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Utilizarea radiaţiilor X
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AbitKOLct t In this paper the modality of X-ray uti
lization
in different
activities
and economy
is
given. One presents
firstly
quantities
and
unite
used in radiation
dosimetry and other fields.
One
gives the generation
of X-rays, their properties
as
veil as the elements of radiation
protection,
The
utilization
characteristics
of these
radiations
in
different
fields
are finally
given.

1. GiJKRALItATI
Ia aplicaţiile radiaţiilor ionizant» în medicina,
induatrl* si cercetare pentru deteraioarea ciepurilor de
dose se folosesc aparat* denumite generic dorlaetre eau
debitaetre cară a*soara da obiaoi expunerea (dota de ex
punere)) sau debitul expunerii.
Expunerea, notat! cu X (definita numai pentru ra
diaţii X şi gaaa - radiaţii fotonice) eat» raportul 4 Q/<£ a
unde Ù <l este sua* sarcinilor electrica ale tuturor ioni
lor de acelas sean produşi în aer prin ionizară :

ASL , [c/kg].
Marines expunerii (denumirea mai veche - doza de
expunere) ar* ea unitate speciala rBnţgen, notat H, care
in sistemul internaţional de unităţi SI are valoarea :
1 H - 2,5«.lo"^ C A g

Debitul expunerii, X este raportui£ X/4 t , unde^X
e s t e v a r i a ţ i a expunerii în timpul A t :

£4-/>J./W7
în unităţi SI avea :
1 P/a - 7,167.Io"8

AAg.

0 alta mărime care aasoara efectele radiaţiei asu
pra substanţelor este doza absorbita sau debitul dozei
absorbite.
Cota absorbita, D, este raportul AZ-j£a,
uade
^EŢJ este energia cedata de radiaţia ionizanta substanţei
într-un element de volum şi^J a este masa substanţei din
acel volum:

D - ^_P

A»

, [ erg/gj,

Unitatea speciala este rad-ul şi are valoarea
1 rad • loo erg/g - o,ol J/kg.
Debitul dozei absorbite, D, este raportul 4 D/J-,

- 2 unde<J D este variaţia dosai absorbita In tiapul^t :

In condiţii da echilibra electronic se poate ntablli o relaţie cantitativi între rCntgen (unitatea de expu
nere) si rad (unitatea de dosa absorbita). Daca sediul
absorbant este aerul se poste scrie:
V[n] - o,87.
D /"radj.
Aceasta înseamnă ca, in condiţii de echilibru elec
tronic, unei expuneri omogene de IB, îi corespunde in aer
o dota absorbita de o,87 rad.
0 a treia narine dozisetrica de bazft este doza bio
logica sau, în nomenclatura noua echivalentul de doza,
care reprezintă produsul între doza absorbita şi un factor
de calitate a radiaţiei N, specific fiecărui tip de ra
diaţie :
_
B • D.N , £ rea/.
Unitatea de nasura tolerata este rea-ul neu, pentru
debit rea/h iar în sistemul 131, J/kg.
Deci în domeniul radiaţiilor 2 de en*»rpii obişnuite
o dor.i deiit biologici de 1 res/h eGte determinată de o do
za absorbita de 1 rad/h datorata radiaţiilor 1 conaiderate
(pentxu radiaţiile X şi gama se considera li - 1 ) .
2. ?SCSUCS3£A RAZELOR X
nazele X sînt radiaţii ionizante de natură electro
magnetics, cu lungimea de unda cuprinsă între &% şi 0,06 %
(lX - lo~ 7 ms).
Kazele X se produc prin frînarea electronilor acce
leraţi produşi de un filament incandescent la nivelul catodului, pe anticatod, de obicei realizat din tungsten,
setai greu fuzibil şi cu număr atomic (Z) mare. Hevenirea
atomilor bombardaţi ai anticatodului la starea de echili
bru este însoţita de emisia de radiaţii X a căror frecven
ţa (lungimea de unda) este determinata de energia electro
nilor acceleraţi şi nu&arul atomic al anticatodului.
Acestea sînt aşa zisele radiaţii caracteristice. Ele sînt

_ * _

rezultatul dislocării electronilor dim straturile cele mal
centrale ale atonului anticatodului, electroni paternie
atraşi da nucleu. Atonul ionisât, ca urmare a smulgerii şi
expulzării unui electron caută st ajung* din nou în starea
iniţiala de echilibra, prin rearanjarea straturilor sale
electronice.
Deplasarea ur.ui electron de pe unul din straturile
centrale ale unui atca este ornată de o avalanşă de trans
feruri de electroni. Lrept amare, locurile electronilor
dislocaţi sînt luate de către electroni din straturile ex
terne urm*toare. Cantitatea le energio eliberaţi în cursul
rearanjării straturilor electronice este egală cu diforenţa enorgiilor de legătură dintre orbitele periferice şi
centrale între care s-a efectuat schimbul electronic.
Eliberarea excesului de energie care însoţeşte fie
care transfer do electroni are loc sub formă de fotoni ca
racteristici si de electroni Auger. In acest ultin caz,
re«raBJările consecutive iodizării nu se xai însoţesc de
e.-.isiune da fotoni, ci de ejectarea electronului care urxează să facă trecerea de pe stratul periferic.
-ote ixportant de reţinut că fotonii caracteristici
sînt proprii substanţelor cu sumar atomic ridicat, în timp
ce electronii Auger celor eu număr atomic mic. Intruoit
valoarea energiei eliberata este proprie atonului ionizat
Qi Învelişului electronic în car* a avut loc interacţiunea,
fotonii da raze X sînt caracteristici acesteia. £e exeaplu
dacă interacţia are loc în stratul K al tuagsteauloi, ea
este urmată de
excitarea aariiior K ale tucgmtenului.•
Cu alte cuvinte, structura învelişurilor eleotroniee ale
atomului varliad de Iu an element chimic la altul, fiecare
element chimic eaite raze caracteristice, proprii, in
funcţie de diferenţa energiilor de legătură dintre orbite
le atomilor anticatodului.
Hndiaţiile de frînare apar la frîoarea electroni
lor eliberaţi de catod şi frînaţi în cîmpul electrostatic
al nucleului atonic din anticatod.
Un electron care ne deplasează în vecinătatea unui

-
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-

nucleu atomic esta influenţat de cîmpul electric al aces»
tuia fiind supus unei forţe de atracţie electrostatica ca
re îl accelerează şi-i scnimbă în acelaşi timp direcţia*
Energia cinetica pe care o cedeasă electronul în
feaomenul ie frînare, se manifest! sub forma de fotoni de
raze I. ^ste vorba de o interaeţie radiativa care se în
soţeşte de transformarea energiei cinetice în energie
electromagnetica. Electronii sint însă frînaţi la diverse
distanţe de nucleul atomic astfel ca vor lua naştere fo
toni cu energii diferite, nai sari sau sal aici, dupa cum
energia cedata a fost mai aare sau mai mici. Ie aceea*
fascicolul radiaţiilor X de frînare va conţine un număr
infinit de radiaţii, deci va prexenta un spectru continuu,
dar neomogen, întrucit conţine fotoni de energii diferite.
Explicaţia este ca energia fotonului de raze I, emis în
tr-o interacţio radiativa, este influenţată de distanţa
dintre electroni şi nucleu, de energia electronului inci
dent şi de sarcina nucleului ce intra In interaeţie.
-rept uraare, la alcătuirea fascicolului de rase
I utilizat în rBctgen-diagnostic sau rOntgen-terapie,
participa atît radiaţiile de frînare cit şi cele caracte
ristice, fascicolul de rase X odati format dupa ce tra
versează peretele de sticlă al tubului da rase X şi placa
ie aluminiu (filtru) situată la nivelul fantei cupolei,
este astfel filtrat incit dispar fotonii cu energii mici.
^ instalaţie de raze X este constituita din tubul
le rase X, generatorul de tensiune înalta şi pupitrul de
%
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-pre deosebire de radiaţiile luminoase care sînt
uşor oprite de obstacole, razele X trec, în general, mai
dşox prin corpurile materiale, fiind puţin atenuate de ele
mentele materiale pe care le intîlnesc Io drumul lor.
Penetrabilitatea lor ente determinată de calitatea lor,
ndica de energia şi intensitatea fascicolului de fotoni.

- 5Duritatea raselor X se măsoară ia kV, iar intensitate*
fascicolului ia mA. Tensiunile «ici dau lungimi da unda
•ari deci rasa mai puţin penetranta, rase Bai soi şi in
vers. Dar fascicolul de rase X pe care ii utiliza» in rmdiagnoatic sau radioterapie este policromatic adiea con
ţine fotoni cu lungimi de undi diferita» Penetrabilitatei
poate fi modificata convenabil prin filtrare. Se cunoao
trei tipuri de filtrajet
a) filtrarea inerenta, realisata prin construcţia
de învelişul de sticla, uleiul isolant şi fereaetra car
casei tubului ţ
b) filtrarea adiţionala obţinută cu ajutorul fil
trelor de 41, Cu, interpuse între tub si pacient;
c) filtrarea fascicolului de rase X la nivelul
regiunii examinate (iradiate). Atît filtrarea inerenta
cît şi filtrarea adiţionala urmăresc sa îndepărteze din
fascicolul de rsxe I fotonii cu energii Joase (sub 5o *«V).
Atenuarea este fenomenul fizic prin care un corp
material diminuiasa sau anuleasa intensitatea radiaţiei
ajunsa la nivelul sau. Astfel, daca vom armări an fasci
cul de rase X înainte de a pătrunde într-un corp material
oarecare şi dupa aceea ia ieşirea din corpul material res
pectiv, vom observa atît modificarea calitativa cît şi
schimbări cantitative. r«umarai fotonilor care traversează
regiunea examinată fără să fi suferit vreo modificare la
nivelul ei va fi din aceasta causa, ault mai atic decît
cel plecat din focarul tubului de raze î. In spectrul fas
ciculului de raze X aşa cum ae prezintă el dupa traver
sarea de corpuri materiale, vor predomina radiaţiile dure.
Cauzele acestor modificări, ale atenuării fascicu
lului de fotoni sînt procesele elementare de interacţie
cu substanţa şi anume, efectul fotoelectric, efectul
Compton şi producerea de perechi electron-oozitron.
Dintre cele trei procese care explică atenuarea
fasciculului de raze X este necesar să ne oprim numai asu
pra primelo"" doua* absorbţia şi difuzia, i'-e şti<; câ razele
X sînt absorbite în diferite materiale într-o proporţia

- o diferita care depinde «tît de caracteristicile materialu
lui ca numărul atonic, densitatea» grosimea corpului
străbătut si cele ale fascicolului însuşi cum ar fi ener
gia. Abaorbaţia se faca dupa legea exponenţiala:

I - 1o .

•'?*

unde I este intensitatea radiaţiei emergente,. I

inten

sitatea radiaţiei incidente, ^coeficientul do absorbţie
lineară al caterialului absorbant, d este grosimea mate
rialului absorbant iar e baia logaritmilor naturali

O - 2,?13;.
Fasciculul de rate Ï, în unaa traversării corpu
lui respectiv au este constituit din radiaţii cu aceeaşi
lungime de unda ci dimpotrivă are o compoziţie neomogena.
El este constituit din fotoni primari şi din fotoni se
cundari sau difuzaţi. Fotonii difuzaţi se formează ca
urmare a interacţiilor dintre fotonii incident! şi atomii
elementelor xat'riale străbătute de fascicul. Ei poseda
ensrgie sica şi au o direcţie deviata în ccaparaţie cu
direcţia fotonilor primari.
Auemer.es fotoni pot fi absorbiţi cou difuzaţi,
'itaortţia prin difuzie fiind predoxinanta în cazul radia
ţiilor cu lungimea de unda xica.
Lifuzia detenams apariţia de fotoni r;i In -if ira
licitelor -"à>Ti *Mi tr'ivrnate de f'-sciculul de raze X,
fotonii difuzaţi raspîndir.du-se în toate direcţiile,
chiar şi retrograd faţa de direcţia fotonilor incidenţi,
fotoni retro-difuzaţi.
Trebuie luate de aceea xacuri pentru protejarea
obiectului iradiat, a personalului de specialitate r;i
creşterea calităţii iradierii efectuate. Idafragxa secun
dara şi iocalizatoarele oint necesare în acest caz pentru
a restrîcge întinderea fasciculului ci dimensiunile cor
pului iradiat. Acpasta deoarece un cîxp mare de iradiere
În3eaxnâ un volum mare de iradiat şi implicit, în cazul
unui fascicul incident penetrant, o mare cantitate de

- 7 radiaţii difuzat*• Cînd utiliza» tensiuni ridicate la in
stalaţia de rase I, absorbţia este redusa, iar difuzia aare. âadiaţiiie «oi sint deci mai nalt absorbite decît iifnsate si deci participa în nai nica nasuri la alcătuirea
fasciculului émergeât.
Luainiscenta eate proprietatea asunitor săruri ca
sulfatul de tine, platlno-cianura de bariu s.a. de a de
veni luainoaae sub influenţa razelor X. datorita lusiaiscenţel, rasele I invizibile pot fi visualizate cu ochiul
liber de către operator. Lomiaiseenţa îmbraci doua forae
distincte: fosforescenta si fluorescenta»
Fosforescenta, obserrâtt la unele săruri, este feaoaeaul de loainiseenţa care persista na tis? oarecare şi
dupa ce rasele Z şi-au Încetat acţiunea asupra lor*
Fluorescenta este loainiseenţa care durează numai
atit timp cit acţionează fasciculul de rate X asupra să
rurilor fluorescente.
In practica medicala de exeaplu, fluorescenta pre
zintă o importanţa deosebita si cunoaşte utilizări aultipl*. Astfel ecranul radioscopie transformi energia radia
ţiilor X în energie a radiaţiilor luainoaae evidenţiind
iaaginile obiectului iradiat. Fenomenul de luminiscenţi
preslnta un aecâniam de apariţie staiIar celui studiat la
producerea raselor X (ionlzarea şi excitarea atomilor BI
aoleculelor aubstanţei luainiscentr).
Rasele X au proprietatea, ca şi lumina, de a iaprofliona eaulaia de broaura de argint de pe filnul fotogra
fic. Aceasta proprietate a raselor X sta la basa formarii
imaginilor radlografice. Cub influenţa ratelor X, parti
culele de broaura de argint filed supus* unor proeese de
ioolsare dorin sensibile la aeţionea substanţelor redac
toare* Berelatorul transforma broaura de argint in argint
actalic, care fiind opac, filmul capata, dupa fixare, cu
loarea neagra.
Inegriree eaulsiel radlografice are loc In nod di
ferit, aai ault ssu nai puţin ia raport eu cantitatea de

- 3 energie ce a fost cedata filaului, determinîad la nivelul
acestuia nuanţe pîaa la negru închis.

Cele aai importante dojenii în cară sa utiliseaat
rasele X In diferite tehnici, siat: =»dicina (radiodiag
nostic si radioterapie)* iradieri industriala» sterilisări
prin radiaţii* iradierea diferitelor aateriale pentru a la
stadia proprietăţile la radiaţii, calibrarăm şi testarea
aparaturii radiometrice şi dotimetrice, etc.
In toate aceste caşuri, depinsind de scopul propus,
se folosesc doua tipuri de fascicula da rase I: cazul cel
aai des îutîlnit este cel si unui fascicul Îngust bisa de
finit, delimitat cu diafragme şi In care se ştie debitul
dosai in fiecare punct de pe axul fasciculului şi catul
fasciculului larg, divergent, în care se mlsoarl în diverS3 puncte ale sale debitul dosei de expunere sau absorbţie.
In primul cas, fasciculul ae colimeasm cu stai multe
diafragme aşa cum se vede din figura da mai Jos, pentru a
înlătura radiaţiile secundara ce ar perturba Iradierile.
Acest tip de fascicul de obicei se aonltoreata cu un tip
special de camera de ionitare, aşa siaala cămara monitor
prin transmisia şi cu un dosimetru obişnuit, deoarece ae
poate facă o calibrară a lor, la un anumit curent de ioni
zară coreapunsînd un debit al dosei dat.

?ig. 1. Modul de colimare a camerei monitor.

- 91.
2.
3.
%•
56.

anticatod
filtra tupliaeutar
casară sonitor
diafragM da deliaitar* a fasciculului
detactor
fasciculul da rase X

Problaaa calculului dotai într-un punct doterainât
aau in diferita puncta ala fasciculului de raze X este le
gată da cunoaşterea dosai (debitului dosai) într-un punct
da referinţă a&surat cu un dozisetru de precizie suficiecta pentru scopul propti.
Un exaaplu <*., fascicul de rasa X puternic divergent
eata utilisât în radioscopie pulaonara sau gastrica, trebua reaarcat ca în aaeaenea caşuri nu sa cunoaşte dota ezact
ea depinsînd da timpul de expunere» dar în general atinge
cîţiva rGntgsni.
Uneori este necesar sâ se lucrate cu calităţi ulferite ale radiaţiilor I, adică cu energii efective diferi
te. Energiile efective se obţin nrin filtrarea radiaţiilor
date de tubul de rase X cu filtre speciale din Cu, Al, Fbf.
Sn, Th. Acestea slnt straturi din xetal pur de diferite
groşiai interpuse intre focarul fasciculului de raze X şi
obiectul sau detectorul de iradiat* £le aj rolul de a absorbi radiaţiile cu energie sal aică schiabind în acelaşi
tiap compoziţia spectrală a fasciculului de radiaţii.
Măsurătorile spectrale şi calculel. efectuate 1&
diferite filtrări, au dus la concluzia câ cel ia: util
e3te sâ se stabilească, în nod convenţional, dax cu arbi
trar, paraaetrii unei instalaţii de raze Z la care trebui©
sa funcţioneze şi cu filtrele adiţionale corespunzătoare
In tabelul de aai jos se dau caracteristicile fas
ciculului de raze I cu energiile efective adoptate inter
naţional şi la noi în ţară.
5. KASUBI D£ RAJIOPBOTSCTIS
Protecţia îipotriva riscurilor iradierii in

- Io exploatai*** şi folosirea instalaţiilor da raza X, vizează
atlt personalul operator cit si pa cal din jur. Acestora
li ee poate adaugă populaţia Ia sasaablu, datorita riscuri*
lor genetic sociale*
In general, eate dificil si ss stabilească o Haite
a dozai acceptabile* Acest lucra nu presupune existenţa
unei cantităţi de raze X sub cars riacui eate total înlă
turat, ci edaite ca acest risc este In sod deliberat accep
tat ca fiind de iaportanta mini*** Doza acceptabili variază
în funcţie de fiecare tip de radiaţia utilizat• In cazul
razelor X, doza aaxial acceptaţi pentru cel care luereazl
cu aseaenea radiaţii este da 5B P« »o, avînd ca punct de
referlnţl gonadele el organele heaatopoetice. In calcularea
acestei doze s-a avut in vedere faptul ct iradierea nu este
constanta pe tot tiapul anului, ci exişti perioade de acti
vitate cu o iradiere mai ridicata si perioade cu o iradiere
nai puţin iaportantl.
Centru piele, în aod deosebit pentru alini ei pici
oare, doza liaita are valori mult aai ridicate. Doza aadie
este d» 600 aH pe sBptaainl pentru gaabe, iar pentru ochi
3oo aE.
Operatorul instalaţiei de raze X eate în xâgura s&
ia toate precauţiile pentru a executa o Iradiere corect! 91
sa ie expună riscului iradierii cît sal puţin- Astfel, ca
litatea radiaţiei, utilizarea grilei antldifuzoare, calita
tea fliselor, filtrarea, tiapul i- expunere, influenţează
sasurile de protecţie iapotriva radiaţiilor.
Personalul de specialitate trebuie sa se găsească
în tispul lucrului cît nai departe de surâs de iradisre,
protejat de paravane confecţionate din asterlele care absorb
radiaţiile ionizante.
Sînt necesare şi obligatorii exaaenele periodice la
care să na se oaitâ relaţia iaportanta dintre globulele
sîngelui, albe şi roşii. încăperea unde este instalat apara
tul de raze X, trebuie sa fie bine aerisiţi, ventilat! şi
sufient de spaţioasa, pentru a peraite personalului opera»
tor sa lucreze coaod, la distanţi mare de tubul de raze X

- 11 în timpul expunerii.
Un astfel de laborator trebuie să aibă suprafaţa
2
de circa 5o m , spaţiul necesar pentru a organiza bine ac
tivitatea şi pentru a putea lua cele nai adecvate nasuri
de protecţie.
Din laborator trebuie exclus orice mobilier metalic
pentru ci el constituie sursa unor importante contribuţii
ale radiaţiilor secundare. Prezenţa radiaţiilor secundare
în cantitate nare dăunează atît personalului operator cir
şi lucrării pe care o efectuau.
Se ştie că Bateria vie nu raaîne indiferentă la
acţiunea radiaţiilor X. Odată ajunşi în organisa, fotonii
de rase X cedează o parte sau întreaga lor energie ţesutu
rilor iradiate, unde au loc procese de ionizară, excitare,
transformări chimice, biologice. In urma ionizării şi exci
tării ca procese fizice sîat declanşate procese fizice şi
chimice complexe, cu semnificaţie biologică deosebit de
importantă, întrucît ele reprezintă sub un anumit aspect
leziuni ale structurii celulare. Efectele biologice de
clanşate de acţiunea radiaţiei ionizante pot fi observate
şi urmărita la nivele diferite, riscurile legate de ira.
diere variind după ţesuturile atinse. Bate fiind condiţii
le în care se desfăşoară lucrările cu radiaţii X, acţiunea
acestora se resfrînge asupra tuturor organelor şi ţesutu
rilor, un rol important avînd radiosensibilitatea ţesutu
rilor interesate.
Suita modificărilor determinate de iradiere poate
avea drept rezultat final transformarea neoplazică a unor
ţesuturi supuse acţiunii radiaţiilor ionizante sau, în ca
zul ţesuturilor hematopoetice, apariţia transformărilor
leucemice. Eiacul genetic după iradiere a fost deasemenea
demonstrat, fiu trebuie neglijat nici faptul că după ira
diere se diminuiază puterea de apărare a organismului îm
potriva diverselor afecţiuni şi se reduce semnificativ
virata medie a animalelor Iradiate. Seducerea duratei de
viaţă la persoanele ocupate profesional cu raze X nu este
confirmaţi de toate observaţiile existente pină în prezent.

- 12 Nr.
crt.

Snergia
efectivă
(keV)

Tensiunea
anodica
(kVj

Filtru
adiţional
(mm)

Curent
anodio
(mA>

1.

29

75

2 Al

2 ; 5; 10

2.

36

50

2 Al

2 ; 5; 10

3.

45

60

2 Al

2 ; 5» 10

4.

47

60

0 , 5 Cu

2 ; 5} 10

5.

50

100

1 0 , 5 Al

2 ; 5; 10

6.

55

80

2 Al

2 ; 5; 10

7.

59

80

o , 5 Cu

2 ; 5; 10

8.

66

80

2 ; 5; 10

9.

71

100

K2tf
/iSJ

2 ; 5; 10

10.

75

100

2 , 5 Cu

2» 5; 10

11.

79

100

4 , 5 Cu

2 ; 5; 10

12.

80

120

2 Cu

2ţ 5 | 10

13.

82

110

3 , ? Cu

2» 5; 10

14.

87

120

1 2 Al /

2 ; 5 ; 10

15.

91

120

4 , 5 Cu

2 ; 5; 10

16.

95

120

7 , 5 Cu

2 ; 5; 10

17.

110

150

112 J

18.

123

150

4 , 5 Cu

19.

135

180

20.

170

200

1 3 , 5 Cu£

A N E

X

A

2 | 5{ 10
2 ; 5i

ru eut

10

2 ; 5; 10

\ 1 AlJ
( 5 Cu, 2 Al 7

{

1,2Pb

J

2 j 5» 10
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şi valori pentru doză şi activitate în sisteaul inter
naţional :
- activitatea s becquerel (Bq), ÎBq» 2,7o x lo -11 Ci
- doza absorbita : gray (Gy), lGy-U/Xg- loo rad
- echivalentul dozei: aievert (Sv), lSv - U/Kgloo rea
- expunerea : couloab/Kg (C/Kg), lC/Kg » 3876 R
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