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LÏQ.UIV POLYMERS FOR USIWG IN A HOLOGRAPHIC IONIZING 

RAPIATION POSIMETER. In this paper t>om<L Liquid polymelia 

systems ^or using In the holographic Ionizing radiation 

dosimeter are presented. It Is shown that the action oi 

radiation on polymer* leads to the. destruction oi the 

polymeric chain* or to perform them, the both processes 

being applied In radiation dosimetry. Some advantages oh 

the holographic dosimeter are outlined comparatively 

with those common used. 
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1. INTRODUCERS 

Pentru ca un sistem chimie sensibil la acţiunnea ra
diaţiilor să poată fi folosit în dozimetrie el trebuie să înde
plinească o serie de condiţii £ 3J şi anume: 

a) răspunsul dozimetrului trebuie să fie proproţio-
nal cu doza sau să fie într-o dependenţă cunoscută de doză pe 
un interval cît mai mare de doze; 

b) să fie independent de valoarea dozei debit; 
c) să fie independent de energia şi de transferul 

linear de energie al radiaţiei; 
ă) să fie independent de temperatura de lucru; 
e) să asigure o reproductibilitate cu o abatere de 

maximum + 5%; 
f) să n e stabil la condiţii normale, adică expune

rea la lumină sau prezenţa aerului înainte şi după iradiere; 
g) să fie simplu de folosit şi să se prepare uşor 

din reactivi accesibili. 
Sistemele chimice lichide sînt foarte avantajoase 

deoarece pot fi preparate uşor din reactivi aleşi. Pe de altă 
parte, lichidele dozimetrice pot fi folosite în celule de ira
diere de forme diferite şi permit prin aceasta determinarea 
dozei în condiţii de geometrie diferite în funcţie de cerinţele 
cazului concret de iradiere. 

Acţiunea radiaţiilor asupra polimerilor se exercită 
în două direcţii contradictorii şi anume distrugerea laiţuri-
lor pollmere pe de o parte şi pe de alta formarea lor. Aceste 
procese se pot dirija într-o direcţie sau alta prin alegerea 
compoziţiei sistemului şi a condiţiilor de Iradiere. Procesul 
de polAmerizare radioindusă fiind un proces de reacţii în lanţ 
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se realizează cu randamente foarte mari, fapt care reprezintă 
o caracteristică utilă pentru folosirea sa în dozimetria radi
aţiilor. 

Depolimerizarea radioindusă, distrugerea lanţurilor 
polimere, este un proces opus» dar în linii generale are ace
leaşi caracteristici cinetice. Ambele procese sînt aplicabile 
în dozimetria radiaţiilor sub forma unor sisteme lichide, ca 
soluţii de polimeri sau monomeri. In cazul soluţiilor de poli
meri efectul radiaţiilor, fie destrucţia, fie creşterea lanţu
rilor polimere se manifestă prin schimbarea vîscozitaţii solu
ţiei: scăderea, respectiv creşterea vîscozităţii în funcţie de 
natura procesului dominant. Variaţia vîscozităţii implică o va
riaţie a indicelui de refracţie al soluţiei /_6/. 

2. DETERMINAREA DOZEI ABS0R3ITE IN SISTEMELE 
POLIMERICE LICHIDE PRIN METODA HOLOGRAFICA 

Metoda interferometriei holografice^ 1, 2, 5/ reali
zează o figură de interferenţă între fasciculul de lumină coe
rentă (laser) care a trecut prin mediu înainte şi după iradiere. 
Din cauza schimbării indicelui de refracţie în lichid, frontu
rile de undă care ies din lichid înainte şi dupa iradiere nu 
oint identice şi astfel apare o figură de interferenţă. 

Dacă în cuva dozlmetrului holografic se introduce o 
soluţie la care variază sub iradiere concentraţia unui reactant 
/"5j putem determina doza integrală absorbita cu relaţia: 

D . m'A •* 
dC 

unde C ente concentraţia care variază sub iradiere, d este 
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dimensiunea celulei pe direcţia de propagare a radiaţiei, k este 
un factor de proporţionalitate, D eete dosa absorbită, m este 
numărul de franje distincte (ordinul de interferenţă; iar 

dC 
este coeficientul de variaţie a indicelux de refracţie cu con
centraţia care se determină experimental şi astfel se realizea
ză etalonarea dozimetrului. 

3. EXEMPLE DE SISTEME POLIMERICE LICHIDE UTILIZABILE 
I» DOZIMETRUL HOLOGRAFIC 

3.1. Soluţia de poliacrilamidă 
Fenomenul care are loc la iradierea soluţiei este des-

trucţia lanţurilor polimere. Soluţia diluată de poliacrilamidă, 
în prezenţa aerului suferă acest proces de depolimerizare radio-
indusă care are ca efect scăderea vîseozităţii într-o măsură 
proporţională cu doza* Concentraţia soluţiei şi greutatea mole
culară a polimerului se aleg în funcţie de domeniul de doză. 
Pentru doze mari se recomandă ca greutatea moleculara a polime
rului să fie mai mică şi concentraţia mai mare. Soluţia se poate 
prepara din apă obişnuită fără o purificare specială. Acea3tă 
soluţie este practic neafectată de neutronii termici şi rapizi 
şi în consecinţă poate fi folosită la dozimetria reactorului 
nuclear, în cîrnpuri mixte d<, radiaţii. 

Soluţia dozimetrică este foarte stabilă, ea poate fi 
conservată mult timp, atît îrainte cît şi după iradiere. Aceasta 
face ponibilă prepararea unui volum mare de soluţie şi cali-
brarea ei pentru folosirea la un număr mare de determinări de 
doză. Pe lîngă simplitate la preparare şi la folosire, soluţia 
apoasă de poliacrilamidă prezintă avantajul de a fi independentă 
faţă de energia radiaţiei şi faţă de valoerea dozei debit, pînă 
la 1500 rad/h. 
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3.2. Pollstiren în soluţie 
Studiul depolimerlsărli polistiranului în soluţie eu 

diferiţi solvenţi a arătat posibilitatea folosirii sale în dosi
metric £ 3 7 • Feng a studiat în mod particular depolimerizarea 
pollstirenului în solvenţi halogenaţi, în funcţie de doza de 
iradiere precum şi de concentraţia si greutatea moleculară ini
ţială a polimerului în soluţie. S-a găsit experimental că, în 
primă aproximaţie, numărul de legături polimerice care se rup 
este independent de concentraţia si greutatea moleculară a po
limerului, dar creşte liniar cu doza. Această soluţie este in
dependentă de valoarea dozei debit şi are limita superioară de 
doză măsurabilă 1CK rad. 

3.3. Poliizobutilenă în soluţie de heptan 

Depolimerizarea poliizobutilenei în diferiţi solvenţi 
organici sub acţiunea radiaţiei gama s-a dovedit un proces re-
productibil care poate fi aplicat la măsurarea dozelor, pe un 
domeniu larg, pînă la 10 rad£ 3/. Ca solvenţi se folosesc 
heptanul şl tetraclorura de carbon. Cercetînd efectul tempera
turii afiupra acestor soluţii dozimetrice s-a constatat că între 
20° şi 80°C sînt independente faţă de variaţia temperaturii. De 
asemenea, s-a costatat că soluţia este independentă faţă de 
prezenţa aerului sau a gazelor inerte. 

3.4. Polimerizarea metilacrllonitrilului 

Polimerizarea radioindusă s-a dovedit de asemenea a-
plicabilă în dozimetria radiaţiilor sub forme simple, în ca^ul 
unor monomeri lichizi. Astfel, metilacrilonitrilul polimeri-
zează sub acţiunea radiaţiei printr-un proces de polimerlzare 
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în bloc. Metilacrilonitrilul care se foloseşte la iradiere se 
purifică în prealabil prin distilare fracţionată în curent de 
azot din care se culege fracţiunea cu punct de fierbere 91°C. 
Iradierile se fac în prezenţa aerului. Prin iradiere are loc 
formarea lanţurilor polimere. S-a constatat că polimerul obţi
nut este surprinzător de stabil la iradiere şi că sistemul de 
polimer-monomer nu prezintă efecte postiradiere şi nu eate a-
fectat răspunsul lui de natura radiaţiei. 

3.5. Sistemul stiren-poliester 

Reacţia de polimerizare permite de asemenea vizuali
zarea directă a efectului iradierii. Ca exemplu, este de amin
tit sistemul stiren-poliester studiat de Hoecker. Acest sistem 
cînd primeşte doza-prag produce gelificarea care poate fi ob
servată direct. Gelificarea pentru o anumită doză se poate a-
justa prin alegerea unei anumite proprţii între cei doi com
ponenţi, cît şi prin adăugarea unor cantităţi corespunzătoare 
de inhibitori. 

4. CONCLUZII 

- Sistemele polimerice lichide pot costitui „mediul 
activ'* al dozimetrului holografic de radiaţii ionizante. 

- Instalaţia holografică nu este costisitoare şi nu 
necesită componente optice de precizie ridicată. 

- Dozimetrele holografice de radiaţii ionizante sînt 
foarte accesibile şi nu implică folosirea unei aparaturi speci
fice matrologiei radiaţiilor. 

- Fiind o înregistrare permanentă, interferograma ho
lografică poate fi folosită la verificări rapide de etalonări 
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şi calibrari dozimetrice fără a folosi o aparatură specifică 
metrologiei radiaţiilor. 
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