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In the measurement of Natural Occuring Radioactive Material (NORM) the concentra-

tions of 40K, 232Th and 238U are measured by passive gamma ray spectrometry with either 
HPGe or NaI(Tl) detectors. 

40K is measured through its 1460.8  line. However till now it was ignored that this line is 
mixed with the 1459.2 keV line of 228Ac from the the chain of 232Th. A correction must be 

made for this contribution. 

All the data in literature has wrong data about the concentration of 40K although in many 

cases the error is less than 1%. However there are cases of considerably higher errors. It should 

be emphasized that even if the correction in 40K concentration is large the correction of 

external dose index is negligible due to the higher weighing factor for 232Th than for 40K (by at 

least a factor of 10). 

« « « 

Podczas badań substancji zawierających naturalnie występujące materiały promieniotwór-

cze (NORM), stężenia izotopów 40K, 232Th oraz 238U są najczęściej mierzone z zastosowaniem 
spektrometrii promieniowania gamma oraz detektorów półprzewodnikowych HPGe lub 

detektorów scyntylacyjnych NaI(Tl). 
Potas 40K jest oznaczany przez linię 1460,8 keV. Najczęściej jednak ignorowany jest fakt, 

że ta linia nakłada się na linię 1459,2 keV pochodzącą od 228Ac, który jest elementem szeregu 
232Th. Dlatego w pomiarach powinna być wykonywana korekta natężenia tej linii. 

Z powyższego powodu wszystkie dane literaturowe, dotyczące stężeń 40K są obarczone 

błędem, chociaż w wielu przypadkach nie przekracza on 1%. Zdarza się jednak, że nie-

uwzględnienie interferencji linii aktynowej z potasową prowadzi do znacznie większych 

nieopewności oznaczeń. Należy też podkreślić, że w przypadkach, gdy uwzględniana 

poprawka dla oznaczanego stężenia 40K jest znacząca, wówczas konieczne jest także jej 

uwzględnienie przy określaniu wielkości dawki promieniowania gamma z powodu znacznie 

większego współczynnika wagowego dla 232Th niż dla 40K (różniących się co najmniej o rząd 

wielkości). 


