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Wykrywanie metodą EPR napromieniowania 
w suszonych owocach zawierających krystaliczne cukry 

Przedstawiono wyniki pomiarów EPR (elektronowego rezonansu paramagnetycznego) wy-
krywalności i trwałości indukowanych radiacyjnie rodników cukrowych w próbkach suszo-
nych (odwodnionych) owoców dostępnych na rynku, w zależności od zastosowanej dawki 
promieniowania wynoszącej 0,5, 1 i 3 kGy. Badania prowadzono przez cały 12-miesięczny 
okres przechowywania próbek. Pomiary wykonano na spektrometrze EPR-10 MINI z pasmem 
X (promieniowanie mikrofalowe o częstości 9,5 GHz) firmy St. Petersburg Instruments Ltd. 

Celem pracy było zbadanie wiarygodności stosowania tej metody w rutynowej kontroli 
napromieniowania żywności. 
 
 

Detection by EPR method of radiation treatment  
in dried fruits containing crystalline sugar 

The results of EPR (electron paramagnetic resonance) measurements are presented on the 
detection ability and stability of radiation induced sugar-born radicals in the samples of dried 
(dehydrated) fruits available in the market and related to doses of 0.5, 1 and 3 kGy, respec-
tively. The experiments have been conducted during 12 months of storage. Measurements were 
done with an EPR-10 MINI spectrometer in X band (frequency of microwaves 9.5 GHz), St. 
Petersburg Instruments Ltd. 

The aim of the work was to prove the reliability of applicability of the method in routine 
control of irradiated food. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Spektroskopia EPR (elektronowego rezonansu paramagnetycznego) umożliwia wykrywanie 
centrów paramagnetycznych, np. rodników. Powstają one podczas napromieniowania, a nie-
które są trwale obecne w żywności. Substancje te charakteryzują się obecnością niesparowa-
nych elektronów w cząsteczkach. Powstające w żywności rodniki są w większości nietrwałe 
i zanikają szybko po zakończeniu napromieniowania. Obróbka radiacyjna powoduje powsta-
wanie również stosunkowo trwałych wolnych rodników, które są zlokalizowane w stałych 
składnikach żywności o zbitej budowie i krystalicznej strukturze. Jak wykazały wieloletnie 
badania różnych układów, krystality stanowią doskonałe miejsca stabilizacji substancji para-
magnetycznych. Takie miejsca w żywności znajdują się np. w hydroksyapatycie kości, w ce-
lulozie zawartej w zdrewniałych częściach roślin (łodygi, skorupy). Są też nimi krystaliczne 
cukry zawarte w suszonych owocach, charakteryzujące się występowaniem wieloskładniko-
wego sygnału EPR. W związku z występowaniem różnych mono- i disacharydów oraz zmian 
w składzie sacharydów obserwuje się różne rodzaje widm EPR, ponieważ struktura pełnego 
widma zależy od składu rodnikowego oraz krystaliczności mono- i disacharydów obecnych 
w próbce. Przykładowe widma rodników cukrowych popularnych monosacharydów (glukozy 
i fruktozy) i disacharydów (sacharozy, mannozy), zarejestrowane po ich napromieniowaniu 
pokazano na rys.1. 

Suszone owoce zawierają często cukier w postaci drobnych kryształków i w związku 
z tym mogą charakteryzować się występowaniem wieloskładnikowego sygnału EPR, co 
świadczy o ich napromieniowaniu. Chociaż ogólny mechanizm powstawania rodników indu-
kowanych radiacyjnie jest znany, to dotychczas nie zidentyfikowano poszczególnych rodni-
ków odpowiadających indywidualnym sygnałom. Jest tak dlatego, że pierwotne rodniki indu-
kowane radiacyjnie ulegają wielostopniowym przemianom, zanim osiągną etap rejestrowany 
metodą EPR. Istnieje wiele dróg tych przemian, ale dotychczas nie zostały one poznane. Nie-
mniej związek pomiędzy napromieniowaniem a występowaniem wieloskładnikowych sygna-
łów został potwierdzony w wielu pracach [1-5]. 

W próbkach suszonych owoców wskutek przypadkowego rozmieszczenia mikrokrysz-
tałów i różnorodności rodników mono- i disacharydów występują widma typu wieloskładni-
kowego o różnych kształtach, różniące się od typowych widm mono- i disacharydów. Różnej, 
nie określonej jeszcze budowy rodniki mono- i disacharydów mogą dominować w próbce, 
przyczyniając się do pojawienia się innych niż pokazane na rys.1 widm EPR po napromienio-
waniu. Należy podkreślić, że jeżeli w próbce nie ma kryształków cukrów, to podczas napro-
mieniowania nie będą powstawały trwałe sygnały EPR. Wykrycie zatem wieloskładnikowego 
widma EPR stanowiącego dowód napromieniowania jest uwarunkowane obecnością dosta-
tecznej ilości krystalicznego cukru w próbce. 

W próbkach monokrystalicznych ich ustawienie we wnęce rezonansowej wpływa na 
względne intensywności poszczególnych linii, a tym samym na kształt całego widma. Widma 
składają się z wąskich pików, z których intensywności i liczby można dedukować o strukturze 
rodnika. Jednak przypadkowe rozmieszczenie mikrokryształów cukru w próbkach suszonych 
owoców daje w efekcie widmo typu proszkowego. W widmie takim obserwuje się rozszerze-
nie poszczególnych linii. Są też one praktycznie niewrażliwe na zmiany orientacji próbki. 

Metoda wykrywania napromieniowania żywności zawierającej krystaliczne cukry zosta-
ła zwalidowana i znormalizowana. Ma obecnie status normy europejskiej i polskiej PN-EN 
13708 [6]. Pierwszym etapem walidacji był udział zespołu EPR z Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej (IChTJ) w testowych badaniach międzylaboratoryjnych przeprowadzanych w ra-
mach kontraktu Copernicus „Establishement of on Estern Network of Laboratories for identi-
fication of irradiated foods” [7]. Badano produkty zawierające krystaliczne cukry, jak daktyle, 
rodzynki, figi. 

Celem niniejszej pracy było wykazanie możliwości wykrywania podczas rutynowej 
kontroli w Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności (SLINŻ) 
napromieniowania w różnych rodzajach suszonych owoców zgodnie z normą PN-EN 13708, 
z zastosowaniem spektrometru EPR-10 MINI firmy St. Petersburg Instruments Ltd. (Rosja). 
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Rys.1. Widma EPR rodników cukrowych monosacharydów – glukozy i fruktozy oraz disacharydów – 
sacharozy i mannozy. 
 
 
2. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 
 
Do badań zastosowano popularne, dostępne na rynku suszone owoce z krajów tropikalnych. 
Były to: ananas, banan, daktyl, figa, morela, papaja, rodzynka, śliwka kalifornijska. Każdy z wy-
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mienionych asortymentów został napromieniowany następującymi dawkami: 0,5, 1 i 3 kGy. 
Napromieniowanie próbek przeprowadzono w źródle kobaltowym „Issledovatel”. Część każdej 
próbki pozostawiono nienapromieniowaną jako próbkę kontrolną. 

Jakościowe i ilościowe badania prowadzono przez 12 miesięcy. Próbki do badań przez 
cały okres testowania przechowywano w temperaturze pokojowej w stanie suchym, w eksy-
katorze. Do pomiaru pobierano około 100 mg każdej próbki. 
 
 
3. ZASADA METODY I POMIARY EPR 
 
Zasada metody EPR jest taka, iż w silnym zewnętrznym polu magnetycznym spiny elektronów 
gromadzą się na dwóch poziomach energetycznych ms = -1/2 i +1/2. Po przyłożeniu promie-
niowania mikrofalowego, o odpowiedniej częstości, następuje absorpcja rezonansowa tego 
promieniowania, połączona z przejściem elektronów z niższego poziomu energetycznego na 
wyższy zgodnie z zależnością:  

hv = ΔE = gβH 
gdzie: g – współczynnik rozszczepienia żyroskopowego, β – magneton Bohra, H – natężenie 
pola magnetycznego. Absorpcja ta jest rejestrowana w postaci krzywej absorpcji. Widma 
EPR są zwyczajowo rejestrowane jako pierwsza pochodna krzywej absorpcji w funkcji natę-
żenia zastosowanego pola magnetycznego, ze względu na lepszą możliwość rozdzielenia po-
szczególnych pików w widmie niż byłoby to możliwe w przypadku samej krzywej absorpcji. 
W pewnych specjalistycznych spektrometrach w celu jeszcze większego rozdzielenia bardziej 
skomplikowanych widm istnieje możliwość rejestracji drugiej pochodnej linii absorpcji, gdzie 
składowe widma mogą wystąpić wyraźniej. 

Pomiary wykonano na spektrometrze EPR-10 MINI z pasmem X (promieniowanie 
mikrofalowe o częstości około 9,5 GHz). Aparat jest wyposażony w elektromagnes generujący 
jednorodne pole magnetyczne do 500 mT, mostek mikrofalowy i wnękę rezonansową o prze-
kroju kołowym. Do pomiarów użyto cienkościennych ampułek ze szkła bezsygnałowego o dłu-
gości 20 cm i średnicy wewnętrznej 3 mm (z kapturkami plastykowymi) firmy Wilmar Glass 
Company Inc. (USA). 

Natężenie pola magnetycznego i częstotliwość promieniowania mikrofalowego zależą 
od warunków doświadczalnych (wielkości próbki i rodzaju pojemnika), natomiast stosunek 
obu wielkości, tj. współczynnik g, jest wielkością stałą, charakterystyczną dla danego centrum 
paramagnetycznego i powiązanego z nim otoczenia. 

Podczas identyfikacji napromieniowania próbek, w celu scharakteryzowania rejestrowa-
nych widm EPR, pomocne jest wykonanie pomiaru współczynnika g składowych sygnału 
EPR. Procedura pomiaru współczynnika g widma EPR suszonych owoców polega na usta-
wieniu wartości pola w środku widma, pomiarze częstotliwości vepr (np. za pomocą miernika 
częstotliwości) i wartości pola B (np. za pomocą miernika pola magnetycznego) w tym punk-
cie oraz podstawienie otrzymanych wartości do wzoru:  

g = 71,448·vepr/B 
W przypadku pomiarów na spektrometrze EPR-10 MNI konieczne było jednak zasto-

sowanie innej metody pomiaru współczynnika g z powodu braku w wyposażeniu miernika 
częstotliwości i miernika pola magnetycznego. Korzystano tu z metody porównawczej z za-
stosowaniem wewnętrznych wzorców manganu Mn2+ lub zewnętrznych – DPPH (dwufenylo-
pikrylohydrazylu). Najlepsza jest metoda wzorca wewnętrznego, polegająca na jednoczesnym 
zapisie widma badanej próbki oraz widma wzorca manganu Mn2+ lub DPPH. Widmo wzorca 
manganu Mn2+ (spin 5/2) posiada sześć równocennych linii, a stałe rozszczepienia spektrosko-
powego g dla każdej z nich są dokładnie określone. Rozstęp pomiędzy liniami wynosi 86,9 
gausów, co umożliwia jednoczesną rejestrację Mn2+ i niektórych próbek, gdy zapisy widm 
tych ostatnich są węższe i mieszczą się w obszarze pomiędzy pikami Mn2+. Zapisując widmo 
próbki żywności pomiędzy dwoma pikami widma Mn2+ (linie nr 3 i 4) możemy obliczyć g 
widma próbki według wzoru:  

g = gref (1+ΔL/Lref ) 

 9  



gdzie: ΔL – odległość pomiędzy położeniem g widma wzorca Mn2+ (linia nr 3 lub 4) a poło-
żeniem odpowiadającym g widma badanej próbki, Lref  – wartość pola magnetycznego 
(Gauss) w centrum pomiędzy liniami Mn2+ nr 3 i 4, gref  – współczynnik g wzorca Mn2+ (linii 
nr 3 lub 4). Wartość współczynnika gref wzorca manganu Mn2+ dla linii nr 3 wynosi 2,031, a dla 
linii nr 4 – 1,981. W przypadku cukrów o szerszym widmie (np. figa, rodzynka) korzystano 
ze wzorca DPPH (w postaci proszku monokrystalicznego). Widmo tego wzorca jest jedno-
liniowe, o współczynniku żyroskopowym g = 2,0035. Przy zapisywaniu widma próbki żyw-
ności wraz ze wzorcem DPPH następuje nałożenie obu widm, przy czym oba widma są wi-
doczne, a widmo wzorca DPPH pełni rolę jakby markera, zaznaczając położenie współczyn-
nika g wzorca o podanej wartości na widmie badanej próbki. Jest to metoda mniej dokładna, 
można jednak w przybliżeniu określić wartość współczynnika g w środku sygnału badanej 
próbki. 

Pomiary na spektrometrze EPR-10 MINI wykonano w następujących warunkach: 
• amplituda modulacji – 0,2-0,4 mT, 
• szerokość przemiatania pola magnetycznego – 20 mT, 
• natężenie pola magnetycznego w środku sygnału – 348 mT,  
• moc mikrofalowa – 5 mW, 
• stała czasowa – 0,25 s,  
• czas przemiatania – 120-180 s,  
• wzmocnienie – 1000-14000, 
• liczba przemiatań – 1-10. 
 
 
4. WYNIKI I DYSKUSJA 
 
Badania obejmowały: 
• pomiary próbek modelowych napromieniowanych i nienapromieniowanych odwodnio-

nych owoców ananasa, banana, daktyla, figi, moreli, papai, rodzynki i śliwki kalifornij-
skiej; 

• pomiary napromieniowanych próbek modelowych odwodnionych owoców ananasa, ba-
nana, daktyla, figi, papai i rodzynki wraz ze wzorcami Mn+2 i DPPH w celu określenia 
współczynnika rozszczepienia spektroskopowego g w środku sygnału oraz obliczenie cał-
kowitej szerokości widma; 

• pomiary próbek napromieniowanych najmniejszymi dawkami – 0,5 i 1 kGy w celu okre-
ślenia granicy wykrywalności zastosowanej dawki promieniowania; 

• pomiary określające trwałość rodnika cukrowego w czasie 12-miesięcznego okresu prze-
chowywania próbek; 

• pomiary testujące powtarzalność metody – przeprowadzone przez tego samego wykonawcę 
w niewielkich odstępach czasu na losowo wybranych napromieniowanych próbach mode-
lowych, a polegające na różnym ułożeniu próbki we wnęce rezonansowej. 

Uzyskane wyniki dla próbek owoców ananasa, banana, daktyla, figi, papai i rodzynki 
potwierdzają możliwość zidentyfikowania tych próbek jako napromieniowanych i nienapro-
mieniowanych. Wszystkie zarejestrowane widma wykazują wyraźne różnice pomiędzy próbka-
mi napromieniowanymi a nienapromieniowanymi. W przypadku próbek napromieniowanych 
są to sygnały wieloskładnikowe o różniących się nieco kształtach w zależności od rodzaju ba-
danego owocu. W przypadku próbek nienapromieniowanych widoczny jest jedynie pojedyn-
czy sygnał natywny o większym lub mniejszym natężeniu, lub brak sygnału. Widma EPR 
nienapromieniowanych oraz napromieniowanych próbek owoców ananasa, banana, daktyla, 
figi, papai i rodzynki w zależności od zastosowanej dawki pokazano na rys.2-7. 

W przypadku próbek moreli i śliwki kalifornijskiej nie uzyskano zadowalających wyni-
ków. Nie zarejestrowano wieloskładnikowych widm dla próbek napromieniowanych, co mo-
gło być uwarunkowane brakiem dostatecznej ilości krystalicznego cukru w próbce. 

Dalsza analiza zarejestrowanych widm napromieniowanych próbek modelowych, pole-
gająca na pomiarze całkowitej szerokości widm i określeniu wartości współczynników roz- 

 10  



 
Rys.2. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców ananasa napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.3. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców banana napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.4. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców daktyla napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.5. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców figi napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.6. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców papai napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.7. Widma EPR rodnika cukrowego w próbkach suszonych owoców rodzynki napromieniowanych 
dawką 0,5, 1 i 3 kGy oraz widmo próbki nienapromieniowanej. 
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Rys.8. Widma EPR napromieniowanych dawką 3 kGy suszonych owoców: (a) ananasa, (b) banana, 
(c) daktyli, (d) figi, (e) papai, (f) rodzynki (z zaznaczonym  współczynnikiem gc w środku sygnału). 
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Rys.9. Widma EPR nienapromieniowanych owoców: (a) ananasa, (b) figi, (c) banana (z zaznaczonym  
współczynnikiem gc w środku sygnału). 
 
 
 

 
Rys.10. Widmo EPR pestki daktyla napromieniowanego dawką 0,5 kGy. 
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szczepienia spektroskopowego g w środku sygnału, przeprowadzona za pomocą wzorców 
Mn2+ lub DPPH (w przypadku próbek figi i rodzynki), wykazała zgodność z normą PN-EN 
13708 parametrów spektralnych rodnika cukrowego badanych próbek. Parametry spektralne 
były następujące: całkowita szerokość widma mieściła się w granicach 7,4-7,8 mT dla próbek 
ananasa, banana i papai, a 8,7-9,1 mT dla próbek daktyla, figi i rodzynki; wartość współ-
czynnika spektroskopowego g mierzona w środku sygnału wynosiła 2,0035±0,0010 (rys.8). 
W próbkach nienapromieniowanych suszonych owoców zaobserwowano albo brak sygnałów 
EPR albo pojedynczy szerszy bądź też węższy (w przypadku próbek banana) sygnał, którego 
współczynnik g wynosił 2,0040±0,0010 (rys.9). 

Zastosowana najmniejsza dawka promieniowania wynosząca 0,5 kGy, określona w nor-
mie jako granica wykrywalności próbek napromieniowanych, została potwierdzona w bada-
niach. Dawka 0,5 kGy jest dobrze wykrywalna w przypadku owoców ananasa, figi, papai i ro-
dzynki, jedynie w przypadku owoców daktyla (miąższ owocu) napromieniowanie dawką 0,5 
kGy leży na granicy wykrywalności i dopiero dawka 1 kGy jest dobrze wykrywalna. W przy-
padku owoców daktyla oprócz miąższu owocu zbadano również pestki i okazało się, że otrzy-
mano widmo typu wieloskładnikowego, charakterystyczne dla rodników cukrowych, a dawka 
0,5 kGy była bardzo dobrze wykrywalna (rys.10). 

Badanie trwałości rodnika cukrowego w czasie przechowywania próbek wykazało za-
dowalającą jego trwałość. Jednak w zależności od zastosowanej dawki promieniowania w miarę 
upływającego czasu następowało stopniowe zmniejszenie wielkości sygnału, co pokazuje ta-
bela, chociaż nawet po 12 miesiącach istniała wyraźna możliwość zidentyfikowania próbek 
napromieniowanych najmniejszą dawką 0,5 kGy. Jedynie w przypadku próbek banana, dakty-
la i rodzynki identyfikacja leżała na granicy wykrywalności. 
 
Tabela. Trwałość sygnału EPR rodnika cukrowego zawartego w próbkach suszonych owoców prze-
chowywanych w temperaturze pokojowej (18÷26oC) przez 12 miesięcy po napromieniowaniu. 

Czas po napromieniowaniu 

1 dzień 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy 

zastosowana dawka promieniowania [kGy] 
Badany 
owoc 

0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 1 3 

Ananas 100% 100% 100% 95% 99% 100% 84% 92%% 95% 75% 82% 87% 

Banan 100% 100% 100% 94% 98% 100% 78% 87% 93% 68% 77% 85% 

Daktyl 100% 100% 100% 93% 97% 99% 77% 82% 90% 65% 74% 83% 

Figa 100% 100% 100% 93% 96% 98% 78% 82% 92% 72% 78% 83% 

Morela brak 
sygnału 

brak 
sygnału

brak 
sygnału 

brak 
sygnału 

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału 

brak 
sygnału 

brak 
sygnału

Papaja 100% 100% 100% 97% 99% 100% 80% 85% 97% 75% 80% 87% 

Rodzynka 100% 100% 100% 94% 97% 98% 79% 85% 93% 68% 75% 84% 

Śliwka brak 
sygnału 

brak 
sygnału

brak 
sygnału 

brak 
sygnału 

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału

brak 
sygnału 

brak 
sygnału 

brak 
sygnału

 
Uzyskano również zadowalającą zgodność w zakresie powtarzalności zapisów widm 

EPR dla losowo wybranych próbek figi, papai i rodzynki. Nie zaobserwowano wpływu zmian 
orientacji próbki we wnęce rezonansowej na kształt otrzymanego widma. 

 
 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Wykrycie wieloskładnikowego widma EPR stanowi dowód napromieniowania, natomiast nie-
obecność tego charakterystycznego sygnału nie stanowi dowodu na to że, próbka nie była na-
promieniowana, ponieważ możliwość stosowania tej metody jest uwarunkowana obecnością 
w próbce dostatecznej ilości krystalicznego cukru na wszystkich etapach, tj. od momentu na-
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promieniowania do badania. Jednak można z całą pewnością stwierdzić, że w większości su-
szonych lub kandyzowanych, czyli odwodnionych owoców dostępnych na rynku, takich jak 
ananasy, banany, daktyle, figi, papaja czy rodzynki, sygnał rodnika cukrowego jest bardzo 
dobrze wykrywalny. Potwierdzają to inne wieloletnie badania przeprowadzone na podobnych 
i innych owocach. Na przykład w międzynarodowych badaniach walidacyjnych testowano 
owoce mango, papai, figi i rodzynki uzyskując bardzo dobre (99%) wyniki potwierdzające 
niezaprzeczalnie związek pomiędzy napromieniowaniem a występowaniem wieloskładniko-
wego sygnału EPR. 

Opisane w niniejszej pracy badania dotyczą głównie odwodnionego miąższu owoco-
wego ze względu na szerokie występowanie tego asortymentu w handlu, jednak obecność 
sygnału rodnika cukrowego stwierdzono również w pestkach napromieniowanych owoców, 
np. w pestkach daktyli (rys.10), gdzie wieloskładnikowy sygnał EPR jest bardzo wyraźny.  

Istnieją natomiast wyjątki, jak badane owoce moreli czy śliwki kalifornijskiej, w których 
to owocach, mimo napromieniowania, nie stwierdzono sygnału rodnika cukrowego. Nie znaczy 
to jednak, że w odpowiednich warunkach także w tych owocach sygnał rodnika cukrowego 
by się nie pojawił. Jednak najczęściej zdarzają się przypadki, że sygnał rodnikowy pojawia 
się w napromieniowanej próbce, co potwierdzono wieloletnimi badaniami. Przypadki gdy 
sygnał rodnikowy nie pojawia się mimo napromieniowania próbki zastrzeżono w normie 
przez stwierdzenie, że wynik negatywny (czyli brak rodnika cukrowego) nie jest dowodem na 
nienapromieniowanie próbki. Z drugiej strony obecność tego sygnału jest 100-procentowym 
dowodem napromieniowania próbki. 

Granice wykrywalności zależą przede wszystkim od krystaliczności cukrów w próbce. 
Na wykrywanie napromieniowania nie ma istotnego wpływu czas przechowywania, przy-
najmniej w skali przydatności produktu do spożycia.  

Wykonane badania potwierdzają możliwość wykrywania w SLINŻ napromieniowania 
w wielu rodzajach suszonych owoców zawierających krystaliczne cukry metodą spektroskopii 
EPR zgodnie z normą PN-EN 13708, z wykorzystaniem spektrometru EPR-10 MINI, jak rów-
nież stosowania tej metody do rutynowej kontroli napromieniowania tych produktów. 
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