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Optymalizacja parametrów roboczych dozymetru EPR/ D,L-a-aIaninowego

Przedstawiono wyniki doboru optymalnych parametrów roboczych dozymetru EPR/D,L-oc-

-alaninowego, które będą stosowane rutynowo w pomiarach wykorzystujących ten dozymetr.

Optimization of measuring parametrs of EPR/DL-a-alanine dosimeter

The best measuring parameters of EPR/DL-a-alanine dosimeter have been described. That

parameters will be applied during the use of DL-a-alanine as a ionizing radiaton dosimeter.

KEXT pha
left S



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 7

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 8

3. WYNIKI 10

4. WNIOSKI 15

5. LITERATURA 15



1. WPROWADZENIE

Napromienienie krystalicznej a-alaniny dowolnego typu promieniowaniem jonizującym

powoduje powstawanie w niej trwałych centrów paramagnetycznych, które mogą być

rejestrowane metodą spektrometrii EPR. Sygnał EPR a-alaniny (pierwsza pochodna krzywej

absorpcji rezonansowej) ma postać kwintetu o szerokości ponad 100 gausów. Wielkością

wykorzystywaną w dozymetrii jest z reguły amplituda jego centralnej linii. Amplituda ta zależy

nie tylko od dawki promieniowania jonizującego, ale również od zadanych parametrów

pomiarowych (np. moc mikrofalowa, tłumienie) oraz od wielkości próbki i sposobu jej

ustawienia we wnęce rezonansowej. Wszystkie te parametry muszą być ściśle ustalone i

identyczne w trakcie wykonywania krzywej kalibracyjnej i w trakcie pomiaru dawki.

Badania nad możliwością wykorzystania a-alaniny jako dozymetru promieniowania

jonizującego prowadzono już na początku lat sześćdziesiątych tego wieku [1]. Kontynuowano

je w latach następnych [m.in. 2-9] i obecnie literatura przedmiotu jest już bardzo obszerna.

Badania wskazywały na szczególnie dobre własności a-ąlaniny jako dozymetru

promieniowania gamma oraz elektronowego. Niedawno opracowano normę ASTM [10]

podającą warunki, w których można ten dozymetr stosować. Zalecane jest nieprzekraczanie

mocy dawki 102 Gy/s dla ciągłego pola promieniowania (np. gamma z Co-60) i 108 Gy/s dla

pola pulsowego (np. wiązki przyspieszonych elektronów).

Zakres stosowalności dozymetru obejmuje 5 rzędów wielkości (l^-105 Gy), co jest

cenną i rzadko spotykaną cechą. Inną cenną własnością dozymetru alaninowego jest brak

zależności od energii (dla E > 100 keV). Umożliwia to wykorzystywanie krzywych

wzorcowych otrzymanych dla promieniowania gamma także dla wysokoenergetycznych

promieniowań elektronowych. Kolejny atut dozymetru alaninowego z detekcją epeerowską to

możliwość wielokrotnego odczytu tej samej próbki oraz fizycznej archiwizacji materiałów

dowodowych (niezmienność sygnału EPR w czasie).

Czynnikiem ograniczającym rozwój dozymetrii alaninowej jest wysoka cena

spektrometrów EPR. Dotyczy to jednak głównie przyrządów uniwersalnych. Ostatnio coraz

częściej pojawiają się na rynku tańsze, wąsko-zakresowe spektrometry EPR do zastosowań

dozymetrycznych. Jednym z nich jest spektrometr EPR firmy Bruker model EMS-104, którego

zakres pomiarowy jest ściśle ograniczony do obszaru absorpcji wolnych rodników.

Rekompensatą tego ograniczenia jest rzadko spotykana stabilność parametrów i, co się z tym



wiąże, bardzo dobra odtwarzalność pomiarów. Od ponad roku spektrometr EPR EMS-104

jest na wyposażeniu Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), co stwarza realną

możliwość wprowadzenia dozymetrii alaninowej do rutynowej praktyki dozymetrycznej

Instytutu

Celem niniejszej pracy było przetestowanie parametrów użytkowych spektrometru

EMS-104 oraz optymalizacja parametrów roboczych dla sytuacji, w której materiałem

dozymetrycznym jest mikrokrystaliczna DL-a-alanina.

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Do badań wybrano D.L-a-alaninę firmy Aldrich (99%) w postaci proszku. Jest ona 6-krotnie

tańsza od formy L- i nie ma powodu [11, 12], dla którego nie mogłaby być wykorzystywana w

dozymetrii dużych dawek promieniowania jonizującego. Próbki napromieniowano w

szklanych probówkach w źródle kobaltowym ISSLEDOVATEEL, w środku objętości komory

do napromieniowań. Moc dawki wyznaczona za pomocą dozymetru Frickego wynosiła 73,5

Gy/min. Czas napromieniowania wynosił: 2, 5 i 10 minut. Podczas napromieniania komora

była chłodzona wodą z sieci wodociągowej, co powodowało obniżenie temperatury komory

do 24-25°C. Temperatura napromienianych próbek była na podobnym poziomie. Napromie-

nioną mikrokrystaliczną DL-a-alaninę przesypywano do szklanych rurek spektrometrycznych

o średnicy 4 mm starając się uzyskać grubość warstwy proszku równą 4 mm. Sygnał EPR

mierzono po uprzednim skalibrowaniu przyrządu za pomocą specjalnego wzorca

dostarczonego przez firmę Bruker. Powodem, dla którego wybrano grubość warstwy równą 4

mm była chęć stworzenia warunków podobnych do tych jakie występują przy stosowaniu

komercyjnie dostępnych dozymetrów alaninowych w formie pastylek. Próbka o wysokości 4

mm zajmuje tylko niewielką część 40 mm wnęki pomiarowej spektrometru EMS-104. Pole we

wnętrzu wnęki mikrofalowej jest silnie niejednorodne, przy czym największe natężenie

występuje w części środkowej wnęki. W związku z tym należało tak dobrać pionowe

ustawienie próbki, aby znajdowała się ona dokładnie w centrum. Dla powtarzalnego

ustawienia próbki w zafiksowanym miejscu wnęki wykorzystywano dostarczony przez

producenta specjalny, pomocniczy przyrząd odwzorowujący geometrię wnęki. W położeniu
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Rys.l. Sygnał EPR napromieniowanej D,L-a-alaniny. Próbka w postaci proszku, wysokość
słupka proszku - 35 mm. Parametry pomiaru przedstawione są z prawej strony rysunku.
Kreskami pionowymi zaznaczono maksimum i minimum piku głównego (pomiarowego).



centralnym amplituda sygnału EPR - a zatem i dokładność pomiaru - jest (dla danej próbki)

największa.

3. WYNIKI

Sygnał EPR napromienionej D,L-a-alaniny przedstawiono na rysi. Kreskami pionowymi

zaznaczono maksimum i minimum piku głównego, którego amplituda służy do odczytu dawki

pochłoniętej przez alaninę. Z prawej strony rysunku podano zestaw stosowanych w badaniach

parametrów pomiarowych. Z wyjątkiem pozycji dotyczącej ustawienia próbki we wnęce

(sample height) były one identyczne dla wszystkich pomiarów.

TABELA 1. Zależność amplitudy sygnału EPR napromieniowanej D,L-a-alaniny od
ustawienia we wnęce pomiarowej spektrometru próbek małych (wysokość słupka
proszku - 4 mm).

Położenie próbki (mm)

Amplituda sygnału EPR (j.u.)
dla próbki o masie 43 mg,
napromieniowanej dawką
147 Gy

Amplituda sygnału EPR (j.u.)
dla próbki o masie 47 mg,
napromieniowanej dawką
735 Gy
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23,2
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6,5

30,0

16

7,5

35,0

18

8,0

37,3

20*

8,5

38,5

* maksymalna wartość w przyrządzie nastawowym odpowiadająca środkowi wnęki pomiaro-
wej.

Wyniki pomiarów obrazujących zależność amplitudy sygnału małej próbki (4 mm) od

jej ustawienia we wnęce pomiarowej przedstawiono w tabeli 1. Zaprezentowano w niej dane

dla dwóch próbek napromienionych różnymi dawkami. Jak widać z tabeli, położenie małych

próbek proszku (pastylek) we wnęce pomiarowej w zasadniczy sposób wpływa na amplitudę

sygnału EPR. Wpływ niedokładności ustawienia jest tym mniejszy im bardziej zbliżamy się do

położenia centralnego, chociaż i w tym przypadku niepewność położenia rzędu 1 mm generuje

2-3-procentowy błąd.
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Rozrzut wartości amplitudy centralnej lini sygnału EPR dla 12 kolejnych zapisów tej

samej próbki bez jej wyjmowania z wnęki pomiarowej wynosił ±0,5% (odchylenie

standardowe od wartości średniej; próbka napromieniona dawką 735 Gy).

Kolejną serię pomiarów wykonano dla próbek wypełniających praktycznie całą wnękę

pomiarową spektrometru (wysokość słupka proszku wynosiła 35 mm). Przy takiej geometrii

niwelujemy znaczną część efektów związanych z ustawieniem próbki we wnęce pomiarowej.

W tym przypadku największą amplitudę sygnału EPR stwierdzono dla ustawienia próbki na

wysokości 3 mm, a istotny wpływ zmiany położenia próbki występował dopiero przy

kilkumilimetrowej asymetrii jej położenia w stosunku do środka pola mikrofalowego. Dla tej

serii próbek sprawdzono powtarzalność zapisów przy wielokrotnym wyjmowaniu i wkładaniu

próbki do wnęki pomiarowej. Odchylenie standardowe amplitudy od wartości średniej ( la )

wynosiło w tym przypadku ± 1 % (dla 15 pomiarów).

Zależność amplitudy sygnału EPR od dawki, przy optymalnym ustawieniu próbki,

przedstawiono na rys.2. Jak widać, w badanym przedziale dawek zależność ta jest

prostoliniowa. Oczywiście zaprezentowane dane nie stanowią jeszcze krzywej wzorcowej. Jej

wykonanie przewidziane jest w dalszym terminie.

Kolejna seria badań dotyczyła wpływu czasu przechowywania próbek o wysokości 35

mm na wartość amplitudy sygnału EPR. Ich wyniki przedstawiono na rys.3. Pierwsze pomiary

wykonano po 21 dniach od napromienienia. Zaobserwowane w tej serii badań zjawisko

polegające na wzroście sygnału w pierwszym okresie pomiarowym (różne dla różnych dawek)

jest dość trudne do wytłumaczenia. Bazując na dotychczasowej wiedzy o procesach

radiacyjnych w alaninie trudno znaleźć fizyczną przyczynę, która mogłaby doprowadzić do tak

znaczącego wzrostu ilości centrów paramagnetycznych w próbce. Mało prawdopodobne jest

także, aby była to niestabilność pracy spektrometru (nie obserwowaliśmy podobnych efektów

w ciągu wielomiesięcznej pracy z pręcikami alaninowo-polimerowymi). Najbardziej

prawdopodobnym wytłumaczeniem jest uznanie tego za efekt przemieszczania się kryształków

alaniny podczas manualnych operacji z próbkami („utrząsanie" się proszku prowadzące do

wzrostu gęstości nasypowej próbki w centralnej części wnęki). Warto jednak zauważyć, że

niewielkie narosty sygnału EPR po napromienieniu obserwowali także inni badacze (prace

prezentowane na International Conference on Biodosimętry and 5th International Symposium

on EPR Dosimetry, Obninsk, 22-26 June 1998). Efekty były jednak mniej wyraźne, a poza tym

dotyczyły pastylek zawierających lepiszcze, w których można ewentualnie domniemywać

i i
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Rys.2. Zależność sygnału EPR od dawki proszku D,L-a-alaniny napromieniowanym w źródle
Co-60 (wysokość słupka proszku - 35 mm, pomiar 21 dni po napromieniowaniu).
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zachodzenie reakcji post-radiacyjnych. Ostatecznie sprawa zmian amplitudy sygnału EPR po

napromienieniu jest otwarta i w najbliższym czasie zostaną wykonane badania sprawdzające.

Podczas dalszego przechowywania próbek sygnały EPR były stabilne. Nie

uwidocznione na rys.3 pomiary po 395 dniach od napromieniowania wykazały identyczne

amplitudy sygnałów jak po 77 dniach. Jest to potwierdzeniem wyjątkowej stabilności

sygnałów napromienionej czystej DL-oc-alaniny. Cecha ta jest szczególnie istotna z punktu

widzenia archiwizacji dowodów potwierdzających wyniki pomiarów dozymetrycznych. Warto

podkreślić, że próbki były przechowywane w warunkach pokojowych, bez specjalnych

zabezpieczeń przed wpływami atmosferycznymi.

TABELA 2. Zależność amplitudy sygnału EPR D,L-a-alaniny od dawki promieniowania i
wysokości próbki, w przeliczeniu na 100 mg alaniny (obie próbki umieszczono centralnie).

Wysokość próbki

(mm)

4

35

Amplituda sygnału EPR/100 mg próbki

147 Gy

18,09

7,95

367,5 Gy

36,63

18,51

735 Gy

80,36

37,66

Porównanie zapisów sygnałów EPR dla tych samych próbek D,L-a-alaniny,

napromieniowanych w postaci proszku i mierzonych następnie w formie małych (wysokość

4 mm) lub większych (wysokość 35 mm) próbek o tej samej średnicy, ustawionych w każdym

przypadku na optymalnej wysokości w stosunku do środka pola mikrofalowego, wykazało

około dwukrotnie większą amplitudę sygnału pomiarowego, w przeliczeniu na 100 mg

alaniny, dla próbek o wysokości 4 mm, niż dla próbek o wysokości 35 mm. Obrazuje to

tabela 2. Powyższe dane liczbowe wskazują, że dobierając odpowiednio parametry,

szczególnie ustawienie próbki we wnęce pomiarowej, można uzyskać zadawalające wyniki dla

małych próbek, co w przypadku dozymetrów ma istotne znaczenie ekonomiczne

(oszczędność materiału).
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4. WNIOSKI

1. D,L-a-alanina może być z powodzeniem użyta jako dozymetr dużych (D > 100 Gy) dawek

promieniowania jonizującego zamiast znacznie droższej L-a-alaniny.

2. Odpowiednie ustawienie próbki we wnęce pomiarowej spektrometru EMS-104 ma bardzo

istotny wpływ na wielkość amplitudy sygnału pomiarowego napromienionej D,L-a-alaniny.

Efekt ten jest szczególnie ważny w przypadku próbek małych, nie wypełniających całej wnęki

mikrofalowej.

3. Sygnał EPR napromieniowanej mikrokrystalicznej D,L-o>alaniny jest proporcjonalny do

dawki promieniowania jonizującego i może służyć jako dozymetr tego promieniowania.

Stabilność sygnału w czasie przechowywania próbek po napromieniowaniu pozwala na

wykorzystanie D,L-ot-alaniny do celów archiwizacyjnych.

4. W przypadku stosowania alaniny w postaci proszku może ulegać zmianie położenie

krystalitów (podczas manualnych operacji z próbkami), co obniża dokładność pomiaru. Z tego

powodu, a także ze względów ekonomicznych, korzystniejsze wydaje się stosowanie próbek o

małej masie. Parametrem, na który trzeba wówczas zwracać szczególną uwagę jest

identyczność masy i ustawienia we wnęce.
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