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Praca przedstawia metodologię używaną w laboratorium spektrometrii gamma w dokładnych 
pomiarach stężeń radionuklidów w próbkach środowiskowych. Laboratorium należy do Katedry 
Zastosowań Fizyki Jądrowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Jest wyposażone w detektor 
półprzewodnikowy HPGe firmy Canberra GX4020 o wydajności względnej 42% i zdolności rozdzielczej 
1.82 keV (dla energii 1.33 MeV). Detektor jest umieszczony w „domku" osłonnym zbudowanym z cegieł 
ołowianych o grubości 10 cm. Stosowane są 3 geometrie pomiarowe: Marinelli o objętości 710 cm3 i 
dwie geometrie cylindryczne o objętości 121 i 48 cm3. 

Tło spektrometru wyznaczono poprzez wielokrotnie powtarzane, długotrwałe (100^-300 godz.) 
pomiary; na ich podstawie zidentyfikowano linie obecne w tle i wyznaczono z dokładnością kilku procent 
odpowiadające im częstości zliczeń. Stwierdzono silną zmienność kilku linii tła, związaną ze zmianami 
stężenia radonu w laboratorium. Całkowita częstość zliczeń tła dla przedziału energii od 60 keV do 2650 
keV wynosi 1,9 cps. 

Kalibrację wydajnościową spektrometru w przedziale 32 keV-M836 keV przeprowadza się korzystając 
z roztworów wzorcowych, zawierających radionuklidy sztuczne. Do otrzymanych kilkunastu wartości 
wydajności dopasowuje się dwie funkcje kwadratowe, łączące się w punkcie odpowiadającym energii 
200 keV. Niepewność otrzymanej krzywej kalibracji wynosi odpowiednio: 7% dla E=30-=-50 keV, 3-=-4% dla 
E=50-=-200 keV i 2% dla E>200 keV. Wyznaczono też zależność wydajności całkowitej od energii ą(E) dla 
energii powyżej 32 keV. 

Poprawki na samoabsorpcję w próbce Cs są wyznaczane, z niepewnością l-=-2%, metodą 
zaproponowaną przez Debertina. Poprawki są wyliczane przez oryginalny program komputerowy, 
którego danymi wejściowymi są wymiary i gęstość próbki oraz masowy współczynnik absorpcji 
mierzonego materiału. W dokładnych pomiarach wartość Cs jest wyznaczana, korzystając z tego 
programu, dla każdej próbki. W pomiarach rutynowych, dla E>150 keV, korzysta się z zależności Cs(E,p) 
dla matrycy Si02, która została wyznaczona przez dopasowanie ciągłej funkcji do wyliczonych wartości CS. 
Jeśli zależność tę stosuje się dla próbek o innym składzie chemicznym, wartość Cs obarczona jest 
niewielkim błędem, np. dla matrycy H20 nie przekracza on 2%. 

Poprawki na koincydencyjne sumowanie Ca dla wybranej geometrii pomiaru, są wyznaczane 
programem ETNA, korzystając z otrzymanych zależności e{E) i £t(E). Na podstawie tych danych program 
wyznacza rozkład przestrzenny wydajności £(E,r) i £t(E,r) w próbce, a następnie przeprowadza niezbędne 
całkowania i wyznacza wartość Cc. 

Wyznaczono również poprawki Ch uwzględniające niewielkie różnice w wysokości próbki, względem 
wysokości nominalnej; wynoszą one w zależności od geometrii pomiaru 1^-2%/mm. 
Limit detekcji spektrometru MDA dla 100-godzinnego pomiaru określono dla wybranych nuklidów 
obecnych w środowisku i dla kilku rodzajów próbek (woda, gleba, popiół). Przykładowo, w geometrii 
cylindrycznej 121 cm3, MDA przy oznaczaniu Cs-137 w próbce gleby wynosi 0,12 Bq/kg. 

W obliczeniach aktywności próbek stosowany jest program komputerowy umożliwiający 
półautomatyczną obróbkę danych, korzystający z, tworzonego przez system pomiarowy, raportu z 
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analizy widma. Program, przeszukując raport wiersz po wierszu, wczytuje niezbędne dane, m.in. masę 
próbki i pola wybranych pików, a następnie wylicza poprawkę Cs i stężenie badanego nuklidu. 

Opracowaną metodologię zweryfikowano przez udział w międzynarodowych badaniach 
porównawczych. Otrzymywane aktywności nuklidów sztucznych różniły się od wartości referencyjnych 
średnio o około 3%. 
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