляції джерел іонізуючого випромінювання від їхнього неконтрольо- 
ваного потрапляння в навколишнє середовище. Зокрема, розроблено

192тавтоматизовану установку для герметизації ампул з радіонуклідом Іг, 
який використовується для задоволення потреб промислової дефекто
скопії (гамма-дефектоскопія1) та ядерної медицини (для високодозової

1 Гамма-дефектоскопи -  пристрої (для виявлення дефектів у виробах із 
різних металевих і неметалевих матеріалів методами неруйнівного контролю)

93



брахітерапії). Слід зазначити, що створена установка є базовою в тех
нологічному циклі з виробництва ДІВ на ДЯР ВВР-М. Вона може ви
користовуватися не лише для заварювання кришок тонкостінних ампул 
ДІВ на основі радіоізотопу 192Іг, але й для автоматичного 
TIG-зварювання2 кільцевих швів будь-яких виробів із низьковуглеце
вих, легованих та конструкційних сталей.

У науково-дослідних центрах світу зазвичай прискорювачі заря
джених частинок використовуються не тільки для наукових дослі
джень, але й для практичних цілей, зокрема для пучкової терапії. На 
сьогодні у світі бурхливо розвиваються медико-біологічні дослідження 
із застосуванням ізотопів різних елементів, синхротронного випромі
нювання, а також радіаційна терапія пухлин різними типами іонізую
чих випромінювань на базі спеціалізованих медичних комплексів. В 
ІЯД у 70-х роках минулого століття на базі циклотрона У -120 був 
створений цільовий медико-біологічний комплекс (МБК), призначений 
для дистанційної нейтронної терапії, радіобіологічних та дозиметрич
них досліджень. Він являв собою ізольований блок, куди входили при
міщення процедурної зали, пультової, кабінету лікаря та зали очіку
вання. На МБК У-120 упродовж 1983 - 1991 pp. за єдиною дозиметрич
ною методикою було проведено дистанційну нейтронну терапію більш 
як 600 хворим із пухлинами різних локалізацій як у передопераційний 
період, так і за радикальної програми, самостійним курсом чи у поєд
нанні із фотонним опроміненням. Результати спостережень клініцистів 
підтвердили, що при використанні нейтронної терапії трирічне вижи
вання хворих зросло на 13 - 17 %, а частота рецидивів зменшилася на
12 - 16 % порівняно з показниками фотонної терапії.

Сьогодні необхідність таких лікувальних методик і відповідних 
установ не викликає жодних сумнівів, причому протягом останнього 
десятиліття спостерігається пожвавлення інтересу медиків до нейтро
нів як радіації великої проникаючої дії. У зв’язку з цим на основі Наці
онального проекту «Ядерні технології й електрофізична апаратура для 
медицини», концепція якого була затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України в березні 2013 p., на базі ядерно-фізичних установок

з радіонуклідним джерелом гамма-випромінювання, системою керування ви
пуском і перекриттям пучка випромінювання, системою сигналізації про по
ложення джерела або затвора, системою блокування, що запобігає можливос
ті опромінення персоналу, і засобами орієнтації пучка випромінювання щодо 
контрольованого об’єкта.

2 TIG (Tungsten Inert Оа8)-зварювання -  дугове електрозварювання не
плавким вольфрамовим електродом в атмосфері захисного газу аргону.
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ІЯД планується створення медико-біологічного комплексу циклотрона 
ІЯД та лабораторій Національного інституту раку МОЗ України, лабо
раторії нейтронної терапії на швидких нейтронах ( 6 - 1 4  МеВ) зі щіль-

7 2ністю потоку нейтронів ~ 2,0 • 10 н/(см с). Створення лабораторії 
нейтронної терапії на швидких нейтронах є одним з етапів побудови 
сучасного центру ядерної медицини.

Слід зауважити, що в ІЯД існує матеріально-технічна база не тіль
ки для відновлення нейтронної терапії на базі циклотрона У -120, але й 
для створення центру адронної терапії міжнародного класу і масштабу. 
Це можливо зробити на базі циклотрона У-240 з енергією протонів і 
дейтронів 100 МеВ і більше.

Особливе місце в галузі прикладних нейтронних технологій 
займають методики виробництва РФП для ядерної медицини та проми
словості.

У сучасному світі взагалі, і в Україні зокрема, серцево-судинні 
(63 % від загального числа) і онкологічні (12 %) захворювання є осно
вними причинами смертності населення. В Україні захворюваність на 
онкопатологію зростає і зростає потреба в проведенні радіонуклідної 
діагностики та терапії. На сьогодні в Україні практично відсутнє влас
не виробництво медичних РФП. Потреби ядерної медицини задоволь
няються за рахунок імпортного постачання з Польщі та Республіки Уз
бекистан. Отримання власних РФП дасть змогу знизити ціну на такі 
препарати і, як наслідок, краще забезпечити ними лікувальні заклади 
України.

Фахівці лабораторії радіонуклідів і радіофармпрепаратів в ІЯД 
мають значний досвід у розробці радіохімічних технологій отримання 
радіонуклідів і РФП для ядерної медицини. У 1982 - 1985 pp. на базі 
циклотрона У-240 було розроблено технології отримання, а саме: РФП

* 123натрію йодиду ( І) перорального призначення і організовано серійний901випуск; РФП хлориду талію ( ТІ) і отримано фармакопейну статтю; 
спосіб отримання о-йодгиппурату натрію (123І). Після аварії на ЧАЕС у 
1986 р. роботи з випуску РФП було призупинено у зв’язку з необхідні
стю виконання робіт із мінімізації наслідків аварії. З кінця 2004 р. роз
робки технологій отримання медичних радіонуклідів і РФП відновлено 
на базі дослідницького реактора ВВР-М, зокрема основних радіо-

99
нуклідів для ядерної медицини -  !31І (натрію йодиду 131І), Мо (порта-

99 9 9 т  9 9 т
тивний генератор Мо/ Тс) та Тс (стаціонарна технологічна лінія).

В останні роки в ІЯД істотно активізувалася робота з організації 
серійного виробництва РФП, які широко використовуються в радіоло
гічних відділеннях медичних закладів України:
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1) натрію пертехнетат (99mTc) -  найважливіший препарат для діа
гностики пухлин різних локалізацій і непухлинної патології організму, 
для візуалізації внутрішніх органів (печінки, нирок, серця, кісток і суг
лобів скелету, слинних залоз);

2) натрію йодид (131І) -  препарат, який використовується в клініч
ній практиці для лікування захворювань щитоподібної залози і з діа
гностичною метою для визначення залишкової тиреоїдної тканини та 
метастазів після хірургічного видалення пухлини.

Виробництво зазначених РФП в ІЯД базується на використанні 
ДЯР ВВР-М і роботі лабораторії радіонуклідів і РФП Центру екологіч
них проблем атомної енергетики (ЦЕПАЕ), НАН України, у якій уже 
частково виконано роботи з реконструкції і підготовки виробничих 
приміщень у відповідності до вимог Державної служби України з лі
карських засобів. Технологічне устаткування розташоване в «гарячих» 
камерах. Лабораторії оснащені науково-дослідним обладнанням для 
контролю якості РФП.

Завдяки наполегливим зусиллям співробітників лабораторії радіа
ційної цитогенетики та доклінічного випробування РФП відділу радіо
біології та радіоекології в ІЯД створено й оснащено лабораторію для 
доклінічного випробування РФП на лабораторних тваринах, розробле
но програму і проведено попереднє доклінічне випробування перших 
дослідних зразків РФП.

На сьогодні в ІЯД розроблено ряд технологій виробництва РФП на 
основі реакторних радіонуклідів 99Мо (99шТс) і 131І:

як альтернатива традиційному варіанту мобільного генератора 
сорбційного типу 99Мо/99шТс у відділі дослідницького ядерного реак
тора розроблено технологію одержання розчину натрію пертехнетату 
(99тТс) (розчин Na99mTc0 4 ) із централізованого екстракційного генера
тора (ЦЕГ) в «гарячих» камерах ДЯР ВВР-М. У медичні заклади буде 
поставлятися готовий до використання елюат натрію пертехнетату 
(99тТс) у герметично закритих флаконах з активністю 4 - 1 2  ГБк. Тех
нологія розрахована на забезпечення клінік Києва та Київської області;

у лабораторії радіонуклідів і РФП ЦЕПАЕ для отримання натрію 
пертехнетату (99тТс) розроблено портативний генератор 99Мо/99тТс для 
використання в медичних установах усієї України. Робочим матеріа
лом генератора є Mo-Zr-гель, який синтезується з використанням 99Мо, 
отриманого при опроміненні природного оксиду молібдену нейтрона
ми реактора. Установка з синтезу гелю (дозволяє переробити за один 
цикл до 20 г оксиду молібдену) і модуль для збирання хроматографіч
ної колонки генератора розміщено в «гарячій» камері. Керування ви
конавчими механізмами здійснюється оператором пульту дистанційно-
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го керування. Елюювання генератора ізотонічним розчином натрію 
хлориду здійснюється вакуумованими флаконами, розміщеними в за
хисному контейнері. Генератор забезпечує елюювання до 70 % 99шТс у 
10 мл елюату;

П І
розроблено технологію отримання І для РФП натрію йодиду із 

опроміненого тепловими нейтронами в реакторі металевого телуру за 
реакцією 130Те (п, у) ш Те —> p-розпад —> ШІ;

розроблено одностадійну технологію виділення 131І з металевого 
телуру термографічним методом. Вихід 13’і з матеріалу мішені пере-

П |
вищує 70 %. У процесі відокремлення І від телуру в посудині- 
приймачі утворюється готовий препарат натрію йодид -  прозорий без
барвний розчин, який можна використовувати для прийому перораль
но. Фізико-хімічні параметри цього препарату відповідають вимогам 
Європейської фармакопеї {European Pharmacopoeia). Проведені в ла
бораторії радіаційної цитогенетики та доклінічного випробування РФП 
відповідно до вимог Державного експертного центру МОЗ України 
експериментальні порівняльні дослідження РФП натрію йодиду (131І), 
напрацьованого в ІЯД, з референтним препаратом виробництва Радіо
ізотопного центру «Polatom» Інституту атомної енергії (Польща) під
твердили їхню біологічну еквівалентність;

розроблено методику отримання РФП натрію йодиду (131І) в капсу
лах. Використання натрію йодиду в капсулах порівняно з розчином на-

131трію йодиду ( І) перорального дає можливість зменшити дозове наван
таження ротової порожнини пацієнтів від опромінення 131І, покращує 
якість сцинтиграфічних досліджень функції щитовидної залози. Також 
при використанні капсул зменшується дозове навантаження обслугову
ючого медичного персоналу. РФП є розчином натрію йодиду (131І) без 
носія, диспергованим на поверхні твердого інертного носія, що містить
ся всередині желатинових капсул. Перевага використання останнього -  
запобігання випаровуванню 131І із желатинових капсул та їхньому дефо
рмуванню після внесення водного розчину натрію йодиду. Для напов
нення використовували желатинові капсули фірми «Капсужель» (Бель
гія). Розроблено та виготовлено дистанційно керовану установку дозу
вання розчину натрію йодиду (І31І) в капсули та пакування їх у флакони. 
Підготовлена методика дає змогу в подальшому розробити промислову 
технологію випуску препарату. Досліджено фізико-хімічні характерис
тики натрію йодиду ( І) в капсулах: радіохімічна та радіонуклідна чис
тота, вміст неактивних домішок, що задовольняють вимоги Європейсь
кої фармакопеї. На даний час в ІЯД завершується реконструкція радіо
хімічної лабораторії, що відповідає вимогам належної виробничої прак
тики до приміщень для виробництва лікарських засобів.
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Беручи до уваги, що без знання локальних доз, поглинених у кож
ному органі, неможливо визначати ефективну дозу, з якою медики 
пов’язують цитогенетичні, гематологічні, імунологічні та інші радіобіо
логічні ефекти, в ІЯД у відділі радіобіології і радіоекології досліджено 
формування поглинених доз в органах і тканинах лабораторних щурів 
при пероральному надходженні 131І. В організмі ссавців формування доз 
внутрішнього опромінення визначається головним чином особливостя
ми кінетики інкорпорованих радіонуклідів в органах і тканинах та їхні
ми ядерно-фізичними характеристиками. Оскільки йод є тиреотропним 
елементом, він має суттєві особливості дозоутворення порівняно з ін
шими радіонуклідами. Так, дози в органах і тканинах при короткочас-

* 131ному надходженні І майже на чотири порядки менші, ніж у щитоподі
бній залозі (ЩЗ). Очевидно, саме завдяки цьому приділяли дуже мало 
уваги вивченню дозоутворення в інших органах, крім ЩЗ. Знаючи дозу 
у ЩЗ, можна розрахувати дози в інших органах та тканинах.

Вирішення проблеми ранньої діагностики онкологічних захворю
вань в Україні зумовлює актуальність створення мережі сучасних 
центрів для проведення позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). На 
сьогодні найбільшого визнання отримали РФП на основі короткоживу
чих радіонуклідів n C, 13N, 150 , 18F. Короткий час життя зазначених ра
діонуклідів зумовлює необхідність розміщення циклотронів (для їх
нього напрацювання) та лабораторій синтезу РФП безпосередньо в 
умовах онкологічної клініки, які часто знаходяться в густонаселених 
районах великих міст. Це, у свою чергу, вимагає ретельного підходу до 
створення надійних систем інженерних бар’єрів на шляху можливого 
виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище та захисту 
персоналу й населення від джерел іонізуючого випромінювання.

Співробітниками ЦЕПАЕ на прикладі ПЕТ-центру з медичним 
циклотроном MINITrace (фірми GE Medical systems) проведено розра
хунок стаціонарних та динамічних бар’єрів і запропоновано проектні 
рішення захисних систем (систем спецвентиляції, спецканалізації, сис
теми поводження з радіоактивними відходами), проведено також оцін
ку впливу на навколишнє середовище в умовах нормальної експлуата
ції ПЕТ-центру та при аваріях, у тому числі запроектних. Завдяки за
пропонованим проектним рішенням системи спецвентиляції дозові на
вантаження в режимі нормальної експлуатації ПЕТ-центру знаходяться 
значно нижче встановленого НРБУ-97 значення квоти ліміту дози за 
рахунок усіх шляхів формування дози від викидів (40 мкЗв/рік). Завдя
ки розробленій системі поводження з радіоактивними відходами вплив 
останніх на довкілля також не передбачається.
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У лабораторії фізико-технічних проблем джерел ядерних випромі
нювань ІЯД проведено цикл науково-дослідних і дослідно-конструк
торських робіт, спрямованих на створення і застосування на практиці 
металотритієвих структур. Тритій є зручним ізотопом водню не тільки 
для отримання термоядерної ДТ-реакції в прискорювачах заряджених 
частинок або в термоядерних реакторах, але й у тих випадках, коли не
обхідно отримати стабільні в часі низькоенергетичні потоки електронів 
і рентгенівських випромінювань. Крім того, тритій є чистим бета- 
випромінювачем, причому завдяки низькій проникаючій здатності бе- 
та-частинок тритію (максимум 6 мм у повітрі, а в середньому 0,9 мм) 
відпадає необхідність застосовувати різні захисні екрани, що є незапе
речною перевагою.

У рамках інноваційного проекту «Розробка і виробництво радіа
ційних установок і технологій (пастеризаторів, стерилізаторів, ізотоп
них нейтралізаторів, аналізаторів, озонаторів) для промислових і меди
чних потреб» за програмою «Науково-технічні інноваційні проекти 
НАН України» в ІЯД розроблено ядерні технології для виготовлення 
радіоізотопних нейтралізаторів статичної електрики на основі тритію. 
Такі нейтралізатори можна практично необмежено застосовувати для 
усунення шкідливої дії електростатичних зарядів, що виникають при 
переробці матеріалів, які сильно електризуються. Застосування ней
тралізаторів дає змогу усунути порушення технологічного процесу (за
липання матеріалів, їхнє розпушування, засвічування фотоматеріалів 
тощо) і підвищити безпеку праці (виключення можливості пожеж і ви
бухів, пов’язаної з іскроутворенням, зниження до безпечного рівня ве
личини електростатичних полів тощо). Розроблені нейтралізатори мо
жна практично необмежено використовувати у виробничих приміщен
нях без прийняття спеціальних заходів радіаційного захисту, і в ряді 
випадків такі нейтралізатори не мають альтернативи. Такі нейтраліза
тори можуть застосовуватися в хімічній, текстильній, поліграфічній та 
інших галузях промисловості, що виготовляють і переробляють плів
кові і листові матеріали, які електризуються в процесі технологічного 
циклу. Слід зауважити, що в тритієвій лабораторії ІЯД можлива роз
робка нейтралізаторів, які будуть задовольняти спеціальним вимогам 
замовника.

У лабораторії фізико-технічних проблем джерел ядерних випромі
нювань ІЯД проведено роботи за науково-технічним інноваційним 
проектом та розроблено ядерні технології створення запаяних малога
баритних прискорювальних трубок для генерації нейтронів, що вико
ристовуються у свердловинній апаратурі для пошуку та контролю за
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розробкою родовищ корисних копалин. Створені технології дали змогу 
виготовляти прилади, які за своїми фізико-технічними характеристи
ками відповідають сучасним вимогам, а саме: стабільна робота сверд
ловинного генератора при температурі навколишнього середовища 
-1 5 0  °С, збільшений ресурс роботи генератора без заміни прискорю- 
вальної трубки, розширений частотний діапазон генерації нейтронних 
імпульсів, підвищена міцність (механічна та електрична) трубки, 
зменшені габаритні розміри трубки тощо. Зменшені габарити приско- 
рювальних трубок зроблять можливим їхнє застосування у свердло
винній апаратурі для розвідування та контролю видобутку нафтогазо
вих родовищ.

Для підвищення безпеки ядерних установок розроблено автомати
зовану систему контролю енерговиділення атомних енергетичних та 
дослідних реакторів, яка дає змогу надійно контролювати ці процеси. 
Створено також низку приладів для дозиметрії та контролю радіацій
ного забруднення довкілля -  універсальний дозиметр-радіометр «Ли- 
бідь», радіометри «Бета», «Бета-М» та «Прип’ять».

Багато результатів досліджень ІЯД впроваджено у виробничу сфе
ру. Наприклад, на практиці використовуються розроблені фахівцями 
інституту технології, методики, експериментальні установки, призна
чені для робіт із радіаційного матеріалознавства, радіоелементного 
аналізу, ядерної медицини, плазмових технологій, контролю радіоак
тивного забруднення довкілля тощо. Інститут виконує поточні регла
ментні роботи з визначення ресурсу конструкційних матеріалів діючих 
реакторів.

Учені досліджують вплив радіаційних навантажень на фізико- 
механічні властивості конструкційних матеріалів ядерних реакторів; 
виконують роботи з відбору нових перспективних конструкційних ма
теріалів для ядерного реакторобудування; розробляють та виготовля
ють напівпровідникові детектори; впроваджують у виробництво мето
ди підвищення радіаційної стійкості матеріалів та радіаційні технології 
для збільшення строків зберігання деяких видів харчової, медичної та 
сільськогосподарської продукції.

Підводячи підсумок усьому вищезазначеному, можна стверджува
ти, що ІЯД завдяки наявності потужної матеріальної бази у вигляді су
купності високотехнологічних ядерно-фізичних установок є одним
із основних на теренах України осередків подальшого розвитку та 
успішного впровадження ядерних технологій у промисловість, сільське 
господарство та медицину.
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2.1. Нейтронне трансмутаційне легування кремнію

2.1.1. Фізичні основи нейтронного трансмутаційного легування кремнію

Кремній завдяки своїм унікальним властивостям є основним мате
ріалом напівпровідникової електроніки і завдяки цим особливостям 
кремній і надалі на багато років залишатиметься найбільш використо
вуваним матеріалом для фізичних приладів. У той же час вимоги до 
однорідності основного матеріалу напівпровідникової електроніки -  
кремнію -  постійно зростають. Це пов’язано з тим, що для виготовлен
ня високовольтних вентилів, надвеликих інтегральних схем, детекторів 
ядерних випромінювань і деяких інших типів напівпровідникових при
ладів потрібний кремній з однорідним (близько декількох відсотків) 
розподілом легуючої домішки по діаметру і довжині зливка. Оскільки 
прилад займає усю площу пластини, то наявність навіть однієї неякіс
ної ділянки на пластині робить усю шайбу непридатною для виготов
лення вищеназваних приладів. Раніше при виробництві дискретних на
півпровідникових приладів (діодів, транзисторів тощо) на одній плас
тині робили багато дискретних приладів і навіть при наявності неодно- 
рідностей за властивостями напівпровідника на пластині були ділянки, 
з яких виходили придатні прилади. Зараз же такі пластини підуть у 
брак, тому гостро стало завдання отримання кремнію з підвищеною 
однорідністю.

Зазвичай вживані методи вирощування не дозволяють отримати 
кремній з необхідною однорідністю по питомому опору. Це пов’язано 
як з принциповими, так і з технічними труднощами, які особливо зро
стають із збільшенням діаметра зливка (Ф ~ 50 -ь 150 мм). Для отри
мання однорідного матеріалу використовують ядерне нейтронно- 
трансмутаційне легування кремнію (HJIK).

Відомо, що кристали кремнію містять природну суміш стабільних 
ізотопів кремнію 8Si (92,18 %), 29Si (4,70 %) і 30Si (3,12 %). При опро
міненні тепловими нейтронами проходить (п, у)-реакція на кожному з 
ізотопів:

(92,18 %) 28Si (п, у), 29Si, о с = 0,08 б,

(4,70 %) 29Si (п, у), 30Si, Gc = 0,28 б, (2. 1)

(3,12 %) 30Si (п, у), 31Si—>31Р + (У, о с= 0,11 б, Ті/2 = 2,62 год.

Як видно, перші дві реакції не призводять до виникнення доміш- 
кових атомів фосфору, а тільки у третій реакції при захопленні нейтро
нів відбувається утворення 31 Si з подальшим (З'-розпадом (період напі
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врозпаду 2,62 год) і перетворення в 31Р. У свою чергу 31Р, захоплюючи 
нейтрон, трансформується в 32S:

31Р(п, у) 32Р —» 32S + (3‘, а с= 0,19 б, (Т,/2 = 14,28 доби) (2.2)

Таким чином, у результаті нейтронно-трансмутаційного легування 
можна отримати необхідну концентрацію домішки фосфору.

Нині єдиним методом, що дає змогу провести однорідне легування 
зливків кремнію фосфором, є нейтронно-трансмутаційне легування за 
реакцією

Si]4 (n,y)Sij4 ^ Р ^ + е Ч и  М еВ ). (2.3)

За цієї реакцією відбувається легування кремнію атомами фосфо
ру, тобто донорами, і отримуємо кремній n-типу провідності.

При опроміненні кремнію високоенергетичними гамма-квантами в
Р+

результаті реакції Sif^ (y,n) SifJ —» А і”  відбудеться легування кремнію
4,1с

атомами алюмінію, які являються акцепторами. У цьому випадку 
отримуємо р-кремній. Однорідність легування пов’язана з тим, що всі 
ізотопи розподілені рівномірно в об’ємі матеріалу. Найбільше застосу
вання останнім часом отримав метод нейтронного легування за реакці
єю (3). Переріз захоплення теплових нейтронів у цій реакції становить 
0,11 б, концентрація ізотопу Si,” - 3,12% , коефіцієнт легування фос
фором цієї реакції -1 ,7  • 10"4 п '1. Концентрація фосфору в кремнії при 
нейтронному легуванні визначається як

Np = 1,7 • 10'4<Dt, (2.4)

де Ф -  інтенсивність потоку теплових нейтронів; t -  час опромінення.
При нейтронному легуванні кремнію (реакція 3) має місце також 

перетворення фосфору в сірку при захопленні ядром фосфору нейтро
на (реакція 2).

Переріз захоплення нейтронів для цієї реакції 0,19 б. Відносна 
ефективність реакції Ng2/N p31 —2-10 б.

Утворені атоми сірки створюють у забороненій зоні кремнію гли
бокі рівні, які є центрами захоплення носіїв заряду й позначаються на 
часі життя носіїв заряду. Проте за зазвичай використовуваних на прак
тиці дозах нейтронів ~ 1017+ 1019н/см2 концентрація фосфору станови-

і  л  і с  і  *7 Q  "5

тиме - 1 0  -5-10 см‘ , а сірки відповідно - 1 0  -ь 10 см' , і у багатьох
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випадках сірка істотно не позначатиметься на властивостях матеріалу. 
У разі, коли час опромінення не перевищуватиме декількох годин і ізо
топ Si^ ще не встигне перетворитися на ізотоп Р^1, концентрація сірки
буде істотно менше наведеної вище оцінки і вплив її буде ще слабкі
шим.

У процесі нейтронного легування теплові нейтрони не можуть 
безпосередньо викликати зміщення атомів через малу енергію, і радіа
ційні дефекти в основному створюються за рахунок опромінення шви
дкими нейтронами спектра випромінювання реактора. Проте після за
хоплення нейтрона ядром при (п, у)-реакції проміжне ядро в результаті 
випускання гамма-кванта за законом збереження імпульсу отримує 
енергію віддачі, яка для кремнію становить Евід = 470 еВ, що достатньо 
для утворення радіаційних дефектів.

Бета-розпад нестабільних ядер 31 Si супроводжується утворенням 
бета-частинки з енергією Ер ~ 1,48 МеВ і ядра фосфору 31Р з енергією 
віддачі Евід ~ 3,2 еВ, що приблизно в 2 рази перевищує порогову енер
гію зміщення. Таким чином, атоми трансмутаційного фосфору знахо
дяться в міжвузлії ґратки кремнію.

Метод HJ1K, зважаючи на однорідне і рівномірне введення в об’єм 
кристала кремнію трансмутаційного фосфору, який компенсує залиш
кову концентрацію бору, дає змогу також розробити найбільш доско
налу технологію отримання високоомного напівпровідникового мате
ріалу n-типу, а у випадку недокомпенсації -  високоомного кремнію 
р-типу.

Технологія нейтронного трансмутаційного легування включає не 
лише врахування особливостей процесу вирощування кристала крем
нію, але й аналіз явищ, що мають місце при підготовці вихідного мате
ріалу, опромінення в реакторі та відпалу радіаційних дефектів. Перехід 
атомів фосфору в електрично-активний стан у вузли ґратки кремнію 
починається вже при температурі 550 °С.

Потрібно відзначити, що хоча ідея нейтронного легування напівп
ровідників висловлювалася досить давно -  ще в 50-ті роки минулого 
століття, її реалізація має місце тільки в наші роки, що пов'язано з ря
дом причин.

Це, з одного боку, пояснюється тим, що у той час вимоги елект
ронної промисловості до якості матеріалу можна було задовольнити 
звичайними методами напівпровідникової металургії. З іншого боку, у 
той час рівень очищення був низьким і напівпровідники виходили з 
відносно високим вмістом домішок. Тому після опромінення нейтро
нами матеріал мав велику радіоактивність за рахунок активації домі
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шок і це стримувало його застосування на практиці.
Третьою причиною була наявність в опроміненому матеріалі вели

кої кількості різних типів маловивчених радіаційних дефектів, які істо
тно змінюють характеристики напівпровідника.

Нині кремній є основним матеріалом напівпровідникової електро
ніки. Оскільки вимоги до його властивостей істотно підвищилися, то 
виникла необхідність удосконалення технології його виробництва. За
раз уже навчилися вирощувати чистий кремній з малою концентрацією 
залишкових домішок і досягнуто значного прогресу у вивченні радіа
ційних дефектів і шляхів їхнього усунення. Усе це підготувало ґрунт 
для широкого застосування нейтронно-легованого кремнію саме нині.

Виробництво нейтронно-легованого кремнію можна умовно розді
лити на дві основні стадії.

На першій стадії проводиться ретельний відбір початкового мате
ріалу згідно з поставленими вимогами.

На другій стадії з використанням методу ядерних перетворень 
проводиться його легування домішкою фосфору, що утворюється при 
опроміненні тепловими нейтронами кремнію в результаті ядерної 
реакції (2.3).

В ІЯД як джерело теплових нейтронів використовувався ядерний 
реактор ВВР-М. При здійсненні процесу нейтронного легування з при
в'язкою до ядерного реактора ВВР-М необхідно враховувати не лише 
вимоги, обумовлені якістю кінцевої продукції, але і специфіку самого 
процесу нейтронного легування кремнію, зважаючи на супутні утво
ренню фосфору радіаційні дефекти, які необхідно видаляти спеціаль
ною термообробкою, а також на наведену радіоактивність у зразках 
кремнію і конструкційних матеріалах.

Для виключення прямого контакту обслуговуючого персоналу з 
радіоактивними зразками і пристроями, а також для запобігання розпо
всюдженню радіоактивності за межі спеціальних приміщень потрібно 
було розробити специфічні технологічні прийоми і створити відповід
не устаткування.

2.1.2. Вимірювання питомого електричного опору вихідного 
монокристалічного кремнію для нейтронного легування

Яким би не був напівпровідник і для яких типів приладів він би не 
передбачався, основною його характеристикою є величина питомого 
електричного опору (ПЕО, р) та його об’ємного градієнта.

ПЕО у сукупності з часом життя нерівноважних носіїв заряду (тННз) 
формує основні властивості напівпровідника, що визначають сферу
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його застосування. Величиною ПЕО визначається пробивна напруга, 
температурний діапазон роботи, опір бази, ємність колектора і ряд 
інших найважливіших характеристик транзисторів, інтегральних 
мікросхем та інших напівпровідникових приладів. При цьому слід вра
ховувати, що величина ПЕО може змінюватися в широких межах: від 
10"5 Ом • см (тунельні діоди) до десятків кОм • см і вище (для детекто
рів ядерних випромінювань і фотоприймачів).

Вимірювання ПЕО здійснюється переважно зондовими методами. 
Суть зондових методів вимірювання ПЕО полягає в тому, що через до
сліджуваний зразок за допомогою однієї системи контактів (так званих 
струмових) пропускають електричний струм, а за допомогою іншої си
стеми спеціальних контактів (потенційні зонди) вимірюють падіння 
напруги на певних ділянках зразка, значення якого з урахуванням гео
метрії і розмірів зразка, а також міжзондових відстаней використову
ють для визначення величини ПЕО. Якщо позначити силу струму І, 
падіння напруги AU, а геометричний чинник G, то загальний вираз для 
ПЕО, вимірюваного будь-яким зондовим методом, представляється як

р = ^ y - G .  (2.5)

Зазвичай, за малим виключенням, струмові контакти є омічними, 
невипрямляючими й неінжектуючими, що досягається або за рахунок 
їхньої великої площі контакту із зразком, або шляхом застосування 
спеціальних методів їхнього виготовлення.

Залежно від кількості та взаєморозташування зондів, геометрич
них та інших чинників зондові методи існують у різних модифікаціях і 
відрізняються один від одного функціонально.

Двозондовий метод передбачається для вимірювання ПЕО зразків 
правильної геометричної форми. Він є прямою ілюстрацією закону 
Ома для ділянки електричного ланцюга. Величина ПЕО визначається 
за формулою

А и  sР = --------■ (2.6)
I  L К }

Після порівняння з попередньою формулою геометричний чинник 
у даному випадку рівний

0  = (2.7)

де Z -  міжзондова відстань; S  -  площа поперечного перерізу зразка.

105



Двозондовий метод у метрології об’ємних кристалів розглядається 
як приблизний, оскільки в реальних умовах через невизначену геомет
рію і розбіжності зондів похибка його досягає 5 - 10 %. При зближенні 
зондів, тобто при спробі зменшити L і тим самим поліпшити локаль
ність (роздільну здатність) методу, виникають обмеження, пов’язані з 
тим, що розбіжність зондів не залежить від міжзондової відстані (AL -  
const), а відносна похибка (AUL) при цьому нестримно зростає.

У ряді випадків для вимірювань двозондовим методом необхідно 
виготовляти спеціальні зразки правильної форми або вишліфовувати 
широку і протяжну доріжку на зливку, що дає підґрунтя кваліфікувати 
цей метод як руйнівний.

У зв’язку з цим ми почали вимірювати ПЕО на монокристалах 
кремнію, призначених для нейтронного легування на ядерному реакто
рі ВВР-М, чотиризондовим методом, що дає змогу проводити вимірю
вання на зразках будь-якої довільної форми.

Суть методу: чотири зонди, жорстко закріплені між собою (вимі
рювальний датчик), ставляться на плоску поверхню; через зовнішні 
(струмові) зонди пропускають струм силою І, а із середніх (потенцій
них зондів) знімається падіння напруги АС/.

Основною умовою застосування й коректності чотиризондового 
методу є умова «напівнескінченності», коли товщина зразка значно пе
ревищує відстань між зондами L.

Більш розгорнуті умови, які необхідно виконувати при вимірю
ванні чотиризондовим методом, визначаємо таким чином: в області 
вимірювань і щонайменше на відстані 5L  від крайніх зондів значення 
ПЕО повинно бути однакове; контакти мають бути омічними і неінже- 
ктуючими, що досягається шліфовкою поверхні; поверхня має бути 
плоскою, без ямок і відколів, поверхнева ізоляція і канали поверхневої 
провідності мають бути відсутніми; усі чотири точки повинні лежати 
на одній прямій; діаметр контакту має бути набагато менше відстані 
між зондами; межа між зондом і напівпровідником має бути напівсфе- 
ричною. На практиці, зазвичай, з великою точністю витримується 
однакова відстань між зондами. Така вимірювальна голівка називаєть
ся еквідистантною. У цьому випадку

p - ^ j - 2 n L . (2.8)

У процесі наших вимірювань стабілізуємо силу струму І  і отримує
мо InL/I  = const. Таким чином, на шкалі цифрового вольтметра, що ви
мірює АС/, проградуювавши показання в одиницях ПЕО, ми отримуємо
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відлік без усяких обчислень. Отже, чотиризондовий метод характеризу
ється такими основними особливостями: годиться для вимірювань зраз
ків будь-якої форми, що мають одну плоску поверхню, і через свою 
інваріантність до геометрії зразка точніший, ніж двозондовий (до ± 5 %); 
дає змогу проводити безпосередній відлік значень вимірюваної величи
ни р(Ом • см); на відміну від двозондового методу дає усереднювання не 
в об’ємі, а в околиці вимірюваної точки, тобто локальніший.

Виходячи з вищенаведеного, вимірювання ПЕО чотиризондовим 
методом монокристалів кремнію до і після нейтронного легування на 
ядерному реакторі ВВР-М проводилися нами на модифікованій чоти- 
ризондовій установці «Метрика-124».

2.1.3. Вимірювання часу життя нерівноважних носіїв заряду 
в монокристалічному кремнії для нейтронного легування

Керування потоками нерівноважних носіїв заряду лежить в основі 
роботи абсолютної більшості напівпровідникових приладів. Тому крім 
величини ПЕО сфера застосування та умови функціонування приладів 
визначає і такий найважливіший параметр вихідного матеріалу, як час 
життя нерівноважних носіїв заряду тННз-

Час життя х однозначно пов’язаний з дифузійною довжиною носіїв 
заряду

Ld = J m ,  (2.9)

де D  -  коефіцієнт дифузії носіїв заряду.
Величина часу життя індивідуальна для напівпровідників різної 

хімічної природи й чутлива до центрів з глибокими рівнями, дислока
ціями та іншими дефектами структури. Діапазон значень х, що охоп
люється метрологією напівпровідників, простягається від сотень мік- 
росекунд до наносекунд і менше.

Інтерпретація часу життя як параметра, що характеризує властиво
сті матеріалу, ускладнена тим, що його виміряні значення в загальному 
випадку досить сильно залежать від умов цих вимірювань: рівня інже
кції надлишкових носіїв заряду, умов збудження (стаціонарне або не
стаціонарне, рівномірне або нерівномірне) тощо.

При усьому різноманітті методи вимірювання х діляться на дві 
групи:

прямі вимірювання х по загасанню надлишкової провідності з часом;
непрямі вимірювання т через L d(L d = *jDx ), коли оцінюється про

сторовий розподіл надлишкових носіїв заряду.
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Слід зазначити, що виміряний (ефективний) час життя (теф) визна
чається рекомбінацією носіїв заряду як в об’ємі напівпровідника, так і 
на його поверхні і пов’язаний з об’ємним (xv) і поверхневим (ts) часом 
життя відповідно:

- L = - U ± .  (2.10)
е̂ф

У свою чергу, поверхневий час життя для пластини завтовшки d 
може бути виражений як

* , = £ .  (2Л1)

де 5 -  швидкість поверхневої рекомбінації.
Для визначення Ту вимірювання проводять на товстих пластинах 

(зливках) і роблять швидкість поверхневої рекомбінації мінімальною, 
(зазвичай шляхом тонкої шліфовки і травлення поверхні). Якщо ж про
водити вимірювання на досить тонких пластинах, то з’являється мож
ливість вимірювання S. Таким чином, майже будь-який метод вимірю
вання часу життя при виконанні певних умов може трансформуватися 
в метод вимірювання швидкості поверхневої рекомбінації.

Основним нестаціонарним методом вимірювання часу життя нерів- 
новажних носіїв заряду є метод загасання (спаду) фотопровідності.

Вимірювання т проводилися на установці «ТАУ-101», заснованій 
на використанні методу спаду фотопровідності на монокристалах кре
мнію до і після нейтронного легування на ядерному реакторі ВВР-М, 
розміщених у надвисокочастотному електричному полі, що створюєть
ся в обмеженій області об’ємним резонатором.

В області локалізації електричного поля виробляється збудження 
неосновних носіїв заряду (ННЗ) шляхом освітлення монокристала кре
мнію імпульсами світла. При освітленні кремнію прямокутними імпу
льсами світла в освітлюваній області відбувається генерація ННЗ. Піс
ля припинення освітлення відбувається зменшення концентрації ННЗ 
за експоненціальним законом

Ao(t) = Of - о0 = Aexp(-t/Teff), (2.12)

де Go - темнова провідність; Of - фотопровідність; А - деяка константа.
Зміна концентрації ННЗ призводить до зміни електричної провід

ності монокристалічного кремнію і, отже, до зміни потужності елект
ричного поля, що поглинається ним.
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Таким чином, реєстрованим сигналом є зміна в часі потужності 
втрат у резонаторі, пов’язана з релаксацією ННЗ.

Вимірюючи час, за який амплітуда експоненціального сигналу 
зменшується в «е» разів (до рівня 0,37 початкової амплітуди), визнача
ємо постійну часу спаду фотопровідності, а значить, і час життя неос
новних носіїв заряду.

Метод спаду фотопровідності охоплює діапазон т від десятих до
лей мікросекунд до десятків мілісекунд і S до 103 -ь 104 см/с.

2.1.4. Вимоги до зливків монокристалічного кремнію 
для отримання високоомного кремнію p-типу провідності

Монокристалічний кремній поставляється на ядерний реактор 
ВВР-М для нейтронного легування у вигляді зливків кремнію дірково- 
го типу провідності.

Відсутність зовнішніх механічних ушкоджень.
Щільність дислокацій не більше, ніж 10 см'2.
Концентрація оптично активного кисню і вуглецю не більша за 

5 • 1016 см'3.
Час життя х„нз має бути не менше 150 мкс.
На довжині, не менше 50 мм, розкид питомого опору (уздовж зли

вка), виміряного через кожні 10 мм, не повинен перевищувати вели
чин, що визначаються за емпіричною формулою

Рмакс Рмін <  у  .0 >0 3 7 5 Рмін 1 Q Q 0/о> ( 2 . 1 3 )

р + р  1-0 ,0375рг м а к с  і мін ’  г  мін

де Уо -  розкид ПЕО по твірній.
Максимальний питомий опір р маКс не повинен перевищувати

0 = ------------------  (2 14Ї
1 макс і  Л  А Т  *7С л  \ * /1 — 0,0375рмін

Розкид ПЕО, виміряного на кожному з торців зливка, не повинен 
перевищувати величин, що визначаються як

Рмакс ~  Рмін <  у  ° > 0 3 7 5  Рмін 1Q Q  0 /  ( 2 . 1 5 )

Р м а к о + Р м і н  1 - 0 , 0 3 7 5 Рмін

де ут -  розкид ПЕО по торцях.
Розглянемо конкретний випадок отримання високоомного ней

тронно-легованого кремнію діркової провідності (р-типу).
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Вірогідність трансмутаційного захоплення нейтрона ядром крем
нію для різних реакторів різна через відмінність енергетичних спектрів 
нейтронів. (Для реактора ВВР-М коефіцієнт трансмутації Кт = 1,7 х 
х 10'4 атомів Р на один нейтрон.)

Для отримання високоомного кремнію p-типу за допомогою тран
смутаційного легування вводиться така концентрація донорів (п), щоб 
її вистачало для повної компенсації акцепторів і мінімально можливої 
перекомпенсації:

п = Кт • ф, (2.16)

де ф - флюенс теплових нейтронів, п/см , а

1
п — -

е р  дг  мін г~п

(2.17)

де Дп -  рухливість електронів.
Знаючи, що на практиці кремній є неоднорідним по питомому еле

ктричному опору, необхідно після ретельних вимірювань ПЕО знайти 
Рмін на зливку (рис. 2.1), який відповідає максимальній концентрації 
акцепторів, і розрахувати так, щоб компенсувати в цій точці акцептори
і в той же час не перекомпенсувати в інших точках.

Р  мін
1 1

е -п -\іп e - ( N - P ) - \ l n ’
(2.18)

де п -  концентрація електронів; N  -  концентрація донорів; Р  -  концен
трація акцепторів.

X, мм
Рис. 2.1. Розподіл питомого опору вздовж зливка.

Практично стоїть завдання отримати вздовж твірної зливка пито
мий електричний опір В межах Рім акс Р 2мін-
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Для кожної виміряної точки розраховується флюенс теплових ней
тронів, необхідний для отримання в Ц ІЙ  ТОЧЦІ ПЕО Рімакс Р2МІН- Потім 
будується графік, що зображує залежність фі і ф2 від координати уз
довж твірної, і по цьому графіку визначається можливість отримання 
ПИТОМОГО електричного опору В межах Р і  І Р 2

Так, наприклад, для кристала, що характеризується зображеними 
на рис. 2.2. залежностями, можна задати флюенс в межах фімакс до ф2мін 
І при цьому не отримати ні у ОДНІЙ ТОЧЦІ р  >  р  1 макс І р  <  р2мін-

X, мм
Рис. 2.2. Приклад розподілу питомого опору зливка, 

з якого можливо отримати якісний матеріал після HJIK.

Для кристала, залежності для якого наведено на рис. 2.3, це немо
жливо, ОСКІЛЬКИ ф ім акс <  ф2мін-

Рис. 2.3. Приклад розподілу питомого опору зливка, 
з якого неможливо отримати якісний матеріал після HJIK.

За побудованими графіками ф = f(x) зливки відбираються такими, 
що заданий флюенс фзад не виходить за межі допустимого для кожного
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зливка номіналу, тобто щоб виконувалась умова: фімакс <  Фзад <  ф 2макс, 

ДЄ Ф з а д = ^
г 1 1 Л

P i  Р 2 .

2.1.5. Розрахунок режиму опромінення 
для отриманого низькоомного HJIK

До зливків монокристалічного кремнію для опромінення з метою 
отримання низькоомного кремнію n-типу провідності для силової на
півпровідникової техніки такі вимоги:

1) монокристалічний кремній поставляється на ядерний реактор 
ВВР-М для нейтронного легування у вигляді зливків електронного ти
пу провідності;

2) максимальну і мінімальну величину питомого електричного 
опору (ПЕО) р Макс і Р м ін  зливків залежно від номіналу легування рм, 
допустимого відхилення від номіналу легування оры і неоднорідності 
процесу нейтронного легування у для зливків електронного типу 
електропровідності визначають залежністю

Рм аксР м ін  ' і  P jV 1 У . (2.19)
Рм акс 1-у Р м ін  ^  2 1 N 1 0 0

100

Для існуючого рівня технології нейтронного легування у = 0,05. 
Зливок електронного типу електропровідності вважається придатним 
для нейтронного легування, якщо виконується умова

Р максР мін__ 0,47Pjv

U p  мін ^Pw_o ,05  
100

(2 .20)

3) мінімальна величина ПЕО має бути не менше 3pN для зливків 
електронного типу провідності;

4) мінімальна довжина зливків монокристалічного кремнію має 
бути не менше 150 мм;

5) довжина зливків може не більш ніж на 150 мм перевищувати 
величину, указану в п. 4;

6) зливки кремнію мають бути монокристалічними і не повинні 
мати зовнішніх дефектів (відколків, раковин, тріщин) розміром, біль
шим, ніж 1,5 мм, і завглибшки більше 0,5 мм, а також внутрішніх ра
ковин, виявлених при різанні зливків. Допускаються фаски на торцях 
зливків шириною не більше 2 мм;
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7) відхилення площини торцевого зрізу зливка кремнію від пло
щини орієнтації має бути не більше 3°;

8 ) середня щільність дислокацій у зливку кремнію має бути не 
більша 10  см' ;

9) час життя ННЗ виражають у мікросекундах, для зливків крем
нію з номінальним значенням ПЕО 70 -*• 200 Ом • см повинен бути не 
менше половини величини номінального значення ПЕО, а час життя 
Пню Для зливків кремнію з номінальним значенням ПЕО 40 -ь 60 Ом • см 
повинен бути не менше 30 мкс. Час життя тШз для зливків кремнію з 
номінальним значенням ПЕО 210 -ь 350 Ом • см повинен бути не мен
шим 1 0 0  мкс;

1 0 ) концентрація оптично активного кисню і вуглецю не має бути 
більше 5 • 1016 ат • см'3.

Розглянемо конкретний випадок отримання низькоомного ней- 
тронно-легованого кремнію електронної провідності (п-типу).

Кінцевим результатом процедури обчислення режимів опромінен
ня є визначення часу опромінення.

У загальному випадку число атомів фосфору, що утворилися за 
реакцією (3), пропорційно потоку теплових нейтронів

NP3i =No- Факт- К  • \|/ • t, (2 .2 1 )

де No - кількість ядер кремнію в одиниці об’єму, см'3; о акт - переріз ре
акції; К  - відносний вміст ізотопу 30Si у природній суміші; \у - щіль
ність потоку теплових нейтронів, п ■ см'2; t - час опромінення, с.

Величини N0, Оакт, і К  є постійними і мають такі значення:

N0 = 4,96 ■ 1022 см"3, GaKT = 1,1 • Ю' 25 см’2, К  = 0,0312.

Після підстановки отримуємо

Np3i — 1,7 - 10' 4 • \|/ • t. (2.22)

Визначення \|/ • t зводиться до обчислення NP3i. Значення NP3i 
складається з двох величин. Для вихідного кремнію n-типу NP3i = пі + 
+ гіо, де Пі і п -  вихідна і кінцева концентрація носіїв заряду електрон
ного типу відповідно.

У свою чергу значення п знаходимо за виразом

1019
и = ------ — , (2.23)

Р Н И ,6
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де р - початковий або кінцевий номінал питомого опору; |іе -  рухли
вість носіїв заряду електронного типу.

При легуванні кремнію з використанням статичного способу зада
ється час опромінення

t = --------^ -----. (2.24)
1,7-10 і|/ J

2.1.6. Методичні прййомн для проведення 
нейтронно-трансмутаційного легування кремнію

Методика обробки зливків кремнію перед опроміненням в 
ядерному реакторі ВВР-М і поводження із зливками, підготовле
ними до опромінення. Основною операцією процесу ядерного легу
вання є опромінення кремнію нейтронами в реакторі, при якому утво
рюються атоми фосфору, а також виникає наведена радіоактивність 
монокристала кремнію. Істотний вклад до залишкової радіоактивності 
зливків вносить поверхнева радіоактивна забрудненість, поява якої 
обумовлена двома чинниками:

активацією елементів, що залишилися на поверхні зливків після 
вимірювань електрофізичних параметрів і підготовки до опромінення;

адсорбцією радіоактивних елементів із середовища робочого кана
лу при опроміненні. Як правило, ці домішки (51Сг, 54Мп, б0Со, 65Zn, 
122Sb, 124Sb, 140La, 198Au та ін.) мають період напіврозпаду трохи біль
ший, ніж період напіврозпаду кремнію.

Для зняття поверхневої радіоактивної забрудненості опромінені 
зливки кремнію дезактивують за допомогою травлення в суміші кислот 
HF + HNO3 у співвідношенні 1 : 3 об’ємних одиниць.

З метою зведення до мінімуму поверхневої забрудненості зливків 
кремнію та виключення використання для дезактивації травника, що 
складається із суміші азотної і плавикової кислот, розроблено методи
чні прийоми по обробці зливків перед опроміненням і поводженню із 
зливками, підготовленими до опромінення.

Обробка зливків перед опроміненням. Відібрані для ядерного 
легування монокристали кремнію механічно маркіруються. Потім зне
жирюються, хімічно поліруються в суміші азотної і плавикової кислот, 
відмиваються в проточній деіонізованій воді й сушаться.

Оброблені таким чином стерильні зливки упаковуються в поліети
ленові пакети, які потім герметично заварюються. Зливки зберігаються 
в такій упаковці аж до завантаження на опромінення.

При порушенні герметичності поліетиленової упаковки або стери
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льності зливка відмивання необхідно повторити в підігрітому кислот- 
но-перекисному розчині (КПР) такого складу -  HNO3 (65 -4-70 %) : 
Н2О2 (30 %) : Н2О відповідно до компонентів в об’ємних одиницях від 
1 : 1 : 1  до 1 : 1 : 4  залежно від міри забруднення зливків або ж повто
рити хімічне полірування забрудненого зливка в суміші HF + HNO3 = 
= 1 : 3 з наступним відмиванням у деіонізованій воді.

Відпрацьовані кислотний травник і кислотно-перекисний розчин 
знешкоджуються і захоронюються в установленому порядку.

Режими хімічного полірування і відмивання монокристалів кремнію
перед опроміненням

Операція Використовуваний склад Норма
витрати

Темпе
ратура,

°С
Тривалість, хв

Хімічне
полірування

HN + HN03 = 1:3,  
в об’ємних одиницях 10 мл/см2 до 60 1 -3

Відмивання 
в КПР

HN03 (65 -  70 %):
Н20 2 (30 %): Н20  =
= від 1 : 1 : 1 до 1 : 1 : 4, 
в об’ємних одиницях

10 мл/см2 75-85 10-15

Як після хімічного полірування, так і після відмивання в КПР, злив
ки остаточно промиваються в проточній деіонізованій воді і сушаться.

Хімічне полірування і відмивання зливків проводиться у витяжній 
шафі, яка забезпечена вентиляційним відсосом і зливом. У шафу під
водяться використовувані хімічні реагенти та деіонізована вода. Трав
лення в суміші азотної і плавикової кислот проводиться у ванні, виго
товленій з тефлону. Допускається використання поліетиленової або 
вініпластової ванни.

Відмивання зливків у КПР проводиться у ванні з тефлону або по
ліетилену, поміщеною в ємність, заповнену водою, з підігріванням.

Поводження зі зливками при підготовці їх до опромінення. 
Операції хімічного полірування і відмивання перед опроміненням про
водять в гумових рукавичках. Усі наступні операції при упаковці і за
вантаженні зливків на опромінення проводяться в бавовняних рукави
чках, дотримуючись при цьому вимог стерильності та виключення ме
ханічної дії при поводженні із зливками.

Методичні прийоми по відпалу зливків кремнію, опромінених 
на ядерному реакторі ВВР-М. Опромінення зливків кремнію в ядер-
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ному реакторі проводиться з метою отримання однорідно-легованого 
матеріалу n-типу. Атоми фосфору вводяться за рахунок ядерних перет
ворень при захопленні теплових нейтронів ізотопом кремнію відповід
но до реакції (2.3).

Разом з уведенням фосфору в результаті дії різних складових реак
торного випромінювання в опроміненому матеріалі створюються де
фекти структури, що вносять до забороненої зони різні по глибині за
лягання донорні й акцепторні рівні. Атоми фосфору (початкові й такі, 
що утворилися) також залучаються до дефектних асоціацій і втрачають 
свої донорні властивості.

Уведені при опроміненні радіаційні дефекти та їхні асоціації з до- 
мішковими атомами є нерівноважними дефектами, тому з метою їх 
усунення та стабілізації властивостей ядерно-легованого кремнію про
водиться високотемпературна термообробка монокристалів.

Однією з умов отримання матеріалу високої якості є запобігання 
зовнішньому забрудненню й утворенню термічних дефектів при відпа
лі монокристалів.

Режими відпалу опромінених зливків. Відпал опромінених зли
вків кремнію, вирощеного методом безтигельної зонної плавки, прово
диться на повітрі або в середовищі високочистих інертних газів при 
температурі, визначеній (у загальному випадку) з емпіричного виразу

Твід (°С) = (650 4- 720) °С + 0,9р, (2.25)

де р - заданий номінал питомого опору. Тривалість відпалу варіюється 
від декількох хвилин до декількох годин.

Для опромінених зливків, у яких початкова концентрація оптично 
активного кисню і вуглецю знаходиться в діапазоні від 5 • 1016 до
2 • 1016 см'3, рекомендується такий оптимальний режим відпалу: швид
кість розігрівання зливків до 300 °С/хв; температура відпалу 820 - 
850 °С; тривалість відпалу 2 - 4  год; швидкість охолодження до 600 °С 
- не більше 3° С/хв; з 600 до 300 °С - не менше 40 °С/хв.

При температурі 300 °С допускається вивантаження зливків з печі 
й охолодження їх на повітрі.

Температура і тривалість термообробки зливків уточнюється пері
одично (раз на півроку) проведенням ізохронного відпалу з кроком 
20 °С, починаючи з 600 °С. Вимірюються питомий опір і час життя не
основних носіїв заряду. Для кожної температури використовуються 
окремі зразки одного кристала. Визначаються температура, при якій 
досягається стабільність питомого опору і його однорідність, а також 
максимальне значення часу життя неосновних носіїв заряду.
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Для відпалу опромінених монокристалів кремнію застосовують, як 
правило, трубні печі з діапазоном регульованих температур від 650 до 
1250 °С і робочою зоною, довжиною не менш ніж 500 мм. Рівномір
ність розподілу температури в робочій зоні використовуваних печей 
має бути ± 0,5 °С, стабільність підтримки температури в межах робочої 
зони не гірше ± 0,25 °С.

Відпал проводиться у кварцових трубах особливої чистоти на кре
мнієвих човниках або у кремнієвих контейнерах. Кварцові труби перед 
застосуванням, а потім із періодичністю раз на півроку піддаються 
очищенню травленням у «царській горілці» або високотемпературній 
обробці (1100 - 1150 °С) протягом 4 год у хлорному середовищі.

Кремнієві човники та контейнери не рідше одного разу в місяць 
піддаються очищенню, аналогічному очищенню зливків кремнію перед 
відпалом.

Підготовлені для відпалу зливки кремнію розміщуються на крем
нієві човники або в контейнери так, щоб між торцями зливків був про
міжок не менше 2 мм. Для запобігання появі дислокаційних розеток на 
бічній поверхні зливків рекомендується зливки встановлювати на кре
мнієві підставки, що виключають контакт бічної поверхні зливка з чо
вником або контейнером.

Після завантаження човника або контейнера із зливками в робочу 
зону камери включається піч. Допускається завантаження в розігріту 
піч. Після закінчення необхідної тривалості відпалу охолодження ве
деться за заданою програмою. При відсутності технічної можливості 
забезпечити необхідний режим охолодження проводиться природне 
охолодження зливків при вимкненій печі.

Операції завантаження й вивантаження зливків проводяться в баво
вняних рукавичках, виключаючи при цьому механічну дію на зливки.

Устаткування та методики, наведені вище, дають змогу проводити 
нейтронно-трансмутаційне легування кремнію на реакторі ВВР-М ІЯД 
у широкому інтервалі номіналів питомого опору. Так було пролеговано 
зливки для отримання однорідного кремнію від 50 до 30000 Ом • см. 
Такий кремній окрім високої однорідності по р (~2 5 %) був набагато
більше радіаційно-стійкий до гамма- та нейтронного опромінення, ніж 
аналогічний по р кремній, отриманий звичайним промисловим мето
дом. При гамма-опроміненні зміна концентрації носіїв в НЛК була в 
декілька десятків разів менша, ніж у звичайного кремнію. При опромі
ненні швидкими нейтронами в НЛК швидкість зміни р була менша в 
декілька разів.

На базі нейтронно-трансмутаційно легованого кремнію, отримано-
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го при опроміненні на реакторі ВВР-М ІЯД були виготовлені високоя
кісні фотоприймачі, тиристори та детектори ядерних випромінювань. 
Такі детектори використовувалися в ІЯД для проведення ядерно- 
фізичних експериментів. Вони мали високоякісні електричні характе
ристики, високу роздільну енергетичну здатність і високу стабільність 
у роботі. їхні характеристики не змінювались протягом декількох років 
(більше 4 років).

Нейтронно-легований високоякісний кремній дав змогу отримати 
товщину Е-детекторів - 4 - 5  мм, без компенсації літієм за відомою 
технологією.

Для промислових цілей за допомогою нейтронного легування був 
отриманий кремній з питомим опором 150 - 600 Ом • см. Річний випуск 
такого кремнію на реакторі ВВР-М становить більше 500 кг у готовому 
вигляді.

2.2. Виробництво РФП 99тТс на ядерному реакторі

Виробництво радіонуклідної продукції для задоволення потреб різ
них сфер використання в країнах, що мають ядерні реактори та приско
рювачі, нині є самостійною широко розвинутою галуззю промисловості. 
В Україні таке виробництво практично відсутнє, оскільки раніше відпо
відно до існуючого в колишньому СРСР «розподілу праці» між ядерни
ми установками таке виробництво на території України взагалі не пла
нувалось. Вона централізовано забезпечувалась радіонуклідною проду
кцією, виготовлюваною на ядерних установках в інших республіках кра
їни. У зв’язку з цим нині в Україні існує гостра потреба в організації віт
чизняного виробництва імпортозамінної радіонуклідної продукції.

Для практичної реалізації такого виробництва Україна має необ
хідні технічні можливості. Зокрема, в ІЯД функціонують дослідниць
кий ядерний реактор (ДЯР) типу ВВР-М, циклотрони У -120 та У-240, 
технологічні лінії «гарячих» камер (ГК) із захисних боксів для дистан
ційної переробки високоактивних матеріалів, а також наукові підрозді
ли, оснащені необхідною радіометричною та спектрометричною апа
ратурою, та висококваліфікований науковий і технічний персонал.

Слід зазначити, що на ДЯР ІЯД у процесі багаторічних наукових 
досліджень з нейтронної фізики, радіаційного матеріалознавства на
працьовано значний досвід по проведенню опромінювальних робіт у 
реакторі, дистанційної роботи з високоактивними зразками та матеріа
лами, створено необхідні для цього автоматизовані пристрої та уста
новки. На їхній основі відпрацьовано відповідні технологічні лінії на 
базі об’єднаного технічного комплексу «ДЯР - ГК» (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Схема технологічного циклу одержання реакторних радіонуклідів та 
виробництва на їхній основі радіонуклідної продукції для потреб різних сфер 
використання: 1 - активна зона ВВР-М; 2 - спеціальний канал для передачі 
опромінених зразків у ГК1; З - централізований екстракційний генератор; 
4 - пульт керування ЦЕГ; 5 - спеціальний бокс фасування РФП; ГК1, ГК2, 
ГКЗ, ГК4 - «гарячі» камери; ОГК1, ОГК2, ОГКЗ, ОГК4 - операторські «гаря
чих» камер.

Технічний комплекс, крім реактора, включає 4 бокси ГК реактора, 
а також 8 боксів ГК матеріалознавчого комплексу (МК). Слід зауважи
ти, що досвід та технологічні розробки по одержанню радіонуклідів, а 
також виготовлення з них зразків та експериментальні дослідження 
нейтронних перерізів радіоактивних ядер нині успішно трансформу
ються в технології дослідно-промислового виробництва радіонуклідної 
продукції для потреб практики. Серед них закриті джерела випроміню
вання як загальнотехнічного, так і медичного призначення, а також 
препарати для різних сфер використання, у тому числі й радіофарм- 
препарати (РФП) для медицини. Представлено результати розробок по 
створенню на реакторі стаціонарної технологічної лінії для серійного

Q Q  .-і -і Q Q   

виробництва РФП Тс-пертехнетату (розчин Na Т с04) для потреб 
медичної діагностики та закритих ДІВ для медицини і промисловості 
на основі радіонукліда 192 Іг.

РФП на основі радіонукліда 99шТс є одними з найбільш затребува
них у сучасній ядерній медицині. З їхнім застосуванням проводиться 
до 90 % усіх діагностичних процедур у клініках світу. Короткоживу
чий радіонуклід 99mTc (Т1/2 = 6,0 год з енергією гамма-квантів 140 кеВ) 
одержується як дочірній при бета-розпаді 99Мо (Ті/2 = 6 6  год). Генетич
на пара 99М о/"шТс є основою створюваних сорбційних радіонуклідних 
генераторів, які транспортуються в клініки, де з них хімічним спосо
бом вимивається накопичуваний 99шТс безпосередньо перед викорис
танням (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Схема розпаду радіонукліда 99Мо.

На ДЯР ІЯД як альтернатива традиційному транспортному варіан
ту генератора сорбційного типу впроваджено метод виробництва, кін
цевим продуктом якого для поставок у клініки буде не радіонуклідний 
генератор, а розчин Na99mTc0 4 , тобто вже готовий для використання 
РФП. Цикл виробництва РФП включає такі технологічні етапи: 

одержання материнського радіонукліда 99Мо в реакторі; 
переробка опроміненої мішені та виділення 99шТс-пертехнетату із 

суміші 99Мо - 99шТс;
стерилізація та фасування РФП (розчину Na99mTc0 4 ); 
аналіз РФП (паспортизація та підготовка сертифіката якості);

~ 99гпт'пакування, дозиметричнии контроль та доставка Тс-пертехне- 
тату в клініки.

Накопичення в реакторі 99Мо як вихідного радіонукліда для 
одержання РФП здійснюється за рахунок ядерної реакції 
98Мо(п, у)99Мо—>99тТс в опромінюваній мішені з 98МоОз зі збагаченням 
по 98Мо до 98,5 % (мішенний 99Мо). Вибраний метод має ряд переваг 
перед широко використовуваним способом виділення 99Мо із суміші 
уламків поділу 235U (уламковий 99Мо) при опроміненні мішеней з ура
ну. Перш за все, мішенний 99Мо забезпечує високу радіонуклідну чис
тоту виготовленого 99шТс-пертехнетату, оскільки виключається мож
ливість забруднення РФП радіотоксичними домішками, якими є улам
ки поділу 131І, 103Ru, 95Zr тощо. Крім того, технологія виробництва 
уламкового 99Мо створює значні кількості високоактивних відходів (у 
тому числі й альфа-активних), що вимагають іммобілізації. Це призво
дить до суттєвого ускладнення та збільшення вартості цієї частини те
хнологічного циклу виробництва, враховуючи сучасні вимоги до еко
логічних проблем. Разом з тим одержання мішенного 99Мо дає змогу 
створити практично безвідходну технологію виробництва.
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Для виробництва РФП з опромінених молібденових мішеней виб
рано найбільш придатну для цього схему централізованого екстракцій
ного генератора (ЦЕГ) з використанням в якості екстрагента метил- 
етилкетону (МЕК). Екстракція 99т Тс-пертехнетату з розчину 
99Мо + 99гпТс здійснюється МЕК з наступним його випаровуванням і 
розчиненням сухого залишку 0,9 %-м розчином хлористого натрію 
(NaCl). Схему технологічного циклу одержання РФП 99т Тс-пертех- 
нетату наведено на рис. 2.6. Увесь технологічний цикл виробництва 
РФП зосереджено на різних ділянках технічного комплексу «ДЯР - 
ГК» в ІЯД (див. рис. 2.4).

Опромінення мішеней (реакторна дільниця) здійснюється у верти
кальних каналах активної зони реактора. Усі роботи з опроміненими 
мішенями (радіонуклідна дільниця) проводяться дистанційно на тех
нологічному обладнанні, змонтованому в «гарячих» камерах реактора.

В ГК1 обладнано станок для розкриття опромінених блок-контей- 
нерів та інші технологічні пристрої для дистанційної роботи з радіоак
тивними речовинами.

Обладнання для переробки опромінених мішеней та ЦЕГ змонто
вано в ГК2 (див. рис. 2.4). Основне обладнання ЦЕГ (вузол розчинен
ня, екстракції та відпрацьованих розчинів, випарник, холодильник, 
електромагнітні клапани тощо), а також детектори радіометричної

• 99шппустановки для вимірювання активності Тс у випаровувачі змонтова- 
но безпосередньо в захисному боксі ГК2.

Допоміжне обладнання, що забезпечує транспортування розчинів 
та функціонування всієї системи (вакуумна система з мікронасосами, 
термостат, блок живлення електромагнітних клапанів, вузол вихідних 
розчинів, пульт керування допоміжним обладнанням з програмним 
забезпеченням), змонтовано в операторському приміщенні ГК2 (поза 
боксом), щоб спростити їхнє обслуговування.

Дільницю фасування та стерилізації РФП (вузол фасування на 
основі автоматичного дозатора, контролю якості та кондиціювання) 
змонтовано також в операторському приміщенні ГК2 (ОГК) в окремо
му спеціальному боксі.

У боксі розміщено бактерицидну лампу та автоматичний дистан
ційний дозатор. Стерилізація одержаного розчину здійснюється бакте
ріальним фільтруванням в асептичних умовах з використанням мем
бранних фільтрів. Розчин фасується за допомогою спеціального авто
матичного дистанційного дозатора в завальцьовані стерильні вакуумо
вані флакони для медичних засобів (рис. 2.7).
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Рис. 2.6. Схема технологічного циклу виділення РФП 99шТс-пертехнетату 
з опроміненого в реакторі молібдену (99МоОз).

РФП (розчин Na99mTc0 4  у стерильних завальцьованих флаконах ак
тивністю 96,0 МБк в 5 мл) пройшов доклінічні дослідження на тваринах в 
Інституті онкології АМН України. Результати досліджень показали від
повідність характеристик препарату вимогам нормативних документів до 
лікувальних препаратів.
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Рис. 2.7. Комплект поставки РФП 99шТс- 
пертехнетату: флакон з розчином
Na99mTc04 та транспортний захисний ко
нтейнер (корпус і кришка).

РФП із ЦЕГ перед поставкою проходить паспортизацію, тоді як елюат, 
що періодично вимивається із сорбційних генераторів безпосередньо в 
клініках, щоденну перевірку не проходить. Разом з тим важливо, коли 
був «заряджений» сорбційний генератор, оскільки термін використан
ня такого генератора обмежується двома тижнями, після чого почина
ється вимивання в елюат 99Мо. Головне полягає в тому, що викорис
тання для діагностичних процедур свіжовиготовленого РФП із ЦЕГ 
зменшує дозові навантаження на пацієнтів та медичний персонал.

Важливим також є те, що в цьому випадку в клініках не утворю
ються та не залишаються будь-які радіоактивні відходи. Усі неминучі 
високоактивні відходи залишаються на реакторі, де є спеціалізована 
технічна база для їхньої консервації та захоронения. Це звільняє меди
чні установи від проблем зі зберіганням залишкової активності після 
використання сорбційного генератора та додаткових витрат на повер
нення відпрацьованого генератора виробнику.

Слід зазначити, що після переробки опроміненої мішені на реак
торі залишається невикористаний стабільний молібден. Це дає змогу 
регенерувати його з використаних розчинів для повторних опромінень. 
Процедура регенерації дозволяє суттєво знизити вартість кінцевого 
продукту, особливо при використанні збагаченого молібдену для виго
товлення мішеней.

2.3. Ядерна технологія виробництва закритих ДІВ з 192Іг

Другим важливим радіонуклідом для ядерної медицини та проми
словості (гамма-дефектоскопії) є радіонуклід 192Іг (Т1/2 = 74,02 доби, 
основна енергія гамма-квантів 317 кеВ), найбільш поширений радіо

Стаціонарна технологічна 
лінія по виробництву стериль
ного розчину Na99mTc0 4 , 
створена на ДЯР ІЯД, буде 
забезпечувати готовим РФП 
медичні установи (клініки) 
Києва та прилеглих регіонів. 
Слід відзначити, що розчин 
Na99mTcC>4, одержуваний на 
ЦЕГ із мішенного 9Мо, пере
вищує по якості аналогічний 
розчин із сорбційних генера
торів, створюваних з уламко
вого 99Мо. До того ж кожна
партія свіжовиготовленого
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нуклід для задоволення потреб промислової дефектоскопії та ядерної 
медицини (для брахітерапії).

• 109Одержання радіонукліда Іг здійснюється в ядерному реакторі 
при опроміненні нейтронами іридієвих мішеней за рахунок ядерної ре
акції 191Іг(п, у) 192Іг (рис. 2 .8 ).

Рис. 2.8. Схема технологічного циклу виготовлення ДІВ на основі 192 Іг: 
1 - зварювальна установка ТІГ; 2 - балон з інертним газом; 3 - пульт керуван
ня; 4 - спеціальний канал передачі 192 Іг в ГК1; 5 - активна зона ДЯР; ГК1, 
ГК2, ГКЗ, ГК4 - «гарячі» камери; ОГК1, ОГК2, ОГКЗ, ОГК4 - операторські 
«гарячих» камер.

Промислова дефектоскопія потребує потужних ДІВ, активність 
яких лежить у межах (3 - 9) ТБк.

Суттєвою проблемою при створенні таких ДІВ є забезпечення на
дійної ізоляції радіонукліда 192Іг (робочої частини) джерела від контак
ту з довкіллям, запобігання її розпорошенню в навколишньому середо
вищі протягом усього часу експлуатації. З цією метою створено авто
матизовану установку для герметизації ампул з радіоактивною речови
ною. Технічні характеристики установки зорієнтовані на дистанційне 
заварювання кришок ампул типових ДІВ для промислових дефекто
скопів «Гаммарид»: тонкостінні ампули з нержавіючої сталі діаметром 
5 - 6  мм та висотою 6 - 7  мм.

В установці використовується технологія ТІГ-зварювання (ТЮ -  
Tungsten Inert Gas) дугового електрозварювання неплавким вольфра
мовим електродом в атмосфері захисного газу аргону. Дистанційне ке
рування виконавчими механізмами установки, змонтованими в ГК ДЯР 
ВВР-М, здійснюється за допомогою спеціальної пневмосистеми.

Виконання зварювальних операцій здійснюється в такій послідов
ності: монтаж ампули з радіоактивною речовиною на поворотній
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планшайбі, опускання пальника в початок шва, запалювання дуги при 
нерухомій ампулі, обертання ампули зі зварювальною швидкістю, пе
рекриття зварювального шва, заварювання кратера, підняття пальника 
та повернення планшайби обертача ампули у вихідний стан (рис. 2.9).

Технічні характеристики установки

Діаметр кільцевого шва, мм -  4 - 20 
Положення зварювання -  нижнє 
Привод підіймання-опускання пальника -  
пневматичний
Фіксація виробу -  механічний зажим 
Межі регулювання зварювального 
струму, А -  8 - 160 
Межі регулювання швидкості 
зварювання, мм/с -  0 - 10 
Захисний газ -  аргон 
Охолодження пальника -  повітряне 
Тиск стисненого повітря, МПа -  
не менше 0,4

Рис. 2.9. Зварювальна установка ТІГ та технічні характеристики установки 
для заварювання ампул з радіонуклідом 192Іг (змонтована в «гарячій» камері 
реактора).

Установка забезпечує: про
грамне керування всіма механі
змами та пристроями, а також 
діагностику їхнього стану від 
контролера, контроль готовнос
ті обладнання, положення паль
ника та тиску в пневмомережі, 
точну настройку параметрів ре
жиму зварювання та довжини 
перекриття, плавне регулюван
ня швидкості обертання план

шайби обертача. Розроблена установка буде застосовуватись для гер
метизації тонкостінних капсул ДІВ на основі радіонукліда 192Іг, що ви
користовуються не лише в промисловій дефектоскопії, але і в ядерній 
медицині для брахітерапії.

Заварені капсули ДІВ з 192 Іг (на передньому плані) та технологіч

Рис. 2.10. Капсули ДІВ з Іг 
та технологічний ланцюжок.
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ний ланцюжок від промислового дефектоскопа «Гаммарид» показано 
на рис 2 .1 0 .

Проведені випробування підтвердили широкі можливості викорис
тання установки для автоматичного ТІГ-зварювання без подачі приса
дочного матеріалу кільцевих швів будь-яких виробів із низьковуглеце
вих, легованих та конструкційних сталей.

2.4. Науково-технологічний комплекс 
«Тритієва лабораторія»

Заснована в 1970 р. в ІЯД НАН України лабораторія для перероб
ки радіоактивного ізотопу водню тритію перетворена в сучасний нау
ково-технологічний комплекс, який здатний виконувати прикладні до
слідження та науково-технічні розробки на світовому рівні. Розробки 
та продукція цього комплексу широко відомі в Україні та світі.

Проведення робіт із тритієм знаходиться під постійним контролем 
відповідних служб Міністерства охорони здоров’я України - регулярно 
оформляються санітарні паспорти на право робіт із відповідними ра
діоактивними речовинами та джерелами ядерних випромінювань по 
першому класу, а також відповідних служб ядерного регулювання 
України - регулярно оформляються ліцензії на право провадження дія
льності з використання, виробництва джерел іонізуючого випроміню
вання і перевезення радіоактивних матеріалів та сертифікати про за
твердження конструкцій пакувальних комплектів для перевезення ра
діоактивних матеріалів.

У лабораторії створено оригінальне наукове й технологічне облад
нання для дослідження та виробництва різноманітних виробів на осно
ві тритію.

Обладнання включає в себе повну технологічну лінію переробки 
тритію, установки та пристрої, які забезпечують радіаційну безпеку та 
захист навколишнього середовища від забруднення тритієм, технологі
чну лінію виготовлення та випробування електровакуумних запаяних 
прискорювальних трубок для генерації нейтронів, а також відповідне 
наукове обладнання для дослідження та контролю фізико-технічних 
характеристик і сертифікації вищезгаданих виробів та приладів на 
їхній основі, а саме:

устаткування та технології для механічної, хімічної та електрохі
мічної обробки титану, молібдену, вольфраму та інших нетрадиційних 
матеріалів;

обладнання та технології для термовакуумної обробки та вакуум
ного напилення тонких плівок сорбційно-активних металів електрон
но-променевим, термоіонним та іонно-плазмовим методами;
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обладнання та технології для виготовлення металоскляних та ме
талокерамічних вакуумно-герметичних з’єднань;

вакуумне обладнання для переробки газоподібного тритію та ви
готовлення твердих сполук на основі тритідів металів із загальним 
об’ємом переробки тритію 160 тис. Кі в рік;

вакуумні пристрої для очистки газових викидів від тритію; 
обладнання та технології для електронно-променевого та іншого 

зварювання вакуумно-герметичних корпусів прискорювальних нейт
ронних трубок;

вакуумне обладнання та технології для фінішної обробки і відпай
ки прискорювальних нейтронних трубок;

спеціальне приміщення та стенди для випробувань нейтронних 
трубок і нейтронних генераторів з виходом нейтронів до 1 0 10 с '1;

радіометричні, електрометричні та інші прилади й устаткування 
для дослідження та контролю фізико-технічних характеристик виробів 
на основі тритію, нейтронних трубок і технологічних процесів.

Комплекс «Тритієва лабораторія» має значний науковий та вироб
ничий потенціал, де працюють висококваліфіковані науковці, інженери 
та робітники.

Завдяки цьому на базі «Тритієвої лабораторії» було виконано ряд 
науково-технічних розробок на найвищому науковому рівні:

розробка та впровадження в серійне виробництво нейтроноутво- 
рюючих металотритієвих мішеней різноманітних типів з виходом ней
тронів у діапазоні від 1 0 8 до 1 0 13 с' для прискорювачів заряджених ча
стинок;

розробка та впровадження в серійне виробництво тритієвих дже
рел бета-випромінювання для широкого їхнього використання в іоніза
ційних приладах;

розробка та виготовлення тритієвих джерел рентгенівських галь
мівного та характеристичного випромінювання для рентгено-радіомет- 
ричного, рентгенофлуоресцентного аналізів, а також для калібрування 
рентгенівських систем діагностики гарячої термоядерної плазми;

розробка та впровадження в серійне виробництво різноманітних 
нейтралізаторів статичної електрики на базі тритієвих джерел бета- 
випромінювання для широкого їхнього використання в хімічній, папе
ровій, поліграфічній, текстильній та інших галузях, а також при вироб
ництві та використанні фоточутливих матеріалів, у сільському госпо
дарстві і т.п.;

розробка та освоєння виробництва малогабаритних запаяних ваку
умних та газонаповнених прискорювальних трубок для генерації ней
тронів з енергією 2,5 або 14,5 МеВ;
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розробка та виготовлення генераторів нейтронів на базі малогаба
ритних прискорювальних трубок у лабораторному та свердловинному 
варіантах для елементного нейтронно-радіаційного аналізу та імпульс
ного нейтронного каротажу газонафтових свердловин та ін,

Продукція комплексу «Тритієва лабораторія» поставлялась до ба
гатьох країн Європи, Азії, Африки та Америки.

2.4.1. Металотритісві структури

Із більш ніж 1700 відомих радіонуклідів лише 2 0 0  можуть бути 
використані на практиці. Серед них важливе місце належить ізотопу 
водню тритію (Т).

Тритій може бути використаний майже в усіх напрямках, де засто
совуються ізотопи:

як радіоактивний індикатор в геофізичних, грунтово-гідроло- 
гічних, хімічних, біологічних та медичних дослідженнях;

у вигляді джерела іонізуючого випромінювання для радіоізотоп
них вимірювальних приладів, технологічних приладів та пристроїв, 
установок і приладів для ядерно-фізичного аналізу складу речовин; 

як радіоактивне паливо для атомних джерел електричного струму; 
для генерації нейтронів на прискорювачах заряджених частинок; 
як ядерне паливо у термоядерних реакторах; 
у складі люмінесцентних джерел світла;
у складі джерел рентгенівських гальмівного та характеристичного 

випромінювання і т.п.
Широкі можливості практичного використання тритію обумовлені 

в першу чергу специфікою його властивостей, економічною ефектив
ністю його застосування, технологічністю тощо.

Відомо що, ядро тритію нестабільне і розпадається з основного ста
ну, перетворюючись в ядро гелію теж в основному стані, за реакцією

3і Н - >  32 Н е  +  е  +  V.

Тому компонента бета-випромінювання одна і її абсолютна інтен
сивність дорівнює 100 %. Період напіврозпаду тритію 12,34 років. 
Енергетичний спектр бета-випромінювання є простим роздільним з 
верхньою границею Емакс= 18,6 кеВ. Середня енергія бета-випроміню
вання тритію Есер = 5,6 кеВ.

Бета-електрони тритію з максимальною та середньою енергією 
мають довжину проникнення в повітрі 5,7 мм (0,7 мг/см2) та речовині 
0,9 мм (0,2 мг/см2). У біологічній тканині ця довжина становить 6  і
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1 мкм відповідно. У зв’язку з цим зовнішнє опромінення бета-електро- 
нами тритію практично відсутнє, що визначає низький фактор радіа
ційної небезпеки при його переробці та використанні.

Основну частину своєї енергії бета-електрони тритію витрачають 
на взаємодію з електронними оболонками атомів речовини середови
ща, в якому вони рухаються, що призводить до іонізації останньої. Бе
та-електрони тритію мають найвищу серед бета-випромінювань інших 
ізотопів іонізаційну здатність - 1900 пар іонів на 1 см проникнення. Ця 
обставина також дає перевагу тритію перед іншими бета-активними 
ізотопами.

Основні фізико-хімічні властивості тритію взагалі аналогічні влас
тивостям водню. Тритій, як і водень, активно бере участь у взаємооб- 
міні речовин в організмі людини. Тому він швидше виводиться з орга
нізму людини порівняно з іншими ізотопами, що використовуються на 
практиці, наприклад зі 90Sr, 204Та, 45Са, 239Pd та ін.

Тритій, як і водень, утворює широкий клас сполук з іншими еле
ментами періодичної системи. Дуже добре поглинається багатьма ме
талами з утворенням твердих розчинів та тритідів (гідридів). Деякі ме- 
талотритієві сполуки можуть бути достатньо хімічно стійкими в широ
кому діапазоні температур, що дає змогу використовувати їх на прак
тиці як джерела іонізаційних випромінювань у ряді виробів.

Однак при цьому необхідно було дослідити фізико-хімічні власти
вості металотритієвих сполук, такі як: корозійна стійкість і термостій
кість; радіаційна стійкість; десорбція тритію з металу; взаємодія бета- 
електронів тритію з атомами металотритієвих сполук; механічні влас
тивості; залежність властивостей цих сполук від концентрації тритію в 
них; радіаційно-гігієнічні аспекти та ін.

А насамперед необхідно було дослідити методи отримання метало
тритієвих сполук та створити безпечну технологію їхнього виготовлення.

Причому відомо, що фізико-хімічні характеристики гідридів і дей- 
теридів дуже близькі. Вищевикладене створило можливість вважати, 
що основні властивості тритідів також подібні до властивостей гідри
дів і дейтеридів.

Природно, що в інформації про гідриди та дейтериди не були ві
дображені специфічні властивості металотритієвих сполук, які 
пов’язані з радіоактивністю тритію, тим більше, що ця специфічність 
не впливає прямо на умови термодинамічної рівноваги системи 
«метал - водень», на основні закономірності змінення фізичних власти
востей при зміні зовнішніх умов та стехіометричного відношення 
«метал - ізотоп водню».

Аналізуючи процеси прямої взаємодії водню з перехідними мета
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лами, можливо виділити дві основні групи металів. До першої групи 
можна віднести метали, в яких при прямій взаємодії з воднем та його 
ізотопами не утворюються гідриди, і весь абсорбований або поглине
ний цими металами водень переважно знаходиться в проміжках між 
вузлами кристалічної ґратки у вигляді твердого розчину втілення. До 
цієї групи належать перехідні метали V b  - ХІІІв груп, крім паладію.

До другої групи перехідних металів належать метали, що утворю
ють гідриди - сполуки з перемінним хімічним складом: метали ІИб 
групи (скандій, ітрій), ІУв групи (титан, цирконій, гафній), V b  групи 
(ванадій, ніобій, тантал), а також паладій і рідкоземельні f-перехідні 
метали та f-перехідні метали групи актиноїдів. Гідриди, за сучасними 
уявленнями, віднесені до широкого класу сполук - фаз втілення.

Для опису поглинання газів металами з утворенням твердих роз
чинів та фаз втілення застосовують термін «оклюзія».

Оклюзія водню та його ізотопів перехідними металами Vb групи 
відрізняється низькою абсорбційною здатністю в порівнянні з метала
ми ІІІв і IVb груп. Для порівняння в табл. 2.1 наводимо дані розчинно
сті водню в досліджених металах.

Таблиця 2.1. Розчинність водню в металах при тискові 1013 Па, см3/г

Т, °С Ті V Zr N b La Се Th Pd Sc Y
20 407,4 150,0 235,5 55,0 223,0 215,0 46,0 60,0 474,0 363,0

600 334,7 10,0 84,0 9,5 163,0 160,0 7,0 1,8 391,0 301,0

Висока розчинність водню, достатня термічна стійкість, а також 
хімічна стійкість до атмосферного впливу та доступність і технологіч
ність дали підставу виділити для створення металотритієвих виробів 
переважно такі метали: скандій, ітрій - ІІІв група і титан, цирконій - 
IVb група періодичної системи.

Для металів цих груп найтиповішими є гексагональна щільно- 
упакована (ГЩУ), гранецентрована кубічна (ГЦК) та об’ємно- 
центрована кубічна (ОЦК) кристалічні ґратки. При низьких температу
рах перехідні метали мають ГЩУ кристалічну ґратку. Для металів гру
пи скандію температура алотропічного перетворення альфа-фази 
(ГЩУ-ґратка) в бета-фазу (ОЦК-ґратка) висока в порівнянні з метала
ми IVb групи.

Виходячи із чисто геометричних міркувань, можна було б вважа
ти, що перш за все при формуванні гідридів з ГЩУ-ґраткою будуть за
повнюватись більші за розміром октаедричні міжвузлові пори, а при 
утворенні гідридів металів у фазах, які відповідають ОЦК-ґраткам -  
тетраедричні. Однак експериментально показано, що в системі «титан -

130



водень (альфа)» при вихідній ГЩУ-ґратці титану заповнюються тетра
едричні міжвузлові пори, у системі «титан - дейтерій (альфа)» - тетрае
дричні та октаедричні міжвузлові пори.

Дослідження систем «цирконій - водень» і «цирконій - дейтерій» 
також характеризуються заповненням тетраедричних міжвузлових пор.

Порушення геометричної закономірності заповнення міжвузлових 
пор не повинно дивувати, тому що розчинення водню супроводжується 
суттєвою зміною його зарядового стану, а також збурюванням елект
ронного і фононного спектрів ґратки металів. Крім того, розміщення 
атомів ізотопів водню в октаедричних порах ГЩУ-ґратки приводить до 
збільшення вільної енергії системи внаслідок більшої свободи коли
вання атома водню в цьому стані в порівнянні з розміщенням у тетра- 
едральних порах, іншими словами, до більш невигідного енергетично
го стану системи.

Порівняння систем «титан - дейтерій (альфа)» та «титан - водень 
(альфа)» приводить до міркування, що заселення октаедричних пор у 
системі «титан - дейтерій» пов’язане все ж таки з більшим розміром 
атомів дейтерію. Оскільки розміри атомів тритію ще більші, то можна 
припустити, що для заселення октаедричних міжвузлових пор в систе
мі «титан - тритій» буде вище, ніж у системі «титан - дейтерій».

Титан утворює з воднем дві фази твердих розчинів «альфа - титан» 
і «бета - титан», а також дві фази гідридів - «гамма - гідрид» і «дельта - 
гідрид» залежно від атомного відношення «титан - водень», а також 
температури.

Відомо, що оклюзія водню в усі метали супроводжується суттєви
ми змінами пластичних властивостей і їхньої міцності. Найбільше да
них отримано при дослідженні впливу водню на механічні властивості 
металів групи титану у зв’язку з широким використанням їх у металур
гії. Установлено, що оклюзія водню в ці метали супроводжується під
вищенням їхньої твердості. Найбільш яскраво вплив водню на механі
чні властивості титану і цирконію проявляється в процесі набуття вод
невої крихкості. Перехід титану в крихкий стан при підвищенні вмісту 
водню найбільше чітко проявляється на ударній в ’язкості, яка при 
цьому зменшується. Цей вплив набуває більшого значення при повіль
ному охолодженні зразків в інтервалі від 400 до 20 °С. Таке явище 
пов’язане з присутністю у структурі гідридної фази, на місці утворення 
якої з ’являються тріщини, що знижує пластичність. Крім того, за раху
нок різниці питомих об’ємів альфа-фази і гамма-гідридів з ’являються 
напруги, що приводять до самочинного утворення тріщин або полег
шують їхнє розповсюдження. Основні проявлення водневої крихкості 
цирконію близькі до титану.
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При насиченні цих металів воднем до граничних відношень крих
ке руйнування спостерігається вже при високих температурах. При 
кімнатних температурах зразки металів, насичених воднем до гранич
них значень, являють собою препарат, який легко розсипається в 
порошок.

Із збільшенням вмісту водню в металах їхня густина та об’єм змі
нюються. Наприклад, густина сполуки ТіНі;б4 на 13,5 %, а об’єм на
15,5 % більше густини та об’єму титану.

Суттєве погіршення механічних властивостей металів при насичен
ні їх тритієм є однією з основних причин відмови від технології вигото
влення металотритієвих виробів на основі об’ємних металічних сорбен
тів. Іншою причиною цієї відмови є також явище самопоглинання бета- 
електронів тритію в «товстих» зразках. Тому для створення виробів на 
основі металотритієвих структур використовують тонкі плівки металів- 
сорбентів, товщина яких повинна відповідати довжині пробігу бета- 
електронів або заряджених частинок пучків прискорювачів.

2.4.2. Взаємодія бета-електронів тритію з речовиною

Рух бета-електронів у речовині супроводжується двома основними 
типами взаємодії з електронними оболонками атомів цієї речовини та 
їхніми ядрами.

У результаті першої взаємодії відбувається іонізація атомів речо
вин або їхні збудження з подальшим переходом в основний стан. При 
цьому бета-електрони втрачають свою енергію. Другий тип взаємодії 
приводить до зміни швидкості бета-електрона за рахунок його гальму
вання в кулонівському полі ядер речовини, причому бета-електрони 
втрачають свою енергію на радіацію (випромінювання) в рентгенівсь
кій області електромагнітних коливань, у процесі гальмування бета- 
електронів їхня швидкість падає, а іонізаційна здатність зростає.

Основний вклад в гальмівне випромінювання вносить взаємодія 
бета-електронів з ядрами. При цьому інтенсивність гальмівного ви
промінювання пропорційна Z2, тоді як взаємодія з атомними електро
нами дає вклад, пропорційний Z.

Багатократна взаємодія бета-електронів з орбітальними електро
нами та атомними ядрами приводить до викривлення їхніх траєкторій. 
У результаті довжина траєкторії перевищує відстань від початкової до 
кінцевої точок треку (пробігу) приблизно в 1,5 - 4 рази.

Втрати енергії бета-електронів та викривлення їхніх траєкторій у 
процесі руху в середовищі металотритієвих сполук спричиняють сут
тєвий вплив на форму енергетичного бета-спектра. Сформований та
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ким чином бета-спектр характеризується збільшенням долі бета- 
електронів низьких енергій в порівнянні з вихідним бета-спектром 
тритію. Причиною суттєвої зміни бета-спектра також є непружне роз
сіювання та утворення вторинних електронів, що характеризуються 
енергією в діапазоні від нуля до енергії первинного електрона з макси
мумом в області (0 - 50) еВ.

У випадку металотритієвих сполук з майже рівномірним розподі
ленням тритію процеси пружного розсіяння бета-електронів впливають 
на їхній спектр з меншим ступенем, ніж у випадку процесів взаємодії 
бета-електронів із речовиною, особливо якщо прийняти реальне на
ближення про ізотропність випромінювання тритію.

Аналіз спектра титано-тритієвої сполуки, отриманий методом за
тримуючого потенціалу, показує, що корисна активність тритію по ви
ходу бета-електронів становить близько 10  % від загальної активності 
адсорбованого тритію при товщині металотритієвого шару близько 
4 - 6  довжин вільного пробігу бета-випромінювання.

Остання обставина приводить до необхідності оптимізації товщи
ни шару металотритієвої сполуки для підвищення коефіцієнта корисної 
дії активності тритію.

Таким чином, для підвищення коефіцієнта корисної дії випроміню
вання тритію товщина металотритієвого шару повинна бути порядку 
довжини вільного пробігу бета-електрона - (0,1 - 1) мкм. Тому практич
но металотритієву сполуку виготовляють у вигляді тонкої плівки, нане
сеної на конструктивну підкладку металотритієвої структури.

2.4.3. Оптимізація фізико-технічних характеристик 
та технології виготовлення металотритієвих структур

Металотритієві структури, як правило, отримують шляхом ваку
умного напилення тонкої плівки сорбційно-активного металу на мета
леву підкладку з подальшим термовакуумним насищенням цієї плівки 
тритієм методом прямого гідрування. При цьому виникає ряд проблем 
матеріалознавського, технологічного радіаційно-гігієнічного, екологі
чного та іншого характеру.

По-перше, технологія напилення повинна забезпечити якнайвищу 
адгезію плівки до підкладки, щоб уникнути відшарувань та обсипання 
радіоактивної сполуки «метал - тритій».

По-друге, для забезпечення постійного ступеня насиченості тритієм 
плівка повинна мати якнайменше домішок інших елементів та речовин.

По-третє, матеріал підкладки повинен бути хімічно і фізично ней
тральним до металу-сорбенту та тритію, щоб уникнути небажаних
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процесів на границі «плівка - підкладка», а також можливих витрат 
тритію, розчиненого матеріалом підкладки.

Потрібно також вжити заходів для компенсації ефектів, пов’язаних 
із різницею коефіцієнтів температурного розширення плівки та під
кладки, що призводить до виникнення механічних напруг на границі 
«плівка - підкладка». Важливо вивчити та вжити заходи для зведення 
до мінімуму десорбції тритію із плівки металу-сорбенту та температу
рні залежності її швидкості. Потрібно вивчити закономірності пово
дження металотритієвих структур, що пов’язані з радіоактивним роз
падом ядра тритію та утворенням продуктів розпаду. Треба компенсу
вати водневу крихкість металотритієвої плівки, щоб уникнути розпо
всюдження забруднень тритієм приміщень та обладнання, де виробля
ються і використовуються металотритієві структури.

Природно, що характеристики металотритієвих структур залежать 
від методів отримання та їхніх конструкцій, тому важливе місце у дос
лідженнях відведено модернізації технологій та розробці конструкцій 
виробів із тритію.

Експериментально оптимізовано товщину захисного покриття з 
моноокислу кремнію, яка становить близько 600 А, при цьому бета- 
випромінювання поглинається несуттєво, але десорбція тритію на два 
порядки зменшується за рахунок зменшення інтенсивності окисних 
процесів на поверхні титано-тритієвої плівки (рис. 2 .1 1 ).

Р ,  П в

Рис. 2.11. Залежність рівноважного тиску тритію від температури 
прогрівання титано-тритієвих плівок при постійній швидкості відкачки.
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Дані цього експерименту свідчать про те, що вихід тритію із тита
ну при температурах до 533 К можна вважати незначними.

Результати експериментів свідчать, що незважаючи на деяке під
вищення концентрації тритію у приповерхневому шарі, середні втрати 
тритію після термообробки при температурі 533 К протягом 10 год 
становили 3 %, що є незначним, але ця обставина свідчить про те, що 
температура, при якій будуть експлуатуватись титано-тритієві струк
тури не повинна перевищувати вказану величину.

Виконані також дослідження термостійкості металотритієвих 
структур на основі титану, скандію, цирконію, ітрію та ербію у більш 
широкому діапазоні температур до 873 К, а також при наявності захис
ної плівки із моноокису кремнію. Результати досліджень показано на 
рис. 2.12 та 2.13.

ог-̂
X

Л.X
В§

273 т

Рис. 2.12. Залежності іонізаційного струму (а) та інтенсивності рентге
нівських випромінювань (б) металотритієвих структур від температури тер
мообробки у вакуумі: О - скандій-тритієва; •  - титано-тритієва; А - цирко- 
ній-тритієва; ■ - ербій-тритієва; ♦  - ітрій-тритієва структури; х - зразки із 
захисною плівкою з моноокису кремнію.

Досліджено також термостійкість цих же металотритієвих струк
тур в атмосферному повітрі (див. рис. 2.13).

Видно, що в атмосфері повітря іонізаційний струм знижується при 
більш низьких температурах, що, очевидно, пов’язано з окисними про-
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цесами на поверхні активного шару, які збіднюють приповерхневу 
концентрацію.

Із залежностей на рис. 2 .1 2  та 
2.13 випливає, що критичними тем
пературами, при яких починається 
інтенсивна десорбція тритію, є для 
титану 539 К, для скандію 873 К, 
для ербію 773 К і для цирконію 
723 К.

Відомо, що при насиченні ме
талів тритієм їхня кристалографічна 
ґратка змінюється, що приводить 
переважно до її «розбухання». Тому 
у випадку металотритієвої структу
ри, коли тонка плівка металу-сор- 
бенту була раніше напилена на ма
сивну підкладку, на границі «плів
ка - підкладка» виникають механіч
ні напруги, що може привести до 
руйнування металотритієвого шару 
та радіаційного забруднення.

Щоб уникнути цього негативно- 
Рис. 2.13. Залежність іонізаційно- го ЯВИща розроблено спосіб, що по- 
го струму металотритієвих струк- ^  ф ні тонкої
тур від температури термообробки

, • гідриду металу у процесі напиленняв атмосферному повітрі (позна- . 1.- •
чення ті ж, що й на рис. 2 .12). в атмосфері стабільних ізотопів вод

ню. Після чого стабільні ізотопи во
дню дегазуються шляхом вакуумної термообробки при температурі роз
кладання гідриду, а потім плівки металу-сорбенту насичуються тритієм.

Завдяки радіоактивному розпаду тритію в металотритієвому шарі 
утворюється 3Не. Вважалось, що гелій -  інертний газ, хімічно не 
зв’язується ні з металом-сорбентом, ні з тритідом і повинен вільно ди
фундувати та виходити із металотритієвої структури. Але за перших 
декілька років з моменту виготовлення металотритієвої сполуки з неї 
вивільняється менше 1 % утвореного 3Не. Таким чином, 3Не збирається 
в дефектах, утворюючи пузирки з достатньою кількістю атомів, що по
водять себе як газ у термодинамічному розумінні. Тиск цього газу мо
же стати причиною деформації та руйнування активного шару. Таке 
явище приводить згодом до утворення на поверхні тритіду металу кра
терів як результат вибуху газових пузирків гелію, що нами спостеріга
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лось. Але при малих товщинах металотритієвого шару (менше 1 мкм) 
утворення кратерів протягом часу спостереження більше 15 років не 
спостерігалось.

При використанні плівок значної товщини це явище необхідно вра
ховувати та вживати заходи по запобіганню розповсюдження радіоак
тивного забруднення тритієм приміщень, обладнання та навколишнього 
середовища й можливості надходження тритію в організм людини.

Виконано також дослідження швидкості десорбції тритію з мета
лотритієвих структур у середовищі різноманітних газів. Вияснено, що 
десорбція в атмосфері інертних газів та водню при нормальних умовах 
має однакову швидкість. Десорбція в атмосфері повітря та кисню та
кож не відрізняються одна від одної, але значно більша, ніж в інертній 
атмосфері.

На основі наведених у цьому підрозділі та інших досліджень і роз
робок було створено ряд виробів на основі тритію, що знайшли широке 
застосування в різноманітних галузях науки та технології.

2.4.4. Джерела іонізаційних випромінювань на основі тритію

Джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) на основі металотри
тієвих структур повинно задовольняти таким вимогам: достатня інтен
сивність іонізуючого випромінювання, механічна міцність, радіаційна 
безпека, термічна й корозійна стійкість, відсутність витоку тритію в 
умовах експлуатації, достатній термін служби.

Раніше було показано, що найкращими металами-сорбентами для 
створення ДІВ на основі тритію є титан та скандій, що нестехіометри- 

. чні тритіди цих металів мають достатню хімічну стійкість, а також до
статню концентрацію тритію. З іншого боку, завдяки низькій прони
каючій здатності бета-випромінювання тритію недоцільно використо
вувати активні шари металотритієвої структури з товщиною більше 
довжини пробігу бета-електрона (0,2 мг/см2). Плівки з такою товщи
ною не можуть бути окремо виготовлені, а тим більше практично ви
користані. Тому постає питання про підкладку, яка не тільки забезпе
чить механічну міцність, але якій можна надати необхідну форму. Вла
стивості підкладки повинні бути сумісними з процесами виготовлення 
та експлуатації ДІВ:

інертність до тритію для виключення додаткових втрат тритію і 
забезпечення радіаційної безпеки;

стійкість до термоударів для виключення руйнування в процесі 
виготовлення та експлуатації ДІВ;

хімічна стійкість для забезпечення хімічної обробки в процесі 
виготовлення та експлуатації ДІВ;
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сумісність з металом-сорбентом для забезпечення надійної адгезії 
та стабільності у часі пари «плівка - підкладка»;

матеріал підкладки при температурі 600 °С не повинен випарову
ватись у процесі виготовлення ДІВ;

доступна ціна для забезпечення можливості серійного випуску ДІВ. 
Таким вимогам відповідають декілька металів, деякі з яких наве

дено в табл. 2 .2 .

Таблиця 2.2. Характеристики металів підкладок

Метал
Коефіцієнт лінійного 
розширення, 10'6 °С"1

Температура 
плавлення, °С

Коефіцієнт
теплопровідності

Молібден 5,44 2640 0,298
Вольфрам 4,45 3910 0,310
Мідь 16,60 1083 0,934
Платина 8,90 1769 0,170
Срібло 19,68 960,5 0,934
Золото 14,20 1603 0,707
Алюміній 23,86 660 0,503
Титан 8,40 1668 0,041

Найкращим матеріалом для підкладки з точки зору хімічної стій
кості та інертності до тритію можуть бути платина, золото та срібло, 
але вони є дорогоцінними й тому недоступні для серійного випуску. У 
зв’язку з цим для підкладок вибрані в основному молібден, вольфрам 
та мідь.

Наводимо охарактеризовані результати розробок виробів на основі 
тритію, що втілені в серійне виробництво:

джерела бета-випромінювання на основі титано-тритієвих струк
тур типу БИТр-М різноманітних типорозмірів. Фізико-технічні харак
теристики джерел БИТр-М наведено в табл. 2.3;

джерела початкової іонізації на основі титано-тритієвих та скан- 
дій-тритієвих структур. Фізико-технічні характеристики джерел ИНИТ 
та ИНИТ-Т наведено в табл. 2.4;

уніфікований ряд тритієвих і дейтерієвих мішеней типу МТ і МД 
на основі титано-тритієвих (дейтерієвих), скандій-тритієвих (дейтеріє
вих) та цирконій-тритієвих (дейтерієвих) структур, а також спеціальні 
тритієві мішені типу «МТСНЕГ». Основні фізико-технічні характерис
тики мішеней типу МТ і МД наведено в табл. 2.5.
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Таблиця 2.3. Фізико-технічні характеристики джерел БИТр-М

Тип джерела Іонізаційний струм, 
нА

Активність, ГБк (Кі), 
не більше

БИТр-М 1 41,7 17,4 (0,47)
БИТр-М2 101,8 42,5(1,15)
БИТр-МЗ 216,2 90,3 (2,44)
БИТр-М4 342,6 143,1(3,87)
БИТр-М5 37,9 15,8 (0,43)
БИТр-Мб 140,6 58,7 (1,59)
БИТр-М7 9,8 4,1(0,11)
БИТр-М7а 4,9 2,05 (0,055)

Таблиця 2.4. Фізико-технічні характеристики джерел ИНИТ та ИНИТ-Т

Тип джерела Іонізаційний струм, нА Активність ГБк, (мКі)
ИНИТ-1
ИНИТ-Т 1 1,36 +0,40 1,01
ИНИТ -2 -0,07 (27,30)
ИНИТ-Т2
ИНИТ-3
ИНИТ-ТЗ 3,80 +1,15 2,84
ИНИТ-4 -0,19 (76,80)
ИНИТ-Т4
ИНИТ-5
ИНИТ-Т5 6,40 +1,90 4,79
ИНИТ-6 -0,31 (129,50)
ИНИТ-Т6
ИНИТ-7
ИНИТ-Т7 2,46 +0,80 1,84
ИНИТ-8 -0,13 (49.80)
ИНИТ-Т8
ИНИТ-9
ИНИТ-Т9 2,46 +0,80 3,68
ИНИТ-10 -0,13 (99,60)
ИНИТ-Т 10

Досліджено спектри рентгенівських гальмівного та характеристи
чного випромінювань титано-тритієвих і цирконій-тритієвих структур, 
оптимізовано та розроблено конструкції джерел цих випромінювань, 
що ввійшли у створений різними організаціями уніфікований парамет
ричний ряд радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання для 
рентгенофлуоресцентного аналізу («Ряд РФА»), Джерела рентгенівсь
ких випромінювань на основі тритію створено у двох модифікаціях
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Таблиця 2.5. Фізико-технічні характеристики мішеней типу МТ і МД

Характеристика Одиниця виміру Норма

Масова поверхнева 
густина сорбенту

мг/см2 ± 10 %

0,25
0,50
1,00
2,00
3,00

Питома активність 
тритію в сорбентах

ГБк/мг
(Кі/мг)

39,257 ±5,587 
(1,061) (±0,151)титан

скандій
41,829 ±5,939 

(1,131) (±0,161)

цирконій
20,646 ± 2,886 

(0,558) (±0,078)
Об’єм дейтерію 
в одиниці маси 
сорбенту

см3/мг 0,410 ±0,0583титан
скандій 0,435 ± 0,0620
цирконій 0,215 ±0,0301
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Рис. 2.14. Спектри рентгенівського випромінювання титано-тритієвого 
та цирконій-тритієвого джерел.
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(дискових і кільцевих), вони являють собою активний шар тритіду 
титану або цирконію, нанесений на підкладку із нержавіючої сталі та 
герметизований тонкою фольгою берилію. Спектри рентгенівських 
випромінювань цих джерел наведено на рис. 2.14.

Розробки джерел іонізуючих випромінювань на основі тритію да
ли змогу створити на їхній основі широкий ряд технологічних та вимі
рювальних приладів, які ефективно використовуються в різноманітних 
галузях науки та виробництва.

2.4.5. Малогабаритні запаяні прискорювальні трубки 
для генерації нейтронів

Відомо, що при бомбардуванні ядра тритію (тритону) ядром дей
терію (дейтроном) вірогідна термоядерна реакція 3Ti(d,n)4He2 з вилі
танням нейтрона з енергією 14,5 МеВ, Ця ядерна реакція покладена в 
основу широкого класу джерел нейтронів -  генераторів нейтронів на 
базі прискорювачів заряджених частинок.

Серед різноманітних прискорювачів, які можуть бути використані 
для генерації нейтронів, важливе місце займають запаяні прискорюва
льні малогабаритні трубки.

Сформувались два напрямки досліджень та розробок в області 
прискорювальних нейтронних трубок (НТ): газонаповнені НТ, коли 
внутрішній тиск газу більше 10‘2 Па, та вакуумні НТ з тиском менше 
10‘2 Па. Для першого типу НТ характерна неперервна подача дейтерію 
або дейтерій-тритієвої суміші в робочий об’єм із Газового сховища, а 
для другого типу НТ характерним є утворення плазмового згустка з 
поверхні металу, насиченого ізотопами водню, у результаті її імпульс
ного нагрівання при вакуумно-дуговому розряді або під дією лазерного 
випромінювання.

Газонаповнені нейтронні трубки, у свою чергу, розділяють на де
кілька типів, що відрізняються також способом отримання іонів ізото
пів водню для їхнього подальшого прискорення. У цих трубках вико
ристовують газовий розряд з осцилюючими електронами за допомогою 
високочастотного поля або в схрещених електричному та магнітному 
полях, або в пристрої типу «орбітрон».

На відміну від вакуумних прискорювальних трубок газонаповнені 
трубки можуть працювати як у неперервному режимі, так і в імпульс
ному, причому частота генерації останніх може бути вищою майже на 
три порядки, що значно розширює сфери їхнього застосування.

Дослідження та розробки у цій галузі були направлені на підвищен
ня виходу нейтронів та його стабілізації, зменшення енергоспоживання,
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розширення частотного діапазону генерації нейтронних імпульсів та 
збільшення ресурсу роботи прискорювальних трубок нового покоління. 
Для цього треба було дослідити та оптимізувати джерела іонів ізотопів 
водню, удосконалити іонну оптику, дослідити та вжити заходи для зме
ншення впливу вторинних електронів, розробити нові конструкції та те
хнології для підвищення надійності прискорювальних трубок, створити 
нові економічні й ефективні схеми їхнього живлення та керування.

Було досліджено мішені на основі дейтеридів скандію, титану, іт
рію, цирконію, ербію, ітербію, причому вияснено причини падіння емісії 
дейтронів та методи його компенсації шляхом сканування лазерного ви
промінювання по поверхні мішені, а також підживлення за допомогою 
направленої термо- або електродифузії дейтерію в збіднену ним область. 
Кращі результати по підвищенню стабільності та ресурсу роботи лазер
них джерел дейтронів в імпульсному режимі роботи показали мішені 
дейтеридів металів, які виготовлені методом високотемпературної ди
фузії. З усіх досліджених дейтеридів найкращі характеристики має дей- 
терид ербію, застосування якого у вигляді плазмоутворюючої мішені 
лазерного джерела іонів дало змогу підняти нейтронний вихід майже 
вдвоє при збереженні енергозабезпечення прискорювальної трубки.

Основними перевагами лазерних прискорювальних нейтронних 
трубок (рис. 2.15) є простота конструкції, малогабаритність, можли
вість отримання значних нейтронних виходів, достатня надійність, що 
дозволяє знайти їй застосування в різноманітних галузях науки та тех
нології (наприклад, геофізика, медицина, електронна техніка, металур
гія, сільське господарство та ін.)

Нейтроноутворююча мішень 4 складається із циліндричної та тор
цевої частин і являє собою насичений тритієм до коефіцієнта стехіоме
трії не менше 1,5 шар титану товщиною (0,8 - 1,0) мкм, який нанесено 
на внутрішню поверхню циліндричного корпусу трубки, виготовлено
го з нержавіючої сталі, та торцеву підкладку з ковара. Антидинатронна 
сітка 5 призначена для подавления вторинних електронів, які виника
ють унаслідок іонного бомбардування нейтроноутворюючої мішені 
дейтронами. Рефлексний анод 7 виготовлений із чотирьох дуговидних 
електродів, що значно зменшує його електронну провідність, а також 
захищає джерело іонів від попадання на нього сфокусованого елект
ронного пучка. Плазмоутворююча мішень 8 являє собою пігулку діа
метром 10  мм і товщиною 1 мм із дейтериду ербію з коефіцієнтом 
стехіометрії близько 2,0. Для підтримки вакууму в трубку вмонтовано 
секцію газопоглиначів 9. Діаметр прискорювальної трубки 60 мм, дов
жина 250 мм.
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Рис. 2.15. Прискорювальна нейтронна трубка JIHT-2M: 
а - схематичний розріз; б - зовнішній вигляд.

1 - металоскляний корпус; 2 - електричний вакуумний ввід; З - оптичне вікно; 
4 - нейтроноутворюючі мішені; 5 - антидинатронна сітка; 6 - екрануючий 
електрод; 7 - рефлексний анод; 8 - плазмоутворююча лазерна мішень; 9 - сек
ція газопоглиначів.

До недоліків генераторів нейтронів на основі лазерних прискорю
вальних трубок треба віднести той факт, що для їхньої роботи потрібен 
прецизійний оптичний прилад - лазер, умови експлуатації якого зву
жують сфери застосування такого генератора. З метою усунення цього 
недоліку було розроблено в тій же геометрії нейтронну прискорюваль- 
ну трубку типу ДИН-1 з трьохелектродним вакуумно-дуговим джере
лом іонів (рис. 2.16).

Для підвищення надійності джерел дейтронів у прискорювальній 
трубці ДИН-1 вмонтовано три трьохелектродні джерела іонів, які були 
включені електрично паралельно.

Ресурс такого іонного джерела визначається часом руйнування 
електродів, а також зменшенням вмісту дейтерію за рахунок термоде- 
сорбції. Збільшення енерговкладу для підвищення виходу нейтронів 
призводить до зменшення ресурсу. Ще один недолік джерел іонів цьо
го типу полягає в значній нестабільності генерації нейтронів в імпуль
сах, що пов’язано з несталістю роботи джерела іонів.
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Рис. 2.16. Прискорювальна нейтронна трубка ДИН-1: 

а - схематичний розріз; б - зовнішній вигляд.
1 - металоскляний корпус; 2 - нейтроноутворююча мішень; З - екрануючий 
електрод; 4 - секція газопоглиначів; 5 - високовольтні виводи; 6 - штенгель;
7 - струмопідвід запалювання джерел іонів; 8 - рефлексний анод, 9 - анти- 
динатронний електрод.

Незважаючи на ці недоліки, при випробуваннях прискорювальної 
трубки ДИН-1 було отримано середній вихід нейтронів (0,5 - 2) • 109 с ' 1 

при частоті генерації (12,5 - 50) Гц та довжині нейтронних імпульсів 
(1 -5 )  мкс при ресурсі більше 1 0 6 імпульсів.

Треба відзначити, що незважаючи на відносну простоту та високі 
показники середнього виходу нейтронів вакуумних прискорювальних 
трубок, вони мають у порівнянні з газонаповненими трубками значно 
вужчий діапазон частоти генерації та невисокий ресурс роботи, що 
звужує методичні можливості їхнього використання. Однак відомі га- 
зонаповнені прискорювальні трубки типу УНГ мали низький вихід 
нейтронів 10 7 с’1 і недостатній частотний діапазон та ресурс роботи.

Тому наші дослідження та розробки були направлені на ліквідацію 
цих недоліків у малогабаритних прискорювальних трубках, особливо у 
трубках, призначених для свердловинної апаратури. Було розроблено 
конструкцію прискорювальної трубки із джерелом іонів у схрещених 
поперечному електричному та повздовжньому магнітному полях типу 
Пеннінга.

Для збільшення нейтронного виходу, особливо в діапазоні низьких 
частот генерації, необхідно збільшувати імпульсний струм прискоре
них дейтронів. Але при збільшенні імпульсного струму у такій геомет-
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рії більше 2,5 мА суттєвого значення набуває ефект електростатичного 
розштовхування дейтронів за рахунок поля просторового заряду, тому 
вихід нейтронів зростає нелінійно і може вийти на насичення. Таке 
явище пов’язане із зміною траєкторій дейтронів, розфокусуванням їх
нього пучка і зменшенням кількості дейтронів, які бомбардують нейт- 
роноутворюючу мішень. Для усунення цього негативного явища було 
запропоновано вдосконалити іонну оптику шляхом розміщення на ви
ході перехідної порожнини конусоподібної діафрагми. Її розміри та 
конфігурацію було підібрано експериментально, виходячи із загально- 
фізичних уявлень. Така модернізація дала змогу підвищити майже в 
50 разів імпульсний струм дейтронів на мішень.

При проектуванні конкретних прискорювальних трубок і створен
ні іонно-оптичних систем трубок основу становлять програми розра
хунків електромагнітних полів у цих системах, виконаних методом си
нгулярних інтегральних рівнянь, динаміки частинок у статичних по
лях, статичного моделювання розподілу об’ємного заряду прискорю
ваних частинок, розрахунку нейтронного поля від мішені трубки:

Завдяки проведеним дослідженням і розрахункам було створено 
ряд прискорювальних трубок на основі джерела іонів типу Пеннінга 
НТГ-1, НТГ-2 та їхніх модифікації.

Рис. 2.17. Прискорювальна нейтронна трубка НТГ-2М: 
а - схематичний розріз; б - зовнішній вигляд.

1 - корпус; 2 - штангель; 3 - сховище тритій-дейтерієвої суміші; 4 - катод 
джерела іонів; 5 - анод джерела іонів; 6 - екстрактор; 7 - антидинатронний 
електрод; 8 - високовольтний ізолятор; 9 - тритій-титанова мішень.
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На рис. 2.17 наведено прискорювальну нейтронну трубку типу 
НТГ-2М та її фізико-технічні характеристики у порівнянні з інтими 
аналогами (табл. 2.6). НТГ-2М розроблено для використання у сверд
ловинних генераторах нейтронів з діаметром баростійкого зовнішнього 
корпусу 42 мм.

Таблиця 2.6. Фізико-технічні характеристики нейтронних 
прискорювальних трубок ТНТ-1411 (виробник Росія), НТГ-2 та НТГ-2М

Характеристики ТНТ-1411 НТГ-2 НТГ-2М
Нейтронний вихід, н/с О

00 3 • 108 О
00

Частота нейтронних імпульсів, Гц 30± 3 50 -  20 000 50 -  20 000
Мінімальний ресурс роботи, год 50 200 200
Габарити, мм:

діаметр 26 35 19,3
довжина 132 250 153,5

Використання прискорювальних трубок із джерелом іонів типу 
Пеннінга пов’язане з незручностями, які стосуються необхідності за
стосовувати або постійний магніт, або соленоїд, що збільшує габарити 
генератора нейтронів та енерговитрати. Ці незручності можна усунути, 
застосовуючи джерело іонів типу «орбітрон», або, як його ще назива
ють, джерело з електростатичним утриманням плазми.

Залежно від тиску робочого газу розряд у джерелі іонів буває двох 
типів: слабкострумовий при тиску менше 0,4 Па і сильнострумовий при 
тиску більше 0,4 Па. Розряд першого типу може горіти як у неперервно
му, так і в імпульсному режимах, а другого -  тільки в імпульсному, що 
визначається обмеженням середнього анодного струму 2 мА/см. Пере
вищення цього значення призводить до руйнування аноду. У зв’язку з
цим розроблено декілька схем живлення трубки відповідно до режимів

8 1роботи та типів розряду. Максимальний вихід нейтронів 4,4 10 с" , а
максимальна частота генерації майже 20 кГц для слабкострумового і
0,5 кГц для сильнострумового типу розряду. При наповненні сховища 
тритій-дейтерієвою сумішшю у пропорції 1 : 1 вихід нейтронів збільшу
вався у 1,5 рази. На рис. 2.18 наведено прискорювальну нейтронну тру
бку типу НТГ-3 з орбітронним джерелом іонів.

Розроблено також нейтронну трубку з джерелом іонів та нейтро- 
ноутворюючою мішенню подовженого лінійного типу. Такі трубки не
обхідні для генерації полів нейтронів подовженої конфігурації або по
лів із скануванням нейтронного потоку по довжині трубки. Мета була 
досягнута завдяки секційним конструкціям орбітронних джерел іонів, а 
також застосуванню додаткових відбивачів електронів між секціями.
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Рис. 2.18. Прискорювальна нейтронна трубка НТГ-3: 
а - схематичний розріз; б - зовнішній вигляд.

1 - циліндрична нейтроноутворююча титано-тритієва мішень; 2 - перфорова
ний катод; З - тонкий анод; 4 - сховище дейтерію; 5 - металоскляний корпус.

Останнє, крім того, дає змогу підвищити більш ніж у 2 рази частоту 
генерації нейтронних імпульсів за рахунок зменшення затримки між 
імпульсом запалення та початком розвитку розряду в «орбітроні».

Було також створено газонаповнені прискорювальні нейтронні 
трубки з високочастотним джерелом іонів типу УТ у металоскляному 
та металокерамічному варіантах, вихід нейтронів яких перевищував 
lO 'V 1 (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Газонаповне
ні прискорювальні ней
тронні трубки з висо
кочастотним джерелом 
іонів: а - у металоскля
ному корпусі; 6 - у  ме
талокерамічному кор
пусі.
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Розробки прискорювальних запаяних трубок дали змогу створити 
на їхній основі ряд портативних лабораторних та свердловинних гене
раторів нейтронів, що широко використовуються в різних галузях нау
ки та технології.

2.4.6. Технологічний комплекс для виготовлення тритієвих джерел 
випромінювань та прискорювальних нейтронних трубок

Технологічний комплекс виробництва джерел на основі тритію та 
прискорювальних запаяних трубок створено з урахуванням забезпе
чення повного циклу виготовлення виробів, починаючи із сировини та 
матеріалів до випуску та постачання їх у завершеному паспортизова
ному вигляді. Технологія виготовлення вищезгаданих виробів вклю
чає: вхідний контроль та кондиціювання сировини -  тритію (дейтерію) 
і матеріалів; механічну обробку, яка забезпечує виготовлення деталей 
із різноманітних матеріалів; хімічну та електрохімічну обробку їхньої 
поверхні; вакуумну термообробку в атмосфері водню, вакуумне нане
сення тонких плівок металів-сорбентів; зварювання металів зі склом та

керамікою; зварювання в інертній 
атмосфері та електронно-проме
неве зварювання корпусів при
скорювальних трубок; насичення 
виробів тритієм (дейтерієм) або їх
ньою сумішшю; заключну вакуум
ну термообробку виробів; випробу
вання та паспортизацію.

Технологічне та наукове обла
днання повинно забезпечувати та
кож можливість проведення екс
периментальних досліджень, роз
робок та макетування вищезгада
них виробів.

Нижче наведені фото деяких 
технологічних та наукових устано
вок, що створені в ІЯД для здійс
нення технологічного циклу виго- 

термообробки та термодифузійного явлення вищезгаданих виробів.
зварювання. На рис. 2.20 показана двопози-

ційна вакуумна установка, яка при
значена для термообробки деталей прискорювальних трубок в атмосфе
рі водню, одна з позицій якої переобладнана під технологію термодифу
зійного зварювання металу з керамікою теж в атмосфері водню.

Рис. 2.20. Установка для водневої
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Установка забезпечує нагрівання деталей із металу та кераміки до 
1000 °С. Для забезпечення її роботи обладнано приміщення згідно з пра
вилами безпеки роботи з воднем і створено водневу балонну станцію.

Вакуумна установка для 
електронно-променевого зварю
вання (рис. 2.21). Забезпечує ро--з
бочий вакуум 1,3 • 10’ Па, мож
ливість пересування та кругово
го обертання зварювальних де
талей у вакуумній камері спеціа
льної конструкції, а також їхнє 
охолодження в процесі зварю
вання. Електронна гармата за
безпечує фокусування та скану
вання електронного пучка з

УНИВ є унікальною установкою, на якій можна проводити дослі
дницькі експериментальні роботи по вивченню властивостей метало
тритієвих структур, відпрацювання методів їхнього отримання, а також 
технологічні роботи, пов’язані з виробництвом тритієвих джерел іоні
заційних випромінювань та запаяних прискорювальних трубок для 
генерації нейтронів і розфасовкою тритію.

На рис. 2.22 представлено 
зовнішній вигляд установки на
сичення УНИВ-2 в паспортизо
ваному органами санітарного 
нагляду приміщенні. Установку 
змонтовано у витяжній шафі, яку 
через фільтри підключено до 
спеціальної вентиляційної сис
теми. Повітря, що викидається в 
навколишнє середовище, конт
ролюється радіометричним ме
тодом на вміст тритію.

Для очистки газових викидів з УНИВ-2 від тритію створено кон
тур поглинання газоподібного тритію (КПГТ). Дія КПГТ основана на 
каталітичному окисленні тритію та поглинанні його окислів цеолітом. 
Таким чином знижено надходження тритію в навколишнє середовище 
до рівнів на 3 - 5 порядків нижче допустимих норм.

Рис. 2.22. Установка УНИВ-2.

Рис. 2.21. Установка електронно- 
променевого зварювання.

енергією 30 кеВ та струмом 0,5 А.
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На рис. 2.23 показано ство
рену установку заключної тех
нологічної обробки вакуумних 
прискорювальних трубок. Уста
новка дає змогу підключити до 
її вакуумної системи прискорю
вальні трубки, провести термо
обробку трубки при постійній 
відкачці, виконати активацію 
газопоглиначів методом ВЧ-на- 
грівання до температури їхньої 
повної дегазації, провести тре
нування джерел іонів, виконати 
високовольтні тренування та 

випробування і відпаяти трубку через штенгель. Установку змонтовано 
у витяжній шафі, яку підключено до спеціальної вентиляції. Примі
щення з установкою паспортизоване органами санітарного нагляду.

На рис. 2.24 представлено зовнішній вигляд розробленої та виго
товленої вакуумної установки фінішної обробки газонаповнених прис
корювальних трубок. Установка дає змогу підключити одночасно до 
п ’яти прискорювальних трубок різноманітних типів, провести їхню ва
куумну термічну дегазацію, високовольтне тренування та випробуван
ня, наповнити газосховище трубок дейтерієм або тритієм, або їхньою 
сумішшю і відпаяти трубки. Установку змонтовано у витяжній шафі, 
підключеній до спеціальної витяжної вентиляційної системи.

У зв’язку з тим, що тритій в Україні не виробляється, а його 
імпорт як товару подвійного призначення пов’язаний із значними фі
нансовими затратами та організаційними труднощами, на базі установ
ки УНИВ-1 було створено методику й установку регенерації тритію з 
некондиційних та відпрацьованих виробів на його основі (рис. 2.25).

Крім традиційної газовакуумної системи установку укомплектова
но мас-спектрометром, молекулярним фільтром, іонізаційною каме
рою, датчиками тиску підвищеної чутливості. Це дало змогу повторно 
використовувати тритій для виробництва нових виробів та значно 
зменшити кількість радіоактивних відходів.

Ядерно-фізичний та технологічний комплекс «Тритієва лаборато
рія» оснащено витяжними боксами та шафами для роботи з радіоакти
вними речовинами у відкритому вигляді, приладами та обладнанням 
для контролю вмісту тритію в повітрі робочих приміщень, організмі 
людини (персоналу), стічних водах каналізації, об’єктах навколишньо
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Рис. 2.23. Установка фінішної обробки 
вакуумних прискорювальних трубок.
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Рис. 2.24. Вакуумна установка фінішної обробки 
газонаповнених прискорювальних трубок.

Рис. 2.25. Установка регенерації і очистки тритію.

го середовища та забрудненнях тритієм виробничих приміщень і обла
днання. Цей комплекс повністю задовольняє потреби України у виро
бах на основі тритію, запаяних прискорювальних трубках для генерації 
нейтронів та приладах на їхній основі, а також виконує експортні по
ставки цієї продукції.

2.4.7. Застосування джерел випромінювання на основі тритію

Бета-електрони тритію із середньою та максимальною енергією 
мають довжину проникнення 0,2 та 0,7 мг/см2 відповідно, що в біоло
гічній тканині становить 1 та 6  мкм. У зв’язку з цим зовнішнє опромі
нення бета-випромінюванням тритію неможливе, що визначає низький 
фактор радіаційної небезпеки при його використанні. При цьому осно
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вну частину своєї енергії бета-електрони тритію витрачають на взає
модію з електронними оболонками атомів речовини, в якій вони руха
ються, що призводить до іонізації та збудження останніх. Іонізаційна 
здатність бета-електронів тритію є найвищою серед випромінювань 
інших ізотопів і становить для повітря 1900 пар іонів на 1 см пробігу. 
Ці обставини дають значну перевагу тритію при виборі джерела бета- 
випромінювання для використання в іонізаційних приладах, таких як 
детектори рухомості іонів, газові хроматографи, манометричні перет
ворювачі, НВЧ-розрядники, іонізатори газів, нейтралізатори статичної 
електрики тощо. У цих приладах ефективно використовують розроб
лені нами джерела бета-випромінювання на основі тритію типів 
БИТр-М та ИНИТ.

П ром ислові нейтралізатори статичної електрики. При вироб
ництві та переробці діелектричних, особливо синтетичних матеріалів, 
виникають електричні заряди, які, накопичуючись, призводять до нега
тивних наслідків: знижують продуктивність технологічного обладнан
ня, збільшують відсоток бракованої продукції, особливо при виробни
цтві фоточутливих матеріалів, погіршують умови праці -  викликають 
електрошок працюючих, унаслідок електростатичних розрядів вини
кають вибухи й пожежі та ін. Наприклад, більше 60 % вибухів і пожеж 
у хімічній промисловості відбувається через шкідливий вплив статич
ної електрики. Втрати від шкідливого впливу статичної електрики ста
новлять значні суми та призводять навіть до людських жертв. Тому 
проблема нейтралізації статичної електрики є загальнодержавною та 
надзвичайно актуальною, а її вирішення приводить до отримання зна
чного економічного та соціального ефекту.

Із усієї множини засобів боротьби з електростатикою радіоізотопні 
нейтралізатори вигідно відрізняються своєю простотою, надійністю, 
довговічністю, ефективністю та безпекою. Серед них нейтралізатори 
на основі тритієвих джерел у багатьох випадках не мають розумної 
альтернативи.

Розроблено декілька типів нейтралізаторів на основі тритієвих 
джерел бета-випромінювання БИТр-М, які можна розділити на два 
класи: пасивні та динамічні. Дія пасивних нейтралізаторів основана на 
сепарації іонів, що утворюються у приповерхневому шарі повітря біля 
джерела БИТр-М, у полі електростатичних зарядів, що накопичуються 
на діелектричних матеріалах, які виробляються. Принцип дії динаміч
них нейтралізаторів полягає у примусовій подачі біполярних іонів від 
джерела бета-випромінювання до зарядженої поверхні чи об’єму за 
допомогою повітряного струменя з подальшою їхньою сепарацією в 
полі заряду статичної електрики.
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Пасивний нейтралізатор типу НТСЭ являє собою розміщену в ме
талевому корпусі металеву плату, на якій закріплено тритієві джерела 
БИТр-МЗ. З боку активного шару джерел корпус обладнано захисною 
сіткою, розмір отворів якої дає змогу вільно витягувати іони електрос
татичним полем. Нейтралізатор повинен бути заземленим. Нейтраліза
тори НТСЭ застосовуються в основному для зняття зарядів статичної 
електрики з плівкових матеріалів, тканин, паперу синтетичних шкір 
тощо, на яких виникають заряди при намотуванні в рулони та розмоту
ванні, при терті об елементи технологічного виробничого обладнання, 
при сушінні повітряним струменем тощо. Залежно від ширини матері
алів нейтралізатори виробляються декількох десятків типорозмірів 
(НТСЭ-1-НТСЭ-50), що визначається кількістю джерел БИТр-МЗ. 
Нейтралізатори НТСЭ (рис. 2.26) ефективно компенсують електричні 
заряди, що створюють напруженість поля до 5 • 105 В/м при швидкості 
руху рулонного матеріалу до ЗО м/хв.

Комплекс «Тритієва лабораторія» виготовив та втілив у різні галу
зі виробництва більше 2000 нейтралізаторів типу НТСЭ, що принесло 
значний економічний ефект.

Рис. 2.26. Нейтралізатор типу НТСЭ.

Для випадків, коли необхідно нейтралізувати заряди статичної 
електрики у важко доступних місцях, якщо у зв’язку з технологічними 
умовами немає можливості розмістити нейтралізатор НТСЭ безпосе
редньо в зоні накопичення зарядів, або коли необхідно знімати заряди 
із фоточутливих матеріалів, або коли треба знімати об’ємний заряд із 
сипучих діелектричних матеріалів, створено динамічні нейтралізатори 
на основі тритієвих джерел типу БИТр-М.

Динамічні нейтралізатори розділяються на два типи: 1) повітряний 
струмінь продувається через пенал з тритієвими джерелами за допомо
гою автономного пристрою (продувні нейтралізатори типу ПРН), 
2 ) повітряний струмінь створюється вмонтованим у нейтралізатор вен
тилятором (АДН та НТАД, рис. 2.27).

Нейтралізатори ПРН (рис. 2.28) являють собою касету з декілько
ма паралельними платами, на яких закріплено тритієві джерела типу 
БИТр-МЗ. Такі нейтралізатори використовуються для зняття об’ємного
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Рис. 2.27. Нейтралізатори типу АДН (а) та НТАД (б).

заряду при переробці сипучих діелектричних матеріалів (наприклад, у 
сушилках типу «киплячий шар») або у системі пневмотранспорту (на
приклад, при транспортуванні поліамідних гранул у виробництві шту
чного волокна). Нейтралізатори ПРН, як правило, вмонтовуються у на
пірний газопровід пневмотранспорту поблизу вихідного отвору, що 
входить у транспортну трубу, або технологічну установку, де оброб
ляються порошкоподібні або гранулоподібні діелектричні матеріали.

Ці нейтралізатори забезпечують струм нейтралізації на менше 
10"7 А і можуть створити концентрацію іонів не менше 1013 м‘3. Ней
тралізатори НТАД і ПРН випускаються серійно для потреб України та 
експорту.

Призначений термін дії нейтралізаторів статичної електрики на 
основі тритію визначається строком дії джерел БИТр-М (8  років).
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На основі нейтралізаторів типу ПРН і НТАД були розроблені ге
нератори уніполярних іонів типу ГУН та ИВА для створення заданого 
аероіонного клімату в приміщеннях сільськогосподарського та іншого 
призначення, використання яких також призвело до отримання значно
го економічного та соціального ефекту (рис. 2.29).

а б
Рис. 2.29. Генератори уніполярних іонів типу ГУИ (а) та ИВА (б).

Д ж ерела початкової іон ізації для Н ВЧ -апаратури. У надвисо
кочастотних (НВЧ) розрядниках антенних комутаторів радіолокацій
них станцій (PJIC) дециметрового і сантиметрового діапазонів ефекти
вно використовуються тритієві джерела початкової іонізації типу 
ИНИТ та ИНИТ-Т, які випускаються серійно.

При підвищенні робочої частоти радіолокаторів, що необхідно для 
покращання їхніх характеристик, у тому числі точності вимірювань 
координат цілей, необхідно зменшувати геометричні розміри хвильо- 
водів, резонаторів та інших елементів НВЧ-тракту. У цьому разі для 
виконання умов надійної комутації входу приймача необхідні більш 
високі тиски газових сумішей у розрядниках і відповідно більші густи
ни потоків заряджених частинок в області розрядного проміжку.

Для використання помножувачів при тисках газової суміші близь
ко (1 - 3) • 104 Па необхідно зменшити шлях іонізуючих частинок у га
зовому середовищі. У той же час для підвищення коефіцієнта помно
ження необхідно збільшення калібру каналу електронного помножува
ча (КЕП). З урахуванням цього особливу увагу слід приділити канало
вим помножувачам довжиною порядку 1 см. Діаметр каналу серійних 
КЕП 1,25 мм, тобто площа перерізу каналу дорівнює 1,2 • 10'2 см2.
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Тому задача створення джерел початкової іонізації зводиться до 
оптимізації довжини пробігу заряджених частинок у газі, калібру пом
ножувачів та прискорюючої напруги.

На рис. 2.30 схематично представлено запропоноване технічне 
рішення.

Рис. 2.30. Прямоканальний вторинно-електронний помножувач 
із голкоподібним випромінювачем.

У прямоканальному вторинно-електронному помножувачі 1, який 
зображено в перерізі, розміщено стержень, на циліндричну частину 2 
якого нанесено ізолююче покриття 3. Таке покриття виключає можли
вість закорочення розподільника напруги КЕП. На конічному наконеч
нику 4 нанесено плівку тритіду титану 5, що електрично з’єднана з 
від’ємним електродом джерела прискорюючої напруги для того, щоб 
не допустити повернення бета-електронів на конічний випромінювач 
та їхнього даремного там поглинання.

На рис. 2.31 і 2.32 представлено схему експериментальної устано
вки та результати досліджень електронного струму з тритієвого джере
ла від тиску газової суміші при різній геометрії КЕП - джерело.

Інша можливість підвищення коефіцієнта помноження -  збіль
шення калібру КЕП при зменшенні довжини пробігу іонізуючих час
тинок у газовому середовищі. Це можливо при використанні мікрока- 
нальних пластин (МКП). При діаметрі одного каналу МКП (10-20) мкм 
прозорість пластин близько 50 %, тому щоб отримати перевагу, необ
хідно досягти величин коефіцієнта помноження десь у 2  рази більше, 
ніж в одноканальному КЕП. Можливість досягнення цього є, оскільки 
калібр каналу МКП 20 - 100 і більше, а довжина пробігу електронів у 
газі набагато менша (товщина МКП близько 0,9 - 1,0 мм).
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Рис. 2.31. Схема експериментальної установки:
1 - регульоване джерело живлення; 2 - КЕП; З - вольтметр; 4 - колектор;
5 - вимірювач малих струмів; 6 - голкоподібний бета-випромінювач із три- 
тіду титану на конічній поверхні; 7 - іонізаційна камера з контрольованим 
напуском.

і. А

Рис. 2.32. Залежність струму колектора від тиску газової суміші для різних 
типів бета-випромінювачів і різного положення в каналі КЕП: х - голкопо
дібне джерело 30° на вході; Д - бета-випромінювач, диск діаметром 11 мм 
на вході; о - голкоподібне джерело 30° на виході.

Збирання зарядів, що випромінюються конічною поверхнею, пло
ща якої набагато більша за переріз розрядного проміжку, та помножу
ються в КЕП, можна здійснити при значно менших напругах, що по
легшує створення автономного пристрою.

Якщо ж вимоги НВЧ-резонансу змінюють форму електродів, що
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утворюють розрядний проміжок, або прикладення слабкого електрич
ного поля вступає в протиріччя з ідеологією електронної системи, дже
релом початкової іонізації можуть бути голкоподібні електроди, вине
сені за межі резонатора й розміщені ортогонально до електродів, що 
утворюють розрядний проміжок, в ізолюючих циліндрах, внутрішня 
поверхня яких покрита вторинно-електронним емітером.

У цьому випадку автономність пристрою легко забезпечити хіміч
ним джерелом живлення зі строком дії близько 5 років і найпростішим 
перетворювачем, на виході якого досягається напруга 25 В при струмі 
10'9А.

З використанням результатів представлених досліджень застосу
вання тритієвих джерел початкової іонізації можливе в розрядних при
строях міліметрового і, навіть, субміліметрового діапазонів дожин 
хвиль.

Тритієві джерела рентгенівських гальмівного та характерис
тичного випромінювання. При здійснені рентгенофлуоресцентного 
аналізу (РФА) для збудження характеристичного випромінювання дос
ліджуваних матеріалів використовують як рентгенівські трубки, так і 
радіоізотопні джерела. Останні вигідно відрізняються своєю стабільні
стю, надійністю та портативністю. Хоча вихід випромінювання радіоі
зотопних джерел ( 1 0 7 - 1 0 8) квант/с набагато нижче від виходу рентге- 

11 12нівських трубок (1 0  - 10  ) квант/с, він є достатнім для вирішення ба
гатьох аналітичних задач. Тому в апаратурі для рентгенорадіометрич- 
ного та рентгенофлуоресцентного аналізів передбачено використання 
радіонуклідних джерел рентгенівського випромінювання. РФА легких 
елементів пов’язаний з труднощами, які обумовлені малим виходом 
флюоресценції й низькою енергією випромінювання. Флюоресцентний 
вихід для легких елементів (Z < 18) менше 12 %. Через низьку енергію 
характеристичного випромінювання легких елементів воно сильно по
глинається в самому зразку, що аналізувався, та в повітрі. Наприклад, 
товщина шару повітря половинного послаблення характеристичного 
випромінювання хлору, кремнію, натрію 2,37, 0,76 і 0,2 см відповідно. 
Тому РФА елементів, які мають порядковий номер менше кремнію, у 
повітрі практично неможливий. Для цього використовують вакуумну 
установку. Максимальну ефективність можна отримати при оптиміза- 
ції геометрії -  джерело, зразок, детектор. Найкращим у цьому випадку 
є кільцеве джерело на основі тритію (рис. 2.33, а), завдяки чому можна 
звести до мінімуму відстань між зразком і детектором.

Як приклад на рис. 2.33, б показано спектр характеристичного ви
промінювання зразка залізного колчедану, збуджений титано-триті- 
євим джерелом. Можна стверджувати, що джерела рентгенівських ви-
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промінювань на основі титано-тритієвих, цирконій-тритієвих та інших 
металотритієвих структур мають високу ефективність при їхньому ви
користанні в РФА легких елементів.
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Рис. 2.33. Рентгенооптична схема вимірювальної установки з кільцевим дже
релом випромінювання (а) та спектр зразка залізного колчедану, збуджений 
титано-тритієвим джерелом (б): 1 - зразок для досліджень; 2 - підтримувач 
зразка; 3 - тритієве джерело; 4 - корпус джерела; 5 - НПД-детектор.

Радіоізотопні джерела електричної енергії на основі тритію.
Дешевизна, простота одержання і невисока радіаційна токсичність 
тритію викликали інтерес у фахівців, які досліджують можливості ви
користання нових видів радіоактивного палива в перетворювачах енер-
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гії. До факторів, що стримують застосування тритію як паливка атом
них батарей, можна віднести незручності роботи з радіоактивними ре
човинами в газоподібному стані, високу радіаційну токсичність тритіє
вої води (у 500 разів токсичніша газу). Тритій має високу питому акти
вність (356,3 ■ 1012 Бк/г), що дає змогу використовувати гідриди тита
ну, цирконію, скандію тощо з високою питомою активністю, яка ста
новить, наприклад, для титану 7,4 • 109 Бк/см2 (0,2 Кі/см2). При цьому, 
щоправда, виникають проблеми наростання тиску в атомних батареях 
при десорбції гелію-3 - продукту радіоактивного розпаду тритію.

Найбільш перспективним джерелом постійного струму міліватної 
потужності на основі перетворювачів енергії радіоактивного розпаду 
тритію слід вважати джерела з використанням напівпровідникових пе
ретворювачів енергії, що мають поле р-п-переходу чи бар’єра Шотткі 
для поділу носіїв зарядів.

Тритієве джерело випромінювання обумовлює специфічні вимоги 
до напівпровідникового перетворювача: він повинен містити мілкоза- 
лягаючий р-п-перехід із максимально тонким верхнім нефоточутливим 
шаром; характеризуватися малими втратами за рахунок поверхневої 
рекомбінації. У той же час довжина фотоактивної області (область 
просторового заряду плюс довжина дрейфу неосновних носіїв) повин
на бути достатньою для ефективного збирання генерованих носіїв.

У випадку зовнішнього розміщення тритію відносно енергопере- 
творюючого середовища (у вигляді плівки тритіду металу) характерис
тики джерела струму визначаються в основному характеристиками 
енергоперетворюючого середовища й сорбенту тритію. Для титану чи 
скандію на монокристалічному кремнії з мінімальною товщиною плас
тин 0,01 см максимальна питома потужність РМакс= 12 • 10' 6 Вт/см3, а 
при використанні р-і-п-діодів -  24 • 10' Вт/см . При використанні амо
рфного кремнію є можливість зменшити товщину окремого елемента 
до декількох мікрометрів, тобто цей основний показник може бути збі
льшений як мінімум на порядок -  200 • 10' 6 Вт/см3. При внутрішньому 
розташуванні тритію в енергопертворюючому середовищі максималь
но досяжна питома потужність окремого елемента батареї становить
1,5 • 10‘6 Вт/см2, а для батареї з товщиною елементів 0,01 см -  150 х

6 3 • 6 3х 10" Вт/см і при використанні р-і-п-діодів -  300 • 10' Вт/см .
Оптимізація перетворення енергії бета-випромінювання тритію в 

окремо взятих кремнієвих структурах зводиться до зменшення густини 
зворотного струму насичення та максимального збільшення густини 
струму короткого замикання. Збільшення густини стуму короткого за
микання можливе при внутрішньому розміщенні енергоносія в напів
провідниковому перетворювачі енергії або збільшенні випромінюючої
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поверхні при зовнішньому розміщенні енергоносія та зменшенні тов
щини непродуктивного прошарку, що відділяє енергоносій від енерго- 
перетворювача, де бета-випромінювання поглинається, не вносячи до
бавки в струм у зовнішньому колі. Заміна р-п-переходу бар’єром Шот- 
ткі виключає наявність такого прошарку.

Це ідеалізована картина, і наблизитися до неї можна лише в тому 
випадку, якщо ширина бар’єра буде дорівнювати максимальній дов
жині пробігу бета-електронів тритію в напівпровіднику, а довжина 
дрейфу нерівноважних носіїв буде не меншою ширини бар’єра.

Відомо, що аморфний кремній a-Si : Н може розчинити 50 ат % 
водню, що значно більше, ніж монокристалічний кремній, при цьому 
електронні властивості його багато в чому визначаються воднем, що 
знаходиться в ньому. Враховуючи це, була запропонована конструкція 
радіоізотопного джерела струму, в якому тритій крім своєї основної 
функції -  енергоносія -  виконує задачу насичення обірваних зв’язків в 
аморфному кремнії, тобто у зменшенні густини локалізованих станів у 
забороненій зоні чи, що те ж саме, формуванні прийнятних електрон
них характеристик напівпровідникових структур. Звичайним методом 
прямого термічного гідрування розмістити в ньому тритій не вдається, 
можливо через негативну величину теплоти переносу для даної бінар
ної системи. Тому одним з найбільш перспективних методів розміщен
ня енергоносія всередині енергоперетворюючого середовища -  як 
аморфного, так і монокристалічного кремнію -  є імплантація.

Методом іонно-пучкової імплантації можливо створити в області 
напівпровідника значну поверхневу концентрацію тритію ~ 1 0 19 см'2, 
що відповідає питомій активності ~1,85 • 1010 Бк/см2. За рахунок більш 
повного використання бета-випромінювання (у довільному напрямку 
вектора швидкості) коефіцієнт розмноження в цьому випадку прибли
зно на порядок вище, ніж при розміщенні тритію зовні напівпровідни
ка. Щоб при цьому уникнути радіаційних дефектів, що негативно 
впливають на характеристики р-п-переходу чи поверхню напівпровід
ника, підготовлену для напилювання металевих електродів, потрібно, 
щоб енергія іонів не перевищувала (2 - 2,5) кеВ. Але при таких енергі
ях іони водню зможуть осилитися тільки в приповерхневу область на
півпровідника. Для їхнього подальшого розселення по об’єму перетво
рювача, як правило, використовується вакуумне відпалювання, протя
гом якого дифузійні процеси встановлюють завершений розподіл ізо
топів водню в кремнії. Тому нами було запропоновано розмістити 
джерело бета-випромінювання в готовій напівпровідниковій структурі
з аморфного гідрогенізованого кремнію р-n- чи p-i-n-типу, замістивши
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водень тритієм у п- чи p-області методом постгідрогенізації низькоене- 
ргетичною імплантацією іонів водню. Для цього нами було створено 
установку іонно-пучкової імплантації (рис. 2.34), на якій проведено 
експериментальні дослідження з імплантації a -S i: Н та отримано за
лежності питомого опору від температури (рис. 2.35).

Рис. 2.34. Схема експериментальної установки іонно-пучкової імплантації:
А - камера імплантації; В - іонна гармата; С - блок відкачних пристроїв.

1 - скляна колба; 2 - зубцюватий диск; З - електромагніт; 4 - ВЧ-індуктор; 
5 - вентилятор; 6 - фокусуюча камера з кільцями; 7 - ввід рукоятки шибера; 
8 - паро-масляний насос; 9 - форвакуумний насос; 10 - клапан напуску повіт
ря в камеру імплантації; 11 - платформа; 12 - кварцовий нагрівач; 13 - окуляр; 
14 - герметичний ввід електроживлення; 15 - мішені; 16 - стакан; 17 - рукоят
ка приводу диска з мішенями.

В експериментах використовувалися нерадіоактивні ізотопи водню 
-  протій і дейтерій. Оптимальна густина іонного струму в експеримен
тах становила 17 • 10‘6 А/см2. За 2 год у плівку a -S i: Н імплантувалось 
близько 10і 8 протонів чи іонів дейтерію на глибину (40 - 50) нм, що ста
новить для плівки товщиною 5 10' см і площею 1 см2 порядку 13 ат %, 
цього досить для насичення зв’язків a -S i: Н. Подальше відпалювання 
зразків у вакуумі при 473 К привело до рівномірного їхнього розподілу 
по всій товщині плівки. Динаміка зміни питомого опору від темпера
тури (див. рис. 2.35, криві 2 - 4 ) ,  а також характерна зміна їхнього кута 
нахилу в порівнянні з вихідним зразком (крива 1) указують на практи
чно повне відновлення напівпровідникових властивостей аморфного
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lg p, Ом • см кремнію (крива 2). Крім того, від
сутність водню у вихідних зразках 
після відпалювання у вакуумі 
(крива 4) і його наявність після 
імплантації в плівки a -S i: Н (кри
ва 3), а також розподіл по глибині 
(крива 2) підтверджувалися дослі
дженнями методом вторинно- 
іонного мас-спектрометра.

Друге технічне рішення під
вищення ефективності перетво
рювачів енергії полягає в засто
суванні тонкоплівкових поверх
нево-бар’єрних структур з фото
чутливим шаром на основі широ- 
козонних сполук АгВб та їхніх 
твердих розчинів. Це були полік- 
ристалічні структури з р-п-гете- 
ропереходом. Складовою п-типу 
такої структури були осаджені на 
підкладку з молібденової фольги 
плівки CdS, CdSe, ZnxCdi_x тов
щиною (5 - 7) мкм, отримані ме
тодом термічного осадження в 
квазізамкнутому об’ємі з гарячою 
стінкою. Гетероструктури виго
товлялися в Інституті фізики на
півпровідників НАН України 
(ІФНП НАН України).

10 /т, к 1
Рис. 2.35. Температурна залежність 
питомого опору плівок аморфного 
гідрогенізованого кремнію: 1 - вихід
ні зразки; 2 - відпалені зразки у висо
кому вакуумі при 473 К протягом
4 год після імплантації; З - імпланто
вані зразки низькоенергетичними 
ізотопами водню, тритію чи дейте
рію; 4 - відпалені зразки у високому 
вакуумі при 773 К протягом 3 год.

Усереднені експериментальні значення струмів короткого замикан
ня і напруги холостого ходу для перетворювачів з різним типом гетерос
труктури, а також усереднені значення струмів насичення р-п- 
гетеропереходів j нас, виміряні за результатами досліджень вольт-ампер- 
них характеристик при кімнатній температурі, наведено в табл. 2.7. Для 
якісного зіставлення в таблиці наведено взяті з літературних джерел ре
зультати інших авторів (позиції 5-8) .

Для гетероструктур, що містять в якості р-складової халькогенід 
міді, у механізмах струмопрохоження велике значення мають тунельні 
та тунельно-рекомбінаційні процеси. Вони й визначають, зокрема, ве
личину jHac- Ефективним способом впливу на рекомбінаційні процеси 
на границі розділу гетероструктури є механізми струмопереносу при 
використанні вбудованих в область просторового заряду проміжних 
варізонних шарів.
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Таблиця 2.7. Типові параметри досліджених гетероструктур

№
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В

т/
см

2

1 p-Cuij8S/n-
CdSe 6 • 10'8 4 9 • 10‘7 3Н 9,12 • 10'7

2 p-Culi8S/n- 
CdS ’ 6 • 1(Г8 40 3 • 10‘8 3Н 9,12 ■ 10'7

3
p-Cu^gS/n-
Zno.6Cdo.4S 7 • 10‘9 520 7 • 10'14 3Н 9,12 • 10‘7

4
p-Cui.gS/n-
ZnxCdj_xS/n-
CdS

3 • 10'8 460 3 • 10 i2 3Н 9,12 • 10'7

5 AlGaAs/GaAs 2 • 10'8 - - 3Н -

6 AlGaAs/GaAs 1,15 • 10'6 440 -

55F e, 
доля енергії 
проникаючо
го випромі
нювання 27 %

-

7 p-n-Si 1,7 • 10~5 190 - 90Sr - 90Y 2 ■ 10'4

8 p-n-Ge 8 • 10'3 30 -

90Sr - 90Y, 
середня енер
гія бета-ви- 
промінюван- 
ня 700 кеВ

2 • 10'4

Для мінімізації jHac при збереженні досить високих значень j K 3 за 
нашою пропозицією в ІФНП НАН України розроблено й виготовлено 
гетероструктури p-Cui,8S/n-ZnxCdi-x/n-Cd. Вони містять приповерхне
вий проміжковий варізонний прошарок n-ZnxCdi_x, товщиною близько 
0,2 мкм. У табл. 2.7 дані четвертого рядка належать до перетворювачів 
на основі такої гетероструктури. Ці результати свідчать про можли
вість оптимізації параметрів перетворювачів, призначених для викори
стання в складі атомних батарей.

Макети таких перетворювачів було виготовлено на основі високо
омного кремнію (рис. 2.36). Досліджено три макети: площинний діод
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Шотткі з титановим електродом, насиченим тритієм; поверхнево- 
бар’єрний р-п-перехід з металотритієвим аплікатором; р-і-п-структура 
кремнію із тритієвим аплікатором.

Рис. 2.36. Тритієве джерело струму на основі поверхнево-бар’єрних
р-п-переходів.

Дослідження показали можливість створення атомної батареї на 
основі напівпровідникових перетворювачів енергії бета-випромінюван- 
ня тритію. Коефіцієнт корисної дії таких перетворювачів може досяга
ти 5 %, питома електрична потужність може досягати 10' 3 Вт/см3, при

З зцьому активність становить 10 Кі/см , термін служби таких батарей 
може становити 10-15  років.

Портативні генератори нейтронів на основі відпаяних приско
рювальних трубок. Генератори швидких нейронів на основі малога
баритних запаяних прискорювальних трубок типу НТГ-2 та НТГ-3 бу
ли створені нами в лабораторному та свердловинному варіантах і на
лежать до класу портативних.

Портативні нейтронні генератори широко застосовуються в різно
манітних галузях науки та виробництва в апаратурі нейтронного акти
ваційного аналізу елементного складу матеріалів і речовин, імпульсно
го нейтронного каротажу геологічних і промислових свердловин для 
дослідження родовищ корисних копалин безпосередньо в місцях їх
нього природного залягання.

Розроблено спеціальні нейтронні генератори у свердловинних 
варіантах.

Необхідність застосування свердловинних генераторів у геофізич
ній апаратурі замість ампульсних ізотопних джерел нейтронів у тому, 
що застосування останніх пов’язане з проблемами їхнього зберігання 
в польових умовах, організації біологічного захисту, транспортування 
та утилізації.
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Характеристики свердловинного нейтронного генератора визна
чаються задачами геофізики: розвідка нафтових і газових родовищ, ко
нтроль за розробкою (експлуатацією) цих родовищ, розвідка рудних 
родовищ і мінеральних ресурсів (табл. 2 .8 ).

Таблиця 2.8. Основні характеристики свердловинних 
генераторів нейтронів

Призначення 
генератора нейтронів

Нейтронний. 
вихід, 
108н/с

Частота 
генерації, кГц Розміри, мм

Розвідка рудних родовищ і 
контроль за експлуатацією 
нафтових свердловин

0,5 - 1 0,4 - 2,0 діаметр 42, 
довжина 2500

Розвідка нафтових і 
газових родовищ

0,5 - 1 
0,5 - 20 0,4 - 20 діаметр 89, 

довжина 2100

Г еофізичні дослідження 
морського шельфу 5-20 0,5 - 20 діаметр 89, 

довжина 2100

Екологічний генератор 
нейтронів для заміни імпу
льсних джерел нейтронів

0 ,1 - 2 Неперервна діаметр 89, 
довжина 2100

б
Рис. 2.37. Лабораторний генератор ДТ-нейтронів (а) і

свердловинний генератор ДТ-нейтронів для приладу діаметром 90 мм (б).
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Розроблено варіанти застосування нейтронних генераторів на базі 
прискорювальних трубок для вирішення різноманітних задач геофізики.

На рис. 2.37 наведено фото зовнішнього вигляду лабораторного та 
свердловинного портативних генераторів нейтронів на основі трубок 
НТГ-3 і НТГ-2 відповідно.

У науково-технологічному комплексі «Тритієва лабораторія» ви
конано ще ряд розробок, які не включено в дану публікацію. Серед них 
є випромінювачі електромагнітних хвиль в оптичному діапазоні на 
основі металотритієвих структур та катодолюмінофорів, іонізаційні 
манометричні перетворювачі з тритієвим катодом для вимірювання 
атмосферного тиску в широкому діапазоні для оснащення ракет та ін.

Висновки

В ІЯД НАН України для задоволення потреб наукових установ та 
промислових підприємств створено комплекс обладнання для прове
дення досліджень і виробництва, а саме: тритієвих (дейтерієвих) міше
ней для прискорювачів іонів; нейтронних трубок різних типів; тритіє
вих джерел бета-випромінювання; тритієвих джерел рентгенівських 
гальмівного та характеристичного випромінювання; різноманітних 
нейтралізаторів статичної електрики; генераторів нейтронів та інших 
виробів.

Було також створено потужний колектив співробітників із високо
кваліфікованих науковців, інженерів і робітників, що дало змогу орга
нізувати на високому науковому й технологічному рівні розробки, а 
також втілити у практику ряд різноманітних виробів та отримати при 
цьому значний соціальний і економічний ефект.

Автори сподіваються, що науково-технічний комплекс «Тритієва 
лабораторія» у майбутньому буде корисним для НАН України, світової 
наукової спільноти та розвитку науки і виробництва.
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