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« « « 

Metoda pomiaru stężenia radonu w powietrzu polega na wykorzystaniu detektorów termo-

luminescencyjnych LiF: Mg, Cu, P (MCP-N, TLD POLSKA) charakteryzujących się wysoka 

czułością, które są instalowane w pojemniku zawierającym węgiel aktywny [1]. 

W celu zwiększenia dokładności pomiaru stężenia radonu oraz obniżenia progu detekcji 

zaproponowano nową konstrukcję pojemnika na węgiel aktywny, co umożliwia pomiar 

stężenia radonu na poziomie typowym dla mieszkań. 

Krzywą kalibracji określono eksponując detektory w komorze radonowej IFJ-KR-600 

przez 72 godziny w stężeniach od 50 do 500 Bq/m3. W tak określonych warunkach sygnał  

z detektorów TL jest proporcjonalny do stężenia radonu 222Rn, a dolny limit detekcji wynosi 

50 Bq/m3. 
Omówiona metoda może być zastosowana do realizacji rutynowych pomiarów stężenia 

radonu w mieszkaniach. 

1. J. Bogacz, J. Mazur, J. Swakoń, M. Budzanowski, P. Olko MCP-N (LiF: Mg, Cu, P) TLDs 

for radon measurements with charcoal canisters. Radiation Protection Dosimetry, 101(1-4), 

267-270 (2002). 
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Recent experience in the United States has shown that NORM (naturally occurring ra-

dioactive material) can cause interference in the final status survey which is necessary to 

release  

a decommissioned nuclear facility from its license. Radiological assessments conducted in 

support of license termination often do not discriminate between nuclear materials which are 

part of the nuclear fuel cycle and those that are naturally occurring in the environment. Because 

of the greater linear energy transfer of alpha radiations, those naturally occurring isotopes that 

decay with the emission of an alpha particle are the cause of particular consternation.  

In addition, interpretation of data is confounded by the contributions of radiocaesium, iodine, 
and technecium contaminations deposited in the environment from nuclear weapons testing 

and accidents such as that which occurred at Chernobyl in 1986. Discussed are experiences and 

effective methods for discriminating between NORM and licensed materials during  

the application of field scanning and data reduction. 

« « « 

Ostatnie doświadczenia z USA pokazały, że materiały NORM (naturalnie występujące 

materiały promieniotwórcze) mogą wpływać na wyniki badań, które prowadzi się w celu 
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uzyskania zwolnienia z obowiązku kontroli radiologicznej wycofywanych z użytku elementów 
instalacji jądrowych. W rezultacie przeprowadzanych badań nie ma możliwości odróżnienia, 
które skażenia powstają bezpośrednio na skutek działania reaktora jądrowego, a które 
powodowane są przez izotopy promieniotwórcze występujące w sposób naturalny w śro-

dowisku. Problemy stwarzają głównie naturalne izotopy będące źródłem promieniowania  
o dużym współczynniku liniowego przekazywania energii. Dodatkowym źródłem kłopotów są 
zaś takie izotopy, jak cez, jod i technet, które znalazły się w środowisku w następstwie prób  
z bronią jądrową i awariami elektrowni jądrowych takimi, jak np. w Czernobylu w 1986 roku. 
W artykule przedyskutowano doświadczenia oraz skuteczne metody rozróżniania pochodzenia 
NORM i odpadów promieniotwórczych w czasie pomiarów polowych i analizy danych. 
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In the Netherlands problems arose with naturally occurring radioactive materials (NORM) 

and enhanced concentrations of NORM (TENORM; Technical Enhanced NORM) in the mid 

eighties of the last century and was due to discussions about reuse of fly ash in building and 
road construction materials. 

Gamma spectroscopic analyses of NORM and TENORM samples were at that time still in 

its infancy. Nowadays different gamma spectroscopic analyse techniques exists all with their 

specific accuracy. 

Nowadays state of the art techniques are able to assess the specific activity of uranium and 

thorium chains present in the variety of NORM and TENORM material with accuracies 

between 2 and 10%, even when daughters nuclides are not in equilibrium with their mothers. 

This means in practice that the error due to sampling of NORM material has become and 

will be more and more important by the radiological characterization of samples of NORM and 

TENORM materials. This importance will also increase by implementing the EC directive 

L 159, 1996 in national legalisations of the European Community member states. The specific 
activity of samples has then to be calculated according to the weighted sum method as 

described in EC directive L 159. 

An overview of the different (existing) gamma spectroscopic analyse techniques, from 

straight forward up to state of the art techniques, will be presented including their unique 

advantages and disadvantages. 

Further special attention will be given to representative sampling of NORM and 

TENORM materials in practice, in order to minimize sampling error and thus minimizing the 

overall error. Applicable standards and guidelines will be discussed and also how to comply 

with these standards and guidelines in practice. 

« « « 


