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София 

(54) ГАМАОНПЪЧВАШГНА УРЕДБА ЗА БШЛОГИЧНИ ОБЖГИ 
Изобретениетохсе отнася до гамаоблъчвателна уредба за био-

логични обекти. Тя може да ое използува за облъчване о научно-
изследователска цел на кучета, овщя прасета, мишки» шрски свин-
чета» пилета и друт» 

Известна е за оъщите цели гамаобжьчвателна уредба / 1 / , със-
тояща се от облъчвателва камера и вбдъчватвл, съставен от четири 
точкови радиоактивни източници, воеки в индивидуален контейнер-хра-г 
нжлище о отвор към камерата и поставен в един от ъглите й. Изважда-* 
нето на източниците в работно положение става с взкд?8е. която ое на-
виват на барабани, задвижвани от електромотор. Стената т в д у контей-
нерите и тавана на камерата са изградени от олово. Затварянето на 
облъчвателната камера отава с врата върху релси, които влизат в 
камерата. 

Тази 5?8й8облъчвателна уредба има следните недостатъци: 
- малък работен обем, което стеснява обхвата ва-научноиз-

следователската, дейнос 91 
•=• необходимотЬ хомогенно .облъчване ^научноизследователска 

работа се получава в обем, мвох91тодшпиС'-ох р&ботвш$ 
- електромеханичната система на црадвинаан© на шзточшщите 
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е свързана с чести повреди и радиационно цреоблъчваке щш отстраня-
ването им; 

- единствената електромеханична бяо&щювка позволява о т -
варяне на вратата на камерата при работно положение на източниците; 

- положението на обекта спрямо източниците е фиксирано ; 
- липсва вентилация на въздуха в р а б о т ш я обем на камарата 

за отстраняване на получаваните токсични газообразна продукти? 
- има просвети за гамаяъчате покрай ражса^е ш въжетата за 

източниците и количката» 
Задачата на изобретението е да ее създаде тштбжъчва^ажна 

уредба за биологични обекти» която да дава възмошост цр® техноло-
гична и радиационна сигурност да ее ©бтачват а в ^ ш е щ бдажошчш 
обекти с по-добра хомогенност на дозата на обжшашв а прш р&вшчвя 
модели на облъчване. 

Задачата се решава с гаашоблъчвателна уредба» състояща о© от 
обльчвателна камера от неръждаема стомана, частично вкопана в терена, 
и вградена биологична защита от тешк бетон и олово« ЛЬшдът къй об-
лъчвате лната камера се затваря със стъпаловидна защтна врата 3 носе-
на от количка, вхрадена под терена и двадеща с@ по стоманени релси, 
завършващи при камерата. На .стъпаловидната врага0 отвътре, посред-
ством конзоли е закрепена завъртаща се платформа, върху която се пос-
тавя клетка с обекта за облъчване» В ъглите на намерела са разположе-
ни симетрично два по два четири вертикални кухи цилиндъра с амбра-
зури към камерата. 6 тях има подвижни цилиндри със закрепен з дол-
ния им край радиоактивен линеен облъчватея» оъдърмащ неравнотерн© раз -
положени радиоактивни източници и имитатори, като радио аетвндае из -
точници са съсредоточени към краищата на линейния облъчватея» Над 
всеки подвижен цилиндър е монтиран хидрашшк, чрез който се осъщест-
вява движението му з кухия цилиндър, и блокираща шина, свързана със 
стъпаловидната врата. Вентилационен и технологичен канал свързват 
облъчвателната камера с външното пространство 0 

Предимствата на гамаобжьчштеляата уредба за биологични 
обекти съгласно изобретението се състоят в следното? 

- голям облъчвателен обем, в който дагат да се поставят био-
логични обекти о големи размери; 

в облъчвателната камера се ш о т ш т значително по^добра хо-
могенност на полето з шого ш-голям работен обем при еднаква начал-
на активности 
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- положението, на шзояедванжн обек® ещшьзо тттчшищ® на 
облъчване може да се променя» с. което се създават различна модел® 
на облъчване; 

- конструктивното решение за разположението на жзточнадите 
и завъртането на обекта позволява да ее намалят размерите на каме-
рата» с което се постига икономия на материал от бдадотчната защита; 

- повишена е сигурността при експлоатация на уредбата ж а 
оощурено лесното 8 поддържане; 

- осъществени са две независим бйоетрошш на източниците 
- електрична и механична, което осигурява пълна радиационна безопас-
ност; 

- с вентилационната система са отстраняват възникналите при 
облъчването токсични газообразни продукти; технологичният канал раз-
ширява експерименталните възкожносзд на гамаоблъчватеяната уредба. 

Примерно изпълнение на изобретението е показано на прлшше-
ните чертеж, където: 

фигура 1 представлява вертикален разрез на уредбата; 
фигура 2 - поглед отгоре на същата уредба; 
фигура 3 - разрез по А-А от фвг.,1. 
Гавааоблъчвателната уредба за биологични обекти ое състои от 

облъчзателна камера 1 от неръждаема стомана, частично вкопана в те-
рена и вградена в биологична защита от тежък бетон и олово 4, която 
има стъпаловидна защитна врата 2 върху количка 3, поставена на сто-
манени релси Но На стъпаловидната врата 2 конзолно © закрепена за-
въртаща се платформа 8, върху кляао ж а кафез 9 за биологични обекти. 
В камерата 1 има четири вертикално р&г.-.*2юдевд кухи цшшндр® 6, пос-
тавени два по два симетрично в ъшжте ,, за околната повърхнина на 
които, в участъка към обжьчвателната камера аиб^дура. В щшш-
дрите 6 има подвижни цилиндри 12, в дожната част на които е закрепен 
линеен облъчвател 5, съдържащ неравномерно раашшшгни шштаторя 13 
и радиоактивни източници 14, като рщшажжштшзточшщ® са шзсаес-
тени към двата края на линейния облъчвател» Над воекя цилиндър 12 
са монтирани хидравлик 7 и блокираща шша 10, свързана сьо стъпало-
видната врата 2о 

Гамаоблъчвателната уредба работи по следния начин. За изтег-
ляне на защитната врата 2 ое включват жвдравжждате 7ь които спускат 
линейните елементи 5 посредством подвшште щжжндрш 12 йод нивото 
на.облъчватежната камера !<> Когато източниците 5 са напълно оцу снаги, 
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подвижните цилиндри 12 освобождават блокираните -ВТ. ЪЖ ДО тази .мо-
мент шини. 10» и вратата 2* която е свързана о шините. 10» мш*е да 
се отворя. На платформата 8 се поставя кафезът 9 о биологичния 
обект и посредством хидравличен цилиндър вратата 2 е© затваря, при 
което платформата 8 с клетката 9 върху нея чрез евещшно приспособ-
ление се ориентира по отношение на източниците 5 за челно шш стра-
нично облъчване. При напълно затворена врата 2 шзрезяте на блоки-
ращите шини 10 съвпадат с подвижните цилиндри 12 ш шш позволяват 
посредством хидравлика 7 да ое движат нагоре и да ш работ-
но положение радиоактивните елементи 5, с което започва облъчването 
на биологичните обекти. Радиоактивните линейни аленееш 5 етгат да 
се изваждат в работно положение зоичките завд,во шш в щюжззолна 
комбинация съгласно изискванията на е&спершшюаи 0&о. започване на 
облъчването се включва вентилационната систеш0 а през технологич-
ния канал се създават различни условия в облъчватшш кафез 9. 

Авторски претенция 
1. Гамаоблъчвателна уредба за биологични обектя, състояща 

се от облъчвателна камера, вградена в биологична защита» със стъпало-
видна защитна врата, носена от количка върху стоманенш релси, харак-
теризираща се с това, че конзолно към стъпаловидната защитна врата 
(2) е закрепена завъртаща се платформа (8) с кафез (9) върху нея» ка-
то в ъглите на облъчвателната камера (1) има?; вертикални вухи цийин-
дра (6), разположени два по два симетрично, с подвижни цилиндри (12) 
в тях, в долната част на които е закрепен линеен вйжтат&я (5), а 
над всеки подвижен цилиндър (12) са монтирани хидравляк (7) и блоки-
раща шина (10), свързана със стъпаловидната врата 2, 

2. Гамаоблъчвателна уредба съгласно претенция 10 характеризи-
раща ое с това, че линейният облъчвател (5) се състои от радиоактив-
ни източници (14) и имитатори (13) помежду им, като радиоактивните 
източници (14) 'са изместени към двата края на линейния облъчвател 

Пршгожение: 3 фшури 
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