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1, INTRODUCERE 
Pentru ca un sistem chimic sensibil la acţiunea radiaţi

ilor sA poată fi folosit în dosimetric, el trebuie să îndeplinea
scă o serie de condiţii £*3j şi anume: 

a) răspunsul dozimetrulul trebuie să Tie proporţional cu 
doza sau într-o dependenţă cunorcută de do^ă pe un interval cît 
mai mare de doză; 

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

ar de energie al radiaţiei; 
d) să fie independent de temperatura de lucru; 
e) să asigure o reproductibilitat* cu o abatere maximă 

de ± 5%i 

t) să fie stabil la condiţii normale (de exemplu expu
nerea la lumină g-au prezenţa aerului) înainte şi după iradiere; 

g) să fie simplu de folosit, adică eă se prepare uşor 
din reactivi accesibili* 

Sistemele chimice lichide sînt foarte avantajoase deoa
rece pot fi preparate din reactivi aleşi în funcţie de proprietă
ţile radiaţiei absorbite» Pe de altă parte, lichidele dozimetrice 
pot fi folosite în celule de iradiere de forme diferite şi permit 
prin aceasta determinarea dozei in condiţii de geometrie diferite 
în funcţie de cerinţele cazului concret de iradiere» 

2. DETERMINAREA DOZEI ABSORBITE IN LICHIDE ORGANICE 
PRIN METODA INTERFEROMBTRIEI HOLOGRAFICE 

Metoda interferonstriei hoiograf icejjL f 2, 5/ realizează 
o figură de interferenţă între fasciculul de lumină coerenti(laser; 
care a trecut prin mediu înainte şi după iradiere* Din cauza schia-



bării indicelui de refracţie în lichid, fronturile de undă 
care ies din lichid înainte şi după iradiere nu aîiţţ iden
tice şi astfel apare figura de interferenţă* 

Dacă în cuva dosimetrului holografic se introduce 
o soluţie la care variată sub iradiere concentraţia unul 
reactant £5j putem determina doza integrală absorbiră cu 
reaaţia: 

n _ m» A »k 
T dn 

dC 
unde C este concentraţia care variază sub iradiere, L este 
dimensiunea celulei pe direcţia de propagare a radiaţiei, k 
este un factor de proporţionalitate, D este doza absorbită, 
m este numărul de franje distincte (ordinul de interferenţă) 
dn este coeficientul de variaţie a indicelui de refraţie cu 
dTÎ 
concentraţia şi se determină experimental realizîndu-se eta~ 
lonarea dozlmetrului. 

3. EXEMPLE DE LICHIDE 0KGAN1CE UTILIZABILE IM 
PPZIMETRUL HOLOGRAFIC 

3.1. Clclohexanul 
Studiile asupra radiollzei ciclohexanului în stare 

lichidă ca şi în stare de vapori au arătat, printre altele 
faptul că principalul produs de radioliză, hidrogenul mole
cular, se forarează cu un randament independent de natura ra
diaţiei şi de temperatură [li . Acest fapt a atras atenţia 
asupra folosirii sale în doziraetria radiaţiilor* 

Din punct de vedere teoretic radioliză ciclohexawului 
(c-C^H12) prezintă un intores particular, deoarece structura 



sa este corelată de structura benzenului iar echivalenţa atomilor 
de hidrogen din molecula sa face ca atacul radlolitic la oricare 
legătură să conducă la acelaşi produs de reacţie. 

Produşil de radioliză importanţi alături de hidrogenul 
molecular, sînt ciclohexena şi biciclohexenilul, care se formea
ză cu randamente apreciabile, mai mari ca unitatea. 

S-a constatat că în afara hidrogenului şi alţi produşi 
de radioliză al ciclohexanului se formează <eu un G (randament ra
di ochim! c) independent de natura radiaţiei. Studilndu-rse amănun
ţit dependenţa randamentelor de radioliză în funcţie de diferiţi 
parametri, s-au determinat condiţiile de aplicare a acestui sis
t e r în dozlmetria radiaţiilor. Totuşi, produsul cel mal intere
sant este hidrogenul, deoarece se formează cu randament maxim şi 
se poate uşor separa din probele de ciclohexan iradiate. 

Limita superioară de doză (10 rad) este impusă de fap
tul că la doze mari, pe măsura acumulării produşilor de radioliză 
G(H2) scade progresiv^ 3J. Sistemul manifestă o foarte bună sta
bilitate faţă de efectul dozei debit în limite largi, IO3 - IO6 

rad/s. La doze debit foarte mici randamentul produşilor princi
pali scade datorită formării unor produşi polimerici nesaturaţi, 
în timp ce la doze debit foarte ridicate randamentul de ciclohe
xena şi biciclohexenil creac^3j» Dyne şi Fletcher consideră totu
şi oă independenţa radiolizei ciclohexanului pur faţă de doza 
debit şi de transferul linear de energie (natura radiaţiei) este 
riguroasă în absenţa captatorilor. 

Pentru utilizarea practică în dozimetrul holografic 
ciclohexanul lichid trebuie să fie de puritate avansată, dez-
aerat prin barbo** .re cu azot pur şi închis în cuva de cuarţ în 
absenţa aerului. 



3.2. Derivaţi halogensti 
Derivaţii organici halogenaţi, datorită sensibilităţii 

mari faţă de acţiunea radiaţiilor pot fi utilisât! în dosimetric. 
Multe hidrocarburi clorurate CUB sînt cloroformul, tetraclorura 
de carbon şi tetracloretilena, produc prin iradiere HC1 în canT 

ti taţi proporţionale cu doza de radiaţie, pe. un domeniu larg. 
Randamentele mari de formare a acizilor (6 pînă la 6000 molecule 
pe 100 eV) în prezenţa de urme de oxigen arată că mecanismul de 
formare este caracteristic pentru reacţiile în lanţ, ceea ce le 
conferă o foarte mare sensibilitate* Din păcate, aceste sisteme 
asociază numeroase caracteristici tipice reacţiilor în lanţ care 
cu excepţia marii lor sensibilităţi, reprezintă deficicenţe po:i*-
tru dozimetrie. Astfel, randamentul de radiollză este influenţat 
de valoarea dozei debit, de temperatură şi de prezenţa impurită* 
ţilor. Datorită acestor caracteristici nedorite a fost nevoie de 
un volum mare de cercetări pentru adaptarea sistemelor la măsu
rătorile dozimetrice de serie. Astfel, pentru creşterea stabili-
taţii termice a hidrocarburilor halogenate s-au adăugat cantită
ţi optime de anumiţi alcooli, fenoli sau rezorcinoll. Aceasta a 
dus la înbunâtăţirea stabilităţii dar în acelaşi timp a determi
nat o scădere a sensibilităţii lor. 

Radioliza tetracloretllenel conduce, după.un mecanism 
similar cloroformului, la formarea acidului clorhidric. Siste
mele dozimetrice folosind tetracloretilena sînt superioare sis
temelor corespunzătoare cu cloroform printr-o mai mare stabili
tate şi sensibilitate. Tetracloretilena avînd un punct de fier
bere mai ridicat decît cloroformul, 119 °C faţă ie 59.5 °C pre
zintă de asemenea şl o mai bună stabilitate termică. In stare 
pură tetracloretilena iradiata produce HC1 cu un randament mai 



ridicat decît cloroformul, iar prin adăugarea agenţilor de sta
bilizare a lanţului de reacţie se obţine un efect mai net pentru 
cantităţi mai mici de stabilizator. Tetracloretilena a-a dovedit 
insensibilă la acţiunea neutronilor rapizi. Aceasta se datorează 
faptului că molecula sa nu conţine atomi de hidrogen. Pe această 
caracteristică se bazează folosirea sa la determinarea selectivă 
a dozelor de radiaţie gama în cazul reactorilor nucleari. In as
ociaţie cu o soluţie apoasă de tricloretilenă, care înregistrea
ză doza totală de neutroni rapizi şl de radiaţie gama, se poate 
realiza prin diferenţă evaluarea separată a dozei, datorată ace
stor radiaţii* Desigur, în aceste măsurători, ţinînd seama de e-
fectul de activare a ambelor sisteme de către neutronii termici 
este nevoie ca în timpul expunerii lor în reactor să se realize
ze o protecţie corespunzătoare faţă de aceştia. 

Randamente radiolitice ridicate de HC1 se produc şi în 
cazul tetraclorurii de carbon. Polosirea sa în dozimetrie este 
mal dificilă faţă de a hidrocarburilor anterioare datorită fap
tului oă stabilitatea sa termică faţă de impurităţi şi de efec
tul dozei debit este foarte redusă. 

Pe acelaşi principiu, al determinării cantităţii de MCI 
format radilolitic se bazează şi utilizarea clorbenzenulul şi a 
derivaţilor săi ca mediu activ in dozimetrul holografic. Pentru 
înlăturarea efectelor nedorite ale reacţiei în lanţ clorbenzenul 
se foloseşte sub forma unui amestec cu etanol, oare mal cuprinde 
şl diferite alte adausuri. 

3.3. Derivat! fluorurati 

In comparaţie eu ceilalţi derivat JL halogenmţl, deriva
ţii fluorurati se dovedesc mai stabili la acţiunea radiaţiilor 



datorită faptului că legătura carbon-fluor este puternica. Kîec-
tele radiolitice în aceşti produşi sînt în consecinţă datorate 
ruperii legăturilor carbca*carbon şi reacţiilor de extracţie 
a atomilor de hidrogen. Reacţia de extracţie a fluorului are o 
foarto mică probabilitate. 

Proksch a studiat radioliza perfluoroalcanilor cu sco
pul aplicării lor ca sisteme dozimetrice pentru radiaţia gama a 
reactorului nuclear (dosimetric chimică convenţională). Pentru a-
cest scop este necesar ca sistemul dozimetric ales să fie Insen
sibil la acţiunea neutronilor rapizi şi această condiţie eate În
deplinită de hidrocarburile total fluorurate, deoarece nu conţin 
în moleculă atomii de hidrogen care interact!onează cu neutronii 
rapizi. Pe de altă parte» aceste substanţe nu se activează în rea
ctor avîn secţiuni de absorbţie foaref mici pentru neutronii ter
mici şi sînt practic independente faţă de spectrul energetic larg 
al radiaţiilor gama ale reactorului. 

Prin radioliza acestor hidrocarburi total florurate se 
formează produşi gazoşl. Alegerea unui sistem convenabil pentru 
dozlmetrie trebuie să ţină seama de cîteva considerente. In pri
mul rînd sistemul să fie un lichid nu prea volatil şi nu prea vîs-
cos, să nu conţină Impurităţi ca hidrocarburi parţial fluorurate^ 
să fie uşor accesibil şi ieftin. 

Hidrocarburile fluorurate ciclice, ca de exemplu per-
fluorociclohexanul, nu sînt convenabile deoarece am o sensibili
tate prea redusă faţă de radiaţii (G foarte mic) deşi prezintă 
o foarte bună reproductibilitate. 



4. COICLUm 

- Lichidele organice pot fi utilisât* ea „media activ* 
1 B doslmetrul holografie de radiaţii ionisante; 

- Instalaţia holografic* nu este costisitoare şl nu 
necesită componente optice de precizie ridicatăţ 

- Dosimetrele holografice de radiaţii Ionisante sînt 
accesibile şi nu iaplică folosirea unei aparaturi specifice 
metrologiei radiaţiilor; 

- Plina o înregistrare permanentă, interferograma ho
lografică poate fi folosită la verificări rapide de etalonărl 
şl calibrări dozlmetrice fără a folosi o aparatură specifică 
metrologiei radiaţiilor; 

- Lichidele organice permit Introducerea lor în in
cinte de dimensiuni şi forme variabile după cerinţele caşului 
practic, care de regulă implică Iradierea unor medii condensate 
lichide şl solide în diverse condiţii geometrice; 

- Lichidele organice de tipul derivaţilor halogenaţi 
prezintă o mare sensibilitate la radiaţiio 
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