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Obligatory measurements of the potential alpha energy concentration of short-lived radon 

daughters have been performing in the Polish underground mines since 1989 year. In 

consideration of economical aspects, it is attempted from the very beginning to combine it with 

measurements of the dust concentration. Therefore the developed measuring units were an 

integral part of the dust samplers complying the requirements of the State Mining Authority to 

apply it in underground mines. This way the developed devices could fulfil two measurement 
tasks simultaneously: measurement of the dust concentration and potential alpha energy 

concentration of short-lived radon daughters. The new device based on the thermolumines-

cence detectors is able to co-operate with the SKC universal pumps equipped with a cyclone 

making it possible to operate constantly for a one working day. The lover limit of detection 

was equal about 0.04 J/m3 at a 95% confidence level and 1-hour pumping. 

« « « 

W polskich podziemnych zakładach górniczych od 1989 roku prowadzi się obligatoryjne 
pomiary stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.  
Ze względu na aspekty ekonomiczne pomiary te od samego początku próbuje się powiązać  
z pomiarami zapylenia, dlatego też skonstruowane głowice pomiarowe stanowiły integralną 
część pyłomierzy dopuszczonych do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych 
występujących w podziemnych zakładach górniczych. Powstałe w ten sposób przyrządy 
spełniają jednocześnie dwa zadania pomiarowe: pomiar zapylenia oraz pomiar stężenia energii 
potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu. Nowe urządzenie, w którym 
wykorzystano detektory termoluminescencyjne, może współpracować z pyłomierzem firmy 
SKC oraz Two-Met wyposażonymi w cyklony i pozwalającym na nieprzerwaną pracę  
w przeciągu jednej dniówki roboczej. Limit detekcji dla jednogodzinnego pomiaru i dla 
poziomu ufności 0,95 wyniósł 0,04 J/m3. 
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