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Ultra-Sensitive Thermoluminescent Detectors Based on LiF:Mg, Cu, P 
(MCP-N) and their Aplicability in Dosimetry of Gamma Radiation in 

Environment 
 
 

ABSTRACT 
 

One of the experiences learned from the Chernobyl accident was that the spatial 
distribution of far-field contamination was strongly non-uniform, due to local variation of 
atmospheric conditions, wind direction and rain. Active device monitors, which are well 
suited for early detection of nuclear accident at their location, require expert personnel, power 
supply and are not readily movable. Monitoring natural background dose rates in the 
environment with thermoluminescent detectors, TLDs, has been performed for a number of 
years however, the sensitivity of TL detectors typically used in environmental monitoring, 
such as LiF:Mg,Ti (TLD-100, MTS-N), CaF2:Dy or CaSO4:Dy requires at least 1-3 months 
exposure time at environmental dose-rate levels, which limits their applicability in case of 
radiation accidents or screening measurements. 

The exposure time of TL detectors can be greatly reduced if high-sensitive LiF:Mg, 
Cu, P TL detectors are applied. MCP-N LiF:Mg, Cu, P (developed at the INP Krakow, Poland 
in the mid 80�s and produced there) detectors show a sensitivity approximately 30 times 
higher and background 3 times lower than those of conventional TLD-100. In this report 
dosimetry properties of MCP-N detectors such sensitivity, photon energy dependence of the 
dose response (-15% - +10% in the photon energy range 20 keV - 7 MeV), fading, the lowest 
limit of detection, response to cosmic component of radiation have been presented. It was 
shown that dosimeters based on LiF:Mg,Cu,P detectors allow one to measure the signal from 
natural radiation background after just a few hours of exposure. Based upon this experience, 
the system for Rapid Assessment of ACcidental Exposures (RACE) was proposed at the 
Institute of Nuclear Physics (INP) in Kraków, Poland. This system is designed to be able to 
determine the distribution of dose rates in the environment (e.g. an area of Southern Poland) 
within periods no longer than a few days. The RACE system was designed for a large number 
(up to 500) of short-term (1-5 day) exposures or for long-term measurements of dose rate in 
the environment using dosimeters based on high-sensitive MCP-N detectors. In this work are 
presented results of first simultaneous measurements at 100 locations in Southern Poland, 
performed in two measurement periods, of 5 days and 75 days. For verification, conventional 
MTS-N (LiF:Mg,Ti) TL detectors were also exposed at these locations over a period of 75 
days. Finally the applicability of peak area ratios (peak2/peak4 and peak3/peak4) in the glow-
curves of LiF:Mg,Cu,P for the estimation of time between exposure and readout (tER) was 
studied. MCP-N detectors were exposed to simulate an �accidental� dose at times before 
readout ranging from 24 hours to three months. The peak 2/peak 4 ratio is well suited for 
evaluating tER below one week, while the peak 3/peak 4 ratio - for tER up to three months. The 
method can be applied in personal and environmental dosimetry to evaluate the date of a high 
dose-rate, accidental exposure. 
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SPIS RYSUNKÓW, TABEL I FOTOGRAFII 
 
Nr Opis 
 RYSUNKI 
3.1 Rozkład energii promieniowania gamma w kermie w powietrzu dla typowego promieniowania 

ziemskiego. 
3.2 Średnie wartości mocy dawki (w latach 1975-77) pochłoniętej w powietrzu od naturalnego tła 

promieniowania gamma (składowej ziemskiej) na terenie ówczesnych województw w Polsce 
4.1 Pasmowy model struktury energetycznej rzeczywistego dielektryka o właściwościach 

luminescencyjnych. Procesy zachodzące pod wpływem promieniowania jonizującego. 
4.2 Pasmowy model struktury energetycznej rzeczywistego dielektryka o właściwościach 

luminescencyjnych. Procesy zachodzące po podgrzaniu dielektryka. 
4.3 Przykładowy teoretyczny kształt piku TL wg. równania {4.5}. Do obliczeń przyjęto parametry 

o wartościach przedstawionych na wykresie. 
4.4 Doświadczalna krzywa TL dla LiF:Mg, Ti wraz z rozkładem na poszczególne piki. Detektor 

naświetlony dawką 20 mGy od promieniowania gamma (137Cs). Odczytany w warunkach 
liniowego grzania z szybkością 5 °Cs-1. Analizę (rozkład) pików przeprowadzono programem 
GCA (Glow Curve Analysis). 

4.5 Procentowe udziały różnych typów detektorów TL stosowanych podczas IX 
Międzynarodowego Programu Porównawczego dla Dawkomierzy. 

5.1 Przykład krzywej TL dla LiF:Mg, Cu, P dla liniowego profilu grzania. od 50°C do 300 °C z 
szybkością 2°C/s, wraz z rozkładem numerycznym na poszczególne piki.  

5.2 Sygnał TL dla LiF:Mg, Cu, P otrzymany dla trójstopniowego profilu (patrz temperatura) 
grzania w automatycznym czytniku TL ACARD950, po przeprowadzeniu wygrzewania 
poekspozycyjnego w 100 °C przez 10 min. 

5.3 Schemat procedury i obliczenia dawki. 
6.1 Zależność granicy wykrywalności dawki LD w funkcji tła naturalnego bK dla 95% poziomu 

ufności. 
6.2 Zależność granicy wyznaczalności dawki LQ w funkcji tła naturalnego bK dla zadanej 10% 

dokładności mierzonej dawki. 
6.3 Względna odpowiedź (wraz z odchyleniem standardowym) detektorów MCP-N dla fotonów o 

różnych energiach.  
6.4 Przykładowa ewolucja krzywej TL dla detektora MCP-N w funkcji czasu, jaki upłynął od 

momentu napromienienia. Detektory były przechowywane w temperaturze pokojowej i 
odczytywane z zastosowaniem grzania liniowego. Symbole h0,17 ÷ h2160 oznaczają 
przedziały czasu w godzinach od ok. 10 min do 3 miesięcy. 

6.5 Natężenie sygnału TL wraz z odchyleniem standardowym w funkcji czasu kolejno dla piku nr 
2, 3 oraz 4 dla różnych temperatur otoczenia. W nawiasach podano temperaturę położenia piku 
Tmax oraz odpowiadającą energię aktywacji En. 

6.6 Bezpośredni odczyt sygnału TL dla detektorów MCP-N w funkcji temperatury dla dawek od 
0,1 µGy do 16,8 µGy, odczytane w czytniku TL z zastosowaniem grzania liniowego. 

6.7 Zależność pomiędzy dawką zmierzona detektorami MCP-N a dawką dostarczoną. 
6.8 Rozkład natężenia I sygnału TL detektorów MCP-N po naświetleniu jednakową dawką przed i 

po zastosowaniu indywidualnej korekcji czułości Kirf. Wartości natężenia I znormalizowano do 
średniej ze wskazań 200 detektorów. 

6.9 Wartości względnego odchylenia standardowego grupy 8 detektorów przed  i po zastosowaniu 
indywidualnych współczynników czułości detektora Kirf. Detektory naświetlone dawką K = 1,4 
µGy. (rys a. dotyczy grupy detektorów wygrzewanych w piecu, rys b. wygrzewanych w 
czytniku). 

6.10 Wartości względnego odchylenia standardowego grupy 8 detektorów przed i po zastosowaniu 
indywidualnych współczynników czułości detektora Kirf. Detektory naświetlone dawką K = 0,5 
mGy. (rys a. dotyczy grupy detektorów wygrzewanych w piecu, rys b. wygrzewanych w 
czytniku). 

6.11 Zestawienie pomiarów tła własnego dla tej samej partii detektorów MCP-N z zastosowaniem 



 

  

wygrzewania w piecu i czytniku. Czarne kolumny reprezentują bieg własny czytnika TL. 
6.12 Zmiana kształtu krzywej TL dla różnych temperatur wygrzewania po-ekspozycyjnego. Czas 

wygrzewania wynosił 10 minut. 
6.13 Krzywe TL uzyskane dla różnych rodzajów wygrzewania poekspozycyjnego. Czas 

wygrzewania wynosił 20 minut. 
6.14 Średnia powierzchnia piku nr 4 w zależności od temperatury i czasu wygrzewania 

poekspozycyjnego. 
6.15 Średnia powierzchnia piku nr 3 w zależności od temperatury i czasu wygrzewania 

poekspozycyjnego. 
6.16 Porównanie krzywych TL uzyskanych w odczycie liniowym detektorów MCP-N 

eksponowanych na światło słoneczne oraz światłoszczelnie zapakowanych, wystawionych w 
laboratorium (rys.a) i środowisku (rys.b) na okres 3 dni.  

7.1 Średnia moc dawki w klatce meteorologicznej z użyciem detektorów MCP-N wygrzewanych w 
piecu. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 (czerwiec - lipiec 1993). 

7.2 Średnia moc dawki w klatce meteorologicznej z użyciem detektorów MCP-N wygrzewanych w 
czytniku). Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 (czerwiec - lipiec 1993). 

7.3 Średnia moc dawki na terenie stacji wczesnego ostrzegania zmierzona z użyciem detektorów 
MCP-N wygrzewanych w piecu. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 
(czerwiec - lipiec 1993). 

7.4 Średnia moc dawki na terenie stacji wczesnego ostrzegania z użyciem detektorów MCP-N 
wygrzewanych w czytniku. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 (czerwiec - 
lipiec 1993). 

7.5 Rozmieszczenie punktów pomiarowych w stacjach synoptycznych i meteorologicznych na 
obszarze zachodnim i środkowym województwa małopolskiego 

7.6 Rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie gminy Kraków. 
7.7 Środowiskowe punkty pomiarowe rozmieszczone w otoczeniu IFJ. 
7.8 Średnie moce dawek w 24 punktach pomiarowych na terenie Małopolski. 
8.1 Schemat ideowy eksperymentu. 
8.2 Stosunek pól powierzchni piku nr 2 i nr 4 (R2/4) w funkcji czasu. 
8.3 Porównanie pomiędzy wartością czasu obliczonego tER a czasu aktualnego takt  w pełnym 

zakresie czasowym tzn. od 24 godzin do 2160 godzin (3 miesięcy) obliczone dla detektorów 
Grupy C. 

8.4 Wyniki stosunku pików R3/4 dla wszystkich grup detektorów. 
 TABELE 
4.1 Podstawowe własności wybranych detektorów TL stosowanych w dozymetrii środowiskowej. 
5.1 Detektory termoluminescencyjne stosowane przez autora do badań i pomiarów. 
5.2 Kasetki dozymetryczne. 
5.3 Czytniki termoluminescencyjne używane w badaniach. 
5.4 Typy pieców używanych do wygrzewania detektorów wraz z podstawowymi parametrami. 
5.5 Podstawowe parametry gamma promieniotwórczych izotopowych źródeł wzorcowych 

używanych do kalibracji i pomiarów. 
5.6 Parametry wygrzewania przedekspozycyjnego detektorów. 
5.7 Warunki odczytu detektorów typu  MCP-N. 
5.8 Procedury analizy sygnału TL dla danego typu odczytu detektorów. 
6.1 Dane doświadczalne i przyjęte parametry. 

6.2 Wartości mocy dawki własnej sK& dla detektorów MCP-N oraz TLD-600/700 i TLD-200. σ 
reprezentuje odchylenie standardowe dla wartości średniej z 10 detektorów. 

6.3 Opis punktów pomiarowych oraz metody odczytu detektorów. 
6.4 Temperaturowy zanik sygnału F wraz z odchyleniem standardowym dla detektorów MCP-N w 

wybranych punktach pomiarowych wg. tab. 6.3. 
6.5 Średnie wartości odchylenia standardowego dla detektorów naświetlonych dawką 1,4 µGy i 0,5 

mGy i wygrzewanych w piecu i czytniku. 
6.6 Warunki wygrzewania poekspozycyjnego dla każdej grupy detektorów MCP-N. 
6.7 Porównanie średnich wartości powierzchni pod danym pikiem oraz maksimum natężenia dla 



 

  

danego piku dla różnych warunków wygrzewania poekspozycyjnego względem odpowiednich 
wartości dla grupy porównawczej (bez wygrzewania poekspozycyjnego). 

6.8 Procentowy udział poszczególnych pików dla detektorów MCP-N w całkowitym sygnale TL. 
6.9 Schemat podziału detektorów w eksperymencie. 
6.10 Wartości wskazań detektorów MCP-N eksponowanych na światło słoneczne w środowisku i w 

laboratorium. (znak "-" oznacza, że analiza piku była niemożliwa). 
7.1 Moc kermy w powietrzu zmierzona detektorami MCP-N w naturalnym środowiskowym 

punkcie pomiarowym dla 3,5 i 16 godzinnej ekspozycji. Mocy kermy w powietrzu zmierzona 
w tym samym czasie przez komorę jonizacyjną RS-111 wynosiła 68,7 ± 1,4 nGyh-1. 

7.2 Uśrednione, minimalne i maksymalne wartości mocy dawki i odchylenia standardowego 
otrzymane w okresach pomiarowych: I - styczeń - marzec 1993, II - czerwiec - lipiec 1993. 

7.3 Średnie moce kermy w powietrzu w nGyh-1 zmierzonych detektorami MCP-N i MTS-N w 
różnych okresach czasowych i serii pomiarowych w środowisku dla 35 punktów na terenie 
Małopolski (01.07.99 r. � 12.12.99 r.).  

7.4 Wyniki pomiaru mocy dawki w odległości 1 m od źródła 226Ra. 
7.5 Wyniki pomiaru mocy dawki w odległości 1 m od źródła 60Co.  
7.6 Względne wskazanie detektorów TL typu MCP-N oraz przyrządu GAMMA-TRACER 

względem komory jonizacyjnej PTW po normalizacji do kalibracji wykonanej z użyciem 
źródła 137Cs. 

7.7 Wyniki z międzynarodowych badań porównawczych dozymetrów środowiskowych w 1997 r. 
7.8 Odpowiedź detektorów MCP-N na składową kosmiczną promieniowania zmierzone na wodzie 

na sztucznym jeziorze Baggersee i na fiordzie Roskilde. 
8.1 Czasy tA i tC pomiędzy wygrzaniem a odczytem dla odpowiednio grup A,B i C dla pierwszej i 

drugiej części eksperymentu. 
8.2 Parametry dla najlepszego dopasowania funkcji eksponencjalnej do punktów pomiarowych 

R2/4A, R3/4A, R3/4B. 
 FOTOGRAFIE 
4.1 Detektory termoluminescencyjne w postaci spiekanych tabletek i proszku. 
4.2 Kaseta dozymetryczna KD96 używana w IFJ. 
4.3 Piec firmy CARBOLITE Model 400 do wygrzewania detektorów TL. 
5.1 Detektory termoluminescenyjne LiF:Mg, Cu, P (MCP-N) w formie spiekanych pastylek o 

średnicy 4,5 mm i grubości 0,9 mm. 
5.2 Pojemnik pleksiglasowy (PMMA) o średnicy 4 cm i grubości 0,5 cm na detektory MCP-N 

stosowany w pomiarach z użyciem czytnika laboratoryjnego. 
5.3 Typowa karta dozymetryczna (wym. 4,5x3,1 cm) z detektorami MCP-N używana w 

automatycznym systemie termoluminescencyjnym (ACARD950). W prawym górnym roku 
pokazano czarną, poliwinylową kasetkę na karty dozymetryczne. 

5.4 Kompletny, wodoszczelny zestaw dozymetryczny stosowany przez autora w pomiarach 
środowiskowych. 

5.5 Laboratoryjny czytnik termoluminescencyjny RA95. 
5.6 Automatyczny czytnik termoluminescencyjny ACARD950 do odczytu kart dozymetrycznych. 
7.1 Zestaw pomiarowy TLD umieszczony na wysokości 1 m na ziemią w środowiskowym punkcie 

pomiarowym obok klatki meteorologicznej na terenie IFJ. Po lewej stronie - aktywny przyrząd 
dozymetryczny do pomiarów środowiskowych Gamma-Tracer firmy Genitron Instruments. 
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1. WSTĘP 
 

 

Promieniowanie jonizujące towarzyszy ludzkości od początku istnienia, a od 

kilkudziesięciu lat dodatkowym źródłem promieniowania stały się urządzenia i izotopy 

promieniotwórcze wytworzone przez człowieka. 

Energetyka jądrowa oraz szerokie zastosowanie urządzeń i izotopów 

promieniotwórczych w medycynie, nauce i przemyśle spowodowały wzrost poziomu 

zanieczyszczeń substancjami promieniotwórczymi środowiska, a co za tym idzie wzrost 

otrzymywanych dawek przez człowieka [UNS93].  

 Spalanie węgla kamiennego, stosowanie nawozów sztucznych, używanie żużli 

wielkopiecowych jako prefabrykatów do materiałów budowlanych, oraz szeroko pojęte 

zmiany środowiska przez człowieka mogą również wpływać na podniesienie tła 

naturalnego, a co za tym idzie na wzrost dawek otrzymywanych przez populację [Nie80, 

Nie85, Nie86a, Hry90, UNS93, Wal95]. 

W dozymetrii środowiskowej stosuje się od szeregu lat detektory 

termoluminescencyjne (TLD). Do najczęściej stosowanych należą: fluorek litu jeden* 

aktywowany magnezem i tytanem oraz siarczan wapnia aktywowany dysprozem. Ze 

względu na dużą odporność detektorów TL na warunki środowiskowe oraz niskie koszty 

szereg krajów wprowadziło je do rutynowych pomiarów. Czułość dotychczasowych 

detektorów TL, oraz niskie poziomy dawek w środowisku powodują, że stosuje się je w 

okresach pomiarowych wynoszących od 1 do 3 miesięcy [Nie93]. 

W końcu lat 70-tych opracowano nowy materiał TL oparty na fluorku litu 

aktywowanym magnezem, miedzią i fosforem, o lepszych właściwościach 

dozymetrycznych [Nak78, Nak79]. Materiał ten przez wiele lat nie był wprowadzony do 

rutynowych pomiarów dozymetrycznych, głównie ze względu na trudności w otrzymaniu 

spiekanych detektorów, a tym samym brak dostępności na rynku komercyjnym oraz brak 

szczegółowych danych dotyczących własności dozymetrycznych. 

Wysokoczułe detektory TL oparte na fluorku litu aktywowanym magnezem, 

miedzią i fosforem stwarzają zupełnie nowe możliwości pomiarów niskich dawek 

promieniowania gamma. Trzydziestokrotnie wyższa czułość LiF:Mg, Cu, P oraz 

                                                           
* LiF według obecnie obowiązującego nazewnictwa chemicznego. W dalszej części pracy będzie używana 
tradycyjna nazwa: fluorek litu 
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dwudziestokrotnie mniejsze tło własne w stosunku do dotychczas stosowanych LiF:Mg, Ti 

umożliwiają pomiar dawek od promieniowania gamma na poziomie kilkuset nGy. 

Odpowiada to kilkugodzinnej ekspozycji na promieniowanie naturalne w warunkach mocy 

kermy w powietrzu Kair
� typowej dla terenu Polski, która wynosi ok. 65 nGyh-1. Inne 

parametry dozymetryczne LiF:Mg, Cu, P takie jak płaska charakterystyka energetyczna, 

tkankopodobność, liniowość odpowiedzi w zakresie od kilkudziesięciu nGy do 10 Gy 

powodują,  że materiał ten może stać się najbardziej uniwersalnym do wszelkiego rodzaju 

pomiarów dozymetrycznych zarówno  w ochronie przed promieniowaniem jak i w 

radioterapii. 

                                                           
� Autor wykonywał  kalibracje detektorów termoluminescencyjnych w polu promieniowania gamma o znanej 
wartości kermy w powietrzu Kair. Dlatego też sygnał TL jest przeliczany na wartość dawki lub mocy dawki: 
Kair [nGy] czy airK&  [nGyh-1]. 
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2. CEL I ZAKRES PRACY 

 

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie dogłębnych badań i analiz 

przydatności detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg, Cu, P (otrzymywanych w IFJ 

pod nazwą MCP-N) do pomiarów dawek promieniowania przenikliwego w środowisku. 

Autor, między innymi:  

■ wykonał systematyczną analizę parametrów dozymetrycznych detektorów MCP-N 

pod kątem zastosowania w dozymetrii środowiskowej, 

■ przeprowadził badania wpływu wygrzewania przed i poekspozycyjnego oraz 

sposobu odczytu detektorów MCP-N na wskazania i zmianę parametrów 

dozymetrycznych,  

■ opracował i przetestował szybką metodę pomiaru mocy dawki od zewnętrznego 

promieniowania gamma w środowisku (na poziomie mocy dawki ok. 70 nGyh-1), 

■ wykonał szereg pilotażowych pomiarów w otoczeniu IFJ oraz na obszarze Polski 

południowej, 

■ opracował system szybkiego monitorowania mocy dawki od promieniowania 

gamma dla kilkuset punktów pomiarowych na terenie kraju, jako uzupełnienie do 

istniejącego systemu stacji wczesnego ostrzegania w Polsce, 

■ opracował metodę oszacowania czasu wystąpienia ekspozycji awaryjnej dla 

pomiarów in situ. 
 

W pierwszej części pracy zebrano zagadnienia dotyczące dozymetrii środowiskowej, a 

w szczególności: poziomy dawek, narażenie człowieka na zewnętrzne promieniowanie 

gamma oraz normy i zalecenia z tym związane. Przedstawiono systemy dozymetrii 

środowiskowej stosowane w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono 

zastosowaniom pasywnych detektorów termoluminescencyjnych do monitorowania 

promieniowania gamma w środowisku oraz ich parametrom dozymetrycznym. 

W części drugiej autor przedstawił wyniki badań najważniejszych parametrów 

dozymetrycznych detektorów MCP-N pod kątem zastosowania ich w dozymetrii 

środowiskowej. Wykonano m. in. pomiary najmniejszej mierzalnej dawki, badania 

temperaturowego zaniku sygnału w różnych temperaturach otoczenia, pomiary dawki 

własnej, wyznaczono zależności energetyczne i liniowość systemu w zakresie dawek 
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środowiskowych. Zbadano wpływ rodzaju wygrzewania na czułość i tło własne 

detektorów oraz zmiany czułości po ich wielokrotnym użyciu.  

Wykonano różnookresowe wielokrotne pomiary testowe in situ. Opracowano 

metodykę pomiaru z użyciem detektorów MCP-N, która umożliwia pomiar dawki od tła 

naturalnego już po 3,5 godzinnej ekspozycji. Zebrano wyniki pomiarów porównawczych 

przeprowadzonych pomiędzy różnymi ośrodkami europejskimi.  

W pracy przedstawiono oryginalny projekt wielopunktowych pomiarów wraz z 

wynikami mocy dawki gamma w środowisku dla tereniu Polski południowej. 

W końcowej części pracy przedstawiono propozycje wykorzystania analizy krzywej 

wygrzewania LiF:Mg, Cu, P do oceny czasu wystąpienia ekspozycji awaryjnej. 
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3. PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE W ŚRODOWISKU 
 

3.1. Charakterystyka promieniowania przenikliwego w 
środowisku. 

Promieniowanie kosmiczne 

Wysokoenergetyczne promieniowanie docierające do górnych warstw atmosfery 

znane jest pod nazwą promieniowania pierwotnego. W wyniku reakcji z jądrami 

pierwiastków powietrza powstają wtórne cząstki: m.in. piony i hiperony o wysokich 

energiach. Tworzą one tzw. wtórne promieniowanie kosmiczne, które dociera do 

powierzchni Ziemi. W skład wtórnego promieniowania mierzalnego na poziomie morza 

wchodzą [Low77]: miony o energiach pomiędzy 0,2 a 30 GeV, fotony, elektrony o 

energiach od 1 do 50 MeV, neutrony.  

Na powierzchni Ziemi największy udział w dawce stanowią miony: ok. 75%. Moc 

dawki pochłoniętej od promieniowania kosmicznego dla typowej populacji ludzi żyjących 

na poziomie morza wynosi ok. 30 nGyh-1 [UNS93]. Teoretyczne obliczenia wykazały, że 

składowa neutronowa na powierzchni Ziemi stanowi niewielki (i praktycznie niemierzalny 

standardowymi przyrządami) przyczynek do dawki pochłoniętej bo ok. 0,8 nGh-1 

[UNS93]. 

 

Promieniowanie gamma od naturalnych radionuklidów  

Główny udział w promieniowaniu gamma od naturalnych radionuklidów obecnych 

w środowisku Ziemi (w dalszej części pracy autor będzie używał skrótu promieniowanie 

ziemskie), pochodzi od rozpadu 40K oraz od rozpadu produktów szeregu torowego (232Th) 

oraz szeregu uranowego (238U). 

Izotop 40K ulega rozpadowi  dwutorowo: 88% atomów rozpada się poprzez β- 

(Eβ=1,325 MeV) do stabilnego izotopu 40Ca natomiast 12 % atomów rozpada się przez 

wychwyt elektronu z powłoki K do stanu wzbudzonego 40Ar. Przejście 40Ar do stanu 

podstawowego odbywa się z emisją kwantu gamma o energii Eγ=1460,83 keV z 

intensywnością 10,67%. Czas połowicznego zaniku 40K T1/2=1,277*109 lat [Bro86]. 
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Pośród radionuklidów szeregu torowego, głównymi źródłami promieniowania 

gamma, mającymi wpływ na dawkę pochłoniętą w powietrzu są: 232Th, 228Ac, 228Th, 224Ra, 
220Rn, 210Pb, 208Tl. Energie kwantów gamma zawierają się w granicach od 10 keV (jedna z 

linii 228Ac) do 2,615 MeV dla 208Tl, a czasy połowicznego zaniku od 55 s dla 220Rn do 

1.41*1010 lat dla 232Th [Bro86]. 

Główne źródła promieniowania gamma w szeregu uranowym to: 238U, 234Th, 234Pa, 
234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 210Tl, 210Pb, i 210Po. Zakres energetyczny kwantów 

gamma jest podobny jak w szeregu torowym: od 30 keV dla 234Th do 2,12 MeV dla 214Bi. 

Czasy połowicznego zaniku zawierają się w granicach od kilku minut do 4,51*109 lat dla 
238U [Bro86]. 

 Na rysunku 3.1 przedstawiono rozkład energetyczny promieniowania gamma w 

kermie w powietrzu dla typowego widma od promieniowania ziemskiego [Bud97a]. 

Przedstawiony rozkład wskazuje, że główny przyczynek do kermy w powietrzu pochodzi 

od promieniowania gamma dla energii wyższej  od 150 keV. 

 
 

30
-5

0

50
-7

5

75
-1

00

10
0-

12
5

12
5-

15
0

15
0-

30
0

30
0-

50
0

50
0-

90
0

90
0-

15
00

15
00

-2
00

0

20
00

-2
70

0

0

5

10

15

20

25

30

35

 
 

P
ro

ce
nt

 c
ał

oś
ci

 [%
]

Energia promieniwania gamma w  [keV]

 Kerma w powietrzu

 
 
Rys. 3.1. Rozkład energii promieniowania gamma w kermie w powietrzu dla typowego 

promieniowania ziemskiego. 
 
 
 

Sztuczne pierwiastki gamma promieniotwórcze 

Uwalniane do środowiska sztuczne pierwiastki promieniotwórcze, mogą mieć wpływ na 

podwyższenie naturalnego tła promieniowania gamma. Do podstawowych źródeł skażeń 
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należą: a) wybuchy jądrowe, b) reaktory jądrowe � energetyczne, a w tym: wydobywanie i 

przeróbka rudy uranowej, przygotowanie paliwa jądrowego, praca reaktora, składowanie 

wypalonego paliwa, przeróbka paliwa, transport paliwa, c) reaktory jądrowe � badawcze, 

d) źródła promieniotwórcze stosowane w medycynie, e) awarie i wypadki w reaktorach 

jądrowych  i f) produkcja, składowanie i testowanie broni jądrowej. 

Gamma promieniotwórcze radionuklidy wytworzone przez człowieka, a obecne w 

środowisku to: 54Mn, 95Zr, 103Ru, 106Ru, 125Sb,  131I, 137Cs, 140Ba, 141Ce, 144Ce, 239Pu, 240Pu.   

W ciągu pierwszego roku od momentu powstania produktów radioaktywnych (np. w 

wyniku testów jądrowych) główny wkład do mocy dawki od napromienienia zewnętrznego 

wnoszą: 95Zr (T1/2=65 dni, Eγ= 0,724, 0,757 MeV), 103Ru (T1/2=1 rok, Eγ=0,498, 0,610 

MeV), 106Ru (T1/2=30 s, Eγ=0,513, 0,624 MeV), 141Ce (T1/2=32,5 dni, Eγ=0,145MeV), 144Ce 

(T1/2=284,5 dnia, Eγ= 0,134 MeV). 

Okres półrozpadu T1/2 izotopu 137Cs wynoszący 30,14 lat oraz źródło pochodzenia 

(zarówno testy jądrowe jak i awaria w elektrowni w Czarnobylu) powodują, że jest to 

radionuklid wnoszący największą dawkę od promieniowania gamma w środowisku. 

Emisja promieniowania −β  137Cs prowadzi do metastabilnego stanu izotopu 137mBa, który 

przechodząc do stanu podstawowego  emituje kwant gamma o energii 661keV [Bro86]. 

Udział 137Cs w dawce dla całej populacji na Ziemi w stosunku do reszty radionuklidów 

wynosi ok. 80 % [UNS93]. 

 Oprócz ww radioizotopów po awarii w Czarnobylu został zaobserwowany w 

środowisku izotop 134Cs. Izotop ten nie może powstawać w wyniku wybuchów jądrowych 

i jedynym źródłem są reaktory jądrowe. Powstaje w wyniku reakcji cezu naturalnego 
133Cs(n,γ)134Cs. Rozpada się z czasem T1/2 = 2,06 lat przez emisję cząstki −β  do stabilnego 

izotopu 134Ba. Energie promieniowania gamma  mieszczą się w przedziale od 605 keV do 

1,97 MeV [Bro86] 

3.2. Poziomy naturalnego tła promieniowania gamma w Polsce i 
na świecie w sytuacji normalnej i awaryjnej. 

Sytuacja normalna. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce oraz w wielu krajach na świecie 

przeprowadzono polowe badania tła naturalnego. W pomiarach zastosowano praktycznie 

wszystkie dostępne komercyjnie przyrządy pomiarowe: komory jonizacyjne, liczniki G-M, 

liczniki scyntylacyjne, detektory germanowe oraz pasywne detektory 
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termoluminescencyjne. W Polsce wstępne pomiary poziomu tła naturalnego zostały 

wykonane w 1968 roku w 20 punktach na terenie kraju z zastosowaniem komory 

jonizacyjnej i licznika scyntylacyjnego [Peń73].  

Pierwsze szeroko zakrojone pomiary tła naturalnego na terenie całej Polski przy 

użyciu detektorów termoluminescencyjnych zostały przeprowadzone w latach 1975-77 

przez Niewiadomskiego [Nie80]. Do pomiarów wykorzystano detektory typu LiF:Mg, Ti 

(MTS-N) w kartach dozymetrycznych. Wybrano 300 punktów pomiarowych  w stacjach 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) 

rozmieszczonych równomiernie na terenie całego kraju. Detektory eksponowano w 

klatkach meteorologicznych przez trzymiesięczne okresy pomiarowe. Wyniki w postaci 

uśrednionych wartości mocy dawki dla terenów ówczesnych województw przedstawiono 

na rysunku 3.2. 

 

 

Rys. 3.2. Średnie wartości mocy dawki (w latach 1975-77) pochłoniętej w powietrzu od 

naturalnego tła promieniowania gamma (składowej ziemskiej) na terenie 

ówczesnych województw w Polsce [Nie80]. (1µrad � 10 nGy) 

Najwyższe wartości mocy dawek występują w górskich obszarach Polski 

południowej. Miejsca, gdzie średnia wartość mocy dawki przekraczała 50 nGyh-1, 

stwierdzono jedynie w woj. jeleniogórskim. W przeważającej większości występują 

średnie moce dawek rzędu 35-40 nGyh-1, a więc poniżej średniej światowej wynoszącej 

wg [Nie80, UNS93] 55 nGyh-1.  

W latach 90-tych Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) 

przeprowadziło pomiary mocy dawki od promieniowania gamma w ok. 260 punktach 
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pomiarowych na terenie kraju. Na miejsca pomiarowe wybrano ogródki w stacjach 

meteorologicznych IMiGW. Wyniki pomiarów przedstawiono w Radiologicznym Atlasie 

Polski [Jag98]. Zmierzone wartości mieszczą się w granicach od 18 do 86 nGyh-1. Wartość 

średnia dla obszaru całej Polski wyniosła 47 nGyh-1. 

Na świecie istnieją obszary o bardzo wysokich mocach dawek w stosunku do 

średniej światowej. W Indiach na obszarze Kerala moce dawek wynoszą od 150 do 1000 

nGyh-1, w Iranie (Ramsar na morzem Kaspijskim) 30000 nGyh-1. Zidentyfikowano 

również obszary w Szwecji, gdzie moc dawki dochodziła do 100000 nGyh-1. Tak wysokie 

tło najczęściej spowodowane jest występowaniem większej koncentracji 232Th w piaskach 

(Ramsar), lub jak w przypadku Szwecji - uranonośnych (238U) skał granitowych [UNS93]. 

Sytuacja awaryjna. 

 Sytuacja awaryjna pojawia się wtedy, kiedy podwyższenie tła naturalnego jest 

wynikiem wydobywania, przetwarzania lub wytwarzania radioizotopów przez człowieka 

lub jest wynikiem pracy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. 

Publikacje UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation) dzielą narażenie na promieniowanie jonizujące powstające w wyniku 

działalności człowieka na [UNS93]: a) testy i produkcja broni jądrowej (próby w 

atmosferze i wewnątrz Ziemi, produkcja materiałów do głowic jądrowych), b) energetyka 

jądrowa (kopalnie uranu, wzbogacanie uranu, produkcja paliwa jądrowego, praca reaktora 

jądrowego, przeróbka paliwa), c) inne przyczyny (urządzenia i radioizotopy używane w 

medycynie, produkcja i użytkowanie radioizotopów, wypadki). 

Trudno jest określić poszczególny udział wymienionych czynników w 

podwyższeniu tła naturalnego i zewnętrznego narażenia człowieka. Globalnie, największy 

udział w podwyższeniu tła naturalnego miały atmosferyczne próby z bronią jądrową 

przeprowadzane w latach 60-tych. Roczna średnia efektywna dawka w µSv (jako średnia 

dla Ziemi) wzrosła od poziomu 0,1µSv w latach 40-tych do poziomu 10 µSv w latach 60-

tych. Obecnie, w wyniku zaprzestania wybuchów atmosferycznych, wartość średniej 

efektywnej dawki maleje (ok. 5 µSv w 1993 roku) [UNS93]. 

W przypadku energetyki jądrowej największy udział w dawce efektywnej 

(znormalizowana kolektywna dawka efektywna w osoboSv/Gwe rok) ma praca reaktora 

jądrowego (reactor operation) oraz przeróbka paliwa, odpowiednio ok. 3 i 8 osoboSv/GWe 

rok, a kopalnie uranu 0,13, produkcja paliwa 0,003, transport 0,1 osoboSv/Gwe rok 

[UNS93]. 
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3.3. Dozymetria promieniowania jonizującego 
 Dozymetria promieniowania jonizującego zajmuje się pomiarami lub 

oszacowaniem wartości dawki pochłoniętej z wykorzystaniem odpowiedniego przyrządu. 

Do najważniejszych wielkości mierzalnych, czyli takich które wyznaczyć można w drodze 

bezpośredniego pomiaru, zaliczyć należy dawkę ekspozycyjną, dawkę pochłoniętą, oraz 

kermę.  

Dawka ekspozycyjna X 

dm
dQX =       {3.1} 

gdzie: dQ jest bezwzględną wartością sumy jonów jednego znaku wytworzonych w 

warunkach tzw. równowagi elektronowej czyli, wtedy gdy wszystkie jony dodatnie i 

elektrony wytworzone w elemencie objętości dm są w nim zatrzymywane 

natychmiast  

Jednostką ekspozycji w układzie SI jest kulomb na kilogram (Ckg-1). 

Dawka pochłonięta D: 

dm
dD ε=        {3.2} 

gdzie: dε jest średnią energią promieniowania jonizującego przekazaną materii o masie dm. 

W układzie SI jednostką dawki pochłoniętej jest 1Gy = Jkg-1. 

Kerma (angl. Kinetic Energy Released in unit MAss) K: 

dm
dK trε=       {3.3} 

gdzie: d trε jest energią dostarczoną do objętości o masie dm.  

Kerma opisuje pierwszy etap przekazu energii przez promieniowanie pośrednio jonizujące 

czyli przez kwanty promieniowania rentgenowskiego, gamma czy neutrony. Jednostką 

kermy w układzie SI jest, tak jak w przypadku dawki pochłoniętej, Gy. 

W przypadku napromienienia organizmów żywych, w których oprócz zjawisk fizycznych 

zachodzą również biologiczne, wprowadzono pojęcie równoważnika dawki. 

Równoważnik dawki H: 

H=QD      {3.4} 

gdzie: Q oznacza współczynnik jakości zależny od rodzaju promieniowania, a D dawkę 

pochłoniętą. 

Jednostką równoważnika dawki jest sivert (Sv) 
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Dla opisu napromienienia całego ciała, lub kilku narządów wprowadzono jednostkę 

zwaną efektywnym równoważnikiem dawki. 

Efektywny równoważnik dawki HE: 

∑=
T

TTE HwH      {3.5} 

gdzie: wT oznacza współczynnik wagowy dla danego rodzaju tkanki lub narządu a HT 

średni równoważnik dawki w tkance lub narządzie. 

Powyższe wielkości, zarówno D, H czy HE są stosowane w dozymetrii osobistej. 

Często w literaturze można spotkać z określeniem  dawki kolektywnej, która jest 

zdefiniowana jako średnia dawka dla populacji lub grupy narażonej na promieniowanie 

przemnożona przez liczbę osób w grupie lub populacji. Jednostką dawki kolektywnej jest 

osobo Sv. 

Ponieważ równoważnik dawki efektywnej jest wielkością niemierzalną, dlatego 

wprowadzono w dozymetrii wielkości operacyjne, które można wyznaczyć w drodze 

pomiarowej. Są nimi indywidualny i przestrzenny równoważnik dawki. 

Indywidualny równoważnik dawki Hp(d) � jest to równoważnik dawki w miękkiej tkance 

człowieka  na głębokości d. Dla promieniowania przenikliwego (gamma, neutrony) 

przyjmuje się d=10 mm, natomiast dla promieniowania X i cząstek beta o energiach rzędu 

kilkudziesięciu keV d=0,07 mm. 

Przestrzenny równoważnik dawki H*(10) � jest to równoważnik dawki w punkcie na 

głębokości 10 mm w tzw. kuli ICRU o średnicy 30 cm i wykonanej z odpowiednio 

dobranego materiału tkantkopodobnego. 
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4. ZASTOSOWANIE DETEKTORÓW TERMOLUMINE-
SCENCYJNYCH W DETEKCJI PROMIENIOWANIA 
NATURALNEGO. 

 

4.1. Podstawy fizyczne zjawiska termoluminescencji 

W przyrodzie istnieje wiele materiałów takich jak minerały, kryształy, substancje 

chemiczne czy biologiczne, które wykazują zdolność emisji światła w zakresie 

widzialnym. Tego typu materiały określamy jako luminescencyjne. Luminescencja, w 

porównaniu do np. naturalnej promieniotwórczości, nie zachodzi spontanicznie, lecz 

wymaga energii do ekscytacji. Ekscytacja może być spowodowana poprzez absorpcję 

promieniowania ultrafioletowego, promieniowania X, gamma, elektronów czy innych 

cząstek naładowanych. 

Energię tę można następnie wyzwolić w postaci światła, oddziaływując na 

substancję odpowiednimi czynnikami zewnętrznymi. Najczęściej działanie to polega na 

podgrzaniu, stąd materiały, które emitują światło pod wpływem dostarczonej energii 

cieplnej nazywamy termoluminescencyjnymi [Hor84]. 

Termoluminescencja w przyrodzie jest zjawiskiem dość powszechnym. 

Historycznie, Robert Boyle w 1663 roku po raz pierwszy zaobserwował i opisał zjawisko 

świecenia diamentu pod wpływem podgrzania. Ponad dwieście lat później Maria Curie-

Skłodowska, w swojej rozprawie doktorskiej opublikowanej w 1904 roku, opisała 

termoluminescencję naturalnego fluorku wapnia poddanego ekspozycji na promieniowanie 

radu. Tym samym jest to pierwsza wzmianka łącząca zjawisko termoluminescencji z 

promieniowaniem jonizującym. Jednakże, aż do lat pięćdziesiątych  nie zaproponowano 

pomiarów promieniowania jonizującego przy użyciu materiałów termoluminescencyjnych 

[Mah89]. 

Wykorzystanie zjawiska termoluminescencji (TL) do detekcji promieniowania 

jonizującego można opisać na modelu energetycznym ciała stałego. Proces ten można 

podzielić na dwa etapy: 1. ekspozycja na promieniowanie oraz 2. podgrzewanie materiału. 

Etap 1. Ekspozycja ciała stałego zdolnego do TL na promieniowanie jonizujące. 

Elektrony wyrwane w procesie jonizacji (rys. 4.1, proces A) do pasma 

przewodnictwa wędrują aż do czasu rekombinacji z dziurą w paśmie walencyjnym (proces 

D), lub do czasu przechwycenia przez pułapkę, która zwiąże go z właściwą dla siebie 

energią (proces C). Może też zaistnieć sytuacja, w której elektron zostanie przechwycony 
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przez centrum rekombinacyjne (proces E), co wiąże się z emisją kwantu promieniowania. 

Z punktu widzenia praktycznego stosowania luminescencji w dozymetrii procesy D i E są 

niekorzystne, ponieważ zmniejszają wydajność termoluminescencji. 

 

PASMO PRZEWODNICTWA

pułapka elektronowa

centrum luminescencji

PASMO WALENCYJNE

hν

A

B

C

D
E

 
Rys. 4.1. Pasmowy model struktury energetycznej rzeczywistego dielektryka o 

właściwościach luminescencyjnych. Procesy zachodzące pod wpływem 

promieniowania jonizującego. 

 

Etap II. Podgrzanie dielektryka. 

Dostarczenie elektronom uwięzionym w pułapkach (stany metastabilne) 

odpowiedniej energii powoduje wyrwanie i przejście do pasma przewodnictwa (proces A1 

rys 4.2). Następnie mogą zajść następujące procesy: ponowne związanie elektronu w 

pułapce (proces A2), rekombinacja z dziurą w paśmie walencyjnym z emisją światła lub 

bez (proces D) lub rekombinacja z dziurą z centrum rekombinacji (proces E). 

PASMO PRZEWODNICTWA

PASMO WALENCYJNE

hν
A1En A2

D
E

 
Rys. 4.2. Pasmowy model struktury energetycznej rzeczywistego dielektryka o 

właściwościach luminescencyjnych. Procesy zachodzące po podgrzaniu 

dielektryka. 
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Liczba zapełnionych pułapek jest w danym materiale proporcjonalna do pochłoniętej 

dawki promieniowania. 

Proces rekombinacji rozpoczyna się w chwili, kiedy elektron w pułapce otrzyma 

energię większą od energii wiązania (ozn. En rys. 4.2). Prawdopodobieństwo wyrzucenia 

elektronu z pułapki zależy od dostarczonej energii i jest określone rozkładem Boltzmana: 

)/exp( kTEsp n−=  {4.1} 

gdzie: p jest prawdopodobieństwem uwolnienia elektronu w s-1, s współczynnikiem 

częstotliwości związanym z rodzajem pułapki, En energią wiązania pułapki w eV, k stałą 

Boltzmana w JK-1, T temperaturą w Kelvinach. 

Liczba elektronów uwalnianych w jednostce czasu jest określona równaniem (dla T = 

const): 

pn
dt
dn −=  

{4.2} 

 

gdzie n oznacza liczbę pułapek zapełnionych elektronami w czasie t. 

Zakładając, że nie ma wtórnego pułapkowania elektronów (rys 4.2. proces A2), czyli 

zachodzi tzw. kinetyka pierwszego rzędu, zmiana liczby pułapkowanych elektronów jest 

proporcjonalna do natężenia emitowanego światła I: 

)
kT
E(cnsI(T) n−= exp  

{4.3} 

gdzie parametr c oznacza stałą związaną z wydajnością luminescencji. 

W praktycznych pomiarach dozymetrycznych najczęściej stosuje się grzanie liniowe 

określone wzorem: 

tTTm β+= 0  {4.4} 

gdzie: T0 oraz Tm jest odpowiednio temperaturą początkową i końcową, β jest prędkością 

grzania w Ks-1, t czasem w s. 

Wtedy natężenie światła luminescencji I określone jest tzw. równaniem Randalla-Wilkinsa 

[Hor84]: 

[ ]∫ ′′−−−= mT
T nn Td)Tk/Eexp()/s(exp)kT/Eexp(sn)T(I

00 β  {4.5} 

gdzie: n0 oznacza liczbę spułapkowanych elektronów w czasie t0,  

Teoretyczna krzywa obliczona na podstawie równania {4.5} przedstawiona jest na rysunku 

4.3.  
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Rys. 4.3. Przykładowy teoretyczny kształt piku TL wg. równania {4.5}. Do obliczeń 

przyjęto parametry o wartościach przedstawionych na wykresie. 

 

W praktyce tylko niewiele detektorów termoluminescencyjnych posiada krzywą 

opisaną jednym pikiem (jeden rodzaj pułapek). Z reguły krzywe TL posiadają wiele pików, 

często nakładających się. Typową taką krzywą dla detektora LiF:Mg, Ti wraz z 

numerycznym rozkładem na poszczególne piki przedstawiono na rysunku 4.4. 
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Rys.4.4. Doświadczalna krzywa TL dla LiF:Mg, Ti wraz z rozkładem na poszczególne 

piki. Detektor naświetlony dawką 20 mGy od promieniowania gamma (137Cs). 

Odczytany w warunkach liniowego grzania z szybkością 5 °Cs-1. Analizę 

(rozkład) pików przeprowadzono programem GCA (Glow Curve Analysis) 

[Gom97,Gom98]. 



ROZDZIAŁ 4: ZASTOSOWANIE DETEKTORÓW TERMOLUMINESCENCYJNYCH... 

 16

W pomiarach dozymetrycznych mierzy się natężenie światła I jako maksimum danego 

piku Imax lub jako całkę pod krzywą TL, P. Jest ona proporcjonalna do pochłoniętej dawki 

D. 

4.2. Parametry opisujące detektory TL. 

Dla każdego typu detektora termoluminescencyjnego, zanim zostanie użyty w 

pomiarach dozymetrycznych, powinny zostać zbadane jego parametry i własności oraz 

ustalone procedury stosowane podczas pomiarów. Do podstawowych parametrów należą: 

a. Efektywna liczba atomowa Zeff materiału, z jakiego wykonany jest detektor TL 

[Fur98]:  

∑=
=

n

i

,/,
iieff )Zp(Z

1

63163   

{4.6} 

gdzie: pi oznacza zawartość i-tego pierwiastka o liczbie atomowej Zi.  

b. Charakterystyka energetyczna określa względną odpowiedź detektora TL na daną 

energię promieniowania gamma w stosunku do odpowiedzi dla energii wzorca. Najczęściej 

wzorcem jest linia 662 keV (137Cs) lub 1250 keV (60Co).  

c. Temperaturowy zanik sygnału jest to zmniejszenie się natężenia TL w czasie 

pomiędzy ekspozycją a odczytem. Przyczyną tego zjawiska są samoistne procesy 

rekombinacji ładunku z pułapek np. pod wpływem temperatury otoczenia  

d. Zmiana sygnału TL pod wpływem ekspozycji na światło, Zjawisko to należy 

rozpatrywać w dwóch aspektach. Z jednej strony po ekspozycji na światło wzrasta tło 

własne nienapromienionego detektora. Z drugiej strony pod wpływem światła dochodzi do 

zaniku sygnału radiacyjnego detektora TL czyli tzw. wygaszania pików. Wpływ światła 

podaje się jako procentowy spadek natężenia TL lub wzrost tła dla określonego okresu 

ekspozycji. 

e. Czułość detektora TL jest zdefiniowana jako natężenie sygnału TL na jednostkę dawki 

pochłoniętej. Ponieważ tak zdefiniowany parametr zależy w znacznym stopniu od 

aparatury rejestrującej np. fotopowielacza  czy filtra, dlatego też przyjęło się określać 

względną czułość S(D) w stosunku do czułości najbardziej znanego i przebadanego 

detektora termoluminescencyjnego TLD-100 firmy Harshaw, zgodnie ze wzorem 4.7 

[McK95]: 

100−

=
TLD

ektorTLdet

)D(F
)D(F)D(S  

 

{4.7} 
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gdzie: F(D)detektor TL i F(D)TLD-100  są odpowiedziami detektora TL badanego i TLD-100 po 

naświetleniu dawką D.  

f. Najmniejsza mierzalna dawka jest to 3-krotna wartość odchylenia standardowego tła 

własnego detektorów, przeliczonego na jednostkę dawki. Tak obliczony parametr daje 

wynik szacunkowy. Dokładniejsza metoda wyznaczania tego parametru opisana jest w 

rozdziale 6.1. 

g. Tło własne Itw jest to wartość (w impulsach lub w jednostce dawki) otrzymana po 

odczycie przygotowanego tzn. wygrzanego i nie naświetlonego detektora. 

h. Dawka własna sD&  jest to wartość sygnału wyrażona w jednostce mocy dawki 

wynikająca z naświetlenia detektora przez  radioaktywne zanieczyszczenia zawarte w 

materiale detektora lub elementach jego obudowy. 

i. Liniowość wskazań detektora w stosunku do zarejestrowanej dawki D definiuje się 

poprzez parametr f(D) opisany funkcją:  

 1
)('
)(")( +=

DI
DDIDf  

 

{4.8} 

gdzie: I� i I� są odpowiednio pierwszą i drugą pochodną funkcji I(D) obliczoną w punkcie 

D . Jeżeli f(D)=1 mamy do czynienia z liniowym wskazaniem detektora, jeżeli f(D) > 1 

mówimy o nadliniowości, a dla f(D)<1 o podliniowości. 

j. Widmo luminescencji jest to zakres długości fal świetlnych charakterystyczny dla 

danego typu detektora TL. 

Pewne procedury przygotowania i odczytu detektorów TL mają wpływ na wartości 

niektórych parametrów. Do najważniejszych należą: 

a. inicjalizacja - proces wygrzewania nieużywanych detektorów w odpowiedniej 

temperaturze. Zadaniem inicjalizacji jest stabilizacja poziomów pułapkowania tak, aby 

w kolejnych odczytach detektory dawały powtarzalne wskazania [Fur98]. 

b. wygrzewanie przedekspozycyjne detektorów - proces opróżniania pułapek poprzez 

podgrzanie detektora TL do zadanej temperatury w określonym czasie. Wygrzewanie to 

ma wpływ na czułość detektorów, oraz stabilność wskazań [Nie93, Fur98].  

c. wygrzewanie poekspozycyjne lub wygrzewanie przed odczytem � proces wygrzania 

detektorów w odpowiedniej temperaturze w celu usunięcia zanikającego w czasie 

sygnału TL w zakresie niskich temperatur. Proces ten ma zasadniczy wpływ na 

zmniejszenie błędu przy obliczaniu dawki [Fur98]. 
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d. odczyt detektorów � proces zliczania impulsów światła termoluminescencji z użyciem 

czytnika TL z jednoczesnym wygrzewaniem detektorów do zadanej temperatury z 

określoną szybkością.  

 

4.3. Zastosowanie detektorów TL w pomiarach środowiskowych 

Materiały termoluminescencyjne zastosowano po raz pierwszy do pomiarów dawek 

promieniowania jonizującego w środowisku w latach 60-tych. Wtedy też detektory TL 

pojawiły się w handlu. W 1963 roku zaprezentowano pierwsze rezultaty pomiarów przy 

użyciu fluorku litu (LiF) wokół impulsowego reaktora SANDIA w USA. Dwa lata później 

rozpoczęto rutynowe pomiary  w 18 stacjach przy elektrowni jądrowej Savanna River  oraz 

w laboratorium South Western Radiological Health. Użyto wówczas detektorów opartych 

na naturalnym fluorku wapnia (CaF2). Również w 1965 roku zaczęto stosować detektory 

TL do monitorowania środowiska w Europie. W latach 70-tych, za sprawą dostępnych w 

handlu automatycznych systemów pomiarowych TLD, zaczęto masowo stosować 

dozymetrię TL w pomiarach środowiskowych. Pomiary nie ograniczały się tylko do 

monitorowania wokół instytutów, elektrownii jądrowych i innych ośrodków jądrowych, 

ale również służyły do szeroko zakrojonych pomiarów mocy dawki promieniowania 

naturalnego na terenach wielu krajów [Pie83]. W latach 70, 80 i 90-tych przeprowadzono 

w ok. 30 krajach pomiary mocy dawki pochłoniętej w powietrzu od ziemskiego 

promieniowania gamma. Liczba punktów pomiarowych wynosiła od 7 w przypadku Chile 

do ponad 24 tysięcy w Niemczech. W co najmniej połowie pomiarów wykorzystano 

dozymetry termoluminescencyjne [UNS93]. 

 

4.4. Międzynarodowe normy i zalecenia dot. monitorowania  
środowiska z użyciem systemów termoluminescencyjnych 

Dozymetry termoluminescencyjne stosowane do pomiaru małych dawek w 

warunkach środowiskowych, muszą spełniać odpowiednie kryteria i zalecenia. Dotyczą 

one zarówno samych materiałów termoluminescencyjnych, kasetek dozymetrycznych jak 

również techniki kalibracji. Obecnie znane są na świecie trzy podstawowe dokumenty, 

które specyfikują warunki, jakie muszą spełniać termoluminescencyjne systemy 

dozymetryczne  używane do monitorowania środowiska. Amerykańskie normy ANSI 

N545 zawierają podstawowe definicje, procedury testowania systemu, procedury kalibracji 
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oraz szczegółowe wytyczne odnośnie ekspozycji detektorów w warunkach polowych. 

Obecnie przygotowywany jest przez komisję Amerykańskiego Narodowego Instytutu 

Norm (ANSI) znowelizowany dokument tej normy[ANS75]. 

Drugim, bardzo rozbudowanym międzynarodowym dokumentem, zawierającym 

zalecenia dla termoluminescencyjnych systemów dozymetrycznych  jest norma 

Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej CEI/IEC 1066 [CEI91]. Norma ta zawiera 

szereg rozdziałów poświęconych detektorom TL oraz aparaturze do odczytu. Dokładnie 

sprecyzowano jak należy przeprowadzać testowanie detektorów oraz w jakich granicach 

powinny się znajdować otrzymane wyniki.  

Istnieje również osobna norma niemiecka, która zawiera tylko i wyłącznie wymogi 

dotyczące monitorowania środowiska z użyciem detektorów ciała stałego. Jest to 

dokument DIN 25 483 z 1995 roku [DIN95]. 

4.5. Przegląd i własności dozymetryczne dotychczas 
stosowanych detektorów TL w środowisku. 

Detektory termoluminescencyjne stosowane do monitorowania środowiska powinny 

spełniać następujące kryteria [Pie81]: 

a. umożliwiać z określoną precyzją i powtarzalnością pomiary w zakresie dawek od 0,1 do 

1 mGy, 

b. charakteryzować się niewielkim samoistnym zanikiem sygnału w czasie trwania 

ekspozycji w warunkach środowiskowych (3-12 miesięcy), 

c. posiadać wysoką stabilność na warunki środowiskowe takie jak temperatura, opady 

atmosferyczne, wilgotność, światło, 

d. materiał detektora powinien być tkankopodobny tzn. charakteryzować się płaską 

charakterystyką energetyczną, 

e. powinien charakteryzować się minimalną dawką własną. 

 

Typowe detektory termoluminescencyjne stosowane w dozymetrii środowiskowej 

przedstawiono na rysunku 4.5. Podane udziały procentowe obliczono na podstawie 

statystyki dostarczonych detektorów na IX Międzynarodowy Program Porównawczy 

Dawkomierzy Środowiskowych, który odbył się w EML (Environmental Measurement 

Laboratory), US Department of Energy w USA w 1995 roku. Powyższa statystyka 

sugeruje, że najczęściej używa się 4 typów detektorów opartych o fluorek litu, siarczan 
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wapnia, fluorek wapnia oraz boran litu. W tabeli 4.1 zebrano podstawowe parametry tych 

detektorów. W ostatnich latach zaczęto stosować również detektory z trójtlenku glinu. 

 

 

Rys.4.5. Procentowe udziały różnych typów detektorów TL stosowanych podczas IX 

Międzynarodowego Programu Porównawczego dla Dawkomierzy [Mai95]. 

 

Fluorek litu (I) aktywowany magnezem i tytanem (LiF:Mg, Ti) jest najlepiej  poznanym 

i powszechnie używanym detektorem w dozymetrii promieniowania jonizującego, 

zarówno promieniowania gamma, beta, alfa jak również do detekcji neutronów. 

Termoluminescencyjne własności naturalnego LiF zostały odkryte w latach 40 ubiegłego 

stulecia i od tego czasu stał się on standardem dla detektorów TL. Własności 

dozymetryczne innych materiałów zawsze porównuje się do własności LiF:Mg, Ti. Jak 

widać z tabeli 4.1 detektor ten  posiada niskie Zeff. Odpowiedź detektora LiF:Mg, Ti w 

zakresie energii promieniowania gamma od 30 keV do 1,25 MeV zmienia się nie więcej 

niż 30%. W przypadku oceny temperaturowego zaniku sygnału TL istnieje wiele 

rozbieżności [Hor84]. Zanik temperaturowy dla opisanych w tabeli 4.1 procedur 

wygrzewania oraz w warunkach polowych nie powinien przekraczać kilku procent w ciągu 

3 miesięcy. Produkowany jest przez amerykańską firmę Harshaw pod nazwą TLD-100, 

TLD-700, TLD-600, Instytut Fizyki Jądrowej pod nazwą MTS-N, MTS-7, MTS-6 oraz w 

laboratorium Dosimetry Laboratory w Pekinie pod nazwą GR-100. 
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     (2%)
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Tabela 4.1. Podstawowe własności wybranych detektorów TL stosowanych w dozymetrii środowiskowej. 

 

Materiał LiF Li2B4O7 CaF2 CaF2 CaSO4 CaSO4 

Aktywatory Ti, Mg Cu Mn Dy Dy Tm 

Zeff 8,2 7,4 16,3 16,3 15,3 15,3 

Charakterystyka energetyczna 

30keV/1,25 MeV 

 

1,3 

 

0,9 

 

15 

 

15 

 

12 

 

12 

Temperaturowy zanik sygnału (w 

ciemności) w [%/rok] (1) 

niski niski wysoki wysoki niski niski 

Czułość na światło (2) niska wysoka niska niska niska niska 

Pozycja piku głównego  [°C] 210 200 260 200, 240 220 220 

Czułość względna do  TLD-100 1 2 5 15 15 15 

Najmniejsza mierzalna dawka w [µGy] 10 1 10 1 1 1 

Tło własne [µGy] 15 bd bd bd bd bd 

Dawka własna w [nGy/h]  0,24 bd 0,7-2,2 3,8 bd bd 

Liniowość wskazań ≤ 1 Gy ≤ 103 Gy ≤ 103 Gy ≤ 103 Gy ≤ 1 Gy ≤ 1 Gy 

Widmo luminescencji w [nm] 400 605 500 500 478, 571 425 

Warunki wygrzewania w piecu 

Przed ekspozycją 

Po ekspozycji 

 

1 h 400°C + 

2 h 100°C 

10 min w 100°C 

 

30 min 300°C 

 

5 min 100°C 

 

10 min 400°C 

 

bez 

 

1 h 400°C 

 

10 min 115°C 

 

1 h 400°C 

 

10 min 120°C 

 

1 h 400°C 

 

10 min 120°C 
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Odczyt w czytniku: 

Maksymalna temp. [°C] 

Szybkość grzania  

 

300-400 

n 

 

350 

n 

 

400 

n 

 

400 

n 

 

350-400 

n 

 

350-400 

n 

Nazwa handlowa TLD-100, 

MTS-N 

UD-802  TLD-200   

Forma t p t t t t 

Producent Harshaw, IFJ Panasonic  Harshaw Harshaw  

Literatura [Bur95,Bur87,Pie

81, 

Nie93] 

[Pie81,Nie91] [Pie81,Nie91, 

Bur95] 

[Nam82, 

Pie81,Nie91,Bud96c] 

[Nam82, Pie81, 

Nie91,Bud96c] 

 

 
Oznaczenia: 

(1) niski, wysoki - dotyczy temperaturowego zaniku sygnału (patrz def. rozdz. 4.2). Autor zdecydował się na pewne uproszczenie nie podając w tabeli  konkretnych 

danych, ze względu na duży wpływ przebiegu i dokładności wygrzewania oraz warunków środowiskowych na czasową zmienność krzywej zaniku sygnału TL. Można 

przyjąć, że ten zanik jest �niski� jeżeli nie przekracza 10 % w ciągu trzech miesięcy, a �wysoki� jeśli jest rzędu kilkunastu lub więcej procent w temperaturze 20 °C. 

Również w literaturze dotyczącej zaniku sygnału dla detektorów TL dość często używa się sformułowania �niski�, �wysoki� bez podawania wartości w %.  

(2) niska, wysoka - dotyczy czułości na światło słoneczne tzn. wygaszania pików. Niska - oznacza, że zmiana wskazań detektora po czasie ekspozycji jest mniejsza lub 

równa 10%. Wysoka - oznacza, że zmiana wskazań jest większa od 10 %. Szczegółowo opisano w rozd. 4.2. 
 

bd - brak danych 

n - nie wpływa na wskazania 

t - detektor w formie tabletki 

p - detektor w postaci uformowanego proszku 
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Występuje w trzech postaciach: z litem naturalnym, wzbogacony w 7Li lub 6Li. 

Wzbogacenie powoduje różne wydajności na neutrony (detektory z 7Li nie dają sygnału od 

neutronów, natomiast detektory z 6Li poprzez reakcję (n,α) dają sygnał od neutronów), 

dlatego para detektorów TLD-600 i TLD-700 może służyć do dozymetrii neutronowej np. 

typu albedo [Nie91, Nie93, Hor84, Bud95]. 

Czteroboran litu (I) aktywowany miedzią (Li2B4O7:Cu) jest standardowym detektorem 

używanym w automatycznym systemie dozymetrycznym firmy Panasonic. Występuje 

tylko w postaci proszku. Uformowany proszek jest zaspawany w folię i umocowany w 

specjalnej kasecie dozymetrycznej. Główną jego zaletą jest tkankopodobność oraz bardzo 

dobra charakterystyka energetyczna. Wadą tego materiału jest niska czułość, zanik sygnału 

TL zależny od wilgotności oraz wysoka cena [Hor84]. 

Fluorek wapnia (II) (CaF2) może być aktywowany Mn lub Dy. Podstawową zaletą tych 

detektorów jest wysoka czułość na promieniowanie gamma. Na szczególną uwagę 

zasługuje CaF2:Dy. Posiada on aż 15-krotnie większą czułość w porównaniu do TLD-100. 

Jest produkowany od wielu lat w postaci spiekanych kwadratowych tabletek przez firmę 

Harshaw jako TLD-200. Poza standardowymi detektorami TLD-100 stanowi najczęściej 

używany materiał w dozymetrii środowiskowej na świecie. Niestety z powodu wysokiego 

Zeff = 16,3 zawyża wskazania dla fotonów o energii 30 keV w porównaniu do odpowiedzi 

na energię 1,25 MeV (60Co). Ta cecha powoduje konieczność stosowania odpowiedniego 

filtru wygładzającego charakterystykę energetyczną [Pie81, Gue94].  

Siarczan wapnia (I) aktywowany dysprozem (CaSO4:Dy) ze względu na wysoki Zeff 

(spowodowany obecnością Ca Z=20) charakteryzuje się silnym zawyżeniem sygnału TL 

dla niskoenergetycznych fotonów poniżej 60 keV. Niemniej, krzywa TL składająca się z 

jednego piku oraz łatwość otrzymywania detektorów w postaci proszku powodują, że w 

wielu krajach jest dość często używany. Posiada �niski� temperaturowy zanik sygnału 

rzędu 1-2% na miesiąc, zależny od sposobu wygrzewania detektorów. Występuje w 

postaci proszku lub zestalony z teflonem [Nie91]. 

Trójtlenek glinu (III) (α-Al2O3 :C). Jego własności termoluminescencyjne zostały 

zaobserwowane już w latach 50-tych. Popularność zyskał dopiero w późnych latach  80-

tych za sprawą rosyjskich naukowców [Aks90]. Otrzymali oni spiekane tabletki o 

najwyższej, jak dotychczas, czułości na promieniowanie gamma, wyższej od TLD-100 o 

ok. 40 razy. Detektory te posiadają niski temperaturowy zanik sygnału oraz płaską 

charakterystykę energetyczną. Wadą ich jest znaczna zmiana wskazań pod wpływem 

światła. Poddane ekspozycji na światło reagują kilkudziesięcioprocentowym zanikiem 
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wskazań. Należy je bezwzględnie eksponować i odczytywać w ciemności [Bur95]. Jest 

dostępny w handlu pod nazwą TLD-500K [Aks90, McK95]. 

 

4.6. Charakterystyka nowego, wysokoczułego materiału 
termoluminescencyjnego opartego na LiF:Mg, Cu, P.  

 

LiF:Mg, Cu, P został otrzymany przez Nakajime z końcem lat 70-tych. Pierwotnie 

otrzymywany był jedynie w postaci proszku. Już wtedy zauważono, że po ekspozycji na 

promieniowanie gamma sygnał TL jest ok. 23 razy większy niż dla detektorów TLD-100. 

W pierwszych opublikowanych pomiarach stwierdzono relatywnie niski temperaturowy 

zanik sygnału oraz ustalono optymalną procedurę wygrzewania 250 °C/10 min. 

Stosowanie wyższych temperatur powodowało deformację krzywej TL oraz spadek 

czułości [Nak78, Nak79]. 

W latach 80-tych ukazało się szereg publikacji na temat własności nowego 

materiału. Wu Da Ke z Instytutu Radiomedycyny Chińskiej Akademii Nauk Medycznych 

przedstawił główne własności LiF:Mg,Cu, P dla materiału otrzymanego w Chinach 

[Wu84].  

Zbadał takie własności jak czułość (w stosunku do TLD-100), odpowiedź w funkcji dawki, 

charakterystykę energetyczną, sygnał tła własnego, temperaturowy zanik sygnału, 

powtarzalność wskazań oraz wpływ wygrzewania na strukturę krzywej TL. Spiekane 

detektory z proszku LiF:Mg, Cu, P otrzymano po raz pierwszy w 1986 w Centralnym 

Laboratorium Naukowym w Pekinie. Tak jak w przypadku proszku udało się zachować 

wysoką czułość tj. ok. 30 razy wyższą w stosunku do detektorów TLD-100. Autorzy 

wykazali, że optymalne warunki wygrzewania, które zapewniają powtarzalność wskazań 

przy wielokrotnym użyciu na poziomie 2,5%, wynoszą  240 °C/10 min. Podwyższenie 

temperatury powoduje z każdym użyciem detektora systematyczny spadek sygnału TL 

przy tej samej dawce. Poziom detekcji liczony jako 2,26 odchylenia standardowego 

wskazań dla nienaświetlonych detektorów wyniósł ok. 60 nGy. Stwierdzono zakres 

liniowości wskazań aż do 12 Gy [Wan86]. 

Także w latach 80-tych prace nad otrzymaniem spiekanych detektorów na bazie 

LiF:Mg, Cu, P  podjął z powodzeniem T. Niewiadomski w SPOpP IFJ. Po kilku latach 

intensywnych prac otrzymano spiekane detektory, które zostały nazwane MCP-N. Z tego 
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okresu pozostały w SPOpP tylko materiały niepublikowane m.in. [Nie86]. Przedstawiono 

w nich wyniki testów detektorów MCP-N porównując ich własności do detektorów 

chińskich LiF:Mg, Cu, P (występującymi pod nazwą GR-200), oraz do detektorów MTS-N 

(LiF:Mg, Ti). Wykazano wtedy, że czułość MCP-N jest porównywalna do GR-200. Tło 

własne wyniosło ok. 78 nGy (dla GR-200 ok. 60 nGy). Stwierdzono również, że inne 

własności dozymetryczne MCP-N nie odbiegają od własności detektorów GR-200. 

W pracy tej znalazła się też wzmianka o zastosowaniu detektorów MCP-N w pomiarach 

mocy dawki od promieniowania przenikliwego w otoczeniu IFJ w rok po awarii reaktora w 

Czarnobylu [Nie86, Nie96].  

W ciągu ostatnich kilku lat w zespole SPOpP IFJ ( do którego należy również autor 

niniejszej rozprawy) wykonano szereg podstawowych badań związanych z detektorami 

MCP-N. Przeprowadzono optymalizację ilości aktywatorów, zbadano wpływ aktywatorów 

na kształt krzywej TL oraz na własności dozymetryczne [Bil96, Bil97, Bil98]. Zbadano  

wydajności detektorów MCP-N poddanych ekspozycji na cząstki alfa, beta i neutrony 

[Bil94, Bud95]. Wytłumaczono tzw.  anomalną odpowiedź detektorów LiF:Mg, Cu, P dla 

fotonów o energii ok.100 keV [Olk93]. 

Duża czułość nowego materiału umożliwiła opracowanie detektorów 

dwuwarstwowych do detekcji miękkiego promieniowania beta, używanych zarówno w 

Polsce, jak i w wielu krajach europejskich, oraz specjalnych detektorów dla potrzeb 

medycyny nuklearnej [Bil96a, Nie96a]. 

 

4.7. Termoluminescencyjne zestawy pomiarowe 

System pomiarowy z detektorem TL do pomiaru dawki od promieniowania 

jonizującego składa się z następujących elementów: 

a. detektor TL � aktywowana odpowiednio substancja chemiczna, która posiada 

właściwości termoluminescencyjne. Detektory TL występują w postaci 

monokryształów, proszków lub spiekanych tabletek (fot. 4.1). 

b.  kaseta dozymetryczna - jest to obudowa detektora służąca z jednej strony jako 

ochrona przed uszkodzeniem, z drugiej strony umożliwiająca stosowanie okienek z 

odpowiednim filtrem w celu dopasowania odpowiedzi detektorów do wymagań 

określonych przepisami. 
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Fot. 4.1. Detektory termoluminescencyjne w postaci spiekanych tabletek i proszku. 

 

Kasety dozymetryczne do pomiarów środowiskowych mają za zadanie: zapewnienie 

równowagi elektronów wtórnych i ochronę detektorów przed czynnikami 

pogodowymi, deszczem, wilgocią i promieniami słonecznymi. Zwykle wykonane są z 

materiałów o niskim Zeff o grubości 2÷5 mm i zaspawane w mocną, ciemną folię 

[Pie81, ANSI85]. Kaseta dozymetryczna umożliwia zautomatyzowanie procesów, co 

ma szczególne znaczenie w rutynowej dozymetrii osobistej i środowiskowej dla wielu 

punktów pomiarowych [Nie87]. Przykładowa kasetka dozymetryczna używana w IFJ 

przedstawiona jest na fot. 4.2. 

 

 
Fot. 4.2. Kaseta dozymetryczna KD96 używana w IFJ. 
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c. piec do wygrzewania detektorów � obróbka termiczna polega na utrzymaniu 

temperatury detektorów w granicach kilkuset °C. Do tego celu można używać 

standardowego pieca laboratoryjnego, przy czym, dla uniknięcia szkodliwych dla 

procesów TL skażeń, nie powinien on  być wykorzystywany do innych celów. Piec 

powinien zapewniać dużą jednorodność przestrzenną temperatury oraz wysoką 

stabilność. Współczesne piece wyposażone są w sterowniki i programatory procesu 

wygrzewania, albo posiadają odpowiednie złącze do komputera oraz oprogramowanie. 

Typowy piec zaprezentowano na fot. 4.3. 

 
Fot. 4.3. Piec firmy CARBOLITE Model 400 do wygrzewania detektorów TL. 

 

Czytnik TL. Proces odczytu detektorów następuje kolejno poprzez podgrzanie a następnie 

pomiar sygnału TL przez fotopowielacz. Wprowadzenie techniki mikroprocesorowej daje 

możliwość regulacji i kontroli parametrów czytnika. Czytniki można podzielić na 

laboratoryjne i automatyczne. W czytniku laboratoryjnym cały proces odczytu detektora 

wymaga obsługi operatora, który przy każdym pomiarze ręcznie wkłada detektor do 

grzejnika. W systemach automatycznych rola operatora sprowadza się do ułożenia kart z 

detektorami w specjalnej szufladce oraz uruchomienia czytnika. Na świecie istnieje 

kilkanaście firm produkujących komercyjnie tego typu urządzenia (np. amerykańska firma 

Harshaw Bicron, fińska RADOS, polska Microlab). Główne różnice między typami 

czytników wynikają ze sposobu grzania detektorów. Może to być grzanie oporowe, 

laserowe, gorącym gazem oraz rzadko występujące grzanie indukcyjne.  
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4.8. Międzynarodowe pomiary porównawcze dozymetrów 
stosowanych w monitoringu środowiska. 

W latach 70-tych szereg instytucji na świecie zapoczątkowało międzynarodowe 

programy porównawcze mające na celu kontrolę jakości wykonywanych pomiarów mocy 

dawki w środowisku, a także sprawdzenie techniki wykorzystywanej w danym ośrodku.  

Najbardziej prestiżowym programem porównawczym jest International Intercomparison of 

Environmental Dosemeters  przeprowadzany w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza tego 

typu akcja, przygotowana przez amerykańskie Ministerstwo Energetyki, odbyła się w 1974 

roku. Od tego czasu pomiary  porównawcze odbywają się tam regularnie co trzy lata. 

Uczestnicy przesyłają swoje zestawy pomiarowe, które umieszczane są na wysokości 1 m 

nad ziemią w polowym punkcie ekspozycji na okres 3-ch miesięcy. Jako porównawcze 

przyrządy wzorcowe, stosuje się wysokociśnieniowe komory jonizacyjne HPIC typu 

Reuter Stokes lub Shonka.  

Dodatkowo przeprowadza się ekspozycje  laboratoryjne  z wykorzystaniem 

wzorcowych źródeł gamma. W każdym pomiarze porównawczym stosuje się zwykle kilka 

typów źródeł kalibracyjnych. Dotychczas  używano źródła 137Cs, 60Co, 226Ra, a ostatnio 

również źródło o niskiej energii promieniowania gamma: 241Am (Eγ= 60 keV). Dawki 

testowe są rzędu kilkuset µGy. Ekspozycje laboratoryjne odbywają się w laboratoriach 

wzorcowych  (tzw. Secondary Standard) w NIST (National Institute of Standards & 

Technology) oraz w BNL (Brookhaven National Laboratory).  

Po okresie ekspozycji uczestnik dostaje z powrotem dozymetry, a następnie po 

odczytaniu i porównaniu z własną kalibracją, przesyła wyniki w odpowiednich 

formularzach. Z kolei organizatorzy przesyłają wartości dostarczone i porównanie z 

wartościami otrzymanymi przez wszystkich uczestników [Ges80, Kle95, Kle97]. Oprócz 

pomiarów porównawczych przedstawionych powyżej, organizuje się także inne, o 

mniejszym znaczeniu. Najczęściej są to akcje sporadyczne prowadzone w ramach grantów 

np. EU, lub przez  niektóre ośrodki zajmujące się w/w tematyką [Boe95, Mai95, Boe97, 

Car89] 
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5. MATERIAŁY I METODY 

5.1. Opis materiałów i aparatury 

Detektory termoluminescencyjne 

 Do celów niniejszej pracy w ciągu  ok. 3 lat autor zastosował ponad 5 tysięcy sztuk 

różnego typu detektorów TL. Oprócz detektorów MCP-N używano (dla celów 

porównawczych i zbadania niektórych względnych własności dozymetrycznych) innych 

detektorów, w tym także detektorów LiF:Mg, Cu, P produkcji chińskiej (GR-200). Wykaz 

detektorów znajduje się w tabeli 5.1. 

 

Fot 5.1. Detektory termoluminescenyjne LiF:Mg, Cu, P (MCP-N) w formie spiekanych 

pastylek o średnicy 4,5 mm i grubości 0,9 mm.  

 

Do każdego eksperymentu  przygotowywano nowe, nieużywane detektory (oprócz 

badań stabilności detektorów po wielokrotnym użytku). Detektory MCP-N i MTS-N do 

wszystkich eksperymentów zostały wykonane samodzielnie przez autora w SPOpP IFJ. 

Proces otrzymywania spiekanych detektorów MCP-N i MTS-N jest wieloetapowy (składa 

się z przygotowania chemicznego, obróbki mechanicznej, spiekania, szlifowania i 

końcowej selekcji). Szersze informacje na ten temat można znaleźć w [Nie93, Bil97].  

 Detektory TL po spieczeniu przechodzą indywidualną kontrolę. Grubość detektora 

mieści się w granicach (0,87 ÷ 0,93) mm dla odczytów laboratoryjnych a dla odczytów 

automatycznych (0,68 ÷ 0,72) mm. Detektory, które po spieczeniu posiadają ciemne 

zabarwienia lub plamki zostają odrzucone. 
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Tabela 5.1. Detektory termoluminescencyjne stosowane przez autora do badań i pomiarów. 

Nazwa Materiał Wymiary Producent Ilość 

[sztuk] 

MCP-N LiF:Mg, Cu, P ∅ 4,5x0,9mm IFJ Kraków 4000 

MTS-N LiF:Mg, Ti ∅ 4,5x0,9mm IFJ Kraków 300 

TLD-700 7LiF:Mg, Ti 3x3x0,9mm HARSHAW TLD, USA 350 

TLD-600 6LiF:Mg, Ti 3x3x0,9mm HARSHAW TLD, USA 350 

TLD-200 CaF2:Dy 3x3x0,9mm HARSHAW TLD, USA 350 

 
Selekcja detektorów pozwala na zmniejszenie rozrzutów czułości. Powierzchnie detektorów są szlifowane w celu uzyskania 

dobrego kontaktu detektora z grzejnikiem, a tym samym zapewnienia powtarzalności warunków wygrzewania. Autor w 

każdym przypadku stosował powyższe metody selekcji i szlifowania detektorów przed użyciem. 

Kasety dozymetryczne 

W tabeli 5.2 zestawiono typy kasetek w jakie były zapakowane i przygotowane do 

ekspozycji detektory termoluminescencyjne.  

 

Tabela 5.2. Kasetki dozymetryczne. 

Lp. Materiał Gęstość 

[gcm-3] 

Wymiary 

[cmxcm] 

Grubość ścianki 

[gcm-2] 

1. Pleksi (PMMA)  1,2 Φ4,0x0,5 0,6 

2. Poliwinyl (PVC) 1,3 7,1x4,6x0,23 0,3 

 

W pierwszym przypadku detektory w postaci luźnych tabletek znajdowały się w specjalnie 

przygotowanym okrągłym pojemniczku. Każdy taki pojemniczek zawierał 8 sztuk 

detektorów (patrz rys. 5.2). W pomiarach środowiskowych pojemniczek osłaniano przed 

światłem cienką folią aluminiową. Grubość PMMA dobrano tak, aby zapewnić równowagę 

elektronową [Sae96c]. Tak przygotowane detektory odczytywano tylko w czytnikach 

laboratoryjnych. W automatycznym systemie odczytu detektorów stosowano karty 

dozymetryczne, w których umieszczone są na stałe detektory TL (fot. 5.3). Karty 

umieszczone są w kasetkach z poliwinylu. 
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Fot.5.2. Pojemnik pleksiglasowy (PMMA) o średnicy 4 cm i grubości 0,5 cm na detektory 

MCP-N stosowany w pomiarach z użyciem czytnika laboratoryjnego. 

 

Fot. 5.3. Typowa karta dozymetryczna (wym. 4,5x3,1 cm) z detektorami MCP-N używana 

w automatycznym systemie termoluminescencyjnym (ACARD950). W prawym 

górnym roku pokazano czarną, poliwinylową kasetkę na karty dozymetryczne. 

 

Dla ekspozycji środowiskowych każdy dozymetr pakowano wodoszczelnie w folię 

polietylenową. Typowy zestaw zaprezentowano na fot. 5.4. 

 
Fot. 5.4. Kompletny, wodoszczelny zestaw dozymetryczny stosowany przez autora w 

pomiarach środowiskowych.  
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Czytniki TL 

W opisywanych badaniach odczyty detektorów odbywały się przy użyciu czterech 

typów czytników. W eksperymentach prowadzonych w ośrodkach zagranicznych 

korzystano z lokalnego zaplecza aparaturowego. W tabeli 5.3. przestawiono typy 

czytników  TL wraz z podstawową specyfikacją techniczną.  

 

Tabela 5.3. Czytniki termoluminescencyjne używane w badaniach. 
Nazwa Firma Typ(1) Typ grzania Profil grzania(3) 

RA95 Microlab, PL LA oporowy L/T 

TOLEDO Pitman, GB LA �gorący palec�(2) L 

ASTL850/ ACARD950 Microlab, PL A oporowy T 

HARSHAW 5500 Harshaw, USA A gorący azot L/P 
(1)  - LA - laboratoryjny,  A- automatyczny 
(2) - typ �gorący palec� polega na przykładaniu do spodniej części płytki z detektorami TL gorącego grzejnika w kształcie 

palca. 
(3) - L - liniowy, T - trójstopniowy, P - plateau 
 

Większość pomiarów wykonano używając czytnika RA95. Jest to standardowy, 

oporowy, laboratoryjny czytnik TL umożliwiający ręczny odczyt pojedynczego detektora. 

Konstrukcja tego czytnika została opracowana w SPOpP IFJ, a wykonawcą urządzenia 

była krakowska firma Microlab. Sterowanie i ustawianie parametrów odczytu odbywa się 

poprzez odpowiedni program komputerowy. 

Czytnik RA95 (patrz fot. 5.5) umożliwia odczyt detektorów w zakresie temperatur 

od 40°C do 400 °C z zastosowaniem różnych profili grzania. Podstawowy profil to grzanie 

liniowe z prędkością podgrzewania od 0,1 °C/s do 20 °C/s. Parametry grzania 

trójstopniowego mogą zmieniać się dla każdego cyklu temperaturowego od 1 s do 60 s dla 

wybranej temperatury [RA�95].  

Czytnik TOLEDO w swojej budowie i funkcjach nie różni się zasadniczo od RA95. 

Wyjątek stanowi jedynie sposób podgrzewania detektorów. 

Czytnik-system ACARD950 jest w pełni automatycznym system TLD 

opracowanym w SPOpP IFJ. Czytnik ACARD950 jest zmodernizowaną w 1995 roku 

wersją czytnika ASTL850. Czytnik ten umożliwia odczyt detektorów umieszczonych w 

aluminiowych kartach. Parametry odczytu i nastaw czytnika są ustawiane programowo 

przez komputer typu PC. Czytnik ACARD posiada wyłącznie opcję grzania 

trójstopniowego.  
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Fot. 5.5. Laboratoryjny czytnik termoluminescencyjny RA95. 

 

 

Fot. 5.6. Automatyczny czytnik termoluminescencyjny ACARD950 do odczytu kart 

dozymetrcznych. 

Do podstawowych zalet czytnika należą: krótki czas odczytu karty, odczyt zakodowanego 

numeru kart oraz nagrywanie na dysku parametrów sesji odczytowej czytnika, krzywych i 

wyników końcowych w postaci obliczonej dawki [ACARD]. 

Czytnik HARSHAW 5500 jest nietypowym czytnikiem laboratoryjnym. Grzanie 

detektorów gorącym azotem odbywa się w wybranych trybach, między innymi w trybie 
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liniowym. Detektory umieszcza się w otworkach na obrotowej tarczy mieszczącej 

jednorazowo 50 sztuk. Całość jest sterowana poprzez komputer [Sae96a].  

 

Piece do wygrzewania detektorów. 

W tabeli 5.4 zestawiono piece używane do wygrzewania detektorów. Każdy piec 

wyposażony jest w sterownik PID z mikroprocesorem. Piec firmy PTW, który jest 

standardowym wyposażeniem laboratoriów wykonujących badania i rutynowe pomiary z 

detektorami TL jest sterowany komputerowo.  

Tabela 5.4. Typy pieców używanych do wygrzewania detektorów wraz z podstawowymi 

parametrami. 

Typ Firma Zakres temp. [°C] Stabilność [±°C] Sterowanie(1) 

PF400 Carbolite 0 - 400 1 P 

TLDO PTW Freiburg 0 - 600 1 P 

Suszarka IFJ, Kraków 0 -100 5 M 
(1) - M - sterowanie ręczne,  P - sterowanie programowalne 

 

Źródła kalibracyjne 

W tabeli 5.5 przestawiona jest charakterystyka źródeł kalibracyjnych, których autor 

używał w eksperymentach związanych z realizacją pracy.  

 

Tabela 5.5. Podstawowe parametry gamma promieniotwórczych izotopowych źródeł 

wzorcowych używanych do kalibracji i pomiarów. 

Lp. Źródło Średnia energia 

[keV] 

Czas T1/2 

[lata] 

Aktywność 

 
airK& (1) 

[µGyh-1] 

1 137Cs 661,7 30,17 130 GBq±10% 9110 

2 137Cs 661,7 30,17 185 GBq na 08.12.1997 13706 

3 60Co 1170, 1332 5,27 37,7 MBq na 

22.07.1999 
11,5 

4 226Ra ok. 800 1600 0,934 mg±1.5% 

w 1974 r. 

79,2 

5 241Am 60  458 bd bd 
(*) Moc kermy w powietrzu w odległości 1m od źródła obliczona dzień 22.07.99 
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5.2. Metody eksperymentalne i obliczeniowe 

Sposoby i warunki wygrzewania detektorów 

 

Wygrzewanie przedekspozycyjne. 

 W tabeli 5.6 przedstawiono warunki wygrzewania detektorów przed użyciem w 

pomiarach. W laboratoryjnym systemie odczytu autor wygrzewał przez ekspozycją 

detektory TL w piecu w temperaturze 240 °C przez okres 10 min. Po wyjęciu z pieca 

aluminiowa płytka z detektorami była chłodzona na grubej, dwucentymetrowej płycie 

aluminiowej celem szybkiego schłodzenia. Po ok. 1 minucie od wyjęcia z pieca detektory 

były gotowe do pomiarów. W czytniku automatycznym detektory w kartach poddawano 

wygrzaniu przed ekspozycją w temperaturze 260 °C przez okres 5 s.  

 

Tabela 5.6. Parametry wygrzewania przedekspozycyjnego detektorów. 

Miejsce wygrzewania Temperatura [°C] Czas wygrzewania [s] Atmosfera  

Piec 240 600 powietrze 

Czytnik laboratoryjny 240 3  Argon lub azot 

Czytnik automatyczny 260 5  Argon lub azot 

 

Wygrzewanie poekspozycyjne 
Celem wyeliminowania (wygaszenia) niestabilnych w czasie pików wstępnych, 

wygrzewanie poekspozycyjne dla wszystkich detektorów przeprowadzano w piecu  w 

temperaturze 100 °C przez 10 min. Jedynym wyjątkiem były badania zaniku pików 

wstępnych, w tym przypadku nie stosowano wygrzewania poekspozycyjnego.  

Procedury odczytu 

Parametry czytników TL zebrane zostały w tabeli 5.3. Każdy z czytników posiadał 

możliwość zaprogramowania odpowiedniego sposobu odczytu tzn. profilu krzywej grzania 

i maksymalnej temperatury grzejnika. W badaniach stosowano dwa typy odczytu 

detektorów, standardowy odczyt liniowy oraz odczyt z pleateu tzw. trójstopniowy. 

Warunki odczytów opisano szczegółowo w  tabeli 5.7.  
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Tabela 5.7. Warunki odczytu detektorów typu  MCP-N.  

Typ odczytu Warunki 

Liniowy szybkość od 5 do 8 °C/s, Tmin= 50 °C, Tmax= 300 °C 

Trójstopniowy L(1) I: 150 °C przez 3s., II:240 °C przez 15s, III:240 °C przez 3s 

Trójstopniowy A(2) I: 165 °C przez 5s, II. 240 °C przez 15 s, III: 240 °C przez 5s 
 (1) - dla czytnika laboratoryjnego, (2) - dla czytnika automatycznego 

 

Metody wzorcowania detektorów 

Wzorcowanie polega na naświetleniu detektora w znanym polu promieniowania 

gamma i znanej mocy dawki. Autor stosował wzorcowanie dla znanej mocy kermy w 

powietrzu Kair w mGyh-1, która została zmierzona w punkcie pomiarowym stanowiska 

kalibracyjnego przy użyciu komory jonizacyjnej. Dawka wzorcowa wynosiła najczęściej 

od 0,5 mGy do 5 mGy, w zależności od użytego źródła oraz stanowiska. Do każdego 

eksperymentu lub ekspozycji przygotowana była grupa detektorów tzw. kalibracyjnych 

(patrz rys. 5.3 grupa C3). Na podstawie wskazań tych detektorów, przy znanej dawce 

wzorcowej, obliczany był współczynnik kalibracyjny przeliczający impulsy na jednostkę 

dawki. 

 

Metoda analizy sygnału TL 

 Analiza sygnału TL uzależniona jest od sposobu odczytu (grzania w czytniku) oraz 

typu wygrzewania detektorów. W tabeli 5.8 przedstawiono metody analizy sygnału TL dla 

danego typu odczytu i wygrzewania, które były stosowane przez autora. 

W przypadku detektorów odczytywanych w czytniku przy grzaniu liniowym i bez 

wygrzewania poekspozycyjnego otrzymuje się krzywą w zakresie temperatur 

pozwalającym na obserwację wszystkich pików (rys 5.1.).  

 

Tabela 5.8. Procedury analizy sygnału TL dla danego typu odczytu detektorów. 

Typ odczytu (profil grzania) Wygrzewanie poekspozycyjne  Analiza sygnału 

Liniowy tak C(1) 

Liniowy nie GCA(2) 

Trójstopniowy tak C 
(1) C- całkowanie całej krzywej po wcześniejszym wygrzaniu w 100 ºC 
(2) GCA - analiza krzywej (Glow Curve Analysis) 
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W takim przypadku autor analizował krzywą poprzez jej dekonwolucję, czyli numeryczny 

rozkład krzywej na poszczególne piki termoluminescencyjne. Dekonwolucję krzywej 

przeprowadza się poprzez dopasowanie do niej funkcji, która jest sumą założonej liczby 

pików [Hor95]. Do dekonwolucji krzywej TL wykorzystano istniejący kod komputerowy 

GCA (Glow Curve Deconwolution), opracowany przez Gomez-Ross�a w CIEMAT 

[Gom97, Gom98]. Program GCA analizuje krzywą TL w oparciu od model Randalla - 

Willkinsa (rozd. 4) i dopasowuje poszczególne piki (przy założeniu liniowego profilu 

grzania detektorów wzór {4.4}) zgodnie z równaniem {4.5} [Hor84]. Po przeprowadzeniu 

dekonwolucji otrzymuje się podstawowe parametry krzywej czyli: pozycję, maksimum 

amplitudy, pole powierzchni, parametr s, energię aktywacji dla poszczególnego piku. Do 

obliczeń dawki autor wykorzystywał pole powierzchni piku nr 4 (rys. 5.1. kolor 

czerwony). W badaniach temperaturowego zaniku sygnału TL autor wykorzystywał 

również pole powierzchni piku nr 2 i 3. 

Przy odczycie detektorów z zastosowaniem grzania trójstopniowego (czytnik RA95 

i ACARD950) autor całkował pole powierzchni sygnału TL po wygrzewaniu 

poekspozycyjnym (rys 5.2). 
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Rys. 5.1. Przykład krzywej TL dla LiF:Mg, Cu, P dla liniowego profilu grzania od 50°C do 

300 °C z szybkością 2°C/s, wraz z rozkładem numerycznym na poszczególne 

piki.  
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Rys. 5.2. Sygnał TL dla LiF:Mg, Cu, P otrzymany dla trójstopniowego profilu (patrz 

temperatura) grzania w automatycznym czytniku TL ACARD950, po 

przeprowadzeniu wygrzewania poekspozycyjnego w 100 °C przez 10 min.  

 

Metodyka pomiaru oraz obliczenie dawki z użyciem detektorów TL. 

Dla oceny dawki lub mocy dawki przy użyciu detektorów TL autor w każdym 

przypadku stosował  metodykę pomiaru przestawioną na rys. 5.3. 

 Zgodnie z przedstawionym schematem przygotowania wstępne (A) obejmują 

selekcje nowych detektorów ze względu na grubość i kolor. Etap B obejmuje 

ponumerowanie detektorów i wyznaczenie indywidualnych współczynników czułości Kirfi. 

Procedura ta polega na wygrzaniu całej  grupy detektorów, naświetleniu dawką, 

najczęściej kalibracyjną, (ok. 0.5 mGy) i odczycie w czytniku. Uzyskane wyniki należy 

przeliczyć zgodnie z równaniem {5.11}.   
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Grupa detektorów TLD
A. Przygotowanie wstępne

B. Numerowanie i wyznaczenie
indywidualnych wsp. czułości

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

KalibracyjnaTła własnego Tła (domek Pb) Transportowa

Obliczenie sygnału brutto Obliczenie współczynnika
       kalibracyjnego

Obliczenie sygnału 
dla det. Transportowych

Obliczenie dawki brutto Obliczenie dawki transportowej

 
Rys. 5.3. Schemat procedury i obliczenia dawki. 

 

Tak przygotowane detektory zostają poddane wygrzewaniu przedekspozycyjnemu, 

a następnie rozdzielone na wyszczególnione na schemacie grupy. Grupa tła własnego (C2) 

jest natychmiast po wygrzewaniu odczytywana w czytniku TL. Detektory pozostałych 

grup zostają odpowiednio zapakowane i umieszczone w punkcie ekspozycji (grupa C1) 

oraz w ołowianym domku niskotłowym (grupa C3 i C4). Grupa C5 służy do zmierzenia 

dawki transportowej do i z punktu ekspozycji. W przypadku pomiarów, dla których czas 

transportu dozymetrów do punktów pomiarowych był krótki (poniżej 5% czasu 

ekspozycji) nie korzystano z grupy transportowej. 
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Po okresie ekspozycji wszystkie detektory zostają zebrane, grupa kalibracyjna 

zostaje naświetlona dawką wzorcową, następnie detektory są wygrzewane (wygrzewanie 

poekspozycyjne) i odczytywane. 

Detektory kalibracyjne w każdym przypadku były eksponowane w polu 

promieniowania gamma z wyznaczoną (komorą jonizacyjną) w punkcie kalibracji 

wartością kermy w powietrzu. dlatego też w pomiarach dawki lub mocy dawki autor 

przeliczał sygnał TL (dla detektorów pomiarowych) na kermę w powietrzu.  

 Kermę w powietrzu Kair od promieniowania jonizującego w pomiarach wyznaczano 

według wzoru: 

fadtrtotair KKKK )( −=                {5.1} 

Moc kermy w powietrzu obliczano wg. wzoru: 

e

air
air t

KK =&         {5.2} 

gdzie: 

trtote ttt −=  
- Czas ekspozycji w punkcie 

pomiarowym w  [h]. 

{5.3} 

)(
)(

tkal

twekal
tot II

IIK
K

−
−

=  
- Kerma w punkcie ekspozycji  w 

[nGy] 

 

{5.4} 

)II(
)II(KK

trttrkal

twtrtrkal
tr −

−=  
- Kerma otrzymana w czasie 

transportu detektorów w  [nGy] 

{5.5} 

Kfad= (1+F) - Empiryczny współczynnik 

korekcji temperaturowego zaniku 

sygnału. 

{5.6} 

A

BA

I
IIF −=  

- 

 

Względna wartość tempera-

turowego zaniku sygnału. IA � 

początkowe natężenie sygnału TL, 

IB � końcowa wartość sygnału TL 

po czasie t=x od momentu 

ekspozycji  

{5.7} 

Kkal ,Ktrkal - Kerma kalibracyjna (wzorcowa) 

dla grupy detektorów 

pomiarowych i transportowych w  

[nGy] 

{5.8} 
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Średnia liczba zliczeń z n 

detektorów odpowiednio dla 
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pomiarowa, x=tr � transportowa, 

x=tw �tła własnego, x=kal � 

kalibracyjna, x=trkal � 

kalibracyjna dla detektorów 

transportowych, x=t � tła, x=trt 
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{5.9} 

Ii - Liczba zliczeń i-tego detektora w 

[imp]  

{5.10} 

i
irf I

IK
i

=  
- Indywidualny współczynnik 

czułości i-tego detektora. I  

średnia liczba zliczeń ze 

wszystkich, naświetlonych 

jednakową dawką detektorów.  

{5.11} 

 

Autor w pomiarach tej samej wielkości stosował od 6 do 10 sztuk detektorów, 

wygrzewanych, eksponowanych i odczytywanych w tych samych warunkach. Przyjęto, że 

najlepszym przybliżeniem wartości rzeczywistej x jest wartość średnia: 

 

N
xx i∑=   i = 1, ... ,N          {5.12} 

gdzie: xi jest wynikiem i-tego pomiaru a N liczbą pomiarów 

Do oceny średniej niepewności pomiarów obliczano odchylenie standardowe: 

 

  
1

)(
)(

2

−
−

= ∑
N

xx
x iσ   i = 1, ..., N         {5.13} 

oraz odchylenie standardowe średniej:  

N
xx )()( σσ =              {5.14} 
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6. BADANIA PARAMETRÓW DOZYMETRYCZNYCH DETE-
KTORÓW MCP-N POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ W DOZY-
METERII ŚRODOWISKOWEJ 

 

 

6.1. Granica wykrywalności i wyznaczalności dawki  

 Granica wykrywalności dawki LD jest to najmniejsza dawka, która może być 

zmierzona dla zadanego poziomu ufności, natomiast granica wyznaczalności dawki LQ jest 

to minimalna dawka, która może być zmierzona dla zadanej z góry dokładności. W 

praktyce często przyjmuje się, że LD jest 3-krotną wartością odchylenia standardowego 

sygnału tła własnego detektorów [Ros92]. Są to często wyniki zaniżone. Ross Hirning 

podaje następujące wzory służące do wyznaczania parametrów LD i LQ [Ros92]:  
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gdzie: sb, sµ- odchylenia standardowe wskazań, odpowiednio dla n detektorów nie 

naświetlonych odczytanych zaraz po wygrzewaniu oraz dla m detektorów naświetlonych 

zadaną dawką, tn, tm- współczynniki Studenta dla n i m detektorów  dla zadanego poziomu 

ufności, bK - dawka od tła naturalnego jako kerma w powietrzu w nGy, kQ- odwrotność 

zadanego odchylenia standardowego dawki na granicy wyznaczalności. 

Celem pomiaru wielkości potrzebnych do obliczenia LD i LQ dla detektorów MCP-

N przygotowano 2 grupy detektorów, kolejno wygrzewanych w piecu w standardowej 

temperaturze i w czytniku. Następnie odczytano po n = 5 sztuk nienaświetlonych  

detektorów w czytniku i wyznaczono sb. Do obliczenia sµ użyto m = 10 sztuk detektorów 

naświetlonych dawką kalibracyjną 0,5 mGy. Wartości współczynnika Studenta tn i tm 

pobrano z tabel dla poziomu ufności 95%. 

Uwzględniając otrzymane wyniki, przedstawione w tabeli 6.1, i podstawiając do 

wzorów {6.1} i {6.2} otrzymujemy LD i LQ w funkcji tła bK . Odpowiednie przebiegi  

funkcyjne, z uwzględnieniem typów wygrzewania detektorów, przedstawiono na rysunku 

6.1 i 6.2.  
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Rys. 6.1. Zależność granicy wykrywalności dawki LD w funkcji tła naturalnego bK dla 

    95 % poziomu ufności. 
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Rys. 6.2. Zależność granicy wyznaczalności dawki LQ w funkcji tła naturalnego bK dla 

zadanej 10% dokładności mierzonej dawki. 
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Tabela 6.1. Dane doświadczalne i przyjęte parametry. 

Typ wygrzewania sb sµ tn tm kQ
-1 

 [nGy] [j.wzgl.]   [%] 

Piec 15,1 0,015 2,015 1,812 10 

Czytnik 26,1 0,03 2,015 1,812 10 

 

Otrzymane wyniki, odpowiednio LD i LQ rzędu 60 nGy i 150 nGy (dla detektorów 

wygrzewanych w piecu) świadczą o tym, że detektory MCP-N charakteryzują się 

wyjątkowo niską granicą wykrywalności i wyznaczalności dawki. Jedynie detektory oparte 

na α-Al2O3:C wykazują zbliżone wartości [McK95]. Dotychczas stosowane detektory 

oparte na LiF:Mg, Ti, CaF2:Dy i CaF2:Mn posiadają LD odpowiednio 8600, 5000 i ponad 

10000 nGy czyli rzędu 100 lub więcej razy większą [Pie81]. Należy zwrócić uwagę na 

znaczące różnice w otrzymanych wartościach dla detektorów anilowanych w piecu i 

czytniku. Używając detektorów do pomiarów niskich dawek (na poziomie kilkuset 

nanogreii) należy raczej stosować wygrzewanie w piecu niż w czytniku. 

6.2. Moc dawki własnej. 

Wyznaczenie mocy dawki własnej sK& � detektorów TL  jest z punktu widzenia 

pomiarowego trudne, szczególnie w warunkach panujących na powierzchni Ziemi, gdzie 

moc dawki od promieniowania naturalnego jest ok. 100 razy większa (w otoczeniu IFJ ok. 

65nGy/h) od wartości sK& . Na miejsce pomiarowe wybrano niskotłowe laboratorium 

�UDO� w  kopalni soli Asse koło Salzgitter w Niemczech. Wykonanie badań w kopalni 

było możliwe dzięki współpracy z Zakładem Dozymetrii KFZ Karlsruhe oraz Zakładem 

Spektrometrii PTB Brauschweig w Niemczech. Pomiary wykonano na głębokości 775 m, z 

dala od prac wykonywanych przy przewożeniu radioaktywnych odpadów medycznych, 

które są tam  składowane. Specyficzną cechą tej kopalni są pokłady bardzo czystej soli, 

gdzie moce dawek od naturalnych radionuklidów są rzędu 1 nG/h [Peβ93, Lau95]. 

Warstwa nadkładu stanowi osłonę przed promieniowaniem kosmicznym. Do 

                                                           
� Wyznaczanie mocy dawki własnej jako kermy nie jest całkowicie poprawne, ponieważ kerma odnosi się do 
promieniowania gamma. Natomiast dawka własna może pochodzić od promieniowania alfa lub beta 
radionuklidów zawartych w materiale detektora. Podana wartość jest przeliczonym sygnałem detektora w 
stosunku do kalibracji wykonanej w znanym polu promieniowania gamma o znanej wartości Kair. 
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eksperymentu przygotowano po 100 sztuk z  każdego z 4 typów detektorów TL: MCP-N, 

TLD-600, TLD-700 oraz TLD-200, zapakowanych w sprawdzone pod względem niskiego 

tła polietylenowe kapsułki [Bur93, Bud96c]. Eksperyment przygotowano na podstawie 

schematu wg rys. 5.3. Detektory grupy C3 zostały naświetlone dawką kalibracyjną od 

źródła 137Cs (Kkal= 25 mGy dla TLD-600, TLD-700 oraz 5 mGy dla MCP-N i TLD-200). 

Grupa transportowa służyła do oceny dawki transportowej z kopalni do PTB. 

Wygrzewanie i odczyt detektorów odbywały się na dole w kopalni. Użyto czytnika 

laboratoryjnego typu TOLEDO z odczytem trójstopniowym oraz zastosowano 

standardowe wygrzewanie odpowiednie dla każdego z typów detektorów. Moc dawki 

własnej obliczono ze wzoru: 

e

zfadzm
s t

KKK
K

−
=&  

{6.3} 

gdzie:  

zzm K,K - wartość kermy zmierzonej oraz znanej w punkcie ekspozycji, Kfad - współczynnik 

korekcyjny samoistnego zaniku sygnału TL. 

Zmierzona licznikiem scyntylacyjnym wartość mocy dawki znanej zK&  w galerii 

wynosiła przez okres pomiarowy  1,10 ± 0,01 nGy/h. Wartość ta była zgodna z 

wcześniejszymi pomiarami wykonanymi zarówno detektorami scyntylacyjnymi jak i 

wysokociśnieniowymi komorami jonizacyjnymi [Boe95]. Szczegóły dotyczące 

eksperymentu zostały opublikowane przez autora w pracy [Bud96c].  W tabeli 6.2. zebrano 

otrzymane wyniki wartości mocy dawki własnej dla detektorów MCP-N oraz 

porównawczo dla typowych detektorów TLD z LiF:Mg, Ti oraz CaF2:Dy. 

 

Tabela 6.2. Wartości mocy dawki własnej sK& dla detektorów MCP-N oraz TLD-600/700 i 

TLD-200. σ reprezentuje odchylenie standardowe dla wartości średniej z 10 

detektorów. 

 Typ detektora 
sK&  ± ( )sK&σ  

[nGyh-1] 

 MCP-N (LiF:Mg, Cu, P) 0,86 ± 0,09 

 TLD-600 (6LiF:Mg, Ti) 0,35 ± 0,05 

 TLD-700 (7LiF:Mg, Ti) 0,24 ± 0,04 

 TLD-200 (CaF2:Dy) 3,83 ± 0,07 
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Otrzymane przez autora wyniki wskazują, że detektory MCP-N nie wykazują 

istotnie wysokiej wartości sK& . Mimo, że jest ona wyższa ok. 2,5 raza od standardowych 

detektorów typu LiF:Mg, Ti, nie stanowi to istotnego przyczynku do mocy dawek 

mierzonych na poziomie dawek środowiskowych, które są rzędu 70 nGy/h. Przedstawione 

w tabeli 6.2 wyniki dla detektorów porównawczych są zgodne z danymi literaturowymi 

[Nam82].  

 

6.3. Charakterystyka energetyczna 

Charakterystyka energetyczna detektorów MCP-N została wcześniej zbadana m.in. 

przez Olko [Olk93]. Charakterystyki energetyczne dla materiałów TL badane są  w 

zakresie energii fotonów od 20 keV do  średniej energii  fotonów od 60Co, czyli 1,25 MeV. 

Autor zbadał charakterystykę energetyczną dla wyższej energii. Odpowiedź detektorów 

MCP-N dla wyższych energii jest o tyle interesująca, że np. istnieje realne narażenie na 

fotony o energii ok. 7 MeV pochodzące od reaktorów jądrowych [Sch89]. Fotony te 

generowane są przez prędkie neutrony w rdzeniu reaktora w reakcji jądrowej 16O(n,p)16N. 

Powstający izotop 16N rozpada się z emisją cząstek ß do 16O z czasem T1/2=7,13 s emitując 

fotony o energii 6,13 MeV, 6,92 MeV i 7,12 MeV. Celem zbadania odpowiedzi 

detektorów MCP-N w tym zakresie energetycznym wykorzystano stanowisko badawcze 

przy akceleratorze w PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) w Niemczech. W 

pomiarach korzystano z reakcji jądrowej 19F(p,α,γ)16O, w wyniku której  emitowane są 

fotony o powyższych energiach. Jednocześnie kontrolnie eksponowano detektory w polu 

fotonów od 137Cs i 60Co. Dawkę obliczono zgodnie ze wzorem {5.1}. Dla ekspozycji 

wysokoenergetycznej dawka jako kerma w powietrzu wynosiła 5,04 ± 0,25 mGy, 

natomiast dla 137Cs i 60Co wynosiła 5,0 ± 0,1 mGy. Na rys. 6.3 przedstawiono odpowiedź 

detektorów MCP-N dla fotonów o energii 664 keV, 1,25 MeV oraz dla średniej ważonej  

energii 6,85 MeV [Sch89] . Różnica w stosunku do odpowiedzi na Cs-137 wyniosła 11%. 

W przypadku, kiedy detektory są eksponowane w warunkach gdzie występują fotony o 

energiach powyżej 6MeV, do poprawnego zmierzenia dawki należałoby uwzględnić 

opisane zawyżenie odpowiedzi. 

 



ROZDZIAŁ 6: BADANIA PAREMETRÓW DOZYMETRYCZNYCH DETEKTORÓW MCP-N... 

 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

6,85 MeV

Co-60

Cs-137

 

 

Sy
gn

ał
 T

L 
[je

dn
. w

zg
lę

dn
e]

Energia fotonów w [MeV]

 
 

Rys.6.3. Względna odpowiedź (wraz z odchyleniem standardowym) detektorów MCP-N 

dla fotonów o różnych energiach.  

6.4. Temperaturowy zanik sygnału w czasie. 

Praktycznie w każdym detektorze TL występuje zjawisko temperaturowego zaniku 

sygnału w czasie [Nie93]. Literatura dotycząca tego efektu dla detektorów typu LiF:Mg, 

Cu, P jest uboga, a przedstawione wyniki rozbieżne. W pierwszej, odkrywczej pracy na 

temat LiF:Mg, Cu, P autorzy stwierdzili, że efekt zaniku sygnału jest cyt: �minimalny� 

[Nak78]. Furetta w pracy [Fur94] określił zanik sygnału pików 3 i 4 jako cyt. �niewielki�. 

W pracach [DeW83, Azo90,] autorzy wykazali zanik sygnału w warunkach temperatury 

pokojowej  5%/8dni, 13%/30dni.W przypadku stosowania detektorów MCP-N do 

pomiarów środowiskowych temperaturowy zanik sygnału powinien być znany dla 

poprawnego wyznaczenia dawki dla danego okresu pomiarowego. Na podstawie 

cytowanych powyższych wartości nie można przeprowadzić oszacowania 

temperaturowego zaniku sygnału dla dłuższych przedziałów czasowych, rzędu miesięcy 

czy 1 roku, gdyż nie jest znana zależność funkcyjna zaniku sygnału TL od czasu, nie 

mówiąc już o zbyt małej liczbie danych. Autor niniejszej rozprawy badał kilkukrotnie 

samoistny zanik sygnału dla detektorów MCP-N w różnych warunkach środowiskowych i 

laboratoryjnych. W tabeli 6.3 opisano punkty i ważniejsze parametry pomiarowe. 
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Typową zależność zaniku w czasie poszczególnych pików TL  dla detektorów 

MCP-N zaprezentowano na rys. 6.4. Obserwuje się wyraźny zanik pików 1, 2 i 3 w czasie 

od ok. kilku minut do 3 miesięcy (2160h) po naświetleniu detektorów dawką wzorcową 5 

mGy.  

 

Tabela 6.3. Opis punktów pomiarowych oraz metody odczytu detektorów.  

Punkt pomiarowy Średnia temperatura 

[°C] 

Czas pomiaru 

[dni] 

Typ 

odczytu 

    

Kopalnia ASSE     33 557 T 

Jezioro Baggersee brak danych 557 T 

Laboratorium KFZ     20 557 T 

Laboratorium CIEMAT - 20   90 L 

Laboratorium CIEMAT + 20   90 L 

Laboratorium CIEMAT + 50   90 L 

Laboratorium IFJ + 20 120 L 

T- odczyt trójstopniowy, L � odczyt z grzaniem liniowym detektorów 

Badanie temperaturowego zaniku sygnału dla odczytu trójstopniowego 

przeprowadzono w warunkach środowiskowych i laboratoryjnych dla okresu 1,5 roku 

(dokładnie 557 dni).  Zestawy detektorów eksponowano w trzech punktach pomiarowych 

(po 10 detektorów na punkt pomiarowy). Po ekspozycji wygrzano standardowo detektory 

w 100 °C przez 10 min. Otrzymane wyniki dla pierwszych trzech punktów pomiarowych z 

tabeli 6.3 obliczono zgodnie ze wzorem {5.7} i przestawiono w tabeli 6.4. [Bud96c]. 

 

Tabela 6.4. Temperaturowy zanik sygnału F wraz z odchyleniem standardowym dla 

detektorów MCP-N w wybranych punktach pomiarowych wg. tab. 6.3. 

 Punkt pomiarowy F ± σ(F) [%]  

 Kopalnia ASSE 7,8 ± 0,2  

 Laboratorium KFZ 6,9 ± 0,2  

 Jezioro Baggersee 7,9 ± 1,9  

 

Szczegółową analizę zaniku sygnału dla poszczególnych pików krzywej TL 

detektorów MCP-N autor (wraz z zespołem z Instytutu CIEMAT) przeprowadził dla 
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różnych temperatur otoczenia. Badania przeprowadzono w laboratorium CIEMAT w 

Madrycie. Zastosowano liniowe grzanie detektorów TL w czytniku HARSHAW 5500. Do 

analizy krzywej TL wykorzystano zmodernizowany program GCANEW [Gom97,Gom98]. 

Do eksperymentu przygotowano po 5 sztuk detektorów MCP-N dla każdego przedziału 

czasu pomiędzy ekspozycją a odczytem. Detektory zostały poddane standardowemu 

wygrzewaniu czyli przez czyli 10 min w 240 °C (w piecu), naświetlone dawką 2 mGy (Cs-

137), a następnie odczytane odpowiednio po czasie t = 0,05, 1, 4, 24, 72, 168, 355, 720, 

1436  i 2131 godzin od momentu ekspozycji na promieniowanie. Dla detektorów 

wyznaczono przed eksperymentem trzy indywidualne współczynniki czułości Kirfi dla 

każdego piku krzywej TL detektora. Wyniki w postaci wartości natężenia sygnału TL IB 

dla pików nr: 2, 3, i 4 w różnych temperaturach zaprezentowano na rys. 6.5. 
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Rys. 6.4. Przykładowa ewolucja krzywej TL dla detektora MCP-N w funkcji czasu, jaki 

upłynął od momentu napromienienia. Detektory były przechowywane w 

temperaturze pokojowej i odczytywane z zastosowaniem grzania liniowego. 

Symbole h0,17 ÷ h2160 oznaczają przedziały czasu w godzinach od ok. 10 min 

do 3 miesięcy [Bud98]. 

 



ROZDZIAŁ 6: BADANIA PAREMETRÓW DOZYMETRYCZNYCH DETEKTORÓW MCP-N... 

 50 

0,1 1 10 100 1000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

(Tmax=266.4 oC, En=2.5 eV)
Pik 4

 -20oC
 +20oC
 +50oC

Sy
gn

ał
 T

L 
[je

dn
. w

zg
lę

dn
e]

Czas [h]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

(Tmax=154.9 oC, En=1.3 eV)
Pik 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

(Tmax=213.4 oC, En=1.5 eV)
Pik 3

 
Rys. 6.5. Natężenie sygnału TL wraz z odchyleniem standardowym w funkcji czasu 

kolejno dla piku nr 2, 3 oraz 4 dla różnych temperatur otoczenia. W nawiasach  

podano temperaturę położenia piku Tmax oraz odpowiadającą energię aktywacji En. 

 

 

Pik 4 (pik główny) zachowuje się stabilnie w ciągu trzech miesięcy w temperaturze 

-20 °C i +20 °C. Niewielka tendencja spadkowa została zauważona dla temperatury +50 

°C. Jest to szczególnie ważne w klimacie umiarkowanym, gdzie w środowisku zarówno 

temperatury rzędu  - 20°C jak i +50°C (w słońcu, w opakowaniu dozymetru) nie są 

rzadkością [Pie81].  

Pik trzeci ulega zanikowi w temperaturze + 50 °C, osiągając ok. 10 % swojej 

pierwotnej wartości po 7 dniach, natomiast w temperaturze pokojowej po ok. 3 miesiącach. 

Pik 3 ma główny wpływ na wartość współczynnika zaniku sygnału F, a za tym na korekcję 

otrzymanych wyników pomiaru dawki. Ponieważ po standardowym wygrzewaniu 



ROZDZIAŁ 6: BADANIA PAREMETRÓW DOZYMETRYCZNYCH DETEKTORÓW MCP-N... 

 51

poekspozycyjnym (w temperaturze 100 °C) pozostaje 90 % powierzchni piku 3 (patrz tab. 

6.8), niezbędna staje się znajomość tempa jego samoistnego zaniku dla skorygowania 

obliczeń dawki. Przy krótkich pomiarach trwających kilka dni nie ma potrzeby stosować 

korekcji wyników. 

Pik drugi nie jest powszechnie stosowany w dozymetrii. Najczęściej pik ten zostaje 

wyeliminowany przez wygrzewanie poekspozycyjne w 100 °C. Autor pokazał krzywą 

zaniku sygnału dla piku 2 ze względu możliwość zastosowania, przy ocenie czasu 

wystąpienia ekspozycji awaryjnej, stosunku pików 2 i 3 do piku głównego (rozdz. 8). 

Przy analizie krzywej TL obliczono również położenie pików (parametr Tmax) oraz energię 

aktywacji En wyszczególnione na rys. 6.5. Stwierdzono, że Tmax i En utrzymywały się 

stabilnie, a  niewielkie rozrzuty (średnio 0,6%) wynikały prawdopodobnie z niestabilności 

aparaturowej w długim okresie czasu [Bud98, Sae99].   

Przedstawiona szczegółowa analiza samoistnego zaniku dla poszczególnych pików dla 

detektorów MCP-N jest pierwszą opublikowaną tego typu analizą [Bud98, Sae99] 

 

6.5. Liniowość wskazań w zakresie niskich dawek  

Podstawowym parametrem dozymetrycznym detektorów TL jest liniowość 

wskazań tzn. liniowa zależność pomiędzy dawką zmierzoną Kzm a dawką dostarczoną Kdo. 

Zakres liniowości wskazań dla LiF:Mg, Cu, P został przedstawiony w wielu publikacjach, 

m.in. [Wu84, Nie91,Azo90, Olk93]. Autorzy w/w publikacji testowali liniowość dla 

wysokich dawek (od kilku miligreji do setek greji). Autor niniejszej pracy zbadał 

liniowość wskazań dla dawek od ok. 200 nGy do 500 µGy. Krzywe TL dla zakresu dawek 

od 0,1 µGy do 16,8 µGy przedstawiono na rys. 6.6.  
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Rys. 6.6. Bezpośredni odczyt sygnału TL dla detektorów MCP-N w funkcji temperatury 

dla dawek od 0,1 µGy do 16,8 µGy, odczytane w czytniku TL z zastosowaniem 

grzania liniowego. 

 

Wyniki w postaci zależności dawki zmierzonej od dawki dostarczonej 

przedstawiono na rys. 6.7. Każdy punkt reprezentuje średnią wartość dawki (ze wskazań 8 

detektorów MCP-N) wraz z odchyleniem standardowym. Detektory odczytano w czytniku 

HARSHAW 5500 z liniowym grzaniem. Zastosowano standardowe wygrzewanie 

detektorów przed ekspozycją. Dla punktów: 200 i 500 nGy oraz 1,4 µGy detektory były 

eksponowane w środowisku, a powyższe wartości kermy w powietrzu zmierzono komorą 

jonizacyjną typu Reuter-Stoke (RS-111), z dokładnością 1% (wg. Instrukcji RS-111). Do 

pomiarów powyżej 1,4 µGy wykorzystano stanowisko kalibracyjne ze źródłem 226Ra 

CIEMAT w Hiszpanii, zapewniające dokładność wyznaczenia dawki lepszą niż 1%. 
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Rys. 6.7. Zależność pomiędzy dawką zmierzona detektorami MCP-N a dawką dostarczoną.  

 

Metodą najmniejszych kwadratów dopasowano linię (współczynnik korelacji wyniósł R = 

0,9998). Wynik wskazuje na poprawność dopasowania liniowego i potwierdza liniowość 

wskazań detektorów MCP-N w zakresie niskich dawek. 

 

6.6. Badanie wpływu wygrzewania i odczytu na stabilność 
wskazań  detektorów. 

 

 Wygrzewanie i odczyt w czytniku mają zasadniczy wpływ na stabilność wskazań 

detektorów [Nie87,Nie91]. Jak już wcześniej wspomniano każdy detektor 

termoluminescencyjny przed użyciem jest kalibrowany z wyznaczeniem indywidualnego 

współczynnika czułości Kirf  (patrz rozdz. 5.2). 

Wpływ współczynnika Kirf  na stabilność wskazań detektorów MCP-N zbadano w 

następującym eksperymencie. 200 sztuk nieużywanych detektorów MCP-N wygrzano w 

standardowych warunkach, a następnie naświetlono w jednorodnym polu promieniowania 

gamma ze źródła 137Cs na ławie kalibracyjnej w SPOpP. Dawka kalibracyjna wynosiła Kkal 

= 0,5 mGy. Detektory MCP-N odczytano w standardowych warunkach, a wyniki w postaci 

rozkładu natężenia I sygnału TL  przedstawiono na rys. 6.8. Następnie zgodnie ze wzorem 

{5.11} obliczono dla każdego detektora Kirf. Detektory zostały wygrzane powtórnie, 
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naświetlone dawką kalibracyjną Kkal = 0,5 mGy i odczytane. Rozkład natężenia po 

zastosowaniu indywidualnej korekcji czułości (Ikor = IKirf)  przedstawiono na rys. 6.8 jako 

czarne kolumny.  

Rys. 6.8. Rozkład natężenia I sygnału TL detektorów MCP-N po naświetleniu jednakową 

dawką przed i po zastosowaniu indywidualnej korekcji czułości Kirf. Wartości 

natężenia I znormalizowano do średniej ze wskazań 200 detektorów. 

 

Obliczone zgodnie ze wzorem 5.13 odchylenie standardowe σ(I) dla wskazań 

detektorów przed indywidualną korekcją czułości wynosi 5,1 %, natomiast po 

zastosowaniu Kirf  wynosi 2,2%. Otrzymane wyników wskazują, że zastosowanie 

indywidualnych współczynników czułości dla detektorów MCP-N wpływa istotnie (ponad 

dwukrotnie) na rozrzut wskazań, przy założeniu, że detektory naświetlane są w 

jednorodnym polu promieniowania jonizującego. 

W dozymetrii stosuje się zwykle kilka sztuk detektorów na jeden punkt pomiarowy 

(od 3 do 10). W dalszej pracy autor przetestował wpływ stosowania Kirf dla różnych 

warunków wygrzewania detektorów i różnych poziomów dawek. 

32 detektory podzielono po 8 sztuk na dany punkt pomiarowy. Część detektorów 

wygrzewano w piecu, część tylko w czytniku. Wybrano dwa poziomy dawek: 1,4 µGy 

jako typową dawkę po dobowej ekspozycji w środowisku na terenie IFJ oraz 0,5 mGy 

Testowano wpływ Kirf na wartość odchylenia standardowego σ(I) dla wyżej wymienionych 

warunków.  
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Na rysunkach 6.9. i 6.10. przedstawiono wyniki testów w postaci wartości 

procentowej  odchylenia standardowego σ(I) przed i po zastosowaniu Kirf dla kolejnego 

numeru odczytu i odpowiednich poziomów dawek. Każda kolumna na wykresie jest 

średnią wartością odchylenia standardowego z grupy 8 detektorów. Białe i czarne kolumny 

reprezentują wartość odchylenia odpowiednio przed i po zastosowaniu indywidualnego 

współczynnika Kirf. Pomiary dla w/w dawek oraz typów wygrzewania powtarzano 69-

krotnie na tej samej grupy detektorów. 
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Rys. 6.9. Wartości względnego odchylenia standardowego grupy 8 detektorów przed  i po 

zastosowaniu indywidulanych współczynników czułości detektora Kirf. 

Detektory naświetlone dawką K = 1,4 µGy. (rys a. dotyczy grupy detektorów 

wygrzewanych w piecu, rys b. wygrzewanych w czytniku). 
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Rys. 6.10. Wartości względnego odchylenia standardowego grupy 8 detektorów przed i po 

zastosowaniu indywidualnych współczynników czułości detektora Kirf. 

Detektory naświetlone dawką K = 0,5 mGy. (rys a. dotyczy grupy detektorów 

wygrzewanych w piecu, rys b. wygrzewanych w czytniku). 
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zebrano w tabeli 6.5. Otrzymane wyniki zarówno dla dawki 1,4 µGy jak i 0,5 mGy 

wskazują, że typ wygrzewania detektorów ma nieznaczny wpływ na wartość σ  przed 

indywidualną korekcją Kirf.  
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Tabela 6.5. Średnie wartości odchylenia standardowego dla detektorów naświetlonych 

dawką 1,4 µGy i 0,5 mGy i wygrzewanych w piecu i czytniku. 

  σ   

Dawka wygrzewanie w piecu wygrzewanie w czytniku 

 przed korekcją Kirf  po korekcji Kirf przed korekcją Kirf po korekcji Kirf 

1,4 µGy 5,34 4,32 5,78 5,7 

0,5 mGy 2,98 1,72 3,4 3,13 

 

Różnica pomiędzy wartością σ  dla danych skorygowanych i nie skorygowanych 

ujawnia się w przypadku wygrzewania w piecu. Dla dawki 1,4 µGy średnie odchylenie σ  

po zastosowaniu współczynników Kirf zmniejszyło się o 30%, a w przypadku dawki 

kalibracyjnej 0,5 mGy aż o ponad 50 %. Dla detektorów wygrzewanych w czytniku 

praktycznie nie stwierdzono wpływu indywidualnej korekcji wskazań na wartość σ  dla 

obu poziomów dawek. 

 

6.7. Analiza tła własnego detektorów. 

 Znajomość tła własnego Itw detektora termoluminescencyjnego jest potrzebna do 

poprawnego wyznaczenia mocy dawki w punkcie pomiarowym (patrz wzór 5.1). W celu 

wyznaczenia tła własnego detektorów MCP-N oraz zbadania wpływu sposobu 

wygrzewania na ten parametr przeprowadzono następujący eksperyment. Przygotowano 

dwie partie detektorów po 5 sztuk każda. Jedną partię wygrzewano w piecu, drugą w 

czytniku. Natychmiast po wygrzewaniu detektory zostały odczytane. Czynność tę dla tych 

samych detektorów powtarzano 67 razy. Otrzymane wyniki przeliczone z impulsów Itw na 

wartość dawki K0 przedstawiono na rys. 6.11. Każdy punkt reprezentuje wartość średnią z 

pięciu detektorów. Czarne kolumny reprezentują wartość biegu własnego czytnika TL 

wyrażone w jednostce dawki. 
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Rys.6.11. Zestawienie pomiarów tła własnego dla tej samej partii detektorów MCP-N z 

zastosowaniem wygrzewania w piecu i czytniku. Czarne kolumny reprezentują 

bieg własny czytnika TL. 

Średnia wartość tła własnego 0K  wraz z odchyleniem standardowym )( 0Kσ dla 

detektorów wygrzewanych w czytniku wynosi 183 ± 34 nGy, natomiast wygrzewanych w 

piecu 147 ± 16 nGy. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy sposób wygrzewania detektorów wpływa 

istotnie na wartość tła własnego detektorów MCP-N przeprowadzono następującą analizę 

statystyczną: 

a. czy otrzymane wartości średnie tła własnego dla 2 wariantów wygrzewania są 

statystycznie różne? 

Przetestowano hipotezę o równości średnich otrzymanych w seriach pomiarowych i 

obliczono zmienną Studenta t na poziomie istotności 0,05. Obliczona wartość tobl =17,556, 

natomiast wartość krytyczna tkryt odczytana z tabel wynosi 1,978. Ponieważ tobl > tkryt  

można odrzucić hipotezę o równości średnich z serii pomiarowych na poziomie istotności 

0,05. 

b. czy odchylenia standardowe rozważanych wartości średnich są statystycznie różne? 

Przedstawiono hipotezę o równości wariancji na poziomie istotności 0,05. 

Obliczono wartość testu F-Fishera-Snedocora, która wynosi Fobl = 4,002. Z tablic 

statystycznych odczytujemy wartość krytyczną statystyki Fkryt = 1,504. Ponieważ  

Fobl>Fkryt pozwala to na odrzucenie hipotezy o zgodności wariancji obu serii pomiarowych 

dla wygrzewania detektorów w piecu i w czytniku. 
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Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że wygrzewanie detektorów w piecu 

zapewnia zarówno niższą wartość tła własnego jak i lepszą dokładność jego wyznaczenia, 

jeżeli stosuje się przedstawioną powyżej procedurę. Bieg własny czytnika odczytywany za 

każdym razem przed odczytem tła własnego detektorów w przeliczeniu na dawkę 

utrzymywał się w całym okresie pomiarowym na poziomie 65 nGy. 

 

6.8. Badanie wpływu wygrzewania poekspozycyjnego na 
wskazania detektorów. 
Celem wygrzewania poekspozycyjnego jest eliminacja pików 

niskotemperaturowych, które są niestabilne w czasie. W rozdziale 6.4 dotyczącym analizy 

temperaturowego zaniku sygnału, autor pokazał, że pik 3 zanika w temp. pokojowej w 

czasie ok. 3 miesięcy, powodując możliwość zaniżenia rzeczywistej dawki, zwłaszcza w 

przypadku prowadzenia długotrwałych ekspozycji w środowisku..  

W celu zbadania wpływu wygrzewania poekspozycyjnego oraz doboru optymalnych 

warunków tego procesu przeprowadzono kolejny eksperyment. Wyselekcjonowano 65 

detektorów MCP-N po 5 sztuk na każdą grupę. Szczegóły dotyczące wybranej temperatury 

i czasu wygrzewania poekspozycyjnego każdej grupy przestawiono w tabeli 6.6.  

 

Tabela 6.6. Warunki wygrzewania poekspozycyjnego dla każdej grupy detektorów MCP-N. 

Grupa Temperatura/czas wygrzewania 
1 100°C / 10 min. 
2 100°C / 20 min. 
3 110°C / 10 min. 
4 110°C / 20 min. 
5 120°C / 10 min. 
6 120°C / 20 min. 
7 130°C / 10 min. 
8 130°C / 20 min. 
9 140°C / 10 min. 
10 140°C / 20 min. 
11 150°C / 10 min. 
12 150°C / 20 min. 
13 Bez wygrzewania poekspoz.- grupa porównawcza 

 

Detektory poddano standardowemu przygotowaniu i wygrzewaniu w temperaturze 

240°C/10 min oraz naświetlono dawką w 5,7 mGy (Cs-137). Następnie przeprowadzono 

wygrzewanie poekspozycyjne według schematu przedstawionego z tabeli 6.6. Detektory 
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odczytano w czytniku laboratoryjnym RA95 z zastosowaniem grzania liniowego 

detektorów w standardowych warunkach. Na rys. 6.12. przedstawiono krzywe TL 

uzyskane dla różnych temperatur wygrzewania poekspozycyjnego w czasie 10 min, a na 

rys. 6.13, analogiczne krzywe po czasie wygrzewania 20 min.  
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Rys. 6.12. Zmiana kształtu krzywej TL dla różnych temperatur wygrzewania po-

ekspozycyjnego. Czas wygrzewania wynosił 10 minut. 
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Rys. 6.13. Krzywe TL uzyskane dla różnych rodzajów wygrzewania poekspozycyjnego. 

Czas wygrzewania wynosił 20 minut. 
 

Autor wykonał dekonwolucję krzywych otrzymanych w eksperymencie przy użyciu 

programu GCA (patrz rozdz. 5). Wyniki przeprowadzonej analizy przestawiono w tab. 6.7. 

Dla każdej grupy obliczono średnią wartość powierzchni pod danym pikiem P  oraz 
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średnią wartość maksimum natężenia sygnału TL dla danego piku maxI . Wartości te zostały 

znormalizowane względem odpowiednich wartości uzyskanych dla grupy porównawczej 

pP i pmaxI . 

Tabela 6.7. Porównanie średnich wartości powierzchni pod danym pikiem oraz maksimum 

natężenia dla danego piku dla różnych warunków wygrzewania 

poekspozycyjnego względem odpowiednich wartości dla grupy porównawczej 

(bez wygrzewania poekspozycyjnego). 

Warunki wygrzewania 
poekspozycyjnego 

Numer 
piku 

pP/P  
[%] 

pII maxmax /  
[%] 

4 100 100 
3 100 100 

Grupa porównawcza 

2 100 100 
4 115 115 
3 57 62 

 
100°C przez 10 minut 

2 - - 
4 114 115 
3 27 31 

 
110°C przez 10 minut 

2 - - 
4 114 116 
3 - - 

 
120°C przez 10 minut 

2 - - 
4 106 109 
3 - - 

 
130°C przez 10 minut 

2 - - 
4 95 96 
3 - - 

 
140°C przez 10 minut 

2 - - 
4 80 79 
3 - - 

 
150°C przez 10 minut 

2 - - 
4 114 114 
3 28 33 

 
100°C przez 20 minut 

2 - - 
4 111 113 
3 - - 

 
110°C przez 20 minut 

2 - - 
4 108 111 
3 - - 

 
120°C przez 20 minut 

2 - - 
4 99 102 
3 - - 

 
130°C przez 20 minut 

2 - - 
4 83 81  
3 - - 
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140°C przez 20 minut 2 - - 
4 54 50 
3 - - 

 
150°C przez 20 minut 

2 - - 
 

Graficzne przestawienie wyników zebranych w tabeli 6.7 dla 4 i 3 piku 

przedstawiono na rys. 6.14 oraz 6.15. Na rysunkach zaznaczono wartości odch. st. średniej 

powierzchni. Analiza piku 3 została ograniczona do 2-ch punktów, gdyż przedłużanie 

czasu i temperatury wygrzewania powodowało wygaszanie tego piku. 
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Rys. 6.14. Średnia powierzchnia piku nr 4 w zależności od temperatury i czasu 

wygrzewania poekspozycyjnego. 
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Rys. 6.15. Średnia powierzchnia piku nr 3 w zależności od temperatury i czasu 

wygrzewania poekspozycyjnego. 

 

W przedstawionych rozważaniach można przyjąć, że krzywa termoluminescencji 

składa się z 3 pików. Obliczając całkowitą powierzchnię krzywej TL oraz powierzchnie 
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pod poszczególnymi pikami można obliczyć udział sygnału TL pochodzącego od danego 

piku, w zależności od warunków wygrzewania poekspozycyjnego. Wyniki takiej analizy 

przedstawiono w tabeli 6.8. Brak danych w odpowiednich rubrykach świadczy o 

wygaszeniu danego piku. Z otrzymanych wyników widać, że w przypadku 10 minutowego 

wygrzewania, począwszy od 120 °C, za całkowity sygnał TL odpowiada pik nr 4. W 

przypadku 20 min wygrzewania efekt ten zachodzi począwszy od 110 °C. Wygrzewanie w 

wyższych temperaturach pozostawia w dalszym ciągu tylko pik nr 4, jednak biorąc pod 

uwagę spadek natężenia Imax sygnału TL, (tabela 6.7), stosowanie tych temperatur nie jest 

korzystne. 

Tabela 6.8. Procentowy udział poszczególnych pików dla detektorów MCP-N w całkowitym 

sygnale TL. 

Rodzaj wygrzewania 

poekspozycyjnego 

Udział sygnału pochodzącego od piku: 

[%] 

 nr 2 

 

nr 3  nr 4  

Bez wygrz. poeksp. - 

grupa porównawcza 

 

11 ± 1 

 

14 ± 1 

 

75  ± 7 

100°C przez 10 minut  -  8 ± 1 92  ± 5 

110°C przez 10 minut  -  4 ± 1 96  ± 4 

120°C przez 10 minut  -  - 100 ± 2 

130°C przez 10 minut  -  -  100 ± 10 

140°C przez 10 minut  -  - 100 ± 8 

150°C przez 10 minut  -  - 100 ± 8 

100°C przez 20 minut  -  4 ± 1 96 ± 5 

110°C przez 20 minut  -  -  100 ± 13 

120°C przez 20 minut  -  - 100 ± 7 

130°C przez 20 minut  -  - 100 ± 6 

140°C przez 20 minut  -  - 100 ± 8 

150°C przez 20 minut  -  -  100 ± 13 

 

Stosowane dotychczas wygrzewanie poekspozycyjne detektorów MCP-N (w 

temperaturze 100°C przez 10 minut) eliminuje w pełni niskotemperaturowy pik 2 
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natomiast nie eliminuje piku nr 3. Tego rodzaju wygrzewanie pozostawia 57% 

powierzchni piku nr 3 w stosunku do porównawczej grupy niewygrzewanych detektorów. 

Tym samym standardowa procedura wygrzewania detektorów MCP-N rekomendowana 

przez m.in. Niewiadomskiego [Nie93] (100°C/10 min) wydaje się nieodpowiednia przy 

tego typu pomiarach. 

Autor uważa, że w pomiarach dawek przy pomocy detektorów MCP-N wygrzewanie 

poekspozycyjne w temperaturze 120°C jest najkorzystniejsze gdyż nie jest konieczna 

korekcja sygnału ze względu na temperaturowy zanik. 

6.9. Wpływ światła słonecznego na tło własne i wskazania 
detektorów 

 Kolejnym, ważnym parametrem detektorów TL, który może wpłynąć na błąd 

końcowego pomiaru jest czułość na światło dzienne, szczególnie na składową UV. Autor 

wykonał testy dla detektorów MCP-N eksponowanych na światło w typowych warunkach 

środowiskowych i laboratoryjnych. 

Do badań przygotowano zgodnie ze standardowymi procedurami kilkadziesiąt 

detektorów MCP-N. Podział detektorów na grupy przedstawiono w tabeli 6.9. 

Wyznaczono dwa miejsca pomiarowe: punkt środowiskowy w otoczeniu IFJ oraz w 

laboratorium. Detektory środowiskowe szczelnie owinięte w folię aluminiową i 

hermetycznie zaspawane w polietylenowy rękaw,  umieszczone zostały w punkcie 

pomiarowym na wysokości ok. 1 m  nad ziemią. Każdy zestaw zawierał 5 detektorów 

MCP-N. Część detektorów naświetlono dawką wzorcową równą 2 mGy (137Cs), pozostałe 

zostały nienaświetlone celem zbadania wpływu światła w zakresie niskich dawek (0,005 

mGy). Połowa detektorów w punkcie pomiarowym była przysłonięta światłoszczelnie folią 

aluminiową, połowa bez przysłonięcia. 

 

Tabela 6.9. Schemat podziału detektorów w eksperymencie. 
Numer grupy Miejsce 

wystawienia 
detektorów 

Sposób 
wystawienia 
detektorów 

Dawka 
[mGy] 

 
1 

 
0,005 

 
2 

 
 

Zaciemnione  
2 

 
3 

 
0,005 

 
4 

 
 
 

Środowisko 
 
 

Niezaciemnione  
2 
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5 

 
0,005 

 
6 

 
 

Zaciemnione  
2 

 
7 

 
0,005 

 
8 

 
 
 

Laboratorium 
 
 

Niezaciemnione  
2 

 

Podczas przygotowywania zestawów oraz odczytu kontakt detektorów ze światłem 

słonecznym ograniczono do minimum. Czas pomiaru w punktach pomiarowych wynosił 

trzy doby. Eksperyment miał miejsce na początku lutego 1999 roku. Detektory wystawione 

w środowisku, poddane były działaniu różnych warunków atmosferycznych. Po ekspozycji 

detektory odczytano w systemie liniowym w czytniku laboratoryjnym RA96. Wpływ 

światła słonecznego na krzywą TL przedstawiono na rys. 6.16. 
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Rys. 6.16. Porównanie krzywych TL uzyskanych w odczycie liniowym detektorów MCP-

N eksponowanych na światło słoneczne oraz światłoszczelnie zapakowanych, 

wystawionych w laboratorium (rys.a) i środowisku (rys.b) na okres 3 dni.  

 

Z rysunku 6.16a widać, że wpływ światła słonecznego w warunkach 

laboratoryjnych (za szybą) jest minimalny, w szczególności amplituda piku 3 oraz piku 4 

pozostaje niezmieniona. Natomiast w terenie otwartym nastąpiło znaczne wygaszenie piku 

4 oraz całkowite wygaszenie pików 2 i 3 (rys. 6.16b). 
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Otrzymane wyniki w postaci pola powierzchni pod danym pikiem P zestawiono w tabeli 

6.10.  

Tabela 6.10. Wartości wskazań detektorów MCP-N eksponowanych na światło słoneczne 

w środowisku i w laboratorium. (znak "-" oznacza, że analiza piku była 

niemożliwa). 

Nie zaciemnione Zaciemnione Miejsce 

wystaw. 

detekt. 

Kair 

[mGy] 

Nr 

piku nP  

[imp] 

)P( nσ  

[imp] 

zP  

[imp] 

)P( zσ  

[imp] 
nP / zP  

[%] 

Środowisko - - 80 4 - 

Laborat. 

2 

68 5 81 4 84 

Środowisko - - 101 2 - 

Laborat. 

3 

124 15 127 8 98 

Środowisko 410 31 511 15 80 

Laborat. 

 

 

0,005 

4 

648 42 692 51 94 

Środowisko - - 30389 1281 - 

Laborat. 

2 

12143 563 20719 2687 59 

Środowisko - - 40475 1323 - 

Laborat. 

3 

39670 1562 40039 5011 99 

Środowisko 154620 10867 212148 6798 73 

Laborat. 

 

 

2 

4 

219050 6950 213710 11657 102 

 

Pik nr 2 i nr 3 dla detektorów niezaciemnionych warunkach środowiskowych były 

wygaszone w takim stopniu, że ich analiza była niemożliwa. Autor stwierdził, że w 

przypadku piku 4 dla detektorów niezaciemnionych i eksponowanych w środowisku  zanik 

sygnału wyniósł 20% dla dawki 0,005 mGy oraz  27% dla dawki 2 mGy w stosunku do 

odpowiednich wartości dla detektorów zaciemnionych. Nie stwierdzono natomiast istotnej 

zmiany sygnału dla piku 3 i 4 w warunkach ekspozycji na światło dzienne w laboratorium. 

Reasumując autor uznaje za konieczne światłoszczelne pakowanie detektorów 

MCP-N w warunkach, gdzie może dojść do ekspozycji detektorów na światło słoneczne w 

otwartym terenie. W pracy laboratoryjnej normalny poziom oświetlenia nie ma 

widocznego wpływu na zmianę sygnału detektorów MTS-N.  
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7. POMIARY MOCY DAWKI GAMMA W ŚRODOWISKU Z 
UŻYCIEM DETEKTORÓW MCP-N. 

 

 Niski próg detekcji detektorów MCP-N, który wynosi ok. kilkadziesiąt nGy oraz 

stabilność wskazań po wielokrotnym użyciu skłoniły autora niniejszej rozprawy do 

zastosowania ich w bardzo krótkich ekspozycjach w środowisku tj. od kilku godzin do kilku 

dni. W poniższym rozdziale autor przedstawił wyniki pomiarów in situ mocy dawki§ od 

promieniowania jonizującego w środowisku dla okresów pomiarowych odpowiednio 3,5, 

16, 24, 72 godzin. Dodatkowo zebrano wyniki z krótkokresowych pomiarów na dużym 

obszarze województwa małopolskiego oraz wyniki badań porównawczych z przyrządami 

aktywnymi typowymi dla zastosowań środowiskowych. 

 

7.1. Godzinne pomiary mocy dawki gamma z użyciem detektorów 
MCP-N.   

W 1994 roku w ramach wspólnego projektu badawczego finansowanego z UE 

wykonano krótkoczasowe pomiary porównawcze aktywnych i pasywnych przyrządów 

dozymetrycznych. Autor wraz z zespołem przygotował do polowego pomiaru mocy dawki 

(Kair) wysokoczułe detektory MCP-N. Detektory były eksponowane w środowiskowym 

punkcie pomiarowym na terenie ośrodka RISO w Dani. Przygotowania i odczyty 

detektorów były przeprowadzane standardowo, tak jak dla odczytu laboratoryjnego. 

Detektory odczytywano w czytniku laboratoryjnym RA96. Jednocześnie jako przyrząd 

referencyjny użyto wysokociśnieniowej komory jonizacyjnej typu Reuter Stokes typu 

RS111 mierzącej kermę w powietrzu w nGyh-1. Pomiar mocy dawki wykonano 

dwukrotnie, dla 3,5 godzinnej i 16 godzinnej ekspozycji [Bud96a]. Moc dawki obliczono 

zgodnie ze standardową procedurą opisaną w rozdziale 5, używając po 10 detektorów 

                                                           
§ Autor zdaje sobie sprawę, że stosowanie jednostki mocy dawki jako mocy kermy ( airK& ) nie jest całkowicie 
poprawne, ponieważ w skład promieniowania naturalnego wchodzi również składowa kosmiczna, do której, 
ze względu na dominującą składową mionową nie można odnieść wielkości kermy. W takim przypadku 
należałoby odjąć sygnał detektora pochodzący tylko od promieniowania kosmicznego, a sygnał pochodzący 
od promieniowania ziemskiego gamma, przeliczyć na wartość Kair.  Ponieważ celem pracy nie było 
zmierzenie wartości mocy dawki w środowisku a jedynie sprawdzenie przydatności detektorów MCP-N w 
takich pomiarach, autor konsekwentnie przelicza otrzymany sygnał TL na jednostkę kermy, wynikającą z 
kalibracji detektorów w polu promieniowania gamma o znanej wartości Kair. 



ROZDZIAŁ 7: POMIARY MOCY DAWKI GAMMA W ŚRODOWISKU... 

 68 

MCP-N na punkt pomiarowy. Otrzymane wyniki wraz z odchyleniami standardowymi 

przestawiono w tabeli 7.1. 

 

Tabela 7.1. Moc kermy w powietrzu zmierzona detektorami MCP-N w naturalnym 

środowiskowym punkcie pomiarowym dla 3,5 i 16 godzinnej ekspozycji. 

Mocy kermy w powietrzu zmierzona w tym samym czasie przez komorę 

jonizacyjną RS-111 wynosiła 68,7 ± 1,4 nGyh-1. 

 

 

 

 

 

Patrząc na uzyskane wyniki widać jednoznacznie, że wartości średnie mocy kermy w 

powietrzu są zbliżone niezależnie od czasu pomiaru. Porównując wyniki dla detektorów 

MCP-N w stosunku do komory jonizacyjnej należy podkreślić dobrą zgodność. Powyższe 

wyniki  oraz wyniki uzyskane w tym samy czasie przez zespół z instytutu CIEMAT autor 

opublikował w wspólnej pracy [Bud96a]. 

7.2. Dobowe pomiary mocy dawki promieniowania gamma w 
otoczeniu IFJ  

 Głównym celem badań opisanych w niniejszym rozdziale było testowanie 

możliwości zastosowania detektorów MCP-N in situ w dobowych pomiarach mocy kermy 

w powietrzu na poziomie tła naturalnego. W rozdziale dotyczącym parametrów detektorów 

MCP-N stwierdzono, że rodzaj wygrzewania ma wpływ na natężenie sygnału TL. Z tego 

powodu w omawianej serii pomiarowej stosowano wygrzewanie detektorów zarówno w 

czytniku jak i w piecu. Autor wykonał 45 pomiarów dobowych w okresie od 17 stycznia 

do 17 marca 1995 (ozn. okres I)  oraz 25 pomiarów w okresie od 13 czerwca do 21 lipca 

1995 roku (ozn. okres II).  

Do pomiarów przygotowano, zgodnie ze standardowymi procedurami ok. 400 

detektorów. Detektory zostały podzielone na odpowiednie grupy. Pomiary mocy dawki 

prowadzono jednocześnie w 2 punktach terenowych w IFJ. Jeden punkt znajdował się na 

terenie stacji wczesnego ostrzegania PMS Zakładu IX, drugi natomiast obok stacji 

meteorologicznej IFJ. Detektory kalibracyjne wzorcowano źródłem 60Co. Dawka 

kalibracyjna wynosiła Kkal=0,5 mGy (kerma w powietrzu). Detektory odczytywano w 

Czas pomiaru 

[h] 

Kerma w powietrzu ± σ 
[nGyh-1] 

3,5 68,5 ± 13,8 

16 71,1 ±  6,8 
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czytniku laboratoryjnym RA95 w systemie grzania trójstopniowego. Dawkę jako kermę w 

powietrzu, moc dawki i odchylenie standardowe obliczano zgodnie ze wzoremi {5.1, 5.2, 

5.13}, przy czym ze względu na krótki czas transportu, z punktów pomiarowych do 

laboratorium, nie stosowano korekcji na dawkę transportową Ktr (Ktr<<Ke). Każda grupa 

zawierała 8 sztuk detektorów. Z powodu krótkiego okresu ekspozycji nie stosowano 

korekcji na temperaturowy zanik sygnału TL. 

Grupy detektorów podzielono na grupy wygrzewane w czytniku (odczyt = 

wygrzanie) oraz wygrzewane standardowo w piecu. Do wygrzewania w piecu zastosowano 

piec CARBOLITE. Uzyskane wyniki wartości średnich mocy kermy z dobowych 

pomiarów wykonanych przy klatce meteorologicznej przedstawiono na rys. 7.1, 7.2, 

natomiast dla stacji wczesnego ostrzegania IFJ na rys. 7.3 i 7.4. 
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Rys.7.1. Średnia moc dawki w klatce meteorologicznej z użyciem detektorów MCP-N 

wygrzewanych w piecu. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 

(czerwiec - lipiec 1993). (Każdy punkt oznacza wartość średnią obliczoną dla 8 

detektorów)  
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Rys.7.2. Średnia moc dawki w klatce meteorologicznej z użyciem detektorów MCP-N 

wygrzewanych w czytniku). Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 

(czerwiec - lipiec 1993). (Każdy punkt oznacza wartość średnią obliczoną dla 8 

detektorów)  
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Rys.7.3. Średnia moc dawki na terenie stacji wczesnego ostrzegania zmierzona z użyciem 

detektorów MCP-N wygrzewanych w piecu. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 

1993), 46-69 (czerwiec - lipiec 1993). (Każdy punkt oznacza wartość średnią obliczoną dla 

8 detektorów)  
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Rys.7.4. Średnia moc dawki na terenie stacji wczesnego ostrzegania z użyciem detektorów 

MCP-N wygrzewanych w czytniku. Okres od numeru 1-45 (styczeń - marzec 1993), 46-69 

(czerwiec - lipiec 1993). (Każdy punkt oznacza wartość średnią obliczoną dla 8 

detektorów)  

 

 

Wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz odpowiednie odchylenia standardowe dla 

poszczególnych okresów i punktów pomiarowych zebrano w tabeli 7.2. 

 

Tabela 7.2. Uśrednione, minimalne i maksymalne wartości mocy dawki i odchylenia 

standardowego otrzymane w okresach pomiarowych: I - styczeń - marzec 

1993, II - czerwiec - lipiec 1993. 

Okres 

pomiaru 

 Moc kermy airK&   

[nGyh-1] 

 Odchylenie standardowe σ  

[%] 

 minimalna średnia maksymalna minimalne średnie maksymalne 

 Klatka meteorologiczna, wygrzewanie w piecu 
I 57,0 65,8 69,9 2,0 4,3 8,6 
II 63,1 67,3 76,7 2,1 4,3 7,3 

 Klatka meteorologiczna, wygrzewanie w czytniku 
I 58,8 66,2 70,7 2,3 5,0 8,3 

II 59,1 68,8 77,4 3,8 7,1 9,8 
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 Stacja PMS, wygrzewanie w piecu 
I 53,2 64,4 70,1 1,8 5,2 8,6 

II 56,3 65,2 77,5 2,4 4,9 16,8 

 Stacja PMS, wygrzewanie w czytniku 
I 56,5 64,1 70,7 1,9 4,7 9,4 

II 59,4 66,0 73,4 1,3 7,3 14,1 

 

Biorąc pod uwagę uśrednione wartości kermy w powietrzu dla pierwszego okresu 

pomiarowego  można jednoznacznie stwierdzić, że nie występują istotne różnice. Również 

wpływ wygrzewania detektorów nie spowodował różnicy wskazań. Autor stwierdził także, 

że i w tych seriach pomiarowych, w większości przypadków wygrzewanie w piecu 

zmniejsza odchylenie standardowe wskazań. Maksymalne odchylenia standardowe 

wyniosły 14,1 i 16,8 %. Zostały one spowodowane zalaniem detektorów wodą deszczową. 

Autor stwierdził, że w takim przypadku na niektórych detektorach pojawiają się brunatne 

plamy, zmniejszające wskazania detektora, a co za tym idzie jego indywidualny 

współczynnik czułości Kirf. 

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wyników z obu okresów tzn. z 

pomiarów prowadzonych w zimie i w lecie. W każdym przypadku nieznaczne, 

kilkuprocentowe podwyższenie mocy kermy zauważono w okresie letnim. Tendencja 

wzrostu mocy dawki w środowisku w okresie letnim została zauważona już przez T. 

Niewiadomskiego [Nie80]. Głównym powodem niższych wartości w zimie jest warstwa 

śniegu pochłaniająca promieniowanie. 

Przeprowadzone przez autora wielokrotne, dobowe pomiary mocy kermy w 

środowisku przy użyciu detektorów MCP-N pokazują, że:  

a. detektory MCP-N nadają się w pełni do krótkotrwałych pomiarów; 

b. wygrzewanie w piecu zmniejsza rozrzuty wskazań; 

c. zalanie detektorów przez wodę deszczową powoduje znaczące zwiększenie rozrzutu 

wskazań. 

7.3. Pomiary mocy dawki pochłoniętej przeprowadzone na terenie 
woj. małopolskiego, gminy Kraków i terenu IFJ. 

 

W okresie od czerwca do grudnia 1999 roku przeprowadzono cykliczne pomiary 

mocy dawki od promieniowania zewnętrznego gamma  na terenie woj. Małopolskiego, 
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gminy Kraków oraz Instytutu. Celem badań było oszacowanie możliwości szybkiej oceny 

poziomu mocy dawek na dużym obszarze. Tego typu pomiary mogą mieć znaczenie przy 

ocenie zagrożenia radiacyjnego powstałego na skutek awarii obiektów jądrowych. Ze 

względu na ograniczone fundusze (kosztowny transport) ograniczono się do części 

zachodniej i środkowej województwa małopolskiego. 

W porozumieniu z IMiGW wyznaczono ok. 100 stacji synoptycznych na terenie 

Małopolski, w których planowano umieścić zestawy pomiarowe. Ostatecznie 

zdecydowano się wykorzystać 35 stacji synoptycznych na terenie zachodniej Małopolski 

oraz punkty na terenie IFJ i ogródki przydomowe pracowników; w sumie ok. 85 punktów. 

Wybrane punkty pomiarowe zaznaczono na rysunkach 7.5, 7.6 oraz 7.7.  

 

Rys. 7.5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w stacjach synoptycznych i 

meteorologicznych na obszarze zachodnim i środkowym województwa 

małopolskiego 

 



ROZDZIAŁ 7: POMIARY MOCY DAWKI GAMMA W ŚRODOWISKU... 

 74 

 

 

Rys.7.6. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie gminy Kraków. 

 

 

Rys 7.7. Środowiskowe punkty pomiarowe rozmieszczone w otoczeniu IFJ. 
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Do eksperymentów przygotowano zestawy dozymetryczne z detektorami MCP-N i 

porównawczo MTS-N umieszczonymi w kartach dozymetrycznych. Połowa kart MCP-N 

była eksponowana 4 dni (oznaczenie SP � z ang. short period), a druga połowa wraz z 

kartami MTS-N, była eksponowana od 2,5 do 3 miesięcy (oznaczenie LP � z ang. long 

period). Kartom MCP-N SP towarzyszyły karty transportowe, które były odczytywane 

zaraz po ukończeniu transportu do stacji synoptycznych. W celu zmniejszenia kosztów 

transportu eksperymenty zaplanowano tak, aby przy okazji zbierania zestawów SP � 

krótkookresowych, umieszczać zestawy LP � długookresowe. Zestawy pomiarowe były 

rozwożone do stacji synoptycznych dwoma samochodami (tak aby średni czas transportu 

nie przekroczył 15 godz.). Dla ograniczenia możliwości  popełnienia  błędów przy 

pomiarach opracowano szczegółowe procedury przygotowania, rejestracji, transportu, 

kolejności odczytów itp., które autor umieścił w Aneksie  do niniejszej rozprawy [Bud00]. 

W skład zestawu dozymetrycznego wchodzą karty z detektorami zapakowanymi 

światłoszczelnie w folię aluminiową oraz wodoszczelnie w folię polietylenową. Typowy 

zestaw umieszczony w środowiskowym punkcie pomiarowym przedstawiono na fotografii 

7.1. 

Fot. 7.1. Zestaw pomiarowy TLD umieszczony na wysokości 1 m na ziemią w 

środowiskowym punkcie pomiarowym obok klatki meteorologicznej na terenie 

IFJ. Po lewej stronie - aktywny przyrząd dozymetryczny do pomiarów 

środowiskowych Gamma-Tracer firmy Genitron Instruments. 

 

Uzyskane wyniki pomiarów z terenu Małopolski z użyciem detektorów MCP-N i MTS-N 

przedstawiono w tabeli 7.3. 
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Tabela 7.3. Średnie moce kermy w powietrzu wraz z odchyleniami standardowymi 
zmierzone detektorami MCP-N i MTS-N w różnych okresach czasu z 35 
punktów na terenie Małopolski (01.07.99 r. � 12.12.99 r.).  

Rodzaj detektorów MCP-N MTS-N 
Ekspozycja krótkookresowa  

SP 
długookresowa  

LP 
długookresowa 

LP 
Seria pomiarów 1 2 3 1 2 1 2 

Okres ekspozycji 
1999 r: 

1.07 -
5.07  

16.09-
20.09 

8.12 - 
12.12 

1.07 � 
16.09 

16.09 - 
10.12 

1.07 � 
16.09 

16.09 - 
10.12 

 airK& [nGy/h]  70 ± 9 80 ± 11   74 ± 9   83 ± 9  77 ± 8  70 ± 9 64 ± 8   
Zakres zmienności 
 airK&  [nGy/h] 

51 ÷ 90  56 ÷ 100 56 ÷ 93 60 ÷107 58 ÷ 91 49 ÷ 90 47 ÷ 85 

airK&  dla SP i LP 
[nGy/h] 

 
76 ± 9 

 
80 ± 8 

 
67 ± 8 

  

Podczas interpretacji pomiarów wykonanych detektorami MTS-N uwzględniono 

temperaturowy zanik sygnału w okresie pomiarowym, który powodował zaniżenie 

wyznaczonej mocy dawki. Poprawka ta wynosiła 3% wartości dawki zarejestrowanej w 

ciągu 4 miesięcy. 

Uzyskane wyniki wskazują, że wartości średnie mocy dawek dla krótkiego i 

długiego okresu pomiarowego nie różnią się istotnie. Uzyskano zgodność wyników na 

poziomie jednego odchylenia standardowego dla  detektorów MCP-N i MTS-N. Autor 

porównał również wyniki uzyskane detektorami MCP-N z wynikami badań 

przeprowadzonych w latach 70-tych na terenie stacji synoptycznych, gdzie używano 

detektorów MTS-N. Na terenie niektórych stacji meteorologicznych województwa 

małopolskiego w II połowie 1975 i 1976 roku mierzono moc dawki z użyciem detektorów 

MTS-N w trakcie trzymiesięcznych okresów pomiarowych. Na rysunku 7.8 przedstawiono 

wyniki uzyskane w latach 70-tych wraz z wynikami uzyskanymi przy pomocy detektorów 

MCP-N podczas serii pomiarów krótkotrwałych. Choć warunki pomiarowe w tych 

punktach mogły ulec zmianie, głównie ze względu na cykliczną zmianę aktywności 

słonecznej i skażenie środowiska po awarii reaktora w Czarnobylu, to dla większości 

punktów pomiarowych otrzymane wyniki zgadzają się w granicy 10%. 
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Rys. 7.8. Średnie moce dawek w 24 punktach pomiarowych na terenie 

Małopolski. 

7.4.  Pomiary porównawcze mocy dawki gamma z 
wykorzystaniem detektorów MCP-N oraz przyrządów 
aktywnych. 

 

Pomiary porównawcze przeprowadzone na stanowisku wzorcowym IFJ.  

W pomiarach mocy dawki w środowisku są stosowane przyrządy aktywne oparte o 

liczniki Geigera-Müllera lub komory jonizacyjne. W pierwszym pomiarze porównawczym, 
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opisanym w rozd. 7.1, w czasie ekspozycji detektorów MCP-N w środowisku wzorcowy 

pomiar mocy dawki wykonywany był przy użyciu wysokociśnieniowej komory 

jonizacyjnej typu Reuter Stokes RS-111. Dla pomiaru 3,5 godzinnego wartości zmierzone i 

wzorcowe różniły się o 1%, dla 16 godzinnej ekspozycji o 10%.  

Poniżej opisano pomiary wykonane na stanowisku wzorcowym  IFJ, których celem 

było wyznaczenie charakterystyki energetycznej detektorów MCP-N i przyrządu 

GAMMA-TRACER dla źródeł 226Ra, 60Co i 137Cs względem wskazań komory jonizacyjnej 

PTW 2336 z elektrometrem UNIDOS. Przyrząd GAMMA-TRACER jest dozymetrem 

opartym o dwa liczniki G-M i specjalnie skonstruowanym do pomiarów mocy dawki w 

środowisku Na specjalnie przygotowanym stanowisku w odległości 1 m od źródła 226Ra (a 

następnie 60Co) umieszczono jednocześnie przyrządy oraz detektory MCP-N (20 sztuk 

detektorów na punkt pomiarowy). Czas ekspozycji w polu promieniowania gamma 

wynosił 4 godziny. Pomiar referencyjny dla poszczególnych przyrządów od źródła 

wzorcowego 137Cs wykonano na hali kalibracyjnej SPOpP. Wyniki uzyskane dla 

pomiarów ze źródłem 137Cs, 226Ra i 60Co przedstawiono w tabelach 7.4 i 7.5. 

 

Tabela 7.4. Wyniki pomiaru mocy dawki oraz sygnału TL (dla detektorów MCP-N) w 

odległości 1 m od źródła 226Ra.  

Rodzaj detektora 
PTW MCP-N GAMMA-TRACER 

 
 

Źródło 
promieniotwórcze 

Kair 
[µGyh-1] 

σ(Kair) 
[µGyh-1] 

Nśr 
[imph-1] 

σ(Nśr) 
[imph-1] 

Kair 
[µGyh-1] 

σ(Kair) 
[µGyh-1] 

137Cs (kalibracja) 3582 18 473678 5286 3760 101 
226Ra 75,5 0,4 10158 154 86,4 2,9 

 

 

Tabela 7.5. Wyniki pomiaru mocy dawki oraz sygnału TL w (dla detektorów MCP-N) w 

odległości 1 m od źródła 60Co.  

Rodzaj detektora 
PTW MCP-N GAMMA-TRACER 

 
 

Źródło  Kair 
[µGyh-1] 

σ(Kair) 
[µGyh-1] 

Nśr 
[imph-1] 

σ(N) 
[imph-1] 

Kair 
[µGyh-1] 

σ(Kair) 
[µGyh-1] 

137Cs (kalibracja) 3582 18 460619 9349 3682 99 
60Co 16,5 0,1 2112 35 19,4 0,7 

 
W tabeli 7.6. przedstawiono stosunki wskazań detektorów MCP-N oraz przyrządu 

GAMMA-TRACER do wskazań komory jonizacyjnej PTW po normalizacji do źródła 
137Cs. 
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Tabela 7.6. Względne wskazanie detektorów TL typu MCP-N oraz przyrządu GAMMA-

TRACER względem komory jonizacyjnej PTW po normalizacji do kalibracji 

wykonanej z użyciem źródła 137Cs. 
 

 

 

 

 

 

Przeprowadzone pomiary porównawcze dostarczyły informacji o charakterystyce 

energetycznej detektorów MCP-N i przyrządu GAMMA-TRACER.  

W przypadku źródła 226Ra wskazanie detektorów MCP-N względem komory 

jonizacyjnej po normalizacji do źródła 137Cs było wyższe o 2 %, co mieści się w granicach 

błędu pomiarowego. Wskazania przyrządu GAMMA-TRACER względem komory 

jonizacyjnej po normalizacji do źródła 137Cs były wyższe o 9 %. Wynik ten jest zgodny z 

charakterystyką energetyczną przyrządu, w zakresie energii fotonów emitowanych przez 
226Ra GAMMA-TRACER zawyża pomiar mocy dawki o 15 % [Gam97].  

Dla źródła 60Co wskazanie detektorów MCP-N względem komory jonizacyjnej po 

normalizacji do źródła 137Cs są niższe o 1 %, co mieści się w granicach błędu 

pomiarowego. Wskazanie przyrządu GAMMA-TRACER dla źródła 60Co względem 

komory jonizacyjnej po normalizacji do źródła 137Cs są wyższe o 14 %. Otrzymany wynik 

zgadza się z przewidywaniami, ponieważ z charakterystyki energetycznej podanej w 

instrukcji obsługi przyrządu można odczytać, że dla średniej energii fotonów 1250 keV 

(60Co) otrzymujemy zawyżenie wskazań do 18 % [Gam97]. 

 Tak więc zarówno w przypadku pomiarów promieniowania gamma o widmie 

zbliżonym do widma 226Ra jak i 60Co, detektory MCP-N nie wymagają korygowania 

wyników pomiaru, w przeciwieństwie do przyrządu GAMMA-TRACER. Pomiar mocy 

dawki promieniowania γ za pomocą detektorów TL typu MCP-N nie odbiega od wskazań 

komory jonizacyjnej więcej niż o 2% w zakresie energii do 2MeV. W przypadku 

pomiarów przyrządem GAMMA-TRACER konieczne jest wprowadzenie poprawek ze 

względu na jego charakterystykę energetyczną. 

 

 

 

Źródło promieniotwórcze TLD/PTW GAMMA-TRACER/PTW 
226Ra 1,02 ± 0,02 1,09 ± 0,04 

60Co 0,99 ± 0,02 1,14 ± 0,05 
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Międzynarodowe badania porównawcze 

 Autor wraz z E. Rybą z SPOpP IFJ wziął udział w 11 Międzynarodowym Badaniu 

Porównawczym Dozymetrów Środowiskowych, który odbył się w Environmental 

Measurements Laboratory (EML) w USA w 1997 roku. Przesłane pocztą dozymetry były 

poddane ekspozycji na promieniowanie naturalne w nieznanych warunkach polowych 

(czas ekspozycji wynosił ok. 3 miesięcy) oraz nieznanej ekspozycji od kalibrowanego 

źródła 137Cs. Do badań wysłano standardowe detektory MCP-N w kartach 

dozymetrycznych. Procedura pomiarowa oraz obliczeniowa była zgodna z opisaną w 

rozdziale 5. Detektory odczytano w automatycznym czytniku ACARD96. Wyniki 

przesłane przez organizatorów w postaci  procentowej różnicy od wartości referencyjnej 

podano w tabeli 7.7 [Bud97a]. 
 
Tabela 7.7. Wyniki z międzynarodowych badań porównawczych dozymetrów 

środowiskowych w 1997 r dla detektorów MCP-N. 

Miejsce ekspozycji i źródło 

promieniowania 

Kair 

[µGy ± σ] 

Różnica 

[%] 

   

Środowisko (promieniowanie naturalne) 171,4 ± 12 +3 

Laboratorium (137Cs) 295,2 ± 36 0 

 

Uzyskane wyniki w obu przypadkach wskazują na poprawność metody i procedur 

opracowanych przez autora z zastosowaniem detektorów MCP-N. 

 

7.5. Badania odpowiedzi detektorów MCP-N na składową 
kosmiczną promieniowania. 

 
W rozdziale 3 wymieniono składową kosmiczną promieniowania, która jest za 

każdym razem mierzona w pomiarach środowiskowych. Składowa kosmiczna zmienia się 

nie tylko z cyklami słonecznymi ale także z długością geograficzną  i wysokością n.p.m. 

Składową kosmiczną promieniowania można zmierzyć na powierzchni głębokich 

zbiorników wodnych (morza lub jeziora), najlepiej w znacznej odległości od brzegu [Int89, 

Eis87].  

Autor zmierzył dwukrotnie odpowiedź detektorów MCP-N na składową kosmiczną. 

Pierwsze miejsce wybrano na sztucznym wyrobisku pożwirowym Baggersee w pobliżu 
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ośrodka jądrowego KfZ Karlsruhe w Niemczech. Detektory zapakowane w wodoszczelną 

boję eksponowano przez okres 1,5 roku [Bud96c]. W drugim eksperymencie detektory 

MCP-N eksponowano na promieniowanie kosmiczne w ośrodku RISO w Dania na końcu 

specjalnego drewnianego pomostu wychodzącego w fiord Roskilde. Okres ekspozycji na 

pomoście wynosił 3 doby. Jednocześnie w tym okresie mierzono moc dawki gamma z 

użyciem wysokociśnieniowej komory jonizacyjnej HPIC typu Reuter Stokes. Moc kermy 

w powietrzu zmierzona przez HPIC wyniosła 34,1 nGyh-1 [Bud96a]. Wyniki w postaci 

mocy dawki przedstawiono w tabeli 7.8 

 

Tabela 7.8. Odpowiedzi detektorów MCP-N na składową kosmiczną promieniowania 

zmierzone na wodzie na sztucznym jeziorze Baggersee i na fiordzie Roskilde.  

Miejsce pomiaru Grupa 

wyk. pomiar 

Kair±1σ 

[nGyh-1] 

Baggersee IFJ 32,0 ± 0,9 

Fiord Roskilde IFJ 32,1 ± 1,8 

 CIEMAT 32,0 ± 0,9 

 

Jak widać z tabeli 7.8 w obu pomiarach otrzymano zbliżone wartości mocy dawki na 

poziomie 32 nGyh-1. Również grupa hiszpańska z CIEMAT używając detektorów MCP-N 

otrzymała zbliżone wartości. Należy podkreślić, że odpowiedź detektorów MCP-N na 

składową kosmiczną stanowi ok. 30 % odpowiedzi na promieniowanie naturalne (ziemskie 

+ kosmiczne).  
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8.  OCENA CZASU WYSTĄPIENIA EKSPOZYCJI WARYJNEJ 
Z WYKORZYSTANIEM STOSUNKU PIKÓW NISKOTEMPE-
RATUROWYCH DO PIKU GŁÓWNEGO W LiF:Mg, Cu, P. 

 

 
 

Dotychczas jedyną metodą pozwalającą określić moment wystąpienia 

napromienienia było zastosowanie aktywnych przyrządów dozymetrycznych mierzących 

w czasie rzeczywistym i rejestrujących zarówno czas jak i dawkę. Detektory TL są z 

zasady przyrządami biernymi wskazującymi uśrednione wartości dawki w stosunku do 

czasu ekspozycji. 

Badania wpływu temperatury (rozdział 6) na krzywą TL w LiF:Mg, Cu, P 

wykazały, że czasowy zanik sygnału TL dla pików niskotemperaturowych (pik 2, pik 3) 

jest w przybliżeniu eksponencjalny. Ponieważ pik główny (pik 4) zachowuje się stabilnie 

(tzn. powierzchnia pod pikiem jest stała), więc stosunek pól powierzchni pików: pik2/pik4 

oraz pik3/pik4 może być przedstawiony w funkcji czasu: 

)
t
texp(R)t(R
c

/n/n −= 0
44       {8.1} 

gdzie: R - jest stosunkiem pól powierzchni piku niskotemperaturowego i piku głównego po 

czasie t od wygrzania, R0 - jest stosunkiem pól powierzchni piku niskotemperaturowego i 

piku głównego po czasie t≈0 od ekspozycji, n=2 dla piku nr 2, n=3 dla piku nr 3, t - czas w 

godzinach i tc - stała czasowa zaniku piku.  

Autor wysunął hipotezę, że jeżeli taka zależność jest powtarzalna, to na podstawie 

znajomości funkcji R(t) dla poszczególnych pików można oszacować czas wystąpienia 

ekspozycji awaryjnej. Hipoteza została sprawdzona eksperymentalnie [Bud99]. 

Do eksperymentu przygotowano 200 sztuk detektorów MCP-N. Szczegółowy 

schemat ideowy eksperymentu przedstawiono na rys. 8.1. Detektory podzielono na trzy 

grupy:  

A- grupa �temperaturowego zaniku sygnału�, składająca się z detektorów wygrzanych w 

standardowych warunkach oraz naświetlonych dawką kalibracyjną 5 minut po wyjęciu z 

pieca (praktycznie można przyjąć, że detektory zostały naświetlone w czasie t=0  po 

wygrzewaniu) i odczytanych w czytniku po czasie tA od wygrzewania.  
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B- grupa �kontrolna�, składająca się z detektorów wygrzanych razem z detektorami grupy 

A , naświetlonych po czasie tA od wygrzania oraz odczytanych natychmiast po 

naświetleniu. Grupa ta służyła do kontroli czułości detektora nienaświetlonego. 

C- grupa �pomiarowa�, składająca się z detektorów wygrzanych wraz z grupą A i B, 

naświetlonych  w czasie tC<tA oraz odczytanych na końcu eksperymentu. 

W każdej z grup przygotowano po 5 sztuk detektorów na każdy punkt czasowy. Ze 

względu na szybki zanik piku 2 (ok. 1 tygodnia) eksperyment składał się z dwóch części 

(te same detektory użyto dwukrotnie): a. dla krótkiego okresu pomiędzy wygrzaniem a 

odczytem(1 tydzień), b. dla okresu 3 miesięcznego. 

 

 
Rys.8.1. Schemat ideowy eksperymentu. 

 

W tabeli 8.1. zestawiono czasy pomiędzy wygrzaniem a odczytem dla 

poszczególnych grup. W pierwszej części eksperymentu badano stosunek piku 2 do 4 i 

wybrano przedziały czasowe tA do jednego tygodnia (168h). W drugiej części, używając 

tych samych detektorów rozszerzono zakres badań do okresu tA =3 miesięcy (2160h), 

badając stosunek piku 3 do piku 4. 

Detektory w pierwszej części eksperymentu zostały naświetlone dawką 2 mGy ze 

źródła 90Sr, w drugiej części dawką 20 mGy ze źródła 60Co. W eksperymencie 
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zastosowano odczyt liniowy w czytniku RA�96 z szybkością grzania 2°Csek-1. Krzywą TL 

analizowano programem GCA. Pod analizie krzywych obliczono stosunki pól powierzchni 

pików: R2/4A, R2/4B, R2/4C oraz  R3/4A, R3/4B, R3/4C. 

Tabela 8.1. Czasy tA i tC pomiędzy wygrzaniem a odczytem dla grup A,B i C dla pierwszej 

i drugiej części eksperymentu. 

tA tC 
[h] [h] 

Grupa A i B  
I część eksperymentu 

Grupa A i B   
II część eksperymentu 

Grupa C 

0,1 0,1 24 
8 24 48 
24 72 144 
48 120 264 
72 168 504 
96 336 1248 
120 720 1584 
144 1080 1656 
168 1416 1752 

- 1824 1920 
- 2160 2160 
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Rys. 8.2. Stosunek pól powierzchni piku nr 2 i nr 4 (R2/4) w funkcji czasu. 
 
Otrzymane wartości R2/4 w funkcji czasu dla wszystkich grup przedstawiono na rysunku 

8.2. Każdy punkt reprezentuje wartość średnią dla 5 detektorów, zaznaczone błędy są 

odchyleniami standardowymi. Z wykresu widać charakterystyczny zanik eksponencjalny 
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detektorów grupy A [Bud98]. Wartość R2/4A dla tA=0,1 h wyniosła 0.12, po tygodniu 0,06 a 

dla okresu dłuższego niż 1 tydzień (168h) pik 2 jest niemierzalny. Nie stwierdzono 

zmniejszania się stosunku R2/4B dla detektorów z grupy B.  

Do otrzymanych wartości R2/4A (rys. 8.2) dopasowano funkcję według poniższego 
wzoru: 
 

)exp()(
4/2

0
4/24/2

A
AA t

tRtR −=     {8.2} 

gdzie: R2/4A, t, 0
4/2 AR , i At 4/2  są odpowiednio stosunkiem pól powierzchni piku 2 i 4 dla 

detektorów z grupy A, czasem (h), amplitudą oraz stałą czasową (h).  Wartości parametrów 

dla najlepszego dopasowania funkcji {8.2} przedstawiono w tabeli 8.2. 

Przekształcając równanie {8.2} otrzymujemy: 

)/)(ln( 0
4/24/24/2 AAA RtRtt −=     {8.3} 

W normalnych warunkach stosując detektory pasywne nie jest znany czas 

wystąpienia  ekspozycji awaryjnej, a detektory odczytywane są na końcu okresu 

pomiarowego. Dlatego też wprowadzono grupę detektorów testowych (Grupa C), które 

zostały naświetlone w dawką symulującą ekspozycję awaryjną w różnych okresach 

pomiędzy wygrzaniem i odczytem, a następnie wszystkie odczytane na końcu okresu 

pomiarowego. 

Wykorzystując równanie {8.3} oraz zakładając, że R2/4C(t) ≈ R2/4A(t), otrzymujemy, że czas 

pomiędzy wystąpieniem ekspozycji a odczytem dawkomierzy  t = tER można obliczyć z 

zależności: 

)/)(ln( 0
4/24/24/2 ACAER RtRtt −=     {8.4} 

Dla tej grupy detektorów po okresie ekspozycji obliczono stosunki pików R2/4C, a 

następnie, zgodnie z równaniem 8.4 obliczono czas tER. Wyniki, w postaci porównania 

czasu obliczonego i aktualnego w zakresie od 17 do 168 godzin przedstawiono na rysunku 

8.3 (punkty pełne). Należy stwierdzić, że średnio wartość tER obliczona jest zgodna z 

czasem aktualnym takt w granicach 13 % dla całego okresu pomiarowego. 
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Rys. 8.3. Porównanie wartości czasu obliczonego tER i czasu aktualnego takt  w pełnym 

zakresie czasowym tzn. od 24 godzin do 2160 godzin (3 miesięcy) dla 

detektorów Grupy C. 

 

Tabela 8.2. Parametry dopasowanej funkcji eksponencjalnej do punktów pomiarowych 

R2/4A, R3/4A, R3/4B. 

Parametry Wartość 
0

4/2 AR  (względnie) 0,12 

0
4/3 AR  (względnie) 0,14 

0
4/3 BR  (względnie) 0,13 

At 4/2  (h) 205 

At 4/3  (h) 2348 

Bt 4/3  (h) 6747 

 

Zakres stosowalności metody oszacowania tER z użyciem stosunku piku 2 do piku 4 

jest ograniczony do 1 tygodnia. Dla dłuższych czasów zastosowano podobne rozumowanie 

lecz z wykorzystaniem stosunku piku 3 do piku 4 (R3/4). Na rysunku 8.4 przedstawiono 

wartości R3/4A, R3/4B i R3/4C dla okresu do 2160 godzin (3 miesiące), odpowiednio dla grupy 

detektorów A, B i C. W tym przypadku sytuacja się komplikuje. Nie można wprost 
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wykorzystać stosunku R3/4A ponieważ jest on niestabilny w czasie (rys. 8.4). 

Spowodowane jest to zmianą czułości nienaświetlonego detektora w czasie. Wydaje się, że 

jest to efekt powolnego wygrzewania w temperaturze pokojowej stwierdzony między 

innymi w [Alv98, Sae99]. 
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Rys. 8.4. Wyniki stosunku pików R3/4 dla wszystkich grup detektorów.  

 

Zależności R3/4(t) można opisać funkcją eksponencjalną w następujący sposób. 

Czas pomiędzy wygrzewaniem detektorów a odczytem podzielono na dwa okresy: tprzed - 

okres przed wystąpieniem ekspozycji awaryjnej, tER - okres pomiędzy ekspozycją awaryjną 

a odczytem. Stosunek R3/4C(t) zależy nie tylko od czasu, który upłynął po ekspozycji, ale 

również od wartości początkowej R3/4C czyli )(4/3
0

4/3 przedBC tRR = . Dlatego też stosunek 

R3/4C można opisać funkcją: 

)exp()(),(
4/3

4/34/34/3
A

ER
przedBBC t

ttRRtR −=     {8.5} 

Ponieważ całkowity czas od wygrzania do odczytu ttotal = tprzed+ tER, mamy: 

)exp()(
4/3

0
4/34/3

B

ERtotal
BB t

ttRtR −−=      {8.6} 

Podstawiając równanie {8.6} do równania {8.5} oraz wyprowadzając tER otrzymujemy: 

1

434343
0

43

43 11 −−+= )
tt

)(
t
t

R
)t(R(lnt

A/B/B/

total

B/

C/
ER     {8.7} 
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gdzie: tER jest czasem pomiędzy ekspozycją awaryjną a odczytem w (h), R3/4c(t) jest 

stosunkiem pola powierzchni piku 3 do piku 4 dla grupy C, 0
4/3 BR  jest stosunkiem pola 

powierzchni piku 3 do piku 4 grupy B po czasie t = 0, ttotal jest czasem pomiędzy 

wygrzewaniem a odczytem w (h), Bt 4/3  i At 4/3  są stałymi zaniku odpowiednio dla grupy B 

i A w (h). 

Wyniki obliczeń czasu tER na podstawie wzoru {8.7} przedstawiono na rysunku 8.3 

(punkty puste). Dla okresu od 1,5 do 3 miesięcy (2170h) obliczone wartości zgadzają się z 

takt w granicach 14% dla całego okresu pomiarowego. Dla okresu poniżej 500 godzin 

otrzymane rezultaty różnią się od rzeczywistych o około 40%. 

Przedstawiona powyżej metoda jest słuszna tylko dla prawidłowo dobranych 

warunków wygrzewania i ekspozycji detektorów, czyli dla takich dla których pik nr 4 

będzie stabilny w czasie. Stosowanie stosunku pików do oszacowania czasu wystąpienia 

ekspozycji awaryjnej jest możliwe tylko wtedy, kiedy dla tych samych warunków (m.in. 

temperatury otoczenia) posiadamy krzywą kalibracyjną. W takim przypadku, jak pokazał 

autor, możliwe jest obliczenie czasu wystąpienia ekspozycji od kilkunastu do kilku tysięcy 

godzin, czyli w zakresach powszechnie używanych w odczytach dozymetrycznych. 
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9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 Założeniem pracy było zbadanie właściwości pomiarowych wysokoczułych 

detektorów LiF:Mg, Cu, P (MCP-N) w dozymetrii promieniowania gamma w środowisku 

naturalnym. Zadanie powyższe autor zrealizował w trzech głównych etapach: 

Badanie parametrów dozymetrycznych detektorów MCP-N. 
 W części tej autor przebadał ważne z punktu widzenia dozymetrii środowiskowej 

parametry dozymetryczne oraz wpływ wygrzewania i odczytu na te parametry. 

W niskotłowych warunkach w kopalni soli na głębokości 775 m zbadano moc dawki 

własnej detektorów MCP-N, która wynosi ok. 0,8 nGyh-1, czyli ok. kilkadziesiąt razy 

mniej niż typowa moc dawki w środowisku naturalnym na powierzchni Ziemi. 

Zbadano zależność energetyczną dla fotonów o średniej ważonej energii 6,85 MeV 

uzyskując różnicę 11% w stosunku do odpowiedzi na 137Cs (664 keV). 

Autor stwierdził dobrą zgodność pomiędzy dawką zmierzoną detektorami MCP-N a 

dawką dostarczoną w zakresie niskich dawek, mianowicie od 200 nGy do 500 µGy. 

Pomiary te uzupełniały dotychczasowe dane doświadczalne dla zakresów powyżej mGy. 

Badania nad samoistnym zanikiem sygnału w detektorach MCP-N wykazały, że główny 

pik dozymetryczny (nr 4 w temperaturze 210 °C) jest stabilny przy ekspozycji detektorów 

w różnych temperaturach otoczenia w zakresie od �20 °C do +50 °C. Pik trzeci natomiast 

ulega zanikowi w temperaturze + 50 °C, osiągając ok. 10 % swojej pierwotnej wartości po 

7 dniach, natomiast w temperaturze pokojowej po ok. 3 miesiącach. 

Przeprowadzono również analizę wpływu rodzaju wygrzewania detektorów MCP-N na 

stabilność ich wskazań, tło własne oraz na otrzymywane wyniki z pomiarów dawki. 

Wyniki tych badań pokazują, że: 

a. sposób wygrzewania detektorów wpływa znacząco na granice wykrywalności LD  i 

wyznaczalności dawki LQ. LD dla detektorów MCP-N wygrzewanych w piecu wynosi 

60 nGy, natomiast dla wygrzewanych w czytniku 105 nGy. LQ dla detektorów 

wygrzewanych w piecu wynosi 250 nGy, w czytniku 350 nGy; 

b. stosowanie indywidualnych współczynników korekcji sygnału Kirf dla detektorów MCP-

N wpływa istotnie na zmniejszenie rozrzutu wskazań; 

c. wygrzewanie detektorów w piecu oraz jednoczesne stosowanie Kirf  wpływa znacząco na 

zmniejszenie rozrzutu wskazań detektorów zarówno dla małych dawek (1,4 µGy) jak i 

dla typowej dawki kalibracyjnej (0,5 mGy), obniżając wartość średniego odchylenia 
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standardowego natężenia sygnału TL )(Iσ  od 5,3% do 4,3% dla dawki 1,4 µGy oraz 

od 3% do 1,7% dla dawki 0,5 mGy;  

d. dla detektorów wygrzewanych w czytniku praktycznie nie  stwierdzono wpływu indy-

widualnej korekcji wskazań na wartość )(Iσ  dla obu poziomów dawek; 

e. średnia wartość tła własnego K0 wraz z odchyleniem standardowym )K( 0σ dla 

detektorów wygrzewanych w czytniku wynosi 183 ± 34 nGy, natomiast wygrzewanych 

w piecu 147 ± 16 nGy. Przeprowadzając analizę istotności średnich pokazano, że rodzaj 

wygrzewania wpływa istotnie na wartość K0; 

f. stosowane dotychczas wygrzewanie poekspozycyjne może prowadzić do błędnych 

wyników. Autor stwierdził, że ze względu na samoistny zanik sygnału pików 

niskotemperaturowych, w szczególności piku nr 3, należy stosować wygrzewanie 

poekspozycyjne w temperaturze 120 °C przez okres 10 min.   

 

Praktyczne zastosowanie detektorów MCP-N w pomiarach in situ. 

 Wykorzystując własności detektorów MCP-N, autor testował możliwość pomiaru 

mocy dawki od promieniowania naturalnego w środowisku dla 3,5, 16, 24, 72 godzinnych 

okresów ekspozycji. Wyniki potwierdziły przydatność detektorów MCP-N w krótko- 

czasowych pomiarach mocy dawki, jak również w dotychczas stosowanych okresach 

kwartalnych. 

Opracowany został system krótkoczasowych wielopunktowych (ok. 100 punktów 

pomiarowych) pomiarów mocy dawki od promieniowania naturalnego dla dużego obszaru 

Małopolski, Krakowa oraz IFJ z użyciem detektorów MCP-N. System ten został 

przetestowany w praktycznych pomiarach w okresie od  czerwca do grudnia 1999 roku. W 

tym czasie autor wykonał trzykrotnie  pomiary  dla 3-dniowych ekspozycji z detektorami 

MCP-N, dwie akcje z 3 miesięcznymi ekspozycjami MCP-N oraz dwie akcje 3 miesięczne 

z dotychczas stosowanymi detektorami MTS-N (LiF:Mg, Ti). Dla pomiarów trzydniowych 

otrzymano średnie wartości mocy dawki odpowiednio 70, 80, 74 nGyh-1, natomiast w 

pomiarach 3 miesięcznych odpowiednio 83, 77 nGyh-1. Biorąc pod uwagę niepewności 

pomiaru wartości średnie nie różnią się istotnie. W analogicznym okresie 3 miesięcznym 

zastosowano również dotychczas używane detektory MTS-N otrzymując również zbliżone 

wartości. 

Autor testował również wskazania detektorów MCP-N  w polach różnych źródeł 

kalibracyjnych w warunkach laboratoryjnych. Zastosowano typowe źródła promieniowania 
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137Cs, 60Co, 226Ra, o różnych energiach kwantów gamma. Biorąc pod uwagę uzyskane 

wyniki oraz statystyczne błędy pomiarowe można stwierdzić, że pomiar mocy dawki 

promieniowania γ za pomocą detektorów MCP-N nie odbiega od wskazań komory 

jonizacyjnej (dla źródeł 226Ra i 60Co).  

W międzynarodowych badaniach porównawczych w USA autor otrzymał wyniki 

różniące się o +3% w stosunku do wartości referencyjnej dla detektorów MCP-N w 

pomiarach środowiskowych, natomiast dla kalibracji we wzorcowym polu  

promieniowania gamma od źródła 137Cs różnicę 0%. 

Badając odpowiedź detektorów MCP-N na składową kosmiczną promieniowania 

na powierzchni ziemi otrzymano w 2-ch niezależnych pomiarach wartość mocy dawki na 

poziomie 32 nGyh-1. Znajomość odpowiedzi detektorów MCP-N na promieniowanie 

kosmiczne pozwala odseparowywać sygnał pochodzący tylko od promieniowania 

kosmicznego. 

 

Niestandardowe wykorzystanie detektorów MCP-N. 

 Krzywa wygrzewania detektorów MCP-N posiada cztery dobrze odseparowane 

piki. Autor badając samoistny zanik sygnału stwierdził, że czasowy zanik pików 

niskotemperaturowych (pik 2 i pik 3) można opisać funkcją eksponencjalną, natomiast pik 

4 (główny pik dozymetryczny) jest stabilny w czasie. Biorąc powyższe pod uwagę autor 

wysunął hipotezę, że jeżeli znana jest funkcja opisująca zanik pików w czasie, to można 

wykorzystać ją do pomiaru czasu, jaki upłynął od momentu ekspozycji (np. awaryjnej) do 

odczytu detektorów w czytniku. Przeprowadzone badania i pomiary symulacyjne 

wykazały, że możliwy jest pomiar czasu wystąpienia ekspozycji awaryjnej do jednego 

tygodnia wstecz wykorzystując stosunek pików 2 do 4, natomiast do 3 miesięcy wstecz z 

zastosowaniem stosunku piku 3 do piku 4.  

 Reasumując, wyniki otrzymane przez autora dla detektorów MCP-N wskazują, że 

detektory te, w stosunku do innych stosowanych dotychczas w dozymetrii środowiskowej, 

posiadają dobre własności dozymetryczne. Można je stosować zarówno w standardowych 

pomiarach środowiskowych, krótkoczasowych, jak również w niestandardowych 

pomiarach do oszacowanie czasu, w którym detektory otrzymały dodatkową dawkę np. 

podczas wystąpienia ekspozycji awaryjnej. 
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Opis procedur stosowanych w środowiskowych pomiarach mocy 
dawki na dużych obszarach oraz bazy danych 
 
 
I. Czynności wykonywane dla każdego cyklu pomiarowego. 
 
1. Ustalenie listy miejscowości - punktów pomiarowych. 

2. Przygotowanie woreczków i folii aluminiowych do pakowania zestawów 

dozymetrycznych. 

3. Przygotowanie kart: obejmuje przygotowanie i posortowanie odpowiedniej ilości kart i 

odrzucenie kart uszkodzonych.  

4. Podział kart na grupy w zależności od okresu ekspozycji 

a. karty z detektorami MCP-N:  

    - LP -�long period� dla ekspozycji 2,5-miesięcznej  

    - SP - �short period� dla ekspozycji 4-dniowej  

    - TRANSPORTOWE � do pomiaru mocy dawki transportowej dla grupy SP  

b. karty z detektorami MTS-N do pomiarów 2,5-miesięcznych �long period� 

Z każdej grupy należy wydzielić karty zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 5.3: 

 -karty kalibracyjne (C3) 

- karty tła (C2, C4) 

- karty pomiarowe (C1) 

- karty transportowe (C5) 

- karty rezerwowe 

5. Przygotowanie etykiet na zestawy pomiarowe. 

6. Przydzielenie poszczególnych kart do punktów pomiarowych. 

7. Przygotowanie formularzy zbiorczych i transportowych (dla kierowców rozwożących 

dozymetry do punktów pomiarowych) 

8. Ustalenia z przewoźnikami. 

9. Wygrzewanie kart w przeddzień transportu.  

10. Ekspozycja na stanowisku do wzorcowania kart kalibracyjnych transportowych. 

11.Pakowanie zestawów w przeddzień transportu obejmujące m.in.: 

 - umieszczenie karty w kasetce poliwinylowej  
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- owinięcie kasetki światłoszczelną folią aluminiową,  

- umieszczenie etykiety 

- wodoszczelne zaspawanie w rękaw foliowy zaspawanie  

12. Transport do miejsc pomiarowych. 

Samochodowy transport do stacji synoptycznych trwa max. 15godz. Zestawy wydawane są 
również pracownikom i umieszczane w otoczeniu IFJ. 

13. Dostarczenie dozymetrów transportowych do IFJ w tym samym dniu, celem odczytu 

dawki transportowej. 

14. Wygrzewanie poekspozycyjne kart transportowych w 100° C przez 10 min.  

15. Odczyt kart transportowych.  

16. Kalibracja kart kalibracyjnych pomiarowych (w przeddzień odczytu kart 

pomiarowych). 

17. Zebranie zestawów pomiarowych z miejsc pomiarowych i powrót do IFJ. 

18. Wygrzewanie poekspozycyjne w 100° C przez 10 min. 

19. Odczyt kart pomiarowych. 

20. Opracowanie wyników. 

21. Wprowadzenie danych do bazy danych. 

 
 
 
II. Plan czasowy kolejnych okresów i cykli pomiarowych. 
 

Rys. A1. Plan czasowy kolejnych okresów i cykli pomiarowych. 

 

Oznaczenia: 

SPn - Karty z detektorami MCP �N do pomiarów krótkookresowych. 

LPn - Karty z detektorami MCP �N i MTS-N do pomiarów długookresowych. 

n � numer serii pomiarowej. 

 

1 3 4 2 

1 okres 

1 

1 2 

2 

3 

3 

3 okres 2 okres 

MCP-N SP 

MCP-N LP 

MTS-N LP 

Numery serii 

t [dni] 
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III. Akwizycja danych. 

 W 1998 roku autor opracował założenia do programu obróbki i akwizycji danych 

dla dozymetrii środowiskowej. Sam program oparty o ACCESS for Windows został 

wykonany w ramach pracy magisterskiej [Urb00]. Do programu wprowadza się dane 

dotyczące eksperymentu takie jak datę i nazwę eksperymentu, nazwę punktu 

pomiarowego, datę wygrzewania detektorów oraz datę transportu do punktu pomiarowego.  

Następnie wprowadza się zakodowany numer kart pozwalający na rozróżnienie 

odpowiedniej grupy kart (od C1 do C5 wg rys. 5.3). program pobiera i archiwizuje wyniki 

pomiarów dla poszczególnych kart z automatycznego czytnika ACARD950. 

 


