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Ocena czytnika CD-96 przeznaczonego
do szybkiego mierzenia absorbancji taśmowych dozymetrów foliowych

i archiwizowania wyników pomiaru

Przedstawiono wyniki sprawdzenia użytkowych parametrów czytnika CD-96 skon-
struowanego w Zakładzie III IChTJ i przeznaczonego do szybkiego odczytu absorbancji
napromienionych taśmowych dozymetrów foliowych oraz komputerowej archiwizacji
danych.

Valuation of a CD-96 reader
dedicated to quick read-out and archivisation

of foU dosimeter absorbance

A check of the useful parameters of a CD-96 reader is presented. The reader was
constructed in the Department of Radioisotope Instruments and Methods (No. Ill) of the
INCT and dedicated to quick read-out of the foil dosimeter absorbances and also for their
archivisation.
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1. WPROWADZENIE

Jednym z ważnych etapów opracowywania technologii napromieniania utensyliów
medycznych jednorazowego użytku, kosmetyków, żywności itp. jest badanie rozkładu dawek
na wierzchu opakowania, na spodzie i - nierzadko - wewnątrz napromienianego obiektu.
Informacje te są szczególnie istotne w przypadku wykorzystywania standardowych wiązek
elektronowych, o przenikliwości rzędu kilku centymetrów wody, do napromieniania
obiektów nieciągłych o zróżnicowanym składzie chemicznym.

Niezastąpionym narzędziem do badania rozkładu dawek są polimerowe dozymetry
foliowe. Efektem radiacyjnym wykorzystywanym do wyznaczenia dawki jest zmiana inten-
sywności zabarwienia. Podstawowe zalety polimerowych folii dozymetrycznych to:
a/ wartość Z dozymetru zbliżona do wartości Z materiałów poddawanych sterylizacji,
b/ nikła masa i grubość,
c/ liniowa zależność od dawki w obszarze obejmującym dawki sterylizacyjne.

Dwa pierwsze parametry sprawiają, że możliwe jest równoczesne napromienianie obiektu i
dozymetru bez wprowadzania istotnych zakłóceń pola promieniowania. Jest to szczególnie
ważne w dwóch przypadkach;
a/ przy opracowywaniu technologii napromieniania;
b/ w warunkach braku skutecznego systemu kontroli parametrów akceleratora i wynikającej
stąd konieczności ciągłej kontroli dawki metodami dozymetrycznymi.

Komercyjnie dostępne dozymetry foliowe są zwykle sprzedawane w postaci kawałków
folii o wymiarach od 1x1 do 1x3 cm po cenie rzędu 1 dolara za sztukę. Stosowanie ich do
wstępnych prób technologicznych podraża proces opracowywania technologii i zmusza do
ograniczania ilości badań.

Szereg lat temu zaproponowano w Zakładzie XVII JJBJ (obecnie Zakład VII IChTJ)
wykorzystanie dla potrzeb rutynowej dozymetrii wiązek elektronowych przezroczystej folii z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) firmy Staufen [1], produkowanej na opako-
wania leków. Sprawdzono, że po zastosowaniu odpowiedniej obróbki cieplnej (wygrzewanie
przez 30 min w temperaturze 70°C) wspomniana folia nadaje się do pozyskiwania informacji
o względnym rozkładzie dawek, umożliwiając optymalizację parametrów i skracając czas
opracowywania technologii napromieniania. Przy bardzo starannej pracy może pełnić rolę
średniej klasy dozymetru.

2. FOLIA PCW JAKO DOZYMETR

Bezbarwna folia dozymetryczna z przezroczystego, nieplastyfikowanego PCW została
zaproponowana jako materiał dozymetryczny przez C.Artandi i A.A.Stonehill'a [2]. We
wczesnym okresie wprowadzania metod foliowych była ona często stosowana, a badaniem
zachodzących w niej przemian radiacyjnych zajmowało się wielu badaczy [3-6]. Stwierdzono,
że efektem radiolizy jest odrywanie się chlorowodoru prowadzące do powstawania
sprzężonych wiązań podwójnych. Obecność tych ostatnich jest przyczyną zabarwiania się folii
w trakcie napromieniania. Intensywność barwy rośnie dalej po napromienieniu (post-efekt) w
wyniku powolnego zaniku wolnych rodników [6], których rekombinacja prowadzi do
powstawania dalszych wiązań podwójnych. Kolejne badania ujawniły silną zależność efektu
od mocy dawki i temperatury [7], co spowodowało wycofanie PCW z grona tworzyw
rekomendowanych do zastosowań dozymetrycznych [8].

Tak wcześniejsze, jak i aktualne doświadczenia naszego Instytutu potwierdzają zastrze-
żenia wysuwane pod adresem folii z PCW. Tym niemniej uważamy, że ze względu na



taniość i dostępność folie z nieplastyfikowanego PCW mogą być z pożytkiem wyko-
rzystywane do uzyskiwania wstępnych informacji o względnym rozkładzie dawek w
napromieniowanych obiektach, umożliwiając optymalizację parametrów i skracając czas
opracowywania technologii napromieniania. Przy bardzo starannej pracy folie z ko-
mercyjnie dostępnego PCW mogą być wykorzystywane jako średniej klasy dozymetr
rutynowy.

Jak wspomniano, efektem radiacyjnym służącym do pomiaru dawki za pomocą dozymetru
z PCW jest zmiana barwy. Najczęściej mierzy się absorbancję w maksimum absorpcji leżącym
przy X=396 nm (rys. 1). W obszarze dawek sterylizacyjnych zależność absorbancji od dawki
jest liniowa (rys.2). Problem zależności efektu od energii nie jest jasny i wymaga dalszych
badań. Należy zwracać uwagę na stałość mocy dawki i temperatury.

Istotną przyczyną błędów w ocenie dawki mogą być zaniki absorbancji po wygrze-
waniu. Na rys.3 przedstawiono zanik absorbancji stosowanej przez nas folii PCW od
momentu wygrzania. Jak widać jest to efekt znaczący, a możliwość wprowadzania poprawek
utrudnia przypadkowe zachowanie się różnych pasków foliowych. Warto podkreślić, że były
to paski cięte kolejno z tej samej taśmy. Z przedstawionych danych wynika, że wyko-
rzystanie walorów folii z PCW oraz uchronienie się przed błędami jakie jej stosowanie
mogłoby generować wymaga wykonania pomiaru absorbancji bezpośrednio po obróbce
cieplnej.

Założenia do konstrukcji czytnika taśm dozymetrycznych (absorpcjometru) zapewnia-
jącego szybki pomiar absorbancji oraz umożliwiającego komputerową akwizycję, obróbkę i
archiwizację danych zawarto w opracowaniu wewnętrznym IChTJ [9]. Przyrząd wykonano
w Zakładzie III IChTJ pod kierunkiem dra Bronisława Machają (grant celowy KBN) i
przekazano do Laboratorium Dozymetrii Zakładu VII IChTJ w maju 1997 r. W trakcie
pierwszych prób okazało się konieczne wprowadzenie drobnych lecz niezbędnych przeróbek
mechanicznych. W formie nadającej się do testowania otrzymaliśmy przyrząd w czerwcu
1997 r.

3. ANALIZA OPISU TECHNICZNEGO

Dokumentacja techniczna nie zawiera danych dotyczących charakterystyki czułości
widmowej zastosowanych detektorów światła, jak też informacji o materiale soczewek for-
mujących wiązkę światła. Dane te są niezbędne do dokonania oceny przydatności aparatu w
zakresie długości fal światła mniejszych niż 400 nm. Dostępne materiały optyczne mogą silnie
absorbować promieniowanie nadfioletowe, co w rezultacie prowadzić może do znacznego
obniżenia natężenia wiązki światła analizującego.

Nietrafnie określono przyrząd jako dwustrumieniowy. Nierównocenność wiązki światła
przechodzącej przez folię dozymetryczną i wiązki w torze odniesienia jest tutaj oczywista.
Przyrząd należy określić więc jako jedno wiązkowy ze stabilizacją lamp opartą na pomiarze
emisji światła. Nie jest to więc przyrząd o najwyższej klasie precyzji pomiarowej, możliwej do
osiągnięcia tylko w przyrządach dwuwiązkowych. W torze wzmocnienia zastosowano
znaczną stałą czasową, zapewne dla poprawy stabilności odczytu. Szkoda, że nie wprowa-
dzono filtru 100 Uz na wejściu przedwzmacniacza podnosząc w ten sposób korzyści z
zastosowania choppera. Zmniejsza to możliwości rozszerzenia stosowania czytnika do
pomiarów, gdzie sygnalizowany w pomiarach laboratoryjnych błąd dynamiczny może mieć
znaczenie.
Za pozytywne należy uznać ograniczenie ilości oporników nastawnych i przekaźników, gdyż
zwiększa to pewność prawidłowego zadziałania aparatu. Zastosowanie standardowych
wzmacniaczy operacyjnych prowadzić musi do sygnalizowanej niestabilności parametrów.



Wykreślenie zależności podanych w opisie poprawek długości fali przy nastawach śrubą
mikrometryczną (rys.4) wskazywać może na błąd w ich wyznaczaniu.

4. POMIARY SPRAWDZAJĄCE

Nie udało się uzyskać żadnych pomiarów z wykorzystaniem lampy deuterowej, gdyż po jej
włączeniu przyrząd sygnalizował uszkodzenie głowicy pomiarowej.

Nie powiodła się próba wymiany tej lampy, gdyż producent nie przewidział możliwości jej
wymiany przez użytkownika.

Pomiary wzorców absorbancji z wykorzystaniem lampy halogenowej dla różnych gęstości
optycznych przedstawiają rys.5-8. Rys.5-7 odnoszą się do obszaru widzialnego, a rys.8
obejmuje również nadfiolet.

Przeprowadzone pomiary wzorców GUM dla światła widzialnego obejmujących zakres
0,04-1,0 różnią się od wartości podanej w metryczce o około 0,01, a w żadnym przypadku
nie przekraczają wartości 0,04.

Pomiary w bliskim nadfiolecie przedstawione na rys.8 wykazują błędy większe, silnie
zależne od długości fali.
Przez pomiar wzorca na innym, firmowym spektrofotometrze wykluczono uszkodzenie bądź
zamianę wzorca. Wyniki przedstawione na rys.5-8 dobitnie wskazują na fakt, że nie-
równocenność dróg optycznych występująca w CD-96 ma charakter chromatyczny i nie
rokuje możliwości pomiaru w zakresie 240-370 nm.

Na rys. 9 przedstawiono pomiary wzorców przy 400 nm. Umożliwiają one ocenę błędu
pomiaru absorbancji przy pomiarze dawek z wykorzystaniem folii z PCW (pomiar przy
^=396 nm).

Niekiedy spotykano się z trudnościami w uruchomieniu aparatu, co może sygnalizować
np. problemy komutacyjne.

5. WNIOSKI

1. Czytnik dawki CD-96 może być stosowany do rutynowej kontroli rozłożenia dawki z
wykorzystaniem folii PCW przy dokładności pomiaru absorbancji ok. 10% (nie mylić z
dokładnością pomiaru dawki, która jest niższa).

2. Po wprowadzeniu programu do odczytu krótkich pasków omawiany przyrząd byłby
dogodnym urządzeniem do badania parametrów widma elektronów metodą klina.
Z uwagi na szerokie widmo energetyczne wykorzystywanych przez nas wiązek elek-
tronowych modyfikacja aktualnej wersji przyrządu w tym kierunku wydaje się bardzo
celowa.

3. W sytuacji, w której czytnik będzie wykorzystywany wyłącznie do pracy z foliami PCW
jego niedostatki w obszarze UV nie są istotne. Ograniczają one jednak wszechstronność
przyrządu uniemożliwiając np. rozszerzenie badań na popularne folie z trójoctanu celulozy
(CTA) analizowane przy X=280 nm.
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Krzywa kalibracyjna dla folii PCV (akcelerator LAE 13/9)
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