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Përmbledhje
Në këtë punim jemi përqendruar në përdorimin e rrezatimit gama në trajtimin sanitar të ushqimeve dhe
sterilizimin e materialeve mjekësore, duke patur si qëllim kryesor uljen e ngarkesës totale mikrobike të
tyre.
Përcaktimi i dozës së përthithur është i një rëndësie të vecantë pasi është pikërisht kjo dozë shkaku i
fillimit të transformimeve kimike, fizike dhe biologjike që ndodhin në materialin e rrezatuar. Për këtë
arsye u përdor një sistem dozimetrik i përshtatshëm i përbërë nga pajisja rrezitëse, dozimetra të
kalibruar dhe paisjet matëse.
Pas kalibrimit të dozimetrave dhe studimit të njëtrajtshmërisë së dozës të përthithur u krye rrezitja e një
sërë mostrash me origjinë shtazore, bimore dhe mjekësore. Në trajtimin e mostrave ushqimore u
përcaktua doza D10 e cila zvogëlon me 90% ngarkesën mikrobike të tyre. Gjithashtu u përcaktuan dozat
e rritjes së jetëgjatësisë të disa frutave dhe perimeve si dhe dozat sterilizuese të një sërë materialesh
mjekësore. Ndër mostrat me origjinë bimore vlen të përmendet rrezitja e disa farave me qëllim
ndryshimin gjenetik të tyre.
Ndër rezultatet kryesore të punimit mund të përmendim: a- pasaktësia e matjes së dozës ≤ ±5%;
b- njëtrajtshmëria e dozës brenda vëllimit rrezitës varion nga (105÷ 118) % dhe fuqia mesatare e dozës
4.68 Gy/min; c- përsa i përket rrezatimit të mostrave ushqimore vihet re se me rritjen e dozës së
përthithur ulet ngarkesa totale mikrobike e cila në disa raste zvogëlohet deri në 4 rende; d- vlerat
teorike dhe ato eksperimentale të D10 kanë një përputhje mjaft të mirë; e- vihet re një rritje e
jetëgjatësisë së frutave dhe perimeve të rrezitura; f- materialet mjekësore të rrezitura dhe të kontrolluara
për sterilitet pas një viti rezultuan sterile; g- gjithashtu për një pjesë të materialeve të rrezitura u pa dhe
qëndrueshmëria ndaj mykut dhe rezultoi se ishin negative ndaj tij; i- në lidhje me farat e rrezitura u
vunë re disa ndryshime gjenetike.
Fjalë kyçe: rrezatimi gama, sistemi dozimetrik, doza, dozimetrat, teknika e rrezatimit, siguria
ushqimore, sterilizimi.
Fusha e studimit: Fizikë e zbatuar
Abstract
In this study we are concentrated in the use of gamma irradiation for food treatment and sterilization of
health care materials, in order to decrease their total microbial load.
Determination of absorbed dose is a very important parameter in radiation processing. This parameter
is the reason of chemical, physical and biological transformation in the irradiated material. For this
reason it was used a proper dosimeter system consisting of irradiation facility, calibrated dosimeters
and measuring devices.
After calibration of dosimeters and study of absorbed dose uniformity was carried out the radiation of
different animal, plant food and also health care materials. For food samples it was evaluated the dose
D10 that inactivates 90% of the total microbial load in them. As well it was determined the shelf - life
dose of some fruits and vegetables, including the sterilization doses of some health care materials.
Different seed samples were irradiated for genetic changes of them.
Some of the main results of our study are: a- accuracy of dose measurement ≤ ±5 %; b- dose uniformity
within the irradiated volume varies from 105 % to 118 % and the average dose rate 4.68 Gy/min; c- the
total microbial load in the food samples decrease with the increase of dose, in some cases it was seen a
microbial reduction of about 4 orders; d- theoretical and experimental values of D10 have a very good
accordance; e- it was observed an increase in the shelf-life of some irradiated fruits and vegetables;
f- irradiated health care materials, one year after irradiation resulted sterile; g- for some irradiated
health care materials it was carried out the test to mold and the result was negative; i- regarding the
irradiated seed samples it was noticed some genetic changes.
Key words: gamma irradiation, dosimetric system, dose, dosimeters, radiation technique, food safety,
sterilization.
Field of study: Applied physics
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PARATHËNIE
Punimi me temë “Përdorimi i rrezatimit jonizues në trajtimin sanitar të ushqimeve
dhe sterilizimin në mjekësi” i përket fushës së Fizikës Bërthamore të Aplikuar të
gërshetuar me atë të Biofizikës.
Rrezatimi jonizues është një teknologji që përdoret sot në fusha të ndryshme si në atë
të mjekësisë, të sigurisë ushqimore, të bujqësisë, të trashëgimisë kulturore etj.
Për përgatitjen e këtij punimi kam bashkëpunuar me Institutin e Fizikës Bërthamore
të Zbatuar, Institutin e Shëndetit Publik, Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe
Veterinarisë, Departamentin e Bioteknologjisë si dhe Institutin Kombëtar të Fizikës
dhe Inxhinierisë Bërthamore “Horia Hulubei” në Bukuresht, Rumani.
Përgatitja e punimit ka zgjatur për një periudhë prej 3 vjetësh. Fillimisht, krahas
literaturës ekzistuese u njoha dhe me punime të tjera të kohëve të fundit që lidheshin
me temën time të doktoraturës.
Pas studimit teorik zhvillova punën eksperimentale, punë e cila konsistoi në
kalibrimin e sistemit dozimetrik të përdorur dhe aplikimin e rrezatimit jonizues në
ushqime, mjekësi dhe bujqësi.
Rezultatet e arritura gjatë këtij punimi në sigurinë ushqimore, sterilizimin në mjekësi
dhe bujqësi krijojnë një alternativë mbi mundësinë e përdorimit të teknologjisë së
rrezatimit jonizues edhe në vendin tonë.
Fusha të tjera me interes praktik ku kjo teknologji mund të përdoret është në
konservimin e objekteve të artit, reduktimin e ngarkesës mikrobike në mbetjet
spitalore etj.
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HYRJE
Teknologjia e rrezatimit është sot një teknologji e mirëstabilizuar që kontribuon në
fusha të ndryshme të zhvillimit të ekonomisë. Duke patur parasysh numrin e madh të
fushave të përdorimit dhe të produkteve që trajtohen me rrezatim, kjo teknologji sa
vjen e zgjerohet.
Ndër aplikimet e kësaj teknologjie mund të përmendim: sterilizimin e materialeve
mjekësore, modifikimin radiacional të polimerëve, trajtimin e ushqimeve,
përmirsimin gjenetik e krijimin e mutantëve në fara të ndryshme, konservimin e
objekteve të artit etj [1]. Zbatime të reja të saj po ndjekin prirjet e përgjithshme të
zhvillimit teknologjik si krijimi i kompoziteve të ndryshme, nanoteknologjia dhe
mbrojtja e mjedisit.
Zhvillimin e teknologjisë së rrezatimit e tregon rritja e përdorimit të paisjeve
rrezatuese. Sot në botë mbi 200 paisje gama rrezatuese janë në përdorim në 55 vende.
120 prej këtyre paisjeve janë të instaluara në një sërë shtetesh të Europës dhe të
Amerikës së Veriut.
Përveç paisjeve gama rrezatuese vihet re një rritje e numrit të akseleratorëve me
elektrone. Rreth 1200 akseleratorë me elektrone janë në përdorim sot për qëllime të
ndryshme. Gjithashtu në sajë të elektroneve me energji të lartë, përdorimi i rrezatimit
X është bërë një mundësi reale.
Akseleratorët me elektrone përdoren kryesisht për sterilizimin e materialeve
mjekësore. Afërsisht 50% e tyre sterilizohen me rrezatim jonizues. Vlera totale e
përdorimit të akseleratorëve në BE për një vit vlerësohet rreth 1 miliard euro [2].
Sterilizimi me rrezatim është një teknologji e sigurt, e thjeshtë dhe me kosto të ulët.
Qindra paisje gama rrezatuese dhe akseleratorësh operojnë në këtë drejtim.
Sterilizimi me rrezatim jonizues ka një sërë përparësish në krahasim me metodat e
tjera sterilizuese [3].
Shiringat, dorezat, penjtë dhe veshjet kirurgjikale, shishet për bebe, farmaceutikatet
dhe produktet kozmetike sterilizohen me rrezatim. Më shumë se gjysma e materialeve
mjekësore që prodhohen në USA dhe Kanada sterilizohen me anën e rrezatimit gama.
Trajtimi sanitar i ushqimeve është një proçes tjetër i përdorimit të rrezatimit jonizues.
Ai po pranohet dukshëm në tregun ndërkombëtar, si një metodë efektive për të
siguruar cilësinë sanitare të ushqimeve me natyrë shtazore dhe trajtimin e frutave e
perimeve [4]. Ky proçes ka sot një tendencë në rritje. Mbi 60 lloje ushqimesh në më
shumë se 40 vende të botës trajtohen me rrezatim.
Trajtimi me rrezatim i ushqimeve mund të rrisë në mënyrë domethënëse sigurinë ndaj
mikrobeve të produktit që rrezatohet, si dhe jetëgjatësinë e tij [5]. Infektimi i
ushqimeve veçanërisht me bakterie është një nga problemet më serioze në shëndetin
publik pasi shkakton një sërë sëmundjesh. Sipas OBSH (Organizatës Botërore të
Shëndetësisë) sëmundjet infektive parazitare të shkaktuara nga ushqimet, janë nga
shkaqet më të shpeshta të vdekjeve në botë (rreth 35 %).

v

Kjo ka bërë që përdorimi i rrezatimit jonizues të aplikohet me sukses në një sërë
drejtimesh si: në kontrollin e infektimit nga insektet, në reduktimin e numrit të
mikroorganizmave patogjenë ose atyre që shkaktojnë prishjen e ushqimeve, në
vonimin ose eleminimin natyror të proçeseve biologjike si pjekja, mbirja e sythave në
perime të freskëta si edhe rritjen e jetëgjatësisë së tyre [6].
Si një metodë efektive për shkatërrimin e mikroorganizmave të dëmshme
mikrobiologjike në ushqime ky proçes konsiderohet tashmë i sigurtë dhe i
mirëprovuar [7].
Duke patur parasysh teknologjinë rrezatuese në dispozicion dhe dy drejtimet e
mësipërme si një mundësi aplikimi në vendin tonë e përqëndruam studimin tonë në
aplikimin e rrezatimit jonizues në trajtimin sanitar të ushqimeve dhe sterilizimin e
materialeve mjekësore.
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KAPITULLI 1
PAISJET RREZATUESE NË PROÇESET RREZITËSE
Rrezatimi jonizues përfshin rrezatimin gama (i çliruar nga izotopet radioaktive Co-60
dhe Cs-137), elektronet e gjeneruara nga akseleratorët dhe rrezet X të prodhuara nga
frenimi i elektroneve [8].
Gama rrezatimi, rrezatimi me elektrone dhe X kanë veti të ndryshme. Gjithashtu ata
paraqesin avantazhe dhe disavantazhe të ndryshme në përdorimet e tyre [9].
Paisjet rrezatuese mund të jenë specifike për një proçedurë të veçantë ose për disa
përdorime të ndryshme, si p.sh për trajtimin e ushqimeve, për sterilizimin dhe proçese
të tjera [4].
Paisjet e ndryshme rrezatuese dallojnë me njëra-tjetrën kryesisht nga:






fuqia e dozës dhe energjia e rrezatimit;
paisja mbajtëse e materialit që do të rrezitet (teknika e rrezitjes);
shfrytëzimi maksimal i energjisë së rrezatimit;
sigurimi i dozës optimale dhe njëtrajtshmërisë së saj në material;
siguria dhe lehtësia në operim etj [3], [10].

1.1 Paisjet gama rrezatuese
Një numër i madh paisjesh gama rrezatuese janë në përdorim për aplikime të
ndryshme industriale, kryesisht për sterilizimin e paisjeve mjekësore dhe për
rrezatimin e ushqimeve.
Përdorimi i burimeve gama ka ardhur vazhdimisht duke u rritur, që nga modifikimi
me rrezatim i polimerëve, sterilizimi i produkteve mjekësore deri tek rrezatimi i
ushqimeve si dhe aplikime të tjera [9].
Burimet më të përshtatshme gama rrezatuese në proçeset e sipër përmendura janë
Co-60 dhe Cs-137 për shkak të energjisë relativisht të lartë të rrezeve gama
(përkatësisht 1.27 MeV dhe 0.66 MeV) dhe periodës së gjysëmzbërthimit (30.1 vjet
për Cs-137 dhe 5.27 vjet për Co-60).
Ekzistojnë një sërë tipesh paisjesh gama rrezatuese të cilat dallohen nga njëra-tjetra
kryesisht prej aktivitetit të burimit të rrezatimit dhe mënyrës së lëvizjes së produktit
në fushën e rrezatimit.
Pjesët kryesore të një paisje gama rrezatuese (shih fig 1.1) janë:







dhoma e rrezatimit (pjesa më e rëndësishme e paisjes);
dhoma e ruajtjes së burimit (e lagësht ose e thatë);
mekanizmi i ngritjes së burimit;
konvejeri (transportuesi);
paneli komandues;
mbrojtja biologjike.
1

Figura 1.1 Pjesët kryesore të një paisje gama rrezatuese
Burimi mund të jetë ose në dhomën e rrezatimit (gjatë proçesit të rrezitjes së
produktit) ose në dhomën e ruajtjes (në përgjithësi e lokalizuar nën dhomën e
rrezatimit), e cila mund të jetë e thatë ose e lagësht. Në rastin e fundit si dhomë e tillë
përdoret një “pus” me ujë, me një trashësi të ujit të mjaftueshme për të siguruar një
nivel të lejueshëm rrezatimi mbi sipërfaqen e tij. Uji ka një sërë karakteristikash
pozitive: sigurohet lehtë, transparent, i qarkullueshëm për të larguar nxehtësinë e
nevojshme etj.
Materiali për rrezatim vendoset mbi konvejerin dhe lëviz në drejtim të dhomës së
rrezatimit. Në momentin që ai futet brenda saj, nëpërmjet mekanizmit të ngritjes së
burimit, ky i fundit del mbi ujë dhe fillon të rrezatojë materialin. Të gjithë proçedurat
e mësipërme kryhen nëpërmjet panelit komandues, i cili është i vendosur jashtë
dhomës së rrezatimit, i ndarë prej saj nëpërmjet mbrojtjes biologjike. Në përgjithësi
mbrojtja biologjike përbëhet nga mur betoni me një trashësi të mjaftueshme për të
zvogëluar rrezatimin që del nga burimi, në një nivel rrezatimi të afërt me atë të fonit
natyral. Muret prej betoni konstruktohen në formë labirinthesh që lejojnë lëvizjen e
produktit dhe reduktojnë në mënyrë të dukshme rrezatimin e shpërhapur.
Janë në përdorim disa tipe paisjesh gama rrezatuese. Disa prej tyre janë të vogla dhe
të përshtatshme për kërkim, kurse disa të tjera janë të mëdha dhe të përdorshme për
rrezitjen e qindra ton produkteve në ditë. Paisjet e vogla të përshtatshme për kërkim e
kanë dhomën e ruajtjes së burimit kryesisht të thatë. Në përgjithësi burimi ka formë
cilindrike [10], si në rastin e paisjes së instaluar në Institutin e Fizikës Bërthamore të
Zbatuar (IFBZ) e paraqitur në foton 1.1.

2

Foto 1.1 Paisja gama rrezitëse GU-3
Parimet bazë të projektimit për të gjitha paisjet rrezatuese (edhe për ato gama
rrezatuese) janë:
o sigurimi i një doze sa më uniforme në produktin që rrezitet;
o shfrytëzimi sa më i madh i energjisë së rrezatimit;
o lehtësi në operim dhe siguri të lartë [3].
Njëtrajtshmëria e dozës në një proçes rrezitjeje ndryshon sipas drejtimit transversal
(tërthor) dhe lateral (anësor) në produktin që rrezitet. Shpërndarja e dozës në thellësi
përcaktohet nga densiteti i produktit, trashësia, energjia e rrezatimit dhe lloji i tij. Kjo
shpërndarje mund të përmirsohet në mënyra të ndryshme (shih fig 1.2 dhe fig 1.3) si:
o rrezatimi i materialit nga dy ose më shumë anë;
o kalimi i shumëfishtë i materialit nën rrezatim;
o zvogëlimi i trashësisë së materialit që rrezitet etj.
Një gjë e tillë mund të përdoret edhe për shpërndarjen e dozës laterale.
Zona e rrezatimit

Burimi në formë pllake

Figura 1.2 Një mënyrë e rrezitjes dy faqëshe të materialit
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Burimi në
formë pllake

Zona e rrezatimit
Figura 1.3 Një mënyrë e rrezitjes me shumë kalime
Në rastin e një burimi cilindrik për të rritur njëtrajtshmërinë e shpërndarjes së dozës,
materiali rrezatohet duke u rrotulluar me kënde 90° pas çdo çereku të kohës totale të
rrezatimit (fig 1.4). Mënyrë tjetër për të arritur këtë gjë është dhe rrotullimi i
materialit sipas një boshti vertikal paralel me burimin (siç veprohet në rastin e burimit
GU-3).
Vlen të theksohet se teknikat që përdoren për të përmirsuar njëtrajtshmërinë e
shpërndarjes së dozës në materialin që rrezatohet janë të vlefshme dhe për një
shfrytëzim më të mirë të energjisë së rrezatimit.

Figura 1.4 Teknika e rrezitjes në njё burim gama cilindrik
Rendimenti i rrezitjes së produktit varet nga niveli i aktivitetit të burimit të rrezitjes.
Ai mund të ndryshojë nga disa dhjetra mijëra në disa milion Kyri. Aktiviteti i burimit
të instaluar në paisjen gama rrezatuese, gjithmonë duhet të jetë më i vogël sesa ai
maksimal për të cilin paisja është dizenjuar [3], [4].
Teknologjia e rrezatimit është një industri që operon në mënyrë të sigurt për më
shumë se 40 vjet në treg. Punonjësit që operojnë me këto paisje kanë një veshje
normale dhe veprojnë në përputhje me standardet e sigurisë. Këto standarde kanë
kërkesa bazë që duhet të plotësohen në të gjitha aktivitetet që përfshijnë ekspozimin
me rrezatim.
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Eksperienca në shumë vende ka treguar që paisjet rrezatuese dizenjohen dhe operojnë
në mënyrë të tillë që doza vjetore për punonjësit të jetë më e vogël se 5 mSv ndërsa
ekspozimi për publikun të jetë më i vogël se 1 mSv.
Ekzistojnë shumë metoda që përcaktojnë mbrojtjen nga rrezatimi. Rëndësi ka që pjesa
ku operohet deri tek burimi i rrezatimit të jetë e mbrojtur nga mure të trasha dhe
kalimi i personelit të bëhet nëpërmjet labirintheve, për të ulur rrezatimin e shpërhapur.
1.2 Akseleratorët e elektroneve
Përveç paisjeve gama rrezatuese, sot kanë marrë një përhapje mjaft të gjerë
akseleratorët e elektroneve, për shkak të rendimentit mjaft të lartë dhe kostos së ulët
në krahasim me paisjet e tjera në përdorim.
Akseleratorët e parë janë konstruktuar para 80 vitesh. Sot numri i tyre është rritur së
tepërmi. Një gjë e tillë është e lidhur me studimet e shumta eksperimentale dhe
përdorimet e tyre në degë të ndryshme të ekonomisë.
Aplikimi i parë i akseleratorëve ka qënë i lidhur ngushtë me fushën e fizikës
bërthamore. Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë krijoi mundësinë për rritjen e fushës së
përdorimit të tyre në drejtim të kimisë, mjekësisë dhe industrisë. Progresi në
zhvillimin e teknologjisë nënkupton, përveç rritjes së numrit të akseleratorëve, uljen e
kostos, përmasa të përshtatshme etj.
Një akselerator është një njësi efiçiente e dizenjuar për rrezitjen e një sërë materialesh
(fig 1.5).

Figura 1.5 Pamje skematike e akseleratorit të elektroneve
Komponentet kryesore të tij janë:


burimi i tensionit të lartë i cili ushqen disa aksesorë të akseleratorit që bëjnë të
mundur realizimin e një diference të madhe potenciali në skajet e tubit të
vakumit. Ky i fundit boshatiset nëpërmjet pompave të vakumit në një rend
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prej 133.3×10-5 Pa deri në 133.3×10-7 Pa. Në skajin e sipërm të tubit
ndodhet një filament metalik i cili lëshon elektrone në sajë të ngrohjes me
rrymë të ndryshueshme. Filamenti ka të njëjtin potencial me atë të skajit të
sipërm të tubit të vakumit;


përshpejtuesi i elektroneve, në të cilin elektronet e lëshuara nga filamenti
përshpejtohen brenda tubit të vakumit në sajë të fushës së fuqishme elektrike
të zbatuar në skajet e tij. Tufa e elektroneve me një diametër rreth 1 cm kalon
në pjesën fundore të tubit (e ashtuquajtur zbërthyes i elektroneve);



zbërthyesi i elektroneve i cili kryen zbërthimin e tufës së elektroneve. Kjo bën
të mundur rrezitjen e objekteve me përmasa të ndryshme;



pulti i komandimit i cili ka të gjitha pjesët e kontrollit për operimin manual
ose automatik të paisjes.

Akseleratorët e elektroneve që përdoren në proçeset e rrezatimit, bazuar në energjinë
e elektroneve klasifikohen në tre kategori:
1) me energji të ulët, që punojnë në diapazonin e energjisë nga (400÷700) keV.
Ata përdoren për rrezitjen e fletëve dhe tubave të hollë plastikë;
2) me energji mesatare (1÷5) MeV, që përdoren për modifikimin radiacional të
polimerëve me trashësi të mëdha, sterilizimin e materialeve mjekësore,
ushqimeve etj.
3) me energji të lartë (5÷10) MeV, që përdoren për rrezitjen e materialeve me
trashësi të mëdha, për sterilizimin e materialeve mjekësore, modifikimin e
produkteve plastike, dezinfektimin e ushqimeve, trajtimin e ujrave të ndotura
etj. Aktualisht në shumicën e vendeve të zhvilluara si akseleratorë me energji
të lartë ka gjetur përdorim aplikimi i akseleratorëve linearë (Linak). Në këta
akseleratorë, në proçesin e përshpejtimit të elektroneve, përdoret energjia e
mikrovalëve. Energjia e tyre është e rendit 10 MeV.
Duhet theksuar se akseleratorët linearë kërkojnë personel me kualifikim të
mire dhe kanë një harxhim të lartë të pjesëve të këmbimit, për shkak të
kompleksitetit të ndërtimit të tyre.
Edhe në akseleratorët e elektroneve, ashtu si edhe në burimet gama, shpërndarja e
dozës në sipërfaqe të objektit dhe në thellësi të tij ndryshon. Rrezitja e objektit në një
drejtim jepet në foto 1.2 ose fig 1.6.
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Foto 1.2

Tufa e skanuar
Materiali
Figura 1.6 Rrezitje në një drejtim i materialeve në akseleratorë

Doza relative (%)

Shpërndarja e dozës në thellësi të objektit gjatë rrezitjes, për një akselerator me
energji 10 MeV, është ajo e treguar në fig 1.7.

Thellësia e depërtimit në ujë
Figura 1.7 Shpërndarja e dozës në thellësi (në ujë) për një akselerator 10 MeV

7

Siç shihet nga fig 1.7, doza në thellësi ndryshon nga 100% në sipërfaqe të materialit,
afërsisht 130% në një thellësi të caktuar. Më tej me rritjen e thellësisë arrin deri në
0%.

Doza (kGy)

Përveç ndryshimit të shpërndarjes së dozës në thellësi, ndryshon edhe doza përgjatë
gjerësisë së materialit që rrezitet (fig 1.8). Nga figura shihet se me rritjen e gjerësisë
së materialit, përafërsisht 35 cm, doza fillon dhe bie në mënyrë të dukshme. Për këtë
arsye gjerësia e materialit merret e tillë që të jetë rreth 35 cm nga qendra e zbërthyesit
të elektroneve.

Gjerësia

Distanca (cm)
Figura 1.8

Shpërndarja e dozës përgjatë gjerësisë së objektit që rrezitet
(sipas drejtimit pingul me drejtimin e lëvizjes së materialit)

Në rastin kur gjerësia e materialit është më e madhe sesa 70 cm (si më sipër), për të
përmirësuar njëtrajtshmërinë e shpërndarjes së dozës përgjatë gjerësisë së objektit,
përdoret teknika e rrezitjes e treguar në foto 1.3 ose fig 1.9. Një teknikë e tillë realizon
rrezitjen e tij në dy drejtime.

Foto 1.3
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Zbërthyesi i tufës

Figura 1.9 Teknika e rrezitjes së objektit në dy drejtime
Parametrat kryesorë në një akselerator elektronesh janë energjia dhe rryma. Energjia
përcakton thellësinë e depërtimit në produktin që do të rrezatohet. Kjo thellësi është
në proporcion të drejtë me energjinë e elektroneve E (MeV) dhe invers proporcionale
me densitetin e produktit d (g/cm3), sipas formulës së mëposhtme:
Depërtueshmëria (cm) = (0.524E – 0.1337) / d

(1.1)

Rryma e tufës së elektroneve përcakton fuqinë e dozës [3].
1.3 Paisjet e rrezatimit X
Rrezet X lindin si rezultat i frenimit të elektroneve në shenjëza me densitet të madh.
Efekti i konvertimit të elektroneve në rreze X është zbuluar më shumë se 100 vjet më
parë. Që nga ky zbulim rrezet X kanë gjetur një aplikim të gjerë në mjekësi dhe në
industri për shkak të vetive të tyre specifike.
Rendimenti i konvertimit të elektroneve në rrezatim X është relativisht i ulët dhe varet
nga përbërja e materialit të shenjëzës dhe energjia e elektroneve. Aftësia e madhe
depërtuese e rrezeve X krijon mundësinë e rrezatimit të objekteve me trashësi të
mëdha. Efikasiteti i konvertimit dhe shpërndarja hapësinore e rrezatimit X janë
parametrat kryesorë të paisjes në një proçes rrezitës. Shenjëza duhet të jetë e tillë që të
përmbushë kushtet teknike dhe ekonomike.
Për elektrone me energji rreth 5 MeV, në kondita optimale vetëm 7.6% e tufës
elektroneve kthehen në rrezatim X. Megjithatë për disa aplikime në proçeset e
rrezatimit, rrezet X janë konkuruese me burimet gama (kontroll më i lehtë i rrezatimit,
siguri etj) [3].
Në dallim nga burimet gama, të cilët emetojnë fotone thuajse monoenergjitikë, ato të
rrezatimit X emetojnë fotone me një spektër energjitik të gjerë. Për të optimizuar
konditat e rrezatimit dhe llogaritur rendimentin, një sërë parametrash duhet të merren
parasysh si: densiteti dhe përmasat e produktit të paketuar, efiçenca e shfrytëzimit të
rrezatimit, doza dhe njëtrajtshmëria e saj [3]. Një skemë tipike e burimit me rrezatim
X është ajo e treguar në figurën 1.10.
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Akseleratori i
elektroneve
Konvertuesi
i rrezeve X
Rrezet X

Figura 1.10 Paraqitja skematike e konvertimit të elektroneve në rrezatim X
1.4 Ndërkrahasimi midis paisjeve rrezatuese
Burimet gama rrezatuese, ato me elektrone dhe rreze X përdoren në proçese të
ndryshme, kryesisht në trajtimin e ushqimeve dhe sterilizimin e materialeve
mjekësore, kozmetike, farmaceutike, veterinare etj. Të tre llojet e burimeve kanë
karakteristikë të përbashkët sepse bazohen në rrezatimin jonizues. Ato gjithashtu kanë
diferenca për sa i takon mënyrës së operimit, sistemit të sigurisë, transportit të
produktit etj.
Një karakteristikë dalluese e paisjeve gama rrezatuese (Co-60 dhe Cs-137) është që
paisja asnjëherë nuk mund të “fiket” pasi burimi vazhdimisht rrezaton. Rrezet gama
janë të preferueshme për shkak të aftësisë së madhe depërtuese të tyre në krahasim me
elektronet. Këto paisje përdoren për rrezatimin e produkteve me trashësi të madhe.
Një gjë e tillë mund të thuhet dhe për rrezatimin X. Vlen të theksohet se përdorimi i
paisjeve me rreze X është i kufizuar për shkak të kostos së tyre të lartë.
Burimet gama me Co-60 ndonëse janë më të preferuarit, kanë si disavantazh periodën
e vogël të gjysëmzbërthimit (5.27 vjet), në krahasim me Cs-137 (30.1 vjet). Kjo
kërkon rimbushje të herëpashershme të burimit të rrezatimit [6].
Në proçeset rrezitëse (trajtimi i ushqimeve, sterilizimi i materialeve mjekësore etj)
rrezatimi gama kërkon kohë më të gjatë rrezitjeje krahasuar me elektronet.
Fuqia e dozës në akseleratorë është rreth 4÷5 rende më e madhe se ajo në burimet
gama rrezatuese. Këto diferenca të mëdha në fuqitë e dozave mund të çojnë në disa
dallime të karakteristikave të materialit që rrezitet.
Akseleratorët janë më efiçientë në shfrytëzim meqenëse rrezatimi bie direkt mbi
produktin që rrezatohet dhe jo si në rastin e burimit gama i cili rrezaton në të gjitha
drejtimet. Kjo bën që një pjesë e energjisë së emetuar prej tij të mos përdoret.
Gjithashtu akseleratorët mund të vihen në punë sa herë që nevojitet. Nuk kërkojnë
rimbushje si në rastin e burimeve gama rrezatuese dhe nuk krijojnë mbetje
radioaktive.
Teknologjia e rrezatimit me elektrone është komplekse dhe si e tillë kërkon një staf të
kualifikuar.
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KAPITULLI 2
SISTEMET E DOZIMETRISË SË RREZATIMIT
2.1 Doza e rrezatimit dhe roli i saj në karakteristikat e materialit përfundimtar
Qëllimi kryesor i dozimetrisë është matja e dozës meqënëse ajo është parametri
themelor që përcakton cilësitë përfundimtare të materialit që rrezatohet.
Doza e përthithur ose shkurt doza përfaqëson sasinë e energjisë së përthithur në
njësinë e masës së materialit në pikën e interesuar. Ajo përcaktohet si energji mesatare
̅ e çliruar nga rrezatimi jonizues në një vëllim elementar, pjesëtuar me masën dm të
këtij vëllimi.
̅

(

)

Në situata praktike doza matet vetëm si vlerë mesatare, meqenëse vëllimi i masës dm
është relativisht i madh. Në përgjithësi nuk është e mundur të matet kjo madhësi në
mënyrë të saktë, në një vëllim shumë të vogël të materialit që rrezatohet [11].
Përcaktimi i saktë i dozës dhe i njëtrajtshmërisë së saj në objektin që rrezitet është
detyrë themelore e dozimetrisë së rrezatimit, e cila është e nevojshme si në paisjet
industriale rrezitëse ashtu dhe në paisjet kërkimore (laboratorët).
Një proçes tipik rrezatimi në përgjithësi mund të përcaktohet në këtë mënyrë:
Produkt + rrezatim → Produkt i përmirsuar
Ekzistojnë disa arsye për përdorimin e dozimetrisë në një proçes rrezatimi:


Doza është e lidhur me ndryshimet kimike, biologjike dhe fizike në një
produkt që rrezatohet. Këto ndryshime megjithëse të dëshirueshme dhe të
rëndësishme janë të vështira për t‟u matur. Nga ana tjetër doza është një
madhësi fizike “lehtësisht” e matshme.



Doza për një produkt që rrezitet është midis dy limiteve, të specifikuara si
Dmax dhe Dmin. Intervali (Dmin, Dmax) duhet të jetë brenda diapazonit të dozave
për të cilat karakteristikat e materialit përfundimtar plotësohen.



Dozimetria siguron lidhjen ndërmjet transferimit të informacionit nga një
laborator kërkimor në një paisje industriale dhe anasjelltas [12].

Doza është parametri i cili lidhet direkt me efektin e kërkuar në një material që
rrezatohet. Për këtë arsye matja e dozës dhe e shpërndarjes së saj përgjatë volumit të
materialit që rrezitet është tepër e rëndësishme [4], [13], [10].
Shpërndarja e dozës së përthithur karakterizohet me anë të njëtrajtshmërisë së saj, i
cili përcaktohet si raport i dozës maksimale me atë minimale (Dmax/Dmin) ose ndryshe
DUR (Dose Uniformity Ratio).
Është e nevojshme që të kemi njëtrajtshmëri sa më të mirë të dozës në materialin që
rrezatohet. Në studimet shkencore ky raport duhet të jetë afër njësisë. Kjo do të thotë
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që shpërndarja e dozës duhet të jetë sa më uniforme në vëllimin që rrezitet, në mënyrë
të tillë që rezultatet eksperimentale të mund të demostrojnë qartësisht lidhjen
dozë-efekt [10]. Në aplikimet industriale është i paevitueshëm një ndryshim i madh i
dozës (DUR>1).
DUR mund të jetë më i madh se 1, për shembull 1.5, 2 ose madje 3. Për të zvogluar
madhësinë DUR përdoren teknika të ndryshme rrezitjeje (rrezitje e shumëfishtë, me
rrotulim etj) [4].
Një parametër tjetër në proçeset rrezatuese është dhe DLR (Dose Limit Ratio) i cili
përcaktohet si raport i dozës maksimale limite me atë minimale limite
(Dmax limit/Dmin limit). (Dmin limit, Dmax limit) është intervali i dozave brenda të cilave
karakteristikat e materialit përfundimtar plotësohen. Kjo do të thotë që DUR duhet të
jetë më i vogël se DLR.
Nëse DUR është më e madhe se DLR, përpara se të kryhet proçesi rrezatues përkatës,
një ose më shumë parametra të proçesit kanë nevojë të “riparohen” për të zvogëluar
DUR [10]. Fatmirësisht për një numër të madh produktesh, ka një interval te gjerë
dozash që janë të pranueshme për të arritur efektin e dëshiruar në cilësinë e produktit
përfundimtar.
2.2 Sistemet dozimetrike dhe tipet e tyre
Doza e përthithur është e nevojshme të matet në çdo proçes rrezatimi. Për matjen e saj
janë përdorur e zhvilluar një sërë sistemesh dozimetrikë.
Matja e dozës është e një rëndësie të veçantë sidomos në proçeset radiacionale,
mbrojtjen nga rrezatimi dhe në mjekësi. Ajo është vendimtare meqenëse garanton
realizimin me sukses të proçesit të rrezatimit.
Zgjedhja e një sistemi dozimetrik të përshtatshëm varet nga matja aktuale që do të
kryhet. Për një sistem dozimetrik duhet të merren në konsideratë një sërë
karakteristikash si: saktësia dhe riprodhueshmëria, diapazoni i dozës dhe i fuqisë së
saj, energjia e rrezatimit, efektet mjedisore, stabiliteti përpara, gjatë dhe pas
rrezatimit, metoda e vlerësimit të dozës etj.
Një sistem dozimetrik përbëhet nga këto pjesë kryesore:




burimi rrezitës;
dozimetri;
instrumentat matës të efektit (jehonës ose përgjigjes) që shkakton rrezatimi
në dozimetër.

Një dozimetri e besueshme kërkon njohuri mbi nivelin e saktësisë dhe preçizionit të
sistemit dozimetrik të përdorur [14]. Sistemet dozimetrikë, në bazë të saktësisë dhe të
fushës së përdorimit, mund të klasifikohen si absolut dhe jo absolut.
Një sistem konsiderohet si absolut nëse ai përdoret për matjen e dozës pa nevojën e
kalibrimit të dozimetrit. Sistemet e tjerë që për matjen e dozës kanë nevojë të
kalibrohen me anën një sistemi absolut, për të njëjtat kondita rrezatimi (burim rrezitës,
temperaturë, presion, lagështi etj), quhen sisteme jo absolut [11]. Gjithashtu, bazuar
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në kualitetin dhe fushën e përdorimit të tyre, sistemet dozimetrikë ashtu si dhe
dozimetrat ndahen në katër grupe kryesore:
1)
2)
3)
4)

Sisteme (dozimetra) standardë primarë
Sisteme (dozimetra) standardë reference
Sisteme (dozimetra) standardë të transferueshëm
Sisteme (dozimetra) rutinë.

Sistemet (dozimetrat) standardë primarë janë të kualitetit më të lartë metrologjik dhe
mbahen në laboratorë standardë kombëtar për kalibrimin e fushave të rrezatimit
(dozimetri kalorimetrik dhe kamera e jonizimit).
Sistemet (dozimetrat) standardë të referencës (Frike, Alaninë, Etanol-klorbenzen ose
ndryshe ECB, dikromat etj) janë të një kualiteti të lartë metrologjik që përdoren për
kalibrimin e dozimetrave rutinë.
Sistemet (dozimetrat) standardë të transferueshëm janë sisteme standardë të
referencës që mund të transportohen dhe të përdoren për ndërkrahasimin midis
laboratorëve apo impianteve të ndryshme si dhe midis paisjeve të ndryshme rrezitëse
apo laboratorëve standardë.
Sistemet (dozimetrat) rutinë (film, Perspeks, ECB etj) quhen ato sisteme (dozimetra)
kalibrimi i të cilëve kryhet me anën e sistemeve (dozimetrave) standardë [15], [16].
2.3 Tipet e ndryshëm të dozimetrave dhe pasaktësitë e tyre
Dozimetria është baza e proçedurës së kontrollit të proçeseve të ndryshme rrezatuese
si sterilizimi, modifikimi i polimerëve, trajtimi i ushqimeve etj. Kur parametrat e
proçesit të rrezitjes ndryshojnë, po ashtu ndryshon edhe doza e rrezatimit e cila duhet
të vlerësohet. Për vlerësimin e dozës përdoren dozimetrat si pjesa më kryesore e një
sistemi dozimetrik.
Në parim si dozimetër mund të shërbejë çdo material që ndryshon vetitë e tij gjatë
ekspozimit në një fushë rrezatimi. Megjithatë si të tillë mund të përdoren vetëm ata, të
cilëve u njihen një sërë karakteristikash si:





ndjeshmëria apo kurba e kalibrimit;
kufijtë e saktësisë dhe preçizioni për doza të ndryshme;
ndikimet që sjellin faktorë të jashtëm mjedisorë si temperatura para, gjatë dhe
pas rrezitjes, lagështia, drita, presioni etj;
efektet e fuqisë së dozës etj [11].

Gjithashtu krahas sa më sipër, gjatë zgjedhjes së një dozimetri, duhet të merret në
konsideratë që:
 dozimetri të jetë i përshtatshëm për të matur doza në diapazonin dhe saktësinë
që kërkon proçesi i rrezitjes;
 kalibrimi i dozimetrit, nëse është e nevojshme, duhet të bëhet me sisteme
standardë (mundësisht primarë);
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 dozimetri duhet të jetë sa më i thjeshtë në përdorim dhe me kosto sa më të
ulët;
 lidhja ndërmjet dozës dhe tregimeve (jehonës) të dozimetrit mundësisht të jetë
lineare;
 vetitë absorbuese të dozimetrit të jenë sa më afër me ato të materialit që do të
rrezitet, me qëllim që të mos fusim korrigjime për dozën e përthithur në
material, krahasuar me dozën në dozimetër;
 dozimetri duhet të jetë i qëndrueshëm nga ana fizike si dhe të ruajë
informacionin pas rrezatimit për një kohë sa më të gjatë;
 jehona e dozimetrit duhet të jetë mundësisht e pavarur nga faktorët mjedisorë
dhe fuqia e dozës [17], [18].
2.3.1 Tipet e dozimetrave
Me kalimin e kohës janë zhvilluar shumë sisteme dozimetrikë, si për aplikime
specifike ashtu dhe për përmirësim të tipeve ekzistuese. Përmirësimi nënkupton: më
saktësi, më besueshmëri, lehtësi në përdorim, kosto më të ulët etj. Për rrjedhojë sot ka
shumë sisteme dozimetrash, megjithatë asnjëri prej tyre nuk është ideal për të gjitha
aplikimet. Sistemi dozimetrik duhet të ketë:







diapazon të përdorshëm dozash i përshtatshëm për proçese të ndryshme
rrezitëse;
lehtësi në kalibrim;
ndryshim të kufizuar në jehonë me ndryshimin e kushteve mjedisore (dritë,
temperaturë, lagështirë) ose lehtësi në korrigjim;
ndryshim të parëndësishëm në jehonë brenda diapazonit të pritur të fuqisë së
dozës;
pasaktësi totale 8% ose më të mirë;
kosto të ulët etj [10].

Në proçeset e ndryshme rrezitëse, diapazoni i dozave që përdoren varion nga
(0.01÷100) kGy e më tej. Është e kuptueshme që një diapazon i tillë dozash nuk mund
të mbulohet nga një dozimetër i vetëm. Dozimetrat qofshin standardë apo rutinë janë
të përdorshëm në diapazone të ndryshme dozash siç tregohet në tabelën 2.1.
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Tabela 2.1 Diapazonet e pёrdorshme tё dozave pёr dozimetra tё ndryshёm

Më poshtë po përmendim shkurtimisht disa nga tipet e ndryshëm të dozimetrave.
Dozimetrat standardë primarë
o Kamera e jonizimit
Është një sistem absolut për matjen e ekspozimit në burimet gama. Ato janë më të
thjeshtat ndër dedektorët me gaz. Shumica e tyre ndërtohen në mënyrë të tillë që për
nga vetitë përthithëse të jenë ekuivalentë me ajrin. Të ndërtuara në këtë mënyrë
kamerat e jonizimit janë i vetmi dozimetër që përdoren për të matur në mënyrë
absolute ekspozimin.
Duke zgjedhur materialin e mureve, përmasat dhe formën gjeometrike të
përshtatshme, mund të arrihet të ndërtohen kamera jonizimi me ndjeshmëri,
efektivitet, saktësi dhe preçizion pothuaj të pranueshëm në çdo proçes rrezitjeje. Për
kamerat me vëllim të vogël saktësia arrin deri në ± 2% [13].
o Kalorimetri
Kalorimetria është metoda më e përshtatshme dozimetrike për matjen direkte të dozës
së përthithur. Si dozimetër në këtë metodë përdoret kalorimetri. Ai mat sasinë e
nxehtësisë që bie mbi të si rezultat i rrezatimit.
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Duke njohur masën e kalorimetrit, nxehtësinë specifike të tij dhe ndryshimin e
temperaturës para dhe pas rrezatimit mund të gjejmë lehtësisht dozën e përthithur.
Sensorët për matjen e temperaturës dhe paisjet matëse të saj janë të kalibruara me
saktësi.
Kalorimetrat janë disa tipesh, me grafit, me ujë dhe me polistiren. Në këto kalorimetra
preçizioni dhe saktësia janë ± 2% dhe ± 3%. Ato janë dozimetra absolutë dhe mund të
përdoren për kalibrimin e dozimetrave të tjerë. Dozimetrat kalorimetrikë përdoren
kryesisht në akseleratorët e elektroneve.
Dozimetrat standardë të referencës
o Dozimetri Frike
Dozimetri Frike (i quajtur ndryshe dozimetri me ferrosulfat) bazohet në proçesin e
oksidimit të joneve ferror në jone ferrik. Ai përdoret për matjen e dozave të ulëta
(40÷400) Gy. Saktësia është rreth ± 2%. Ky tip dozimetri është ekuivalent me ujin
dhe si i tillë është i përshtatshëm për rrezitjen e materialeve biologjikë që kanë
përqindje të lartë uji në përbërjen e tyre. Ai është shumë i ndjeshëm ndaj papastërtive,
veçanërisht atyre organike. Meqënëse është i thjeshtë në përdorim, ky dozimetër
përdoret për kalibrimin e dozimetrave rutinë [14].
o Dozimetri Alaninë
Një tip tjetër dozimetri reference është dozimetri Alaninë. Ai siguron një mënyrë të
besueshme për matjen e dozës e cila bazohet në gjenerimin e radikaleve specifikë të
qëndrueshëm në alaninën kristaline, si rezultat i rrezatimit. Energjia e përthithur ruhet
në këto radikale të lira dhe përqendrimi i tyre mund të matet nëpërmjet
spektrometrave EPR (Electron Paramagnetic Resonance). Proçedura e matjes është pa
shkatërrim, kështu që dozimetri Alaninë mund të ruajë informacionin. Ai zakonisht
është në formë tablete, shufre ose fije dhe mund të përdoret për të matur doza në
diapazonin (1÷ 105) Gy.
o Dozimetri Dikromat
Ky dozimetër siguron një mënyrë të besueshme të matjes së dozës. Ai bazohet në
proçesin e reduktimit të joneve dikromat në jone kromikë në një solucion acidi, si
rezultat i rrezatimit. Dozimetri përmban dikromat kaliumi dhe dikromat argjendi në
një solucion të acidit perklorik. Ai është i aplikueshëm për diapazonin e dozave
(2÷50) kGy.
o Dozimetri ECB
Ky tip dozimetri është përgatitur nga Dvornik dhe bashkëpunëtorët e tij në vitin 1966.
Ai është një solucion i ajrosur i monoklorbenzenit. Përqendrimi i këtij të fundit mund
të ndryshojë nga (4†40) % për t‟u përshtatur me karakteristikat e materialit që rrezitet.
Sipas rekomandimeve të ANEA-s (Agjensia Ndёrkombёtare e Energjisё Atomike) si
standard përdoret solucioni që përmban: 24% volum monoklorbenzen, 4% volum ujë
tre herë distile, 0.04 % volum açeton, 0.04 % volum benzen dhe 71.92 % volum alkol
etilik. Alkoli etilik, açetoni dhe uji shtohen në solucion, kryesisht që të stabilizojnë
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atomet klor dhe të ndihmojnë transformimin e tyre në jone klor. Ndryshimi i
përmbajtjes së ujit në solucionin dozimetrik me 1%, sjell ndryshime të papërfillshme.
Për vlerësimin e dozës së përthithur shërben matja e përqendrimit të acidit klorhidrik.
Për një diapazon të gjerë dozash (0.1÷100) kGy ka një lidhje lineare midis dozës dhe
përqendrimit të acidit klorhidrik të formuar.
Dozimetrat rutinë
Quhen ato dozimetra kalibrimi i të cilëve bëhet me dozimetra standard. Disa nga
kriteret kryesore në përzgjedhjen e tyre janë:
-

stabiliteti dhe përsëritshmëria;
lehtësia në kalibrim;
thjeshtësia në përdorim;
kosto e ulët;
mundësia për të kontrolluar dhe korrigjuar jehonën e dozimetrit për gabimet
sistematike si p.sh ato të shkaktuara nga lagështia, temperatura, drita etj;
varësia e jehonës së dozimetrit nga fuqia e dozës ose njohja e kësaj varësie;
ruajtja e informacionit para dhe pas rrezitjes ose njohja e ndryshimeve të
mundshme;
rezistenca ndaj dëmtimeve gjatë ruajtjes dhe përdorimit;
koha e vogël e leximit dhe interpretimit të jehonës së dozimetrit;
varësia, mundësisht lineare midis dozës dhe jehonës së dozimetrit [11], [19].

Ndër tipet kryesorë të dozimetrave rutinë mund të përmendim dozimetrin ECB (kur ai
vlerësohet nëpërmjet oshilometrisë), dozimetrat film, Perspeks etj. Funksioni kryesor i
tyre është kontrolli i proçesit gjatë rrezatimit. Meqenëse zënë vëllim të vogël, ata
mund të përdoren me sukses për matjen e shpërndarjes së dozës në materialin që
rrezitet.
Në dozimetrat film dhe ato Perspeks, matja e dozës bazohet në ndryshimin e
absorbimit optik të tyre si rezultat i rrezatimit. Ndonëse aplikimi korrekt i tyre kërkon
kontrollin e kushteve mjedisore (për shkak se jehona e tyre ndikohet nga faktorët
mjedisorë), ato përdoren gjerësisht si në proçeset e rrezatimit gama dhe në ato me
elektrone. Diapazoni i dozave ku ato aplikohen është (1÷105) Gy. Megjithëse nuk
kanë atë shkallë saktësie dhe riprodhueshmërie si dozimetrat standardë, në përgjithësi
janë shumë më praktikë në përdorimin e përditshëm.
2.3.2 Pasaktësia në dozimetri
Rezultati i një matjeje është vetëm një vlerësim i përafërt i vlerës së matur. Kjo vlerë
është e kompletuar vetëm nëse shoqërohet nga vlerësimi i pasaktësisë së saj.
Siç theksohet në [20] kur raportohet rezultati i matjes së një madhësie fizike, është e
detyrueshme që disa indikatorë sasiorë të cilësisë së rezultatit, të jepen me qëllim që
personi që e përdor atë të mund të vlerësojë besueshmërinë e tij. Pa këto indikacione,
rezultatet e matjes nuk mund të krahasohen, ose midis tyre ose me vlera reference që
jepen në një standard. Për rrjedhojë është e nevojshme që të ketë një proçedurë që
mund të implementohet pa vështirësi dhe të jetë lehtësisht e kuptueshme për të
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karakterizuar kualitetin e rezultatit të një matjeje. Kjo do të thotë që të shprehet dhe të
vlerësohet pasaktësia e saj.
Pasaktësia në një matje është një fakt i pashmangshëm. Burimet e pasaktësisë duhet të
identifikohen dhe efektet e tyre të minimizohen sa më shumë të jetë e mundur. Për të
provuar saktësinë e matjes së një madhësie fizike (p.sh dozës), është e nevojshme që
fillimisht të identifikohen dhe më pas të përcaktohen nga ana sasiore të gjithë burimet
e mundshme të pasaktësisë. Për këtë gjë duhet marrë në konsideratë plotësisht çdo hap
në proçesin e kalibrimit dhe përdorimit të një sistemi dozimetrik.
Pasaktësia e lidhur me matjen e dozës duhet të llogaritet duke kombinuar
kompomentet e pasaktësive. Filozofia e përdorur qëndron në faktin që çdo
komponenteje të pasaktësisë t‟i atribuohet një devijim standard, i njohur si pasaktësi
standarde. Janë këto pasaktësi që pastaj kombinohen për të marrë pasaktësinë totale.
Duke u mbështetur në metodën e tyre të vlerësimit, pasaktësia mund të ndahet në dy
kategori A dhe B:
 Tipi A janë ato pasaktësi që vlerësohen nga analizat statistikore të një sërë
matjesh. Këto pasaktësi quhen ndryshe dhe të rastit
 Tipi B janë ato pasaktësi që nuk mund të vlerësohen nëpërmjet të dhënave
statistikore, si p.sh gabimet të shkaktuara nga lagështia, temperatura, drita,
instrumenti matës etj. Ato quhen ndryshe jo të rastit ose sistematike.
Pasaktësia totale u, jepet si rrënja katrore e shumatores së katrorëve të komponenteve
individuale të pasaktësive ui [4], [21].
u= √∑ (

)

(2.2)

2.4 Roli i faktorëve të ndryshëm në performancën e sistemit dozimetrik
Një sërë faktorësh mjedisorë si: temperatura gjatë dhe pas rrezatimit, fuqia e dozës,
lagështira relative dhe përmbajtja e oksigjenit mund të influencojnë në jehonën e
dozimetrit. Megjithëse efektet e faktorëve të mësipërm janë studiuar gjerësisht, është
e vështirë të vlerësohet efekti tërësor i tyre në pasaktësinë e matjes së dozës. Në rastin
e një sistemi të ri dozimetrik është e rëndësishme që të njihet efekti i çdo lloj
influence. Dozimetrat duhet të zgjidhen në mënyrë të tillë që të minimizojnë faktorët e
ndryshëm mjedisorë ku ato do të përdoren.
Jehona e shumicës së dozimetrave standardë të referencës dhe atyre rutinë
influencohet nga temperatura e rrezatimit. Shumica e dozimetrave kimikë si Frike,
dikromat etj kanë një koefiçient të vogël negativ të temperaturës, ndërsa dozimetri
EPR ka një koefiçient pozitiv të vogël temperature.
Kur dozimetrat përdoren për matje në një mjedis ku temperatura e rrezatimit nuk
është konstante, temperatura mesatare duhet të vlerësohet dhe faktori i korrigjimit për
të duhet të aplikohet.
Një sërë dozimetrash rutinë mund të influencohen jo vetëm nga temperatura gjatë
rrezatimit por gjithashtu dhe nga ajo pas rrezatimit. Si të tillë mund të përmendim
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dozimetrat film. Të gjithë keta dozimetra e zhvillojnë ngjyrën e tyre përfundimtare
disa orë pas rrezitjes. Një ngrohje e dozimetrit prej pesë minutash në 60°C është e
mjaftueshme për stabilizimin e ngjyrës. Jehona e dozimetrit film mund të influencohet
edhe nga fuqia e dozës. Kjo lidhet me depërtimin e oksigjenit në materialin e
dozimetrit gjatë proçesit të rrezitjes.
Në rastin e akseleratorëve me elektrone ku fuqia e dozës është e madhe, depërtimi i
oksigjenit në materialin e dozimetrit është më i vogël sesa në burimet gama, sidomos
në ato me aktivitet të ulët.
Dozimetrat film janë të ndjeshëm ndaj dritës, sidomos në gjatësitë e valës së
rrezatimit ultraviolet, prandaj këto kërkojnë një paketim që i mbron nga drita gjatë
ruajtjes. Disa prej këtyre tipe dozimetrash kërkojnë vendosjen e filtrave përthithës
ultraviolet në të gjithë hapësirën ku dozimetri ndodhet jashtë paketimit mbrojtës [22].
2.5 Mënyrat e kalibrimit të dozimetrave
Proçesi i kalibrimit konsiston në matjen e jehonës së dozimetrit për një diapazon të
njohur dozash dhe kushtesh të mirëpërcaktuara.
Siç e kemi theksuar një sistem konsiderohet si absolut nëse ai përdoret për matjen e
dozës pa nevojën e kalibrimit të dozimetrit. Në këtë rast paisja matëse mat direkt
dozën ose një madhësi e cila lidhet me të me anën e një ekuacioni të njohur. Në rastin
e sistemeve të tjerë (jo absolutë) është i nevojshëm kalibrimi i tyre (dhe i dozimetrave
që ata përdorin) me anën e një sistemi absolut, mundësisht për të njëjtat kondita
rrezatimi.
Kalibrimi i një sistemi dozimetrik përfshin kalibrimin e dozimetrave (kurbën e
kalibrimit) si dhe kalibrimin e paisjeve matëse. Objekti i tij është përcaktimi i lidhjes
midis jehonës së dozimetrit dhe dozës që ai ka marrë [23].
Jehona e dozimetrit mund të ndikohet jo vetëm nga tipi i rrezatimit por dhe nga
efektet mjedisore si: temperatura para, gjatë dhe pas rrezitjes, fuqia e dozës, lagështia
etj. Për të kufizuar gabimet për shkak të këtyre efekteve, është e nevojshme që
kalibrimi të bëhet në kushte sa më afër që të jetë e mundur me ato që përdoren gjatë
matjeve normale të dozës [11].
Në rastin e dozimetrave të referencës janë të përcaktuara qartë korrigjimet në jehonën
e dozimetrit që mund të vinë si rezultat i efekteve mjedisore. Për arsye se jehona e
dozimetrave rutinë nuk është e lehtë që të korrigjohet për ndryshime të faktorëve
mjedisorë, atëherë këta dozimetra është mirë të kalibrohen në kushtet ku ato përdoren
[23]. Ka dy mënyra kryesore për të arritur këtë gjë, të cilat kanë avantazhet dhe
disavantazhet e tyre:
2.5.1 Kalibrimi në paisjen rrezatuese
Metoda më e mirë për të marrë në konsideratë influencën e të gjithë faktorëve
mjedisorë është kalibrimi i dozimetrave rutinë në paisjen rrezatuese që do të përdoret.
Një mënyrë për arritjen e kësaj është rrezitja e dozimetrave rutinë së bashku me ato të
referencës.
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Për t‟u siguruar që të dy tipet e dozimetrave kanë marrë të njëjtën dozë, ata rrezatohen
në një fantomë kalibruese. Fantoma është e përbërë nga mure që kanë pothuajse të
njëjtën aftësi përthithëse të rrezatimit dhe densitet të njëjtë me atë të dozimetrave.
Fantoma e kalibrimit për nga madhësia duhet të jetë e tillë që dozimetrat e vendosur
në të, të mos mbulojnë njëri- tjetrin, por jo aq e madhe sa të fusë gabime për shkak të
jo njëtrajtshmërisë së dozës përgjatë fushës së rrezatimit [23]. Si material për muret e
fantomës zakonisht rekomandohet polistireni ose plastika të ngjashme me të,
rezistente ndaj rrezatimit, me trashësi (5÷8) mm. Rritja e trashësisë së mureve tej
kësaj vlere mund të krijojë gradient doze brenda në fantomë për shkak të dobësimit të
rrezatimit. Në mënyrë të ngjashme, përmasat e materialit të dozimetrit nuk duhet të
jenë shumë të mëdha për shkak të gradientit të dozës brenda vëllimit të dozimetrit.
2.5.2 Kalibrimi në një laborator kalibrues
Kjo metodë përfshin rrezatimin e dozimetrave që do të kalibrohen dhe atyre të
referencës në një paisje rrezitëse të standardizuar ku faktorët temperaturë, lagështi,
fuqia e dozës etj janë konstante.
Metoda në fjalë ka të bëjë, përveç rrezitjes së dozimetrave rutinë dhe të referencës në
një laborator kalibrues edhe me verifikimin e kalibrimit në impiantin rrezitës. Kjo
bëhet për arsye se përdorimi i dozimetrave rutinë në kushtet e paisjes rrezitëse mund
të fusë pasaktësi që është vështirë të përcaktohen nga ana sasiore [21].
Dozimetrat rutinë dhe të referencës rreziten në laboratorin kalibrues me doza të
njohura duke bërë kujdes që të dy llojet e dozimetrave të marrin të njëjtën dozë. Më
pas ndërtohet kurba e kalibrimit dhe më tej bëhet verifikimi ose kontrolli i kurbës së
kalibrimit në impiantin aktual rrezitës. Pa këtë verifikim gabimet sistematike që
shkaktohen nga efektet mjedisore nuk mund të gjurmohen.
Vlen të theksohet se transporti i dozimetrave nga impianti kalibrues në atë rrezitës,
potencialisht mund të fusë gabime të rëndësishme (p.sh në rastin kur dozimetrat
vonohen dhe gjatë kësaj kohe ka ndryshime ekstreme të temperaturës apo lagështirës).
Duke patur parasysh sa mё sipёr, ёshtё i nevojshёm verifikimi i kalibrimit tё kryer nё
impiantin kalibrues. Ai realizohet duke rrezitur nё impiantin rrezitёs (minimumi pёr
tre doza brenda diapazonit kalibrues tё dozave) dozimetra rutinё dhe tё referencёs.
Krahasohet doza e llogaritur sipas kurbёs sё kalibrimit (pёr dozimetrat rutinё) me
dozёn e marrё nga dozimetrat e referencёs. Nёse diferenca ёshtё mё e vogёl sё 5%
nuk bёhet asnjё lloj korrigjimi. Kur kjo diferencё ёshtё mё e madhe, atёherё mund tё
dyshojmё pёr prezencёn e ndonjё gabimi diku nё proçedurё ose pёr shkak tё
ndryshimit tё kushteve. Nёse bёhet ndonjё korrigjim pёr tё sjellё dozat e llogaritura
nga dozimetrat rutinё nё ato tё referencёs, duhet tё konsiderohet fakti qё diferenca
midis tyre tё jetё konstante gjatё gjithё diapazonit tё dozave. Nё rast tё kundёrt
korrigjimi nuk mund tё zbatohet.
Nё pёrgjithёsi kalibrimi i dozimetrave duhet tё verifikohet periodikisht pёr tё provuar
vlefshmёrinё e kurbёs sё kalibrimit. Zakonisht frekuenca e kalibrimit ёshtё njё herё
nё vit [21], [24].
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2.6 Kurba e kalibrimit dhe njëtrajtshmëria në vëllimin e rrezitjes
Kurba e kalibrimit përfaqëson lidhjen midis jehonës së dozimetrit dhe dozës së
përthithur prej tij. Kuptohet që është me interes që lidhja e mësipërme të jetë
mundësisht lineare, pasi në këtë rast mjafton vetëm një dozë ose e shumta dy. Vetëm
një numër shumë i vogël dozimetrash shfaqin një lidhje strikt lineare midis jehonës së
dozimetrit dhe dozës së përthithur. Kjo do të thotë që për shumicën e dozimetrave
duhet të përdoret një numër i caktuar dozash i cili përcaktohet nga diapazoni i tyre
[23]. Si rregull numri i dozave pёrcaktohet nga njё madhёsi e cila pёr diapazonin e
zgjedhur tё dozave, llogaritet nga shprehja:
(

)

Nёqoftёse Q<1 numri minimal i dozave qё do tё pёrdoren ёshtё 4. Kur Q>1, llogaritet
produkti 5×Q dhe gjendet vlera e numrit tё plotё mё tё afёrt, e cila paraqet numrin
minimal tё dozave qё do tё pёrdoren.
Forma specifike matematike që shprehet sipas D = f (jehonës) zgjidhet e tillë që të
përfaqësojë sa më mirë lidhjen e vrojtuar. Në shumicën e rasteve si i tillë përdoret një
ekuacion polinomial por mund të përdoren dhe funksione të tjera si ai eksponencial.
Ky funksion kalibrues nuk mund të ekstrapolohet jashtë intervalit të dozave për të
cilat ai është ndërtuar [21].
Si rregull duhet që të përdoren disa dozimetra për një dozë të zgjedhur. Kjo bëhet me
qëllim që të kryhet një analizë statistike për të dhënat e kalibrimit. Për çdo dozë të
marrë për ndërtimin e kurbës së kalibrimit duhet të përdoret i njëjti numër
dozimetrash. Pavarësisht nga lloji i rrezatimit jonizues (gama apo elektrone), efekti që
ai shkakton varet kryesisht nga doza e rrezatimit e për rrjedhojё dhe nga
njëtrajtshmëria e rrezitjes DUR. Ky fakt tregon që problemi kryesor në një proçes
rrezitjeje ështё matja sa më e saktë e dozës dhe përcaktimi i njëtrajtshmërisë së saj në
materialin që rrezitet.
Vlerësimi i dozës apo i njëtrajtshmërisë së saj me anën e llogaritjeve është tepër i
vështirë për shkak të formës së komplikuar gjeometrike të materialeve që rreziten
[25]. Një rrugë komode për kapërcimin e këtyre vështirësive është ajo eksperimentale,
e cila konsiston në matjen e dozës me anën e dozimetrave të kalibruar.
Gjatë rrezitjes së një materiali është i rëndësishëm lokalizimi i zonave të dozës
maksimale dhe minimale. Një gjë e tillë bëhet duke zëvëndësuar materialin real me
një material reference. Materiali i referencës zgjidhet i tillë që përbërja dhe densiteti
të jenë të përafërt me atë të produktit real. Brenda tij futen dozimetra, sa më shumë të
jetë e mundur, për të patur një tablo sa më të mirë të shpërndarjes së dozës.
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KAPITULLI 3
PËRDORIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE
3.1 Aplikimet industriale të rrezatimeve jonizuese
Përdorimi industrial i rrezatimeve jonizuese përfshin një spektër të gjerë aplikimesh të
cilat vazhdojnë të rriten si në numër dhe në lloje. Rrezatimi jonizues përdoret
gjerësisht në mjekësi, industri, bujqësi, në mjedis, kontrollin e ndotjes etj [26].
Proçeset rrezatuese në industri përdoren për të siguruar produkte me veti të
përmirësuara fizike, kimike dhe biologjike. Si shembuj tipik të këtij përdorimi mund
të përmendim: sterilizimin e materialeve mjekësore, modifikimin radiacional të
polimerëve, rrezitjen e përcjellsave dhe kabllove me veshje plastike, trajtimin e
mbetjeve etj. Artikujt ushqimorë gjithashtu rrezatohen për të rritur jetëgjatësinë e
përdorimit të tyre ose për të zvogëluar numrin e bakterieve të dëmshme në to.
Përdorimi më i madh industrial i rrezatimit jonizues është modifikimi i polimerëve. Ai
mund të shkaktojë polimerizimin ose qepjen e tyre.
Një tjetër aplikim i rrezatimit jonizues është sterilizimi i paisjeve mjekësore. Për më
shumë se 40 vjet, afërsisht 60% e paisjeve mjekësore një përdorimshe (shiringa,
bisturi etj) sterilizohen me anën e rrezatimit. Meqenëse ai depërton lehtësisht
plastikën ose letrën me të cilën ambalazhohen materialet mjekësore, këto të fundit
mund të sterilizohen pas paketimit dhe të mbeten sterile derisa paketimi të hapet [27].
Tregu i sotëm, përdorimin industrial të akseleratorëve me elektrone, rrezatimin gama
dhe X po e shfrytëzon gjerësisht në drejtim të sterilizimit të materialeve mjekësore.
Mbi 300 paisje gama rrezatuese janë në funksion në shtetet anëtare të ANEA-s. Më
tepër se 1400 akseleratorë të fuqishëm janë në operim industrial sot, duke siguruar një
vlerë të shtuar për një numër të madh produktesh, prej 85 miliard dollarësh ose më
tepër.
Një sërë studimesh dhe aplikimesh janë kryer në rrezatimin e ushqimeve si: perime të
ndryshme, mish, peshk, mjaltë etj. Gjithashtu të tjera studime janë kryer për të
vlerësuar dekontaminimin e fermenteve të ndryshme dhe degradimin e mbetjeve
biologjike (aflatoksina) të prodhuar në laboratoret ushqimore [28].
Një përdorim tjetër i rrezatimit jonizues është përmirësimi i llojeve të ndryshme të
bojrave (si ato shkrimit, të mureve etj). Ky përmirësim qëndron në faktin që tretësat
organikë që reduktojnë viskozitetin zëvëndësohen me monomerë reaktivë që mbesin
në produktin e përmirësuar, duke eleminuar përbërsit organikë të paqëndrueshëm në
to.
Konservimi i objekteve të trashëgimisë kulturore është një fushë tjetër ku aplikohet
rrezatimi jonizues. Objektet kulturore të cilët kanë në përbërjen e tyre materiale
organike si letër, lëkurë etj, me kalimin e kohës pësojnë një proçes konstant degradimi
si rezultat i veprimit fizik, kimik, mikrobiologjik ose të insekteve. Qëllimi i rrezatimit
jonizues është dezinfektimi i objekteve të artit dhe ruajtja e tyre.
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3.2 Trajtimi me rrezatim i produkteve ushqimore
Ruajtja e ushqimeve dhe kontrolli i mikroorganizmave të dëmshme në to ka qënë një
nga shqetësimet kryesore të njerëzimit përgjatë shekujve. Ndotja me mikroorganizma
shkakton humbje të mëdha të ushqimeve gjatë ruajtjes, transportit dhe tregtimit të tyre
(15% për drithërat, 20% për peshkun dhe produktet e qumështit dhe deri në 40% për
frutat dhe perimet). Ndër mikroorganizmat më të dëmshëm janë bakteriet patogjene të
cilët shkaktojnë problemet kryesore në shëndetin e njerëzve.
Një sërë metodash përdoren për të parandaluar prishjen e ushqimeve dhe rritjen e
sigurisë së tyre. Ndër metodat tradicionale mund të përmendim tharjen, “tymosjen”
dhe kriposjen, pasterizimin, konservimin, ngrirjen etj.
Krahas metodave të mësipërme, një metodë tjetër për sigurinë ushqimore është dhe
teknologjia e rrezatimit jonizues [29], [30]. Ajo përdoret për një sërë qëllimesh si:
dezinfektimi i ushqimeve, reduktimi ose eleminimi i patogjenëve që zhvillohen në to,
rritja e jetëgjatësisë së tyre, parandalimi i daljes së sythave, vonimi i pjekjes etj. Kjo
metodë mund të shërbejë gjithashtu dhe si trajtim karantinë për disa lloje frutash,
perimesh dhe produktesh me origjinë shtazore [31].
Baza e trajtimit me rrezatim është bërja inaktive e një sërë mikroorganizmash, duke
përfshirë bakteriet patogjene, parazitët dhe viruset [9].
3.2.1 Mekanizmi i veprimit të rrezatimit jonizues në ushqime dhe lidhja e
ADN-së me efektet e rrezatimit.
Rrezatimi depërton në qelizat e gjalla duke transferuar energjinë e tij në materialin
biologjik. Energjia e përthithur këput lidhjet kimike dhe shkakton jonizimin e
makromolekulave biologjikisht themelore si: ADN-ja, membranat lipide etj. Ky
proçes mund të çojë në dëmtimin deri në nivel molekular të qelizës apo “vdekjen” e
saj [32].
Veprimi i rrezatimit jonizues në ushqime bazohet kryesisht në shkatërrimin e ADN-së
në bërthamat e qelizave të mikroorganizmave. Ky ndikim i bën ato joaktive, ndërkohë
që ndryshimet kimike ose ndryshimet e tjera të shkaktuara nga rrezatimi në ushqime
janë minimale.
Ndjeshmëria e lartë ndaj rrezatimit e ADN-së është fakti që ajo është shumë më e
madhe sesa strukturat e tjera molekulare brenda qelizës. Dëmtimi i ADN-së nga
rrezatimi shkaktohet në dy rrugë:


Rruga direkte

Rrezatimi jonizues prodhon shumë tipe lezionesh në molekulën e ADN-së që
përfshijnë ndryshimin e bazës së saj si: këputjen e lidhjeve njëfishe dhe dyfishe të
tyre. Veprimi kryesor i këtij efekti në sistemin biologjik është këputja e lidhjes
dyfishe të ADN-së siç tregohet në fig 3.1.
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Shkatërrimi i ADN- së
Burimi
rrezatues

Pengesë

Qeliza

Figura 3.1 Veprimi i rrezatimit jonizues në ADN-në e mikroorganizmave


Rruga indirekte

Dëmtimi indirekt i ADN-së shkaktohet nga radikalet e lira që formohen si rezultat i
jonizimit ose eksitimit të përbërësve të ujit në strukturën qelizore. Jonizimi krijon
ndarjen e molekulave të ujit në jone hidrogjen (H+), jone hidroksil (OH-) dhe radikale
(O-2). Këto radikale veprojnë duke shkatërruar dhe çaktivizuar komponentet bakterialë
si ADN-ja, membranat qelizore etj [7], [32], [33].
3.2.2 Llojet e mikroorganizmave në ushqime
Objektivi kryesor i veprimit të rrezatimit në ushqime është reduktimi i
mikroorganizmave të dëmshme në to. Kur mikrobet, prezente në ushqime rrezatohen,
energjia e rrezatimit prish lidhjet e molekulës së ADN-së duke shkaktuar defekte në
strukturën gjenetike. Nëse ky dëmtim nuk riparohet, mikroorganizmi mund të “vdesë”
ose do të jetë i paaftë të riprodhohet.
Nivelet e dozave që përdoren normalisht për ushqimet, shkatërrojnë shumicën e
mikroorganizmave, por jo detyrimisht çdo mikroorganizëm. Si për çdo ushqim dhe
për atë të rrezatuarin konsumatori duhet të marrë masa paraprake si ruajtja në
frigorifer, gatimi etj për të qënë i sigurt që mikroorganizmat e dëmshme potencialisht
të mos paraqesin problem. Një gjë e tillë bëhet pasi mikroorganizmat që mbijetojnë e
që mund të shkaktojnë sëmundje apo prishje të ushqimit mund të fillojnë të
shumëfishohen përsëri.
Efektiviteti i rrezatimit varet nga ndjeshmëria e mikroorganizmit ndaj tij, nga shkalla
në të cilën ai mund të riparojë dëmtimin e ADN-së dhe veçanërisht nga madhësia e
ADN-së së mikroorganizmit.
Mikroorganizmat kryesorë që ndikojnë në kontaminimin e ushqimeve janë viruset,
bakteriet, myqet, parazitët dhe insektet. Disa nga karakteristikat e tyre po i përmendim
më poshtë.
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Viruset

Viruset nuk janë qeliza të vërteta, por janë parazitë që dyfishohen nëpërmjet
injektimit të materialit të tyre gjenetik në një qelizë tjetër. Ato nuk zhvillohen në
ushqime por mund të infektojnë bakteriet ku parazitojnë. Viruset janë në përgjithësi
më rezistent sesa mikroorganizmat e tjerë meqenëse molekula ADN-së së tyre është
shumë e vogël. Megjithatë, ndjeshmëria e tyre ndaj rrezatimit varet nga disa faktorë të
tjerë si: temperatura, përbërja e mjedisit qelizor dhe cikli i rritjes së qelizës [34].
Ulja e temperaturës zvogëlon aktivitetin metabolik si dhe formimin dhe lëvizshmërinë
e radikaleve të lira. Për këtë arsye, gjatë proçesit të tharjes ose ngrirjes së ushqimeve,
zvogëlohet ndjeshmëria e viruseve ndaj rrezatimit [35], [36].


Bakteriet dhe myqet

Bazuar në sigurinë ushqimore bakteriet në përgjithesi ndahen në: bakterie të
dobishme, bakterie që prishin ushqimin, bakterie përgjegjëse për shumicën e
sëmundjeve epidemike që lindin nga ngrënia e ushqimit.
Bakteriet janë më pak rezistente ndaj rrezatimit sesa viruset. Bakteriet më rezistente
ndaj rrezatimit përfshijnë E. Koli, Salmonela, Listeria monocitogjene, Stafilokok
aureus etj.
Myqet janë më rezistente ndaj rrezatimit sesa bakteriet dhe kërpudhat megjithëse nuk
konsiderohen si faktorë kryesorë në prishjen e ushqimeve dhe infektimin e tyre [30].


Parazitët dhe insektet

Këto organizma kanë strukturë të madhe të ADN-së, pra ata mund të shkatërrohen
lehtësisht me anën e rrezatimit dhe për doza të vogla [37].
3.2.3 Dozat e rrezatimit dhe efikasiteti i rrezitjes së ushqimeve
Proçesi i ekspozimit të ushqimeve ndaj rrezatimit jonizues shkatërron
mikroorganizmat e ndryshëm (bakteriet, viruset, insektet, parazitët etj) që mund të
jenë prezente në to. Ky proçes nuk ndryshon shumë nga trajtimet e tjera si përdorimi i
pesticideve, konservimi, ngrirja apo tharja e ushqimeve, por redukton ose zëvëndëson
një pjesë të mirë të kimikateve që përdoren për konservimin e tyre. Ushqimet e
rrezatuara janë të sigurta dhe të shëndetshme. Ato ruajnë ngjyrën, shijen, aromën dhe
cilësinë.
Studimet shkencore për më shumë se 40 vjet në këtë drejtim kanë treguar se ushqimet
e rrezatuara nuk shkaktojnë kancer, mutacione gjenetike ose tumore. Rrezatimi kur
kalon në ushqime përthithet duke çliruar plotësisht ose pjesërisht energjinë e tij. Është
e kuptueshme që energjia e përthithur ka të bëjë me dozën e rrezatimit. Efikasiteti i
kësaj të fundit varet nga stadi i zhvillimit të mikroorganizmave prezente në ushqime,
vetitë e tij, temperatura, përbërja e lëndëve ushqyese etj.
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Doza është madhësia fizike që “drejton” proçesin e rrezatimit dhe efektet e dobishme
që do të arrihen. Diapazonet e dozave më të përdorshme në rrezatimin e ushqimeve,
për të arritur efekte të ndryshme, mund të klasifikohen si më poshtë:
Dozat e vogla (< 1 kGy)


Frenimi i daljes së sythave

Për t‟i siguruar konsumatorit një furnizim vjetor të një sërë ushqimesh si patate, qepë,
hudhra etj (të cilët lëshojnë sytha gjatë ruajtjes) është i nevojshëm konservimi i tyre
deri në disa muaj në gjëndje të mirë. Frenimi i daljes së sythave mund të realizohet
nëpërmjet:
- ruajtjes së tyre në frigorifer (e cila është e kushtueshme, sidomos në vendet
tropikale dhe subtropikale);
- përdorimit të kimikateve (të cilët mund të përdoren para dhe pas korrjes së
prodhimeve). Megjithëse përdorimi i kimikateve është relativisht i lirë dhe
efiçient, ato lenë në ushqim mbetje kimike dhe toksike. Kjo ka bërë që shumë
vende të heqin dorë nga përdorimi i tyre;
- rrezatimit të produkteve ushqimore. Kjo mënyrë konsiderohet si një alternativë
e pranueshme. Ndalimi i mbirjes së sythave, reduktimi i kalbëzimit dhe i
humbjes në peshë janë vërejtur në patate, hudhra dhe qepë të rrezitura me dozë
(50÷150) Gy [31], [35], [38].


Dezinfektimi i insekteve

Dezinfektimi ka si qëllim parandalimin e humbjeve te shkaktuara nga insektet si p.sh
në ruatjen e drithërave (grurë, bimë bishtajore, miell etj) dhe frutave të thata [39],
[40].
Metoda më e mirë për eleminimin e insekteve në drithëra dhe produktet e tyre është
përdorimi i kimikateve si p.sh dibromid etileni (EDB) ose oksid etileni (EtO) [35],
[40]. Përdorimi i tyre në një sërë vendesh është ndaluar ose kufizuar së tepërmi për
arsye se ndotin mjedisin dhe dëmtojnë shëndetin.
Trajtimet në të nxehtë e në të ftohtë janë dy mënyra që mund të dezinfektojnë
insektet. Ato gjithashtu mund të degradojnë në mënyrë të shpejtë shijen dhe pamjen e
jashtme të produkteve [31], [41].
Proçesi i rrezatimit është një alternativë e përshtashme për qëllimin e sipërpërmendur.
Eksperienca ka treguar që doza e kërkuar në këtë rast është në intervalin
(150÷700) Gy. Doza prej rreth 250 Gy mund të jetë efektive ndaj fluturave të frutave
ndërsa një dozë prej 500 Gy kontrollon të gjithë etapat e jetës së shumicës së
insekteve të dëmshëm [39].
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Dozat e mesme (1÷10) kGy


Patogjenët e lindur nga ushqimi

Patogjenët që gjënden në mishin e lopës, të derrit, të pulës, të peshkut, në vezë e
produktet e qumështit njihen si burime kryesore të lindjes së sëmundjeve të ndryshme.
Kontaminimet më serioze janë me E.Koli, Listeria etj. Për mishin e pulës dhe vezët,
patogjenët predominues janë Salmonela dhe Kampilobakter. Një kontroll perfekt për
të gjithë mikroorganizmat e përmendur më sipër mund të arrihet me doza që variojnë
nga (1÷3) kGy [42], [43], [44].


Rritja e jetëgjatësisë

Të njëjtat nivele doze, të përshtatshme për kontrollin e sëmundjeve që lindin nga
ushqimet, mund të përdoren dhe për të rritur jetëgjatësinë e produkteve. Një gjë e tillë
ndodh pasi reduktohet popullimi i bakterieve, myqeve dhe enzimave. Një dozë prej
2.5 kGy mund të rrisë jetëgjatësinë e mishit të pulës dhe të derrit disa javë [42].
Gjithashtu jetëgjatësia e djathrave të ndryshëm mund të rritet në mënyrë të
konsiderueshme nëpërmjet eleminimit të myqeve, me dozë më të vogël sesa 0.5 kGy.
Së fundmi rritja e jetëgjatësisë së luleshtrydheve, kërpudhave dhe zarzavateve të
paketuara është gjithashtu premtuese për një nivel doze prej disa kGy ose më pak
[45], [46].
Dozat e larta (>10 kGy)
Rrezatimi me dozë (10÷30) kGy është një alternativë efektive për dekontaminimin
mikrobial të erëzave të thata (piper, kopër, perime të stinës etj). Kjo arrihet nëpërmjet
reduktimit të ngarkesës totale mikrobike prezente në këto produkte duke përfshirë dhe
organizmat patogjenë.
Doza të rendit (25÷70) kGy rrisin së tepërmi jetëgjatësinë e ushqimeve gjysëm të
gatshme të mbyllura hermetikisht. Kjo është e vlefshme pavarsisht nga konditat në të
cilat produkti ruhet, për aq kohë sa paketimi nuk prishet. Megjithëse dozat e larta
rrisin koston e proçesit, këto produkte janë të rëndësishme për pacientët me imunitet
të dobët dhe astronautët gjatë fluturimeve kozmike [42], [47].
Doza reduktuese decimale (D10)
Rezistenca ndaj rrezatimit e një mikroorganizmi matet me dozën D10 e cila
përcaktohet si doza që duhet për të “vrarë” 90% të mikroorganizmave të gjalla në një
produkt. Nëse numri fillestar i mikroorganizmave të gjalla në një produkt është N0,
pas rrezitjes së tij me dozën D10, ky numër do të jetë N0/10.
D10 e quajtur ndryshe dozë reduktimi decimale nënkupton dozën që redukton numrin
e mikroorganizmave të gjalla me 1 log (log N0/N = 1) [48], [49].
Bazuar në ato që u përmend më sipër, kur një produkt rrezatohet me dozën D10
eleminohen 90% të mikroorganizmave të dëmshme. Për të eleminuar 99% të tyre
duhet një dozë prej 2 D10, për 99.9% duhet 3 D10 e kështu me radhë. Pra për dozat
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D10, 2 D10, 3 D10 e me radhë numri i mikroorganizmave të gjalla në produkt do të jetë
përkatësisht N0/10, N0/100, N0/1000 etj [13].
Vlen të theksohet se për tipe të ndryshme mikroorganizmash vlera e D10 është e
ndryshme. Gjithashtu ajo ndryshon në varësi të përbërjes së materialit që rrezatohet
dhe temperaturës së tij [48], [49].
D10 mund të përcaktohet grafikisht me anën e kurbës së mbijetesës. Studimet e kryera
tregojnë që lidhja ndërmjet mikroorganizmave të gjalla (log N/N0) dhe dozës së
përthithur D është pothuajse lineare, sipas ekuacionit:
log N = a + bD

(3.1)

ku N është numri i mikroorganizmave të gjalla pas rrezitjes me dozën D.
Kur doza D=0 kGy numri i mikroorganizmave të gjalla është N0. Duke zëvëndësuar
N=N0 dhe D=0 në ekuacionin (3.1) kemi:
log N0= a

(3.2)

Nga zëvëndësimi (3.2) në (3.1) marrim që:
log N / N0 = bD

(3.3)

log N / N0= -1

(3.4)

D10 = -1 / b

(3.5)

Për D=D10

atëherë:

Bazuar në [50] për mikroorganizma të caktuar, një “bërryl” mund të shfaqet për doza
të ulta përpara se pjerrësia lineare të fillojë; kurse për doza të larta mund të shfaqet një
“bisht” shtesë.
3.3 Sterilizimi i materialeve mjekësore
Një material konsiderohet steril kur ai është i çliruar nga mikroorganizmat e gjalla.
Materialet mjekësore edhe pse prodhohen në kushte të kontrolluara, ato përpara
sterilizimit kanë mikroorganizma, megjithëse në numër të vogël. Në bazë të
përkufizimit të mësipërm materiale të tilla nuk konsiderohen steril.
Qëllimi i proçesit të sterilizimit është shkatërrimi i ndotjeve mikrobiologjike në to
[51]. Në këtë mënyrë sterilizimi përcaktohet si një proçes që efektivisht vret ose
eleminon pothuajse gjithë mikroorganizmat si kërpudhat, bakteriet, viruset etj [49].
Kryesisht bakteriet dhe më pak myqet gjënden në shumicën e materialeve mjekësore
dhe farmaceutike. Heqja totale e këtyre mikroorganizmave (sterilizimi) është
esenciale për përdorim të sigurt të tyre [51].
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3.3.1 Metodat sterilizuese, bioburdeni dhe niveli i sigurisë së sterilitetit.
3.3.1.1 Metodat sterilizuese
Në praktikë steriliteti arrihet duke ekspozuar objektin që do të sterilizohet nën
veprimin kimik ose fizik për një kohë të caktuar. Suksesi i proçesit varet nga zgjedhja
e metodës që do të përdoret për sterilizim. Ekzistojnë disa metoda të ndryshme
sterilizuese në varësi të qëllimit dhe materialit që do të sterilizohet [48], [49].Këto
metoda kategorizohen si:
Metodat fizike


Me autoklavë

Kjo metodë është e shpejtë, jo toksike, më e përdorshmja, më e vjetra, më e sigurta
dhe më e shtrenjta ndër metodat sterilizuese për paisjet mjekësore.
Avulli arrin temperaturën (121÷148) °C në dhomën me presion 103421 Pa. Koha e
sterilizimit varet nga temperatura dhe madhësia e ngarkesës mikrobike dhe mund të
variojë nga 10÷60 minuta. Ky lloj sterilizimi përdoret vetëm në dhomat operative
spitalore për paisje që kërkohen në mënyrë urgjente, si p.sh për paisjet kirurgjikale.
Në proçesin me autoklavë mikroorganizmat vriten nga nxehtësia. Vetëm avulli nuk
është i mjaftueshëm për sterilizim. Është i nevojshëm një presion mbi atë atmosferik
për të rritur temperaturën e avullit. Çdo mikroorganizëm i gjallë mund të “vritet” kur
ekspozohet në avull të ngopur në temperaturë 120°C, jo më gjatë se 15 minuta [52].
Disavantazh i kësaj metode është se disa materiale mjekësore janë të ndjeshme ndaj
nxehtësisë dhe nuk mund të tolerojnë temperatura të larta si p.sh materialet prej gome,
plastike etj [53].


Me rrezatim

Sterilizimi me rrezatim në ndryshim nga ai me autoklavë është një proçes fizik
“i ftohtë”. Temperaturat më të larta që arrihen gjatë këtij proçesi janë zakonisht
(30÷40) °C. Kjo metodë përdoret gjerësisht për sterilizimin e materialeve mjekësore si
shiringat, dorezat kirurgjikale, maskat, veshjet, shishet për fëmijë të porsalindur etj
[2].
Përdorimi i kësaj metode sa vjen e rritet. Vlera totale e materialeve mjekësore që
përdoren çdo vit në vendet e BE vlerësohet rreth 1 miliard euro. Afërsisht 50% e
materialeve është e sterilizuar me anën e rrezatimit jonizues dhe për rreth 90 % të tyre
është përdorur rrezatimi gama.
Për më shumë se 50 vjet, rrezatimi gama është konsideruar si një teknologji e sigurtë
dhe konkuruese për sterilizimin e materialeve mjekësore. Përdorimi i rrezatimit gama
për sterilizim, më parë ishte 5 % ndërsa sot ai është rritur me 50%. Rreth 160 paisje
rrezatuese me Co-60 përdoren për sterilizim në 47 vende në mbarë botën [54].
Rrezatimi është një metodë sterilizuese efektive. Materiali që do sterilizohet
ekspozohet ndaj rrezatimit për një farë kohe, në varësi të fuqisë së burimit.
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Një parametër kyç i rrezatimit jonizues është DUR, por ai nuk është aq kritik për
materialet të cilët i rezistojnë shumë rrezatimit. Megjithatë materialet e përbëra nga
lëndë me rezistencë të limituar ndaj rrezatimit kërkojnë një DUR optimale për të
parandaluar nivele degradimi të papranueshme. Për rrjedhojë rezistenca ndaj
rrezatimit është një parametër i rëndësishëm në zgjedhjen e teknologjisë së rrezatimit
[55].
Sterilizimi me rrezatim gama ose me elektrone është një metodë e cila ka një sërë
avantazhesh në krahasim me metodat e tjera:






nuk prodhon rritje temperature gjatë trajtimit të materialit pra kryhet pothuajse
në temperaturën e dhomës. Kjo krijon mundësinë e sterilizimit të materialeve
plastike që nuk janë rezistente ndaj temperaturave;
nuk shkakton ndonjë problem toksikologjik dhe ekologjik krahasuar me
metodën me oksid etileni;
është e sigurtë, e lehtë, efektive dhe e shpejtë;
niveli i sigurisë së sterilitetit është dhjetra herë më i madh në krahasim me
metodat e tjera sterilizuese;
materiali para sterilizimit paketohet në qese plastike të mbyllura gjë që
eleminon ndotjen e tij para, gjatë dhe pas rrezatimit [13], [54].

Sterilizimi me rrezatim në përgjithësi aplikohet në instrumentet kirurgjikale, penjtë
kirurgjikalë, protezat, shiringat plastike dhe produktet farmaceutike [48].
Metodat kimike


Me oksid etileni

Kjo lloj metode është efektive dhe operon me temperaturë të ulët e cila në krahasim
me atë me autoklavë kërkon shumë kohë, (16÷18) orë për një cikël komplet.
Temperaturat e arritura janë zakonisht në diapazonin (50÷60) °C.
EtO është një gaz pa ngjyrë, i cili shkatërron mikroorganizmat sipas një proçesi të
caktuar. Ai depërton membranat e qelizave mikrobike dhe bashkëvepron me
materialin bërthamor të tyre duke i bërë të pamundur proçeset metabolike dhe
riprodhimin.
EtO ka një sërë disavantazhesh si: cikël sterilizimi relativisht të gjatë, nevojë për ajrim
për një farë kohe, i ndezshëm, lë mbetje toksike në produktet që sterilizohen etj [56].
Metoda sterilizuese me EtO në krahasim me atë me autoklavë mund të përdoret për të
sterilizuar produktet që janë të ndjeshme ndaj nxehtësisë ose lagështisë. Ai lehtësisht
përshkon dhe difuzon në materialet e zakonshme ose komplekse, sepse molekula e
EtO është e vogël [48], [52].
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3.3.1.2 Bioburdeni dhe niveli i sigurisë së sterilitetit (SAL)
Për të karakterizuar ngarkesën mikrobike përdoret termi bioburden (biongarkesë) i cili
nënkupton popullatën e mikroorganizmave të gjalla prezente, në sipërfaqe, brenda
produktit dhe në paketimin e tij.
Më parë, si dozë optimale për sterilizimin e disa materialeve mjekësore, farmaceutike
dhe indeve biologjike, përdorej doza prej 25 kGy. Sot, siç rekomandohet nga
standardet ndërkombëtare, doza sterilizuese përcaktohet për çdo tip materiali në varësi
të bioburdenit fillestar, nivelit të sigurisë së sterilitetit (SAL- Sterility Assurance
Level) që kërkohet dhe ndjeshmërisë që kanë ndaj rrezatimit mikroorganizmat [57],
[49].
Me rritjen e bioburdenit dhe zvogëlimin e SAL- it, doza sterilizuese rritet. Kjo gjë
shihet qartë në tab 3.1 [58].
Tabela 3.1 Doza (kGy) për nivele të caktuara SAL- i dhe bioburdeni
Bioburdeni
fillestar
10-2
59.2
7.3
88.67
7.8
166.8
8.6
309.0
9.4
1099
11.1
3731
12.8

-3

10
10.3
10.9
11.7
12.6
14.4
16.2

SAL
10-4
13.5
14.1
15.0
15.9
17.8
19.7

10-5
16.9
17.5
18.5
19.4
21.4
23.3

10-6
20.4
21
22
23
25.1
27.1

Materialet mjekësore qoftë edhe të të njëjtit lloj kanë ngarkesë të ndryshme
mikrobike. Sa më e madhe të jetë kjo ngarkesë aq më e madhe është doza që do të
përdoret.
Shkatërrimi ose bërja inaktive e mikroorganizmave nëpërmjet metodave fizike dhe
kimike përafrohet sipas një lidhjeje eksponenciale. Kjo do të thotë që gjithmonë ka
një probabilitet të fundëm P që mikroorganizmat mund të jetojnë, pavarsisht nga
madhësia e dozës në material apo trajtimi kimik i këtij të fundit. Ky probabilitet P
shpreh nivelin e sigurisë së sterilitetit dhe është funksion i numrit fillestar të
mikroorganizmave N (bioburden), rezistencës së tyre ndaj rrezatimit R dhe dozës D,
pra:
P (SAL) = f (N, R, D)

(3.6)

Për sa më sipër sterilizimi nuk mund të sigurohet në kuptimin absolut, pra gjithmonë
kemi një probabilitet të ekzistencës së mikroorganizmave të gjalla në material pas
sterilizimit. Kjo mundësi mund të zvogëlohet së tepërmi, por asnjëherë nuk bëhet
zero. Ajo përcaktohet si niveli i sigurisë së sterilitetit që zakonisht shprehet si 10-n, ku
n- numër natyral [13], [58], [59].
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3.3.2 Dozat sterilizuese
Siç e kemi përmendur (kapitulli 2, paragraf 2.1) doza përfaqëson sasinë e energjisë së
përthithur në njësinë e masës së materialit në pikën e interesuar. Fraksioni i
mikroorganizmave të gjalla është në proporcion të zhdrejtë me dozën. Zgjedhja e
dozës sterilizuese varet nga një sërë faktorësh si:




shkalla e mikroorganizmave të gjalla në material para proçesit të sterilizimit
(bioburdeni fillestar);
niveli i sterilitetit, domethënë SAL- i që kërkohet për materialin;
rezistenca ndaj rrezatimit e mikroorganizmave me vlera të ndryshme të D10.

Proçesi i përcaktimit të dozës sterilizuese nënkupton përcaktimin e dozës minimale të
nevojshme për të arritur nivelin e dëshiruar të sigurisë së sterilitetit. Referuar të
dhënave të marra nga literatura të ndryshme [60], [61] është konstatuar si dozë
efektive sterilizuese doza prej 25 kGy. Në përgjithësi besohet që ajo siguron një nivel
sigurie maksimale prej 10-6. Kur nuk është e mundur të gjenerojmë të dhëna mbi
rezistencën ndaj rrezatimit të mikroorganizmave prezente në materialin mjekësor
mund të aplikohet një dozë minimale prej 25 kGy.
Për arsye se materialet mjekësore janë materiale polimerë, ato reagojnë në mënyrë të
ndryshme ndaj rrezatimit. Është e rëndësishme të verifikohet që doza sterilizuese që
do përdoret nuk do të ndikojë negativisht në cilësinë, sigurinë ose performancën e
materialit.
Përpara përdorimit të rrezatimit për sterilizimin e materialeve mjekësore, është i
rëndësishëm të përcaktohet efekti që ka rrezatimi në to (në tërësi), në komponentët e
veçantë të tij dhe në paketim.
3.3.3 Materiali paketues
Qëllimi i paketimit për proçesin e sterilizimit është të sigurojë një metodë efikase dhe
të sigurtë për të mbrojtur instrumentet dhe materiale të tjera mjekësore për sterilizim,
transportim, ruajtje etj. Funksioni kryesor i një paketimi efikas është mbajtja sterile e
përbërsve brenda paketimit deri në momentin që ai hapet.
Paketimi duhet të jetë i përshtatshëm për materialet që do të sterilizohen dhe në
përputhshmëri me metodën specifike të sterilizimit që do të përdoret, p.sh me
autoklavë, EtO etj. Megjithatë, të gjithë tipet e paketimit dhe materialet nuk janë të
përshtatshme për të gjitha paisjet ose në përputhshmëri me të gjithë metodat
sterilizuese.
Materiale të ndryshme dhe kombinime të tyre përfshijnë ato plastike, tekstile dhe
kontenierë sterilizues të ngurtë [62]. Paketimi duhet të sigurojë një barrierë të
qëndrueshme dhe të vazhdueshme ndaj mikroorganizmave mjedisorë dhe bakterieve
në mënyrë të tillë që të ruajë sterilitetin e materialit. Ai duhet të jetë i tillë që të
parandalojë dëmtimin e tij dhe humbjen e funksionalitetit nga ndonjë faktor i jashtëm
mjedisor. Për më tepër, prodhuesi duhet të ketë të dokumentuar që performanca e
paketimit nuk ndikohet negativisht gjatë kohës [63].
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Para rrezatimit tё materialeve mjekёsore pёr sterilizim, duhet marrё nё konsideratё
veprimi i rrezatimit si nё materialin e produktit mjekёsor dhe nё atё tё paketimit, tё
cilёt nё pёrgjithёsi janё materiale plastike. Ka njё sёrё rregullash pёr tё zgjedhur
stabilitetin ndaj materialeve plastike. Si rregull, nё pёrgjithёsi tё gjithё plastikat mund
tё klasifikohen si materiale ku mbizoterues janë:
a) degradimi nga rrezatimi;
b) qepja nga rrezatimi.
Materialet ku mbizotёron qepja janё mё tё qёndrueshme ndaj rrezatimit [2].
Mё poshtё po paraqesim tabelën 3.2 e cila tregon qёndrueshmёrinё ndaj rrezatimit tё
materialeve plastike [13].
Tabela 3.2 Materialet plastike dhe qёndrueshmeria e tyre ndaj rrezatimit
Materialet
Qëndrueshmëria
Polistiren, polietilen, poliamid, polisulfid
Shumë e mirë
PVC, akrilonitril, polivinilbutiral
E mirë
Polipropilen dhe fluoromeret, celulozat, poliacetatet
E keqe
Fenolet, poliesteret
Shumë e mirë
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KAPITULLI 4
SISTEMI DOZIMETRIK I PЁRDORUR
Siç e kemi theksuar (nё kapitullin 2) njё sistem dozimetrik pёrbёhet nga paisja
rrezitёse, paisja matёse dhe dozimetrat. Nё Institutin e Fizikёs Bёrthamore tё Zbatuar
ёshtё i instaluar ky sistem dozimetrik:



paisja gama rrezitёse GU-3 (me burim Cs-137 dhe energji 0.66 MeV);
dozimetrat dhe paisjet matёse, pёrkatёsisht: kamera e jonizimit M 23331
(e pёrdorur si dozimetёr absolut) dhe dozimetri ECB (dozimetёr rutinё);
reit metri DL4 / DI4 (si paisje matёse e ekspozimit) dhe oshilotitratori
OK- 302/2 (si paisje matёse e jehonёs sё dozimetrave ECB).

4.1 Paisja gama rrezatuese
Paisja gama rrezatuese GU-3 ёshtё e montuar nё Institutin e Fizikёs Bёrthamore qё nё
vitin 1986. Ajo shёrben pёr kryerjen e studimeve shkencore qё lidhen me veprimin e
rrezatimit gama nё materiale tё ndryshme. Vёllimi i vogёl i hapёsirёs rrezitёse tё saj
bёn qё ajo tё shfrytёzohet vetёm nё nivel kёrkimor shkencor, pra pёr objekte me
pёrmasa tё vogla. Nё kёtё paisje mund tё kryhen rrezatim mostrash ushqimore pёr
uljen e ngarkesёs totale mikrobike, materialesh mjekёsore dhe farmaceutike pёr
sterilizimin e tyre, farash me qёllim simulimi dhe krijimi tё mutantёve etj. Pjesёt
pёrbёrëse tё kёsaj paisje rrezatuese (shih fig 4.1, foto 4.1) janё:









enёt cilindrike prej çeliku inoksidabël (1), me lartёsi dhe diametra tё
ndryshme. Vёllimet qё zёnё janё 14 litra dhe 5.7 litra. Ato vendosen brenda
paisjes rrezitёse veç e veç ose tё dyja sё bashku;
burimi linear i tipit cilindrik (2) i cili pёrbёhet prej tubёzash çeliku nё tё
cilat ёshtё futur Cs-137 nё sasi tё ndryshme;
trupi rrethues (3) i pёrbёrё nga dy mure prej fletёsh çeliku, hapёsira midis tё
cilave ёshtё e mbushur me plumb pёr tё siguruar mbrojtje biologjike tё
mjaftueshme;
barabani cilindrik rrotullues prej plumbi (4) nё periferinё e tё cilit vendoset
burimi rrezitёs;
doreza (5) e cila bёn tё mundur rrotullimin manual tё burimit rrezitёs;
dera (6) e cila hapet e mbyllet pёr futjen e nxjerrjen e enёve cilindrike nё
zonёn e rrezatimit;
shinat lёvizёse (7) tё derёs (6);
doreza (8) e cila bёn tё mundur hapjen dhe mbylljen e derёs (6).
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Figura 4.1 Pjesёt pёrbёrse tё paisjes gama rrezitёse GU-3

Foto 4.1 Ena cilindrike prej çeliku inoksidabёl
4.1.1 Parimi i punёs sё paisjes rrezitёse
Materiali qё do tё rrezitet futet nё njёrёn nga enёt cilindrike. Pas futjes sё tij nё enёn
cilindrike mbyllet dera (6) me anёn e dorezёs (8). Jepet komanda start duke rrotulluar
njёkohёsisht dorezёn manuale (5) e cila lёviz barabanin (4) dhe e kalon burimin nё
pozicion pune. Gjatё rrotullimit tё barabanit (4) burimi merr pozicione tё ndryshme
ndaj enёve cilindrike (1) duke çliruar fuqi tё ndryshme doze nё zonёn e rrezatimit (ku
ndodhen enёt). Kjo ndodh pёr arsye se burimi (2) ka njё sёrё pozicionesh “pune” dhe
njё pozicion “prehje” pёr tё cilin fuqia e dozёs nё enёt (1) ёshtё praktikisht zero.
Zakonisht burimi rrezitёs vendoset nё atё pozicion qё siguron fuqi maksimale tё dozёs
(nё materialin qё rrezatohet). Me qёllim qё rrezitja tё bёhet sa mё uniforme ena
rrotullohet rreth boshtit vertikal tё saj. Koha e rrezitjes sё materialit (e pёrcaktuar qё
mё parё) matet me anёn e njё kohёmatёsi elektronik tё vendosur nё pjesёn e sipёrme
tё paisjes. Intervali i kohёs qё ai mat ёshtё nga 1s deri 999.9 orё. Pёr arsye sigurie, kur
dera (6) ёshtё e hapur, burimi (2) ёshtё nё pozicion “prehje” dhe nuk mund tё lёvizet
dot me anёn e dorezёs manuale (5). Ai mund tё vihet nё punё vetёm pasi dera (6) tё
jetё mbyllur.
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4.2 Dozimetrat dhe paisjet matёse
4.2.1 Kamera e jonizimit M 23331
Kamera e jonizimit ёshtё njё dozimetёr absolut i cili shёrben pёr matjen e ekspozimit
nё burimet gama. Si pjesё integrale e punёs sё saj ёshtё dhe aparatura matёse,
reit metri DL4/DI4.
Kamerat e jonizimit janё i vetmi mjet qё masin nё mёnyrё absolute ekspozimin. Ato
ndёrtohen nё mёnyrё tё tillё qё pёr nga vetitё absorbuese tё jenё ekuivalentё me ajrin.
Kamera e jonizimit (fig 4.2) paraqet nё vetvete njё kondensator tё pёrbёrё nga:
o 2 elektroda, 1 dhe 2, midis tё cilave ndodhet gaz;
o burimi i jashtёm 4 qё krijon fushёn elektrike midis elektrodave;
o burimi radioaktiv 5 (nё mungesё tё tё cilit jonizimi nё kamer mungon);
o aparati matёs i rrymёs jonizuese 3.

γ- kuanti

Figura 4.2 Skema e thjeshtuar e kamerёs sё jonizimit
4.2.2 Parimi i punёs sё kamerёs sё jonizimit
Nёn veprimin e rrezatimit jonizues nё gazin e kamerёs lindin jone pozitive dhe
negative. Fusha elektrike midis elektrodave bёn tё mundur lёvizjen e drejtuar tё
joneve tё formuar. Jonet pozitive lёvizin nё drejtim tё elektrodёs 1, ndёrsa ato
negative nё drejtim tё elektrodёs 2. Nё qark lind rrymё vlera e sё cilёs pёrcaktohet me
anёn e aparatit matёs 3.
Rryma jonike pёrcaktohet nga ngarkesa e joneve qё arrijnё nё elektroda nё njёsinё e
kohёs. Pёr njё tension tё ulёt midis elektrodave vetёm njё pjesё e joneve tё krijuar
shkon tek ato. Shumica e joneve me shenjё tё kundёrt rikombinohen me njёri-tjetrin
para se tё arrijnё nё elektrodat pёrkatёse. Me zmadhimin e tensionit lёvizshmёria e
joneve rritet e pёr pasojё dhe probabiliteti qё ata tё rikombinohen zvogёlohet. Rryma
jonike rritet deri nё atё moment kur tё gjithё jonet e krijuara arrijnё nё elektrodat
pёrkatёse, vlerё kjo qё i korespondon rrymёs sё ngopjes (fig 4.3). Zakonisht kamerat e
jonizimit punojnё nё regjim ngopjeje [64], [65].
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Tensioni midis elektrodave

Figura 4.3 Kurba karakteristike e rrymёs sё ngopjes tё kamerёs sё jonizimit
Nё vlerёsimin e rikombinimit ёshtё e rёndёsishme qё tё shfrytёzohet si teoria dhe
eksperimenti sё bashku. Fenomeni i lёvizjes sё joneve nё drejtim tё elektrodave ose
ndryshe transporti i tyre, si dhe ai i rikombinimit tё joneve, janё nё pёrgjithёsi shumё
kompleksё dhe si tё tillё ёshtё tepёr i vёshtirё njё trajtim i saktё teorik [65].
Nё varёsi nga pёrdorimi kamerat e jonizimit janё tё pёrmasave dhe formave tё
ndryshme (cilindrike, sferike, plan paralele etj).
Matja e ekspozimit me kamer jonizimi kryhet duke punuar nё regjimin e rrymёs sё
ngopjes. Trajtimi teorik pёr kamerat e jonizimit bazohet nё teorinё e jonizimit nё
kavitet ku:



spektri i elektroneve qё krijohen rreth kavitetit nuk ndryshon nga prania e tij;
elektronet qё lindin si rezultat i bashkёveprimit tё fotoneve me muret e
kamerёs janё tё neglizhueshme.

Konditat e mёsipёrme realizohen plotёsisht vetёm pёr kavitete, pёrmasat lineare tё tё
cilave janё shumё mё tё vogla se rendja e elektroneve sekondare. Kavitete tё tilla
sigurohen nё praktikё nёpёrmjet ndёrtimit tё kamerave tё jonizimit.
Kalibrimi i kamerave tё jonizimit, i cili ka tё bёjё me pёrcaktimin e njё sёrё
koefiçientёsh, kryhet nё laboratorё tё specializuar pёr kёtё qёllim. Ndёr kёta mund tё
pёrmendim: korrigjimin pёr humbjet e jonizimit nё kavitet nga rikombinimi i
ngarkesave, korrigjimi pёr shkak tё avujve tё ujit tё ngelur nё ajrin e kavitetit tё
kamerёs, korrigjimi pёr shkak tё rrjedhjeve nё kamer, korrigjimi pёr ndryshimin e
kushteve mjedisore (temperaturё, lagёshti, presion) nё momentin e matjes etj [66].
Kamera e jonizimit e pёrdorur nё kёtё punim ёshtё e tipit M 23331. Ajo pёrfaqson njё
kamer cilindrike me vёllim 1 cm3 dhe diapazon tё fuqisё sё dozёs nga
(19.99 †1999) R/min (foto 4.2 ose fig 4.4). Pasaktёsia nё matje ёshtё ± 2 %.
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Foto 4.2 Pamje e njё kamere jonizimi

Kamera
Kapuçi

Figura 4.4 Pjesёt pёrbёrёse tё kamerёs sё jonizimit
4.2.3 Paisja matёse reit metri DL4/DI4
Reit metri DL4/DI4 (foto 4.3) pёrdoret pёr matjen e fuqisё sё dozёs sё ekspozimit. Ai
ёshtё njё instrument i cili lidhet mё kamerёn e jonizimit dhe mund tё pёrdoret pёr
matje, nё rastin e rrezatimit gama, X dhe atij elektronik.
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Foto 4.3 Pamje e paisjes reit metёr DL4/DI4
Ky instrument mund tё punojё pёr vlera tensioni 110, 220 dhe 240 V. Ndryshimi i
tensionit nё rrjet nga vlera nominale me -15% deri nё +15% shkakton njё ndryshim tё
fuqisё sё dozёs me mё pak se 0.05%. Pёr njё ndryshim tё temperaturёs sё mjedisit ku
punohet, nga (10÷40) °C, shkaktohet njё ndryshim nё lexim prej ± 0.5%. Gjithashtu
reit metri ka njё izolim tepёr tё mirё ndaj lagёshtirёs. Ai mund tё pёrdoret dhe nё
vendet me njё lagёshti relative deri nё 85%.
Lidhja e kamerёs me reit metrin realizohet nёpёrmjet njё kablli me gjatёsi nga
(20†100) m. Ky i fundit para se tё lidhet me kamerёn kalon nёpёr njё dispozitiv prej
plumbi (foto 4.4).

Foto 4.4 Dispozitiv prej plumbi
Kablli futet nё dispozitiv nёpёr njё kanal nё formё elikoidale. Dispozitivi dhe forma e
kanalit, kur kamera futet brenda nё paisjen rrezitёse, kanё rol mbrojtёs nga rrezatimi.
Siç e theksuam mё sipёr kalibrimi i kamerave i cili ka tё bёjё me pёrcaktimin e disa
koefiçientёve, kryhet nё laboratorё tё specializuar pёr kёtё qёllim. Ndёrkohё,
pёrdoruesi i tyre duhet tё bёjё pёrcaktimin vetёm tё koefiçientit korrigjues qё vjen si
rezultat i ndryshimit tё kushteve mjedisore nё momentin e matjes t. Pёr pёrcaktimin e
kёtij koefiçienti korrigjues, pёrpara futjes sё kamerёs nё burim ajo verifikohet me
anёn e paisjes kontrolluese. Si e tillё u pёrdor paisja me Sr-90 (foto 4.5).
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Foto 4.5 Paisja kontrolluese me Sr-90
Kur kamera e jonizimit futet nё burim, nё reit metrin DL4/DI4 merret njё tregim α i
fuqisё sё dozёs sё ekspozimit. Ky tregim nuk mund tё jetё vlera e saktё e fuqisё sё
dozёs, pasi ka ndryshime qё vinё si rezultat i kushteve mjedisore nё tё cilat kryhet
matja.
4.2.4 Dozimetri ECB, pёrbёrja dhe karakteristikat e tij
Pёrhapja e gjerё e aplikimit tё teknologjisё sё rrezatimit kёrkon pёrdorimin e
dozimetrave tё besueshёm tё referencёs dhe rutinё.
Dozimetri ECB ёshtё njё nga dozimetrat me pёrbёrje tё lёngshme qё pёrdoret nё
shumё laboratorё, kryesisht si njё sistem rutinё pёr kontrollin e proçesit.
Besueshmёria e tij ёshtё kontrolluar dhe provuar nё programet e ANEA- s. Ai ёshtё
zgjedhur prej kёsaj agjensie si njё nga dy sistemet qё rekomandohen pёr njё pёrdorim
tё gjerё nё paisjet gama rrezitёse.
Metodat e ndryshme tё vlerёsimit me kёtё dozimetёr krijojnё mundёsinё e pёrdorimit
tё tij nё njё interval tё gjerё dozash 10 Gy deri nё 1 MGy [67].
Dozimetri ECB ka gjetur njё pёrdorim tё gjerё nё proçeset gama rrezatuese, ndёrkaq
pёrdorimi i tij ёshtё shqyrtuar dhe provuar edhe nё akseleratorёt e energjive tё larta.
Ky dozimetёr ka nё pёrbёrje solucion etanol-klorbenzen nё pёrqёndrime tё ndryshme
klorbenzeni (4†40) vol %, nё pёrshtatje me karakteristikat absorbuese tё materialit qё
rrezitet.
Mekanizmi i reaksionit të proçeseve radiokimike që ndodhin në solucionin dozimetrik
ende nuk njihet plotësisht. Proçesi kryesor që induktohet nga rrezatimi në dozimetrin
ECB është disocijimi i monoklorbenzenit nëpërmjet kapjes elektronike duke prodhuar
acidin klorhidrik.
C6H5Cl → C6 ̇ + ̇
̇ +→
40

HCl

Nё punimin tonё ёshtё pёrdorur dozimetri ECB i cili ka pёrbёrje prej 24% volum
klorbenzen, 4% volum ujё dhe 0.04% volum benzen dhe açeton. Njё pёrbёrje e tillё e
dozimetrit ECB rekomandohet nga ANEA.
Solucioni dozimetrik futet nё ampula qelqi, tё mbyllura plotёsisht, me diametёr
(10.84 ± 0.1) mm e trashёsi tё pareteve tё qelqit 0.6 mm (foto 4.6).

Foto 4.6 Ampula dozimetrike
Si karakteristika tё kёtij dozimetri mund tё pёrmendim:
 ai është i vetmi dozimetёr jehona e të cilit është e pavarur për diapazonin e
temperaturave që përdoren në proçeset e rrezatimit;
 nuk është shumë i ndjeshëm ndaj papastërtive dhe jehona e tij nuk ka varësi
nga energjia për diapazonin (0.1÷10) MeV;
 G- vlera e solucionit (numri i joneve Cl- tё formuar nga absorbimi i 100 eV)
është konstante për doza nga (0.1÷100) kGy;
 pothuajse nuk ka varësi nga fuqia e dozës për diapazonin (3÷36) kGy/h dhe
(104÷107) Gy/s, përkatësisht për rrezatimin gama (Co-60, Cs-137) dhe me
elektrone (4÷10) MeV;
 lagështira nuk ka asnjë efekt mbi jehonën e dozimetrit, meqenëse solucioni
dozimetrik futet në të gjitha rastet në ampula qelqi të mbyllura;
 efekti i temperaturës së ruajtjes është i parëndësishëm për diapazonin
(-25÷30) °C. Një faktor korrigjues 0.1% / °C duhet të aplikohet nё qoftё se
rrezatimi kryhet nën 0 °C;
 rrezatimi ultraviolet mund të influencojë në përcaktimin e dozës, për rrjedhojë
solucioni duhet të ruhet në errësirë [67].
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4.2.5 Influenca e faktorёve tё ndryshёm nё jehonёn e dozimetrit


Efektet e temperaturёs

Gjatё studimit tё efektit tё temperaturёs sё rrezatimit ёshtё vёnё re qё dalja e
reaksionit G (Cl-) zvogёlohet nё mёnyrё tё vazhdueshme me uljen e temperaturёs sё
rrezatimit, nga temperatura e dhomёs deri nё temperaturёn 77 K. Nuk vihen re
ndryshime nё dozёn e pёrthithur pёr njё ruajtje tё dozimetrit pёr njё vit nё
temperaturёn (243†295) K.
Nё rastin e metodёs oshilometrike (tё cilёn do ta shqyrtojmё mё poshtё) ёshtё e
rёndёsishme tё nёnvizohet qё temperatura e dozimetrit qё matet nuk duhet tё
ndryshojё nё mёnyrё tё konsiderueshme nga temperatura e kompletit tё dozimetrave
tё pёrdorura pёr kalibrim (±4°C). Kjo do tё thotё qё pas rrezatimit, dozimetrat e
rrezatuar duhet tё mbahen pёr njё periudhё kohe nё temperaturё tё njёjtё me atё tё
kompletit kalibrues. Nёse ndryshimet e temperaturave janё tё mёdha (midis kompletit
kalibrues dhe dozimetrit qё matet) atёherё futet njё faktor korrigjues.


Efektet e dritёs

Nё rastin e dozimetrit ECB sugjerohet ruajtja e solucionit tё parrezatuar, nё njё shishe
me ngjyrё tё zezё. Eksperimentet kanё provuar qё dozimetrat e rrezatuar mund tё
ruhen me vite, nё vende tё errёta pa pёsuar ndonjё ndryshim. Efekti i rrezeve
ultraviolet nё dozimetrat e rrezitur dhe tё parrezitur ka treguar qё ata nuk duhet tё
ekspozohen ndaj kёtij rrezatimi gjatё ruajtjes.


Kushtet e transportit

Nё disa raste dozimetrat duhet tё transportohen. Ata mund tё dёmtohen gjatё
transportit ndaj duhet tё paketohen. Paketimi zakonisht bёhet me pambuk dhe qese
plastike. Nё rastin kur ampula thyhet solucioni avullon ose thithet nga pambuku i
vendosur nё qese.


Pёrmasat e ampulёs dozimetrike

Pёrmasat janё tё rёndёsishme pёr metodёn oshilometrike. Sasia e solucionit nё
ampulё duhet tё jetё rreth 2.5 ml, diametrat e ampulave duhet tё ndryshojnё me
± 0.2 mm.


Koha e ruajtjes dhe riprodhueshmёria e jehonёs sё dozimetrit

Nёse dozimetri ECB (ampula) pas rrezitjes vendoset nё vend tё errёt, ai ruan pёr njё
kohё relativisht tё gjatё informacionin fillestar. Pёrsёritja e matjeve tё tregimeve tё
dozimetrit, pas njё periudhe 8 vjeçare tregon pёr njё ndryshim tё dozёs ± 3% [67].
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4.2.6 Metodat e vlerёsimit tё dozёs
Proçesi themelor kimik qё ndodh gjatё rrezatimit tё dozimetrit ECB ёshtё formimi i
acidit klorhidrik. Pёrcaktimi i dozёs sё pёrthithur bёhet me anёn e matjes sё
pёrqendrimit tё acidit klorhidrik tё formuar si rezultat i rrezitjes. Ky pёrqendrim ёshtё
njё funksion linear i dozёs sё pёrthithur nё solucion, pёr njё diapazon dozash
(0.1†100) kGy. Doza e pёrthithur nё solucionin e dozimetrit, mund tё vlerёsohet me
metoda tё ndryshme si:
Metoda me titrim
Vlerësimi i përqendrimit të acidit klorhidrik bëhet duke titruar jone Cl- ose jone H+.
Doza e përthithur në solucion llogaritet sipas ekuacionit:
NA C

(

dG

)

ku:
NA - numri Avogadros, 6.02 1023 molek/mol
C- përqendrimi i joneve Cl- në mol/m3
d - densiteti i solucionit dozimetrik në kg/m3
G- dalja e reaksionit në J-1 (numri i joneve Cl- të formuar nga absorbimi i 100 eV).
Pёrcaktimi i pёrqendrimit tё acidit klorhidrik ose joneve Cl- bёhet me anёn e metodёs
me titrim duke pёrdorur indikatorin bromfenol blu (titrim alkalometrik) ose me
indikatorin difenilkarbazon (titrimi merkurimetrik) [14]. Saktёsia e kёsaj metode ёshtё
± (1†2) %. Avantazhi kryesor i metodёs ёshtё qё doza e pёrthithur mund tё
pёrcaktohet direkt, gjё qё do tё thotё se kjo ёshtё njё metodё absolute e matjes sё
dozёs [68].
Metoda me titrim përdoret për diapazonin e dozave (0.4÷400) kGy. Vlen të theksohet
se dozimetri ECB në rastin e metodës me titrim konsiderohet si dozimetër standard
reference.
Metoda spektrofotometrike
Kjo metodë bazohet në përcaktimin e përqendrimit të joneve Cl- në një kompleks
molekular të krijuar nga tiocianati i zhivës dy valente me hekur tre valent. Metoda
ёshtё e zbatueshme nё diapazonin e dozave (10 †104) Gy me njё saktёsi dhe preçizion
përkatësisht ± 4% dhe ± 5% [69].
Metoda konduktometrike
Pёrcaktimi i dozёs sё pёrthithur ёshtё i mundur nёpёrmjet matjes direkt tё
pёrcjellshmёrisё elektrike specifike tё solucionit dozimetrik. Matja e saj realizohet në
një celulë në të cilën induktohet një rrymë elektrike me frekuencë 80 Hz deri nё
3 kHz. Kjo metodё relative ёshtё e aplikueshme nё diapazonin e dozave 50 Gy deri nё
1 MGy. Saktësia e metodës është ± 5% dhe preçizioni ± 3% [14].
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Metoda oshilometrike
Meqenёse sasia e joneve prezente nё solucion ndryshon pёr shkak tё rrezatimit, dhe
pёrcjellshmёria e solucionit do tё ndryshojё. Nё kёtё mёnyrё, matja e pёrcjellshmёrisё
sё solucionit dozimetrik mund tё shёrbejё si masё pёr dozёn e pёrthithur prej tij.
Metoda rutinё mё e pёrdorshme nё proçeset rrezitёse ёshtё ajo oshilometrike. Ajo
ёshtё njё metodё elektroanalitike ku ndryshimi i pёrqendrimit tё acidit klorhidrik
ёshtё proporcional me ndryshimin e dozёs sё pёrthithur.
Nё metodёn oshilometrike solucioni dozimetrik futet nё ampula qelqi tё mbyllura tё
cilat vendosen nё njё qark tё frekuencёs sё lartё (oshilotitrator). Bazuar në ligjin e
Kohlrausch, përcjellshmëria e solucionit ndryshon me ndryshimin e sasisë së joneve
të pranishme në solucion. Pёrcjellshmёria e solucionit ndikon nё rezistencёn e qarkut,
pёr rrjedhojё dhe nё tensionin e qarkut tё oshilotitratorit.
Metoda, e cila kёrkon kalibrim, ёshtё e aplikueshme pёr doza tё rendit (1†300) kGy.
Saktёsia e saj ёshtё ± (5†10) % dhe preçizioni ± (2†5) %. Një përparësi e kësaj
metode është kryerja e matjes në një ampulë plotësisht të mbyllur e cila ruan
informacionin për disa vjet nëse nuk ekspozohet ndaj rrezatimit ultraviolet.
Dozimetrat (ampulat) pas rrezitjes mund të vlerësohen në çdo kohë, gjë e cila është e
rëndësishme në lidhje me dokumentimin.
4.2.7 Oshilotitratori OK 302/2 dhe parimi i punёs
Metoda me titrim pёr vlerёsimin e dozёs ёshtё njё metodё absolute, nё avantazh me
metodat e tjera tё pёrmendura mё sipёr. E metё themelore e saj ёshtё koha e gjatё qё
duhet pёr vlerёsimin e dozёs sё pёrthithur. Pёr kёtё arsye ёshtё futur metoda
oshilometrike e vlerёsimit.
Paisja matёse qё pёrdoret nё kёtё metodё ёshtё oshilotitratori. Parametri kryesor qё ai
mat ёshtё pёrcjellshmёria e solucionit dozimetrik, vlera e sё cilёs ndryshon me
ndryshimin e pёrqendrimit tё joneve Cl- nё solucion.
Sipas kёsaj metode nuk ka kontakt galvanik midis solucionit dhe elektrodave tё cilat
janё vendosur nё pjesёn e jashtme tё celulёs matёse. Ky fakt konsiderohet si njё nga
avantazhet e kёsaj teknike pasi eleminon fenomenin e polarizimit, korrozionin etj.
Nё kёtё metodё matja e pёrcjellshmёrisё kryhet nё njё sistem tё mbyllur (nё ampulat
prej qelqi qё pёrmbajnё solucion) [70].
Paisja matёse e pёrdorur nё kёtё punim, oshilotitratori OK-302/2 sё bashku me
qelizёn kapacitive mbajtёse jepen nё foto 4.7 ose fig 4.5 a) b).

44

Foto 4.7 Oshilotitratori i tipit OK-302/2 sё bashku me qelizёn kapacitive mbajtёse

a)

b)

Figura 4.5 Skema e ndёrtimit tё oshilotitratorit (a) dhe qeliza mbajtёse (b)
Metoda oshilometrike pёrdor, si rregull, njё qark lёkundёs tё frekuencёs sё lartё, me
frekuencё nominale 48 MHz.
Ampula sё bashku me solucionin dozimetrik qё testohet vendoset nё qelizёn mbajtёse
(fig 4.5 b). Frekuenca e rezonancёs sё qarkut lёkundёs jepet sipas formulёs sё
Tomsonit:
(

√

)

ku L ёshtё induktiviteti i qarkut dhe C ёshtё kapaciteti i tij.
Njё qark lёkundёs karakterizohet nga faktori Q i qarkut si dhe nga frekuenca e tij .
Çdo ndryshim nё frekuencёn ose nё faktorin Q tё qarkut shfrytёzohet nё matjet
oshilometrike. Ndryshimi nё faktorin Q, i cili karakterizon luhatjen e pёrcjellshmёrisё
pёr solucionet, matet nёpёrmjet formulёs sё mёposhtme:
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(

√

)

Matjet e kryera nё oshilotitratorin OK-302/2 ndjekin ndryshimet e faktorit Q tё
qarkut. Qeliza kapacitive tregohet skematikisht nё fig 4.6.

Figura 4.6 Qeliza kapacitive
Elektrodat e kondensatorit tё qelizёs mbajtёse mbёshteten nё faqet e jashtme tё
ampulёs. Kapacitetet C1 e C2 qё formohen nga elektrodat dhe faqet e brendshme tё
ampulёs janё me dielektrik qelqi. Kёto kapacitete varen nga diametri i ampulёs dhe
trashёsia e pareteve tё saj. Ata janё tё pavarur nga solucioni prandaj ndёrhyjnё si
faktor konstant nё matje. Rezistenca e tyre ёshtё shumё mё e madhe nё krahasim me
rezistencёn e solucionit.
Gjatё matjes kapaciteti i kondensatorit C i formuar nga solucioni dhe rezistenca e tij
ohmike R ndryshojnё. Ky ndryshim ndikon nё pёrcjellshmёrinё e qarkut. Ndryshimet
e C dhe R ndodhin si rezultat i ndryshimit tё pёrqendrimit tё joneve Cl- nё solucion.
Siç dihet ndryshimi i pёrqendrimit tё joneve Cl- varet nga doza e pёrthithur. Kjo do tё
thotё qё metoda oshilometrike bёn njё vlerёsim relativ tё dozёs.
Si karakteristika tё oshilotitratorit OK-302/2 mund tё pёrmendim:





frekuenca nominale 48 MHz;
leximi gjatё njё ore pune ndryshon jo mё shumё se ± 1 ndarje;
pёrsёritshmёria e leximit ёshtё ± 2 ndarje;
diametri i ampulave qё maten ёshtё (6†16) mm dhe lartёsi
(35÷90) mm.

Nё punimin tonё janё pёrdorur ampula me diametёr (10.80±0.01) mm dhe trashёsi
pareti prej 0.6 mm e mjaftueshme pёr sigurimin e ekuilibrit elektronik. Lartёsia e
ampulёs ёshtё 30 mm [66], [69].
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KAPITULLI 5
KALIBRIMI I SISTEMIT DOZIMETRIK
Doza ёshtё parametri kryesor nё tё gjithё proçeset rrezitёse. Ajo ёshtё e lidhur me tё
gjitha ndryshimet kimike, fizike, biologjike etj qё ndodhin nё materialin pёr tё cilin
interesohemi. Kjo do tё thotё qё matja e saktё e dozёs nё materialin e rrezatuar ёshtё
tepёr e rёndёsishme.
Njё sistem dozimetrik i pёrshtatshёm ndihmon nё pёrcaktimin korrekt tё dozёs dhe tё
pasaktёsisё sё saj.
Sistemi dozimetrik i pёrdorur nё kёtё studim pёrbёhet nga:




dozimetrat
instrumenti matёs
metoda dozimetrike e matjes.

Duke marrё parasysh mundёsitё tona, dozimetri ECB ёshtё pёrdorur si njё dozimetёr
rutinё dhe kamera e jonizimit e tipit M 23331 (me vёllim 1cm3) si njё dozimetёr
standard.
Pёr tё matur dozёn dhe jehonёn e dozimetrave ECB, u pёrdorёn respektivisht
reit metri DL4/ DI4 dhe oshilotitratori OK-302/2.
Metoda dozimetrike e pёrdorur ёshtё ajo oshilometrike. Nё ndryshim nga metoda me
titrim (metodё absolute) kjo metodё ёshtё relative, pёr rrjedhojё ka nevojё pёr
kalibrim.
5.1 Kalibrimi i dozimetrave ECB
Nga seria e dozimetrave u zgjodh njё komplet dozimetrash qё u shfrytёzuan pёr
ndёrtimin e kurbёs sё kalibrimit.
Bazuar në konstruksionin e paisjes gama rrezatuese GU-3, gjeometria e zgjedhur për
rrezatimin e dozimetrave ECB për kalibrim paraqitet në fig 5.1 [71].
Pёr kalibrimin e dozimetrave tё zgjedhur u ndoq proçedura e mёposhtme.
Fillimisht kamera e jonizimit sё bashku me kapuçin prej polimetilmetakrilati
(PMMA) u vendos nё pozicionin e treguar si nё fig 5.1..
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Cs-137

Ena

300 mm

210 mm

Kamera
(Dozimetri ECB)

Mbajtëse e enës
Pjata

345 mm
Figura 5.1 Gjeometria rrezatimit tё kamerës së jonizimit dhe dozimetrit ECB
Burimi rrezatues me Cs-137 vihet nё pozicion pune. Pёr pesё futje e nxjerrje tё
kamerёs sё jonizimit nё burim, nё ekranin e paisjes matёse DL4/DI4 u morёn
rezultatet e matjeve tё koefiçientit α:
α1 = 272, α2 = 270, α3 = 271, α4 = 270, α5 = 272 dhe α mes = 271 ± 1
Sipas [66] fuqia e dozёs sё ekspozimit jepet sipas relacionit:
(

)

ku ks ёshtё faktor kalibrues. Pёr burimet Cs-137 dhe Co-60, kur kamera e jonizimit
pёrdoret me kapuç (prej materiali PMMA), ks ёshtё i barabartё me 1 (sipas
pashaportёs, shoqёruese tё kamerёs). Pra:

ku
ёshtё tregimi i reit metrit dhe kr ёshtё faktor korrigjues pёr efekt tё
ndryshimeve mjedisore.
Pёr pёrcaktimin e koefiçientit kr pёrdoret paisja kontrolluese me Sr-90 dhe vlera e tij
gjendet sipas formulёs:
(

)

ku:
- ёshtё vlera e koefiçientit

pёr ditёn e matjes (vlera e pritur)

- ёshtё mesatarja aritmetike midis vlerёs
tё matur nё fillim tё
proçesit dhe vlerёs
tё matur nё fund tё proçesit.
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Duke pёrdorur paisjen kontrolluese me Sr-90 vlerat e
dhe
, tё rregjistruara nё
ekranin e DL4/DI4 ishin pёrkatёsisht 3.30 dhe 3.29. Atёherё vlera mesatare e
do
tё jetё:

Njё sёrё vlerash tё koefiçientit jepen nё pashaportёn shoqёruese tё kamerёs.
Izotopi Sr-90 ka njё periodё pёrgjysmimi T=28.6±0.3 vjet. Kjo nёnkupton qё
aktiviteti i burimit zvogёlohet me rreth 0.2 % nё muaj. Ky zvogёlim sistematik ёshtё
marrё parasysh nё vlerat e - sё qё jepen nё çertifikatёn e kamerёs. Duke marrё
parasysh ligjin e zbёrthimit radioaktiv mund tё shkruajmё:
(

)

ku:
ёshtё njё nga vlerat e koefiçientit kp qё jepen nё pashaportёn shoqёruese
t ёshtё diferenca nё muaj pёr koefiçientёt
dhe
ёshtё konstantja e zbёrthimit dhe ka vlerёn
pёr t nё muaj.
Duke zёvёndёsuar nё (5.3) vlerёn
= 4.44 (vlera e koefiçientit të kamerёs sё
jonizimit tё dhёnё sipas çertifikatës nё Janar, 2000), vlerёn e λ dhe kohёn t=134 muaj
u gjet qё = 3.383 (Mars 2011).
Nga shprehja pёr fuqinё e ekspozimit

gjejmё qё:

Referuar [11], [13] lidhja midis fuqisё sё ekspozimit dhe fuqisё sё dozёs sё pёrthithur
nё dozimetrin ECB jepet:
[
Duke zёvёndёsuar vlerёn e

]

[

]

(

)

nё (5.4) gjetёm qё:

Kjo ёshtё fuqia e dozёs e pёrthithur nga dozimetri ECB i vendosur nё tё njёjtin
pozicion si kamera e jonizimit (fig 5.1).
Siç dihet qёllimi i kalibrimit tё dozimetrave ёshtё pёrcaktimi i lidhjes midis jehonёs
sё dozimetrit (L) dhe dozёs (D) tё pёrthithur prej tij. Pёr kryerjen e kalibrimit tё
dozimetrave ECB u krye proçedura e mёposhtme.
Nё çdo dozimetёr u vendos njё numёr identifikimi (foto 5.1);
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Foto 5.1 Kompleti i ampulave dozimetrike me numёr identifikimi
Dozimetrat u rrezitёn me njё numёr tё njohur dozash (4 dozimetra për çdo dozë)
brenda njё diapazoni tё caktuar. Dozimetrave tё rrezitur ju mat nё oshilotitrator
jehona L (luhatja e përcjellshmërisë). Me tё dhёnat e dozёs dhe jehonёs sё dozimetrit
u gjenerua kurba e kalibrimit.
Diapazoni i dozave tё rrezitjes sё dozimetrave ishte nga (2.91†38.75) kGy. Sipas
formulёs 2.3 (kapitulli 2, paragrafi 2.6) gjejmё qё Q ≈ 1.12. Pёr rrjedhojё numri
minimal i dozave pёr ndёrtimin e kurbёs sё kalibrimit ёshtё 5.
Vlerat e jehonёs sё dozimetrave (Lmes) dhe tё dozёs sё pёrthithur (D) prej tyre jepen
nё tabelat e mёposhtme (tab 5.1, 5.2).
Tabela 5.1 Tё dhёna pёr dozimetrat e rrezatuar (pёrfshirё 0 kGy)
Dozimetri
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lmes
0.0
13.05 ±0.05
20.10 ± 0.10
33.07 ± 0.09
51.10 ± 0.16
62.20 ± 0.13
71.40 ± 0.13
79.12 ± 0.10
86.20 ± 0.10
100
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D (kGy)
0.0
2.91
4.66
8.27
14.60
19.13
23.13
27.09
31.27
38.75

Tabela 5.2 Tё dhёna pёr dozimetrat e rrezatuar (pa 0 kGy)
Dozimetri
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lmes
0.0
8.9 ± 0.07
23.7 ± 0.12
45.2 ± 0.08
57.5 ±0.05
67.0 ± 0.06
75.75 ±0.17
84.5 ±0.12
100

D (kGy)
2.91
4.66
8.27
14.60
19.13
23.13
27.09
31.27
38.75

Nё tab 5.1 ёshtё marrё nё konsideratё dhe vlera 0 e dozёs qё i korespondon dozimetrit
tё parrezatuar. Proçedura qё ndiqet pёr matjen e jehonёs sё dozimetrit ёshtё:
-

ndezja e oshilotitratorit dhe lёnia nё ngrohje pёr 20 min para fillimit tё
matjeve;
zgjedhja e ndjeshmёrisё sё pёrshtatshme (ndjeshmёria 4).

Nё qelizёn mbajtёse u vendos dozimetri i parrezatuar dhe u rregullua me anёn e
potenciometrit tё ndjeshmёrisё fine qё shigjeta e oshilotitratorit tё tregonte vlerёn 0
ndarje. Mё tej u vendos dozimetri i rrezitur me dozёn maksimale dhe u rregullua
shigjeta qё tё tregonte vlerёn 100 ndarje. Pas kёsaj proçedure secilin dozimetёr tё
rrezatuar e futёm nё qelizёn mbajtёse dhe i matёm tregimin L (foto 5.2).

Foto 5.2 Matja e jehonёs sё dozimetrit me anё tё oshilotitratorit OK-302/2
Ndryshimi i vetёm pёr matjet qё jepen nё tabelёn 5.2 ёshtё qё vlera 0 nё oshilotitrator
vendoset pёr dozёn minimale 2.91 kGy ndërsa vlera maksimale 100 vendoset për
dozën 38.75 kGy. Proçedura e mëtejshme që ndiqet edhe në këtë rast është ajo e
matjes së jehonës për çdo dozimetër të rrezitur.
Bazuar nё tё dhёnat e tab 5.1 dhe tab 5.2, duke pёrdorur programin Microsoft Excel, u
ndёrtuan kurbat e kalibrimit qё jepen nё fig 5.2 dhe fig 5.3.
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y = 3E-06x3 + 0.0017x2 + 0.1902x + 0.0612
R² = 0.9999

Doza ( kGy )

45
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100
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Figura 5.2 Kurba e kalibrimit (me dozёn 0)

y = -3E-06x3 + 0.0023x2 + 0.1637x + 2.9867
R² = 0.9999
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50
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Figura 5.3 Kurba e kalibrimit (pa dozёn 0)
Rezultati i matjes sё dozёs ёshtё vetёm njё pёrafrim i vlerёs sё dozёs dhe ai ёshtё i
plotё vetёm kur shoqёrohet nga pasaktёsia e tij. Pasaktёsitё e metodёs sё pёrdorur
janё:


sistematike

Pasaktёsia pёr ekuacionin kalibrues (diferenca midis dozёs sё dhёnё dhe asaj tё
pёrcaktuar nga ekuacioni kalibrues) jepet sipas shprehjes:
(Dk – Dc) / Dc x100 ≈ ± 3%
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ku:
Dk - është doza e llogaritur nga kurba e kalibrimit
Dc - është doza e dhёnё.


statistike

Pasaktësia në leximin e aparatit (±3 %)
Pasaktësia gjatё hapjes dhe mbylljes sё burimit (±0.2 %)
Pasaktësia totale ≤ 5 %
5.1.1 Ndёrkrahasimi dozimetrik
Ndёrkrahasimi i dy ose mё shumё sistemeve dozimetrike ёshtё pjesё kryesore e
proçedurёs sё kontrollit tё proçesit rutinё [61].
Pёr tё kontrolluar besueshmёrinё e sistemit tonё dozimetrik tё pёrdorur, njё
ndёrkrahasim ndёrkombёtar u krye me Institutin e Fizikёs dhe Inxhinierisё
Bёrthamore “Horia Hulubei” nё Rumani.
Shtatё dozimetra ECB tё rrezatuar nga ky institut (saktёsia e matjes ± 3%) u matёn nё
IFBZ. Dozat e matura nё Rumani pёr kёta 7 dozimetra jepen nё tabelёn 5.3.
Tabela 5.3 Dozimetrat ECB (nga Rumania) dhe dozat respektive
Dozimetri
D0 (kGy)

1
27.9

2
24.3

3
8.4

4
6.6

5
4.2

6
7
18.5 10.1

Duke pёrdorur rezultatet e matura nё IFBZ tё jehonёs sё kёtyre dozimetrave dhe
kurbat e kalibrimit, u llogaritёn dozat D1 dhe D2. Tё dhёnat e marra pёr dozimetrat
jepen nё tab 5.4.
Tabela 5.4 Të dhënat për dozimetrat ECB të rrezatuar në Rumani dhe krahasimi me
matjet e kryera nё IFBZ
Dozimetri
Tё dhёna
pёr kurbёn
5.2
Tё dhёna
pёr kurbёn
5.3

1
2
80.95 74.00
±0.10 ±0.10

3
35.10
±0.11

4
28.23
±0.09

5
19.95
±0.10

6
62.00
±0.10

7
40.75
±0.13

D1
(kGy)

28.19

24.66

8.96

6.85

4.55

19.10

10.83

Lmes

78.05
±0.1

70.70
±0.2

26.0
±0.10

18.90
±0.09

8.25
±0.08

55.62
±0.25

32.8
±0.3

D2(kGy) 28.34

24.99

8.74

6.88

4.49

18.70

10.72

27.9
1
1.5
99

24.3
1.5
3
99

8.4
6
4
102

6.6
3.6
4
99

4.2
7.7
6
102

18.5
3
1
102

10.1
7
6
101

Lmes

D0
(D1-D0) / D1
%
(D2-D0) / D2 %
D1/D2 %

Duke marrё nё konsideratё pasaktёsinё e sistemit tonё dozimetrik (±5 %) dhe atё tё
sistemit dozimetrik nё Rumani (±3 %), pasaktёsia totale ishte ≤ ±6 %.
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Tё dhёnat qё jepen nё tab 5.4 tregojnё qё vlerat e dozave tё matura me tё dy kurbat e
kalibrimit (fig 5.2 dhe 5.3) kanё njё pёrputhje mjaft tё mirё. Diferencat midis tyre
janё ≤ ±2 %.
Duke pasur parasysh pasaktёsinё prej ±5 % tё metodёs sonё, tё dy kurbat e kalibrimit
mund tё pёrdoren mjaft mirё pёr matjen e dozёs.
Nёse doza D0 konsiderohet si dozё nominale, diferencat midis saj dhe dozёs Di
(i=1, 2), nё pёrgjithёsi janё mё tё vogla sesa ± 6 % (pasaktёsia totale). Kjo tregon qё
tё dy sistemet dozimetrike kanё njё pёrputhshmёri tё kёnaqshme nё lidhje me
vlerёsimin e dozёs.
Krahas dozimetrave ECB tё rrezatuar nё Rumani, pesё dozimetra nga IFBZ u
rrezatuan nё impiantin GU-3, me teknikёn dhe gjeometrinё e treguar nё fig 5.1. Kёto
dozimetra u dёrguan nё Rumani pёr matje. Vlerat e dozave tё matura dhe krahasimi i
tyre jepen nё tab 5.5. Nё kёtё tabelё me D0 janё vlerat e dozave tё matura nё Rumani
dhe Di janё vlerat e dozave tё matura nga kurba e kalibrimit 5.2. Tё dhёnat e kёsaj
tabele tregojnё njё pёrputhshmёri tё kёnaqshme midis vlerave tё matura.
Tabela 5.5 Krahasimi i dozave të matura

1
2

D0
(kGy)
7.72
11.58

D1
(kGy)
7.90
12.30

(D1- D0)/D1
(%)
2
6

3
4
5

7.72
19.38
4.20

7.93
20.8
4.23

3
7
1

Dozimetri

5.2 Pёrdorimi i metodёs sё imitimit pёr pёrcaktimin e njëtrajtshmërisë sё
rrezitjes dhe fuqisё mesatare tё dozёs
Pёr njё material specifik doza e pёrthithur ёshtё faktori kryesor qё influencon pёr
arritjen e efektit tё dёshiruar. Pёr kёtё arsye matja e dozёs dhe e shpёrndarjes sё saj
pёrgjatё vёllimit tё materialit qё rrezitet ёshtё tepёr e rёndёsishme.
Shpёrndarja e dozёs karakterizohet nga njёtrajtshmёria e saj DUR. Ёshtё e
rёndёsishme qё tё kemi njёtrajtshmёri sa mё tё mirё tё dozёs sё pёrthithur,
mundёsisht DUR tё jetё sa mё afёr njёsisё [12]. Kjo nёnkupton qё lidhja dozё-efekt tё
interpretohet sa mё mirё.
Njёtrajtshmёria e dozёs, nё njё proçes rrezitjeje ndryshon sipas drejtimit transversal
dhe lateral nё produktin qё rrezitet. Pёr tё pasur njё vlerё sa mё tё mirё tё DUR-sё
pёrdoren teknika tё ndryshme rrezitёse si: kalim i shumёfishtё i materialit nёn
rrezatim, rrezitje nё disa drejtime ose me rrotullim etj.
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5.2.1 Pёrcaktimi i njёtrajtshmёrisё sё rrezitjes
Gjatё studimit tё shpёrndarjes sё dozёs nё materialin qё rrezitet ёshtё i rёndёsishëm
pёrcaktimi i zonave ku doza ёshtё maksimale dhe minimale. Kjo gjё mund tё bёhet
ose nё materialin real ose nё atё referencё.
Shpёrndarja e dozёs varet nga shumё faktorё si p.sh konstruksioni i paisjes rrezatuese,
tipi dhe lloji i produktit etj.
Dozimetria pёrdoret pёr “verifikimin e proçesit”, me qёllim vlerёsimin e
ndryshueshmёrisё sё dozёs pёrgjatё materialit qё rrezitet.
Si teknikё rrezitёse nё studimin e shpёrndarjes sё dozёs u pёrdor ajo e treguar nё
fig 5.4. Si material reference u pёrdor gruri meqёnёse pёrbёrja dhe densiteti i tij janё
tё pёrafёrt me ato tё materialeve biologjike.
Dozimetrat
Cs - 137

110
Ena
Grurё

100
200

Figura 5.4 Teknika dhe gjeometria e rrezatimit pёr studimin e shpёrndarjes sё
dozёs nё material (dimensionet jepen nё mm)
Pёr matjen e shpёrndarjes sё dozёs u pёrdorёn dozimetra ECB tё kalibruar. Ёshtё e
kuptueshme qё sa mё i madh tё jetё numri i kёtyre dozimetrave brenda nё materialin e
referencёs aq mё e mirё do tё jetё tabloja e shpёrndarjes sё dozёs.
Nё studimin tonё pёr vendosjen e dozimetrave u pёrdor njё profil tel bakri i hollё me
diametёr 2 mm. Pozicionet e vendosjes sё dozimetrave janё ato qё jepen sipas fig 5.4.
Dozimetrat e pozicionuar nё pjesёn e sipёrme tё profilit u identifikuan me numrat
1†5, ndёrsa ato tё pjesёs sё poshtme me gёrmat A†E.
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Ena sё bashku me materialin e referencёs dhe dozimetrat u rrezatua me teknikёn e
mёsipёrme pёr 48 orё pandёrprerje. Pas rrezitjes dozimetrat u hoqёn nga profili i telit
dhe u matёn nё oshilotitrator. Rezultatet e matjeve jepen nё tab 5.6 dhe tab 5.7.

Dozimetri

Tabela 5.6 Rezultatet e matjes sё dozёs bazuar nё kurbёn e kalibrimit tё fig 5.2

1
2
3
4
5
A
B
C
D
E

L

52.80
52.20
52.30
51.50
51.00
46.90
47.00
48.10
47.30
47.00

52.90
52.10
53.00
52.00
51.00
46.70
47.00
48.00
47.10
46.50

53.00
52.00
53.30
51.80
51.00
46.90
46.90
47.50
47.60
46.10

52.60
51.90
53.00
51.80
51.00
47.00
46.50
48.20
47.30
46.50

Lmes

Lk =
Lmes × k1

Doza
(kGy)

52.82 ± 0.17
52.05 ± 0.12
52.90 ± 0.40
51.78 ± 0.20
51.00 ± 0.00
46.87 ± 0.12
46.85 ± 0.24
47.95 ± 0.30
47.32 ± 0.20
46.53 ± 0.37

51.23
50.49
51.31
50.23
49.47
45.46
45.44
46.51
45.90
45.13

14.67
14.38
14.70
14.28
13.83
12.50
12.50
12.89
12.66
12.38

DUR1
(%)

DUR2
(%)

DUR
(%)

106
119
104

Dozimetri

Tabela 5.7 Rezultatet e matjes sё dozёs bazuar nё kurbёn e kalibrimit tё fig 5.3

1
2
3
4
5
A
B
C
D
E

L

44.90
44.00
45.00
44.50
43.00
39.20
40.00
40.50
40.00
39.00

44.50
43.90
45.30
44.60
43.20
39.50
39.50
40.30
40.00
38.00

44.50
44.00
45.30
45.00
43.10
39.00
39.50
40.20
40.00
38.50

45.00
44.00
45.00
45.00
43.00
40.00
40.00
41.00
40.00
38.00

Lmes

Lk =
Lm×k2

Doza
(kGy)

44.70 ± 0.23
43.98 ± 0.05
45.15 ± 0.17
44.78 ± 0.26
43.10 ± 0.08
39.35 ± 0.31
39.62 ± 0.25
40.38 ± 0.15
40.00 ± 0.00
38.38 ± 0.47

43.81
43.10
44.25
43.59
42.24
37.79
38.83
39.57
39.20
37.61

14.32
14.07
14.47
14.24
13.78
12.29
12.63
12.88
12.76
12.24

DUR1
(%)

DUR2
(%)

105
118
105

Koefiçientёt k1 dhe k2 qё jepen nё tabelat e mёsipёrme janё koefiçientёt e korrigjuar
pёr secilёn kurbё dhe llogariten nga shprehja:
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DUR
(%)

ku:
Sp ёshtё vlera e pritur e jehonёs sё dozimetrit e pёrdorur pёr kurbёn e kalibrimit
(vlera e tё cilit duhet tё jetё afёrsisht 50);
Sm ёshtё vlera e matur e tё njёjtit dozimetёr nё tё njёjtёn ditё me dozimetrat 1†5
Dhe A÷E.
Vlerat e Sp pёr tё dy kurbat e kalibrimit ishin pёrkatёsisht 51.1 dhe 45.2, ndёrsa vlerat
e matura tё Sm pёr secilёn kurbё kalibrimi jepen nё tab 5.8 dhe tab 5.9.
Tabela 5.8 Vlera e Sm pёr kurbёn e kalibrimit (me 0 kGy)
Dozimetri nr.

L

4

Sm

k1

52.30 52.50 52.50 52.70 52.50 0.97

Tabela 5.9 Vlera e Sm pёr kurbёn e kalibrimit (pa 0 kGy)
Dozimetri nr.

L

Sm

k2

4

46.00 46.00 46.00 46.00

46.00

0.98

Ndёrkrahasimi i dozave tё matura me tё dyja kurbat e kalibrimit pёr secilin dozimetёr
jepet nё tab 5.10.
Tabela 5.10 Krahasimi i dozёs D1 dhe D2

Dozimetri

1
2
3
4
5
A
B
C
D
E

Doza D1
e kurbёs
fig 5.2
(kGy)
14.67
14.38
14.70
14.28
13.83
12.50
12.50
12.89
12.66
12.38

Doza D2
e kurbёs
fig 5.3
(kGy)
14.32
14.07
14.47
14.24
13.78
12.29
12.63
12.88
12.76
12.24

D2 / D1
(%)
98
98
98
100
100
98
101
100
101
99

Rezultatet e tabelёs 5.10 tregojnё qё dozat D1 dhe D2 (duke patur parasysh
pasaktёsinё e metodёs ≤ 5 %) statistikisht nuk ndryshojnё.
Nga studimi i shpёrndarjes sё dozёs, doza minimale ёshtё e lokalizuar brenda
materialit dhe ajo maksimale nё sipёrfaqen e tij.
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5.2.2 Pёrcaktimi i fuqisё mesatare tё dozёs
Pёr tё pёrcaktuar fuqinё mesatare tё dozёs u pёrdorёn tё dhёnat e marra nё tab 5.10
pёr tё dy kurbat e kalibrimit.
Fuqia mesatare e dozёs (duke pёrdorur kurbёn e kalibrimit fig 5.2) gjёndet sipas
formulёs 5.5:
∑

∑

̇

(

)

ku:
janё pёrkatёsisht dozat e pёrthithura nga dozimetrat 1†5 dhe A†E
t ёshtё koha e rrezatimit tё dozimetrave (48 h).
Duke marrё parasysh vlerat Di dhe Dj qё jepen nё tab 5.10, me anёn e formulёs 5.5
gjejmё qё fuqia mesatare e dozёs ёshtё ̇
= 4.68 Gy/min.
Nёse pёrdoret si vёllim rrezitёs zona e sipёrme ku janё vendos dozimetrat 1†5 fuqia
mesatare e dozёs ёshtё ̇
= 4.99 Gy/min, ndёrsa pёr pjesёn e poshtme
(dozimetrat A†E) kjo madhёsi ёshtё ̇
= 4.37 Gy/min.
Pёr kurbёn 5.3, me tё njёjtёn proçedurё vlerёsimi pёr fuqinё e dozёs gjejmё vlerat
respektive: ̇
= 4.64 Gy/min, ̇
= 4.92 Gy/min, ̇
= 4.36 Gy/min.
Krahasimi i fuqive mesatare tё dozёs, tё vlerёsuara nga tё dy kurbat e kalibrimit jepet
nё tabelёn 5.11.
Tabela 5.11 Krahasimi i vlerave mesatare tё fuqisё sё dozёs
̇
̇

̇

̇
̇
(%)
101

̇
(%)

(%)

101

100

Nga sa thamё mё sipёr arrihet nё kёto pёrfundime kryesore:
 Dozat e pёrcaktuara me tё dy kurbat e kalibrimit janё statistikisht tё njёjta.
Kjo tregon qё tё dy kurbat e kalibrimit mund tё pёrdoren pёr pёrcaktimin e
dozёs sё pёrthithur;
 Doza zvogёlohet nё thellёsi tё produktit qё rrezatohet. Zona e dozёs minimale
ёshtё brenda produktit dhe ajo maksimale nё sipёrfaqe;
 Fuqitё mesatare tё dozёs tё vlerёsuara nga tё dy kurbat e kalibrimit janё
statistikisht njёjta.
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KAPITULLI 6
TRAJTIMI ME RREZATIM I MOSTRAVE USHQIMORE DHE
MJEKЁSORE
6.1 Trajtimi me rrezatim i mostrave ushqimore
Prania e mikrobeve patogjene nё ushqime ёshtё problem serioz global. Madje dhe nё
vendet mё tё industrializuara dhe tё zhvilluara, kontaminimi patogjenik i ushqimeve
ndikon nё mёnyrё tё dukshme nё shёndetin publik dhe ekonomi.
Rrezatimi shkatёrron bakteriet, patogjenёt dhe insektet e dёmshme nё ushqime dhe nё
produktet bujqёsore, duke reduktuar nё mёnyrё thelbёsore kёrcёnimin qё lind nga
ushqimet e pakontrolluara [8]. Gjithashtu rrezitja e perimeve tё freskёta zgjat kohёn e
pёrdorimit, duke bёrё njёkohёsisht dhe dezinfektimin e tyre.
Frutat e freskёta dhe perimet pёrmbajnё rrezikun potencial tё kontaminimit pёr shkak
se ato rriten nё fushё, ku ekspozohen ndaj patogjenёve tё ndryshёm qё mund tё vijnё
nga toka, ujrat vaditёs, plehёrimi dhe burime tё tjera. Ndryshe nga mishi dhe
produktet e tij, tё cilёt pёrdoren duke i bёrё njё trajtim termik (gatim), perimet e
freskёta konsumohen pa ju nёnshtruar proçesit tё mёsipёrm i cili mund tё eleminojё
njё sёrё patogjenёsh prezentё nё to.
Rrezatimi jonizues njihet si njё rrugё efektive pёr eleminimin e njё sёrё
mikroorganizmash dhe patogjenё tё tillё si E. Koli nё produktet e freskёta [71].
Nё punimin tonё trajtohet veprimi i rrezatimit gama në një sërë produktesh me
origjinë shtazore dhe bimore (perime), në drejtim të sigurisë ushqimore.
6.1.1 Teknika dhe gjeometria e rrezitjes
Mostrat ushqimore u rrezitёn me teknikёn e rrezitjes me rrotullim dhe gjeometrinё e
treguar nё fig 6.1.
Ena
Cs - 137

Materialet

Polistiren i
shkumёzuar

Figura 6.1 Teknika dhe gjeometria e rrezitjes sё produkteve ushqimore
(dimensionet jepen në mm)
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Bazuar nё tё dhёnat qё jepen nё tab 5.6 dhe nё vёllimin e shfrytёzuar pёr rrezatim,
njёtrajtshmёria e rrezitjes (pёr teknikёn e pёrdorur) ishte 106% dhe fuqia mesatare e
dozёs 4.99 Gy/min [73].
Për të parë varësinë efekt vs. dozë, bazuar në të dhënat e literaturës, mostrat u rrezitën
me doza të ndryshme që varionin nga (0÷5) kGy.
Në këtë studim u përdorën mostra të ndryshme ushqimore me origjinё shtazore si
mish derri, salçiçe, mish i grirë, mish pule, gjizë, qumësht dhe me origjinё bimore si
domate, patate dhe luleshtrydhe. Sasia e çdo mostre ushqimore me origjinё shtazore
ishte rreth 30 g. Ato u paketuan në qese sterile stomaker (shih fig. 6.2) dhe u ruajtën
në frigorifer në temperaturën (3÷4) °C.

Figura 6.2 Mostrat ushqimore tё paketuara para sterilizimit
Mostrat u rrezitën duke përdorur burimin e rrezatimit gama GU-3 të IFBZ, me
teknikën dhe gjeometrinë e përmendur më sipër. Gjatë gjithë kohës së rrezitjes,
materiali biologjik së bashku me enën ku ishte futur, u rrotullua rreth aksit vertikal për
të siguruar njëtrajtshmёri sa më të mirë të dozës së përthithur. Pas rrezitjes mostrat u
dërguan në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV), e vetmja qendër
reference kombëtare në vendin tonë për analizë mikrobike. Matja e ngarkesës
mikrobike u krye sipas standardit ndërkombëtar ISO 4833:1991.
6.1.2 Efektet e rrezatimit në ushqime dhe perime
Rrezatimet jonizuese (gama dhe elektrone) duke rënë mbi materialin biologjik nuk
kanë energjinë e mjaftueshme për të induktuar reaksione bërthamore në të; megjithatë
ata zotërojnë energji të mjaftueshme për të zhvendosur elektronet nga atomet apo
molekulat e materialit biologjik duke formuar jone ose radikale të lira. Energjia e
rrezatimit e përthithur nga materiali, çon në këputjen e lidhjeve kimike dhe shkakton
jonizimin e makromolekulave si ADN- ja, proteinat etj [32].
Kur mikrobet prezente në ushqime rrezatohen, dëmtohet ADN-ja e tyre duke
shkaktuar defekte në kodin gjenetik. Nëse ky defekt nuk riparohet, mikrobi do të
“vdesë” ose do të jetë i paaftë të riprodhohet. Efektiviteti i proçesit varet nga
ndjeshmëria e mikrobit ndaj rrezatimit, nga shkalla në të cilën ai mund të riparojë
dëmtimin e ADN- së dhe sidomos nga madhësia e ADN- së së mikrobit [7].

60

Krahas uljes së ngarkesës totale mikrobike në ushqime, rrezatimi “vret” dhe patogjenë
të veçantë si Salmonela, E. Koli etj të cilët mund të sjellin infeksione serioze tek
njeriu [30]. Rrezatimi gjithashtu rrit jetëgjatësinë e një sërë frutash dhe perimesh si
dhe parandalon mbirjen e sythave.
6.1.3 Rezultatet dhe diskutimi i tyre
Analizat e mostrave tё trajtuara me rrezatim dhe atyre kontroll u kryen në ISUV.
Proçedura analitike e numёrimit tё ngarkesёs totale bakteriale u krye sipas metodёs sё
mёposhtme.
Mostrat e rrezatuara dhe ato tё pa rrezatuara u holluan me 225 ml ujё pepton dhe pas
kёsaj u pёrgatitёn tretёsirat e holluara 10-2, 10-3 dhe 10-5. Para trajtimit u pёrdorёn
tretёsirat mё tё larta pёr mostrat sepse dihet qё ushqimet me prejardhje shtazore kanё
nivele tё larta kontaminimi nga bakteriet dhe vlerёsimi i ngarkesёs bakteriale ёshtё mё
i saktё nёse pёrdoren kёto nivele tretёsirash tё holluara.
Inkubimi u realizua nё temperaturёn 30 °C pёr (24÷48) orё. Pas kёtij proçesi u krye
numёrimi pёr rritje tё kolonive nё pjatat e inkubuara duke marrё nё konsideratё vetёm
pjatat e inkubuara me mё pak se 300 koloni [74]. Raportet e provave tё kryera nga
ISUV jepen nё shtojcё. Në tabelën 6.1 pasqyrohen të dhënat e mara dhe llogaritjet e
kryera.
Tabela 6.1 Rezultatet e ngarkesës mikrobike në mostrat ushqimore
Produktet
ushqimore
Qumësht

Gjizë

Mish i
grirë

Mish
derri
Salçiçe

Mish pule

D
(kGy)
0
1
2
0
1
2
0
2
2.7
5
0
1.7
3
0
2
2.7
5
0
1
2

N
log
(kol/gˆml) (N/N0)
3.5×105
0.00
4.2×103
-1.92
4.1×103
-1.93
5
5.7×10
0.00
3.2×105
-0.25
7.1×104
-0.90
6
7.3×10
0.00
4
1.8×10
-2.61
1.1×104
-2.82
<10
-5.86
6
1.6×10
0.00
1.3×104
-2.09
2.3×103
-2.84
3
1.1×10
0.00
<10
-2.04
<10
-2.04
<10
-2.04
4
6.4×10
0.00
2.2×104
-0.46
1.2×103
-0.73

Nё kёtё tabelё doza 0 kGy nënkupton dozën për mostrën e parrezatuar (kontroll);
N është numri i mikroorganizmave të gjalla pas rrezatimit me dozë D; N o është numri
i mikroorganizmave të gjalla për kontrollin.
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Nё tabelёn 6.1 numri i mikroorganizmave tё gjalla matet nё kol/g pёr tё gjithё
produktet ushqimore, pёrveç produktit qumёsht qё matet nё kol/ml.
Nga të dhënat e tabelës 6.1 shihet se në rastin e qumështit, pёr doza nga (1÷2) kGy
pothuajse nuk ka ndryshim të numrit të mikrobeve të gjalla. Një gjë e tillë vihet re dhe
për salçiçet e rrezatuara me dozat nga (2÷5) kGy.
Me të dhënat e dozës D dhe të log N/No që jepen në tabelën 6.1, u ndërtuan kurbat e
regresit linear për secilin produkt fig (6.3 ÷ 6.8) [75].

Figura 6.3 Produkti qumësht

Figura 6.4 Produkti gjizë
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Figura 6.5 Produkti mish derri

Figura 6.6 Produkti mish i grirë
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Figura 6.7 Produkti mish pule

y = -1.02 x

Figura 6.8 Produkti salçiçe
Nga grafikët vihet re se me rritjen e dozës së përthithur ngarkesa totale mikrobike
ulet. Në disa raste kjo ulje varion nga 104 kol/g për kontrollin, në <10 kol/g për
mostrën e rrezatuar.
Sipas [50] në disa raste për doza të larta shfaqet një “bisht” në grafik, gjë që duket dhe
në figurat 6.3 dhe 6.8. Kjo pjesë në grafik tregon që me rritjen e mëtejshme të dozës
ngarkesa totale mikrobike nuk ndryshon.
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Ndjeshmëria e mikroorganizmave ndaj rrezatimit mund të përcaktohet me anën e
vlerës së dozës D10. Kjo është doza për të cilën bëhen inaktive 90% e
mikroorganizmave në mostër (log N/N0 = -1) [50], [76].
Referuar [76] ekuacioni që llogarit D10 jepet sipas formulës 6.1:
D10 = D / |log N/N0|

(6.1)

Bazuar nё ekuacionin 6.1, D10 mund të llogaritet si invers i pjerrësisë së kurbës
lineare:
D10= -1 / pjerrësinë

(6.2)

Për secilën mostër fig (6.3 6.8) janë përcaktuar vlerat eksperimentale të D10 (të marra
nga ekuacionet e kurbave përkatëse) dhe ato të përcaktuara teorikisht sipas shprehjes
së mësipërme 6.2. Vihet re se ka një përputhje mjaft të mirë midis këtyre dy vlerave
(shih tabelën 6.2).
Tabela 6.2 Raporti D10 teorike / D10 eksperimentale në %
Produktet
ushqimore
Qumësht
Gjizë
Mish i grirë
Mish derri
Salçiçe
Mish pule

D10
teorike
(kGy)
0.518
2.20
0.86
1.04
0.98
2.74

D10
eksperimentale
(kGy)
0.518
2.37
0.85
0.90
0.98
2.65

Raporti
(%)
100
93
101
115
100
103

Krahas provave tё mёsipёrme u krye dhe njё provё pёr tё parё mundёsinё e pёrdorimit
tё rrezatimit gama, nё eleminimin e patogjenit Salmonela nё mishin e pulёs. Nga
kryerja e analizave rezultoi qё kjo mostёr ushqimore nuk kishte Salmonelё para
rrezatimit. Meqenёse infektimi paraprak i mostrёs me Salmonelё apo me ndonjё
patogjen tjetёr tё rrezikshёm ishte i vёshtirё, nuk u kryen prova tё mёtejshme.
Gjithashtu u kryen rrezitje me doza tё ndryshme të domateve (për të parë rritjen e
jetëgjatësisë së tyre) dhe patateve (për të parë kohën e mbirjes së sythave) [77].
Njё mostёr kontroll dhe ato tё rrezatuara u ruajtёn në temperaturën e mjedisit
(≈30 °C) tё cilat paraqiten nё fotot 6.1 a) b) dhe foto 6.2.
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0.7 kGy
Kontroll

a)

1 kGy

Kontroll

b)
Foto 6.1 Mostra domatesh kontroll dhe tё rrezatuara me doza tё ndryshme
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Foto 6.2 Mostra patatesh kontroll dhe tё rrezituara
Nga vrojtimet e kryera çdo ditё u vu re se për domatet, tё rrezitura me 0.7 kGy rritja e
jetëgjatësisë ishte rreth 20 ditë ndërsa për dozën 1 kGy mbi një muaj. Gjithashtu për
patatet e rrezitura me 150 Gy parandalohej mbirja e sythave.
Mostra luleshtrydhesh u rrezitёn me dozёn 0.5 kGy dhe u ruajtёn nё frigorifer
(nё 3 °C) sё bashku me mostrat kontroll (shih foto 6.3).

0.5 kGy

Kontroll

Foto 6.3 Mostra luleshtrydhesh kontroll dhe tё rrezitura
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Nga vrojtimet e bёra u vu re se luleshtrydhet e rrezatuara patёn njё rritje tё
jetёgjatёsisё prej 20 ditёsh.
Pёr tё parё efektin e rrezatimit gama edhe nё farat bujqёsore u rrezatua farë speci dhe
fasule me doza 50 Gy, 100 Gy dhe 150 Gy. Gjeometria dhe teknika e rrezitjes e
përdorur ёshtё ajo e paraqitur nё fig 6.9. Ajo siguron njёtrashmёri tё dozёs prej 101%
[78].
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Figura 6.9 Teknika dhe gjeometria e rrezitjes sё farave tё specit dhe fasuleve
Si rezultat i rrezatimit u vu re se me rritjen e dozёs sё rrezatimit ulej aftёsia mbirёse e
farave tё specit dhe fasules [77], [79].
6.2 Sterilizimi i materialeve mjekёsore me anёn e rrezatimit
Sterilizimi ёshtё njё proçes qё ka si qёllim shkatёrrimin e tё gjitha formave tё jetёs
mikrobike, pёr tё arritur njё nivel sigurie tё pranueshёm steriliteti.
Ekzistojnë disa metoda pёr sterilizim nё varёsi nga qёllimi i sterilizimit dhe nga
materiali qё do tё sterilizohet ku ndër më kryesoret mund të përmendim: me
autoklavë, rrezatim dhe gaz oksid etileni. Duke patur parasysh avantazhet nё lidhje
me metodat e tjera, sterilizimi me rrezatim i materialeve mjekёsore ka ardhur duke u
rritur [80].
Nё kёtё studim janё pёrdorur pёr sterilizim me rrezatim njё sёrё materialesh
mjekёsore tё kontaminuara si: age, shiringa, fasho, doreza dhe penjё kirurgjikalё,
vigon, tub serumi etj.
Vlen tё theksohet se provat e sterilitetit pёr kёto materiale u kryen nё Institutin e
Shёndetit Publik (ISHP) pas njё viti, pёr tё parё ruajtjen nё kohё tё sterilitetit.
6.2.1 Metoda e rrezatimit tё materialeve mjekёsore
Produktet u rrezatuan duke pёrdorur paisjen gama rrezatuese GU-3, me teknikёn dhe
gjeometrinё e treguar si nё fig 6.1. Para rrezatimit materialet mjekёsore u paketuan nё
qese sterile plastike siç tregohet nё foto 6.4.
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Foto 6.4 Paketimi i materialeve mjekёsore para rrezatimit
Kjo mёnyrё paketimi e materialeve mjekёsore i mbron ato nga kontaminimi
pёrpara, gjatё dhe pas rrezatimit.
Gjatё proçesit tё rrezatimit, ena me materialet brenda, u rrotullua rreth aksit vertikal tё
saj pёr tё siguruar njёtrajtshmëri doze sa mё tё mirё.
Mё parё njё dozё minimale prej 25 kGy ёshtё pёrdorur pёr sterilizimin e njё sёrё
materialesh mjekёsore. Sot, siç rekomandohet nga ISO 11137 (1995) dhe
EN 552 (1994) [58, [59], doza e sterilizimit duhet tё pёrcaktohet pёr çdo tip materiali
nё varёsi nga bioburdeni para dhe pas rrezatimit.
Tё gjithё standardet sterilizuese e konsiderojnё dozёn si parametrin “kyç” [49], [51].
Bazuar nё standardet e rekomanduara (tё pёrmendura mё lart) pёr rrezatimin e
materialeve mjekёsore u pёrdor diapazoni i dozave (21÷27) kGy, fuqia e dozёs
P = 4.99 Gy/min dhe DUR=106% [73].
6.2.2 Testi i sterilitetit tё materialeve mjekёsore
Qёllimi i kёtij testi ёshtё dedektimi i prezencёs sё mikrobeve tё gjalla nё material (pas
sterilizimit). Testi i sterilitetit u krye nё kushte sterile. U pёrdorёn terrenet:
o FTM (Fluid Thioglycollate Medium) qё shёrben pёr tё dedektuar bakteriet
anaerobe por dhe ato aerobe;
o TSB (Soybean Casein Digest Broth) e pёrshtatshme pёr tё dedektuar
kёrpudhat dhe bakteriet aerobe.
Pёrshkrimi i metodёs testuese jepet skematikisht nё figurёn 6.10.
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Ena sterile
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Mostra sterile
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terrenin testues

Vlerësimi i riprodhimit
Figura 6.10 Paraqitja skematike e testit tё sterilitetit
Pёr testin e sterilitetit u pёrdor metoda e inokulimit tё drejtpёrdrejtё tё terrenit
sterilizues. Kjo metodё bazohet nё zhytjen totale tё mostrёs nё terren. Pas kёsaj
proçedure materialet mjekёsore u inkubuan pёr 14 ditё nё temperaturёn (30†35) °C.
Çdo ditё u bё vёzhgimi i terreneve ku ndodheshin materialet [81]. Nё kushtet e
sterilitetit terreni mbetet i qartё dhe transparent kur vihet pёrballё njё burimi drite,
ndёrsa turbullimi ёshtё tregues i rritjes mikrobike. Nёse transparenca gjatё kohёs sё
vёzhgimit nuk ndryshon atёherё materiali konsiderohet steril.
Nga vrojtimet e kryera u vu re se, solucionet (tё shёnuara me A, B, C) me produktet e
rrezatuara me doza tё ndryshme ishin tё qarta, ndёrsa solucionet me produktet e
parrezatuara (tё shёnuara me K) ishin tё turbullta. Fotot 6.5, 6.6, 6.7 dhe 6.8 tregojnë
qartё rezultatet e marra.
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Foto 6.5 Doza 27 kGy

Foto 6.6 Doza 21 kGy
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Foto 6.7 Doza 25 kGy

Foto 6.8 Kontrolli
Materialet mjekёsore qё rezultuan tё sterilizuara me doza tё ndryshme ishin:


shiringa, tub serumi, doreza dhe penjё kirurgjikalё, tё rrezatuara me dozёn 21 kGy
(foto 6.6);



pjesё shiringe, penjё kirurgjikale, kapuç age, doreza kirurgjikale dhe tub serumi tё
rrezatuara me dozёn 25 kGy (foto 6.7);



vigon, tub serumi, age, pjatё petri, doreza dhe penjё kirurgjikale, tё rrezatuara me
dozёn 27 kGy (foto 6.8).
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Gjithashtu për një pjesë të mostrave të rrezitura u pa dhe qёndrueshmёria ndaj mykut.
Rezultoi se mostrat e rrezitura ishin negative ndaj tij (foto 6.9).

Foto 6.9 Prova e mykut nё disa materiale mjekёsore
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PЁRFUNDIME
Nga rezultatet e arritura nё punimin “Përdorimi i rrezatimit jonizues në trajtimin
sanitar të ushqimeve dhe sterilizimin në mjekësi” nxjerrim kёto pёrfundime:


Tё dy kurbat e kalibrimit pёrafrohen mjaft mirё me njё ekuacion polinomial tё
gradёs sё tretё ku koefiçienti R2 ёshtё shumё afёr vlerёs 1 (0.9999).



Pasaktёsia e matjes sё dozёs pёr tё dy kurbat ёshtё ≤ ±5 %.



Duke pasur parasysh pasaktёsinё e metodёs sё pёdorur (±5 %), diferenca
maksimale prej 3 % midis dozave tё matura prej tё dy kurbave tё kalibrimit,
lejon pёrdorimin e tyre pёr matjen e dozёs.



Ndёrkrahasimi i kryer midis sistemit tonё dozimetrik dhe atij rumun tregon qё
tё dy sistemet dozimetrike kanё njё pёrputhshmёri tё mirё pёrsa i pёrket
vlerёsimit tё dozёs. Ndryshimi maksimal midis tyre rezultoi ≤ ± 6%.



Metoda kalibruese e pёrdorur nё kёtё punim ёshtё e thjeshtё dhe e shpejtё.



Studimi i shpёrndarjes sё dozёs sё pёrthithur tregon qё doza zvogёlohet me
rritjen e thellёsisё sё materialit tё rrezitur; zona me dozё minimale ёshtё
brenda produktit, ndёrsa ajo me dozë maksimale nё sipёrfaqen e tij.



Fuqitё mesatare tё dozёs tё vlerёsuara me tё dy kurbat e kalibrimit kanё tё
njёjtat vlera.



Njёtrajtshmёria e dozёs brenda vёllimit rrezitёs me lartёsi 110 mm dhe
diametёr 100 mm ёshtё 119 % dhe fuqia mesatare e dozёs 4.68 Gy/min.
Nёse shfrytёzohet vetёm pjesa e sipёrme e kёtij vёllimi, njёtrajtshmёria ёshtё
106 %. Nёse shfrytezohet pjesa e poshtme ajo ёshtё 104 %. Fuqitё mesatare tё
dozёs janё pёrkatёsisht 4.99 Gy/min dhe 4.37 Gy/min.



Pёrsa i pёrket rrezatimit tё mostrave ushqimore me natyrё shtazore vihet re se
me rritjen e dozёs sё pёrthithur ulet ngarkesa totale mikrobike. Nё disa raste
kjo ulje varion nga 104 kol/g për kontrollin në <10 kol/g për mostrën e
rrezatuar (rreth 10000 herë).



Pёr disa lloje ushqimesh, pas njё doze, arrin njё minimum i ngarkesёs totale
mikrobike. Rritja e mёtejshme e dozёs nuk sjell ulje tё kёsaj ngarkese.



Për secilën mostër me origjinë shtazore vlerat eksperimentale të D10 të marra
nga kurbat përkatëse me ato të përcaktuara teorikisht kanë një përputhje mjaft
të mirë.
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Nё lidhje me rritjen e jetёgjatёsisё nё fruta e perime nga vrojtimet e bёra, u vu
re qё:
-

për dozën 0.7 kGy jetëgjatësia e domateve u rrit me rreth 20 ditë
ndërsa për dozën 1 kGy mbi një muaj;
pёr dozёn 0.5 kGy luleshtrydhet patёn njё rritje tё jetёgjatёsisё prej 20
ditёsh;
doza prej 150 Gy, parandalon mbirjen e sythave në patate.



Nga rrezatimi i disa farave bujqёsore si speci dhe fasulja u vu re qё me rritjen
e dozёs (50 ÷ 150 Gy) ulej aftёsia mbirёse.



Materialet mjekёsore tё rrezitura dhe tё kontrolluara pёr sterilitet pas njё viti,
me metodёn e inokulimit tё drejtpёrdrejtё, rezultuan sterile.
Gjithashtu pёr njё pjesё tё mostrave tё rrezitura u pa dhe qёndrueshmёria ndaj
mykut. Rezultoi se mostrat e rrezitura ishin negative ndaj tij.



Sterilizimi me anёn e rrezatimit gama tё materialeve mjekёsore ёshtё njё
metodё e shpejtё, e thjeshtё dhe e sigurt.
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REKOMANDIME


Krahas ushqimeve me prejardhje shtazore rekomandojmë studimin e veprimit
të rrezatimit jonizues edhe nё ushqimet me prejardhje bimore.



Pёrveç uljes sё ngarkesёs totale mikrobike nё ushqime tё studiohet pёrdorimi i
rrezatimit jonizues nё drejtim tё eleminimit tё patogjenёve tё veçantё si
Salmonela, E. Koli etj.



Meqenёse shkatёrrimi i mbetjeve spitalore ёshtё problem i rёndёsishёm,
rekomandohet që krahas metodave të tjera të përdoret dhe metoda e rrezatimit
jonizues nё kёtё drejtim.



Në lidhje me rritjen e jetëgjatësisë rekomandojmë shtrirjen e metodёs sё
rrezatimit jonizues në njё sёrё frutash dhe perimesh.
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