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Wstęp
Wśród planowanych zastosowań uruchamianego w IFJ cyklotronu AIC-144 ważną

rolę będzie odgrywać otrzymywanie izotopów neutronodeficytowych, wykorzystywanych w
pracach badawczych i aplikatywnych takich jak:
• badania własności fizykochemicznych pierwiastków przejściowych;
• doskonalenie procedur rozdzielania i wydzielania izotopów beznośnikowych;
• otrzymywanie związków znakowanych izotopowo oraz badanie ich własności

fizykochemicznych;
• zastosowania izotopów promieniotwórczych w fizyce ciała stałego i badaniach

materiałowych;
• zastosowania związków znakowanych izotopowo w badaniach fizjologii organizmów

żywych.
W ciągu wielu lat w IFJ izotopy otrzymywano na cyklotronie U-120 (obecnie

zdemontowanym), aktywując tarcze za pomocą wyprowadzonej wiązki cząstek
naładowanych. Z przyczyn technicznych, na cyklotronie AIC-144 nie jest to możliwe i
aktywacje tarcz będą prowadzone za pomocą wiązki wewnętrznej1. Ten system pracy
wymagał zaprojektowania specjalnego stanowiska do aktywacji tarcz, z uwzględnieniem
specyfiki aktywacji tarcz wiązką cząstek naładowanych o dużej intensywności, zwłaszcza
wiązką protonów, która na cyklotronie U-120 nie była dostępna. Wstępne założenia użytkowe
do projektu takiego stanowiska zostały opracowane w roku 19962. W roku bieżącym, w
wyniku konsultacji pomiędzy przyszłymi użytkownikami a konstruktorami, opracowano
założenia bardziej szczegółowe, uwzględniające fakt, że aktywowana tarcza musi zostać
przetransportowana do miejsca obróbki chemicznej wprost z komory próżniowej cyklotronu,
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa radiacyjnego.

Definicje.
Tarcza := jądro, na którym zachodzi reakcja z cząstkami naładowanymi. Potocznie mianem
tarczy określa się również traktowany jako całość —^materiał tarczowy wraz z —^podkładką.
Aktywacja (bombardowanie) tarczy := proces tworzenia nuklidów promieniotwórczych w
wyniku oddziaływania tarczy z cząstkami naładowanymi przyspieszonymi w cyklotronie.
Material tarczowy := dowolny materiał (pierwiastek lub związek chemiczny) zawierający
nuklid, na którym ma zachodzić pożądana reakcja jądrowa. Materiał tarczowy nanosi się na
—»podkładkę.
Podkładka := odpowiednio wyprofilowana płyta o wysokim współczynniku przewodzenia
ciepła (najczęściej miedziana), na którą jest nanoszony materiał tarczowy. Podkładka
stanowi pokrywę czołową —• głowicy. Ciepło wydzielone podczas bombardowania materiału
tarczowego odprowadza się z podkładki za pośrednictwem wody chłodzącej.
Głowica tarczy := najistotniejsza część stanowiska do aktywacji. Jej elementami są:
podkładka z materiałem tarczowym oraz korpus z kanałem chłodzącym i systemem
uszczelnień. Głowica jest wprowadzana do komory próżniowej cyklotronu, na wybraną orbitę
akceleracji.
Komora przejściowa := komora próżniowa, ograniczona dwoma zasuwami, służąca do
wyrównywania ciśnień pomiędzy komorą akceleracji a otoczeniem, po montażu lub przed
demontażem głowicy tarczy.
Zasuwa próżniowa := zawór o konstrukcji płytowej, odcinający układ próżni od otoczenia.
Hala cyklotronu := pomieszczenie nr 1101 w budynku nr 1 w IFJ; miejsce eksploatacji
cyklotronu AIC-144 i stanowiska do aktywacji tarcz na wiązce wewnętrznej.
Hala celów (jonowodów):= pomieszczenie nr 1102 w budynku nr 1 IFJ. Tutaj znajduje się
m.in. używane dawniej stanowisko do aktywacji tarcz na wiązce wyprowadzonej.



Wymagania eksploatacyjne

Najważniejsze wymagania eksploatacyjne stawiane nowemu stanowisku były
następujące:

1. Zminimalizowanie prawdopodobieństwa awarii, czyli maksymalna prostota
stanowiska, a w szczególności łatwość montażu i demontażu tarczy.

2. Zapewnienie skutecznego odprowadzenia ciepła z tarcz bombardowanych wiązką
0 dużej intensywności.

3. Zastosowanie dodatkowej komory próżniowej (komora przejściowa) stanowiącej
dodatkowe zabezpieczenie próżni cyklotronu, a jednocześnie upraszczającej montaż
1 demontaż tarczy.

4. Włączenie systemu sterowania i kontroli stanowiska w ogólny system sterowania
i kontroli cyklotronu.

5. Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury cyklotronu, zwłaszcza systemu
pomp próżniowych i układu chłodzenia.

6. Zapewnienie możliwości demontażu i transportu aktywnej tarczy z hali cyklotronu
do miejsca obróbki fizykochemicznej bez udziału operatora, zgodnie
z nowoczesnymi zasadami ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Powyższe założenia, wraz ze szczegółową informacją użytkowników na temat
typowego przebiegu aktywacji wiązką wyprowadzoną, stały się podstawą do
opracowania wstępnego projektu stanowiska, opisanego w dalszej części tej publikacji.
Ze względu na specyfikę pracy na wiązce wewnętrznej, ograniczono się do założeń
dotyczących jedynie metalicznych materiałów tarczowych. Urządzenia do aktywacji
materiałów tarczowych gazowych, ciekłych lub proszkowych, jak również urządzenia
do odbierania izotopów w trakcie ich wytwarzania, są trudniejsze w konstrukcji
i eksploatacji, w związku z czym muszą być przedmiotem osobnego projektu.



Przewidywana procedura użytkowania stanowiska do aktywacji tarcz

1. Naniesienie materiału tarczowego na podkładkę
Każdy proces otrzymywania izotopu promieniotwórczego zaczyna się od

przygotowania materiału tarczowego. Niezależnie od stanu skupienia oraz sposobu aktywacji
(rodzaj cząstek, wiązka wewnętrzna lub wyprowadzona) materiał tarczowy musi mieć dobrze
zdefiniowane następujące parametry: skład, temperatura topnienia i wrzenia, współczynnik
przewodzenia ciepła, grubość warstwy i pole powierzchni obszaru oddziałującego z wiązką.

Materiał tarczowy nanosi się na podkładkę z metalu o wysokim współczynniku
przewodzenia ciepła.

Możliwymi metodami nanoszenia materiałów tarczowych w stanie stałym są:
a) elektrochemiczna depozycja metalu
b) wprasowanie sproszkowanego tlenku metalu w odpowiednio wyprofilowaną podkładkę
c) nałożenie na podkładkę materiału stopionego w wysokiej temperaturze.

W niniejszym projekcie metaliczne materiały tarczowe będą nanoszone na podkładkę
elektrolitycznie, a cała procedura przygotowania materiału tarczowego będzie się odbywała w
pracowni radiochemicznej.

Do otrzymywania radioizotopów o odpowiedniej czystości nuklidowej muszą być
używane materiały tarczowe o wysokiej zawartości nuklidu, na którym zachodzi pożądana
reakcja jądrowa, co często oznacza konieczność stosowania materiałów wzbogaconych
izotopowo.

Wzbogacone izotopowo materiały tarczowe będą (ze względu na ich cenę)
odzyskiwane po każdej kolejnej aktywacji. Należy pamiętać, że powtarzające się aktywacje
prowadzą do nagromadzenia w materiale tarczowym długożyciowych izotopów
promieniotwórczych. Ich obecność (wagowo zaniedbywalna) nie ma znaczącego wpływu na
wydajność otrzymywania pożądanego izotopu, ale sprawia, że z materiałem tarczowym,
również po wydzieleniu głównego produktu kolejnej aktywacji, należy obchodzić się jak z
otwartym źródłem promieniotwórczym, tj. z pełnym zachowaniem zasad ochrony
radiologicznej.

2. Umocowanie podkładki z materiałem tarczowym w głowicy stanowiska
Podkładka z materiałem tarczowym będzie wymienialną częścią stanowiska do

aktywacji tarcz, a głowica częścią ruchomą ale pozostającą stale w stanowisku, na hali
cyklotronu.

Podkładka jest omywana od tyłu wodą chłodzącą, która jest doprowadzona do wnętrza
głowicy. Oczywiście podkładka musi być mocowana w głowicy w sposób próżnioszczelny
i wodoszczelny, co zawsze musi być zweryfikowane przez system kontroli i zabezpieczeń.

Przy zakładaniu tarczy dopuszcza się ręczne czynności operatorskie, które jednak
powinny być ograniczone do minimum ze względu na możliwą obecność izotopów
promieniotwórczych w materiale tarczowym.

Sposób mocowania podkładki w głowicy powinien być możliwie niezawodny.
Szczegółowe wymagania odnośnie sposobu mocowania podkładki w głowicy to:
• prostota konstrukcji
• zapewnienie odpowiedniej wydajności przepływu wody chłodzącej
• zapewnienie próżnio- i wodoszczelności złącz między podkładką a głowicą
• zapewnienie możliwości zdalnej kontroli próżnio- i wodoszczelności złącz podkładki
• szybkość montażu i demontażu
• zapewnienie demontażu bez udziału operatora (bezpośrednio po bombardowaniu

cząstkami naładowanymi tarcza ma dużą aktywność)
• łatwość zdalnego przeniesienia podkładki z aktywowaną tarczą do kontenera

transportowego



Montaż podkładki w głowicy musi obywać się w sytuacji, gdy zasuwa odcinająca
komorę próżniową cyklotronu od układu stanowiska do aktywacji tarcz jest zamknięta.
Zasuwa od strony otoczenia jest w czasie montażu tarczy oczywiście otwarta.

3. Umieszczenie głowicy w położeniu wyjściowym
Położeniem wyjściowym głowicy będzie bezpośrednie sąsiedztwo okna nr 4

cyklotronu AJC-144 (szczegóły na rysunku PA1-0 w dokumentacji cyklotronu AIC-144).
Okno zostało dodatkowo wyfrezowane tak, aby umożliwić zamocowanie całego stanowiska
skośnie w stosunku do płaszczyzny obudowy cyklotronu.

4. Zamkniecie zasuw próżniowych
Przed wprowadzeniem do komory akceleracji głowica musi zostać sprawdzona pod

względem szczelności połączeń. Sprawdzenie to musi się odbyć w komorze przejściowej.
W tym czasie komora przejściowa będzie odgrodzona od komory akceleracji oraz od
otoczenia próżniowymi zaworami zasuwowymi. Zasuwa od strony cyklotronu jest normalnie
zamknięta, zasuwa od strony otoczenia zamyka się po zamocowaniu podkładki z tarczą
w głowicy.

5. Odpompowanie komory przejściowej
Do wytworzenia próżni w komorze przejściowej będą wykorzystane pompy

obsługujące cały cyklotron, poprzez zdalnie sterowany sysytem zaworów. Osiągnięcie
żądanego podciśnienia w komorze przejściowej będzie sygnałem do włączenia przepływu
wody chłodzącej.

Tempo odpompowywania i ciśnienie resztkowe w komorze przejściowej musi być
kontrolowane. Nie wolno otworzyć zasuwy łączącej stanowisko z komorą akceleracji, dopóki
nie odpompuje się komory przejściowej do ciśnienia resztkowego porównywalnego z próżnią
wstępną cyklotronu.

6. Włączenie przepływu wody chłodzącej
Jednym z ważniejszych problemów w czasie aktywacji tarczy jest skuteczne

odprowadzenie ciepła. Układ chłodzenia głowicy będzie włączony w istniejący ogólny system
chłodzenia cyklotronu zamkniętym obiegiem wody destylowanej. Sygnałem systemu do
włączenia przepływu wody jest osiągnięcie próżni wstępnej w komorze przejściowej.
Konieczne będzie kontrolowanie wydajności przepływu oraz temperatury wody na wejściu
i wyjściu.

7. Otwarcie zasuwy od strony cyklotronu
Po uzyskaniu informacji o wypompowaniu powietrza z komory przejściowej i po

pozytywnym wyniku testów na wodoszczelność głowicy, system kontroli zezwala na otwarcie
zasuwy próżniowej od strony cyklotronu.

8. Wybór energii cząstek
Energia cząstek bombardujących tarczę będzie wybierana przez dostrojenie

parametrów cyklotronu (głowica zatrzymuje się na maksymalnym promieniu, ok. 700 mm)
lub przez wybór odpowiedniej orbity akceleracji (nie mniejszej niż 500 mm) przy
parametrach cyklotronu dobranych jak dla maksymalnej energii. Zazwyczaj preferowana
będzie praca na maksymalnym promieniu akceleracji, gdyż tam są najbardziej korzystne
warunki do otrzymywania większych aktywności izotopów,

9. Wprowadzenie głowicy z tarcza na żądaną orbitę akceleracji
Głowica z podkładką i materiałem tarczowym będzie wsuwana radialnie do komory

próżniowej cyklotronu, na głębokość określoną dla konkretnego procesu aktywacji.
Ruch głowicy, sterowany i kontrolowany zdalnie, będzie odbywał się prostoliniowo,

wzdłuż promienia cyklotronu (szczegóły sytuacji wyjściowej podane są na rysunku PA1-0
w dokumentacji cyklotronu AIC-144).



10. Rozpoczęcie aktywacji
Po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi systemu kontroli na temat szczelności

połączeń oraz wybranego położenia głowicy, system otrzymuje sygnał, że może zostać
rozpoczęty proces aktywacji tarczy.

11. Aktywacja tarczy
Po otrzymaniu zezwolenia na rozpoczęcie aktywacji uruchamiany będzie normalny

system pracy cyklotronu przy zadanej energii. Dla użytkowników niezmiernie ważne jest, aby
w czasie aktywacji był rejestrowany całkowity ładunek cząstek padających na tarczę.

12. Zakończenie aktywacji tarczy
W przypadkach bezawaryjnych, sygnałem do zakończenia aktywacji będzie

wyczerpanie zadanego z góry limitu czasowego.

13. Wysuniecie głowicy z komory akceleracji
W przypadku bezawaryjnym głowica powinna wysuwać się z komory akceleracji po

planowanym zakończeniu aktywacji. Odpowiednie czujniki powinny rejestrować:
a) znalezienie się głowicy poza komorą akceleracji (w położeniu umożliwiającym zamknięcie
zasuwy próżniowej) oraz
b) położenie głowicy w położeniu właściwym dla demontażu aktywnej tarczy.

14. Odcięcie próżni cyklotronu.
Po otrzymaniu informacji o wysunięciu głowicy na zewnątrz komory akceleracji (do

odpompowanej komory przejściowej), system kontroli powinien natychmiast zabezpieczyć
próżnię cyklotronu, poprzez zamknięcie zaworu zasuwowego w oknie nr 4.

15. Odcięcie dopływu wody chłodzącej
Po otrzymaniu sygnału o zakończeniu aktywacji i uzyskaniu potwierdzenia obecności

głowicy w komorze przejściowej, dopływ wody chłodzącej jest odcinany szybkim zaworem.

16. Zapowietrzenie komory przejściowej
Po zamknięciu zasuwy próżniowej od strony cyklotronu i odcięciu wody chłodzącej

można rozpocząć zapowietrzanie komory przejściowej.
Zapowietrzanie nie może się odbywać uderzeniowo, co trzeba uzwględnić przez

odpowiedni dobór zaworu zapowietrzającego.
Wybierając lokalizację zaworu zapowietrzającego w komorze przejściowej należy

pamiętać, że strumień zasysanego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na
tarczę.

17. Osuszenie wnętrza głowicy
Po odcięciu obiegu wody chłodzącej, jej resztki powinny zostać usunięte z wnętrza

głowicy strumieniem sprężonego powietrza. Sprężone powietrze będzie doprowadzane przez
zawór wlotowy włączony w obieg wody od strony głowicy. Po przeciwnej stronie musi się
znaleźć opowiedni zawór spustowy i odpływ lub zbiornik nadmiaru wody.

18. Zrzut tarczy z podkładka do pojemnika transportowego
Osuszona głowica z podkładką znajduje się na wyskości około 1300 mm nad

poziomem podłogi. Podkładka musi zostać uwolniona z uchwytu w głowicy i przeniesiona do
pojemnika transportowego.

19. Bezpieczeństwo radiacyjne przy transporcie tarczy
Ze względu na bezpieczeństwo radiacyjne, pojemnik transportowy musi posiadać

osłony przed promieniowaniem gamma (ołów), a tarcza umieszczona w pojemniku powinna
być zabezpieczona przed wypadnięciem. Pojemnik powinien posiadać własny napęd i być
zdalnie sterowany. Jego gabaryty powinny być dostatecznie małe, aby poruszanie się
pojemnika po hali cyklotronu nie kolidowało z działaniem innych znajdujących się tam
urządzeń.



20. Wyprowadzenie pojemnika transportowego do miejsca obróbki tarczy
Miejscem obróbki aktywowanej tarczy będzie pracownia izotopowa kl. II, znajdująca

się w budynku nr 1 IFJ. Pracownia ta jest dostępna z korytarza sąsiadującego z halą celów za
pośrednictwem zdalnie sterowanych drzwi osłonnych. Drzwi te posiadają automatyczne
zabezpieczenie przed otwarciem w czasie pracy cyklotronu.

W chwili obecnej przyjmuje się, że zachowanie wymogów bezpieczeństwa
radiacyjnego osiągnie się transportując tarczę w sposób pośredni: w małym pojemniku
zdalnie sterowanym, przez przepust z hali cyklotronu do hali celów. W hali celów mały
pojemnik powinien być automatycznie ładowany do większego pojemnika, zapewniającego
sumaryczną osłonność 10 cm Pb. Przy odpowiednim skonstruowaniu wózka transportowego
pojemnik o takiej osłonności może być przewożony choćby ręcznie do pracowni izotopowej.
Pojemnik z aktywną tarczą będzie wprowadzany do pracowni przez przepust dostępny od
strony korytarza.

Trasę przejazdu pojemników przedstawiono na załączonym rysunku
Jako rozwiązanie alternatywne rozważa się budowę poczty pneumatycznaj, która

dostarczałaby aktywną tarczę wprost do boksu radiochemicznego. Odpowiednie decyzje będą
podjęte po dokładnej analizie ekonomicznej obu wariantów.

21. Wydzielanie produktów reakcji jądrowej
Po dostarczeniu aktywnej tarczy do pracowni izotopowej, wydzielanie produktów

reakcji jądrowej będzie się odbywać w aparaturze zainstalowanej w boksie radiochemicznym
za osłonami z ołowiu. Konstrukcja pojemnika transportowego musi umożliwiać łatwe
otwarcie pojemnika, wyjęcie tarczy prostym manipulatorem i umieszczenie jej w aparaturze
chemicznej. Z przyczyn praktycznych ważne jest, aby podkładka z tarczą dawała się łatwo
umieścić w aparaturze do wydzielania, której średnica zazwyczaj wynosi kilka cm. Ponieważ
jest to na ogół aparatura szklana lub kwarcowa, sposób umieszczania podkładki nie może
grozić uszkodzeniem aparatury.

Możliwymi metodami wydzielania będą tzw. metody mokre (wymagające
rozpuszczenia materiału tarczowego w stężonym kwasie) lub termiczne (polegające na
odparowaniu radioizotopu z tarczy pod zmniejszonym ciśnieniem).

22. Regeneracja materiału tarczowego

Produkty reakcji jądrowej stanowią znikomy ułamek początkowej masy materiału
tarczowego, wobec czego warto odzyskiwać ten materiał z roztworów pozostałych po
wydzielaniu radiozotopu metodą mokrą.

Regeneracja materiału tarczowego będzie się odbywać w tej samej pracowni
radiochemicznej, co przygotowanie tarczy. Regenerowany materiał będzie doprowadzony do
postaci umożliwiającej osadzenie czystego metalicznego materiału tarczowego na nowej
podkładce.

23. Możliwość rozpoczęcia nowego cyklu aktywacji
Jakwpkt. 1

24. Możliwe awarie w procesie aktywacji
Za awarię uważa się każde pogorszenie próżni (mogące świadczyć o pogorszeniu

wodoszczelności głowicy), podwyższenie mierzonej bezpośrednio temperatury tarczy lub
stwierdzenie spadku ciśnienia wody chłodzącej na wyjściu z głowicy. Zmiana dowolnego z
tych parametrów poza wartości uznane za normę musi prowadzić do automatycznego
zakończenia aktywacji i do możliwie szybkiego przejścia do etapów 10. i 11.

Wykrycie śladów wody na podkładce od strony próżni musi spowodować
ntychmiastowe odcięcie dopływu wody chłodzącej. W tym ostatnim przypadku również
natychmiast musi być przerwana akceleracja cząstek.



Parametry użytkowe elementów stanowiska do aktywacji tarcz na wiązce wewnętrznej

1. Głowica

Głowica jest ruchomą częścią stanowiska do aktywacji tarcz, wprowadzaną w sposób
próżnioszczelny do komory cyklotronu. Poza sytuacjami awaryjnymi nie przewiduje się
oddzielania głowicy od reszty stanowiska. Ograniczeniem ruchu głowicy jest z jednej strony
próżniowa komora przejściowa, z drugiej - minimalny promień akceleracji, zadany przez
wybór warunków aktywacj i.

Wewnątrz głowicy muszą znajdować się kanały dla wody chłodzącej oraz
doprowadzenia czujników temperatury i ładunku na tarczy. Wymiary głowicy muszą
zapewniać skuteczne odprowadzenie ciepła z tarczy bombardowanej cząstkami
naładowanymi (możliwie dużą powierzchnie chłodzenia), a jednocześnie umożliwiać
swobodne przejście głowicy przez okno o średnicy 134 mm.

Mechanizm mocujący podkładkę w głowicy nie może znaleźć się w zasięgu padania
wiązki.

2. Podkładki do materiału tarczowego

Podkładki do metalicznych materiałów tarczowych najlepiej wykonać z miedzi.
W praktyce spotyka się też czasem podkładki aluminiowe, a w razie potrzeby również
z metali szlachetnych. Pokrycie miedzianej podkładki cienką warstwą niklu zabezpiecza
przed dyfuzją międzymetaliczną, na którą narażone są materiały tarczowe w warunkach
bombardowania wiązką cząstek naładowanych

Z przyczyn ekonomicznych i praktycznych kształty podkładki powinny być możliwie
nieskomplikowane. Najlepiej, jeżeli podkładki dają się masowo wykrawać i/lub profilować
z blach o typowych grubościach.

3. Geometria głowicy i podkładek

Wiązka cząstek naładowanych powinna padać na tarczę stycznie (sposób na
zwiększenie pola bombardowanej powierzchni) i oddziaływać z całą powierzchnią materiału
tarczowego. Oczekuje się, że na maksymalnym promieniu akceleracji wiązka będzie miała
wysokość około 5 mm.

Wstępnie zakłada się, że wymiary podkładki powinny być rzędu 30x60 mm. Grubość
podkładki powinna mieścić się w zakresie 0,8-2,0 mm. W celu zwiększenia powierzchni
chłodzenia "tylna" strona podkładki może być profilowana jak radiator.

Zdecydowanie należy unikać ostrych zakończeń elementów głowicy wprowadzanych
na drogę wiązki.

4. Sposób wymiany podkładek

Po aktywacji podkładka z materiałem tarczowym powinna być automatycznie
zwalniana z uchwytu głowicy i umieszczana w pojemniku transportowym. Sposób
umieszczenia podkładki z tarczą w pojemniku powinien zapewniać łatwe jej wyjęcie
w miejscu obróbki chemicznej (np. za pomocą prostego manipulatora ręcznego).

5. Częstość wymiany podkładek

Z zasady (z wyjątkiem platynowych podkładek do specjalnych materiałów
tarczowych) podkładki traktuje się jak przedmiot jednorazowego użytku, czyli za częstość
wymiany należy przyjąć częstość aktywacji: 1-5 razy na tydzień. Jako przedmioty
jednorazowego użytku podkładki powinny być zaprojektowane możliwie prosto i tanio.

6. Stopnie swobody ruchu głowicy

Głowica porusza się wzdłuż promienia cyklotronu. Kąt między płaszczyzną okna a
kierunkiem ruchu głowicy jest określony w rysunkach konstrukcyjnych cyklotronu AIC-144.



Kąt nachylenia samej podkładki (w stosunku do osi długiej głowicy) nie będzie
zmieniany w czasie aktywacji.

7. Pomiar ładunku na tarczy
Do pełnej analizy przebiegu reakcji jądrowych konieczna jest informacja o wielkości

ładunku deponowanego na tarczy w czasie aktywacji. Pomiar ładunku może być zrealizowany
za pośrednictwem połączeń galwanicznych między głowicą tarczy a miedzianymi nirami
doprowadzającymi wodę chłodzącą. Oczywiście, osadzenia rur powinny być odizolowane
glawanicznie od reszty obiegu wody chłodzącej.

8. Pomiar temperatury na tarczy
Kolejnym parametrem, który powinien być kontrolowany w czasie aktywacji jest

temperatura tarczy. Na podstawie jej aktualnej wartości wnioskuje się o skuteczności
chłodzenia i ewentualnym niebezpieczeństwie rozszczelnienia układu. Pomiar można
zrealizować np. doprowadzając końcówkę termopary do reprezentatywnego położenia we
wnętrzu głowicy.

Wstępne rozważania równowag fazowych dla niskotopliwych i łatwo sublimujących
materiałów tarczowych (Zn, Cd) wykazały, że temperatura materiału tarczowego od strony
próżni nie powinna nigdy przekroczyć 160°C.

9. Przewidywana próżnia w komorze cyklotronu:
Około 1(T mm Hg (10"4 Pa)

10. Ciśnienie resztkowe w komorze przejściowej:
Około l<r2-10"3 mm HgClO^lO'1 Pa)

11. Wydajność przepływu wody chłodzącej we wnętrzu głowicy
Rzędu 15-20 dnrVmin (0,9-1,2 mVgodz.)

12. Sposób transportu tarczy do miejsca obróbki chemicznej
W dwustopniowym pojemniku transportowym.

Do rozwiązania:
Zdalne sterowanie poszczególnych etapów transportu.

Do rozważenia:
Wykorzystanie poczty pneumatycznej. W tym przypadku należy bardzo dokładnie

zanalizować koszty przedsięwzięcia oraz wszystkie problemy bezpieczeństwa radiacyjnego i
przeciwpożarowego.

13. Średnica planowanego przepustu dla pojemnika transportowego między halą cyklotronu
a halą celów

Około 20 cm

14. Wymiary istniejącego przepustu między korytarzem a pracownia izotopowa
Około 50x50 cm,

15. Masa pojemnika transportowego o osłonności do 10 cm Pb
Nie większa niż 150 kg (razem z napędem)

16. Materiały na elementy konstrukcyjne stanowiska, napęd głowicy i zawory
Niemagnetyczne i słabo aktywujące się w polu neutronów wtórnych (np. aluminium).

17. Przewidywane czasy aktywacji:
Od 15 min. do 24 godz., zależnie od rodzaju tarczy

18. Możliwe przerwy między aktywacjami:
Od 15 min. do 72 godz., zależnie od przewidywanego zapotrzebowania na izotopy

oraz harmonogramu wykorzystania wiązki do innych celów (badawczych i terapeutycznych).
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Projekt wstępny - Część Mechaniczna.

W ramach prac konstrukcyjnych dokonano przede wszystkim uzgodnienia założeń do
projektu stanowiska, a następnie przygotowano koncepcję rozwiązania spełniającego
przedstawione wcześniej procedury i wymagania. Następnie po dyskusjach zaproponowanych
rozwiązań opracowano projekt wstępny stanowiska.

Główna trudność części mechanicznej projektu polega na konieczności zastąpienia
człowieka-operatora podczas demontażu napromieniowanej tarczy. Wymaga to więc
automatyzacji całej operacji wyjmowania i transportu tarczy po aktywacji. Wiąże się to
z koniecznością zastosowania manipulatora typu robot do wyjęcia podkładki z tarczą
z komory próżniowej i jej precyzyjnego umieszczenia w bezpiecznym pojemniku
transportowym oraz zastosowania niezawodnego rozwiązania mechanizmu mocowania
głowicy tarczy.

Stanowisko do aktywacji tarcz na wiązce wewnętrznej cyklotronu AIC-144 składa się
z czterech zasadniczych zespołów:

1. Zespół komory przejściowej służącej do wymiany (montażu i demontażu) głowicy tarczy
2. Zespół mocowania i przesuwu głowicy tarczy;
3. Zespół służący do montażu i demontażu podkładki
4. Zespół do transportu aktywowanej tarczy z hali cyklotronu do miejsca obróbki.

Rys. 1. Rozmieszczenie poszczególnych zespołów stanowiska na tle zarysów hali cyklotronu
i jej otoczenia.
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1. Zespół komory przejściowej.

Zespół ten stanowi komorę próżniową, w której głowica tarczy przemieszczana jest z
pozycji wymiany do wnętrza komory cyklotronu.

Zespół składa się z:

• króćca łączącego zespół komory przejściowej z komorą cyklotronu;
• zaworu głównego (zasuwy próżniowej) odcinającego komorę przejściową od komory

cyklotronu w celu umożliwienia wymiany podkładki z tarczą bez „naruszenia" próżni w
komorze cyklotronu;

• komory przejściowej, w której dokonywany jest montaż i demontaż głowicy tarczy;
• zaworu (zasuwy próżniowej) zamykającego komorę przejściową po zakończeniu operacji

montażu głowicy tarczy;
• komory służącej do prowadzenia i uszczelnienia ramienia zespołu przesuwnego.

Rys. 2. Komora przejściowa i zespół mocowania i przesuwu głowicy tarczy - rzut z boku.

2. Zespół mocowania i przesuwu głowicy tarczy

Zespół ten służy do przemieszczania głowicy tarczy z komory przejściowej do pozycji
roboczej w komorze cyklotronu - zgodnie z założeniami tarcza może być aktywowana na
orbicie cyklotronu o promieniu od 500 do 700 mm, a więc w odległości ponad 1400 mm od
pozycji wymiany w komorze przejściowej.

Zespół składa się z:

• cylindrycznego ramienia, na końcu którego mocowana jest głowica;
• mechanizmu mocowania podkładki, umieszczonego wewnątrz ramienia;
• systemu chłodzenia podkładki podczas aktywacji (również umieszczonego wewnątrz

ramienia);
• zespołu przesuwu ramienia, wyposażonego w prowadnice, śrubę toczną i silnik krokowy z

hamulcem zapewniający możliwość pozycjonowania podkładki z tarczą z dokładnością
0.01 mm;

• podstawy mocującej zespół przesuwu.
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Rys. 3. Komora przejściowa i zespół mocowania i przesuwu głowicy tarczy - rzut z góry.

3. Zespół służący do montażu i demontażu głowicy tarczy

Zespół ten tworzy rodzaj manipulatora składającego się z dwu podzespołów:
• chwytaka odbierającego podkładkę z głowicy po zakończeniu procesu aktywacji;
• zespołu przesuwnego w dwu wzajemnie prostopadłych osiach, pozwalającego na

wprowadzenie chwytaka do wnętrza komory przejściowej, jego wycofanie, a następnie
opuszczenie i wprowadzenie do pojemnika transportowego.

Rys. 4. Zespół do montażu i demontażu głowicy tarczy
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Rys. 5. Wewnętrzny pojemnik transportowy w pozycji załadunku.

Rys. 6. Propozycja rozwiązania czynności wkładania pojemnika wewnętrznego do
zewnętrznego pojemnika transportowego.
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4. Zespół do transportu aktywowanej tarczy

Zespół ten służy do transportu tarczy z hali cyklotronu do miejsca obróbki i składa się
z następujących podzespołów:
• wewnętrznego pojemnika transportowego, do którego wkładana jest tarcza po aktywacji;
• toru jezdnego umieszczonego w hali cyklotronu, po którym porusza się wewnętrzny

pojemnik transportowy;
• układu napędowego pojemnika;
• zewnętrznego pojemnika transportowego, w którym umieszczany jest pojemnik

wewnętrzny po opuszczeniu hali cyklotron; sumaryczna osłonność biologiczna
pojemników jest na tyle duża, że pozwala na bezpieczny transport z udziałem operatora.

Podsumowanie

W trakcie dotychczas przeprowadzonych prac projektowo-konstrukcyjnych wykonano
projekty wstępny poszczególnych zespołów oraz podjęto decyzję o zakupach następujących
elementów i zespołów:

• zespołu przesuwu ramienia w postaci:
prowadnicy liniowej LF4 z silnikiem skokowym (MS-160 z hamulcem) napędzającym
śrubę toczną o skoku 2,5 mm, o całkowitym skoku roboczym 1650 mm wraz ze
sterownikiem silnika krokowego, produkcji firmy „ISEL-Automation" z RFN;

• zespołu przesuwnego do montażu i demontażu głowicy w postaci pary prowadnic:
prowadnica pionowa LF5 o skoku roboczym 1150 mm, z silnikiem krokowym z hamulcem
i prowadnica LF4 o skoku roboczym 350 mm, tworząca wysięgnik, wraz ze sterownikiem
silników krokowych, również produkowane przez firmę „ISEL-Automation" z RFN;

• zaworów próżniowych produkowanych przez firmy VAT (zawory płytowe) i Balzers
(pozostałe zawory):

zawór płytowy DN 100 ISOF ze sterownikiem elektromagnetycznym,
zawór płytowy DN 160 ISOF ze sterownikiem elektromagnetycznym,
zawór zapowietrzający EVC 110M,
zawór odpowietrzający EVL 016P.

• zaworów hydraulicznych produkowanych przez firmę ASCO.

Obecnie rozpoczynają się prace nad szczegółowymi wersjami omówionych wyżej
zespołów. W dużym stopniu zaawansowany jest projekt wewnętrznego pojemnika
transportowego oraz toru jezdnego.

Informacja

Zakupy gotowych podzespołów do opisanego stanowiska do aktywacji tarcz
zakupiono w ramach inwestycji aparaturowej finansowanej przez KBN, nr decyzji
1975/IA/620/96.

1 E. Bakewicz - informacja prywatna, w roku 1996
B.Petelenz - Założenia użytkowe do projektu stanowiska do aktywacji tarcz w stanie stałym na wiązce

wewnętrznej cyklotronu AIC-144 - Raport Nr. 1740/C, IFJ, Kraków 1996
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