
Пробите са облъчени с гама лъчи с 
доза 20 kGy от източник 137Cs с 

мощност 200 Gy/h. Облъчването се 
извършва на въздух при стайна 

температура. След облъчване всички 
проби се съхраняват в затворени 

найлонови торбички в ексикатор при 
стайна температура. 

Й. Каракирова, Н. Д. Йорданов 
Институт по катализ – Българска академия на науките 

Известно е, че захароза и аскорбинова киселина показват добри резултати като дозиметрични материали при изследване с Електронен 

парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопия. Все още обаче има значителен интерес от подобряване на точността и прецизността на 

съществуващите системи, както и към разработването на нови системи с подобрени характеристики. Използването на нестабилни органични 

радикали в матрица на неорганични материали е иновативна идея на Sato и Ikeya за дозиметрия [H. Sato, M. Ikeya, Appl. Radiat. Isot. 62 (2) 337, (2005)]. 

Подобно на тази идея в настоящото изследване са смесени две органични съединения - захароза и аскорбинова киселина и сместа е изследвана в 

две посоки: като потенциален дозиметричен материал и като матрица за изследване на радиозащитните свойства на аскорбинова киселина.  

Захароза и аскорбинова киселина са закупени от Sigma Aldrich. Пробите се приготвят чрез смесване 
на аскорбинова киселина с наситени водни разтвори на захароза, последванo от съутаяване на 

разтвора. Използва се различна концентрация на аскорбиновата киселина – 2, 5, 30 и 50 %.  

Преди облъчване не се регистрират ЕПР спектри. След облъчване се наблюдават характерни ЕПР спектри (Фиг. 1). 

В спектъра на смесения материал (Фиг. 2) 
доминира сигнала на облъчена захароза, докато 

спектър на аскорбинова киселина не се 
регистрира. Вероятните причини могат да бъдат 
припокриване на сигналите на двете вещества 
поради сходни параметри или взаимодействие 
между радиационно индуцираните свободни 

радикали в аскорбиновата киселина и захарозата. 

Изследване на смесен материал захароза/аскорбинова киселина с ЕПР 
спектроскопия и намиране на бъдещите му приложения.  Доколкото ни е известно,  

ЕПР метода не е използван 
 за тази цел до сега. 

ЕПР спектрите са 
регистрирани на 
JEOL JES-FA 100 

EPR спектрометър, 
работещ в X-

диапазон от честоти, 
със стандартен TE011 

резонатор при 
стайна температура.  

Фиг. 1 ЕПР спектър на облъчена а) захароза;  
б) аскорбинова киселина. 

Фиг. 3 Изследване на зависимостта на ЕПР спектъра от инструменталните параметри. 

P = 1 mW 
MA = 0.4 mT  

Фиг. 2 ЕПР спектър на смес от  
захароза и аскорбинова  

киселина, облъчена  
с гама лъчи  

Фиг. 4 Промяна на ЕПР интензитета 
 на захароза в смесения материал. 

 
Захароза/аскорбинова киселина 

 В ЕПР спектъра на смесения материал се 
регистрира само спектър на захароза, независимо 
от концентрацията на аскорбиновата киселина. 

 Интензитета на ЕПР сигнала намалява с 
нарастване на концентрацията на аскорбинова 
киселина в сместа. 

 Аскорбиновата киселина играе ролята на 
радикал-улавящ агент по отношение на 
свободните радикали в захароза.  

  

ЕПР интензитетът нараства  
линейно с нарастване на 
микровълновата 
мощност (Р) от 0.1 до 1mW  
за захароза и до 0.25 mW 
за аскорбинова киселина. 
По отношение на 
амплитудата на модулация 
ЕПР интензитета нараства 
до 0.4 mТ и 0.6 mТ за 
аскорбинова киселина и 
захароза, съответно.  

ЕПР интензитета на захароза в смесения материал намалява с 
нарастване на концентрацията на аскорбинова киселина в него. 

Това намаление не е пропорционално на концентрацията. Например при 
концентрация на аскорбиновата киселина 50 %, концентрацията на 

захароза намалява с 50 %, но интензитета на сигнала намалява с 63.7 %. 
За пробата с концентрация на аскорбинова киселина 30 % - ЕПР 

интензитета на захароза намалява с 51.6 %. Следователно 
наблюдаваното намаляване в интензитета не се дължи на намаляване на 

концентрацията на захароза, нито на грешката на измерването, а се 
дължи на присъствие на аскорбинова киселина. 
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