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Streszczenie
Rozprawa przedstawia wyniki oceny narażenia na promieniowanie jonizujące osób

uczestniczących w pracach eksperymentalnych prowadzonych dotychczas na układzie
PF-1000 wykorzystując specjalnie opracowane metody dozymetryczne. Z punktu widze-
nia ochrony radiologicznej, układ traktowany jest jako źródło wysokoenergetycznego
promieniowania neutronowego oraz elektromagnetycznego, ponieważ tylko takie pro-
mieniowanie może przenikać przez ścianę komory próżniowej układu.

Rozprawa omawia problem narażenia personelu w trakcie wyładowań plazmowych
oraz w okresie pomiędzy sesjami eksperymentalnymi. Dokonano rozgraniczenia na
promieniowanie pierwotne, które pojawia się w trakcie wyładowania oraz wtórne, które
jest emitowane w okresie pomiędzy sesjami eksperymentalnymi. Promieniowanie wtórne
emitowane jest przez pierwiastki promieniotwórcze, które powstają w wyniku neutro-
nowej aktywacji materiału konstrukcyjnego komory próżniowej. Ocenę narażenia na
promieniowanie pierwotne przeprowadzono na podstawie pomiarów dozymetrycznych
zrealizowanych zgodnie z opracowaną metodyką. Wpływ promieniowania wtórnego oce-
niono na podstawie obliczeń aktywności nuklidów powstających w procesie aktywacji.
Niezależne pomiary pierwotnego promieniowania elektromagnetycznego i neutronów
przeprowadzono w czterech punktach referencyjnych. Pomiary promieniowania elek-
tromagnetycznego przeprowadzone zostały dwoma metodami: aktywną i pasywną.
Pomiary składowej neutronowej wykonano tylko przy użyciu metody aktywnej. Otrzy-
mane wyniki odniesione zostały do limitu dawki określonego w zezwoleniu wydanym
przez Państwową Agencję Atomistyki.

Rozdział pierwszy pracy przedstawia podstawy ochrony radiologicznej z opisem
podstawowych metod dozymetrycznych. W rozdziale drugim przedstawiono obecny
stan systemu ochrony radiologicznej układu PF-1000. Rozdział trzeci zawiera wnioski z
przeglądu literatury z zakresu tematyki rozprawy. Podsumowaniem trzech pierwszych
rozdziałów jest sformułowanie tezy pracy oraz przedstawienie szczegółowych zadań
badawczych.

W rozdziale czwartym przedstawiono układ PF-1000 jako źródło narażenia ra-
diologicznego. Opisano kolejne etapy przebiegu wyładowania wysokonapięciowego i
silnoprądowego oraz rozpatrzono charakterystyki promieniowania korpuskularnego i
elektromagnetycznego emitowanego podczas każdego wyładowania.

Metodykę opracowaną w celu realizacji przyjętych zadań badawczych opisano
w rozdziale piątym, który jest jednocześnie najobszerniejszą częścią pracy. Zawiera
on charakterystykę dwóch metod aktywnych oraz jednej pasywnej, wykorzystanych
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do oceny narażenia na promieniowanie pierwotne. Opisano również metodę szacowa-
nia aktywności radionuklidów, powstających w procesie oddziaływania neutronów z
materiałem konstrukcyjnym komory próżniowej. W metodzie aktywnej do pomiaru
promieniowania elektromagnetycznego użyto wysokoczułej komory jonizacyjnej typu
RSS-131. W metodzie pasywnej wykorzystano detektory termoluminescencyjne typu
MCP-N. Neutrony rejestrowane były przyrządem firmy Berthold wyposażonym w sondę
typu LB6411. W celu uwzględnienia poprawki związanej ze zmianą odpowiedzi tego
przyrządu ze wzrostem energii rejestrowanych neutronów, dla każdego rozpatrywanego
punktu pomiarowego przeprowadzono symulację widma energetycznego. Widma te
obliczono techniką Monte Carlo, używając kodu MCNP5. Metody eksperymentalne
scharakteryzowano pod kątem możliwości ich stosowania do pomiarów w polach mie-
szanych promieniowania. Szczegółowo opisano proces kalibracji oraz procedury użyte
do określania wyników końcowych w wielkości dawki efektywnej.

Dwa ostatnie rozdziały prezentują wyniki przeprowadzonych badań dozymetrycz-
nych wraz z ich analizą oraz wnioskami.
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Abstract
The thesis presents results of occupational exposure assessment to ionizing radiation

for persons involved in experiments performed so far with the PF-1000 facility using a
special designed dosimetry methods. In context of a radiological protection the PF-1000
is treated as a source of high-energy neutrons and electromagnetic radiation, because
only such radiation can penetrate the wall of the vacuum chamber.

The thesis considers the problem of a personnel’s exposure during plasma discharges
and in the period between experimental sessions. Therefore, a distinction was made
between the primary radiation appearing during the discharge, and the secondary
radiation, which is emitted in the period between the experimental sessions. This
secondary radiation is a results of the neutron activation of the constructional material
of the vacuum chamber. An assessment of the exposure to the primary radiation was
carried out on the basis of dosimetric measurements realized by developed methodology.
An impact of the secondary radiation was estimated from activity calculations performed
for radioisotopes produced during the activation process. Independent measurements
of the primary electromagnetic- and neutron-radiation were carried out in four selected
points. For electromagnetic radiation measurements the use was made of two methods:
active and passive one. The neutron component measurements were performed using the
active method only. The obtained results were compared with the dose limit specified
in the permission for using the PF-1000 facility, as issued by the National Atomic
Energy Agency.

The first chapter presents the basic principles of the radiological protection, and a
description of the basic methods of dosimetry. The next chapter describes the current
status of the radiological protection system at the PF-1000 facility. The third chapter
presents the conclusions from a literature review. The first three chapters are concluded
by the formulation of the main thesis and presentation of detailed research tasks.

The fourth chapter presents the PF-1000 device as a source of exposure to personnel’s
irradiations. There are described subsequent phases of a high-voltage and high-current
discharge. Characteristics of the corpuscular and electromagnetic radiation emitted
during each discharge are also considered.

Developed methodology used for implementation of the determined research tasks
were described in the fifth chapter, which constitutes the most extensive part of the
dissertation. This chapter describes two active methods and one passive method, which
were used to estimate the exposure to the primary radiation. The method used for
the estimation of the activity of radioisotopes produced during neutrons interactions
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with the constructional material of the vacuum chamber. The active measurements of
the electromagnetic radiation were carried out by means of a high-sensitive ionization
chamber type of the RSS-131 type. The passive measurements were performed with
thermoluminescent detectors of the MCP-N type. Neutrons were recorded by a Berthold
instrument equipped with a probe of the LB6411 type. In order to take into account
changes of this instrument response at an increase in neutron energy, the neutron
spectrum in each considered point was simulated. For this purpose use was made
of the MCNP5 code. The experimental methods were characterized as regards their
applicability for measurements in mixed radiation fields. The calibration process and
procedures used to determine the final results in an effective dose were described in
details.

The last two chapters present the results of experimental studies with their analysis
and conclusions from the performed assessment of the radiological exposure at the
PF-1000 facility.
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Spis oznaczeń stosowanych w
rozprawie
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Rozdział 1

Wstęp

W trakcie prac eksperymentalnych, w szczególności z zakresu fizyki jądrowej, sprawą
fundamentalną jest zapewnienie odpowiedniego systemu ochrony przed promieniowa-
niem dla osób uczestniczących w badaniach. Wymóg ten podyktowany jest nie tylko
dbałością o personel ale także przepisami polskiego prawa i wymaganiami Międzynaro-
dowej Agencji Atomistyki (IAEA). Obecnie w Polsce rozpoczęcie prac badawczych z
wykorzystaniem jakiegokolwiek układu emitującego promieniowanie jonizujące wiąże
się z koniecznością uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na
użytkowanie urządzenia wytwarzającego promieniowanie lub zawierającego materiał
promieniotwórczy. Możliwe jest to wyłącznie po spełnieniu wymagań Prawa Atomo-
wego w zakresie ochrony radiologicznej. Ochrona ta może być realizowana na wiele
sposobów, zawsze jednak muszą zostać przeprowadzone kluczowe działania, zmierzające
do prawidłowej realizacji systemu ochrony radiologicznej. Wyszczególnić tu należy
trzy podstawowe etapy: charakterystyka źródeł narażenia radiacyjnego, oszacowanie
teoretyczne oraz empiryczne poziomu narażenia, dobór środków systemu ochrony ra-
diologicznej adekwatnych do zagrożenia. Zadanie staje się tym bardziej skomplikowane,
im bardziej złożone pole promieniowania występuje w otoczeniu układu eksperymental-
nego. Wynika to głównie z ograniczeń aparaturowych oraz z silnej zależności pomiędzy
skutkami biologicznymi oddziaływania promieniowania z materią żywą, a rodzajem
i energią tego promieniowania. W celu prawidłowego oszacowania dawki efektywnej
niezbędny jest więc właściwy dobór oraz kalibracja metod eksperymentalnych, popraw-
ność interpretacji zjawisk fizycznych przyczyniających się do emisji oraz osłabiania
wiązki promieniowania będącej źródłem narażenia.

Układ eksperymentalny typu Plasma-Focus (PF) użytkowany w Instytucie Fizyki
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w Warszawie, jest wydajnym źródłem
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promieniowania korpuskularnego oraz elektromagnetycznego. Ze względu na charakter
oraz częstotliwość prowadzonych prac, układ PF-1000 staje się źródłem zagrożenia
radiologicznego dla osób przebywających w hali eksperymentalnej ale również dla osób z
ogółu ludności, przebywających w budynkach mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie
Instytutu. Z punktu widzenia ochrony radiologicznej układ należy traktować jako źródło
promieniowania neutronowego oraz X. W trakcie eksperymentów z użyciem jako gazu
roboczego - deuteru, emitowanych jest wiele innych cząstek jak: przyspieszone elektrony
i deuterony oraz produkty reakcji syntezy jądrowej D-D (tj. szybkie protony, neutrony
oraz jądra 3He i trytony). Jednak ze względu na stalową ścianę komory eksperymentalnej,
na zewnątrz jej występuje pole mieszane złożone wyłącznie z twardego promieniowania
X oraz neutronów.

Ze względu na wysoką emisję neutronów podczas wyładowań plazmowych, nie bez
znaczenia staje się również zagadnienie aktywacji elementów konstrukcyjnych urządzenia
oraz materiałów obecnych w hali eksperymentalnej. W wyniku aktywacji neutronowej
elementy te stają się źródłem emisji wtórnego promieniowania gamma, które może
przyczyniać się do wzrostu poziomu promieniowania gamma w hali doświadczalnej.

Poniższa praca ma na celu opracowanie metodyki pomiarów dozymetrycznych oraz
jej zastosowanie przy ocenie narażenia radiacyjnego, podczas prac badawczych nad
syntezą termojądrową w Polsce, na podstawie układu eksperymentalnego PF-1000,
gdzie liczba neutronów emitowanych podczas pojedynczego wyładowania sięga 1011. Do
realizacji części eksperymentalnej pracy wykorzystane zostały standardowe aktywne
oraz pasywne detektory promieniowania. Do pomiarów składowej promieniowania
elektromagnetycznego, wykorzystana została wysoko-ciśnieniowa komora jonizacyjna
typu RSS-131 oraz detektory termoluminescencyjne. Składowa neutronowa została
zmierzona przyrządem firmy Berthold wyposażonym w sondę typu LB 6411. Kluczo-
wym elementem pracy były badania własności zastosowanych detektorów oraz ich
odpowiednia kalibracja. Do celów kalibracji w neutronowym polu promieniowania
wykorzystane zostało źródło neutronów Am/Be. W ramach kalibracji w wiązkach
promieniowania elektromagnetycznego wykorzystane zostało stanowisko kalibracyjne
wyposażone w generator RTG oraz źródło 137Cs. Przeprowadzone badania oraz rozsze-
rzony proces kalibracji umożliwił zastosowanie standardowych detektorów w warunkach
emisji panujących w trakcie wyładowań plazmowych. Pomiary dozymetryczne w zakre-
sie dozymetrii promieniowania neutronowego, rozszerzone zostały o symulacje widm
energetycznych, do wykonania których wykorzystano metodę Monte Carlo używając
kodu MCNP5.
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Rezultatem i oryginalnym elementem pracy, jest metodyka oceny rocznych dawek
efektywnych podczas prac eksperymentalnych przy narażeniu personelu na ultra-krótkie
impulsowe, mieszane pole promieniowania gamma-neutrony, z jakim mamy do czynienia
na terenie hali eksperymentalnej układu PF 1000. Dzięki powiązaniu wyników pomiarów
dozymetrycznych ze stale prowadzonymi pomiarami diagnostycznymi wielkości emisji
neutronów, rezultaty pracy mają zastosowanie do ciągłej, przyszłej kontroli narażenia
radiologicznego przy układzie PF-1000.



Rozdział 2

Ochrona radiologiczna

Ochronę radiologiczną można zdefiniować jako: zespół działań mających na celu ochronę
ludzi oraz środowiska przed szkodliwymi skutkami wywoływanymi przez promieniowa-
nie jonizujące. Ochrona radiologiczna jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą kilka
dziedzin nauki. Łączy ona wiedzę z zakresu fizyki jądrowej, medycyny, biologii, chemii
oraz w ostatnim czasie coraz częściej również informatyki. Dodatkowo ze względu
na bezpośrednie zastosowanie zasad ochrony radiologicznej w życiu człowieka, jako
jeden z jej elementów należy wymienić również przepisy prawne. Podstawowym za-
daniem ochrony radiologicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających
w polu promieniowania jonizującego. Narzędziami ochrony radiologicznej są zarówno
opracowane normy, standardy i wymagania prawne jak również empiryczne metody
pomiarowe czy obliczeniowe. U podnóża konieczności wykształcenia się ochrony radio-
logicznej leży brak zmysłu u człowieka umożliwiającego „odczuwanie” promieniowania.
Ta "ułomność" ogranicza zdolności reakcyjne człowieka, w sytuacji zagrożenia, jaką
jest zbyt długie przebywanie w polu promieniowania o „zbyt wysokim” natężeniu.
Przez sformułowanie "zbyt wysokie" należy rozumieć natężenie wyższe od poziomu
naturalnego tła promieniowania, w jakim na co dzień przebywamy. Bardzo często
ochrona radiologiczna wiązana jest ściśle z fizyką medyczną (z ang. health physics).
Zaznaczyć należy iż "fizykę medyczną" powinno rozważać się jako pod-dyscyplinę
ochrony radiologicznej, a nie na odwrót. W trakcie eksperymentów, w szczególności
z zakresu fizyki jądrowej, wykorzystywane są detektory promieniowania. Nie są one
jednak ukierunkowane na ocenę narażenia, ale na pomiary związane z eksperymentem.
Dlatego też należy rozgraniczyć zastosowania detektorów promieniowania pomiędzy
aplikacje czysto naukowe i te związane z oceną narażenia. Oczywiście, w pewnych
sytuacjach możliwe jest wykorzystanie danych związanych z przeprowadzanym ekspery-
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mentem do oceny narażenia osób w nim uczestniczących, jednak nie jest to zbyt częsta
praktyka. Jako pierwsze z działań, uważane obecnie za element ochrony radiologicznej,
było zaprojektowanie osłon radiologicznych w otoczeniu pierwszego reaktora jądrowego
Chicago Pile 1 (CP-1), zaprojektowanego i uruchomionego w 1942 r. przez Enrico Fermi
w USA. Rozwój ochrony radiologicznej, nastąpił jednocześnie ze wzrostem zastosowań
promieniowania jonizującego w nauce, medycynie oraz przemyśle. Początkowo zadania
ochrony radiologicznej sprowadzały się do scharakteryzowania źródła narażenia oraz
projektu osłon adekwatnych do zagrożenia. W miarę rozwoju techniki związanej z
detektorami promieniowania, następował również rozwój metod dozymetrycznych, czyli
metod pomiaru dozy (dawki) promieniowania jaką otrzymuje organizm człowieka w
wyniku ekspozycji na promieniowanie. Na przestrzeni lat w zakresie ochrony radio-
logicznej wykształciło się kilka wyraźnych pod-dyscyplin, poświęconych odrębnym
zagadnieniom. Do najważniejszych zaliczyć należy:

• badanie wpływu niskich dawek na człowieka,

• dozymetrię awaryjną,

• narażenie wewnętrzne,

• narażenie zewnętrzne,

• badania w zakresie NORM (z ang. Naturally Occuring Radioactive Materials),

• dozymetrię medyczną,

• dozymetrię w polach mieszanych,

• badania w zakresie rozwoju detektorów aktywnych i pasywnych promieniowania
jonizującego,

• dozymetrię obliczeniową oraz symulacje,

• dozymetrię biologiczną,

• mikrodozymetrię,

• ochronę flory i fauny oraz radioekologię,

• transport i składowanie materiałów promieniotwórczych,

• szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej,
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• legislację i prawo dotyczące ochrony przed promieniowaniem.

W ostatnich latach szczególnie mocno rozwijają się pod-dyscypliny dotyczące wpły-
wu niskich dawek na organizm człowieka oraz dozymetria obliczeniowa i symulacje
komputerowe. Badania w zakresie wpływu niskich dawek prowadzone są głównie ze
względu na udowodnienie/zaprzeczenie hipotezy hormezy radiacyjnej [1] (z ang. radia-
tion hormesis) zakładającej pozytywny wpływ promieniowania na organizm w zakresie
niskich dawek. Dziedzina obliczeniowa ukierunkowana jest na projektowanie osłon
przed promieniowaniem oraz ocenę dawek. Światowe trendy pokazują że, około 60%
wszystkich prac prezentowanych na konferencjach poświęconych ochronie radiologicznej
(IRPA Congress, EURADOS Annual Meeting, International Conference on Individu-
al Monitoring of Ionising Radiation) zawiera wyniki otrzymane dzięki symulacjom
komputerowym.

2.1 Wielkości i jednostki używane w ochronie ra-
diologicznej

Wielkości używane w ochronie radiologicznej podzielić można na trzy grupy: wielko-
ści fundamentalne (fizyczne), operacyjne oraz wielkości radiologiczne. Wszystkie one
powiązane są ze sobą zależnościami zaprezentowanymi na rys. 2.1. Przy ocenie nara-
żenia radiologicznego ludzi, przyjętymi wielkościami, zaproponowanymi przez ICRP
(Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej, z ang. International Commission
on Radiological Protection) są wielkości radiologiczne [2]. Zaliczamy do nich dawkę
efektywną E oraz dawki równoważne HT dla poszczególnych organów lub tkanek.
Wielkości te obejmują zarówno narażenie od zewnętrznych źródeł promieniowania jak i
od narażenia wewnętrznego, spowodowanego wchłonięciem do organizmu człowieka
substancji promieniotwórczej. W warunkach narażenia, do których odnosi się niniejsza
praca nie występuje narażenie wewnętrzne. Dlatego też wszystkie rozważania, poczynio-
ne w dalszej jej części, odnoszą się wyłącznie do zewnętrznego narażenia radiologicznego.
Obie wielkości radiologiczne nie są mierzalne bezpośrednio, ale mogą zostać oszacowane
z ograniczoną niepewnością na podstawie znajomości warunków narażenia. Na warunki
te składają się: fizyczna charakterystyka pola promieniowania, geometria ekspozycji
oraz informacje szczegółowe, tj. płeć, wiek i masa narażonej osoby. W odpowiedzi na
wprowadzenie wielkości radiologicznych, ICRU (Międzynarodowa Komisja Pomiarów
oraz Jednostek Promieniowania, z ang. International Commission on Radiation Units
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and Measurements) zaproponowało w 1993 roku tzw. wielkości operacyjne do prowa-
dzenia monitoringu dawek indywidualnych oraz w środowisku [3]. Wielkości operacyjne
stanowią zgodnie z założeniem - przybliżenie wielkości radiologicznych z tą różnicą, że
możliwy jest ich bezpośredni pomiar. Stanowią one również podstawowe wielkości w
procesie kalibracji przyrządów dozymetrycznych. Zarówno wielkości radiologiczne jak i
operacyjne powiązane są z wielkościami fundamentalnymi za pośrednictwem przepro-
wadzonych obliczeń oraz używając ustalonych, scharakteryzowanych fantomów [4], jak
pokazano na rys. 2.2. Należy zaznaczyć że na przestrzeni lat, określonych zostało więcej
wielkości fizycznych opisujących pole promieniowania, niż te zaprezentowane na rys.
2.1. Występują one w szczególności w charakterystykach przyrządów dozymetrycznych
wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawione zostały wielkości,
które pojawiają się w niniejszej pracy. Definicje pozostałych wielkości fundamentalnych
odnaleźć można w literaturze [2].

Wielko ci fundamentalne

Fluencja cz stek

Kerma, KT, KP

Dawka poch oni ta, DT, DP

Wielko ci radiologiczne

Dawka efektywna, E

Dawka równowa na dla 

organu lub tkanki, HT

Wielko ci 

operacyjne
Hp(d)

H'(0,07)

H*(10)

Obliczenia,

Fantom 

antropomorficzny,

Wspó czynniki wT, wR

Obliczenia,

Fantom 

antropomorficzny,

Wspó czynniki wT, wR

Obliczenia,

Fantom 

geometryczny,

Wspó czynniki Q(L)

Powi zanie przez 

badanie typu oraz

kalibracj  

przyrz du 

dozymetrycznego

Wielkość

mierzona

Rys. 2.1 Zależność wielkości fundamentalnych, radiologicznych oraz operacyjnych
używanych w ochronie radiologicznej [5].

Jak zostało to już zaznaczone wcześniej, w procesie oceny narażenia, ważnym elemen-
tem jest znajomość pola promieniowania oraz geometrii w jakiej doszło do ekspozycji.
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Fakt ten musi być uwzględniony w procesie przeliczania z wartości fundamentalnych na
wielkości operacyjne i radiologiczne. W tym celu w procesie przeprowadzania symulacji
komputerowych, mających na celu ustalenie współczynników przeliczeniowych, przyjęto
sześć możliwych geometrii ekspozycji, pokazanych na rys. 2.3. Geometrią najczęściej
odpowiadającą stanowi faktycznemu i przyjmowaną w większości rutynowych obliczeń
jest geometria ISO. Zakłada ona iż statystycznie całe ciało człowieka jest narażone na
wiązkę promieniowania w zrównoważonym stopniu. Pozostałe geometrie mają zasto-
sowanie w szczególności w sytuacjach kontrolowanej ekspozycji, gdzie geometria jest
jasno ustalona.

Rys. 2.2 Modele fantomów obliczeniowych, męskiego (po lewej) oraz żeńskiego (po
prawej), wykorzystywanych w trakcie symulacji do określania zależności pomiędzy
wielkościami fundamentalnymi a operacyjnymi [4].

Jakość odzwierciedlenia wielkości radiologicznych przez wielkości operacyjne uwi-
dacznia się w stosunku tych wielkości w funkcji energii padającego promieniowania. Rys.
2.4 oraz 2.5 przedstawiają zależności wielkości dawki efektywnej od przestrzennego rów-
noważnika dawki dla promieniowania fotonowego oraz neutronowego [6], w zależności
od przyjętej geometrii ekspozycji. Na powyższych rysunkach widać, że odzwierciedle-
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Rys. 2.3 Geometrie ekspozycji przyjęte w procesie wyznaczania metodami oblicze-
niowymi wartości współczynników przeliczeniowych z wielkośGeometrie ekspozycjici
fundamentalnych i operacyjnych na wielkości radiologiczne (na podstawie [6]). AP:
przednio-tylna (z ang. antero-posterior), PA: tylno-przednia (z ang. postero-anterior),
LLAT: lewa boczna (z ang. left lateral), RLAT: prawa boczna (z ang. right lateral),
ROT: rotacyjna (z ang. rotational), ISO: isotropowa (z ang. isotropic).
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Rys. 2.4 Stosunek dawki efektywnej E, do przestrzennego równoważnika dawki H*(10)
w funkcji energii promieniowania fotonowego dla różnych geometrii ekspozycji [6].
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Rys. 2.5 Stosunek dawki efektywnej E, do przestrzennego równoważnika dawki H*(10)
w funkcji energii neutronów dla różnych geometrii ekspozycji [6].

nie wielkości radiologicznych przez wielkości operacyjne jest tym dokładniejsze im
bardziej ustalona jest geometria ekspozycji. W przypadku fotonów należy zwrócić
uwagę, że posługując się wielkością przestrzennego równoważnika dawki, wartość dawki
efektywnej może zostać przeszacowana. W przypadku neutronów, szczególnej uwagi wy-
magają pomiary dla energii neutronów powyżej 50 MeV, kiedy wielkość przestrzennego
równoważnika dawki nie doszacowuje wartość dawki efektywnej nawet do 80%.

2.1.1 Wielkości fundamentalne (fizyczne)

Fluencja, Φ (z ang. Fluence), [m−2] - iloraz liczby cząstek (fotonów) N padających w
sferę o powierzchni przekroju a.

Φ = N/a

Kerma, K (z ang. Kinetic energy relased per unit mass), [J kg−1] - iloraz sumy
energii początkowych wszystkich cząstek naładowanych EK , uwolnionych podczas
oddziaływania cząstek (fotonów) nie naładowanych w masie m danego ośrodka n.
Specjalna jednostką Kermy jest gray (Gy):

Kn = EK/mn
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Dawka pochłonięta, D (z ang. Absorbed Dose), [J kg−1] - iloraz energii ED przekaza-
nej przez promieniowanie jonizujące w jednostce masy materii m danego ośrodka n.
Specjalną jednostką Dawki pochłoniętej jest gray (Gy):

Dn = ED/mn

Dawka ekspozycja, X (z ang. Exposure Dose), [C kg−1] - iloraz Q i m, gdzie Q oznacza
sumę ładunków elektrycznych, unoszonych przez jony jednego znaku, wytworzonych
w powietrzu gdy wszystkie elektrony wyzwolone przez fotony w objętości powietrza
o masie m zostaną całkowicie spowolnione w tej masie. Specjalną jednostką dawki
ekspozycyjnej jest roentgen (R):

X = Q/m

UWAGA: Wzrost jonizacji z pochłaniania promieniowania hamowania (Bremsstrahlung)
emitowanego przez elektrony wtórne nie jest brany pod uwagę w wielkości Q. Fakt ten
jest jedynym czynnikiem odróżniającym wielkość X od K i jest on istotny jedynie przy
wysokich energiach fotonów, powyżej 10 MeV.

2.1.2 Wielkości radiologiczne

Dawka równoważna dla organu lub tkanki, HT (z ang. Equivalend Dose), [J kg−1] - jest
to dawka pochłonięta w objętości danego organu lub tkanki, pochodząca od konkretnego
rodzaju promieniowania o współczynniku wagowym wR. Specjalna jednostką dawki
równoważnej jest sievert (Sv):

HT =
∑
R

wR · DT

Dawka efektywna, E (z ang. Effective Dose), [J kg−1] - jest to suma wszystkich dawek
równoważnych poprawiona o wartości wagowe wT dla poszczególnych organów i tkanek.
Specjalną jednostką dawki efektywnej jest sievert (Sv):

E =
∑
T

wT · HT

2.1.3 Wielkości operacyjne

Równoważnik dawki, H (z ang. Dose equivalent), [J kg−1] - iloczyn dawki pochłoniętej
w danym punkcie tkanki DT oraz współczynnika jakości promieniowania w tym punkcie
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Q. Specjalną jednostką równoważnika dawki jest sivert (Sv):

H = DT · Q

Przestrzenny równoważnik dawki, H∗(10) (z ang. Ambient Dose Equivalent), [J
kg−1] - jest to równoważnik dawki jaki byłby wytworzony przez rozciągłe i jednorodne
pole promieniowania w kuli ICRU [4] na głębokości 10 mm na promieniu równoległym
do linii pola.

Indywidualny równoważnik dawki, Hp(10) (z ang. Personal Dose Equivalent), [J kg−1]
- jest to równoważnik dawki w tkance miękkiej jaki byłby wytworzony na głębokości 10
mm.

2.2 Skutki biologiczne oddziaływania
promieniowania

Ważnym etapem w procesie rozwoju ochrony radiologicznej było poznanie efektów
jakie wywołuje promieniowanie jonizujące w tkance żywej. Głównym zagrożeniem jakie
powoduje promieniowanie jonizujące w organizmie żywym jest proces uszkodzeń DNA.
Uszkodzenia mogą prowadzić do dwóch efektów, transformacji molekuł lub ich rozpadu.
Uszkodzenia molekuł DNA mogą być wywołane bezpośrednio lub pośrednio. Bezpo-
średnie uszkodzenia wynikają z oddziaływania padającego promieniowania, głównie z
atomami wiązania DNA. Uszkodzenia pośrednie wynikają z dłuższego procesu. Padają-
ce promieniowanie oddziałuje z cząsteczkami wody, znajdującymi się w bezpośrednim
sąsiedztwie DNA. Wynikiem tego oddziaływanie jest powstawanie wolnych rodników,
które następnie oddziałują z DNA, powodując jego uszkodzenie. Jak zostało to pokaza-
ne przez Cembera [5], mechanizm pośredniego uszkadzania DNA przez promieniowanie
jonizujące ma przewagę nad mechanizmem bezpośrednim. Rozpatrując zagadnienie
efektów biologicznych oddziaływania promieniowania w ciele człowieka, należy zazna-
czyć że różne części ciała człowieka, w zależności od rodzaju tkanki lub organu, są
w różny sposób wrażliwe na promieniowanie. Oznacza to, że różne organy w różny
sposób reagują na zadaną wartość dawki pochłoniętej. Wielkością charakteryzującą tą
zależność jest współczynnik wagowy tkanki wT , zaprezentowany w Tabeli 2.1.

Dodatkowo nie jest bez znaczenia z jakim rodzajem promieniowania mamy do
czynienia. W zależności od tego czy z tkanką żywą oddziałują cząsteczki alfa, neutrony
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Tabela 2.1 Wartości współczynników wagowych wT na podstawie [7].

Tkanka lub organ wT

Płuca 0,12
Żołądek 0,12

Okrężnica 0,12
Szpik kostny 0,12

Piersi 0,12
Gonady 0,08
Tarczyca 0,04
Przełyk 0,04

Pęcherz moczowy 0,04
Wątroba 0,04

Skóra 0,01
Powierzchnia kości 0,01

Mózg 0,01
Ślinianki 0,01
Pozostałe 0,12

czy promieniowanie gamma, skala uszkodzeń biologicznych będzie inna. Do celów
określania wielkości ostatecznej dawki efektywnej, przyjmuje się odpowiednie wartości

Tabela 2.2 Wartości współczynników wagowych promieniowania wR na podstawie [7].

Rodzaj promieniowania Współczynnik wagowy wR

Fotony 1
Elektrony i miony 1

Protony i naładowane piony 2
Cząstki alfa, fragmenty

rozszczepień, ciężkie jony
20

Neutrony Zależność ciągła w funkcji energii neutronów opisana
równaniami:

wR =


2, 5 + 18, 2e−ln(En)2/6 En < 1MeV

5 + 17, 0e−ln(2En)2/6 1MeV < En < 50MeV

2, 5 + 3, 25e−ln(0,04En)2/6 En > 50MeV
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wagowe wR w zależności od rodzaju i energii promieniowania, od którego pochodzi
narażenia (zestawienie współczynników prezentuje Tabela 2.2).

Wynikiem, spowodowanych przez promieniowanie jonizujące uszkodzeń w ciele
człowieka, mogą być skutki, których efekty rozłożone są w czasie. Pod tym kątem
rozgranicza się je na skutki deterministyczne oraz stochastyczne.

2.2.1 Skutki deterministyczne

Skutki deterministyczne zauważalne są w niedługim odstępie czasu (od kilku godzin
do kilku dni) po ekspozycji. Jako główne cechy identyfikujące skutki deterministyczne
należy wymienić:

• istnienie pewnej dawki granicznej, poniżej której skutki nie występują,

• powyżej dawki granicznej, wielkość efektów rośnie ze wzrostem dawki pochłoniętej,

• obserwowane skutki są bezsprzecznie związane z ekspozycją na promieniowanie.

Najbardziej obrazowymi przykładami deterministycznych skutków oddziaływania
promieniowania jonizującego na organizm ludzki są: rumień (zaczerwienie skóry),
epilacja (utrata włosów), depresja w podziale komórek szpiku kostnego, tzw. zespół
NVD (objawy nudności, wymioty oraz biegunki po ekspozycji układu nerwowego).

2.2.2 Skutki stochastyczne

Skutki stochastyczne oddziaływania promieniowania jonizującego w ciele człowieka
mają charakter probabilistyczny. Mogą się one uwidocznić zarówno u osób poddanych,
jak i nie poddanych ekspozycji na promieniowanie. Jeśli w ogóle dochodzi do ich
powstania, zauważalne są one w długim odstępie czasu od momentu wystąpienia
narażenia. Jako główne cechy skutków stochastycznych można wymienić:

• brak określonych progów dawki, po której się one uwidaczniają;

• prawdopodobieństwo ich obserwacji, które rośnie ze wzrostem dawki;

• wystąpienie efektów, które nie może być jednoznacznie powiązane wyłącznie z
narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Do przykładów skutków stochastycznych zalicza się: wystąpienie choroby nowotwo-
rowej, zmiany genetyczne potomstwa.
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2.3 Dozymetria promieniowania jonizującego

Każde pole promieniowania jonizującego charakteryzuje się niejednorodnością związaną
z rozkładem kątowym, energetycznym oraz natężenia fotonów lub cząstek składających
się na to pole. Pojęcie dawki (dozy) promieniowania zawiera informację o skutkach
biologicznych wywołanych przez promieniowanie w organizmie żywym. Takiej informacji
nie zawierają wielkości fizyczne opisujące dane pole promieniowania. Podstawowym
zadaniem dozymetrii jest przełożenie wielkości fizycznej otrzymanej w trakcie pomiaru
na wielkości dozymetryczne, będące podstawą do oceny narażenia. Zależność pomiędzy
wielkością charakteryzującą pole promieniowania, fluencją, a wartością dawki efektywnej
dla fotonów oraz neutronów, przedstawia rys 2.6.

Wraz ze wzrostem energii fotonów dawka efektywna przy określonej wartości
fluencji rośnie. W zakresie od 10 keV do 10 MeV zależność ta jest bliska liniowej. W
wypadku neutronów zależność ta jest bardziej skomplikowana. Szczególne trudności w
oszacowaniu dawki występują przy energiach do około 10 MeV, gdzie zależność fluencja-
dawka jest nieliniowa. Zadaniem dozymetrii jest powiązanie pomiarów fizycznych
charakteryzujących dane pole promieniowania z wielkościami dawek, istotnych z punktu
widzenia ochrony radiologicznej.

Dozymetrię promieniowania jonizującego możemy rozpatrywać z dwóch różnych
punktów widzenia. Pierwszą koncepcją jest metoda charakterystyki pola, poprzez
określenie rozkładów charakteryzujących to pole (wymienionych wyżej). Następnie na
podstawie charakterystyki pola promieniowania jonizującego, możliwe jest obliczenie,
dla danego punktu w przestrzeni oraz konkretnego materiału, energii jaką przekażą
jednostce objętości cząstki lub fotony. W ten sposób można wyznaczyć dawkę pochło-
niętą, na podstawie której można również obliczyć skuteczność biologiczną - dawkę
efektywną lub równoważną. W takim wypadku pomiary realizowane są przyrządami
umożliwiającymi pomiar wielkości fundamentalnych. Druga koncepcja ukierunkowana
jest na ocenę efektów jakie wywoływane są przez ściślej nie scharakteryzowane pole
promieniowania jonizującego, w określonej materii, w rozpatrywanym punkcie prze-
strzeni. Można to zrealizować przez pomiar w rozpatrywanym punkcie - instrumentem,
odpowiednio wcześniej wykalibrowanym do pomiarów wielkości operacyjnych.

2.3.1 Instrumentacja dozymetrii

Zawsze, gdy tylko jest to możliwe, ocena narażenia na promieniowanie jonizujące,
powinna być oparta na wynikach pomiarów dozymetrycznych w miejscu narażenia.
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Rys. 2.6 Zależność dawki efektywnej od fluencji fotonów (2.6a) oraz neutronów (2.6b)
w funkcji energii dla różnych geometrii ekspozycji [6].
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Celem tych pomiarów jest umożliwienie oszacowania, z jak najlepszą, możliwą do
osiągnięcia dokładnością, rocznej dawki efektywnej lub wartości rocznych dawek równo-
ważnych dla osób podlegających narażeniu, co następnie pozwala na odniesienie się do
wartości dopuszczalnych limitów. Podstawowym podziałem metod dozymetrycznych,
jest rozgraniczenie ich pomiędzy metody aktywne oraz pasywne. Podstawowe cechy
charakteryzujące metody aktywne to:

• informacja o wielkości mierzonej dostarczana jest w momencie wykonywania
pomiaru,

• wykorzystanie do pomiarów urządzeń elektronicznych wymagających zasilania,

• przeznaczenie raczej do pomiarów wartości chwilowych dawek (mocy dawki).

W metodach aktywnych wykorzystywanych jest pełen wachlarz urządzeń pomia-
rowych, wyposażonych w różne detektory promieniowania. Najczęściej stosowanymi
detektorami są komory jonizacyjne, licznik Geiger-Mueller, liczniki proporcjonalne,
detektory scyntylacyjne oraz półprzewodnikowe. Pasywne metody dozymetryczne
charakteryzuje:

• brak informacji o wielkości mierzonej w czasie ekspozycji,

• wykorzystywanie głównie do pomiarów długoterminowych (całkujących) dawek,

• stosowanie detektorów wymagających dodatkowej obróbki w celu uzyskania
wyniku pomiaru,

• stosowanie detektorów nie wymagających zasilania elektrycznego,

• małe rozmiary detektorów.

Do najczęściej stosowanych detektorów pasywnych zaliczyć należy: detektory ter-
moluminescencyjne (TLD), detektory śladowe (SSNTD, z ang. Solid State Nuclear
Track Detector), klisze dozymetryczne i detektory fotoluminescencyjne.

Innym rozgraniczeniem przyrządów dozymetrycznych, ściśle związanym z obowiązu-
jącym systemem wielkości dozymetrycznych, jest podział na przyrządy przeznaczone do
pomiarów dawek w wolnej przestrzenie (przestrzenny równoważnik dawki, kierunkowy
równoważnik dawki, kerma w powietrzu, dawka pochłonięta w powietrzu) oraz detekto-
ry przeznaczone do pomiaru dawek indywidualnych (indywidualny równoważnik dawki
na głębokości 10 mm, 3 mm lub 0,07 mm). Rodzaj prowadzonych pomiarów dyktowany
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jest zwykle wymaganiami prawnymi i związany z kategoryzacją osób pracujących w
narażeniu na promieniowanie. Obie metody prowadzą do oszacowania dawki efektywnej
lub dawek równoważnych. Pomiary przestrzenne są jednak mniej dokładne i wymagają
dodatkowych założeń podczas procesu szacowania dawek. Typowym wynikiem takich
pomiarów jest określenie mocy dawki w punktach referencyjnych, w których mogą
znajdować się osoby podlegające narażeniu, przy typowych warunkach pracy źródła
promieniowania. Następnie opierając się na informacji o czasie przebywania osób w
tych punktach, szacuje się wartość rocznej dawki efektywnej lub dawek równoważnych.
W przypadku pomiarów indywidualnych, każda osoba narażona zostaje wyposażona we
własny detektor, który deponuje dawkę bezpośrednio powiązaną z tą konkretną osobą.
Pomiary takie są dokładniejsze i pozwalają na ciągłą kontrole narażenia, przez co sto-
sowane są przede wszystkim w miejscach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia przekroczeń limitów dawek.

Realizacja pomiaru dozymetrycznego polega na znalezieniu odpowiedzi na pytanie:
jakiej dawce pochłoniętej w tkance człowieka odpowiada zmierzona przez przyrząd
wielkość fizyczna (ładunek elektryczny, prąd, napięcie lub intensywność światła). Za-
danie to jest realizowane w czasie konstrukcji przyrządów dozymetrycznych oraz ich
odpowiedniej kalibracji. Pomiar dozymetryczny powinien prowadzić do informacji jaka
energia została przekazana przez promieniowanie tkance człowieka, czyli, zgodnie z
definicją, do dawki pochłoniętej, na podstawie której określana jest następnie dawka
efektywna lub dawki równoważne. Przekaz energii pomiędzy cząstką naładowaną a
materią, z którą ta cząstka oddziałuje realizowany jest przez dwa główne mechanizmy -
jonizację oraz ekscytację atomów. W wypadku promieniowania fotonowego oraz neutro-
nowego, procesy te są wywoływane w sposób pośredni. W wypadku fotonów, cząstka
naładowana, powodująca jonizację bezpośrednią lub ekscytację, powstaje w drodze
trzech głównych mechanizmów: zjawiska fotoelektrycznego, rozpraszania Comptona
oraz mechanizmu tworzenia par. Zjawiskami przeważającymi w czasie oddziaływania
neutronów jest rozpraszanie (elastyczne i nieelastyczne) oraz absorpcja. W wypadku
pierwszego, w wyniku oddziaływania generowana jest cząstka odrzutu, może nią być
proton, cząstka alfa, ciężkie jony lub foton (w wypadku tzw. wychwytu radiacyjnego).
Cząstki te stają się źródłem bezpośredniej jonizacji atomów w materii.

Bez względu na to jakie metody dozymetryczne są używane w danym wypadku,
kwestią fundamentalną jest prawidłowy dobór narzędzi dozymetrycznych, adekwat-
nych do rodzaju oraz energii promieniowania, które ma być za ich pomocą mierzone.
Każdy detektor promieniowania można scharakteryzować trzema podstawowymi cecha-
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mi: odpowiedź detektora na dany typ promieniowania, odpowiedź w funkcji energii
(charakterystyka energetyczna) oraz próg detekcji. Posiadanie tych informacji jest
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów dozymetrycznych. Kalibracji
przyrządów dozymetrycznych dokonuje się za pomocą wiązek promieniowania o para-
metrach scharakteryzowanych i znormalizowanych w skali światowej [8]. W procesie
kalibracji wskazania przyrządu odnosi się do wartości wzorcowych, wielkości opera-
cyjnych lub fundamentalnych. Laboratoria wykonujące tego typu wzorcowania muszą
zachować spójność pomiarową z wzorcem pierwotnym wielkości fundamentalnej, kermy
w powietrzu utrzymywanej w BIPM (Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, z fr.Bureau
International des Poids et Measures).

Najczęściej wykorzystywanymi detektorami aktywnymi do pomiarów promienio-
wania fotonowego są komory jonizacyjne. Oferują one bardzo szerokie możliwości,
zarówno w kwestii możliwości rozpiętości energetycznej, jak i zakresu mocy dawki.
Można przyjąć, że zakres energetyczny fotonów, w jakim możliwe jest wykonanie oceny
dawki (używając komór jonizacyjnych) rozciąga się od pojedynczych keV aż do setek
MeV. Zakres pomiarowy konkretnej komory jest ściśle powiązany z jej konstrukcją,
rodzajem wykorzystanego gazu roboczego oraz zastosowanego układu elektronicznego,
analizującego sygnał z detektora. Komory jonizacyjne umożliwiają również pomiar
absolutny dawki pochłoniętej w powietrzu. Pomiary takie realizowane są za pomocą
komór powietrznych. W celu powiązania wielkości mierzonych z dawką pochłoniętą w
tkance, konstruuje się komory jonizacyjne z materiałów równoważnych składem oraz
gęstością tkance ludzkiej.

Jako pasywne detektory promieniowania fotonowego, obecnie najpowszechniej stoso-
wanymi są detektory termoluminescencyjne (TL) wykonane z materiału równoważnemu
tkance, np. fluorku litu (LiF). Podczas ekspozycji kryształu TL na promieniowanie
jonizujące, elektrony z pasma walencyjnego, w wyniku oddziaływań nieelastycznych
zostają przeniesione do pasma przewodnictwa. Następnie zostają one wychwycone
przez pułapki elektronowe. Jednocześnie dziury powstałe w wyniku wybicia elektronów
z pasma walencyjnego rekombinują z elektronami jonów domieszkowych, powstają
tzw. centra luminescencji (pułapki dziurowe). Jeśli do układu nie zostanie dostarczona
dodatkowa energia, może on pozostawać w takim stanie przez długi czas. Czas ten
jednak nie jest nieskończony ze względu na niezerowe prawdopodobieństwo rekombina-
cji elektronów związanych w pułapkach elektronowych z centrami luminescencji. Jeśli
do układu zostanie dostarczona energia, np. w postaci energii termicznej, elektrony
związane w pułapkach elektronowych zostają przeniesione do pasma przewodnictwa,
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a następnie rekombinują z centrami luminescencji (pułapkami dziurowymi) emitując
fotony o długości fali w zakresie światła widzialnego. Natężenie tego światła zarejestro-
wanego podczas odczytu jest proporcjonalne do zaabsorbowanej dawki promieniowania
jonizującego. Detektory TL umożliwiają pomiar całkowy lub pomiar średniej w czasie
mocy dawki.

Dozymetria aktywna promieniowania neutronowego realizowana jest obecnie głów-
nie przez liczniki wykorzystujące reakcje jądrowe typy (n,α) lub (n,p). Wnioskowanie o
strumieniu neutronów padających, lub bezpośrednio o przestrzennym równoważniku
dawki od neutronów, oparte jest na analizie sygnałów od produktów tych reakcji. Nie-
stety prawdopodobieństwo zajścia danej reakcji jest silnie związane z energią neutronów.
Odzwierciedla się to w zależności przekroju czynnego danej reakcji od energii neutronów.
Przykłady zależności niektórych przekrojów czynnych na reakcje z neutronami, które
wykorzystywane są w dozymetrii przedstawia rys. 2.7.
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Rys. 2.7 Wartość przekrojów czynnych przykładowych reakcji wykorzystywanych w
detektorach promieniowania neutronowego [9].

Na powyższym przykładzie widać, że wartość przekroju czynnego różni się o kilka
rzędów wielkości dla neutronów od termicznych (meV) do prędkich (MeV). W celu
zwiększenia czułości detektora na neutrony prędkie, wykorzystuje się moderatory, w
których neutrony w wyniku rozproszeń elastycznych zostają spowolnione.
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W zakresie aktywnych pomiarów mieszanych pól promieniowania (gamma-neutrony)
jednymi z lepszych przyrządów są obecnie komory rekombinacyjne, których technologia
rozwijana jest w Polsce od kilkudziesięciu lat [10, 11]. Dzięki zastosowaniu różnych
mieszanin gazów roboczych oraz odpowiednich materiałów konstrukcyjnych znajdują
one szerokie zastosowanie w pomiarach mających na celu wnioskowanie stosunku
składowej neutronowej do składowej gamma [12]. Ponadto komory rekombinacyjne
umożliwiają określanie jakości promieniowania [13].

Do celów neutronowej dozymetrii pasywnej najpowszechniej używane są obecnie
detektory TL wzbogacone izotopem 6Li [14]. Ponieważ jednak są one również czu-
łe na promieniowanie fotonowe, muszą być zawsze używane w parze z detektorami
wzbogacanymi izotopem 7Li, posiadającymi niską wydajność rejestracji neutronów.
Dobrze poznaną metodą pasywną jest również dozymetria oparta na detektorach śla-
dowych [15–17]. Detektory SSNTD (z ang. Solid State Nuclear Track Detectors) są
czułe selektywnie na cząstki naładowane. O strumieniu neutronów wnioskuje się na
podstawie zliczeń śladów wywołanych przez protony odrzutu, pochodzące z konwertera
przylegającego do detektora śladowego.

2.4 Wymagania prawne

W zależności od charakteru, dokumenty związane z ochroną radiologiczną można
podzielić na cztery grupy: (1) standardy podstawowe, (2) dokumenty normatywne, (3)
dokumenty techniczne oraz (4) dokumenty prawne. Dokumenty można również podzielić
ze względu na zasięg organizacji wydającej dany dokument. Tabela 2.3 przedstawia
zestawienie dokumentów tematycznie związanych z ochroną radiologiczną. Dokumenty
podzielone zostały pod katem ich zasięgu obowiązywania. Dodatkowo wskazane zostały
instytucje odpowiedzialne za publikację danych dokumentów oraz krótki opis.

W skali kraju, nadrzędnym dokumentem prawnym ustalającym wymaganie realiza-
cji ochrony radiologicznej w Polsce jest Ustawa - Prawo Atomowe [18]. Dokumentami
wykonawczymi do prawa atomowego są rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa
Rady Ministrów. Zestawienie niektórych, istotniejszych z punktu widzenia niniejszej
pracy, rozporządzeń do prawa atomowego obowiązujących w Polsce przedstawia Tabela
2.4. Zgodnie z polskim prawem, użytkowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie
lub zawierające źródła promieniotwórcze, wymaga uzyskania zezwolenia na ich użyt-
kowanie lub lub zgłoszenia do PAA. Odpowiedzialność za przeprowadzenie działań
formalnych związanych z wystąpieniem z wnioskiem do PAA, ponosi kierownik jed-
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Tabela 2.3 Zestawienie dokumentów dotyczących ochrony radiologicznej o zasięgu
międzynarodowym, europejskim i krajowym.

Zasięg Instytucja
publikująca

Nazwa Zwięzły opis

Międzynarodowy IAEA (przy
współpracy EC,

FAO, ILO,
NEA, PAHO,
UNEP oraz

WHO

Radiation
Protection and

Safety of
Radiation
Sources:

International
Basic Safety
Standards

Ustala zakres oraz dziedziny
ochrony radiologicznej

Międzynarodowy ICRU ICRU Report Ustala wielkości i jednostki
wykorzystywane z ochronie
radiologicznej oraz metody
pomiarów dozymetrycznych

Międzynarodowy ICRP ICRP
Publication

Praktyczne dane
wykorzystywane w ochronie

radiologicznej
Międzynarodowy ISO Normy ISO Ujednolicone standardy

wykorzystywane w
prowadzeniu kontroli dawek,

wzorcowania przyrządów
dozymetrycznych

Europejski CEU Dyrektywy Ustanawiają podstawowe
normy bezpieczeństwa w celu
ochrony przed zagrożeniami
wynikającymi z narażenia na

działanie promieniowania
jonizującego

Europejski EC Raporty -
Radiation
Protection

Wyniki prac komisji
specjalistycznych w

strukturach unijnych
pracujących w dziedzinie
ochrony radiologicznej

Krajowy Kancelaria
Rady

Ministrów

Ustawy, Rozpo-
rządzenia

Implementacja
międzynarodowych wymagań

ochrony radiologicznej do
prawa polskiego

Krajowy PKN Normy krajowe Przekłady norm i standardów
międzynarodowych na grunt

krajowy
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nostki organizacyjnej. Kierownik ten jest również odpowiedzialny, w świetle przepisów
prawa polskiego, za przeprowadzenie kategoryzacji pracowników, prowadzenie oceny
narażenia pracowników oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Funkcja inspekto-
ra ochrony radiologicznej sprowadza się do nadzoru nad prawidłowością prowadzonej
kontroli narażenia oraz wspomaganie kierownika jednostki wiedzą z zakresu ochrony
radiologicznej. W zależności od stopnia narażenia pracowników pracujących ze źródłem
promieniowania, przeprowadza się ich kategoryzację. Do kategorii typu A kwalifikuje
się osoby, które w ciągu roku mogą otrzymać dawkę efektywną wyższą niż 6 mSv.
Do kategorii typu B zaliczane są osoby, które w ciągu roku mogą otrzymać dawkę
efektywną powyżej 1 mSv, lecz nie przekraczającą 6 mSv. Kategoryzacja powinna
być dokonana na podstawie przeprowadzonej oceny narażenia. Ocena ta musi być
podparta wynikami pomiarów dozymetrycznych w miejscu narażenia. Bieżąca kontrola
narażenia dokonywana jest, dla pracowników kategorii A - na podstawie dozymetrii
indywidualnej, a dla pracowników typu B może być ona realizowana na podstawie
oszacowania poprzedzonego pomiarami w środowisku pracy. Pomiary środowiskowe
jednak nie mogą być prowadzone rzadziej niż raz na 3 miesiące. Bez względu na kate-
gorię narażenia roczne dawki efektywne lub równoważne nie mogą przekroczyć limitów
ustalonych wymaganiami prawa, które podano w Tabeli 2.5. Dodatkowo polskie prawo
przewiduje ustalenie użytkowego rocznego limitu dawki, deklarowanego we wniosku
o wydanie zezwolenia. Ustanowienie limitu użytkowego jest odzwierciedleniem tzw.
zasady ALARA (z ang. As Low As Reasonably Achievable). Zasada skłania podmioty
do podjęcia racjonalnych starań w kierunku obniżenia narażenia personelu.
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Tabela 2.4 Wykaz niektórych Rozporządzeń Rady Ministrów do prawa atomowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie: Numer Dziennika
Ustaw

stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz

inspektorów ochrony radiologicznej

Dz. U. z 2012 r. poz.
1022

rejestracji dawek indywidualnych Dz. U. nr 131, poz. 913
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami

promieniowania jonizującego
Dz. U. nr 140, poz. 994

planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń
radiacyjnych

Dz. U. nr 20, poz. 169

dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz. U. nr 20, poz. 168
wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego Dz. U. nr 239, poz. 2032

dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności

związanej z narażeniem na działanie promieniowania
jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej

działalności

Dz. U. nr 220, poz. 1851

Tabela 2.5 Wartości rocznych limitów dawek na podstawie [6].

Wielkość radiologiczna Limit roczny
Osoby zawodowo narażone Osoby z ogółu ludności

Dawka efektywna 20 mSv 1 mSv
Dawka równoważna dla:

Soczewek oka 20 mSv 15 mSv
Skóry 500 mSv 50 mSv

Kończyn 500 mSv -



Rozdział 3

Stan ochrony radiologicznej w
otoczeniu układu PF-1000

3.1 Stan prawny

Układ eksperymentalny PF-1000 ze względu na jego nietypowość, z prawnego punktu
widzenia zakwalifikowany został jako akcelerator. Z tego powodu konieczne było uzy-
skanie zezwolenia z Państwowej Agencji Atomistyki na jego użytkowanie. Zezwolenie
takie wydane zostało dnia 25 lipca 2005r. Pracowników zakwalifikowano do kategorii
narażenia typu B co skutkuje ustaleniem rocznego limitu dawki efektywnej na 6 mSv.
Dodatkowo we wniosku złożonym do PAA zadeklarowany został użytkowy roczny
limit dawki na poziomie 2 mSv. Ustalone zostały również podstawowe zasady ochrony
radiologicznej dotyczące użytkowania tego układu. Personel uczestniczący w ekspery-
mencie, podczas każdego wyładowania, może przebywać wyłącznie w dwóch strefach:
w sterowni od strony kolektora oraz klatce osłonnej od strony włazu. W celu spełnienia
postanowień zezwolenia układ wyposażony został w system osłon radiologicznych.

3.2 System osłon radiologicznych

Pierwszą warstwą osłaniającą źródło promieniowania, za które przyjmuje się kolumnę
plazmową, jest ściana komory próżniowej układu PF-1000. Komora wykonana jest ze
stali nierdzewnej typu 1H18N9T (ρ = 7,9 g cm−3). Jak widać na rys. 3.1, komora posiada
niejednorodną powierzchnię, ale bardzo dobrym przybliżeniem jest przyjęcie jednolitej
grubości ściany wynoszącej 1 cm. Warstwa ta stanowi dobrą osłonę dla promieniowania
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elektromagnetycznego o energii poniżej 70 keV. Przy tej energii, warstwę stali o grubości
1 cm pokona zaledwie około 0,2 % fotonów z wiązki padającej.

Rys. 3.1 Komora wyładowcza układu eksperymentalnego PF-1000.

W otoczeniu układu eksperymentalnego PF-1000 stosuje się system ruchomych osłon
przed promieniowaniem. Osłona ruchoma posiada wymiary: 200 cm x 100 cm x 20 cm.
W przekroju, osłona składa się z warstwy parafinowej o grubości około 20 cm, osłoniętej
z dwóch stron, trapezową płytą stalową o grubości 0,5 mm. Zastosowana w osłonie
parafina została dodatkowo wzbogacona boraksem, który stanowi około 18 % masy.
Zastosowanie boraksu miało na celu zwiększenie pochłaniania neutronów termicznych
(całkowity przekrój czynny na reakcje neutronów o energii 1 meV z jądrami boru,
stanowiącego główny składnik boraksu, wynosi 3750 b). W celu wzmocnienia warstwy
parafinowej, w jej środku zatopiona została siatka z tworzywa sztucznego. W trakcie
prac eksperymentalnych badacze przebywać mogą wyłącznie w dwóch strefach na
terenie hali eksperymentalnej. Pierwszym miejscem jest sterownia, umiejscowiona
od strony kolektora układu PF-1000. Środek geometryczny sterowni oddalony jest
o około 11 m od punktu tworzenia się kolumny plazmowej, traktowanej jako źródło
emisji promieniowania. Przyjmuje się że ściany sterowni, pod kątem ochrony przed
promieniowaniem, są równoważne 3 mm stali nierdzewnej. Istotniejszym elementem
osłonnym sterowni jest zestaw osłon ruchomych ustawionych bezpośrednio przy ścianie
sterowni, od strony układu PF-1000 (patrz rys. 3.2). Do zestawu wchodzi 8 osłon, które
całkowicie chronią sterownię przed wiązką promieniowania emitowanego bezpośrednio
ze źródła.

Drugim dopuszczalnym miejscem przebywania personelu w trakcie eksperymentów,
jest klatka ustawiona od strony włazu komory. Środek geometryczny klatki znajduje się
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Rys. 3.2 Zestaw osłon ruchomych ustawionych przed sterownią.

w odległości około 7 m od kolumny plazmowej. Podobnie jak sterownia, klatka została
osłonięta osłonami ruchomymi, oddzielającymi ją od źródła emisji (patrz rys. 3.3).

Rys. 3.3 Zestaw osłon ruchomych ustawionych przed klatką osłonną.

Hala eksperymentalna, w której znajduje się układ PF-1000, oddzielona jest od
pozostałej części budynku Instytutu ścianami żelbetowymi o grubości około 0,5 m.
W bezpośrednim sąsiedztwie hali eksperymentalnej znajduje się jedno pomieszczenie,
w którym mogą przebywać osoby. Umiejscowione jest ono na wysokości sterowni za
ścianą żelbetową. Środek geometryczny pomieszczenia oddalony jest o około 14 m od
miejsca powstawania kolumny plazmowej.



Rozdział 4

Zadania stojące przed ochroną
radiologiczną w otoczeniu układu
PF-1000

4.1 Obecny stan wiedzy z zakresu tematyki
rozprawy

Dostępność materiałów na temat oceny narażenia radiologicznego w otoczeniu układów
fuzyjnych typu Plasma-Focus jest bardzo ograniczona. Przegląd literatury w tej tema-
tyce doprowadził wyłącznie do znalezienia kilku publikacji poświęconych badaniom
narażenia osób (lub samej oceny mocy dawki) w otoczeniu takich układów plazmowych.

Jedną z dostępnych jest praca Moo [19]. Autor pracy badał wartości mocy dawki w
otoczeniu małego układu typu Plasma-Focus [20] przy użyciu klisz fotometrycznych
umieszczonych w sześciu punktach referencyjnych. Maksymalna emisja neutronów bada-
nego układu wynosiła 108 n/wyładowanie, gazem roboczym był deuter pod ciśnieniem
3 torr, energia układu wynosiła 3 kJ zaś napięcie wyładowania 15 kV. Ekspozycja
detektorów trwała 3 miesiące, podczas których zrealizowanych zostało 470 wyładowań.
Następnie na tej podstawie obliczona została wartość średnia mocy równoważnika
dawki na jedno wyładowanie. Z pracy wyodrębnić można dwa główne wnioski: (1)
roczne dawki otrzymywane przez osoby obsługujące urządzenie są poniżej limitów
dla ludności, przy przebywaniu tych osób w odległości przynajmniej 2 m od ukła-
du, (2) energia efektywna promieniowania X wewnątrz komory oszacowana została
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na 40 keV, zaś na zewnątrz komory na 80 keV. Pokazuje to że znaczna część nisko-
energetycznego promieniowania elektromagnetycznego zostaje pochłonięta w ścianach
komory próżniowej.

Najnowsza, współautorska praca Castillo-Mejía [21] omawia pomiary dozymetrycz-
ne w otoczeniu układu typu Plasma-Focus. Badania z wykorzystaniem detektorów
termoluminescencyjnych przeprowadzone zostały w otoczeniu układu o energii 4,8 kJ,
napięciu wyładowania 37 kV, ciśnieniu gazu deuterowego wynoszącym 2,7 tor oraz
emisji neutronów 5,3 × 108 n/wyładowanie. Pomiary dawki od składowej fotonowej i
neutronowej wykonane zostały w pięciu punktach referencyjnych. Wyniki wyrażone
jako równoważnik dawki (gamma + neutrony) mieściły się w granicach od 10 do
19 µSv/wyładowanie w zależności od odległości od układu. W pracy jednak braku-
je informacji o osłonach umieszczonych pomiędzy źródłem i detektorami. Na temat
aktywacji elementów konstrukcyjnych układów typu Plasma-Focus brak jest pozycji
literaturowych, które można by przyjąć za odnośniki. Istnieje natomiast wiele prac
poświęconych problemowi aktywacji elementów konstrukcyjnych układów fuzyjnych
typu Tokamak [22–24]. Wszystkie te prace dowodzą, że stopień aktywacji neutronowej
elementów konstrukcyjnych układów fuzyjnych jest wystarczający aby przekładał się
na wzrost mocy dawki promieniowania gamma w otoczeniu tych układów.

4.2 Trudności w realizacji ochrony radiologicznej

Przeprowadzenie dokładnej oceny narażenia w otoczeniu układu typu Plasma-Focus
wiąże się z koniecznością pokonania szeregu trudności. Po pierwsze czas trwania ekspo-
zycji (emisji promieniowania) z układu jest rzędu kilkunastu-kilkuset ns. Ze względu na
konstrukcję większości aktywnych przyrządów dozymetrycznych, pomiary tak krótkich,
pojedynczych impulsów, wymagają specjalnego podejścia oraz dość skomplikowanego
procesu kalibracji instrumentów pomiarowych. Po drugie, nie jest praktycznie możliwe
przeprowadzenie dokładnych pomiarów widm energetycznych zarówno promieniowania
fotonowego jak i neutronowego w otoczeniu układu. Jedyną, dotychczas stosowaną
metodą określania widm energetycznych neutronów, dającą prawdopodobne wyniki,
są symulacje z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Widmo energetyczne promie-
niowania elektromagnetycznego w otoczeniu układu PF-1000 nie zostało do tej pory
określone. Istnieją jedynie metody progowe, wykorzystujące detektory z odpowiednimi
filtrami absorpcyjnymi, które służą do określania stosunku miękkiego promieniowania X
do twardego promieniowania X, emitowanego podczas badanych wyładowań, przy czym
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za miękkie promieniowanie przyjmuje się składową o energii do 15 keV [25]. Dodatkowo
istnieją dowody eksperymentalne na obecność w widmie energetycznym promieniowania
elektromagnetycznego fotonów o energii rzędu kilku MeV [26]. Trzecim problemem,
który wyklucza możliwość zastosowania uproszczonych procedur szacowania dawki,
standardowo wykorzystywanych w ochronie radiologicznej, jest skomplikowana kon-
strukcja układu oraz rozmieszczenie aparatury w otoczeniu komory eksperymentalnej.
Opisana sytuacja nie pozwala na zastosowanie, klasycznie stosowanych w ochronie
radiologicznej uproszczeń systemu osłon oraz sprowadzanie źródła do punktowego.

Wszystkie powyżej wymienione niedogodności sprawiają, że temat ochrony
radiologicznej w otoczeniu układu eksperymentalnego PF-1000 nie jest trywialny. Nie
powoduje to jednak, że może on być pominięty, zarówno z punktu widzenia wymagań
prawnych i bezpieczeństwa osób uczestniczących w badaniach, jak i ze względów
poznawczych.

4.3 Uzasadnienie i sformułowanie tezy pracy

Opisany wyżej brak informacji na temat narażenia radiologicznego osób uczestniczących
w pracach eksperymentalnych na układzie typu Plasma-Focus skłonił autora do podję-
cia badań w tym zakresie. Podstawowym celem rozprawy jest opracowanie metodyki
kalibracji przyrządów i interpretacji ich wskazań, w oparciu o wiedzę z zakresu fizyki
oddziaływania impulsowych pól promieniowania mieszanego z detektorami promienio-
wania gamma i neutronowego, przy długościach impulsu i wartościach mocy dawki
charakterystycznych dla układu PF-1000. Osiągnięcie tego celu wymaga wykonania
szeregu szczegółowych zadań badawczych, wymienionych w Rozdziale 3.4.

Na podstawie opisanych wyżej spostrzeżeń oraz po zapoznaniu się z charakterem
prowadzonych na układzie PF-1000 prac badawczych autor sformułował następującą
tezę:

"Przy odpowiednim doborze przyrządów dozymetrycznych oraz dosto-
sowaniu metodyki ich kalibracji oraz interpretacji wyników do specyfiki
pól promieniowania w otoczeniu układu PF-1000, można ocenić narażenie
osób uczestniczących w badaniach fuzyjnych na tym układzie, z dokładno-
ścią spełniającą wymagania ochrony radiologicznej"
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4.4 Sformułowanie szczegółowych zadań badawczych

W celu udowodnienia sformułowanej wyżej tezy autor zaplanował wykonanie następu-
jących badań:

1. Oszacowanie średniej efektywnej energii promieniowania elektromagnetycznego
opuszczającego komorę próżniową układu PF-1000 za pomocą termolumine-
scencyjnych detektorów pasywnych przesłoniętych filtrami ołowianymi o różnej
grubości.

2. Określenie dawki na terenie hali eksperymentalnej układu PF-1000 metodą
pasywną z wykorzystaniem wysokoczułych detektorów termoluminescencyjnych
typu MCP-N.

3. Wyznaczenie dawki od promieniowania elektromagnetycznego w czterech ustalo-
nych miejscach przebywania personelu w trakcie wyładowań za pomocą wysoko-
czułej komory jonizacyjnej typu RSS-131.

4. Wyznaczenie dawki od neutronów w czterech ustalonych miejscach przebywania
personelu w trakcie wyładowań za pomocą przyrządu Berthold z sondą LB6411.

5. Przeprowadzenie symulacji widm energetycznych neutronów w punktach rejestra-
cji składowej neutronowej przyrządem Berthold.

6. Przeprowadzenie obliczeń aktywności radionuklidów powstających w trakcie
oddziaływania neutronów z materiałem konstrukcyjnym komory próżniowej.
Należy przeprowadzić selekcję reakcji jądrowych, które mogą zajść. Należy zbadać
skład stali użytej do budowy komory próżniowej oraz przeprowadzić symulację
widma energetycznego neutronów padających na powierzchnię ściany komory.



Rozdział 5

PF-1000 jako źródło narażenia
radiologicznego

5.1 Układ eksperymentalny typu Plasma-Focus

W trakcie eksperymentów fuzyjnych gaz roboczy (deuter) zostaje całkowicie zjonizowa-
ny i powstaje gorąca plazma deuterowa. Spowodowane jest to wymogiem dostarczenia
atomom dostatecznie wysokiej energii, aby mogło dojść do reakcji syntezy. Energia
ta zawsze przekracza energię jonizacji wykorzystywanego gazu roboczego. Naturalne
jest więc że, mówiąc o fuzyjnych układach eksperymentalnych mamy na myśli urządze-
nia plazmowe. Badania nad zjawiskiem fuzji jądrowej ukształtowały trzy zasadnicze
kierunki pod względem wykorzystywanych układów eksperymentalnych. Jeden z nich
obejmuje układy typu Plasma-Focus, w których reakcja syntezy jest następstwem
przebicia wysokonapięciowego w gazie roboczym, zazwyczaj deuterze lub mieszaninie
deuterowo-trytowej. Drugi kierunek obejmuje toroidalne pułapki magnetyczne (toka-
maki), traktowane często jako pierwowzory przyszłych reaktorów energetycznych, w
których fuzja realizowana jest w plazmie o dużej objętości, a materia plazmowa utrzy-
mywana jest w obszarze odpowiednio zaprojektowanego pola magnetycznego. Trzeci
kierunek obejmuje układy z utrzymywaniem inercyjnym (bezwładnościowym) plazmy
wytwarzanej np. za pomocą intensywnych wiązek laserowych. Odnośnie badań układów
PF powstały dwie koncepcje budowy: pierwsza zaproponowana przez Filipova [27],
a druga przez Mathera [28]. Podstawą do ich realizacji były wcześniejsze rozważania
Benneta [29], który określił teoretyczne warunki w jakich możliwe jest utrzymanie
w czasie kolumny plazmowej o stałym promieniu. Założył on, iż stabilność kolumny
plazmowej może zostać zrealizowana na skutek równoważenia się dwóch sił: ciśnienia
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kinetycznego gazu plazmowego (jako siły rozprężającej) oraz siły elektromagnetycznej
powstałej w wyniku przepływu ładunku elektrycznego przez kolumnę plazmową (siła
ściskająca). Wynikiem było sformułowanie zależności charakteryzującej stan plazmy:

I2
pinch = 4 · c2 · n · t (5.1)

gdzie I2
pinch jest natężeniem prądu płynącego przez kolumnę plazmową, n określa liniową

gęstość jonów w kolumnie, a t oznacza temperaturę plazmy.
Układ eksperymentalny typu PF podzielić można na dwa zasadnicze podzespoły:

1 - bank kondensatorów niezbędny do wytworzenia silnych impulsów prądowych przy
napięciu ładowania rzędu dziesiątek kV; oraz 2 - komorę eksperymentalną z systemem
elektrod, które stanowią główny element układu. Elektroda centralna, najczęściej peł-
niąca rolę anody, umieszczona w osi komory i otoczona jest koncentrycznie elektrodą
zewnętrzną (katodą), którą może stanowić grubościenna rura lub system rozmieszczo-
nych symetrycznie cienkich prętów (rurek). Obie elektrody odseparowane są od siebie
odpowiednim izolatorem, jak pokazano na rys. 5.1.

Rys. 5.1 Schemat elektrod w układzie Plasma-Focus z zaznaczonymi etapami for-
mowania kolumny plazmowej. 1 - przebicie wysokonapięciowe w gazie roboczym, 2
- akceleracja poosiowa warstwy plazmowej, 3 - uformowanie kolumny plazmowe w
wyniku kompresji radialnej.

W trakcie eksperymentów komora wypełniona jest gazem roboczym, zazwyczaj
deuterem, mieszaniną deuterowo-trytową, neonem lub wodorem o niskim ciśnieniu,
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(zwykle rzędu kilku mbar). Po przyłożeniu do elektrod wysokiego napięcia następuje
przebicie elektryczne w przestrzeni nad izolatorem. Zostaje przy tym uformowana
warstwa plazmowa (nazywana często warstwą prądową), przez którą przepływa główna
część prądu wyładowania. Siła magnetyczna działająca na warstwę plazmową, przy-
spiesza ją w kierunku osi elektrod. Warstwa plazmowa, po osiągnięciu końca elektrod
doznaje radialnej siły ściskającej formując kolumnę gęstej i wysokotemperaturowej
plazmy (tzw. kolumnę pinchu). Proces wyładowania w układzie typu PF podzielić
więc możemy na trzy etapy: przebicie wysokonapięciowe w gazie roboczym, akcelerację
poosiową oraz kompresję radialną warstwy plazmowej.

5.1.1 Faza przebicia wysokonapięciowego

W momencie przyłożenia wysokiego napięcia do elektrod układu, następuje przebicie
elektryczne w gazie roboczym. Początkowo rozwija się ono przy powierzchni izolatora
od elektrody wewnętrznej, osiągając następnie krańcową część elektrody zewnętrznej.
Przebicie ma charakter wielopunktowy, symetryczny względem elektrody wewnętrznej,
w wyniku czego zostaje utworzona struktura złożona z kilkunastu lub kilkudziesięciu
pojedynczych kanałów (włókien) prądowych. Każdy z powstałych kanałów prądowych,
zawiera gęstą plazmę, przez którą przepływa prąd o natężeniu I. Powstałą strukturę
plazmową należy więc traktować jako zespół przewodników z prądem, wytwarzających
pole magnetyczne o indukcji B, powiązane z natężeniem prądu zgodnie z równaniem
Maxwella: ∮

Bdl = µ0 · I (5.2)

gdzie dl oznacza nieskończenie krótki wycinek długości warstwy plazmowej, µ0 oznacza
przenikalność magnetyczną próżni, I oznacza natężenie prądu przepływający przez
warstwę plazmową.

Linie powstałego azymutalnego pola magnetycznego obiegają powierzchnie nad
izolatorem. W rezultacie pojawia się siła elektromagnetyczna przyłożona do włókien
plazmowych o zwrocie skierowanym w kierunku elektrody zewnętrznej. W wyniku
oddziaływania tej siły włókna plazmowe zostają wypchnięte w kierunku od osi układu.
Często fazę tą określa się mianem "odwrotnego ściskania" (z ang. inverse pinch) [30].
W momencie osiągnięcia przez włókna powierzchni elektrody zewnętrznej zostaje
utworzona jednolita warstwa plazmowa, a wyładowanie przechodzi do kolejnej fazy -
akceleracji poosiowej.
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5.1.2 Faza akceleracji poosiowej

W momencie utworzenia jednolitej powłoki plazmowej siła elektromagnetyczna na
nią działająca, posiada zwrot równoległy do osi układu. Powłoka plazmowa doznaje
przyspieszenia w kierunku końca elektrod. Wektor natężenia prądu płynącego przez
warstwę posiada dwie składowe, radialną Ir oraz osiową Iz. Za przyspieszenie warstwy
wzdłuż osi układu odpowiedzialna jest składowa osiowa. Siła przyspieszająca wynika z
iloczynu wektorowego składowej osiowej wektora prądu płynącego przez powłokę oraz
pola magnetycznego wytworzonego przez ten prąd:

(−→Iz ×
−→
B )z (5.3)

Przyspieszająca siła równoległa do osi układu nie ma jednolitego rozkładu wzdłuż
r- promienia układu. Zależy ona od odległości od osi jak 1/r. Fakt ten powoduje, że
warstwa plazmowa doznaje różnego przyspieszenia w zależności od odległości danego
elementu warstwy od osi układu. Następuje pewne rozciągnięcie warstwy plazmowej
wzdłuż osi elektrod. Po dotarciu tej warstwy do końca anody układ przechodzi do
trzeciej fazy - fazy utworzenia kolumny plazmowej

5.1.3 Faza tworzenia kolumny plazmowej

Trzecią fazę stanowi zjawisko gwałtownego zaciśnięcia warstwy plazmowej w kierunku
radialnym (do osi układu). W wyniku tej kompresji warstwa ta gromadzi dużą energię.
Następuje kompresja gazu i utworzenie kolumny plazmowej na osi układu, w obszarze o
długości kilkunastu mm od końcowej powierzchni anody. Ponieważ nie jest zachowana
równowaga pomiędzy kompresją osiową oraz radialną, z regionu kompresji wyrzucana
jest część gazu, zgromadzonego podczas procesu akceleracji osiowej. W centralnej części
regionu kompresji, uformowana zostaje kolumna gęstej plazmy (z ang. plasma pinch).
Szacuje się, że kolumna pinchu zawiera około 10 % gazu, który początkowo został
zgromadzony w rejonie kompresji. Faza końcowej kompresji radialnej trwa od dziesiątek
do kilkuset nanosekund. Po tym czasie następuję całkowity rozpad kolumny plazmowej
w wyniku różnych niestabilności magnetohydrodynamicznych i elektrycznych.



5.2 Emisja promieniowania jonizującego z układu typu Plasma-Focus 36

5.2 Emisja promieniowania jonizującego z układu
typu Plasma-Focus

W trakcie badań fuzyjnych rodzaj promieniowania, jego energia oraz czas emisji zależą
ściśle od konstrukcji układu eksperymentalnego oraz rodzaju i ciśnienia gazu robocze-
go. W kontekście ochrony radiologicznej, racjonalne jest podzielenie zagadnienia na
dwa zagadnienia. Pierwszy problem dotyczy emisji promieniowania natychmiastowego
emitowanego w czasie przeprowadzania eksperymentu. Drugi problem dotyczy okresu
pomiędzy partykularnymi eksperymentami i obejmuje swym zasięgiem emisję wtórnego
promieniowania elektromagnetycznego, które wynika z procesu aktywacji neutronowej
elementów konstrukcyjnych układu eksperymentalnego.

5.2.1 Promieniowanie pierwotne

Emisja pierwotnego promieniowania jonizującego w układzie fuzyjnym rozpoczyna się
w momencie inicjacji procesu formowania materii plazmowej. W wypadku układów
typu PF jest to moment wysokonapięciowego przebicia w gazie roboczym.

5.2.1.1 Emisja neutronów

Początkowo zakładano, że emisja neutronów z reakcji D − D lub D − T ma podłoże
wyłącznie w mechanizmie termojądrowym. Zgodnie z założeniami Benneta temperatura
plazmy związana jest z liniową gęstością jonów w kolumnie plazmowej zależnością:

T = I2

4 · c2 · N
(5.4)

Można więc obliczyć, że przy natężeniu prądu rzędu 106 A oraz liniowej gęstości
jonów w kolumnie rzędu 1017 cm−3 temperatura gazu deuterowego może osiągnąć
wartość 10 keV, czyli wystarczającą do zajścia reakcji syntezy. Pomimo wielu prac
eksperymentalnych [31–33] mających na celu jednoznaczne wyjaśnienie zjawiska emisji
neutronów w układzie typu Z-pinch zagadnienie to jest w dalszym ciągu dyskutowane
[34–37]. Bez względu na charakter zjawisk rządzących emisją neutronów, na podsta-
wie przeprowadzonych badań, można wnioskować o zależności pomiędzy całkowitym
natężeniem prądu przepływającego przez warstwę plazmową, powstającą w trakcie
wyładowania a całkowitą emisją neutronów, Yn. Zależność ta nazywana jest prawem
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skalowania. Dla układu PF-1000 przyjmuje ono postać [38]:

Yn ∼ I3,3 (5.5)

Istnieje wiele prac poświęconych badaniom rozkładu energetycznego oraz kątowego
neutronów emitowanych z układów typu PF, np. [39–42]. Udowodniono, że rozkład
energetyczny neutronów zależy silnie od kierunku względem osi układu, co związane jest
z mechanizmem oddziaływań wiązka-tarcza (z ang. beam-target). Energia około 70 %
neutronów pojawiających się w otoczeniu układu PF-1000 zawiera się w granicach od 2,2
MeV do 3,0 MeV. Pozostałą część widma energetycznego zajmują neutrony o energiach
poniżej 2,2 MeV, aż do energii neutronów termicznych. Anizotropia w rozkładzie
kątowym neutronów związana z mechanizmem beam-target uwidacznia się przez
występowanie uprzywilejowanego kierunku emisji neutronów. Badania przeprowadzone
z zastosowaniem SSNTD [39] pokazują istnienie maksimum natężenia promieniowania
neutronowego wzdłuż osi układu.

5.2.1.2 Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Podczas prac eksperymentalnych z wykorzystaniem układu PF-1000, emitowane są
impulsy promieniowania elektromagnetycznego o szerokim widmie energetycznym. Do-
kładne widmo fotonów nie zostało dotychczas dobrze określone. W wypadku układu
PF-1000 przyjmuje się, że jest on źródłem promieniowania X w zakresie energii od 1
eV do 1 MeV [43]. Emisja promieniowanie elektromagnetycznego w trakcie wyładowań
w układzie PF-1000 ma przyczynę w dwóch zjawiskach. Z tego względu, opisując
widmo energetyczne promieniowania X, często rozróżnia się dwie składowe. Miękkie
promieniowanie Xm o energii rzędu kilku keV oraz twarde promieniowanie Xt o energii
fotonów powyżej 20 keV. Jako przyczynę emisji składowej miękkiego promieniowania
X uznaje się zjawisko termicznego promieniowania z obszaru kolumny plazmowej.
Składowa twardego promieniowania X wynika z oddziaływania cząstek, naładowanych
przyspieszanych w trakcie wyładowania, z materią plazmową oraz elementami kon-
strukcyjnymi układu, a w szczególności z anodą. Jest więc to głównie promieniowanie
hamowania (Bremsstrahlung) elektronów, protonów i deuteronów, przy czym główny
przyczynek pochodzi od elektronów. Emisja promieniowania fotonowego ma charakter
anizotropowy.
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5.2.1.3 Emisja elektronów oraz jonów

W fazie kompresji warstwy plazmowej dochodzi także do emisji intensywnych strumieni
elektronów oraz jonów. Powstają one w wyniku jonizacji gazu roboczego zgromadzonego
w rejonie kompresji. Ściskające pole magnetyczne wyładowania, powodujące kompresję
plazmy, jest powiązane z polem elektrycznym oddziałującym na naładowane cząstki.
W wyniku oddziaływania tego pola na elektrony oraz jony zostają one przyspieszane w
dwóch przeciwbieżnych kierunkach. Elektrony doznają siły przyspieszającej skierowanej
w stronę anody, jony zaś w kierunku "od anody", tj wzdłuż osi układu. Badania wyka-
zały, że energie przyspieszonych elektronów, podobnie jaki i pierwotnych deuteronów,
przekraczają 800 keV [44].

5.2.2 Promieniowanie wtórne

Podczas eksperymentów plazmowych dochodzi do emisji intensywnych strumieni neutro-
nów. Neutrony te opuszczają obszar reakcji, unosząc ze sobą nabytą energie kinetyczną.
Będąc cząstkami nie naładowanymi, przemieszczają się na duże odległości. Zanim osią-
gną stan równowagi z otoczeniem i rozpadną się oddziaływują z jądrami napotkanych
pierwiastków. Neutrony natychmiastowe, opuszczające obszar kolumny pinchu stają się
źródłem licznych reakcji jądrowych, których produkty pozostają wzbudzone w okresie
znacznie dłuższym, niż sam czas życia neutronów swobodnych. Sam proces, określany
jako aktywacja neutronowa, stanowi podstawę do rozpatrywania układu PF-1000 jako
źródło opóźnionego promieniowania gamma (z ang. delay gamma) [45, 46]. Neutrony
opuszczające miejsca ich generacji, oddziałują z kolumną plazmową i otaczającymi ją
gazem oraz strukturami układu eksperymentalnego. Wynikiem tych oddziaływań są
reakcje rozproszeń elastycznych i nieelastycznych oraz reakcje jądrowe. To z kolei pro-
wadzi do zmiany charakteru widma energetycznego neutronów. W wyniku tego, widmo
neutronów, które docierają do ścian komory próżniowej, zostaje wzbogacone o neutrony
spowolnione. Wzrost liczby neutronów o energiach pośrednich oraz termicznych pro-
wadzi do wzrostu ilości reakcji jądrowych i wzrostu prawdopodobieństwa zachodzenia
niektórych z nich. Wysokoenergetyczne neutrony pierwotne wywołują reakcje progowe,
podczas gdy neutrony spowolnione ulegają głównie reakcjom wychwytu radiacyjnego.
Przekroje czynne na reakcje bezprogowe są zazwyczaj dużo większe niż na reakcje pro-
gowe i do tego charakteryzują się licznymi rezonansami. Produkty obu rodzajów reakcji
jądrowych pozostają wzbudzone przez różny okres czasu. Produkty wybranych reakcji
jądrowych emitują promieniowanie natychmiastowe (z ang. prompt radiation). Izotopy
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promieniotwórcze, których de-ekscytacja odbywa się na drodze emisji promieniowania
opóźnionego, mają znaczenie zarówno w czasie kampanii eksperymentalnej, zaraz po
wyładowaniu, jak i w czasie przerw między kampaniami (z ang. shut down) oraz w
czasie likwidacji (z ang. decommissioning) urządzenia fuzyjnego.



Rozdział 6

Opracowanie metodyki oceny
narażenia radiologicznego w
otoczeniu układu PF-1000

Charakter narażenia radiologicznego, w szczególności czas trwania emisji promienio-
wania, uniemożliwia wykorzystanie standardowych przyrządów dozymetrycznych w
sposób bezpośredni. W celu przeprowadzenia oceny narażenia w otoczeniu układu
PF-1000 opracowane zostały rozszerzone metody pomiarów dozymetrycznych z wyko-
rzystaniem detektorów pasywnych i aktywnych. Wpływ promieniowania pierwotnego
oszacowany został na podstawie analizy aktywności radioizotopów generowanych w
materiale komory próżniowej rozważanego układu eksperymentalnego. Dla każdej z
metod określony został budżet niepewności umożliwiający przeprowadzenie analizy
niepewności wykonanego oszacowania narażenia.

6.1 Pasywna metoda termoluminescencyjna

W ramach pomiarów dozymetrycznych za pomocą pasywnych detektorów termo-
luminescencyjnych(TLD), wykonane zostały dwie serie pomiarowe. Pierwsza seria
ukierunkowany był na badanie średniej energii efektywnej promieniowania fotonowego
na zewnątrz komory eksperymentalnej. Pomiary drugiej serii miały na celu monitoring
wzrostu poziomu składowej promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu układu
w trakcie prowadzonych eksperymentów. Detektory w zależności od przeznaczenia
umieszczane były w różnych dawkomierzach i pod różnymi warstwami filtrów. W
zależności od serii różny był również proces analizy krzywych wyświecania detektorów.
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Tabela 6.1 Podstawowe własności detektorów termoluminescencyjnych typu MCP-N.

Cecha Wartość
Efektywna liczba atomowa 8,2

Gęstość [g cm−3] 2,5
Długość fali emitowanego światła [nm] 385
Temperatura emisji głównego piku [°C] 210

Tło własne [nGy] 100
Limit detekcji [nGy] 50

Zakres liniowości odpowiedzi dawki [Gy] 10−6 ÷ 10
Powtarzalność odczytu < 2 %

Charakterystyka energetyczna w zakresie energii od 30 keV do 1,3 MeV < 20 %
Jednorodność detektorów < 5 %

6.1.1 Charakterystyka TLD oraz proces ich odczytu

We wszystkich pomiarach wykorzystywane były detektory TL typu MCP-N wypro-
dukowane przez RADCARD TLD Dosemeters (Polska), przedstawione na rys. 6.1.
Detektory te wykonano z fluorku litu domieszkowanego atomami miedzi, magnezu

Rys. 6.1 Detektory termoluminescencyjne typu MCP-N.

oraz fosforu (LiF: Mg, Cu, P) [47]. Do produkcji detektorów użyty został lit o natu-
ralnym składzie izotopowym, zawiera on 7,59% 6Li oraz 92,41% 7Li. Detektory mają
kształt pastylek o średnicy 4,5 mm i grubości 0,5 mm. Dane techniczne podane przez
producenta przedstawia Tabela 6.1.

Zgodnie z zaleceniami producenta detektory przed użyciem powinny zostać poddane
wygrzaniu w temperaturze 240°C przez 10 minut, po czym powinny zostać gwałtownie
ostudzone do temperatury pokojowej. Detektory wygrzewane były w piecu produkcji
PTW-Freiburg (Physikalisch Technische Werkstätten), zaprojektowanym do tych celów.
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Odczyty detektorów prowadzone były w automatycznym czytniku typu RE-2000
produkcji firmy RADOS przedstawionym na rys. 6.2.

Rys. 6.2 Automatyczny czytnik TLD.

Czytnik ten umożliwia wyłącznie odczyt stałotemperaturowy. Oznacza to że detek-
tor wprowadzony do komory pomiarowej czytnika, utrzymywany był w temperaturze o
określonej wartości przez cały czas trwania odczytu. Odczyt pojedynczego detektora
trwał 30 s, a temperatura odczytu wynosiła 250°C. Grzanie pastylek odbywało się za
pośrednictwem gazu roboczego, którym był azot. Informacją uzyskiwaną podczas odczy-
tu TLD były krzywe wyświecania, czyli zależność intensywności światła luminescencji
od czasu trwania odczytu. Informacją podlegającą analizie było pole powierzchni pod
ustaloną częścią krzywej wyświecania.

W pierwszej serii pomiarowej użyta została konfiguracja "I" dawkomierza. W konfi-
guracji tej dawkomierz składał się z plastikowej (PL) obudowy zewnętrznej o grubości
3 mm lub 0,1 mm (dla jednej z pozycji), warstwy polietylenu (PE) o grubości 1,2 mm
oraz dwóch filtrów ołowianych (Pb) o grubościach 0,3 oraz 0,6 mm, patrz rys. 6.3. W
konfiguracji "II" detektory umieszczone były w obudowach plastikowych wyposażonych
w filtr Al o grubości 1 mm, przesłaniający dwie pastylki TL. Jedna pastylka osłonięta
była filtrem plastikowym o grubości 0,5 mm, czwarta zaś była całkowicie odsłonięta,
patrz rys. 6.4. Zestawienie filtrów poszczególnych detektorów w dwóch konfiguracjach
przedstawia Tabela 6.2.

Przed przystąpieniem do pomiarów przygotowana została transza zawierająca 100
detektorów. Wszystkie detektory zostały wygrzane (zgodnie z zaleceniami producenta),
a następnie odczytane. Określony został sygnał "natywny" dla każdego detektora,
oznaczony jako NB. Została również obliczona średnia wartość NB. Następnie została
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Rys. 6.3 Konfiguracja I dawkomierza TL do pomiarów pasywnych jakości promieniowa-
nia X.

Rys. 6.4 Konfiguracja II dawkomierza TL do pomiarów pasywnych monitoringu dawki
w otoczeniu układu PF-1000.
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Tabela 6.2 Zestawienie filtracji użytych w metodzie pasywnej z wykorzystaniem detek-
torów TL.

Pozycja w dawkomierzu Plastik Polietylen Al Pb
mm

Konfiguracja I
1 3 1,2 - 0,3
2 3 1,2 - 0,6
3 3 1,2 - -
4 0,1 1,2 - -

Konfiguracja II
1 3,5 - 1 -
2 3,5 - 1 -
3 3,5 - - -
4 0,1 - - -

przeprowadzona pierwsza selekcja detektorów. Do dalszych badań wykorzystane zostały
detektory, dla których: NB − SD(NB) < NB < NB + SD(NB), gdzie SD(NB) oznacza
odchylenie standardowe ze zbioru wszystkich NB. W wyniku selekcji do dalszych badań
pozostała grupa 68 detektorów. W następnej kolejności detektory zostały poddane
napromienieniu dawką 1 mSv używając wiązki promieniowania gamma, pochodzącego
ze źródła 137Cs. Po odczycie dla każdego detektora określony został współczynnik
kalibracji zgodnie z zależnością:

Wk = Ww

N − NB

(6.1)

gdzie Ww oznacza wartość wzorcową przestrzennego równoważnika dawki, N oznacza
liczba zliczeń na podstawie pola powierzchni pod krzywą wyświecania, NB oznacza
średnią wartość sygnału "natywnego" dla określonej grupy detektorów.

Określony został także średni współczynnik kalibracji Wk. Do badań dozyme-
trycznych użyte zostały detektory, dla których wartość współczynnika kalibracyjnego
mieściła się w zakresie Wk − SD(Wk) < Wk < Wk + SD(Wk), gdzie SD(Wk) oznacza
odchylenie standardowe ze zbioru wszystkich otrzymanych Wk. W wyniku dwóch po-
wyższych etapów selekcji, do badań dozymetrycznych wyselekcjonowanych zostało 52
detektory, dla których NB = (1922 ± 108) impulsów, a Wk = (9, 82 ± 0, 60) × 10−7

mSv/impuls.
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6.1.2 Proces kalibracji TLD

Proces kalibracji detektorów był odmienny dla każdej z wykonanych serii pomiarowych.
Dla pierwszej serii, zrealizowanej z wykorzystaniem dawkomierzy w konfiguracji "I",
wykonana została charakterystyka energetyczna detektorów napromieniowanych bez
filtrów dodatkowych. Dla każdej wartości energii określona została odpowiedź względna
detektora, RI

w(E), przy czym energią odniesienia było 662 keV. Do kalibracji wykorzy-
stane zostały widma promieniowania rentgenowskiego serii wąskiej oraz promieniowania
gamma od radionuklidów 137Cs oraz 60Co, opisane w Tabela 6.3.

Tabela 6.3 Wartości energii jonizującego promieniowania elektromagnetycznego użytego
w procesie kalibracji.

Oznaczenie źródła Energia / Energia średnia [keV]
N-40 33
N-60 48
N-80 65
N-100 83
N-120 100
N-150 118
N-200 164
N-250 208
N-300 250
Cs-137 662
Co-60 1250

Charakterystykę energetyczną detektorów termoluminescencyjnych przedstawiono
na rys. 6.5.

Dla oceny dawki w otoczeniu układu, kalibracja obejmowała wyznaczenie współczyn-
nika kalibracyjnego przy energii najbardziej zbliżonej do wartości, którą oszacowano
jako średnią efektywną energię promieniowania na zewnątrz komory w pierwszej serii
pomiarowej. W tym celu dawkomierze w konfiguracji „II” zostały napromienione war-
tością 1 mSv, w wielkości przestrzennego równoważnika dawki. Następnie określony
został współczynnik kalibracyjny W II .

6.1.3 Metoda oszacowania średniej efektywnej energii promie-
niowania fotonowego

Danymi eksperymentalnymi, które wykorzystano bezpośrednio do przeprowadzenia
oszacowania, były wyniki odczytu detektorów z pozycji 1 i 2 dawkomierza eksponowa-
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Rys. 6.5 Charakterystyka energetyczna detektorów MCP-N.

nego na powierzchni komory układu PF-1000. Ekspozycja była zrealizowana w czasie 52
wyładowań. Metoda ta pozwoliła na oszacowanie średniej efektywnej energii ze względu
na pomiar całkujący z serii wyładowań. W celu oszacowania średniej energii efektyw-
nej promieniowania elektromagnetycznego, opuszczającego komorę eksperymentalną,
zostały przyjęte pewne założenia: (1) promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane
w trakcie wyładowań, posiada ciągłe widmo energetyczne, (2) detektory rejestrują
promieniowanie o energii powyżej 10 keV, (3) fotony docierające do detektorów, bez
względu na zastosowane filtry, rejestrowane są z taką samą wydajnością. Strumień
fotonów docierających do detektora w pozycji 1 może zostać opisany jako:

ϕ1 = ϕ0 · e−µP l·xP l · e−µP E ·xP E · e−µP b·xP b1 (6.2)

gdzie ϕ0 oznacza strumień fotonów docierający do powierzchni dawkomierza, µP l, µP E, µP b

oznaczają liniowe współczynniki pochłaniania odpowiednio w plastiku, polietylenie oraz
ołowiu, xP l, xP E, xP b1 oznaczają grubości filtrów odpowiednio z plastiku, polietylenu
oraz ołowiu zastosowanych w pozycji 1 dawkomierza.

Wzór na wartość strumienia fotonów docierających do detektora w pozycji 2, różni
się wyłącznie elementem opisującym filtr ołowiany. W tym przypadku występuje
oznaczenie xP b2. Wartość strumienia fotonów docierających do danego detektora, ma
bezpośrednie przełożenie na wartość całki, C pod krzywą wyświecania. Zależność ta
jest liniowa. Podstawiając za wartości xP b1 i xP b2 odpowiednio 0,03 i 0,06 cm oraz
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przyrównując stosunek strumieni fotonów docierających do detektorów na pozycji 1 i 2
do stosunku całek pod krzywymi wyświecania tych detektorów, otrzymujemy zależność:

ϕ2

ϕ1
= C2

C1
= e−0,03·µP b (6.3)

Rys. 6.6 Zależność wyrażenia e−0,03·µP b od energii fotonów.

Energia, dla której współczynnik µP b przyjmuje wartość odpowiednią dla spełnienia
powyższej zależności, odpowiada średniej efektywnej energii promieniowania elektro-
magnetycznego emitowanego na zewnątrz komory eksperymentalnej układu PF-1000.
Wartości prawej części równania 6.3 w funkcji energii fotonów przedstawiono na rys.
6.6.

6.1.4 Metoda oceny dawki

Pomiar przestrzennego równoważnika dawki w otoczeniu układu PF-1000 z wykorzy-
staniem TLD realizowany był przy użyciu 20 dawkomierzy w konfiguracji "II". Jeden
dawkomierz z tej grupy, przechowywany był w CLOR i posłużył do pomiaru wartości
odniesienia tła, Cb. Wartość dawki efektywnej na okres ekspozycji w danym punkcie
pomiarowym, j, określana była na podstawie zależności:

Ej,T LD
γ = kH∗ E H∗(10)j = kH∗ E (Cj − Cb) W II (6.4)
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gdzie kH∗ E - współczynnik przeliczeniowy przestrzennego równoważnika dawki na
dawkę efektywną zależny od energii promieniowania elektromagnetycznego, H∗(10)j

przestrzenny równoważnik dawki wyznaczony w punkcie j.
Przyjmując że dawka pochodząca od fotonów jest proporcjonalna do liczby neu-

tronów wyemitowanych z układu, roczna dawka efektywna, określona na podstawie
pomiarów metodą pasywną, może zostać określona na podstawie zależności:

Ej,T LD
γ,r =

Ej,T LD
γ

Yn

Yn,r (6.5)

gdzie Yn - liczba neutronów wyemitowanych z układu PF-1000 w czasie ekspozycji
detektorów TLD, Yn,r - roczna emisja neutronów z układu PF-1000.

6.1.5 Rozmieszczenie dawkomierzy w trakcie badań energii
oraz dawki promieniowania fotonowego

Do oszacowania średniej efektywnej energii promieniowania fotonowego wykorzystany
został dawkomierz umieszczony na zewnętrznej powierzchni komory próżniowej, w
płaszczyźnie końca anody.

Pomiary przestrzennego równoważnika dawki w otoczeniu układu eksperymental-
nego PF-1000, wykonano w 19 punktach. Zestawienie punktów pomiarowych wraz z
ich opisami zawiera Tabela 6.4. Dawkomierze eksponowane były przez 49 dni, w ciągu
których zrealizowanych zostało 47 wyładowań. W tym czasie z układu wyemitowanych
zostało łącznie 1, 41 1012 neutronów.

Tabela 6.4 Opis pozycji pomiarowych wybranych do pomiarów z użyciem detektorów
pasywnych TLD.

Nr
dawko-
mierza

Pozycja,
j

Opis pozycji Przybliżona
odległość
od źródła

[m]

Główne
elementy

osłaniające

2501 5 Osłona biologiczna przed klatką
osłonną, od strony PF

6 Kolektor

4519 6 Osłona biologiczna nr 8, pierwsza
(najbliżej PF) przed sterownią

7,5 Kolektor

11553 7 Osłona biologiczna, druga (od PF)
przed sterownią

8 Kolektor
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Tabela 6.4 Kontynuacja

4721 8 Osłona biologiczna, trzecia (od PF)
przed sterownią

8,5 Kolektor

3861 9 Osłona biologiczna przy układzie
luster (od PF)

4,5

4154 10 Sonda scyntylacyjna przy wejściu na
halę

8 Kolektor

12334 3 Osłona biologiczna w pomieszczeniu
technicznym przy oknie w osi układu

15 Drzwi do
pomieszczenia
technicznego

2506 11 Sonda scyntylacyjna pod kątem 90°
od osi układu

5

12316 12 Osłona biologiczna, trzecia (od
strony sterowni) przed sterownią

8,7 Kolektor,
osłona

biologiczna
1826 13 Sonda scyntylacyjna w osi PF, od

strony włazu
7

12347 14 Skrzynka elektryczna na ścianie za
układem luster

9,5 Klatka z
układem

pomiarowym
5716 1 Sterownia na szafie serwera 12,5 Kolektor,

osłona
biologiczna,

ściana
sterowni

6079 4 Szafa w pokoju biurowym
przylegającym do sterowni

14

11379 15 Okno w pomieszczeniu technicznym
na osi PF

16 Drzwi do
pomieszczenia
technicznego

4468 16 Sonda scyntylacyjna na końcu
budynku instytutu

85 Kolektor,
stalowe drzwi

2179 17 Szafa w rogu hali przy wejściu na
schody

12
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Tabela 6.4 Kontynuacja

9887 18 Sonda scyntylacyjna pierwsza poza
halą eksperymentalną, przy schodach

40 Kolektor,
stalowe drzwi

2579 19 Stalowe drzwi na halę, od strony PF 10 Kolektor
12081 2 Klatka 7 Osłona

biologiczna
9928 tło Dawkomierz pomiaru tła w CLOR Nie

dotyczy
Nie dotyczy

6.2 Metodyka pomiaru promieniowania fotonowe-
go z wykorzystaniem przyrządu aktywnego

Do przeprowadzenia pomiarów wytypowany został przyrząd dozymetryczny wyposażony
w komorę jonizacyjną (jako detektor promieniowania). Wybór opisanego niżej przyrządu
do pomiaru składowej promieniowania elektromagnetycznego (EM) w otoczeniu układu
eksperymentalnego PF-1000 uzasadniony był jego własnościami. Szczególnie istotne
cechy to możliwość pomiaru małych wartości dawek na poziomie µR (nGy), płaska i
liniowa charakterystyka energetyczna w szerokim zakresie energii oraz wysoka zdolność
dyskryminacji promieniowania neutronowego. Niewątpliwie zaletą przyrządu było
to, że cały układ pomiarowy (detektor oraz układ elektroniczny) był niezależny od
zasilania zewnętrznego. Ponad to przyrząd miał ekranowaną obudowę. Miało to istotne
znaczenie w przypadku wykonywania pomiarów w szybko zmiennym, silnym polu
elektromagnetycznym. Z taką sytuacją mamy do czynienia zawsze podczas realizacji
eksperymentów na układzie PF-1000.

Przed przystąpieniem do pomiarów narażenia radiacyjnego za pomocą komory
RSS-131, przeprowadzona została jej kalibracja na podstawie, której opracowano me-
todykę interpretacji wskazań przyrządu dla pojedynczych, krótkotrwałych impulsów
promieniowania. Kalibracja obejmowała badanie liniowości odpowiedzi, ocenę charak-
terystyki energetycznej, kontrolę odpowiedzi przyrządu w funkcji czasu ekspozycji
oraz określenie zdolności dyskryminacji składowej neutronowej. Fabrycznie przyrząd
został wywzorcowany w wielkości dawki ekspozycyjnej wyrażonej w jednostkach R/h.
Ostateczne wyniki przedstawione zostały w jednostkach dawki efektywnej - sivertach
(Sv).
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Rys. 6.7 przedstawia plan hali eksperymentalnej z zaznaczonym na nim położeniem
urządzenia PF-1000 oraz rozmieszczeniem punktów pomiarowych, w których wyko-
nywano pomiary składowej promieniowania EM. Pomiary narażenia radiacyjnego na
jonizujące promieniowanie elektromagnetyczne wykonano z wykorzystaniem komory
jonizacyjnej RSS-131 w 4 punktach. Odpowiadają one na rys. 6.7, punktom oznaczonym
numerami 1, 2, 3 oraz 4 czyli miejscom w których mogą przebywać osoby w trakcie
wyładowania.

Rys. 6.7 Schemat hali eksperymentalnej układu PF-1000 z zaznaczonymi pozycjami
pomiarowymi natychmiastowej składowej promieniowania elektromagnetycznego i
neutronowego.

6.2.1 Parametry przyrządu

Komora RSS-131 zaprojektowana została z myślą o pomiarach niskich mocy dawek od
promieniowania gamma (na poziomie µR h−1) z dokładnością sięgająca 5 %. Elemen-
tem czynnym przyrządu jest sferyczna komora jonizacyjna z katodą o średnicy 25 cm
wykonaną ze stali nierdzewnej, w której centrum umieszczona jest sferyczna anoda o
średnicy 5 cm. Do katody przyłożony jest ujemny potencjał (-400 V). Gazem roboczym
przyrządu jest argon pod ciśnieniem 25 atm. Zgodnie ze specyfikacją przyrząd jest
przystosowany do pomiaru mocy dawki ekspozycyjnej w zakresie 0 - 100 R h−1. Waż-
nym parametrem układu jest odpowiedź energetyczna. Komora przystosowana jest do
pomiaru promieniowania gamma w zakresie od 60 keV do 8 MeV. Jej charakterystyka
energetyczna przedstawiona została na rys. 6.8. W badaniach własnych potwierdzo-
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no empirycznie deklarowany przez producenta kształt charakterystyki energetycznej
przyrządu w zakresie energii od 33 keV do 1,3 MeV.
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Rys. 6.8 Charakterystyka energetyczna komory jonizacyjnej RSS-131 na podstawie
dokumentacji przyrządu [48].

Jak widać z przedstawionej charakterystyki, przyrząd wykazuje blisko liniowy cha-
rakter odpowiedzi w funkcji energii padającego promieniowania w zakresie od 70 keV
do 8 MeV. Poniżej energii 60 keV wydajność rejestracji silnie maleje. Przyjmuje się że
dolny energetyczny próg detekcji przyrządu wynosi 50 keV, co zostało potwierdzone w
procesie kalibracji przyrządu. W celu zminimalizowania zakłóceń elektromagnetycznych
komora jonizacyjna połączona jest bezpośrednio z częścią elektrometryczną układu.
W momencie ekspozycji na promieniowanie, w komorze jonizacyjnej wygenerowany
zostaje ładunek proporcjonalny do liczby fotonów pochłoniętych w objętości czynnej
tej komory. Dzięki wysokiemu napięciu przyłożonemu do katody komora pracuje w
systemie nasycenia. Gwarantuje to, że cały wygenerowany ładunek zostanie zebrany
na powierzchniach elektrod. Powstający prąd jest proporcjonalny do gęstości stru-
mienia oraz energii padających fotonów. Natężenie prądu jonizacji, powstającego w
wyniku jonizacji gazu roboczego (Iin), zostaje zamienione przez stabilizowany układ
wzmacniacza operacyjnego na wartość napięcia (Vout). Wielkość tego napięcia jest pro-
porcjonalna do mocy dawki ekspozycyjnej (Kermy w powietrzu). Próbkowanie napięcia
w układzie elektrometrycznym odbywa się co 1 s. Dodatkowo, w celu rozszerzenia
zakresu pomiarowego mocy dawki ekspozycyjnej układ pomiarowy wyposażony w trzy
podzakresy, zmieniane dynamicznie przez mikroprocesor w miarę wzrostu natężenia
promieniowania.

6.2.2 Kalibracja

Proces kalibracji przyrządu RSS-131 podzielony został na cztery etapy: określenie linio-
wości odpowiedzi komory, jej charakterystyki energetycznej i czasowej oraz określenie
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dyskryminacji składowej neutronowej. Szczególnie istotne znaczenie miała kalibracja
czasowa, co wynikało z ultra-krótkiego trwania impulsów jonizującego promieniowa-
nia elektromagnetycznego, które emitowane jest w trakcie wyładowania plazmowego,
realizowanego w układzie PF-1000. Kalibracja przeprowadzona została w Akredytowa-
nym Laboratorium Wzorcującym Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
(CLOR) na stanowiskach kalibracyjnych Gamma, RTG oraz Neutronowym. Kalibrację
czasową przyrządu przeprowadzono w laboratorium Wydziału Mechatroniki Politech-
niki Warszawskiej. W tym celu wykorzystano aparat rentgenowski, umożliwiający
wytwarzanie powtarzalnych impulsów promieniowania X o czasie trwania na poziomie
1 ms. Proces kalibracji wraz z jej wynikami został opisany w pracy autora [49].

6.2.2.1 Liniowość odpowiedzi

Kalibracja liniowości odpowiedzi przyrządu RSS-131 w funkcji mocy dawki ekspozycyj-
nej przeprowadzona została we wzorcowym polu promieniowania gamma pochodzącym
od radionuklidu 137Cs. Zakres mocy dawek wykorzystanych w procesie kalibracji zawie-
rał się w granicach od 10 mR h−1 do 1800 mR h−1. Wyniki kalibracji przedstawione
zostały w postaci wykresu na rys. 6.9.

Rys. 6.9 Liniowość odpowiedzi komory RSS-131 zbadana z wykorzystaniem źródła
137Cs.

W czasie omawianej kalibracji zostało potwierdzone, że przyrząd charakteryzuje się
liniowością odpowiedzi w całym zbadanym zakresie mocy dawek. Dodatkowo zostało
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Rys. 6.10 Liniowość odpowiedzi komory RSS-131 dla krótkich czasów trwania ekspozycji.

udowodnione, że liniowość odpowiedzi komory RSS-131 zachowana jest również przy
krótkotrwałych ekspozycjach, rzędu pojedynczych ms. W tym celu przeprowadzone
zostały, jak wspomniano wyżej, badania z wykorzystaniem aparatu RTG na Wydziale
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Przeprowadzono serię ekspozycji przy czasach
trwania 2, 5 i 8 ms przy zmiennym natężeniu prądu żarzenia lampy, co przekładało się
bezpośrednio na proporcjonalny wzrost mocy dawki ekspozycyjnej. Wyniki badania
przedstawione zostały na rys. 6.10.

6.2.2.2 Charakterystyka energetyczna

Przedział energetyczny promieniowania, w którym wykonano pomiary sprawdzające
charakterystykę komory RSS-131, obejmował energie od 33 keV do 1,3 MeV. Jak
wspomniano wyżej, pomiary te wykonano w Akredytowanym Laboratorium Wzorcu-
jącym CLOR na stanowiskach kalibracyjnych Gamma oraz RTG. Przy kalibracji na
stanowisku RTG wykorzystana została seria widm wąskich (N), zgodnych z normą mię-
dzynarodową PN-ISO 4037 [8]. Dokładny wykaz energii użytych w procesie kalibracji
wyszczególniony został w poprzednim podrozdziale (6.1.2) w Tabeli 6.3.

Wyniki kalibracji energetycznej przedstawione zostały także w formie wykresu
(pokazanego na rys. 6.11), na którym naniesiono również punkty charakterystyki
energetycznej deklarowane przez producenta. Otrzymana charakterystyka pokrywa się
z podaną w specyfikacji technicznej przyrządu.
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Rys. 6.11 Charakterystyka energetyczna komory RSS-131 wyznaczona eksperymental-
nie.

6.2.2.3 Ocena odpowiedzi przyrządu w funkcji czasu ekspozycji

Badanie odpowiedzi przyrządu w funkcji czasu ekspozycji przeprowadzone zostało w la-
boratorium Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, za pomocą medycznego
aparatu RTG, przy napięciu przyspieszającym 125 kV oraz prądzie żarzenia 400 mA.
Wielkością mierzoną była wartość maksymalna mocy dawki ekspozycyjnej ẊMax zareje-
strowana przez przyrząd. Komora RSS-131 została ustawiona na stanowisku w punkcie
referencyjnym, w odległości 1,5 m od ogniska lampy rentgenowskiej. Wykonanych
zostało 13 ekspozycji wiązką o stałej wartości mocy dawki ekspozycyjnej wynoszącej
13,68 mR h−1, ale o różnym czasie trwania ekspozycji (od 1,2 ms do 20 ms). Wartość
odniesienia określona została przyrządem unFors. Rezultaty przeprowadzonego testu
przedstawiono na rys. 6.12.

Dla każdej wartości czasu ekspozycji określony został współczynnik odpowiedzi
czasowej C(t) zgodnie z zależnością:

C(t) = Ẋw

ẊMax(t)
(6.6)

gdzie: Ẋw - wartość wzorcowa mocy dawki ekspozycyjnej - wartość stała, t- czas
ekspozycji, ẊMax(t) - wartość maksymalna mocy dawki ekspozycyjnej zarejestrowana
przez RSS-131 przy czasie ekspozycji t.
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Rys. 6.12 Wskazania przyrządu w zależności od czasu trwania ekspozycji przy stałej
wartości mocy dawki ekspozycyjnej.

Na podstawie tych pomiarów określona została krzywa kalibracyjna odpowiedzi
komory w funkcji czasu ekspozycji. Krzywą tą można opisać funkcją wykładniczą:

C(t) = t−b (6.7)

gdzie b = 1,237 ± 0,002, jak pokazano na rys. 6.13.
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Rys. 6.13 Wartość współczynnika C w funkcji czasu ekspozycji.
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6.2.2.4 Ocena możliwości dyskryminacji promieniowania neutronowego

Dla dokładności pomiaru mocy dawki w polu mieszanym promieniowania (n + γ),
kiedy celem pomiaru jest określenie wartości składowej γ, istotne znaczenie ma czu-
łość przyrządu na neutrony. W celu określenia wpływu promieniowania neutronowego
na ostateczny wynik mierzonej mocy dawki ekspozycyjnej, komora RSS-131 zosta-
ła sprawdzona na Kalibracyjnym Stanowisku Neutronowym wyposażonym w źródło
kalibracyjne Am-Be oraz na Kalibracyjnym Stanowisku Gamma z wykorzystaniem
izotopu 137Cs. Mieszane pole promieniowania (n + γ) emitowane ze źródła Am-Be scha-
rakteryzowane zostało przy użyciu czułego na promieniowanie neutronowe przyrządu
Berthold z sondą typu LB6411 o wysokiej dyskryminacji składowej gamma oraz za
pomocą komory typu GW2 [50] z elektrometrem Kiethley, nieczułej na promieniowanie
neutronowe [51]. Określone zostały obydwie składowe promieniowania, tj. gamma ẊGW

γ

oraz neutronowa Ḣ∗(10)B
n badanego pola. Przyrząd GW2 był wzorcowany przy użyciu

referencyjnego pola promieniowania gamma, pochodzącego od źródła 137Cs. W wyniku
tej procedury określony został jego współczynniki kalibracyjny NGW

Cs . Podobnie, dla ba-
danego przyrządu RSS-131 określony został współczynnik kalibracyjny NRS

Cs . Zdolność
dyskryminacji składowej neutronowej przez komorę RSS-131 odzwierciedlona została
w postaci współczynnika dyskryminacji, który określa jaka wartość mocy dawki ekspo-
zycyjnej we wskazaniach przyrządu RSS-131 przypada na 1 µSv h−1 zarejestrowanej
mocy przestrzennego równoważnika dawki od promieniowania neutronowego:

Sn =
ẊRS − ẊGW

γ

Ḣ∗(10)B
n

(6.8)

gdzie: ẊGW
γ - wartość mocy dawki ekspozycyjnej zmierzonej przy użyciu komory

GW2 uwzględniając współczynnik kalibracyjny NGW
Cs , ẊRS - wartość mocy dawki

ekspozycyjnej zmierzonej przyrządem RSS-131 przy uwzględnieniu współczynnika
NRS

Cs , a Ḣ∗(10)B
n - wartość przestrzennego równoważnika dawki od promieniowania

neutronowego zmierzoną przyrządem Berthold.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, wyznaczona została wartość Sn =

0,00143 mR µSv−1. Wyniki badań zawierające wartości współczynników kalibracyjnych
oraz wskazania przyrządów w danym rodzaju pola promieniowania przedstawia Tabela
6.5.
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Tabela 6.5 Wielkości wykorzystane do oceny zdolności dyskryminacji promieniowania
neutronowego przez przyrząd RSS-131.

GW2 Berthold RSS-131
NCs 0,310 mR h−1 pA−1 - 1,636
ẊGW

γ 0,801 mR h−1 - -
Ḣ∗(10)B

n - 134,3 µSv h−1 -
ẊRS - - 0,993 mR h−1

6.2.3 Metoda interpretacji wskazań przyrządu

Wartość dawki od składowej jonizującego promieniowania EM w poszczególnych impul-
sach ma odzwierciedlenie w kształcie krzywej odczytu rejestrowanej przez przyrząd
RSS-131. Seria impulsów, zarejestrowanych dla kilku kolejnych wyładowań, przedsta-
wiona została na rys. 6.14.
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Rys. 6.14 Seria impulsów jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, odpo-
wiadająca kolejnym wyładowaniom plazmowym (# 9955 - 9959) w układzie PF-1000
zarejestrowano w położeniu nr 1.

Kształt krzywej dla poszczególnego impulsu może być opisany funkcją logarytmiczno-
normalną:

f(x) = A
e

−(−µ+log(x))2

2 σ2

√
2 π x σ

(6.9)

Jako parametr charakterystyczny krzywej dla impulsu i, zarejestrowanej w danej
pozycji pomiarowej j, przyjęto amplitudę impulsu oznaczoną jako Ẋ i,j

Max. Wykresy krzy-
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wych zarejestrowanych w poszczególnych pozycjach pomiarowych, które wykorzystano
do ekstrapolacji dawki promieniowania EM badanych impulsów, przedstawione zostały
na rys. 6.15 - 6.18.

Rys. 6.15 Krzywe odczytu dla wyładowań 9955-9959 zarejestrowane w pozycji nr 1.

Rys. 6.16 Krzywa odczytu dla wyładowania 10112 zarejestrowana w pozycji nr 2.

Wartości parametrów (w równaniu 6.9) dla przedstawionych wyżej krzywych odczy-
tów zestawiono w Tabela 6.6 wraz z otrzymanymi wartościami Ẋ i,j

Max.
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Rys. 6.17 Krzywa odczytu dla wyładowania 10125 zarejestrowana w pozycji nr 3.

Rys. 6.18 Krzywa odczytu dla wyładowania 10322 zarejestrowana w pozycji nr 4.
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Tabela 6.6 Wartości parametrów funkcji logarytmiczno-normalnej wykorzystane do
opisu danych pomiarowych na poszczególnych pozycjach.

Nr wyładowania, i Pozycja, j A σ µ Ẋ i,j
Max [mR h−1]

9955 1 0,214 0,457 1,848 0,0326
9956 1 0,206 0,523 1,803 0,0297
9957 1 0,401 0,529 1,759 0,0599
9958 1 0,079 0,495 1,821 0,0117
9959 1 0,029 0,524 1,725 0,0044
10112 2 0,014 0,358 1,455 0,0039
10125 3 0,529 0,734 2,633 0,0270
10322 4 0,018 0,315 1,681 0,0044

6.2.4 Metoda ekstrapolacji wartości Ẋ i,j
Max

Wartość amplitudy impulsów pochodzących od składowej jonizującego promieniowania
elektromagnetycznego powiązana została z całkowitym wydatkiem neutronów (Yn).
Wielkość Yn określana była na podstawie wskazań Srebrnych Liczników Aktywacyjnych
(SLA). Na podstawie serii pomiarów przeprowadzonych w pozycji 1, wyznaczona została
zależność wartości maksymalnej mocy dawki ekspozycyjnej Ẋ i,1

Max od Y i
n . Zależność ta

miała charakter liniowy i opisana została równaniem:

Ẋ i,1
Max = A Y i

n + B (6.10)

gdzie A = (2,38±0,08) 10−12 mR h−1, B = (-1,13±1,02) 10−3 mR h−1.
Otrzymana zależność przedstawiona została w formie graficznej na rys. 6.19.
Powyższa zależność może być stosowana przy założeniu, że stosunek natężenia

pola promieniowania EM do liczby emitowanych neutronów pozostaje stały. Należy
tu zauważyć, że krzywe odczytu przedstawione na rys. 6.15 - 6.18 zarejestrowane
zostały w poszczególnych pozycjach pomiarowych, przy określonych wartościach Y i

n.
Dysponując wartością Y i

n oraz korzystając z zależności 6.10 możliwe było dokonanie
ekstrapolacji wartości Ẋ i,j

Max dla dowolnej pozycji pomiarowej na podstawie wielkości
emisji neutronów zarejestrowanej przez SLA. W tym celu, dla każdej z pozycji określony
został współczynnik ekstrapolacyjny W j opisany zależnością:

W j = Ẋ i,j
Max (Y i

n)
Ẋ i,1

Max (Y i
n)

(6.11)

gdzie Ẋ i,j
Max (Y i

n) - wartość maksymalna mocy dawki ekspozycyjnej zarejestrowana w
pozycji j dla i − tego impulsu, Y i

n - wydatek neutronów podczas i − tego wyładowa-
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nia plazmowego, Ẋ i,1
Max (Y i

n) - wartość maksymalnej mocy dawki ekspozycyjnej, jaka
zostałaby zarejestrowana w pozycji nr 1 przy Y i

n (na podstawie zależności 6.10).

Rys. 6.19 Zależność Ẋ i,1
Max od całkowitego wydatku neutronów Yn, na podstawie po-

miarów przeprowadzonych w pozycji nr 1.

Wartości współczynników W j oraz danych niezbędnych do ich wyznaczenia podane
zostały w Tabela 6.7.

Tabela 6.7 Wartości współczynników ekstrapolacyjnych W j oraz danych wykorzysta-
nych do ich określenia.

Pozycja Ẋ i,j
Max (Y i

n) [mR h−1] Y i
n Ẋ i,1

Max (Y i
n) [mR h−1] W j

2 0,0140 3,24 109 0,0039 3,61
3 0,0351 1,47 1010 0,0313 1,12
4 0,0044 6,66 109 0,0152 0,29

6.2.5 Metodyka określania dawki efektywnej od fotonów

Wynikiem pomiaru w punkcie pomiarowym j, dla określonego wyładowania i, była
zarejestrowana przez przyrząd RSS-131 krzywa odczytu, opisana funkcją logarytmiczno-
normalną oraz parametryzowaną wielkością amplitudy ẊMax. Wartość amplitudy zale-
żała od trzech parametrów: czasu trwania ekspozycji (czasu emisji promieniowania EM)
mającego odzwierciedlenie we współczynniku C(t), energii rejestrowanego promienio-
wania (poprzez odpowiedź energetyczną przyrządu r). Zależała ona również od mocy
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przestrzennego równoważnika dawki od promieniowania neutronowego związanego z
rozważanym impulsem H∗(10)n. Dlatego dla i − tego wyładowania można było zapisać
zależność:

X i,j ∼ ti Ẋ i,j
Max(C(ti), r, H∗(10)i,j

n ) (6.12)

Przyjmując, że w szerokim zakresie energii odpowiedź przyrządu była bliska r = 1 ,
otrzymano zależność bezpośrednio wykorzystywaną do określenia prawdziwej wartości
dawki ekspozycyjnej od pojedynczego wyładowania i, w danej pozycji pomiarowej j,
na podstawie pomiaru amplitudy sygnału zarejestrowanego przez urządzenie RSS-131:

X i,j = (Ẋ i,j
Max C(ti) ti) − Sn H∗(10)i,j

n (6.13)

Należy tu zaznaczyć, że H∗(10)i,j
n reprezentuje ekstrapolowaną wartość przestrzen-

nego równoważnika dawki wyznaczoną na podstawie serii pomiarów przeprowadzonych
przy użyciu przyrządu Berthold, w powiązaniu ich z emisją neutronów zmierzoną przez
sondy SLA. Dokładny opis metody pomiarów neutronowych został przedstawiony
w rozdziale poświęconym pomiarom składowej neutronowej pola promieniowania w
otoczeniu układu PF-1000.

Korzystając z zależności 6.10 oraz uwzględniając współczynniki ekstrapolacyjne
podane w Tabeli 6.11 możliwe było oszacowanie wartości dawki ekspozycyjnej pocho-
dzącej od promieniowania EM w konkretnej pozycji j (dla wyładowania i) opierając
się wyłącznie na wielkości emisji neutronów. Równanie 6.13 przyjmie więc postać:

X i,j = (W j (A Y i
n + B)C(ti) ti) − Sn H∗(10)i,j

n (6.14)

Jednostki poszczególnych składowych w powyższej zależności są następujące: X i,j [mR],
A oraz B[mR h−1], ti[s], Sn[mR µSv−1], H∗(10)i,j

n [µSv]. Wielkości W j, Y i
n, C(ti są wiel-

kościami bezwymiarowymi. Czas trwania ekspozycji ti przyjęty został jako 200 ns na
podstawie pomiarów z wykorzystaniem układu diagnostycznego, który był umieszczony
na stałe w pobliżu generatora PF-1000 i wyposażony w sondę scyntylacyjną oraz
ultra-szybki fotopowielacz, umożliwiający rejestrację z częstością próbkowania 0.4 ps
[40]. Dla przyjętej wartości czasu ekspozycji współczynnik odpowiedzi czasowej C(ti)
przyjmował wartość 1,925 108.

Wartości dawki ekspozycyjnej oszacowane dla konkretnej pozycji pomiarowej (zgod-
nie z zależnością 6.14), dla serii wyładowań zrealizowanych w okresie od 11 czerwca 2013
do 13 lutego 2014, dla których przeprowadzone zostały równoległe pomiary składowej
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promieniowania neutronowego, przedstawiono w Tabeli 6.8, gdzie symbol "<PD" ozna-
cza że wartość była poniżej progu detekcji przyrządu, kolumna Yn(SLA) przedstawia
całkowitą emisję neutronów zarejestrowaną przez detektor SLA, a wartość przestrzen-
nego równoważnika dawki składowej neutronowej wyznaczona została przyrządem
Berthold. Dla przejrzystości wartości X w omawianej tabeli wyrażone zostały w µR.

Wartość rocznej dawki efektywnej pochodzącej od składowej promieniowania elek-
tromagnetycznego Eγ , dla osoby przebywającej w otoczeniu układu eksperymentalnego
PF-1000, oszacowana została na podstawie pomiarów całkowitego wydatku neutronów,
zarejestrowanych podczas pojedynczego wyładowania oraz wykorzystując zależność
wydatku neutronów Yn a dawką ekspozycyjną, wyznaczoną na poszczególnej pozycji
pomiarowej j, zaprezentowaną w Tabeli 6.8. Zależności te zaprezentowane zostały na
rys. 6.20 - 6.23.

Rys. 6.20 Zależność dawki ekspozycyjnej od promieniowania elektromagnetycznego w
funkcji wielkości emisji neutronów na układzie PF-1000 dla pozycji pomiarowej nr 1.

Proste interpolujące dane eksperymentalne przedstawione na rys. 6.20 - 6.23 opisane
są następującymi wzorami:

Pozycja 1 : X i,1 = (2, 05 ± 0, 03) 10−11 Y i
n + (0, 51 ± 1, 26) 10−2 (6.15)

Pozycja 2 : X i,2 = (7, 31 ± 0, 19) 10−11 Y i
n + (5, 95 ± 3, 11) 10−2 (6.16)

Pozycja 3 : X i,3 = (2, 30 ± 0, 02) 10−11 Y i
n + (1, 22 ± 0, 66) 10−2 (6.17)

Pozycja 4 : X i,4 = (7, 63 ± 1, 13) 10−12 Y i
n − (3, 53 ± 2, 72) 10−2 (6.18)
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Tabela 6.8 Wyniki pomiarów dawki ekspozycyjnej w otoczeniu układu PF-1000, wyko-
nanych z wykorzystaniem komory RSS-131.

Data Nr wyładowania Yn(SLA) H∗(10)n [µSv] X [µR] Pozycja

11/06/2013
9957 2,49 1010 0,017 0,63±0,05 1
9958 5,12 109 0,002 0,13±0,02 1
9959 2,44 109 0.001 0,05±0,01 1

13/06/2013

9969 7,77 1010 0,057 1,61±0,16 1
9970 1,12 1011 0,083 2,31±0,23 1
9971 8,89 1010 0,066 1,82±0,17 1
9972 3,03 1010 0,022 0,61±0,06 1
9973 2,92 1010 0,021 0,59±0,06 1

14/06/2013 9974 1,62 1010 0,011 0,31±0,04 1

18/06/2013 9979 1,85 1010 0,013 0,36±0,04 1
9980 5,15 1010 0,037 1,05±0,11 1

19/06/2013 9983 8,96 109 0,005 0,18±0,02 1
9984 6,46 1010 0,047 1,30±0,13 1

12/09/2013 10074 5,44 1010 0,040 1,12±0,11 1

17/09/2013 10106 1,78 1010 0,075 1,34±0,13 2
10113 2,98 1010 0,111 2,27±0,23 2

19/09/2013

10123 3,70 1010 0,035 0,87±0,09 3
10124 4,13 1010 0,039 0,97±0,10 3
10125 1,47 1010 0,017 0,35±0,04 3
10126 4,24 1010 0,040 0,98±0,10 3
10127 2,66 1010 0,027 0,62±0,06 3
10128 2,75 1010 0,028 0,65±0,06 3
10129 9,32 109 0,012 0,23±0,02 3

07/02/2014 10312 1,04 1010 0,054 0,77±0,08 2
10314 2,96 109 0,032 0,32±0,04 2

10/02/2014

10319 9,89 108 0.027 0,14±0,03 2
10320 6,63 109 <PD 0,14±0,02 1
10321 5,45 109 <PD 0,11±0,02 1
10323 1,00 1010 <PD 0,04±0,03 4

13/02/2014

10341 2,74 1010 <PD 0,17±0,05 4
10342 6,68 109 <PD 0,02±0,03 4
10344 2,75 1010 <PD 0,17±0,05 4
10345 3,49 1010 <PD 0,23±0,05 4
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Rys. 6.21 Zależność dawki ekspozycyjnej od promieniowania elektromagnetycznego w
funkcji wielkości emisji neutronów na układzie PF-1000 dla pozycji pomiarowej nr 2.

Rys. 6.22 Zależność dawki ekspozycyjnej od promieniowania elektromagnetycznego w
funkcji wielkości emisji neutronów na układzie PF-1000 dla pozycji pomiarowej nr 3.
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Rys. 6.23 Zależność dawki ekspozycyjnej od promieniowania elektromagnetycznego w
funkcji wielkości emisji neutronów na układzie PF-1000 dla pozycji pomiarowej nr 4.

Do określenia rocznej dawki ekspozycyjnej Xj
r [µR] na podstawie powyższych

zależności za wartość Y i
n przyjęty został roczny wydatek neutronów Yn,r stanowiący

sumę wielkości emisji ze wszystkich realizowanych w danym roku wyładowań:

Yn,r =
∑

i

Y i
n (6.19)

Przyjęte zostały dwa warianty wartości Y i
n. W pierwszym wariancie (W1), opierając

się na regule pesymizacji, czyli określenia maksymalnego narażenia przyjęto założenia:
(a) w każdym wyładowaniu emitowana jest maksymalna, dotychczas zanotowana na
układzie PF-1000 emisja neutronów wynosząca 1,63 1012 (b) w ciągu roku odbywają
się trzy sesje eksperymentalne, każda trwająca sześć tygodni, (c) dziennie na układzie
realizowanych jest sześć wyładowań. Biorąc pod uwagę powyższe założenia pracownik
może być obecny przy 540 wyładowaniach w ciągu roku. W wariancie drugim (W2) do
wyliczenia Yn,r użyto faktycznie zarejestrowanych wartości Y i

n w danym roku.
W kolejnym kroku wartość rocznej dawki ekspozycyjnej wyznaczonej dla poszcze-

gólnej pozycji została przeliczona na wielkość Kj
p,r (kerma w powietrzu), a następnie

na wartość Ej
γ,r, opierając się na współczynnikach przeliczeniowych kKp−E, (Kp na E)

podanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP) [6]. War-
tość Ej

γ,r otrzymana przez osobę przebywającą w określonej pozycji j w trakcie prac
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eksperymentalnych na układzie PF-1000 obliczana jest zgodnie z zależnością:

Ej
γ,r = 0, 00877 Xj

r kKp−E (6.20)

gdzie kKp−E jest wartością średnią współczynników przeliczeniowych dla zakresu energii
od 0,06 do 20 MeV, wyliczoną na podstawie danych przedstawionych w Tabeli 6.9.
Wartość współczynnika wynosi 0,749.

Tabela 6.9 Wartości współczynników przeliczeniowych kermy w powietrzu na dawkę
efektywną dla geometrii ISO [6]

Energia [MeV] kKp−E Energia [MeV] kKp−E Energia [MeV] kKp−E

0,06 0,680 0,51 0,685 3,00 0,810
0,07 0,751 0,60 0,692 4,00 0,824
0,08 0,773 0,66 0,697 5,00 0,831
0,10 0,769 0,80 0,708 6,00 0,832
0,15 0,715 1,00 0,725 6,13 0,832
0,20 0,687 1,12 0,734 8,00 0,825
0,30 0,675 1,33 0,748 10,00 0,814
0,40 0,678 1,50 0,759 15,00 0,778
0,50 0,684 2,00 0,781 20,00 0,744

Średnia 0,749

6.3 Metodyka pomiaru promieniowania neutrono-
wego z wykorzystaniem przyrządu aktywnego

Poniższy rozdział przedstawia opis opracowanej metodyki do szacowania rocznej dawki
efektywnej od promieniowania neutronowego występującego podczas wyładowań na
układzie PF-1000. W kolejnych częściach rozdziału przedstawiono charakterystykę
użytego przyrządu, wyniki jego kalibracji oraz metodę analizy surowych pomiarów
umożliwiającą oszacowanie dawki efektywnej.

Pomiary zrealizowane zostały z wykorzystaniem komercyjnie dostępnego przyrządu
dozymetrycznego firmy Berthold, wyposażonego w sondę typu LB 6411 [52]. Ocena
przeprowadzona została na podstawie pomiaru przestrzennego równoważnika dawki
H∗(10), który stanowi dobre przybliżenie dawki efektywnej, zgodnie z zaleceniami Mię-
dzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) [2]. Pomiary wykonywane były
w trybie pomiaru dawki dla pojedynczego wyładowania. Wartości mierzone poprawione
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zostały ze względu na różnice w widmie energetycznym neutronów występującym w
otoczeniu układu PF-1000, a widmem energetycznym neutronów użytych w procesie
kalibracji sondy Berthold. Widma energetyczne neutronów w rozpatrywanych punktach
pomiarowych, zostały obliczone metodą Monte Carlo z wykorzystaniem kodu MCNP5
[53]. Przed przystąpieniem do pomiarów, przyrząd został sprawdzony w akredytowa-
nym laboratorium w wiązce promieniowania neutronowego, pochodzącego ze źródła
izotopowego 241Am-Be, zgodnego z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 8529-1.
Dodatkowo przeprowadzony został test sprawdzający czułość przyrządu na promienio-
wanie elektromagnetyczne, stosując wiązkę promieniowania gamma pochodzącego ze
źródła 137Cs.

Ocena rocznej dawki efektywnej, jaką otrzymuje osoba przebywająca w otoczeniu
układu PF-1000, przeprowadzona została na podstawie serii pomiarów wykonanych
zgodnie z zaproponowaną metodyką w 4 punktach referencyjnych, analogicznych jak dla
składowej promieniowania EM, oznaczonych na rys. 6.7. Następnie wyniki te powiązane
zostały ze wskazaniami Srebrnych Liczników Aktywacyjnych (SLA), co umożliwiło
ocenę rocznej dawki efektywnej.

Najważniejsza, ze względu na częstą obecność personelu w tym punkcie podczas
eksperymentów, była pozycja 1 (sterownia). Na pozycji numer 2 (klatka) personel
przebywa rzadziej, jednak jest ona umiejscowiona bliżej źródła promieniowania, co
powodować może wzrost narażenia radiologicznego.

6.3.1 Charakterystyka sondy Berthold LB 6411

Przyrząd neutronowy firmy Berthold z sondą typu LB 6411 (przedstawiona na rys. 7
24) zaprojektowana została z myślą o pomiarze przestrzennego równoważnika dawki
od neutronów H∗(10)n, zgodnie z zaleceniami publikacji ICRP 60 [2].

Elementem czynnym, opisywanej sondy, jest cylindryczny licznik proporcjonalny
o średnicy 40 mm i długości 100 mm, wypełniony mieszaniną izotopu 3He i metanu.
Ze względu na rodzaj użytego gazu roboczego, licznik jest czuły przede wszystkim
na neutrony termiczne (ponieważ σ[n,p] = 30000 b dla neutronów o energii 1 meV).
Zgodnie ze specyfikacją, wydajność rejestracji neutronów termicznych jest bliska 90
%. W celu zwiększenia czułości sondy, w szerokim zakresie energii neutronów, licznik
otoczony został moderatorem wykonanym z nisko ciśnieniowego polietylenu o gęstości
0,95 g/cm2, domieszkowanego węglem w ilości 2 %. Zarówno materiał moderatora,
jak i jego grubość (średnica moderatora wynosi 25 cm), zostały dobrane tak, aby w
zakresie od neutronów termicznych do neutronów o energii 20 MeV, liczba zliczeń
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Rys. 6.24 Sonda neutronowa firmy Berthold typu LB 6411.

rejestrowana przez licznik była proporcjonalna do wartości H∗(10)n. Konstrukcja taka
zapewnia, że bez względu na widmo energetyczne neutronów, wartość mierzona jest
wyznaczona prawidłowo, z niepewnością nie przekraczającą 30 %. Sonda przystosowana
jest do pomiaru H∗(10)n w zakresie od 100 nSv/h do 100 mSv/h. Charakterystyka
energetyczna sondy została wyznaczona w zakresie energii neutronów od 1 meV do 20
MeV. W celu zminimalizowania niedokładności pomiarów, sonda posiada wprowadzony
przez producenta, współczynnik przeliczeniowy Wp, określony w polu neutronowym
pochodzącym ze źródła zdefiniowanego normą ISO 8529-1. Współczynnik ten wyrażony
jest w jednostkach pSv/impuls, jak pokazano na rys. 6.25.

Należy dodać, że dla używanej sondy, współczynnik ten określony został w wiązce
neutronów pochodzących ze źródła 252Cf. Omawiana sonda może pracować w trybie
pomiaru dawki, co umożliwia realizacje pomiarów w polach impulsowych.

6.3.2 Kalibracja sondy LB 6411 w wiązce neutronów ze źró-
dła 241Am-Be

Przed przystąpieniem do pomiarów przeprowadzony został test odpowiedzi opisywane-
go przyrządu w polu promieniowania neutronowego ze źródła 241Am-Be. Kalibracja
przeprowadzona został w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ, które
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Rys. 6.25 Zależność współczynnika przeliczeniowego w funkcji energii neutronów dla
sondy LB 6411 firmy Berthold [54]

posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na przeprowadzanie tego typu
pomiarów.

Wzorcowanie przeprowadzono w trybie pomiaru przestrzennego równoważnika
dawki od neutronów H∗(10)n, w jednostkach µSv. W wyniku kalibracji określono
współczynnik wzorcowania, który wynosił k = 0,97 . Kalibracja przeprowadzona
została przy ustawionym fabrycznie w przyrządzie współczynniku przeliczeniowym
Wp(Cf) = 353 pSv/impuls , który był odniesiony do widma energetycznego neutronów
emitowanych ze źródła 252Cf. Widmo neutronów emitowanych przez niemoderowane
źródło 252Cf przedstawione zostało na rys. 6.26.

Zgodnie ze specyfikacją sondy, współczynnik przeliczeniowy przy pomiarze neutro-
nów emitowanych ze źródła 241Am-Be wynosi Wp(AmBe) = 337 pSv/impuls. Uwzględ-
niając współczynnik wzorcowania k, otrzymany w trakcie testu przyrządu, otrzymano
wartość Wp(AmBe) = 342 pSv/impuls, a zatem uzyskana wartość różniła się od
wartości zadeklarowanej przez producenta o mniej niż 1,5 %. Dane eksperymentalne
otrzymane w trakcie kalibracji przedstawione zostały w Tabeli 6.10.

Dodatkowo, w trakcie wzorcowania przyrządu Berthold sprawdzona została jego
zdolność dyskryminacji składowej promieniowania elektromagnetycznego. W tym celu
wykonana została ekspozycja tego przyrządu w polu promieniowania gamma ze źródła
137Cs. Wskazania przyrządu w polu promieniowania gamma o mocy przestrzennego
równoważnika dawki wynoszącej 16827 µSv/h wyniosły tylko 1,03 µSv/h. Przeprowa-
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Rys. 6.26 Widmo energetyczne neutronów emitowanych z niemoderowanego źródła
252Cf.

Tabela 6.10 Dane eksperymentalne otrzymane w trakcie wzorcowania przyrządu Ber-
thold w polu promieniowania neutronowego ze źródła 241Am-Be.

Wartość odniesienia, Wskazania przyrządu, Współczynnik wzorcowania,
H∗(10)n [µSv] H∗(10)n [µSv] k

15,50 15,95 0,97
8,02 8,27 0,97

dzony eksperyment potwierdził więc wysoką zdolność sondy do dyskryminacji składowej
promieniowania elektromagnetycznego w polu mieszanym.

6.3.3 Symulacja widma neutronów w otoczeniu układu
PF-1000

Przyjęty do obliczeń symulacyjnych model hali eksperymentalnej zawierał komorę
układu PF-1000 wraz z zestawem elektrod oraz kolektorem, stropy oraz ściany hali
eksperymentalnej, sterownię, klatkę osłonną przy włazie komory oraz osłony biologiczne
przed sterownią oraz klatką, jak pokazano na rys. 6.27.

W modelu geometrycznym odwzorowano z dużą dokładnością kształt i strukturę
stalowej komory próżniowej oraz zestaw miedzianych elektrod. Ściany oraz stropy
hali zostały potraktowane jako czysty beton, ściany sterowni oraz klatki zostały
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Rys. 6.27 Model geometrii hali eksperymentalnej z zaznaczonymi punktami referencyj-
nymi (1-3) oraz 3-wymiarowy model komory eksperymentalnej PF-1000 dla przeprowa-
dzenia symulacji metodą Monte Carlo.

przedstawione jako równoważne 3 mm stali. Osłony biologiczne składały się z parafiny
o grubości 20 cm, osłoniętej z dwóch stron blachą stalową o grubości 0,5 mm.

Do numerycznych symulacji rozkładu neutronów wewnątrz ścian komory próżniowej
układu PF-1000 zastosowano kod MCNP5 [55] wraz z biblioteką przekrojów czynnych
MCNP5DATA. Obliczenia przeprowadzono dla neutronów o energii 2,5 MeV. Założono,
że neutrony emitowane są z izotropowego punktowego źródła. W czasie symulacji
źródło to umieszczano w różnych miejscach kolumny pinchu Plasma-Focus [56]. Podczas
symulacji numerycznych badano historię 2 108 neutronów. Wyniki symulacji otrzymane
zostały dla wirtualnego detektora sferycznego o promieniu 10 cm (etykieta "tally 5"
[53]) w wielkości fluencji neutronów na jeden neutron źródła, i wyrażone w jednostkach
cm−2.

Po przeprowadzonej symulacji, obliczone widma zostały znormalizowane względem
całkowitej fluencji w danym punkcie referencyjnym. Wyniki symulacji przedstawione
zostały na rys. 6.28 - 6.30.

6.3.4 Metodyka określenia dawki efektywnej od neutronów

Pomiary przeprowadzone zostały dla pojedynczych impulsów, w trybie pomiaru prze-
strzennego równoważnika dawki od neutronów H∗(10)n. Fabrycznie w przyrządzie
ustawiony został współczynnik przeliczeniowy Wp(Cf) = 353 pSv/impuls, odpowiedni
dla pomiaru neutronów emitowanych z niemoderowanego źródła 252Cf. W celu uwzględ-
nienia różnic w widmie energetycznym pochodzącym od źródła 252Cf, a występującym
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Rys. 6.28 Widmo neutronów w sterowni (punkt referencyjny 1) obliczone metodą
Monte Carlo.

Rys. 6.29 Widmo neutronów w klatce (punkt referencyjny 2) obliczone metodą Monte
Carlo.
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Rys. 6.30 Widmo neutronów na osi układu, od strony włazu (punkt referencyjny 3),
obliczone metodą Monte Carlo.

rzeczywiście w danym punkcie pomiarowym, w otoczeniu badanego układu PF-1000,
określono współczynniki przeliczeniowe W j

p dla każdej pozycji pomiarowej j. Współ-
czynniki określone zostały na podstawie zależności współczynnika przeliczeniowego dla
sondy LB6411 w funkcji energii (patrz rys. 6.25) oraz widm energetycznych neutronów
(patrz rys. 6.28 - 6.30), wykorzystując zależność:

W j
p =

118∑
i=1

Wp(Ei) Φj
nor(Ei) (6.21)

gdzie Wp(Ei) oznacza współczynnik przeliczeniowy na podstawie dokumentacji przy-
rządu dla energii Ei, Φj

nor(Ei określa znormalizowaną wartość fluencji neutronów
posiadających energię Ei, wyznaczoną dla punktu pomiarowego j.

W celu wykonania sumowania we wzorze 6.21 zależność wartości współczynni-
ka przeliczeniowego od energii rejestrowanych neutronów podzielona została na 118
przedziałów w zakresie od 0 do 10 MeV. Otrzymane wartości współczynników W j

p

przedstawione zostały w Tabeli 6.11.
Wartość przestrzennego równoważnika dawki od neutronów w określonym punkcie

pomiarowym j, dla i tego wyładowania obliczona została z zależności:

H∗(10)i,j
n = H∗(10)i,j,Wp(Cf)

n

Wp(Cf) W j
p (6.22)
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Tabela 6.11 Wartości współczynników przeliczeniowych dla sondy LB6411 po uwzględ-
nieniu poprawki na energię rejestrowanych neutronów w badanych punktach referen-
cyjnych.

Punkt referencyjny, j W j
p [pSv/impuls]

1 (sterownia) 693
2 (klatka) 606

3 (na osi układu od strony wylotu komory) 351

gdzie H∗(10)i,j,Wp(Cf)
n oznacza wartość przestrzennego równoważnika dawki od neutro-

nów zmierzoną w punkcie j, przy fabrycznie ustawionym współczynniku poprawkowym
Wp(Cf), odpowiednim dla widma neutronów ze źródła 252Cf.

Zgodnie z programem zaplanowanych badań, w każdym punkcie referencyjnym
przy układzie PF-1000 przeprowadzona została seria pomiarów w celu określenia
zależności przestrzennego równoważnika dawki od neutronów H∗(10)n od wskazań
Srebrnych Liczników Aktywacyjnych (SLA). Wyniki lokalnych pomiarów oraz wartości
skorygowane przez współczynnik przeliczeniowy dla poszczególnej pozycji (podane w
Tabeli 6.11), przedstawione zostały w Tabeli 6.12.

Tabela 6.12 Wyniki lokalnych pomiarów H∗(10)i,j,Wp(Cf)
n oraz wartości skorygowa-

ne współczynnikami przeliczeniowymi dla poszczególnych punktów referencyjnych
H∗(10)i,j

n .

Nr wyładowania, i Pozycja, j H∗(10)i,j,Wp(Cf)
n [µSv] H∗(10)i,j

n [nSv] Y i
n

9957 1 0,01 19,0±3,0 2,49 1010

9958 1 0,00 0,0 5,12 109

9959 1 0,00 0,0 2,44 109

10074 1 0,02 38,1±5,9 5,44 1010

10075 1 0,01 19,0±3,0 2,33 1010

10106 2 0,04 66,6±10,4 1,78 1010

10107-10112 2 0,20 333±52 1,06 1011

10314 2 0,02 33,3±5,2 2,96 109

10315 2 0,04 66,6±10,4 1,04 1010

10316 2 0,03 50,0±7,8 7,18 109

10319 2 0,01 16,7±2,6 9,89 108

10125 3 0,02 19,3±3,0 1,47 1010

10126 3 0,04 38,6±6,0 4,24 1010

10127 3 0,03 28,9±4,5 2,66 1010

10129 3 0,01 9,6±1,5 9,32 109
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Na podstawie przedstawionych wyżej danych eksperymentalnych, wyznaczone zosta-
ły równania linii prostych interpolacyjnych, które dobrze opisują zależność H∗(10)i,j

n (Yn)
dla poszczególnych pozycji referencyjnych:

Pozycja 1 : H∗(10)i,1
n = (7, 59 ± 0, 61) 10−10 Y i

n − (1, 51 ± 1, 77) (6.23)
Pozycja 2 : H∗(10)i,2

n = (2, 92 ± 0, 11) 10−9 Y i
n + (23, 7 ± 4, 7) (6.24)

Pozycja 3 : H∗(10)i,3
n = (8, 30 ± 1, 24) 10−10 Y i

n + (4, 79 ± 3, 28) (6.25)

Graficzne przedstawienie powyższych równań, wraz z punktami eksperymentalnymi
pokazano na rys. 6.31 - 6.33.

Rys. 6.31 Zależność przestrzennego równoważnika dawki od neutronów w funkcji
wielkości emisji neutronów zarejestrowanych przez SLA dla pozycji referencyjnej 1
(sterownia).

Korzystając z informacji o rocznym budżecie neutronów Yn,r, określona została
wartość rocznej dawki, wyrażonej jako przestrzenny równoważnik dawki H∗(10)n,r.
Następnie wartości te zostały przeliczone na roczną dawkę efektywną od neutronów En,r.
Wartość H∗(10)n w szerokim zakresie energii, przeszacowuje wartości dawki efektywnej.
Stosunek dawki efektywnej od neutronów (En) do przestrzennego równoważnika dawki
(H∗(10)n), w funkcji energii neutronów dla różnych geometrii ekspozycji, przedstawiono
na rys. 6.34. Na podstawie pokazanych danych widać, że dla zakresu energii od
10−9 do około 50 MeV, dla geometrii "ISO", obliczony stosunek spełniał warunek
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Rys. 6.32 Zależność przestrzennego równoważnika dawki od neutronów w funkcji
wielkości emisji neutronów zarejestrowanych przez SLA dla pozycji referencyjnej 2
(klatka).

Rys. 6.33 Zależność przestrzennego równoważnika dawki od neutronów w funkcji
wielkości emisji neutronów zarejestrowanych przez SLA dla pozycji referencyjnej 3 (na
osi układu od strony wylotu komory).
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En/H∗(10)n < 1. Informacja ta została wykorzystana bezpośrednio przy określeniu
rocznej dawki efektywnej na podstawie pomiaru H∗(10)n. Wartości współczynników
przeliczeniowych H∗(10)n na En, które wykorzystano w tej pracy, przedstawione zostały
następnie w Tabeli 6.13.

Energia neutronów [MeV]

E
 /
 H

*(
1
0
)

Rys. 6.34 Stosunek dawki efektywnej do przestrzennego równoważnika dawki dla
neutronów w funkcji energii dla różnych geometrii ekspozycji.

Tabela 6.13 Wartości współczynników przeliczeniowych (Wn) przestrzennego równo-
ważnika dawki od neutronów (H∗(10)n) na dawkę efektywną od neutronów(En) , dla
poszczególnych pozycji referencyjnych.

Nr pozycji referencyjnej, j W j
n

1 (sterownia) 0,20
2 (klatka) 0,20

3 (na osi układu od strony wylotu komory) 0,65

Należy tu zwrócić uwagę, że podane wyżej współczynniki zostały przyjęte na
podstawie energetycznych widm neutronowych, otrzymanych z symulacji metodą Monte
Carlo i przedstawionych na rys. 6.28 - 6.30. Kryterium wyboru współczynników była
energia, przy której natężenie neutronów w danej pozycji pomiarowej było maksymalne.
Korzystając z informacji o rocznym budżecie neutronów Yn,r, określona została wartość
rocznej dawki, wyrażonej jako przestrzenny równoważnik dawki H∗(10)j

n,r. Następnie
wartości te zostały przeliczone na roczną dawkę efektywną od neutronów Ej

n,r, zgodnie
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z zależnością:
Ej

n,r = W j
n H∗(10)j

n,r (6.26)

6.4 Metoda oceny wpływu aktywacji neutronowej
komory próżniowej układu PF-1000 na wzrost
narażenia radiologicznego

W wyniku oddziaływania neutronów, emitowanych w trakcie wyładowań Plasma-Focus,
z elementami układu PF-1000, w elementach tego układu zostają wytworzone izotopy
promieniotwórcze. Liczba powstałych niestabilnych nuklidów uzależniona jest od składu
atomowego elementu, w którym zachodzi aktywacja, a także od widma energetycznego
padających neutronów oraz ich strumienia. Skład atomowy materiału komory próżnio-
wej, określony został z wykorzystaniem metody Neutronowej Analizy Aktywacyjnej.
Do obliczeń aktywności wzbudzonej dla konkretnego radionuklidu w jednostkowym
elemencie materiału, wykorzystane zostało widmo energetyczne neutronów obliczone
przy użyciu symulacji metodą Monte Carlo. Ostatecznie, w celu oszacowania całkowitej
aktywności radionuklidów wzbudzonych w ścianie komory, w ciągu całego okresu pracy
układu PF-1000, wykorzystany został budżet neutronowy, określony na podstawie
historii pomiarów emisji neutronów przy użyciu Srebrnych Liczników Aktywacyjnych.

Na podstawie znajomości powstających radionuklidów oraz ich liczby w jednostko-
wym elemencie materiału, możliwe było oszacowanie fluencji fotonów w określonym
punkcie przestrzeni, które emitowane były przez ten element. Następnie przyjmując za-
sadę "pesymizacji", na podstawie wartości fluencji określona została maksymalna roczna
dawka efektywna pochodząca od promieniowania gamma, emitowanego z materiału
komory próżniowej PF-1000.

6.4.1 Badanie składu materiału konstrukcyjnego komory próż-
niowej układu PF-1000 metodą Neutronowej Analizy
Aktywacyjnej

Komora próżniowa układu PF-1000, zgodnie z deklaracją producenta, umieszczoną
w postaci tabliczki znamionowej na obudowie komory, zbudowana została ze stali
kwasoodpornej typu 1H18N9T.
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Skład atomowy takiej stali jest objęty certyfikacją. Przyjęte w Polsce standardy
dotyczące stali kwasoodpornej 1H18N9T odpowiadają wymaganiom międzynarodowym
dotyczącym stali X6CrNiTi18-10(1.4541). Tabela 6.14 przedstawia skład atomowy
takiej stali. Zawarte w niej informacje odnoszą się oczywiście do składu chemicznego
wylewki hutniczej pobieranej podczas produkcji tej stali. Badanie to można nazwać
badaniem makroskopowym, ponieważ nie odzwierciedla ono domieszek mikroskopowych,
które mogą być ujawnione dopiero w badaniach precyzyjnych.

Tabela 6.14 Skład atomowy stali X6CrNiTi18-10.

Pierwiastek W (t)[%]
C Max 0,08
Si Max 1

Mn Max 2
Ni 9 - 12
P Max 0,045
S Max 0,015
Cr 17 - 19
Ti Max 0,7
Fe ∼ 70,16

Metodą typowaną do badań precyzyjnych jest Instrumentalna Neutronowa Analiza
Aktywacyjna (INAA) [57]. INAA jest jedną z dopuszczalnych metod określania składu
atomowego materiałów konstrukcyjnych [58]. Dostarcza ona informacji o wszystkich
pierwiastkach równocześnie. Inną ważną cechą INAA jest fakt, że nie jest ona obciążona
trudnościami związanymi z obróbką chemiczną i ewentualnym zanieczyszczeniem próbki
odczynnikami. Ponadto, przez zmianę parametrów napromieniania i chłodzenia, a
także zmiany czasu pomiaru, wpływ różnych radionuklidów na ostateczne wyniki
może być zmniejszony do minimum. Ze względu na te zalety INAA uważana jest jako
mikroskopowa metoda analityczna i typowana do analizy materiałów metalicznych.

Stosując opisaną wyżej metodę wykazano podobieństwa pomiędzy zawartością
normatywną oraz rzeczywistą rozważanej stali. Podobieństwa te dotyczyły zarówno
charakterystyki jakościowej, jak i ilościowej. Niemniej jednak wykryte zostały istotne
różnice. Dotyczyły one obecności kobaltu w badanej próbie stali kwasoodpornej, z
której wykonano konstrukcję komory próżniowej układu PF-1000.

Obecność kobaltu ma jednak niezwykle istotne znaczenie na powstawanie aktywności
skumulowanej w materiale komory w czasie kolejnych lat eksploatacji tego układu. Kilka
próbek opiłek pobranych ze ścian komory próżniowej układu PF-1000 (o łącznej masie
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około 50 mg) zostało napromienionych w rdzeniu reaktora Maria w NCBJ w Świerku.
Próbki napromieniano równocześnie z Certyfikowanym Materiałem Referencyjnym (z
ang.: CRM - Certified Reference Materials). Napromienienia dokonano w strumieniu
neutronów termicznych o gęstości strumienia 1014 cm−2s−1 przez okres 5 minut. Przed
napromienieniem próbki umieszczane były w pojemniku polietylenowym o średnicy 6
mm. Po napromienieniu próbki chłodzono przez okres od 24 godzin do 4 tygodni.

Pomiary aktywności wywołanej neutronami wykonane zostały spektrometrem pro-
mieniowania γ, produkcji firmy Canberra w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej
(IChTJ). Spektrometr ten wyposażony był w półprzewodnikowy germanowy detektor
"studzienkowy". Parametry spektrometru zestawiono w Tabela 6.15.

Tabela 6.15 Parametry spektrometru gamma wykorzystanego do INAA.

Cecha Wartość
Objętość czynna detektora 255 cm3

Średnica studzienki 16 mm
Głębokość studzienki 40 mm
Wydajność względna 55 %

Rozdzielczość (przy energii 1332,4 keV) 2,1 keV
Analizator wielokanałowy GENIE2000

Czas pomiaru zależał od prędkości liczenia obserwowane w określonym Obszarze
Zainteresowania (z ang.: ROI - Region of Interest) i był zmieniany od 100 s do 4000 s.
Zastosowanie takiej procedury umożliwiło oznaczanie radionuklidów posiadających
różne czasy połowicznego zaniku. Warunki aktywacji oraz pomiaru napromienianych
próbek przedstawiono w Tabeli 6.16.

Tabela 6.16 Metodologia zastosowana przy INAA podczas oceny zawartości pierwiast-
ków w próbce pobranej ze ścian urządzenia PF-1000.

Poszukiwany
radionuklid

Gęstość strumienia
neutronów

termicznych / czas
napromieniania

Czas
chłodzenia

Czas Pomiaru

56Mn, 76As, 64Cu, 187W,
51Cr, 59Fe, 60Co, 122Sb,
124Sb, 99Mo, 58Ni (via

58Co)

1014 cm−2s−1 / 5 min 24 h lub
48-72 h lub
4 tygodnie

100 s lub
1500–2000 s lub

2000-4000 s
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Wyniki oznaczenia metodą INAA zawartości pierwiastków stabilnych w próbce
opiłek, pobranych ze ścian komory próżniowej układu PF-1000, przedstawiono w Tabeli
6.17.

Tabela 6.17 Skład atomowy stali kwasoodpornej, z której zbudowane zostały ściany
komory próżniowej urządzenia PF-1000.

Pierwiastek Wynik analizy W (t)[%] Błąd względny (k=2) [%] Metoda oznaczeń
As 0,015 11 INAA
Cu 0,087 11 INAA
Co 0,072 3,9 INAA
Mn 1,36 4,5 INAA
Cr 17,96 4,7 INAA
V 0,058 10 ICP-MS

Mo 2,17 2,4 INAA
Ni 11,13 3,8 INAA
Fe 68,46 4,1 INAA
Sb 0,0011 7,8 INAA
W 0,088 10 INAA

Należy dodać, że walidacja metody została przeprowadzono przy użyciu CRM oraz
przez uczestnictwo w pomiarach porównawczych. Certyfikowany materiał CRM 298-1,
odnoszący się do zespolonej stali kwasoodpornej (z ang.: Duplex Stainless Steel) [59], był
stosowany do kontroli jakości. Jako komplementarna metoda analityczna wykorzystana
została analiza przy użyciu Indukcyjnie Wzbudzanego Plazmowego Spektrometru
Masowego (z ang.: ICP-MS - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) [60]. W
tym celu próbki stali były rozpuszczane w wodzie królewskiej (z łac.: aqua regia), a
następnie analizowane po całkowitym rozpuszczeniu w 0,7 % HNO3.

6.4.2 Analiza budżetu neutronowego urządzenia PF-1000

Podstawą oceny narastania aktywności wzbudzonej w wyniku oddziaływania neutronów
w ścianach komory próżniowej układu PF-1000 była analiza "budżetu neutronowego",
tj. liczba neutronów wyemitowanych w porcjach dziennych w funkcji czasu. Rys.
6.35 przedstawia dobowe wielkości emisji neutronów w ciągu dwunastu lat badań
plazmowych, prowadzonych przy użyciu układu PF-1000.

Kampanie eksperymentalne na układzie PF-1000 trwają zwykle od kilku tygodni
do pół roku. W czasie kampanii eksperymentalnej komora próżniowa układu jest
napełniana gazowym deuterem. W ciągu dnia wykonuje się od kilku do 20 wyładowań
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Rys. 6.35 Budżet neutronowy w czasie dwunastu lat badań plazmowych prowadzonych
na układzie PF-1000.

plazmowych. Całkowity wydatek neutronów Yn w pojedynczym wyładowaniu zmienia
się w granicach 108 - 1011 neutronów/impuls. Do dalszych rozważań przyjęto sumę
wydatków neutronów we wszystkich wyładowaniach wykonanych w ciągu danego
dnia. Jako pierwsze wyładowanie plazmowe przyjęto eksperyment przeprowadzony w
listopadzie 2001 roku. Do chwili obecnej wykonano ponad półtora tysiąca wyładowań
plazmowych. Wszystkie zrealizowane wyładowania dały wkład w aktywacje ścian
komory próżniowej.

6.4.3 Symulacja widmo energetyczne neutronów na powierzch-
ni komory próżniowej

Do określenia widma energetycznego neutronów, które padały na wewnętrzną powierzch-
nię komory próżniowej PF-1000, wykorzystano podobnie jak podczas szacowania dawki
od neutronów symulację metodą Monte Carlo. Otrzymane widmo przedstawiono na
rys. 6.36.

Do obliczeń wykorzystany był model komory opisany wcześniej w rozdziale 6.3.3. W
tym przypadku posłużono się etykietą generującą fluencję neutronów na powierzchni
(etykieta "tally 2"). Fluencję neutronów (przeliczoną na 1 neutron ze źródła) określono
dla 1 cm2 powierzchni ściany układu PF-1000, znajdującej się pod kątem 90° do jego
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Rys. 6.36 Fluencja neutronów przeliczona na 1 neutron źródła, docierający do wewnętrz-
nej powierzchni ściany układu PF-1000, pod kątem 90° do jego osi, w płaszczyźnie
równoległej do czoła anody.

osi, w płaszczyźnie "z" zawierającej hipotetyczne źródło neutronów.

6.4.4 Selekcja reakcji jądrowych mających istotne znaczenie
w procesie aktywacji materiału komory próżniowej

Podstawowym kryterium selekcji była energia neutronów. W rozważaniach ujęto wy-
łącznie reakcje, które mogą zajść przy energii neutronów powyżej 2,5 MeV. Możliwe
kanały reakcji przedstawiono w Tabeli 6.18.

Tabela 6.18 Niektóre z możliwych reakcji jądrowych wywoływanych przez neutrony z
reakcji syntezy D-D. Oznaczenia: n – neutron, t - tryton (3H), d - deuteron (2H), h -
jądro helu (4He), p – proton, γ - fotony, α - cząstka alfa.

N-1 N N+1
Z (n,2n) Atom tarczowy - (n,n’) (n,γ)

Z-1 (n,t) (n,nd) (n,d) (n,np) (n,p)
Z-2 (n,α) (n,h) (n,2p)

Należy zauważyć, że produktami rozpatrywanych reakcji mogły być nuklidy stabilne
lub niestabilne, emitujące promieniowanie natychmiastowe lub opóźnione. Należy przy
tym podkreślić, że neutrony emitowane w czasie reakcji syntezy D-D wywoływały



6.4 Wpływ aktywacji neutronowej 86

prawdopodobnie wszystkie reakcje wymienione w rzędzie oznaczonym literą "Z". Z
kolejnego rzędu "Z-1" najbardziej prawdopodobne były jedynie reakcje (n,d) i (n,p).
Natomiast z ostatniego rzędu "Z-2" prawdopodobne zachodziły jedynie reakcji (n,α).

Posługując się Tablicą Radionuklidów Instytutu Technologicznego w Karlsruhe (z
ang.: Karlsruhe Nuclide Chart) [61] oraz diagramem reakcji jądrowych, rozważono
wszystkie transmutacje jądrowe, które mogły zachodzić w materiale ścian komory
próżniowej PF-1000. Oczywiście, nie wszystkie z powstałych nuklidów wnoszą istotny
wkład w narażenie radiologicznego personelu biorącego udział w badaniach fuzyjnych.
Przy selekcji reakcji, które mogą istotnie wpływać na wzrost narażenie radiologicznego
personelu w otoczeniu układu PF-1000, przyjętych zostało kilka kryteriów.

Pierwsze kryterium obejmowało dwa warunki: przekrój czynny na wystąpienie
danej reakcji jest niezerowy dla neutronów o energii 2,5 MeV lub niższej, a produkt
reakcji jest niestabilny i do stanu podstawowego powraca poprzez emisję promienio-
wania elektromagnetycznego. Inne rodzaje promieniowania, a więc niskoenergetyczne
promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie korpuskularne, ze względu na swój
mały zasięg, pozostanie pochłonięte w ścianach komory lub przyściennych warstwach
powietrza.

Drugim kryterium był czas życia jąder wzbudzonych. Jeśli okres połowicznego
zaniku powstającego jądra wzbudzonego był krótszy niż jedna sekunda (T1/2 < 1
s), to taki radionuklid nie był brany pod uwagę jako potencjalne źródło narażenia
radiologicznego. Wynikało to z zasad bezpieczeństwa pracy, ponieważ personelowi
pracującemu przy eksperymencie plazmowym PF-1000, w tym badaczom i personelowi
technicznemu nie wolno zbliżać się do układu bezpośrednio po wyładowaniu.

Pozostałe dwa kryteria dotyczyły energii promieniowania gamma oraz intensywności
emisji. Określony radionuklid był kwalifikowany do dalszych rozważań, jeśli fotony
emitowane z tego radionuklidu posiadały energię powyżej 50 keV (Eγ > 50 keV) oraz
emitowane były z intensywnością powyżej 1 % (Iγ > 1 %).

Rozpatrzono 5 reakcji jądrowych, tj. (n,2n), (n,α), (n,γ), (n,d) oraz (n,p), wywoływa-
nych przez neutrony z reakcji D-D na 39 nuklidach tarczowych stanowiących pierwiastki
stabilne, które wchodzą w skład stali kwasoodpornej. Początkowo rozważanych było 195
reakcji jądrowych. W drodze selekcji, stosując wszystkie wymienione wyżej kryteria, do
dalszych rozważań wybrano wyłącznie 47 reakcji. Procedura została dokładnie opisana
w pracach [45, 46]. Wyselekcjonowane reakcje, wraz z listą produktów reakcji oraz
czasem ich połowicznego rozpadu, przedstawiono w Tabeli 6.19.
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Tabela 6.19 Reakcje jądrowe i ich produkty, pozostałe po procesie selekcji, które były
obiektem dalszych rozważań. Oznaczenia przy T1/2: s - sekundy, h - godziny, d - dni,
m -miesiące, y - lata.

Radionuklid tarczowy Reakcja jądrowa Produkty T1/2
54Fe 54Fe(n,p)54Mn 54Mn 312,05 d
58Fe 58Fe(n,γ)59Fe 59Fe 44,495 d

55Mn 55Mn(n,γ)56Mn 56Mn 2,5789 h
58Ni 58Ni(n,γ)59Ni 59Ni 76000 y
58Ni 58Ni(n,p)58Co 58Co, 58mCo 70,86 d, 9,10 h
60Ni 60Ni(n,p)60Co 60Co, 60mCo 1925,28 d, 10,467 m
61Ni 61Ni(n,p)61Co 61Co 1,650 h
62Ni 62Ni(n,α)59Fe 59Fe 44,495 d
64Ni 64Ni(n,γ)65Ni 65Ni 2,51719 h
50Cr 50Cr(n,γ)51Cr 51Cr 27,7010 d
54Cr 54Cr(n,α)51Ti 51Ti 5,76 m
46Ti 46Ti(n,p)46Sc 46Sc, 46mSc 83,79 d, 18,75 s
47Ti 47Ti(n,p)47Sc 47Sc 3,3492 d
48Ti 48Ti(n,α)45Ca 45Ca 162,61 d
50Ti 50Ti(n,γ)51Ti 51Ti 5,76 m
51V 51V(n,p)51Ti 51Ti 5,76 m
51V 51V(n,γ)52V 52V 3,743 m

75As 75As(n,α)72Ga 72Ga 14,10 h
75As 75As(n,p)75Ge 75Ge, 75mGe 82,78 m, 47,7 s
75As 75As(n,γ)76As 76As 26,24 h
63Cu 63Cu(n,α)60Co 60Co, 60mCo 1925,28 d, 10,467 m
63Cu 63Cu(n,γ)64Cu 64Cu 12,701 h
65Cu 65Cu(n,α)62Co 62Co, 62mCo 1,54 m, 13,86 m
65Cu 65Cu (n,p)65Ni 65Ni 2,51719 h
65Cu 65Cu(n,γ)66Cu 66Cu 5,120 m
59Co 59Co(n,p)59Fe 59Fe 44,495 d
59Co 59Co(n,γ)60Co 60Co, 60mCo 1925,28 d, 10,467 m
92Mo 92Mo(n,α)89Zr 89Zr, 89mZr 78,41 h, 4,161 m
92Mo 92Mo(n,p)92Nb 92Nb, 92mNb 3,47 107 y, 10,15 d
92Mo 92Mo(n,γ)93Mo 93Mo 6,85 h
94Mo 94Mo(n,p)94Nb 94Nb, 94mNb 2,03 104 y, 6,263 m
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Tabela 6.19 Kontynuacja

95Mo 95Mo(n,p)95Nb 95Nb, 95mNb 35 d, 3,61 d
96Mo 96Mo(n,p)96Nb 96Nb 23,35 h
97Mo 97Mo(n,p)97Nb 97Nb, 97mNb 72,1 m, 58,7 s
98Mo 98Mo(n,α)95Zr 95Zr 64,032 d
98Mo 98Mo(n,γ)99Mo 99Mo 65,976 h
100Mo 100Mo (n,α)97Zr 97Zr 16,749 h
100Mo 100Mo(n,γ)101Mo 101Mo 14,61 m
121Sb 121Sb(n,p)121Sn 121Sn, 121mSn 43,9 y, 43,9 y
121Sb 121Sb(n,γ)122Sb 122Sb, 122mSb 2,7 d, 4,2 m
123Sb 123Sb(n,γ)124Sb 124Sb, 124mSb 60,20 d, 93 s
180W 180W(n,γ)181W 181W 121,2 d
183W 183W(n,p)183Ta 183Ta 5,1 d
184W 184W(n,α)181Hf 181Hf 42,39 d
184W 184W(n,γ)185W 185W, 185mW 75,1 d, 1,67 m
184W 184W(n,p)184Ta 184Ta 8,7 h
186W 186W(n,γ)187W 187W 24 h

6.4.5 Metoda oceny aktywności wzbudzonej w ścianach ko-
mory próżniowej układu PF-1000

Aktywność produktów reakcji jądrowych wywołanych przez neutrony z reakcji D-D w
ścianach układu PF-1000 obliczana była na podstawie następujących wzorów:

Ai,j = Ci,j λi = Ri,j
m N fj NAv

Aj

λi (6.27)

Ri,j =
∫ 2,7

0
σi,j(en) Φ(en) den (6.28)

gdzie: Ai,j - aktywność danego radioizotopu i powstającego w 1 cm3 materiału komory
PF-1000 z izotopu j na jeden neutron źródła, Ci,j - liczba jąder promieniotwórczych
typu i powstałych z nuklidów w 1 cm3 materiału w wyniku aktywacji, λi - stała rozpadu
radioizotopu i, Ri,j - ilość reakcji prowadzących do powstania radioizotopu i z izotopu
j zachodzących w 1 cm3 materiału komory na jeden neutron źródła, m - masa 1 cm3

materiału komory PF-1000, N - zawartość danego pierwiastka w 1 cm3 materiału
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komory, fj - udział danego izotopu j wśród atomów danego pierwiastka w materiale
komory PF-1000, NAv - liczba Avogadro, Aj - masa atomowa nuklidu j, σi,j(en) -
przekrój czynny [cm2] dla neutronu o energii en [eV] na reakcję, w której generowany
jest izotop i z nuklidu j (na podstawie biblioteki JEFF-3.1.2 [62]), Φ(en) - fluencja
neutronów o energii en w przeliczeniu na jeden neutron źródła [cm−2].

Wszystkie wartości wykorzystane przy obliczeniach Ai,j przedstawia Tabela 6.20.

Tabela 6.20 Dane wykorzystane do obliczeń aktywności produktów aktywacji w mate-
riale komory PF-1000.

Reakcja N fj Aj σi,j(en) λi

54Fe(n,p)54Mn 68,46 5,845 53,94 2,64 10−2 2,57 10−8

58Fe(n,γ)59Fe 68,46 0,282 57,93 1,01 10−3 1,80 10−7

55Mn(n,γ)56Mn 1,36 100 54,94 1,67 10−3 7,47 10−5

58Ni(n,γ)59Ni 11,13 68,077 57,94 4,35 10−3 2,89 10−13

58Ni(n,p)58Co 11,13 68,077 57,94 2,52 10−2 1,13 10−7

58Ni(n,p)58mCo 11,13 68,077 57,94 2,84 10−2 2,12 10−5

60Ni(n,p)60Co 11,13 26,23 59,93 1,49 10−8 4,17 10−9

60Ni(n,p)60mCo 11,13 26,23 59,93 2,97 10−8 1,10 10−3

61Ni(n,p)61Co 11,13 1,1 60,93 1,36 10−4 1,17 10−4

62Ni(n,α)59Fe 11,13 3,6 61,93 7,37 10−7 1,80 10−7

64Ni(n,γ)65Ni 11,13 1 63,93 2,99 10−3 7,65 10−5

50Cr(n,γ)51Cr 17,96 4,4 49,95 2,19 10−3 2,90 10−7

54Cr(n,α)51Ti 17,96 2,365 53,94 1,91 10−8 2,01 10−3

46Ti(n,p)46Sc 0,7 8 45,95 4,04 10−6 9,57 10−8

46Ti(n,p)46mSc 0,7 8 45,95 1,05 10−6 3,70 10−2

47Ti(n,p)47Sc 0,7 7,3 46,95 1,41 10−2 2,40 10−6

48Ti(n,α)45Ca 0,7 73,72 47,94 9,33 10−19 4,93 10−8

50Ti(n,γ)51Ti 0,7 5,4 49,94 3,79 10−4 2,01 10−3

51V(n,p)51Ti 0,058 99,75 50,94 1,32 10−4 2,01 10−3

51V(n,γ)52V 0,058 99,75 50,94 1,24 10−3 3,09 10−3

75As(n,α)72Ga 0,015 100 74,92 1,37 10−5 1,37 10−5

75As(n,p)75Ge 0,015 100 74,92 1,77 10−5 1,45 10−2

75As(n,p)75mGe 0,015 100 74,92 1,77 10−5 1,45 10−2

75As(n,γ)76As 0,015 100 74,92 3,09 10−2 7,34 10−6

63Cu(n,α)60Co 0,087 69,17 62,93 4,20 10−7 4,17 10−9
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Tabela 6.20 Kontynuacja

63Cu(n,α)60Co 0,087 69,17 62,93 1,62 10−7 1,10 10−3

63Cu(n,γ)64Cu 0,087 69,17 62,93 6,03 10−3 1,52 10−5

65Cu(n,α)62Co 0,087 30,83 64,93 5,00 10−9 8,34 10−4

65Cu(n,α)62Co 0,087 30,83 64,93 2,17 10−10 7,50 10−3

65Cu(n,p)65Ni 0,087 30,83 64,93 5,25 10−7 7,65 10−5

65Cu(n,γ)66Cu 0,087 30,83 64,93 4,67 10−3 2,26 10−3

59Co(n,p)59Fe 0,072 100 58,93 2,62 10−5 1,80 10−7

59Co(n,γ)60Co 0,072 100 58,93 1,24 10−3 4,17 10−9

59Co(n,γ)60Co 0,072 100 58,93 1,51 10−3 1,10 10−3

92Mo(n,α)89Zr 2,17 14,84 91,90 1,16 10−6 2,46 10−6

92Mo(n,α)89Zr 2,17 14,84 91,90 4,32 10−7 2,78 10−3

92Mo(n,α)89Zr 2,17 14,84 91,90 4,32 10−7 2,78 10−3

92Mo(n,p)92Nb 2,17 14,84 91,90 1,17 10−4 6,33 10−16

92Mo(n,p)92Nb 2,17 14,84 91,90 1,51 10−3 7,90 10−7

92Mo(n,γ)93Mo 2,17 14,84 91,90 2,32 10−2 2,81 10−5

94Mo(n,p)94Nb 2,17 9,25 93,90 6,87 10−6 1,08 10−12

94Mo(n,p)94Nb 2,17 9,25 93,90 1,24 10−5 1,84 10−3

94Mo(n,p)94Nb 2,17 9,25 93,90 1,24 10−5 1,84 10−3

95Mo(n,p)95Nb 2,17 15,92 94,90 4,89 10−6 2,22 10−6

95Mo(n,p)95Nb 2,17 15,92 94,90 4,89 10−6 2,22 10−6

95Mo(n,p)96Nb 2,17 15,92 94,90 4,38 10−5 2,29 10−7

96Mo(n,p)96Nb 2,17 16,68 95,90 7,28 10−11 8,25 10−6

97Mo(n,p)97Nb 2,17 9,55 96,90 6,75 10−13 1,60 10−4

97Mo(n,p)97Nb 2,17 9,55 96,90 2,29 10−13 1,18 10−2

98Mo(n,α)95Zr 2,17 24,13 97,90 2,62 10−8 1,25 10−7

98Mo(n,γ)99Mo 2,17 24,13 97,90 1,63 10−2 2,92 10−6

100Mo(n,α)97Zr 2,17 9,63 99,90 1,33 10−10 1,15 10−5

100Mo(n,γ)101Mo 0,0011 42,64 122,9 1,47 10−2 7,91 10−4

121Sb(n,p)121Sn 0,0011 57,36 120,9 2,43 10−6 5,01 10−10

121Sb(n,γ)122Sb 0,0011 0,13 179,9 6,57 10−2 2,95 10−6

121Sb(n,γ)122Sb 0,0011 0,13 179,9 4,91 10−3 2,76 10−3

123Sb(n,γ)124Sb 0,0011 42,64 122,9 4,91 10−3 7,45 10−3

123Sb(n,γ)124Sb 0,0011 42,64 122,9 6,57 10−2 1,33 10−7
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Tabela 6.20 Kontynuacja

180W(n,γ)181W 0,088 0,13 179,9 7,65 10−2 6,62 10−8

183W(n,p)183Ta 0,088 14,3 182,9 2,86 10−2 1,57 10−6

184W(n,α)181Hf 0,088 30,67 183,9 1,40 10−7 1,89 10−7

184W(n,p)184Ta 0,088 30,67 183,9 0,00 2,21 10−5

184W(n,γ)185W 0,088 30,67 183,9 2,00 10−2 1,07 10−7

184W(n,γ)185W 0,088 30,67 183,9 7,87 10−4 6,92 10−3

186W(n,γ)187W 0,088 28,6 185,9 2,29 10−2 8,02 10−6

Aktywność produktów wszystkich reakcji, które wzięto pod uwagę, została wy-
rażona w Bq cm−3 neutron−1. Po przemnożeniu tej wartości przez całkowitą emisję
neutronów Yn,k dla poszczególnego wyładowania k oraz objętość stali kwasoodpornej
(zużytej na budowę komory próżniowej) obliczono całkowitą aktywność rozpatrywanego
radionuklidu, która została wzbudzona w materiale komory w wyniku określonego
wyładowania. Podczas kolejnych wyładowań plazmowych aktywność wzbudzona ule-
gała oczywiście zmianom: zmniejszeniu na skutek rozpadu radionuklidów w okresach
pomiędzy kolejnymi wyładowaniami oraz wzrostowi na skutek kolejnych aktywacji.
Aktywność konkretnego radioizotopu wzbudzona w 1 cm3 materiału komory w wyniku
wyładowania k wynosiła:

Ai,k = Aij,k−1 e−λi tk + Aij,k Yn,k (6.29)

gdzie Aij,k−1 - aktywność danego radioizotopu zdeponowana w 1 cm3 komory po wyła-
dowaniu poprzedzającym rozpatrywane wyładowanie k, λi - stała rozpadu radioizotopu
i, tk - czas pomiędzy rozpatrywanym wyładowaniem a wyładowaniem poprzednim, Yn,k

- całkowita emisja neutronów podczas wyładowania k.
Podczas interpretacji omawianej wielkości należy jednak pamiętać o istotnym

przybliżeniu; do obliczeń przyjęto wartość fluencji pod kątem 90°do osi urządzenia w
płaszczyźnie przechodzącej przez kolumnę pinchu. Wielkość ta ulegała zmianom wraz z
oddalaniem się od płaszczyzny końca anody i powodowało to zmniejszenie się fluencji
neutronów. Dlatego w rzeczywistości aktywność wzbudzona w pozostałych częściach
układu PF-1000 była zapewne niższa niż wielkość oszacowana powyższą metodą.
Postępowanie takie może być jednak zaakceptowane w ochronie radiologicznej, ponieważ
określa ono najwyższe możliwe poziomy narażenia radiacyjnego. Rezultaty obliczeń
zmian aktywności poszczególnych radioizotopów kolejnych wyładowań prezentowane
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są na rys. 6.37 - 6.45. Należy zaznaczyć iż do prezentacji oraz dalszych rozważań
wybrane zostały wyłącznie radionuklidy, dla których oszacowana wzbudzona aktywność
po całym rozpatrywanym budżecie neutronowym, i dla całej objętości materiału (na
podstawie obliczeń ze wzoru 6.30 dla t = 0) przekroczyła 100 Bq.

Rys. 6.37 Zmiana aktywności 59Ni wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

Rys. 6.38 Zmiana aktywności 60Co wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

Radionuklidy, których zmiany przebiegu aktywności oszacowano i przedstawiono w
postaci wykresów, można podzielić na trzy grupy w zależności od wartości T1/2.
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Rys. 6.39 Zmiana aktywności 54Mn wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

Rys. 6.40 Zmiana aktywności 59Fe wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.
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Rys. 6.41 Zmiana aktywności 51Cr wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

Rys. 6.42 Zmiana aktywności 99Mo wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.
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Rys. 6.43 Zmiana aktywności 64Cu wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

Rys. 6.44 Zmiana aktywności 93mMo wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.
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Rys. 6.45 Zmiana aktywności 56Mn wzbudzanej w 1 cm3 ścianek komory PF-1000.

W grupie pierwszej znajdują się radionuklidy o długim okresie połowicznego zaniku.
W tej grupie okres półrozpadu mierzony jest w latach. Rys. 6.37 oraz 6.38 przedstawiają
zmiany aktywności radionuklidów długo-życiowych: 59Ni i 60Co. Ich aktywność narasta
niemalże monotonicznie i będzie w przyszłości decydowała o całkowitej aktywności ma-
teriałów zużytych do budowy rozpatrywanego układu fuzyjnego. Wzrost tej aktywności
ma charakter wykładniczy.

Do drugiej grupy należą radionuklidy, które mają okres połowicznego zaniku rzędu
dni. Do tej grupy należą 54Mn, 59Fe oraz 51Cr (pokazane na rys. 6.39 - 6.41). Przebieg
zmian aktywności ma w tym wypadku charakter "piłokształtny". Obejmuje on okresy
narastania radioaktywności związane z czasem trwania kampanii eksperymentalnych
oraz okresy zaniku, określone czasem upływającym pomiędzy kolejnymi kampaniami
(tj. seriami wyładowań). Charakter chwilowych wzrostów jest wykładniczy, a spad-
ków – ekspotencjalny, z wykładnikiem zależnym od iloczynu czasu i stałej rozpadu
poszczególnego radionuklidu.

Do trzeciej grupy należą radionuklidy, których okres połowicznego zaniku wyra-
żany jest w godzinach. Do grupy tej należą 99Mo, 64Cu, 93mMo oraz 56Mn. Zmiany
aktywności tych radionuklidów przedstawiają rys. 6.42 - 6.45. Zmiany aktywności tych
radionuklidów odzwierciedlają zmiany budżetu neutronowego, które przedstawiono na
rys. 6.35.

Aktywność danego radioizotopu Ai, powstałego w wyniku określonej reakcji, zdepo-
nowana w całej objętości materiału komory, wynika z realizacji wszystkich wyładowań
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objętych budżetem neutronów. Dla czasu t od ostatniego rozpatrywanego wyładowania,
została ona obliczona z zależności:

Ai = VP F e−λi t
m∑

k=0
Yn,k Ai,j e−λi (tk−tm) (6.30)

gdzie VP F - objętość materiału, z którego wykonana została komora układu PF-1000,
λi - stała rozpadu radioizotopu i, t - czas od ostatniego rozpatrywanego wyładowania
(liczony w sekundach od tm), Yn,k - całkowita emisja neutronów podczas wyładowania
k, tk - czas w którym zostało zrealizowane wyładowanie k (liczony w sekundach od
chwili pierwszego rozpatrywanego wyładowania), tm - czas ostatniego wyładowania
(liczony w sekundach od chwili pierwszego rozpatrywanego wyładowania).

Zmiany aktywności w czasie po ostatnim rozpatrywanym wyładowaniu dla radio-
izotopów, które podlegają rozpatrzeniu zgodnie z opisem podanym wyżej, zostały
przedstawione na rys. 6.46.

Rys. 6.46 Zmiany aktywności radioizotopów zdeponowanych w całej objętości materiału
komory PF-1000 w funkcji czasu od ostatniego wyładowania.

Dane przedstawione na powyższym rysunku prezentuje szczegółowo Tabela 6.21.
Wyłącznie radioizotopy zaprezentowane w poniższej tabeli zostały wzięte pod uwagę w
dalszych rozważaniach.
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Tabela 6.21 Aktywność poszczególnych radioizotopów w całym materiale komory
PF-1000 w różnych okresach od ostatniego rozpatrywanego wyładowania z wziętego
do obliczeń budżetu neutronowego.

Radioizotop
Czas od ostatniego wyładowania

0 s 1 h 24 h 1 miesiąc 1 rok 10 lat 100 lat
Aktywność, Ai [Bq]

51Cr 58891 58829 57435 27799 7 0 0
93mMo 47629 43046 4199 0 0 0 0
99Mo 29513 29204 22935 15 0 0 0
64Cu 14280 13522 3854 0 0 0 0
54Mn 10036 10035 10014 9389 4511 3 0
59Fe 8155 8150 8029 5110 30 0 0
56Mn 2587 1977 4 0 0 0 0
60Co 744 744 744 736 653 204 0
59Ni 133 133 133 133 133 133 133

6.4.6 Metodyka obliczenia dawki efektywnej z danych
aktywacyjnych

Komora układu eksperymentalnego PF-1000, która w obecnych rozważaniach uważa-
na jest jako źródło narażenia, ma skomplikowaną geometrię z punktu widzenia ochrony
radiologicznej. Zredukowanie tej geometrii do najprostszego przypadku, jakim jest
źródło punktowe, jest nieuzasadnione i niedopuszczalne. Przyjmując zasadę "pesymiza-
cji" zadanie sprowadza się więc do określenia maksymalnej możliwej wartości dawki
pochodzącej od rzeczywistego źródła, jakim jest materiał komory układu PF-1000.
Chodzi oczywiście o dawkę jaką może otrzymać osoba przebywająca w bezpośrednim
sąsiedztwie komory.

Dla przeprowadzenia niezbędnych obliczeń przyjęte zostały następujące założenia
upraszczające: 1 - geometria komory sprowadzona została do źródła liniowego o długości
2 m, 2 - aktywność wzdłuż źródła rozłożona jest równomiernie, a punktem maksymalnej
mocy dawki, dla którego przeprowadzono obliczenia, jest punkt oddalony o 70 cm od
źródła liniowego i położony w płaszczyźnie prostopadłej do osi źródła i dzielącej go
na dwie równe części. Powyższe założenia odzwierciedlają w pewnym stopniu fizyczną
sytuację, w której narażona osoba może znaleźć się w środku komory, w pozycji wzdłuż
osi układu i obracając się wokół własnej osi (tzw. geometria ROT, zgodnie z rys. 2.3).
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Rys. 6.47 Schemat uproszczenia geometrii komory PF-1000 do źródła liniowego.

Model zastosowany do przeprowadzenia obliczeń dawki efektywnej przedstawiono na
rys. 6.47.

Przyjęto, że pierwiastek promieniotwórczy, brany pod uwagę podczas określania
dawki efektywnej, może emitować fotony o różnych energiach i intensywności. Fluencję
fotonów o energii en w punkcie M , pochodzącą od radioizotopu i o aktywności liniowej
Ai,l (wyrażonej jako aktywność na jednostkę długości źródła, przy czym Ai,l jest
wartością Ai podzieloną przez długość rozpatrywanego źródła, tj. 200 cm), możemy
opisać wzorem (zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys. 6.47):

Φen
i = t Φ̇en

i = t
Ai,l Ien

i

4 π R
(
∫ θ2

0
e−µen R sec(θ)dθ −

∫ θ1

0
e−µen R sec(θ)dθ) (6.31)

gdzie t - czas pomiaru wyrażony w [s] (równy czasowi narażenia, dla którego obliczana
jest dawka efektywna), Φ̇en

i - moc fluencji [cm−2 s−1], Ien
i - intensywność fotonów o

energii en emitowanych przez radioizotop i [%], µen - liniowy współczynnik pochłaniania
powietrza dla fotonów o energii en [cm−1], R - średnica komory [cm].

Graniczne wartości kątów w powyższym wzorze wynoszą: θ1 = 110°, θ2 = 35°.
Wyrażenie w nawiasie (różnica dwóch całek) zależy wyłącznie od energii en i zostało
opisane jako funkcja ciągła B(en). Przebieg tej funkcji przedstawiono na rys. 6.48.

Na podstawie wzoru 6.31, po uwzględnieniu współczynników przeliczeniowych
fluencji fotonów na dawkę efektywną (ken), zawartych w ICRP 116 [6], obliczona została
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Rys. 6.48 Zależność funkcji B(en) od energii fotonów.

dawka efektywna od fotonów posiadających energię en, emitowanych z radioizotopu i

zgodnie z zależnością:
Een

i = ken Φen
i (6.32)

Biorąc pod uwagę wkład wszystkich radioizotopów pokazanych na rys. 6.46, całko-
witą dawkę efektywną w rozpatrywanym punkcie można było wyliczyć na podstawie
zależności

E =
∑

i

∑
en

Een
i (6.33)

W powyższym wzorze pierwsze sumowanie obejmowało wszystkie brane pod uwagę
radioizotopy, a drugie przebiegało przez wszystkie wartości energii fotonów emitowanych
przez dany radioizotop. Rezultaty będą przedstawione w następnym rozdziale.



Rozdział 7

Wyniki pomiarów radiologicznych
przeprowadzonych w otoczeniu
PF-1000

7.1 Pomiary wykonane metodą pasywną

Krzywe wyświecania detektorów termoluminescencyjnych, które umieszczono w obu-
dowach w konfiguracji oznaczonej jako "I", tj. na zewnętrznej powierzchni komory
PF-1000, w płaszczyźnie końca anody, przedstawiono na rys. 7.1.

Wyniki otrzymane podczas eksperymentu, którego celem było oszacowanie średniej
efektywnej energii promieniowania elektromagnetycznego występującego na zewnątrz
komory układu PF-1000, zostały zebrane w Tabeli 7.1. Oszacowanie niepewności
przedstawia rozdział 7.1.1.

Tabela 7.1 Wyniki pomiaru metodą TLD ukierunkowanego na oszacowanie energii
fotonów emitowanych na zewnątrz układu PF-1000.

Nr dawkomierza,
pozycja (oznaczenie)

Filtracja Pb Wartość z całkowania Stosunek C2/C1 ± u(C2/C1)

5555, 1 (C1) 0,3 mm 129584 0,720±0,1225555, 2 (C2) 0,6 mm 93312

Jak zostało pokazane w powyższej tabeli, wartość stosunku C2/C1 zawiera się
w granicach od 0,598 do 0,844. Na podstawie powyższych wyników oraz zależności
przedstawionej wcześniej na rys. 6.6, średnia energia efektywna promieniowania elektro-
magnetycznego na zewnątrz komory próżniowej układu PF-1000 oszacowana została na
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Rys. 7.1 Krzywe wyświecania TLD umieszczonych na zewnętrznej powierzchni komory
PF-1000 - w zależności od grubości filtru Pb.

(200± 40) keV. Krzywe wyświecania detektorów, które były rozmieszczone w otoczeniu
układu eksperymentalnego PF-1000, przedstawiono na rys. 7.2. Kolorem czarnym
została zaznaczona krzywa wyświecania detektora mierzącego tło. Analizie ilościowej
(tj. całkowaniu) podlegał obszar pod krzywą od 1 do 10 sekund odczytu.

Rys. 7.2 Krzywe wyświecania z detektorów TLD, które były rozmieszczone w otoczeniu
układu PF-1000.
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Wyniki z odczytów rozpatrywanych detektorów termoluminescencyjnych zostały
zebrane w Tabeli 7.2. Współczynnik kalibracyjny W II , który wykorzystano do wy-
znaczenia przedstawionych dawek, określony został przy użyciu widma N-250 (energia
średnia 208 keV) i wynosił (11,59 10−7) mSv/impuls. Do przeliczenia wartości dawki
(wyrażonej w przestrzennym równoważniku dawki) na dawkę efektywną - przyjęty
został współczynnik kH∗ E = 0,5 odpowiedni dla fotonów o energii 200 keV [6]. Roczna
dawka efektywna w poniższej Tabeli 7.2, obliczona została dla rocznej emisji neutronów
w 2013 roku wynoszącej Yn,r = 1,93 1013.

Tabela 7.2 Wyniki oceny dawki efektywnej od promieniowania fotonowego w otoczeniu
układu PF-1000.

Nr dawko-
mierza

Pozycja,
j

Impulsy
pod

pikiem, Cj

Cj − Cb H∗(10)
[mSv]

Ej,T LD
γ

[µSv]
(Ej,T LD

γ,r ±
u(E)) [µSv]

(2013)
2501 5 95004 29980 0,035 17,5 239±67
4519 6 77412 12388 0,014 7,0 96±51
11553 7 74964 9940 0,012 6,0 82±49
4721 8 79516 14492 0,017 8,5 116±52
3861 9 84628 19604 0,023 11,5 157±57
4154 10 84012 18988 0,022 11,0 150±56
12334 3 79164 14140 0,016 8,0 109±52
2506 11 87488 22464 0,026 13,0 178±59
12316 12 71992 6968 0,008 4,0 55±47
1826 13 80824 15800 0,018 9,0 123±53
12347 14 89928 24904 0,029 14,5 199±62
5716 1 81572 16548 0,019 9,5 130±54
6079 4 75668 10644 0,012 6,0 82±49
11379 15 92812 27788 0,032 16,0 219±65
4468 16 66724 1700 0,002 1,0 14±44
2179 17 88188 23164 0,027 13,5 185±60
9887 18 74352 9328 0,011 5,5 75±49
2579 19 85960 20936 0,024 12,0 164±58
12081 2 88404 23380 0,027 13,5 185±60

9928 (Cb) tło 65024 - - - -

7.1.1 Analiza niepewności

Rozpatrując dokładność określenia średniej efektywnej energii promieniowania na
podstawie zależności 6.3 należy zauważyć iż wynik oszacowanej energii zależy wyłącznie
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od niepewności określenia stosunku C2/C1. Niepewność standardowa liczby zliczeń
(u(C)) określona została na 6%. Całkowita rozszerzona (dla k=2) niepewność U(C2/C1)
oszacowana została na 0,122 (17%).

Wartości dawek w otoczeniu układu PF-1000 oszacowane metodą z wykorzystaniem
TLD obliczane były zgodnie z zależnościami 6.4 i 6.5. Wartości Cj oraz Cb, jak zostało
to już zaznaczone powyżej, odczytane zostały z niepewnością 6%. Współczynnik przeli-
czeniowy przestrzennego równoważnika dawki na dawkę efektywną wyznaczony został
metodą symulacji Monte Carlo. Metody te charakteryzują się wysoka dokładnością
obliczeń, na poziomie 0,1%. Pomimo braku dokładnej informacji o niepewności tego
współczynnika w dokumencie odniesienia, założono jego niepewność na poziomie 0,5%.
Na wartość niepewności współczynnika kalibracyjnego W II wpływ miała niedokładność
dawki wzorcowej jaką napromieniono dawkomierze oraz niepewność ich odczytu. Łącz-
nie niepewność współczynnika przyjęta została na poziomie 8%. Ostatnimi składowymi
są niepewności pomiaru liczby neutronów emitowanych w trakcie ekspozycji TLD
(Yn) oraz rocznego wydatku neutronów w układzie (Yn,r). Brak jest danych na temat
niepewności pomiaru tej wielkości przez SLA. Przyjęto że obie te wartości obarczone
są niepewnością na poziomie 10%. Na podstawie powyższych informacji i założeń
określono standardową niepewność dla wartości dawek zmierzonych na poszczególnych
pozycjach. Poziomy oszacowanych niepewności (wyrażone w procentach) wynosiły od
28% do ponad 300%. Najwyższa niepewność odnosi się do najniższej określonej dawki,
zmierzonej na pozycji nr 16.
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7.2 Pomiary aktywne składowej fotonowej

Wyniki oszacowania rocznej dawki efektywnej dla pracownika przebywającego w danym
punkcie referencyjnym dla dwóch wariantów wartości Yn,r przedstawione zostały w
Tabeli 7.3. Wartości rocznych dawek efektywnych oszacowano dla 12 lat, zaczynając
od 2001 kończąc na roku 2013, z wyjątkiem roku 2007, w którym nie rejestrowano
neutronów.

Tabela 7.3 Wyniki oszacowania rocznej dawki efektywnej od fotonów dla personelu
przebywającego w otoczeniu układu PF-1000 w latach 2001-2013, określone na podsta-
wie maksymalnej emisji neutronów (W1) oraz na podstawie rzeczywistych wydatków
neutronów w kolejnych latach pracy układu.

Rok Pozycja Yn,r Xj
r [µ R] (Ej

γ,r ± u(E)) [µ Sv]

W1

1

8,80 104

18044 118±24
2 64343 422±54
3 20245 133±17
4 6293 41±25

2001

1

3,55 1012

72,8 0,48±0,10
2 259,6 1,7±0,2
3 81,7 0,54±0,07
4 25,4 0,17±0,10

2002

1

1,54 1013

316 2,1±0,4
2 1126 7,4±0,9
3 354 2,3±0,3
4 110 0,72±0,43

2003

1

2,45 1013

502 3,3±0,7
2 1791 11,8±1,5
3 564 3,7±0,5
4 175 1,1±0,7

2004

1

1,21 1013

248 1,6±0,7
2 885 5,8±0,7
3 278 1,8±0,2
4 87 0,57±0,34

2005

1

2,07 1013

424 2,8±0,6
2 1512 9,9±1,3
3 476 3,1±0,4
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Tabela 7.3 Kontynuacja

4 148 0,97±0,58

2006

1

1,71 1013

351 2,3±0,5
2 1250 8,2±1,1
3 393 2,6±0,3
4 122 0,80±0,48

2008

1

1,57 1013

322 2,1±0,4
2 1148 7,5±1,0
3 361 2,4±0,3
4 112 0,74±0,44

2009

1

3,08 1013

631 4,1±0,6
2 2252 14,8±1,9
3 708 4,6±0,6
4 220 1,5±0,9

2010

1

5,33 1013

1093 7,2±1,5
2 3896 25,6±3,3
3 1226 8,1±1,0
4 381 2,5±1,5

2011

1

1,87 1013

383 2,5±0,5
2 1367 9,0±1,1
3 430 2,8±0,4
4 134 0,88±0,53

2012

1

1,96 1013

402 2,6±0,5
2 1433 9,4±1,2
3 451 3,0±0,4
4 140 0,92±0,55

2013

1

1,93 1013

396 2,6±0,5
2 1411 9,3±1,2
3 444 2,9±0,4
4 138 0,91±0,54
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7.2.1 Analiza niepewności

Tabela 7.4 zawiera dane użyte do oszacowania niepewności wartości X i,j obliczanych
zgodnie z zależnościami 6.15 - 6.18. Złożona niepewność standardowa wartości X i,j w
zależności od pozycji (1, 2, 3, 4) wyniosły odpowiednio: 20%, 12%, 12% oraz 60%.

Tabela 7.4 Niepewności wielkości wejściowych dla oceny złożonej niepewności standar-
dowej X i,j

Wielkość wejściowa Niepewność wielkości wejściowej [%]
Współczynniki A i B jak we wzorach 6.23 - 6.25

Yn,r 10

W Tabeli 7.5 opisano dane użyte do oszacowania złożonej niepewności standardowej
rocznej dawki efektywnej w zależności od rozpatrywanej pozycji.

Tabela 7.5 Niepewności wielkości wejściowych dla oceny złożonej niepewności standar-
dowej H∗(10)i,j

n

Wielkość wejściowa Niepewność wielkości wejściowej [%]
X1

r 20
X2

r 12
X3

r 12
X4

r 60
kKp−E 3
kX−Kp 3
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7.3 Pomiary aktywne składowej neutronowej

Wyniki oszacowania wartości rocznej dawki efektywnej od neutronów, dla osoby prze-
bywającej w danej pozycji referencyjnej, przedstawione zostały w Tabela 7.6.

Tabela 7.6 Wyniki oszacowania rocznej dawki efektywnej od neutronów dla osób
uczestniczących w pracach eksperymentalnych na układzie PF-1000 w latach 2001-
2013, określone na podstawie maksymalnej emisji neutronów (W1) oraz na podstawie
rzeczywistych wydatków neutronów (W2).

Rok Pozycja Yn,r H∗(10)j
n,r[µ Sv] (Ej

n,r ± u(E)) [µ Sv]

W1
1

8,80 1014
668 134±18

2 2570 514±57
3 732 476±86

2001
1

3,55 1012
2,7 0,50±0,07

2 10,4 2,1±0,2
3 3,0 1,9±0,3

2002
1

1,54 1013
11,7 2,3±0,3

2 45,0 9,0±1,0
3 12,8 8,3±1,5

2003
1

2,45 1013
18,6 3,7±0,5

2 71,6 14,3±1,6
3 20,4 13,3±2,4

2004
1

1,21 1013
9,2 1,8±0,2

2 35,4 7,1±0,8
3 10,1 6,5±1,2

2005
1

2,07 1013
15,7 3,1±0,4

2 60,5 12,1±1,3
3 17,2 11,2±2,0

2006
1

1,71 1013
13,0 2,6±0,3

2 50,0 10,0±1,1
3 14,2 9,3±1,7

2008
1

1,57 1013
11,9 2,4±0,3

2 45,9 9,2±1,0
3 13,1 8,5±1,5

2009
1

3,08 1013
23,4 4,7±0,6

2 90,0 18,0±2,0
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Tabela 7.6 Kontynuacja

3 25,6 16,7±3,0

2010
1

5,33 1013
40,5 8,1±1,0

2 155,7 31,1±3,4
3 44,4 28,8±5,2

2011
1

1,87 1013
14,2 2,8±0,4

2 54,6 10,9±1,2
3 15,6 10,1±1,8

2012
1

1,96 1013
14,9 3,0±0,4

2 57,3 11,5±1,3
3 16,3 10,6±1,9

2013
1

1,93 1013
14,6 2,9±0,4

2 56,4 11,3±1,2
3 16,1 10,4±1,9

7.3.1 Analiza niepewności

W pierwszej kolejności określona została niepewność wielkości poprawionych przestrzen-
nego równoważnika dawki od neutronów H∗(10)i,j

n określonych zgodnie z zależnością
6.22. Tabela 7.7 zawiera dane wykorzystane podczas oszacowań. Złożona niepewność
standardowa dla konkretnej wartości H∗(10)i,j

n nie przekracza 16%.

Tabela 7.7 Niepewności wielkości wejściowych dla oceny złożonej niepewności standar-
dowej H∗(10)i,j

n

Wielkość wejściowa Niepewność wielkości wejściowej [%]
H∗(10)i,j,Wp(Cf)

n 10
Wp(Cf) 7

W j
p 9

Złożona niepewność standardowa rocznej dawki efektywnej wyznaczana była zgodnie
z zależnością 6.26 wykorzystując odpowiednie równania (6.23 - 6.25) dla poszczególnej
pozycji. Dane wykorzystane do określenia niepewności Ej

n,r przedstawia Tabela 7.8.
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Tabela 7.8 Niepewności wielkości wejściowych dla oceny złożonej niepewności standar-
dowej Ej

n,r

Wielkość wejściowa Niepewność wielkości wejściowej [%]
W j

n 3
Yn,r 10

Współczynniki A i B jak we wzorach 6.23 - 6.25

Na podstawie przeprowadzonych oszacowań wartości złożonych niepewności standar-
dowych dla wartości Ej

n,r wyznaczanych dla pozycji 1, 2 oraz 3 wyniosły odpowiednio:
13,4%, 11,1% oraz 18,1%.

7.4 Ocena wzrostu narażenia radiologicznego wy-
nikającego z aktywacji materiału komory PF-
1000

Obliczenia narażenia wynikającego z aktywacji komory PF-1000 przeprowadzone zostały
dla scenariusza pesymistycznego, zakładającego czas ekspozycji 6 912 000 s oraz stałą
maksymalną aktywność Ai,l. Dane wykorzystane do obliczeń dawki efektywnej od
promieniowania gamma emitowanego przez poszczególne radioizotopy oraz wyniki
obliczeń przedstawiono w Tabeli 7.9.

Tabela 7.9 Dane wykorzystane w obliczeniach oszacowania dawki efektywnej obliczonej
dla punktu w środku komory PF-1000 oraz wyniki tych obliczeń.

Energia [keV] Ien
i Ai,l B(en) Φen

i ken Een
i [µ Sv] (E ± u(E)) [µ Sv]

51Cr
320,1 9,9 294 1,296 297267 1,20 0,36 0,36± 0,11

93mMo
114,0 0,68 1,290 16391 0,40 0,00656
155,9 0,01 1,292 329 0,55 0,00018
263,0 57,4 1,295 1390640 0,97 1,34892
385,3 0,06 1,297 1359 1,46 0,00198
541,3 0,06 1,298 1482 2,07 0,00307
572,8 0,06 1,299 1361 2,19 0,00298
684,7 99,9

238

1,299 2428773 2,63 6,38767

20,4±6,3
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Tabela 7.9 Kontynuacja

689,1 0,04 1,299 973 2,64 0,00257
827,0 0,003 1,300 61 3,13 0,00019
845,0 0,02 1,300 365 3,20 0,00117
947,8 0,11 1,301 2677 3,55 0,00950
949,8 0,12 1,301 2847 3,55 0,01011
1261,9 0,03 1,302 804 4,55 0,00366
1363,0 0,81 1,302 19710 4,85 0,09559
1417,8 0,03 1,302 755 5,01 0,00378
1477,1 99,1 1,302 2414902 5,17 12,48504
2161,8 0,05 1,304 1220 6,94 0,00846

99Mo
40,6 1,06

148

1,278 15764 0,20 0,003153

0,62±0,19

158,8 0,02 1,292 287 0,56 0,000161
162,4 0,01 1,292 180 0,57 0,000103
181,1 6,14 1,293 92357 0,65 0,060032
242,3 0,003 1,294 39 0,89 3,49 10−5

249,0 0,004 1,295 59 0,92 5,4 10−5

366,4 1,20 1,296 18162 1,39 0,025245
380,1 0,01 1,297 158 1,44 0,000228
391,7 0,003 1,297 48 1,49 7,19 10−5

410,3 0,002 1,297 30 1,56 4,71 10−5

411,5 0,01 1,297 222 1,57 0,000348
457,6 0,01 1,298 124 1,76 0,000218
469,6 0,003 1,298 41 1,80 7,34 10−5

528,8 0,06 1,298 876 2,03 0,001778
537,8 0,003 1,298 50 2,06 0,000103
580,5 0,003 1,299 48 2,22 0,000107
621,8 0,02 1,299 272 2,38 0,000647
739,5 12,26 1,300 185399 2,83 0,524679

64Cu
511,0 35,2

71
1,298 255039 1,96 0,499877

0,52±0,16
1345,8 0,475 1,302 3452 4,80 0,01657

54Mn
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834,8 99,976 50 1,300 510963 3,16 1,614642 1,61±0,50
59Fe

142,7 1,02

41

1,291 4246 0,50 0,002123

1,81±0,56

189,0 0,0009 1,293 4 0,68 2,55 10−6

192,3 3,08 1,293 12838 0,69 0,008858
334,8 0,27 1,296 1128 1,26 0,001421
382,0 0,018 1,297 75 1,45 0,000109
1099,2 56,5 1,301 236986 4,04 0,957423
1291,6 43,2 1,302 181283 4,63 0,839342
1481,7 0,059 1,302 248 5,19 0,001285

56Mn
846,8 98,85

13

1,300 131360 3,20 0,420352
1037,8 0,04 1,301 53 3,84 0,000204
1238,3 0,04 1,302 53 4,48 0,000238
1810,7 26,9 1,303 35823 6,07 0,217448
2113,1 14,2 1,303 18917 6,82 0,129016

0,79±0,25

2523,1 1,018 1,304 1357 7,78 0,010555
2598,4 0,0198 1,304 26 7,95 0,00021
2657,6 0,645 1,304 860 8,08 0,006946
2959,9 0,306 1,304 408 8,75 0,003569
3369,8 0,168 1,305 224 9,59 0,002148

60Co
347,1 0,0075

3,7

1,296 3 1,31 3,7 10−6

0,34±0,11
826,1 0,0076 1,300 3 3,13 9 10−6

1173,2 99,85 1,302 37803 4,28 0,161795
1332,5 99,9826 1,302 37866 4,76 0,180244
2158,6 0,0012 1,304 0,46 6,93 3,15 10−6

59Ni
511 0,000074 0,66 1,298 0,005 1,96 9,77 10−9 (9,8±3,0) 10−9

Suma 26,4±23,8
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7.4.1 Analiza niepewności

Wpływ promieniowania gamma emitowanego przez produkty aktywacji neutronowej
powstałe w materiale komory próżniowej układu PF-1000, oceniony został głównie
na podstawie rozważań teoretycznych. Jedynym elementem eksperymentalnym zagad-
nienia były pomiary składu stali metodą INNA. Maksymalny błąd określenia udziału
danego pierwiastka w rozważanym materiale wynosił 5,5%. Wartość takiej niepewności
przypisana została więc do wielkości Ai,l we wzorze 6.31 wykorzystywanym pośrednio
do wyliczania wartości dawek efektywnych. Intensywność emisji promieniowania gam-
ma przez dany izotop promieniotwórczy Ien

i oraz liniowe współczynniki pochłaniania
są wielkościami tabelarycznymi, dla których przyjęto niepewności na poziomie 3%.
Wartość promienia komory eksperymentalnej R przyjęta została na podstawie doku-
mentacji technicznej, jednak z powodu niejednorodności powierzchni komory założono
niepewność tej danej wejściowej na poziomie 3%. Ponieważ komora została sprowa-
dzona geometrycznie do źródła liniowego dodatkowym elementem była niepewność
spowodowana takim przybliżeniem, jej wartość przyjęto na poziomie 30%. Na podsta-
wie powyższych rozważań złożona niepewność oceny dawki efektywnej wynikającej z
aktywacji materiału komory dla poszczególnego radioizotopu oszacowana została na
31% co skutkowało złożoną niepewnością dla całkowitej dawki efektywnej na poziomie
90%.



Rozdział 8

Ocena rocznej dawki efektywnej

Wartości całkowitych dawek efektywnych (od fotonów oraz neutronów), które osza-
cowano dla kolejnych lat pracy układu PF-1000, dla pozycji referencyjnej nr 1 do 4,
przedstawiono na rys. 8.1.

Rys. 8.1 Wartości całkowitych dawek efektywnych, oszacowanych dla personelu przeby-
wającego w czterech rozpatrywanych pozycjach, w latach od 2001 do 2013. Pozioma
linia czerwona oznacza limit rocznej dawki efektywnej dla ogółu ludności, linia niebieska
oznacza limit określony w zezwoleniu na użytkowanie układu PF-1000.

Na omawianym wykresie linią czerwoną zaznaczono roczny limit dawki efektywnej
określony w zezwoleniu wydanym przez PAA (6 mSv). Dodatkowo linią niebieską
oznaczono roczny limit dawki dla osób z ogółu ludności, nie zatrudnionych w warun-
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kach narażenia na promieniowanie jonizujące. Jak widać, dotychczas nie doszło do
przekroczenia żadnego z rozpatrywanych limitów.

W rozpatrywanym scenariuszu pesymistycznym (W1), całkowite dawki efektywne
dla pozycji 1, 2, 3 oraz 4 wyniosły odpowiednio: 6,18 mSv; 9,36 mSv; 5,60 mSv oraz
3,79 mSv.

Na podstawie analizy wyników pomiarów opisanych w poprzednich rozdziałach
określona została zależność rocznej dawki efektywnej, którą oszacowano metodą pa-
sywną w otoczeniu układu PF-1000 w zależności od szacunkowej odległości od obszaru
formowania kolumny pinch’u. Wynik tej analizy przedstawiono na rys. 8.2.

Rys. 8.2 Wartości rocznych dawek efektywnych określonych metodą pasywną w zależ-
ności od orientacyjnej odległości od źródła emisji promieniowania. Cyfry oznaczają
numery pozycji referencyjnych, zgodnie z 6.4.

W wypadku dawkomierzy, które zostały rozmieszczone na terenie hali eksperymen-
talnej układu PF-1000 (wszystkie poza pozycjami 16 i 18), stwierdzono brak wyraźnej
zależności spadku wartości dawki z kwadratem odległości od źródła. Przyczyną tego
efektu było rozmieszczenie na terenie hali wielu elementów konstrukcyjnych oraz wy-
posażenia, które powodowało rozpraszanie oraz absorpcję kwantów promieniowania.
Skutkowało to oczywiście zmianą widma energetycznego oraz intensywności wiązki
promieniowania fotonowego docierającego do poszczególnych detektorów.

Porównanie wartości dawek efektywnych od promieniowania elektromagnetycznego,
które oszacowano w roku 2013 metodą pasywną (TLD) oraz metodą aktywną (RSS)
dla czterech pozycji, przedstawiono na rys. 8.3.
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Rys. 8.3 Porównanie wartości rocznych dawek efektywnych od promieniowania elektro-
magnetycznego, które oszacowanych w roku 2013 metodą pasywną (TLD) oraz metodą
aktywną (RSS).

Należy tu zauważyć, że obie zastosowane metody wykazały, że największa wartość
rocznej dawki efektywnej występowała w pozycji numer 2, tj. w klatce pomiarowej.

Należy także zauważyć, że wartości dawek efektywnych określone metodą pasywną
były większe od dawek oszacowanych metodą aktywną. Różnice w otrzymanych wy-
nikach, wynikały głównie z różnicy odpowiedzi dwóch metod w zależności od energii
mierzonego promieniowania elektromagnetycznego, co ilustrują rys. 6.5 i 6.11. Detekto-
ry pasywne charakteryzują się relatywnie wysoką odpowiedzią dla fotonów o energii w
granicach 30 - 60 keV. Promieniowanie w takim zakresie energii nie jest rejestrowane
przez komorę RSS-131. Można zatem wnioskować, że przeważająca część fotonów w
badanej wiązce promieniowania w rozpatrywanych punktach, miała energię poniżej
60 keV. W związku z powyższym do oszacowania całkowitej dawki efektywnej od
promieniowania elektromagnetycznego, dla osób przebywających w otoczeniu układu
PF-1000, należałoby zsumować wartości dawek zarejestrowanych metodą pasywną i
aktywną.

Udział, w całkowitej dawce efektywnej, od promieniowania fotonowego oraz neutro-
nowego w zależności od rozpatrywanej pozycji, na przykładzie wyników oszacowanych
dawek w 2013 roku przedstawiono na rys. 8.4.

Jak widać z rys. 8.4, stosunek składowej elektromagnetycznej do neutronowej ulegał
zmianie w zależności od pozycji. Największy udział neutronów zanotowany został na
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Rys. 8.4 Udział w całkowitej dawce efektywnej promieniowania elektromagnetycznego
oraz neutronowego w zależności od pozycji narażenia, który określono na podstawie
wyników otrzymanych w 2013 roku.

pozycji numer 3, gdzie wyniósł on 8,5 %. W pozycjach nr 1 i 2 udział neutronów wyniósł
odpowiednio 2,1 % oraz 5,5 %. Neutrony w pozycji nr 4 nie zostały zarejestrowane, a
całość dawki efektywnej oszacowanej dla tej pozycji, pochodziła od promieniowania
elektromagnetycznego.

Maksymalna dawka efektywna, oszacowana przy założeniu "pesymistycznym", która
była rezultatem procesu aktywacji komory próżniowej układu PF-1000, została określo-
na na 0,026 mSv. Wpływ promieniowania wtórnego, pochodzącego z procesu aktywacji
neutronowej komory próżniowej, może być zatem pominięty przy ocenie narażenia
radiologicznego personelu.



Rozdział 9

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując wyniki prezentowanej dysertacji, należy zwrócić uwagę na kluczowe
osiągnięcia:

1. Opracowano metody dozymetryczne pozwalające na przeprowadzenie prawidłowej
oceny narażenia radiologicznego personelu zaangażowanego w prace badawcze
na układzie PF-1000, w otoczeniu którego występuje impulsowe, mieszane pole
promieniowania gamma-neutrony. Zaletą opracowanych metod jest zastosowanie
w nich komercyjnie dostępnych detektorów promieniowania gamma i neutronów.

2. W ramach metody aktywnego pomiaru dawki promieniowania fotonowego, udo-
wodniono że dzięki prawidłowo przygotowanej kalibracji komory RSS-131 możliwe
jest jej zastosowanie do pomiaru pojedynczych impulsów o czasie trwania na
poziomie 200 ns.

3. Udowodniono że prawidłowa ocena narażenia na promieniowanie elektromagne-
tyczne w otoczeniu układu typu Plasma-Focus, może być wykonana na podstawie
zsumowania wyników uzyskanych metodą pomiaru pasywnego i aktywnego. Obie
metody należy traktować więc jako wzajemnie dopełniające się.

4. Zaprezentowano poprawną metodę pomiaru dawki od neutronów wprowadzając
poprawkę do współczynnika przeliczeniowego, uwzględniającą widmo energe-
tyczne rejestrowanych neutronów oraz charakterystykę energetyczną przyrządu
aktywnego. Dla dwóch rozpatrywanych pozycji współczynnik ten wzrósł dwukrot-
nie w stosunku do współczynnika fabrycznego ustalonego podczas wzorcowania,
w wiązce neutronów ze źródła 252Cf.
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5. Energia promieniowania fotonowego w otoczeniu układu pokrywa szeroki za-
kres, od pojedynczych keV aż do kliku MeV. Dowodem istnienia fotonów nisko-
energetycznych jest fakt różnicy rezultatów otrzymanych metodą aktywną oraz
pasywną. Na występowanie fotonów o energiach rzędu MeV wskazuje m.in. fakt
rejestracji promieniowania elektromagnetycznego w pomieszczeniu badawczym
oddzielonym od hali eksperymentalnej ścianą betonową o grubości około 0,5 m.

6. Na podstawie przeprowadzonych symulacji widm neutronów, pokazano że neu-
trony docierające do pozycji 1 i 2, czyli w pozycjach za osłonami biologicznymi,
posiadają w większości energie poniżej 0,5 MeV. Przeważająca część neutronów
w pozycji 3 (nieosłoniętej) posiada energie 2,5 MeV. Dodatkowo intensywność
wiązki neutronów w pozycjach za osłonami (1 i 2) jest o rząd wielkości niższa niż
w pozycji nieosłoniętej (3). Wymienione fakty świadczą o prawidłowym doborze
grubości oraz składu użytych osłon biologicznych w kontekście ochrony przed
neutronami.

7. Na podstawie analizy stopnia aktywacji materiału konstrukcyjnego komory próż-
niowej, wykazano że roczna dawka efektywna wynikająca z emisji promieniowania
gamma przez aktywne izotopy kształtuje się na poziomi 20 µSv oraz pochodzie
ona głównie od krótkożyciowego radioizotopu 93mMo. Wpływ aktywacji może być
więc pominięty, jako nieznaczny w procesie szacowania dawek przy układzie typu
Plasma-Focus.

8. Otrzymane wyniki oceny dawki pokazują że główny przyczynek do całkowitej
dawki efektywnej, otrzymywanej przez osoby uczestniczące w eksperymentach,
pochodzi od promieniowania elektromagnetycznego. Wkład od neutronów w
zależności od rozpatrywanej pozycji wynosi od 2,1 do 8,5%.

9. Przeprowadzone pomiary pokazują iż największe narażenie, zarówno na promie-
niowanie elektromagnetyczne jak i neutrony występuje w pozycji nr 2 tj. klatka
osłonna umieszczona od strony włazu komory eksperymentalnej.

10. Wykazano, że użytkowanie układu eksperymentalnego PF-1000, przy wykorzy-
staniu ustawionego na hali eksperymentalnej zestawu osłon biologicznych oraz
przy postępowaniu zgodnie z przyjętymi zasadami ochrony radiologicznej, nie
powoduje przekroczenia obowiązujących w Polsce limitów dawek.

Opracowane metody dozymetryczne oparte zostały na ogólnie dostępnych przyrzą-
dach dozymetrycznych. Ze względu na rozbudowanie metodyki otrzymywane rezultaty
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obarczone są relatywnie wysoką niepewnością, jednak na poziomie akceptowalnym w
dziedzinie ochrony radiologicznej. Należy więc stwierdzić że zaprezentowana metodyka
umożliwia przeprowadzenie prawidłowej oceny narażenia personelu uczestniczącego
w badaniach na układzie PF-1000 wykorzystując klasyczne przyrządy dozymetrycz-
ne po odpowiednim ich skalibrowaniu oraz przy prawidłowej interpretacji odczytów.
Jednocześnie oszacowanie takie może być przeprowadzone z niepewnością spełniają-
cą wymagania stawiane w ochronie radiologicznej. Powyższe stwierdzenie dowodzi
prawdziwość głównej tezy pracy.

Na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych badań w zakresie opracowania
metod dozymetrycznych można przedstawić podstawowe zalecenia metodyczne do
zastosowania w przypadku wykonywania pomiarów w impulsowych polach mieszanych
gamma-neutrony występujących w otoczeniu układów typu Plasma-Focus:

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomiar składowej promieniowania fotonowego
którego wkład do całkowitej dawki efektywnej wynosi ponad 90%

2. Zaleca się stosowanie detektorów pasywnych lub aktywnych posiadających nie-
zależne zasilanie jednocześnie ograniczając do minimum połączenia kablowe
pomiędzy detektorem a układem pomiarowym.

3. Detektor promieniowania elektromagnetycznego powinien być czuły na promienio-
wanie w szerokim zakresie energii od kilkunasty keV do kliku MeV. W przypadku
braku pojedynczego detektora spełniającego ten warunek, należy rozważyć użycie
kliku detektorów uzupełniających się.

4. W przypadku stosowania detektorów aktywnych należy poznać ich możliwości
pomiarowe dla pojedynczych impulsów promieniowania o czasie trwania na
poziomie kilkuset ns.

5. Przyrządy dozymetryczne powinny umożliwiać pomiar dawki na poziomie 0,01
µSv.

Niemniej, należy zaznaczyć iż możliwe jest przeprowadzenie kolejnych, będących kon-
tynuacją lub nowymi kierunkami badań w zakresie tematyki przedstawionej rozprawy.
Na szczególną uwagę zasługują takie zagadnienia jak:

1. Możliwość zastosowania metod pasywnych do pomiaru promieniowania neutrono-
wego, w szczególności detektorów śladowych tj. CR-39 lub tzw. z ang. "bubble
detectors".
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2. Przeprowadzenie kalibracji aktywnego przyrządu neutronowego wykorzystanego
w powyższych badaniach w wiązce neutronów z generatora D-T. Kalibracja
taka pozwoliła by na znaczne zmniejszenie niepewności pomiaru, szczególnie w
punktach nie osłoniętych przesłonami biologicznymi.

3. Dalsze badania energii promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu układu
rozszerzając metodę pasywną o konfigurację filtrów.

4. Przeprowadzenie symulacji Monte Carlo, wizualizującej pełny rozkład fluencji
neutronów na terenie hali eksperymentalnej.

5. W dalszych planach eksperymentalnych należy również ująć zagadnienie oceny
narażenia w sytuacjach awaryjnych, do których zaliczyć należy np. sytuację kiedy
personel w trakcie eksperymentów przebywa poza dozwolonymi strefami.

6. Należy również rozważyć przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie
korelacji pomiędzy warunkami eksperymentalnymi (tj. rodzaj i ciśnienie gazu
roboczego, napięcie wyładowania) i wartościami rocznych dawek efektywnych.
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