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• Człowiek oraz wszystkie żyjące na Ziemi organizmy są stale 

narażone na wpływ promieniowania jonizującego.  

 

• Na skutek oddziaływania promieniowania na tkankę żywą, 

zachodzą w niej pewne zmiany. Zależą one od rodzaju 

promieniowania, jego natężenia i energii, a także rodzajów 

tkanki, położenia źródła promieniowania i czasu ekspozycji. 

  

• Promieniowanie jonizujące oddziałując z tkanką żywą 

powoduje jonizację atomów i zmianę przebiegu 

biologicznych i chemicznych procesów w komórce.  
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Co to jest promieniowanie ? 
 
    



  
 

- Fala elektromagnetyczna 
 
 - Strumień cząstek 



Co to jest promieniowanie 
jonizujące   



  

• Promieniowanie jonizujące  -  

 

rodzaj promieniowania, który może 
doprowadzić do wybicia elektronu bądź 
cząsteczki z materii i spowodować jej 
zjonizowanie.  



 
  
 

DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM  

z dnia 5 grudnia 2013 r.  

  
Rozdz. 2 pkt 46 

 „promieniowanie jonizujące” oznacza energię 
przekazywaną w formie cząstek lub fal 
elektromagnetycznych o długości 100 nanometrów 
lub mniejszej (częstotliwość  3 × 1015 Hz lub większa), 
będącą w stanie pośrednio lub bezpośrednio 
wytworzyć jony;  



-  promieniowanie alfa - cząstki alfa są wytwarzane  
    przez jądra pierwiastków promieniotwórczych, jak 
    uran i rad. 
 - promieniowanie beta – podczas przemiany jądrowej 
 - promieniowanie gamma 
 - promieniowanie rentgenowskie 
 - promieniowanie neutronowe 

   

Jakie wyróżniamy rodzaje promieniowania 
jonizującego: 



  

• Promieniowanie alfa (α) jest to promieniowanie powstałe w 
wyniku emisji jader atomu helu . Ogólny schemat tzw. rozpadu 
alfa wygląda następująco: 

 

 
gdzie A - liczba masowa, Z - liczba atomowa. X - pierwiastek rozpadający się na 
drodze rozpadu alfa, Y - produkt rozpadu.  

Przykładem może być następujący rozpad: 

 



  
• Promieniowanie beta ( β ) jest to promieniowanie powstałe w 

wyniku emisji elektronów lub pozytonów czyli elektronów z 
ładunkiem dodatnim. Dlatego też rozróżniamy dwa rodzaje 
rozpadu beta: 

• beta minus (β −) polegający na zamianie neutronu w proton z 
jednoczesna emisja elektronu oraz antyneutrina 
elektronowego:  

 

 

• beta plus (β +) polegający na zamianie protonu w neutron z 
jednoczesna emisją pozytonu oraz neutrina elektronowego: 



  

  

Promieniowanie neutronowe –  
 to rozpędzone swobodne neutrony.  



 Rodzaje źródeł 

                 Źródła  zamknięte                            Źródła otwarte 



  

• OCHRONA RADIOLOGICZNA 

Ochrona radiologiczna definiowana jest jako 
zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz 
rozwiązań technicznych, mający na celu 
zminimalizowanie zagrożeń związanych z 
oddziaływaniem promieniowania jonizującego 
na organizm człowieka. 



1.Podstawowe zasady ochrony radiologicznej  

 
Zasada nr 1 - Im dalej od źródła promieniowania tym bezpieczniej 

 



Zasada nr 2 - Im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła, tym mniejsza dawka 

 



Zasada nr 3 – Zastosowana osłona osłabia promieniowanie 



  
 

  

 



  
 

DOZYMETRIA 
 

Dozymetria jest działem fizyki technicznej obejmującym 
zagadnienia: 
 
• pomiarów i obliczeń dawek oraz innych parametrów 

promieniowania jonizującego, które mają wpływ na skutki 
oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności 
z ciałem człowieka. 

 
• Kluczowym zagadnieniem dozymetrii jest odpowiedni 

wybór  mierzonych wielkości i metod pomiarowych 



Klasyfikacja przyrządów 
dozymetrycznych  
 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
przyrządów dozymetrycznych:  
 
- do pomiarów dawki  
- do pomiarów mocy dawki,  
- do pomiarów skażeń promieniotwórczych.  

  

 

 

 



Jak są skalowane mierniki 

Jednostką dawki w układzie SI jest 1 Siwert (Sv): 

 1Sv = 1Gy · Q 

 

Jednostką mocy dawki w układzie SI jest 

         1 Siwert / godz. 

 

lub jednostkach pochodnych 



  
 

Klasyfikacja przyrządów 
dozymetrycznych 

 

Wskaźniki 

Mierniki 

 



Ze względu na sposób dokonywania pomiaru i odczyt 

uzyskanych wartości w detektorach, stosowanych w 

dozymetrii, wyróżnić można : 

 

• detektory aktywne (np. komory jonizacyjne, 

detektory półprzewodnikowe), które dostarczają na 

bieżąco informacji o aktywności promieniowania 

(tzn. informacji w czasie rzeczywistym) 

• detektory pasywne, tzn. detektory nie pozwalające 

śledzić na bieżąco zmiany aktywności (np. filmy, 

dawkomierze chemiczne), w których ekspozycję 

odczytuje się dopiero po jej zakończeniu.  



 

Liczniki gazowe 

 

Komory jonizacyjne 

 Liczniki G-M,  

liczniki proporcjonalne, 

Liczniki półprzewodnikowe 

 

Liczniki luminescencyjne 
Dozymetry 
termoluminescencyjne, 
fotoluminescencyjne 

Błony fotograficzne 

 



Charakterystyka idealnego detektora gazowego..  

  

 

 



Do detektorów wypełnionych gazem należą 
miedzy innymi:  
 
 - licznik Geigera-Mullera, 
 - licznik proporcjonalny  
 - komora jonizacyjna.  



  

  

 

Licznik G-M 

• Ze względu na brak informacji o energii 
rejestrowanych cząstek, a także swoją prostotę 
i taniość, liczniki GM stosuje się tylko w 
prostych układach detekcyjnych, z 
zastosowaniem do rejestracji promieniowania 
alfa i beta (tzw. liczniki okienkowe) lub beta i 
gamma (liczniki cienkościenne) lub tylko 
gamma (liczniki GM grubościenne)   

http://portalwiedzy.onet.pl/63970,,,,alfa_promieniowanie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/63970,,,,alfa_promieniowanie,haslo.html


  

Komora jonizacyjna 

• sygnał wyjściowy proporcjonalny do energii cząstki 
(identyfikacja energii oraz rodzaju cząstki) 

•  detekcja silnego promieniowania >10keV 

• okienko dla cząstek alfa oraz beta 

• wykorzystywanym ośrodkiem jest powietrze 

• skonstruowana z równoległych płyt bądź z cylindra i 
umieszczonej wewnątrz elektrody 

• możliwość detekcji neutronów 



 

 

  

 

 



Aparatura kontrolno - pomiarowa 



 

Układ z komora jonizacyjną. .  

  

 

 



Licznika G-M 

  

 

 



Liczniki scyntylacyjne 
 
Licznik scyntylacyjny ze względu na budowę można 
podzielić na trzy części. Pierwsza z nich 
jest scyntylator, w którym padające promieniowanie 
jonizujące powoduje przejście elektronów  do stanu 
wyższego, a następnie przy przejściu elektronów do 
stanu niższego następuje emisja fotonu z pasma 
światła widzialnego. Następnie foton ten trafia na 
fotokatodę  w fotopowielaczu.  



 
wzbudzenie i emisja kwantów 

promieniowania  



  

  

Schemat fotopowielacza 

 



Detektory półprzewodnikowe.  

 

  

 

 



Detektory półprzewodnikowe 
 
Liczniki półprzewodnikowe w swoim działaniu 
przypominają komory jonizacyjne. 
Różnica polega na tym, że nie powstają w 
nich pary elektron-jon, lecz pary elektron-
dziura.  
 



Detektory termoluminescencyjne i 
fotoluminescencyjne 
 
Zasada działania detektorów 
termoluminescencyjnych i fotoluminescencyjnych 
opiera się na tym samym zjawisku fizycznym - 
luminescencji. Zjawisko to polega na absorpcji 
energii promieniowania jonizującego przez materię 
oraz jej późniejszej emisji w postaci kwantów 
światła.  

  

 

 



  

• Detektory termoluminescencyjne 

 -emisja światła przy podgrzaniu detektora po 

ekspozycji na promieniowanie; 

 -detektory TLD- siarczan wapnia, fluorek 

wapnia, fluorek litu aktywowany magnezem 

lub tytanem; 



  
  
 

  

Wykorzystanie detektorów promieniowania: 
 
Wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych 
izotopami alfa (po dołączeniu sondy), beta, gamma 
(otwarte źródła); 
Kontrola szczelności izotopowych czujek P.Poż., 
wykrywanie źródeł radioaktywnych w środkach 
transportu i na przejściach granicznych; 
Kontrola terenu po pożarach i katastrofach 
transportowych, kontrola środowiska po awariach 
jądrowych, kontrola środowiska w górnictwie, kontrola 
osłon przed promieniowaniem X i gamma w medycynie 
i przemyśle; 



Zasady posługiwania się przyrządami. 
  
Szczegółowe zasady użytkowania przyrządów podane są 
zazwyczaj w instrukcjach obsługi. Jednakże istnieje  
kilka ogólnych wskazówek, które mogą być pomocne 
przy wykonywaniu pomiarów dozymetrycznych.  
 
Przystępując do pomiarów powinniśmy: 

  

 

 



- wybrać odpowiedni przyrząd lub sondę w zależności od 
rodzaju i energii mierzonego promieniowania. - sprawdzić 
poprawność działania przyrządu za pomocą wbudowanych lub 
zewnętrznych źródeł promieniowania.  
 
- sprawdzić stan baterii zasilających.  
 
- przekonać się czy przyrząd był w obowiązującym okresie 
poddany wzorcowaniu (kalibracji).  

 

  

 

 



   

- przy używaniu sond przyłączanych do 
radiometrów należy unikać przekroczenia napięć 
zasilających przewidzianych dla sondy, ze 
względu na możliwość uszkodzenia jej.  

 
- pamiętać, że okienka mikowe liczników 
okienkowych G-M i folie światłoszczelne sond 
scyntylacyjnych dla promieniowania są bardzo 
wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i nie należy 
ich dotykać. 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2032), w sprawie wymagań 
dotyczących sprzętu dozymetrycznego, określa terminy 
wzorcowania przyrządów dozymetrycznych.  
Wzorcowanie sprzętu dozymetrycznego przeprowadza się 
nie rzadziej niż:  
1. w przypadku sprzętu dozymetrycznego nie 
posiadającego kontrolnego źródła promieniotwórczego  
- raz na 12 miesięcy;  
2. w przypadku sprzętu dozymetrycznego posiadającego 
kontrolne źródło promieniotwórcze  
- raz na 24 miesiące.  
Wzorcowanie winno być przeprowadzone w  uprawnionym 
laboratorium, np. w IEA w Świerku, CLOR lub  
Instytucie Onkologii. 

  

 

 



 Dozymetryczne przyrządy pomiarowe 

przedstawiają wartość jedynie wtedy, gdy 
 
1. są umiejętnie użytkowane, 
2. dobrane odpowiednio do potrzeb, 
3. właściwie konserwowane, 
4. systematycznie wzorcowane 
 
Nawet najlepsze przyrządy nie spełnią swej roli, 
jeśli użytkujący je nie będą dobrze znali zasad ich 
działania i właściwych warunków eksploatacji.  
 
Również ważna jest umiejętność 
interpretacji wskazań. 

  

 

 



  

 

 



  

 

 

Miernik mocy równoważnika dawki dla neutronów  
z polietylenową otoczką termalizujacą o średnicy 20 cm. 



  

 

 
Dozymetry indywidualne: przykłady dozymetrycznych 
 kasetek termoluminescencyjnych (A,B,C) i kaset z filmami (D,E) 



  

 

 

RKP-100 

EKO-P 



  

 

 

  

Dziękuję za uwagę 


