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O z a ř o v a č p r o z k o u š e n í a o z a ř o v á n í m a t e r i á l ů p o m o c í r a d i o i z o t o p ů 

Vynález se týká ozarovače pro zkoušení 
a ozařování materiálů pomocí radioizotopů, 
u kterého se řeší rovnoměrnost ozáření ulo-
žením materiálu v otočných schránkách, za-
věšených v rotačním bubnu, jehož středem s 
se periodicky posouvá rádioizotopový zdroj, 
jehož pohyb je elektromechanicky vázán s 
pohybem materiálů. 

Dosud známá zařízení maj í uložení mate-
riálů v nepohyblivých 'schránkách, umiste- io 
ných na obvodě polygomu ve tvaru pravidel-
ného víceúhelníka, jehož 'středem je posou-
ván radioizotopový zdroj, nebo materiál je 
uložen na dopravníkovém pásu. Na těchto 
zařízeních nelze dosáhnout rovnoměrného is 
ozáření. 

Tuto nevýhodu odstraňuje vynález, jehož 
konstrukce 'dosažením vysokého stupně rov-
noměrnosti s trukturálních změn ozařované-
ho materiálu 'poměrně velkých rozměrů při 20 
optimálních dobách ozáření splňuje poža-
davky jak technické, tak ekonomické. Toho 
se dosahuje složeným pohybem uloženého 
materiálu k ozařování. 

Tento pohyb se skládá z rotace kolem vý- 25 
kyvných závěsů a rotace po obvodě v rotu-
jícím polygonu, jehož středem je posouván 
radioizotopový zdroj. Tento výsledný pohyb 
je řízen nrrgramove. Dosahuje se toho volně 
výkyvnými schránkami pro uložení materiá- 30 

lů, 'zavěšených na obvodě polygonu. 
Výsledná dráha uloženého materiálu je 

složena z periodických pdhyhů rotačních a 
posuvných, spolu navzájem vázaných elek-
tromechanickým spínacím zařízením, pohá-
něným rotující vačkou, nasazenou na hřídeli 
spínací řetězové 'kladky, mikrospínačů a spí-
nacích pružin, uložených v ose pouzdra ra-
dioizotopového zdroje. 

Ozařovač p r o zkoušení a ozařování mate-
riálů pomocí radioizotopů má tyto základní 
části: 

a) rotační polygon s pohonem (obr. 1 a 
2 ) , 

b) pouzdro pro radioizotop s pohybovým 
ústrojím zdroje (obr. 3j. 

Nejvýhodnějším řešením rovnoměrného ra-
diačního pole je uložení ozařovaného mate-
riálu v rotujícím, úložné nosné konstrukci 
tvořené rotujícím polygonem, například ve 
tvaru pravidelného šestiúhelníku 4, ve kte-
rém na vzdálenosti, rozhodující pro expo-
ziční příkon, je ve výkyvných schránkách 3 
uložen ozařovaný materiál , což dovoluje sou-
časnou rotaci tohoto materiálu kolem jeho 
výkyvné osy. 

V uspořádání podle obr. 1 a 2 s osou rota-
ce v rovu'Ť horizontální rotuje mater iál ko-
lem osy otáčení polygonu 4 a zároveň ko-
lem závžsu výkyvné schránky 3 tak, že bě-
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hem jedné otáčky bubnu se ozařovaný ma-
ter iál otočí kolem své výkyvné osy v 'uvede-
n é rovině rovněž jednou. Rotační polygon 4 
zajišťuje pohyb ozařovaného mater iá lu tak, 
že každý bod ozařovaného mater iá lu vykoná 
v celkové ozařovací době kruhovou dráhu se 
středovým úhlem, rovným sudému násobku 
„pí". Otáčení obstarává pohon, umístěný ve 
spodní části stojanu rotačního polygonu 4. 

Pohon rotačního bubnu 'se skládá z motoru 
s regulovatelnými otáčkami 15 a spojky 16, 
pohánějících nosnou konstrukci prostřed-
nictvím bubnové převodovky 14, pohonné 
kladky 10 a řetězu 17 s napínací řetězovou 
kladkou 11, na jejímž hřídeli je uložena spí-
nací vačka 45. Celý systém je před nežádou-
cími účinky záření na náp lň převodovky a 
n a vinutí motoru st íněn 'krytem. Nosná kon-
strukce rotačního polygonu 4 a výkyvných 
schránek 3 je provedena tak, že v žádné po-
loze nedochází ke stínění přímého svazku 
záření, dopadaj íc ího n a ozařovaný materiál . 

Čtyři stavěči šrouby 8 v rozích stojanu 
slouží k ustavení rotační jednotky, popří-
padě osy rotace do vodorovné roviny. 

Ke vhodnému natáčení ro tačního polygo-
nu 4 p ro vyložení mater iá lem slouží nožní 
páka 40, •umístěná v její spodní části, umož-
ňující sepnutí nožního spínače 47. Jejím 
sešlápnutím se rotační pofygon 4 uvede do 
pohybu, uvolněním nožní páky 48 rotace 
ustane. 

Pouzdro 19 pro radioizotop s pohybovým 
ústrojím zdroje je na obr . 3. 

Osa pouzdra 19 pro radioizotop, ve k te rém 
jsoiu umístěny radioizotopové zdroje 22, je 
totožná s osou rotace rotačního polygonu 4. 

Konstrukce pohybového ús t roj í zdrojů opět 
vychází z požadavku homogenity určitého 
radiačního pole. K rovnoměrnost i zářivého 
pole přispívá šroubový pohyb zdroje v ose 
rotace. Pohyb radioizotopového zdroje 22 je 
automaticky nastaven a řízen z ovládacího 
pultu, takže homogenního pole, v němž je 
ozařovaný mater iá l , je dosaženo spřažením 
otáčivého pohybu rotačního bubnu se šrou-
bovým posuvem radioizotopového zdroje 22. 

Jak uvedeno, ozařovacímu intervalu odpo-
vídá sudý násobek ,,pí" středového úhlu 
otočení rotační jednotky a celý počet period 
šroubovitého pohybu radioizotopového zdro-
je 22. Tuto vazbu rotace bubnu a šroubovité-
ho pohybu zdroje zaručuje spínací vačka, 
dávající impulsy p r o posuv zdroje, jehož 
šroubovitý pohyb se 'děje přerušovaně v zá-
vislosti n a o táčení rotačního polygonu 4. 
Periodou šroubovitého pohybu radioizotopo-
vého zdroje 22 zde rozumíme pohýb zdroje 
po celé délce ozařovací jednotky a zpět do 
výchozí polohy. Rotační polygon 4 nese na 
obvodě volně výkyvná schránka 9 pro ulo-
žení mater iá lů k ozařování. 

Veškeré ovládací prvky, po t řebné pro na-
stavení ozařovacích paramet rů k zasouvání 
a vysouvání zdrojů a ostatní ovládací a kon-
trolní prvky, jsou soustředěny do ovládacího 
pultu, v obrazcích neuvedeného. Pult je u-

místěn v ovládací místnosti pod pozorova-
cím oknem. 

Vedle ovládacích spínačů je umístěna svě-
telná signalizace, pomocí níž lze pozorovat 

s . pohyb ozařovaného mater iá lu v závislosti na 
pohybu radioizotopového zdroje 22, jehož 
jednotlivé polohy jsou rovněž signalizovány. 

Pult je rovněž vybaven dvěma kontrolními 
svítilnami, ukazujícími, zda je zdroj v ote-

io vřené (pracovní], či uzavřené poloze, a 
časomerným systémem. 

Pohon rotačního polygonu 4 a kabely elek-
trického vedení jsou stíněny krytem. 

Ozařovač p ro zkoušení a ozařování mate-
15 riálů pomocí radioizotopů je rovněž opatřen 

zařízením, dovolujícím uzavírat radiační 
zdroje do uzavřené polohy př i přerušení do-
dávky elektrického proudu nebo při poru-
šení 'hnacího ústrojí zdrojů. 

JO Na o'br. 3 tvoří podstatnou část pouzdra 19 
pro radioizotop kulový abrospční štít 44. 
Pouzdro 10 pro radioizotop sestává ze silno-
stěnné t rubky s větší absorpční mohutností , 
zbytek tvoří mater iá l 18 s menší absorpční 

'25 mohutností, který vyplňuje kulový absorpční 
štít 44. Pouzdro 19- pro radioizotop radioizo-
topového zdroje 22 je usazeno na s tojanu 32. 

Do středu pouzdra 19 pro radioizotop, jež 
sestává ze silnostěnné trubky, je vložena ma-

so tice 26 proti axiálnímu posunutí, zaj iš těná 
dvěma přírubami, přední přírubou 38 a střed-
ní přírubou 39. Na konci pohybového šroubu 
20, v jehož středu je radioizotopový zdroj 
22, jsou navlečena ložiska 23, s t íněna vál-

ss cem 21, uložena v ložiskové skříni 24. V lo-
žiskové skříni 24 jsou uchyceny nosiče 28 
převodovky 27 a pojezdových koleček 41, 
která pojíždějí po dvou vodicích tyčích 34a 
a 34b. Dvě vodicí tyče 34a a 34b jsou nališo-

io vány spolu s výztužnými tyčemi 35 ve dvou 
přírubách, ve střední přírubě 39 a zadní pří-
rubě 42. Zadní příruba 42 je podepřena vzpě-
rou 31. Převodovka 27 unáší pohybový šroub 
20 pomocí posuvné spojky 40 a tím př i pře-

« rušení dodávky elektrického proudu umožní 
jakýmkoliv pomocným pohonem, např ík lad 
ruční klikou, uvedení radioizotopových zdro-
jů 22 do uzavřené polohy. Přerušovaný pe-
riodický pohyb radioizotopového zdroje 22 

so v ozařovací poloze zajišťují mikrovypínače 
30, spínané spínací pružinou 43. Mikrovypí-
nače 30 jsou umístěny na desce 29. 

V ozařovací poloze je pohybový šrou'b 20 
chráněn před nečistotami a p r achem 

55 ochrannou trubkou 36, vyrobenou z mater iá -
lu s velmi malou absorpční mohutností . Ze 
strany vstupu do pouzdra 19 pro radioizotop 
jsou závity pohybového šroubu čištěny plstě-
nými kar táč i 25. 

so Funkce hnacího ústrojí je tato: Vazíbu ro-
tace rotačního polygonu 4 a šroubovitého 
pohybu radioizotopového zdroje 22 zaručuje 
spínací vačka 45, umístěná n a s!po'lečné hří-
deli s napínací řetězovou kladkou 11 tak, 

45 že př i na je t í 'spínací pružiny 43, umístěné na 
hnacím ústrojí, n a některý z mikrovypínačů 
30 šroubovitý pohyb ustane. Dalším otáčením 
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rotačního bubnu prostřednictvím řetězového 
pohonu dojde k sepnutí vypínače spínací 
vačkou 45 a tím k předání impulsu motoru 
hnacího ústrojí . Tímto způsobem je šroubo-

20 
6 

vitý pohyb radioizotopového zdroje 22 opět 
obnoven do té doby, než sípmací pružina 43 
dojede 'k příslušnému dalšímu mikrovypína-
či 30. 

P R E D M E T P A T E N T U 

Ozařovač pro zkoušení a ozařování mate-
riálů pomocí radioizotopů, sestávající z ro-
tačního polygonu a pouzdra radioizotopové-
ho zdroje, vyznačený tím, že rotační polygon 
[4] nese na obvodě volně výkyvné schránky 
(9) pro uložení mater iá lů k ozařování, je-
jichž dráha je složena z periodických, spolu 

s pevně vázaných pohybů rotačních a posuv-
ných, odvozených z rotující spínací vačky 
[45) na 'hřídeli napínací řetězové kladky 
[11) a mikrospínačů [30) a spínacích pru-
žin [43), uložených v ose pouzdra (19) ra-

io dioizotopového zdroje (22). 

3 listy výkresů 
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