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Sistetre chimice In soluţii apoase 
utilizabile în doziiretrul holografic 

de radiaţii ionizante 
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CHEMICAL SYSTEMS IN AQUEOUS SOLUTIONS FOh USING IN 
THE HOLOGRAPHiC IONIZING RADIATION DOSIMETER. în 
thus paper ?ome types of chemical systems in 
aqueous solutions for utilization as active media 
in holographic ionizing radiation dosimeter are 
presented. One discussed some advantages of the 
holographic dosimeter comparatively with another 
existing types. It is outlined the advantages of 
using aqueous solutions as active media in\ holo
graphic dosimeter. 
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1. IHTRODUCERB 

Pentru a pifea fi utilisât în dosimetric, un sistam 
chimia trebuie să fie sensibil la acţiunea radiaţiilor şi să în
deplinească următoarele condiţii L3/« 

a} răspunsul do zimexu£" trebuie să fie proporţional 
cu doza pe un interval cit mal mare de doză; 

b) să fie independent de valoarea dozei debit; 
c) să fie independent de energie si de transferul 

linear de energie al radiaţiei; 
d) să fie independent, de temperatura de lucru; 
e) să asigure o reproductibilitate cu o împrăştiere 

de mazimun + 5%; 
f) «ă fie stabil la condiţii normale (de exemplu 

expunerea la lumină sau prezenţa aerului) înainte si după iradi
ere; 

g) să fie simplu de folosit, adică să se prepare 
uşor din reactivi acce iibili0 

Sistemele chimice lichide siT.nt foarte avantajoase 
deoarece pot fi preparate din reactivi aleşi în funcţie de proprie* 
tăţile radiaţiei absorbite. Pebde altă parfcf, lichidele dozime-
trice pot fi folosite în celula de iradiere de forme diferite 
şi permit prin aceasta determinarea dozei în condiţii de geome
trie diferite, în funcţie de cerinţele cazului concret de ira
diere* Acţiunea radiaţiilor asupra sistemelor apoase a fost stu
diată foarte mult datorită importanţei pe care o prezintă apa 
atît prin simplitatea cît şi prin răspîndirea sa într-o mare va
rietate de forme şl sisteme, începînd de la cele mal simple pînă 
la structurile biologice cele h»Ai complexe care constituie ţesu
turile/^]. 



Sistemele chimice în soluţie apoasă sînt foarte utila 
pentru dosimetrla chimică, atît cea eoareţională cit şi cea holo
grafică. Iiichidele se pot introduce uşor în incinte de dimensiuni 
şl forme Tariabile după cerinţele cazului practic, care de regulă 
implică iradiereea unor medii condensate lichide şi solide în di
verse condiţii geometrice. 

Pentru măsurători cît mai precise de doză este nevoie ca 
în sistemul dosimetric ales acţiunea primară a radiaţiei să fie în 
esenţă aceeaşi ou acţiune*» în sistemul de iradiat. Aceasta cerinţă 
pledează de asemenea în favoarea sistemelor dosimetric» lichide. 
Dintre acestea cea mai mare importanţă o au soluţiile apoase, 
pentru următoarele motives 

- apa constituie un sistem simplu, cu o mare răspîndire 
şi diversitate fiind mediu de reacţie pentru o imensă majoritate 
de procese chimice de laborator şi industriale. 

- apa fiind constituantul principal al organisnului 
animal şi vegetal, permite folosirea soluţiilor apoase în dizime-
tre asigurînd o determinare mai precisă a dozelor absorbite în ţe
suturile moi. 

- folosirea apeica agent termic şi de moderare în reac 
torii nucleari face ca soluţiile apoase să fie folosite cu succes 
şi în studiile de dosimetric ale reactodului nuclear. 

Datorită diversităţii soluţiilor apoase folosite la mă
surarea dozelor se asigură acoperirea majorităţoii cerinţelor do-
zimetrlce întîlnlte în practică. 



2. nTffgRMIWABRA DOZEI ABSORBlTB IM SOLUŢII APQASB 
PKIW MKTODA IHTERifBHOMEfRIBI HOLOURAJICB 

Metoda interferometriei holografice£lt 2, 5/ realizează 
o figură de interferenţă între fasciculul de lumină coerentă 
(laser) care a trecut prin mediu înainte şi după iradiere. 
Din cauza schimbării indicelui de refracţie în lichid, fronturi
le de undă care ies din lichid înainte şi după iradiere nu sînt 
identice şi astfel apare figura de interferenţă, 

în 
Dacă cuva dozimetrului holografic se introduce o solu

ţie la c*re variază sub iradiere concentraţia unui reactant/*57 
putem determina doza integrală absorbită cu fornula: 

D m./> .k 
T dn 1** 

dC 

unde C este concentraţia care variază sub iradiere, L este di
mensiunea celulei pe direcţia de propagare a radiaţiei, k este 
un factor de proporţionalitate, D este doza absorbită, m este 
numărul de franje di3tincte (ordinul de interferenţă), dn/dC 
este coeficientul de variaţie a indicelui de refracţie cu con
centraţia; dn/dC se determină experimental şi se realizează 
astfel etalonarea dozimetrului. 

3. BX8MPLB DE SISTEME CHIMICE IN SOLUŢIE APOASA 
UTILIZABILE IN DOSIMETRUL HOLOGRAFIC 

3.1. Soluţii apoase de aci ',i organici 
3,1.1. Soluţia de acid formic si de formiat de sodiu 
Procesele de radloliză care au loc în soluţia apoasă 

de acid formic au fost studiate de căter Hart şi colab. PrincL-
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palii produşi de radioliză oînt hidrogenai molecular, bioxidu^ 
de carbon şi apa oxigenată» In absenţa oxigenului e-a constatat 
că nu se formează de loc ană oxigenată. 

Hardwick a propus un sistem fornat din soluţia apoasă 
de formiat de sodiu de concentraţie între 0,05 şi 0,3M în pre
zenţa aerului. In acest sistem, ca urmare a oxidării radiolitice 
se formează acid oxalic şi formaldehidă. Soluţia neiradiată cît 
şi cea Iradiată nu prezintă acţiune ccroziTă asupra metalelor. 

3*1.2. Soluţia de acid oxalic 
Produsul principal de radioliză este bioxidul de carbon. 

S-a constatat că procesul de radioliză este influenţat de prezen
ţa oxigenului. In soluţii dezaerate randamentul de descompunere 
al acidului oxalic este de 4,9 molecule/100 eV, iar bioxidul de 
carbon se formează cu un randament de 7,8 molecule/100 eV. Ca pro
duşi secundari se formează formaldehida şi glioxalul. 

Propunerea acestui sistem pentru dozimetria radiaţiilor 
s-a bazat pe unele avantaje pe care le prezintă, printre care in
sensibilitatea la impurităţi, caracterts tici bune de absorbţie a 
energiei radiaţiilor, stabilitate chimică bună atît a soluţiei 
iradiate, cît şi neiradiate. Acest sistem chimic poate fi utili
zat în dozimetria reactorului nuclear, deaoarece nu devine radio
activ prin captură de neutroni termici. 

3.2. Soluţii apoase de hidrocarburi halogenate 

Hidrocarburile halogenate au o sensibilitate mare la 
radiaţii. Iradierea soluţiilor apoase ale hidrocarburilor haloge
nate cum sînt cloroformul, tricloretilena, diclorbenzennl condu
ce la un proces radiolitlc în lanţ de reacţii care are ca rezul-
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tat principal formarea acidului halogenat, respectiv a acidu
lui clorhidric. 

3»3« Soluţia apoasă de benzen 
Oxidarea radiolitică a benzenului în soluţie apoasă 

cu formare de fenol într-o cant^itate direct proporţională 
cu doza de radiaţie, constitue motifviul principal al aplicării 
acestui sistem în dozimetrie(chimică convenţională şi hologra
fică). Studiul formării fenolului pe această cale a fost am
plu abordat în chimia radiaţiilor atît pentru interesul teo
retic cît şi în intenţia practică de a obţine fenol prin sim
pla oxidare directă a benzenului. 

4. CONCLUZII 

- Sistemele chimice în soluţie apoasă sînt utilizabi
le ca mediu activ în dozimetrul holografic de radiaţii ionizan
te. 

- Soluţiile apoase pot avea o compoziţie chimică de 
„ţesut echivalent" şi pot fi utilizate în dozlmetria chimică 
şi în general în radlobiologie. 

- Dozimetrele holografice de radiaţii ionizante sînt 
accesibile şi nu implică folosirea unei aparaturi specifice 
metrologiei radiaţiilor. 

- Piind o înregistrare permanenta, interferograma ho
lografică poate fi folosită la verificări rapide de etalonari 
şl caiiorari dozimetrice fără a folosi o aparatură specifică 
motrologiei radiaţiilor. 
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