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Το Ραδόνιο-222 είναι το βαρύτερο γνωστό αέριο στη φύση µε ατοµικό αριθµό 86, το 

οποίο επιπλέον είναι ευγενές και χηµικά αδρανές. Το Ραδόνιο-222 παράγεται από την 

φυσικώς ραδιενεργή σειρά του Ουρανίου-238 και ονοµάζεται συνήθως απλά Ραδόνιο. 

Παρόλη τη χηµική του αδράνεια το Ραδόνιο είναι ραδιενεργό και διασπάται προς άλλα 

ισότοπα εκπέµποντας –α σωµατίδια. ∆εδοµένου ότι το Ουράνιο-238 είναι στερεό 

µέταλλο που συναντάται στο έδαφος, γίνεται αντιληπτό, ότι οι µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις Ραδονίου βρίσκονται στο εδαφικό αέριο. Συγκεντρώσεις Ραδονίου 

απαντώνται επίσης στο νερό των πηγών και στον ελεύθερο ατµοσφαιρικό αέρα. Στον 

ελεύθερο ατµοσφαιρικό αέρα η συγκέντρωση µπορεί να κυµαίνεται στην περιοχή 0 – 10 

Bqm
-3
. Στον ατµοσφαιρικό αέρα των εσωτερικών χώρων η συγκέντρωση του υπόψιν 

αερίου είναι πολύ πιο αυξηµένη διότι όπως είναι φυσικό ο ρυθµός ανανέωσης είναι 

χαµηλός και το Ραδόνιο εισέρχεται συνεχώς από το εδαφικό αέριο γύρω από τα θεµέλια 

των χώρων µε τη βοήθεια διαδικασιών διάχυσης ή µεταφοράς. Από ραδιενεργή άποψη 

το Ραδόνιο, διασπώµενο εκπέµπει –α σωµατίδια σχετικά µεγάλης ενέργειας - περί τα 5.5 

MeV και ταυτόχρονα παράγει επίσης ραδιενεργά στερεά θυγατρικά που διασπώνται και 

αυτά εκπέµποντας –α σωµατίδια. Αν υπάρχει Ραδόνιο στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό 

αέρα τότε τα εκπεµπόµενα –α σωµατίδια από το εισπνεόµενο Ραδόνιο και τα θυγατρικά 

του, δυνατόν να δηµιουργήσουν τραύµατα στον εσωτερικό µαλακό ιστό του πνεύµονα, 

τα οποία έχουν σοβαρές πιθανότητες αν επαναλαµβάνονται συχνά µε τον ίδιο τρόπο στο 

ίδιο ή κοντινό σηµείο να οδηγήσουν σε καρκίνο. ∆εδοµένης της επικινδυνότητας που 

παρουσιάζουν το Ραδόνιο και τα θυγατρικά του για τον άνθρωπο, επιβάλλεται η 

µέτρηση της συγκέντρωσης του Ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους κατ' αρχήν των 

κατοικιών και κατά δεύτερο λόγο στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων στα οποία 

συναθροίζονται µαζικά άνθρωποι, είτε για εργασία είτε για άλλους λόγους (π.χ. 

εκπαίδευση, νοσηλεία κ.α.). Απαιτούνται για αυτό το σκοπό: τεχνικές και πρωτόκολλα 

µετρήσεων της συγκέντρωσης του Ραδονίου που να πληροφορούν για την επικρατούσα 

συγκέντρωση Ραδονίου κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Το διάστηµα 1965 – 1980, 

αναπτύχθηκαν µέθοδοι για την µέτρηση της συγκέντρωσης του Ραδονίου στον 

εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. Οι πιο ακριβείς µέθοδοι διαπιστώθηκε ότι ήταν οι 

ενεργητικές, όπως π.χ. οι ανοιχτοί θάλαµοι ιονισµού. Οι ενεργητικές µέθοδοι δεν έχουν 

αποκλειστικά πεδία εφαρµογής και δίνουν τη συγκέντρωση του Ραδονίου σχεδόν σε 
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πραγµατικό χρόνο δηλ. συνήθως ανά 10 min αλλά απαιτούν ακριβό εξοπλισµό, πηγές 

ενέργειας, διαρκή ανθρώπινη επιτήρηση, τακτική συντήρηση και κατά συνέπεια έχουν 

υψηλότατο κόστος. Το κόστος αυτό κάνει απαγορευτική την εφαρµογή τους σε 

επαναλαµβανόµενες σειρές µετρήσεων και γενικά σε έρευνες µεγάλης κλίµακας. Στην 

πράξη, προκειµένου να εκτιµηθεί ο κίνδυνος από το Ραδόνιο δεν χρειάζεται παρά ο 

προσδιορισµός της µέσης συγκέντρωσής του για διαστήµατα ηµερών, εβδοµάδων ή 

µηνών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν υπάρχουν παθητικές - ολοκληρωτικές µέθοδοι, οι 

οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί των πολύπλοκων και χρηµατοβόρων 

ενεργητικών µεθόδων. Μία βραχυ-µεσοπρόθεσµη παθητική – ολοκληρωτική τεχνική, 

µικρού κόστους, µε απλό µηχανισµό, βέλτιστο χρόνο έκθεσης σε ατµόσφαιρα 

εσωτερικού χώρου περίπου 48 h, αλλά σχετικά υψηλή αβεβαιότητα (~ 20%), είναι η 

τεχνική µέτρησης µε τη χρήση δοχείων µε ενεργό άνθρακα. Στα πλαίσια αυτής της 

∆ιπλωµατικής Εργασίας παρουσιάζεται η αρχή στην οποία βασίζεται αυτή η τεχνική, 

εξετάζονται οι διαδικασίες βαθµονόµησης της τεχνικής αυτής που ακολουθούνται σε 

Εργαστήρια των Η.Π.Α., διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρµογής τέτοιων διαδικασιών 

βαθµονόµησης στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ και τέλος γίνονται 

αντίστοιχα πειράµατα βαθµονόµησης. � � � � � � � � � � �
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Λέκτορα κ. Ν.Π. Πετρόπουλο για τη 

βοήθειά του καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και ειδικά 

για τη συµβολή του στη διαµόρφωση του τελικού κειµένου. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον ∆ιευθυντή του Τοµέα Πυρηνικής Τεχνολογίας Επίκουρο Καθηγητή κ. 

Ε.Π. Χίνη για τη διάθεση αναγκαίων µικροποσών για δαπάνες προκειµένου για την 

πραγµατοποίηση των αναγκαίων πειραµάτων και το προσωπικό του Τοµέα Πυρηνικής 

Τεχνολογίας για τη τεχνική βοήθεια και την συµπαράστασή τους, όπου χρειάσθηκε. Οι 

ευχαριστίες επεκτείνονται και στον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα του Τοµέα κ. Κ. Καρφόπουλο, 

συνάδελφο Μηχανολόγο Μηχανικό για την πραγµατοποίηση ορισµένων αναγκαίων –γ 

φασµατοσκοπικών αναλύσεων καθώς και στον κ. Ε. Γεωργιάδη, Ι∆ΑΧ, Προϊστάµενο 

Τµήµατος ∆': "Γραµµατεία Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης", της Γραµµατείας Ε∆ΕΙΛ 

ΕΜΠ, για την παροχή µεταλλικών δοχείων κατάλληλων για τα αναγκαία πειράµατα. 
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Σε αυτήν την ∆ιπλωµατική Εργασία απασχολεί η βαθµονόµηση της τεχνικής µέτρησης 

της συγκέντρωσης του Ραδονίου που χρησιµοποιεί ενεργό άνθρακα και είναι δυνατόν να 

πληροφορεί για την επικρατούσα συγκέντρωση Ραδονίου στον ατµοσφαιρικό αέρα των 

εσωτερικών χώρων. Η τεχνική αυτή είναι παθητική – ολοκληρωτική, έχει µικρό κόστος 

και χρησιµοποιεί απλά υλικά και διατάξεις. Επιπλέον, απαιτεί βραχυ-µεσοπρόθεσµη 

έκθεση σε εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα της τάξεως των 48 h. Πολλοί ερευνητές έχουν 

πραγµατοποιήσει πειράµατα προκειµένου να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά 

προσρόφησης και κατακράτησης Ραδονίου στον ενεργό άνθρακα, ώστε αυτός να 

χρησιµοποιείται –µέσα σε µεταλλικά δοχεία- ως παθητικές – ολοκληρωτικές συσκευές 

για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους. Τα δοχεία 

αυτά είναι προφανώς απλά και φθηνά, και δεν χρειάζονται καµία συντήρηση. Με τα 

πειράµατα αυτά διαπιστώθηκε ότι 150 – 200 g ενεργού άνθρακα, είναι αρκετά για να 

µετρήσουν τη συγκέντρωση Ραδονίου σε έναν εσωτερικό χώρο µε βολικό και εύκολο 

τρόπο. Τα δοχεία τοποθετούνται στον εσωτερικό χώρο που ενδιαφέρει και αφήνονται 

εκεί (αλλοιώς "εκτίθενται") για περίπου 24 έως 72 h. Η συγκέντρωση του Ραδονίου στον 

εξεταζόµενο χώρο διαπιστώνεται από το πλήθος των θυγατρικών του που υπάρχουν στο 

εκτεθέν δοχείο µετά το τέλος της έκθεσης. Η µέθοδος όπως την επεξεργάσθηκε 

πειραµατικά ο George (1984) παρουσιάζει ελάχιστο όριο ανίχνευσης Ραδονίου περί τα 

10 Bqm
-3
 (~0.2 pCiL

-1
). Τα πειράµατα έδειξαν ότι για σταθερή σχετική υγρασία, το 

πλήθος των θυγατρικών στα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα είναι κατευθείαν ανάλογο µε 

την µέση συγκέντρωση του Ραδονίου στο χώρο που αυτά εκτέθηκαν. Τα αποτελέσµατα 

που δίνει η µέθοδος φαίνεται ότι γενικά είναι επαναλήψιµα µε αβεβαιότητα εύρους το 

πολύ ±20%. Η αναφερόµενη αβεβαιότητα του ± 20% παρότι χαµηλή, κρίνεται 

ικανοποιητική διότι είναι µέσα στην µεταβλητότητα που παρουσιάζουν οι πραγµατικές 

συγκεντρώσεις Ραδονίου µέσα στις κατοικίες. Η µέθοδος αυτή συγκρινόµενη µε άλλες 

παθητικές µεθόδους παρουσιάζει βέβαια πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα το 

κυριότερο των οποίων είναι ότι, αν η σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου είναι 
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υψηλότερη από τη συνήθως επικρατούσα 40 – 50% για την ανθρώπινη άνεση, τότε οι 

προσροφητικές ικανότητες Ραδονίου για τον ενεργό άνθρακα µειώνονται µε αποτέλεσµα 

να απαιτείται ειδική βαθµονόµηση. Οι προσροφητικές ιδιότητες του ενεργού άνθρακα, 

δεν επιτρέπουν την οµοιόµορφη ολοκλήρωση για τον υπολογισµό της µέσης 

συγκέντρωσης του Ραδονίου σε ένα χώρο στην χρονική έκταση της περιόδου έκθεσης. Η 

προφανής αιτία είναι ότι ο ενεργός άνθρακας εκτός από προσρόφηση παρουσιάζει και 

απελευθέρωση Ραδονίου. ∆ιορθώσεις επίσης πρέπει να γίνονται και λόγω της 

ραδιενεργού διασπάσεως του προσροφηθέντος στον ενεργό άνθρακα Ραδονίου. Οπως 

όµως αποδείχθηκε, παρόλα τα προβλήµατα, µπορεί να γίνει βαθµονόµηση µεταλλικών 

δοχείων µε ενεργό άνθρακα προκειµένου να µετράται µε αυτά η συγκέντρωση του 

Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα ο χρόνος έκθεσης των δοχείων αρκεί να 

είναι µόλις 48 h. Η υπηρεσία Environmental Protection Agency (Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος) των Η.Π.Α (ΕPA-US) έχει προχωρήσει στην ποιοτικότερη τυποποίηση 

για τη βαθµονόµηση αυτή. Οι σχετικές πρότυπες διαδικασίες αναφέρονται στην έκθεση 

του Gray (1987). Παρόλη την πληρότητα της έκθεσης αυτής σε ότι αφορά τις αναγκαίες 

διαδικασίες βαθµονόµησης και τον αντίστοιχο ποιοτικό τους έλεγχο, δεν γίνεται 

ικανοποιητική αναφορά στις προκύπτουσες αβεβαιότητες. Το Εργαστήριο Πυρηνικής 

Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΤ-ΕΜΠ) διαθέτει πολλαπλές 

δυνατότητες υλικών και εξοπλισµού προκειµένου για την οργάνωση της βαθµονόµησης 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου. 

Οπωσδήποτε αυτές οι δυνατότητες δεν είναι ταυτόσηµες µε εκείνες της υπηρεσίας EPA-

US. Παρόλαυτά, σηµειώνεται ότι µε κανέναν τρόπο δεν λείπουν τα απολύτως 

απαραίτητα, δηλαδή διατίθενται ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου διαφόρων τύπων, 

κατάλληλες θωρακίσεις των ανιχνευτών, θάλαµοι Ραδονίου και τέλος πηγές 
226

Ra για τη 

δηµιουργία συγκεντρώσεων Ραδονίου στους θαλάµους. Ο εξοπλισµός που είναι 

διαθέσιµος στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, φαίνεται ότι επαρκεί µε πληρότητα για την οργάνωση 

πειραµάτων βαθµονόµησης δοχείων µε ενεργό άνθρακα. Από τη διαθέσιµη ποικιλία 

έγιναν οι κατάλληλες επιλογές εργαστηριακών συσκευών και υλικών, ώστε να γίνει 

δυνατό να πραγµατοποιηθούν πειράµατα βαθµονόµησης. ∆ύο από τα κριτήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν για τις επιλογές αυτές είναι (α) η χρησιµοποίηση συσκευών και 

διατάξεων όσο το δυνατόν µικρότερης αγοραίας αξίας, προκειµένου να βελτιστοποιείται 

ο λόγος απόδοση προς κόστος, και (β) η ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ της προκύπτουσας µετρητικής 

µεθόδου για τη µέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου µε µεταλλικά δοχεία µε ενεργό 
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άνθρακα. Ειδικά για τη φορητότητα επισηµαίνεται ότι εξασφαλίζεται από δύο 

συνιστώσες της βαθµονόµησης: (α) τη φορητότητα των προτεινόµενων 

χρησιµοποιούµενων ανιχνευτών και (β) τη φορητότητα της προτεινόµενης λυόµενης 

θωράκισης. Ετσι µε αυτές τις διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν, µικρή εργαστηριακή 

οµάδα αποτελούµενη από ένα – δύο άτοµα να µεταβαίνει στην οµάδα κατοικιών προς 

µέτρηση συγκέντρωσης Ραδονίου και επιτόπου µετά από µικρή παραµονή για την 

έκθεση των δοχείων (48 – 72 h) να προβαίνει στις σχετικές µετρήσεις χωρίς να 

εµπλέκονται εργαστηριακοί χώροι και σταθερές εγκαταστάσεις. Το πρωτόκολλο των 

πειραµάτων βαθµονόµησης (οι κανόνες δηλαδή της πειραµατικής διαδικασίας 

βαθµονόµησης) που χρησιµοποιείται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ 

παρουσιάζεται κατά τη σειρά των απαιτούµενων βηµάτων. Σηµαντικό βάρος δίνεται 

στην παρουσίαση του τρόπου που υπολογίζεται ο συντελεστής απόδοσης των 

ανιχνευτών Ιωδιούχου Νατρίου και ο ελάχιστος ανιχνευόµενος ρυθµός κρούσεων. 

Επίσης βάρος δίνεται στην εκτίµηση της συνολικής αβεβαιότητας του πρωτοκόλλου 

βαθµονόµησης. Τα πειράµατα βαθµονόµησης των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό 

άνθρακα, πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το υπόψιν πρωτόκολλο. Ο προφανής στόχος των 

πειραµάτων είναι ο προσδιορισµός δύο µεγεθών: του συντελεστή βαθµονόµησης CF και 

του κατώτατου ορίου ανίχνευσης συγκέντρωσης Ραδονίου (σε Bqm
-3
) LLD. Τα 

πειράµατα σε ό,τι αφορά την έκθεση σχεδιάσθηκαν για να καλύψουν τις περισσότερες 

περιπτώσεις µετρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έγιναν εκθέσεις 24 h και 48 h 

και κατασκευάσθηκαν διάφορες βαθµονοµηµένες συγκεντρώσεις Ραδονίου στην περιοχή 

1 – 3 kBqm
-3
. Στο σύνολό τους τα πειράµατα έγιναν στις ίδιες περιβαλλοντικές 

συνθήκες: τις περιβαλλοντικές συνθήκες του Εργαστηρίου. Με βάση αυτά τα πειράµατα 

βαθµονόµησης µπορεί κανείς να πει µε απόλυτη βεβαιότητα, ότι τα µεταλλικά δοχεία µε 

ενεργό άνθρακα, µετά από έκθεση µπορούν οπωσδήποτε να δείξουν αν η συγκέντρωση 

Ραδονίου υπερβαίνει τη σύσταση των 200 Bqm
-3
 (90/143/EURATOM) και να 

προσδιορίσουν µε ικανοποιητική ακρίβεια την τιµή της συγκέντρωσης αυτής. 
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ABSTRACT 

CALIBRATION OF ACTIVATED CARBON CANISTERS FOR 

INDOOR RADON CONCENTRATION MEASUREMENTS 

Diploma Dissertation of G. Marinakis 

Radon-222 (or simply Radon) is the heaviest naturally occurring gas with an atomic 

number of 86. It is one of the noble gases and chemically inert. Radon is generated 

within the natural radioactive chain of Uranium-238 and it decays to solid radioisotopes 

mainly by emitting a-particles. Considering the fact that Uranium-238 is a metal, which 

is usually found in the Earth's crust, it seems obvious that high values of radon 

concentration are expected to be met in soil gas. Radon concentrations are also detected 

in water springs and in environmental air outdoors. The concentrations outdoors typically 

range between 0 – 10 Bqm
-3
. However, radon concentrations indoors are much higher 

because of the low air exchange rate. Indoor Radon enters the inner building space at the 

foundation area through diffusion and advection processes. From the radioactive point of 

view, Radon emits -a particles at 5.5 MeV, thus producing solid radioactive progeny, 

which also emit -a particles. In case that there exists a Radon concentration indoors the 

produced -a particles of inhaled Radon and Radon progeny may damage the lung tissue 

and even lead to cancer. Keeping in mind that Radon and its progeny may prove to be a 

health hazard, indoor Radon concentration measurements for both residential and public 

buildings are necessary. That is why there is a need for adequate techniques and 

protocols, which could measure Radon both precisely and accurately over the 

measurement period. Between 1965 and 1980 there were developed many such 

techniques for measuring indoor Radon concentration. The most precise and accurate are 

the active ones such as open ionization chambers. Active techniques have a wide range 

of application and give almost real time information on Radon concentration (usually 

every 10 minutes). Nevertheless, this kind of techniques need cost consuming equipment, 

external power, constant supervision, continuous maintenance and consequently they are 

very expensive, a fact that prohibits their wide application for large series of 

measurements. In practice, the danger from Radon could be estimated by its average 

concentration for a period of time e.g. for days, weeks or even months. This can be 

successfully accomplished using passive - integrating methods, replacing the 

complicated high cost active ones. A simple, cost - effective, short –mid term, passive - 
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integrating technique, that has an optimum time of exposure indoors of 48 h and 

relatively high uncertainty (~20%) is the charcoal canisters technique. The main scope of 

this Diploma Dissertation is, to present the principle behind this technique, to review the 

calibration procedures followed in U.S Laboratories, to investigate the possible 

application of such or similar calibration procedures in the Nuclear Engineering 

Laboratory at NTUA and last, but not least, to carry out an adequate set of calibration 

experiments.  
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Το Ραδόνιο (Rn) είναι το βαρύτερο γνωστό αέριο στη φύση µε ατοµικό αριθµό 86, το 

οποίο επιπλέον είναι ευγενές και χηµικά αδρανές. ∆ιακρίνονται τέσσερα γνωστά 

ισότοπα του Ραδονίου: το 
218

Rn, το 
219

Rn, το 
220
Rn και το 

222
Rn. Από αυτά στη φύση του 

πλανήτη µας συναντώνται µόνο τα δύο: το Ραδόνιο-220 (
220

Rn) και το Ραδόνιο-222 

(
222

Rn). Το Ραδόνιο-220 ονοµάζεται συνήθως ΘΟΡΟΝΙΟ (thoron) διότι προέρχεται από 

τη φυσικώς ραδιενεργή σειρά του Θορίου-232 (
232

Th). Το Ραδόνιο-222 που προέρχεται 

από την φυσικώς ραδιενεργή σειρά του Ουρανίου-238 (
238

U) ονοµάζεται συνήθως απλά 

ΡΑ∆ΟΝΙΟ (radon). Στη συνέχεια θα µας απασχολήσει πρακτικά µόνο το Ραδόνιο-222, 

το οποίο θα ονοµάζουµε απλά Ραδόνιο. Σηµειώνεται ότι το Ραδόνιο ανακαλύφθηκε στα 

τέλη του 19
ου
 αιώνα – αρχές του 20

ου
. Η ανακάλυψή του χρεώνεται στον βρετανό Ε. 

Rutherford (1899) ή κατά άλλους, στον γερµανό F.E. Dorn (1900). Το γεγονός ότι το 

Ραδόνιο (και φυσικά το Θορόνιο) είναι ευγενή αέρια, οδήγησε την επιστηµονική 

κοινότητα να τα αγνοήσουν ως παράγοντες κινδύνου για τον άνθρωπο, εξαιτίας της 

χηµικής τους αδράνειας. Παρόλη τη χηµική του αδράνεια το Ραδόνιο είναι ραδιενεργό 

και διασπάται προς άλλα ισότοπα εκπέµποντας –α σωµατίδια. 

Το Ραδόνιο παράγεται από το 
238

U, µε διαδοχικές –α διασπάσεις και –β διασπάσεις, οι 

οποίες χονδρικά αναπαριστώνται στο µε το ∆ιάγραµµα 1.1. Σηµειώνεται ότι τα ισότοπα 

σε αυτή τη σειρά των διασπάσεων έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

(α) πλην του Ραδονίου είναι στερεά, (β) ο χρόνος ηµιζωής τους είναι γενικά πολύ 

µικρότερος από το χρόνο ηµιζωής του 
238

U και (γ) αν είναι i = 1 το 
238

U και i = 7 το 

222
Rn, τότε γενικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.1, Τ1/2(i) > > T1/2(i+1). 

Αυτές οι ιδιότητες ως γνωστές ιδιότητες της φυσικώς ραδιενεργού σειράς του 
238

U (Μ. 

Αγγελόπουλος, 1982), οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, στον πλανήτη µας, τα διαθέσιµα 

Bq Ραδονίου είναι όσα και τα Bq του 
238
U. Με µαθηµατικό τρόπο αυτή η παρατήρηση 

γράφεται ως: 

R1 = R2 = ... =R7         (1.1) 
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ή αλλοιώς: 

λ1Ν1 = λ2Ν2 = ... = λ7Ν7        (1.2) 

όπου: 

λi η πιθανότητα διασπάσεως του ισοτόπου i (i = 1-7), και 

Ni ο αριθµός πυρήνων του ισοτόπου i 

Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (secular equilibrium). 

∆εδοµένου ότι το 
238

U είναι ένας από τους πολυπληθέστερους πυρήνες στη φύση του 

πλανήτη µας, γίνεται αντιληπτό ότι οι διαθέσιµη ραδιενέργεια από το Ραδόνιο είναι 

ποσοτικά εξαιρετικά σηµαντική. 

∆εδοµένου ότι το Ραδόνιο παράγεται εµµέσως από το 
238

U και αµέσως από το 
226

Ra, τα 

οποία, όντας στερεά συναντώνται στο έδαφος, γίνεται αντιληπτό, ότι οι µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις Ραδονίου βρίσκονται στο Ε∆ΑΦΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (soil gas), στο αέριο 

δηλαδή που γεµίζει τους πόρους της στερεάς ύλης του εδάφους. Είναι προφανές, ότι το 

εδαφικό αέριο δεν έχει τη σύνθεση του ατµοσφαιρικού αέρα, διότι στο εσωτερικό του 

εδάφους διαχέονται ή / και παράγονται επίσης εκτός από το Ραδόνιο, και άλλα αέρια, 

όπως π.χ. οργανικά (µεθάνιο και άλλα καύσιµα αέρια), ή ευγενή (Ηλιον, Αργόν και 

άλλα). Η συγκέντρωση του Ραδονίου στο εδαφικό αέριο κυµαίνεται από 0.5 kBqm
-3
 έως 

αρκετά ΜBqm
-3
. Συγκεντρώσεις Ραδονίου απαντώνται επίσης στο νερό των πηγών (το 

οποίο υπενθυµίζεται, ότι είναι δυνατόν να "παρασύρει" Ραδόνιο από τους πόρους του 

εδάφους). Ως αντιπροσωπευτική τιµή θεωρείται η συγκέντρωση 10 BqL
-1
. Στο νερό της 

θάλασσας αντίθετα –το οποίο δεν είναι, όπως γίνεται κατανοητό, σε άµεση επαφή µε το 

έδαφος- η συγκέντρωση του Ραδονίου είναι συνήθως πολύ χαµηλότερη και γενικά 

µικρότερη από 1 BqL
-1
. Στον ελεύθερο ατµοσφαιρικό αέρα, επίσης, η συγκέντρωση του 

Ραδονίου µπορεί να κυµαίνεται στην περιοχή 0 – 10 Bqm
-3
. 

Μέχρι και την 1
η
 πετρελαϊκή κρίση (περί το 1973), οι δυτικές κοινωνίες, και κυρίως 

αυτές που κατοικούσαν σε βόρεια ή νότια πλάτη µεταξύ περίπου του 40
ου
 και του 60

ου
 

γεωγραφικού παραλλήλου του πλανήτη, χρησιµοποιούσαν για τη διαµονή, την 
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εκπαίδευση, την εργασία και τη νοσηλεία, κτίρια, στα οποία διατίθονταν σύστηµα 

θέρµανσης – εξαερισµού και κλιµατισµού, το οποίο φρόντιζε για την υψηλή ποιότητα 

του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (indoor air), κυρίως µέσω της µε µεγάλο 

ρυθµό ανανέωσής του µε νέες ποσότητες εξωτερικού ελεύθερου ατµοσφαιρικού αέρα. 

Κάθε νέα ποσότητα από τον ελεύθερο ατµοσφαιρικό αέρα που έµπαινε στα κτίρια, 

έπρεπε να θερµανθεί ή να ψυχθεί, να υγρανθεί ή να ξηρανθεί µε συνέπεια να 

καταναλώνονται σηµαντικά ποσά ενέργειας για αυτό το σκοπό. Μετά την 1
η
 πετρελαϊκή 

κρίση, αυτό δεν µπορούσε φυσικά να συνεχισθεί. Ως αποτέλεσµα ο ρυθµός ανανέωσης 

του εσωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα περιορίσθηκε µέχρι το σηµείο που επέτρεψαν οι 

κανόνες υγιεινής. Αµεση συνέπεια αυτών των µέτρων ήταν η αύξηση των 

συγκεντρώσεων Ραδονίου στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. Ο λόγος είναι µάλλον 

προφανής. Ο περιορισµός των ποσοτήτων ελεύθερου ατµοσφαιρικού αέρα µε πολύ 

χαµηλή συγκέντρωση Ραδονίου, που ανανέωνε τον αέρα στα κτίρια, επέτρεψε την 

αύξηση των συγκεντρώσεων του υπόψιν αερίου στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα, 

διότι δεν εξάγονταν πλέον προς τα έξω το Ραδόνιο που εισέρχονταν στα κτίρια από το 

εδαφικό αέριο γύρω από τα θεµέλιά τους, µε τη βοήθεια διαδικασιών διάχυσης ή 

µεταφοράς. Η διαπίστωση αυτή έγινε πρώτα σε χώρους εφαρµογής πυρηνικών 

τεχνολογιών, στους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα όργανα για τη µέτρηση συγκεντρώσεων 

ραδιενεργών αερίων, για λόγους ασφαλείας. 

1.5 Επικινδυνότητα Ραδονίου 

Από ραδιενεργή άποψη το Ραδόνιο, διασπώµενο εκπέµπει –α σωµατίδια σχετικά 

µεγάλης ενέργειας - περί τα 5.5 MeV. Αν υπάρχει Ραδόνιο στον εσωτερικό 

ατµοσφαιρικό αέρα τότε εισπνεόµενο µαζί του, τα εκπεµπόµενα –α σωµατίδια δυνατόν 

να δηµιουργήσουν τραύµατα στον εσωτερικό µαλακό ιστό του πνεύµονα, τα οποία έχουν 

σοβαρές πιθανότητες αν επαναλαµβάνονται συχνά µε τον ίδιο τρόπο στο ίδιο ή κοντινό 

σηµείο να οδηγήσουν σε καρκίνο. Παρόλαυτά, δεδοµένου ότι ο χρόνος ηµιζωής του 

ραδονίου είναι 3.5 ηµέρες (≈ 5000 min), η πιθανότητα διασπάσεως ενός πυρήνα του 

υπολογίζεται εύκολα σε ln(2)/(5000 min) ≈ 1.4 x 10
-4
 min

-1
. Με άλλα λόγια, µόλις 

0.014% των υπαρχόντων πυρήνων Ραδονίου µέσα σε ένα χώρο θα διασπασθούν µέσα σε 

ένα λεπτό της ώρας. Εστω τώρα ότι αυτός ο χώρος είναι ο ανθρώπινος πνεύµονας. Με 

βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ο µέσος λευκός άνδρας, θα αναπνεύσει περίπου 0.02 m
3
 

στη διάρκεια του λεπτού (ICRP, 1975). Το πρακτικό συµπέρασµα αυτού του 
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συλλογισµού είναι, ότι ακόµα και αν ο εισπνεόµενος εσωτερικός αέρας περιέχει 

σηµαντικό αριθµό πυρήνων Ραδονίου, αυτοί εισερχόµενοι στον ανθρώπινο πνεύµονα 

έχουν πολύ µικρή πιθανότητα να διασπασθούν και εποµένως δεν αποτελούν ουσιαστική 

απειλή για το εσωτερικό του πνεύµονα. 

1.6 Επικινδυνότητα θυγατρικών Ραδονίου 

Προκειµένου να γίνει κατανοητή η επικινδυνότητα των θυγατρικών πυρήνων του 

Ραδονίου µπορεί να διαµορφωθεί το ∆ιάγραµµα 1.2, στο οποίο αναπαριστάται η φυσικά 

ραδιενεργή σειρά του 
238
U, από το ισότοπο 

226
Ra και µετά. Σηµειώνεται ότι τα ισότοπα 

σε αυτή τη σειρά των διασπάσεων έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

(α) πλην του Ραδονίου είναι στερεά, (β) ο χρόνος ηµιζωής τους είναι γενικά πολύ 

µικρότερος από το χρόνο ηµιζωής του 
226

Ra και (γ) αν είναι i = 7 το 
226

Ra και i = 16 το 

206
Pb, τότε γενικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.2, Τ1/2(i) > > T1/2(i+1). 

Αυτές οι ιδιότητες ως γνωστές ιδιότητες της φυσικώς ραδιενεργού σειράς του 
238

U (Μ. 

Αγγελόπουλος, 1982), οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, στον πλανήτη µας, τα διαθέσιµα 

Bq των θυγατρικών πυρήνων του Ραδονίου είναι όσα και τα Bq του 
226

Ra. Με 

µαθηµατικό τρόπο αυτή η παρατήρηση γράφεται, όπως είναι γνωστό, ως: 

R7 = R8 = ... =R16         (1.3) 

ή αλλοιώς: 

λ7Ν7 = λ8Ν8 = ... = λ16Ν16        (1.4) 

όπου: 

λi η πιθανότητα διασπάσεως του ισοτόπου i (i = 7-16), και 

Ni ο αριθµός πυρήνων του ισοτόπου i 

Στον Πίνακα 1.2 περιλαµβάνονται επίσης στοιχεία για την ενέργεια των –α σωµατιδίων 

που εκπέµπονται από τους θυγατρικούς πυρήνες του Ραδονίου. Με βάση τα 

συγκεντρωµένα αυτά στοιχεία διατυπώνονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα, και γίνονται 

ορισµένα σχόλια, κυρίως για τους θυγατρικούς πυρήνες 
218

Po και 
214

Po, οι οποίοι 

θεωρούνται οι σηµαντικότεροι, διότι διασπώνται δίνοντας –α σωµατίδια και έχουν µικρό 

χρόνο ηµιζωής (πολύ µικρότερο από εκείνο του Ραδονίου): 
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(1) Αν στην ύλη υπάρχει µόνο 
226

Ra ραδιενέργειας R0, τότε, εξαιτίας των ιδιοτήτων της 

ραδιενεργού σειράς του ∆ιαγράµµατος 1.2, µετά την πάροδο ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος, παράγεται Ραδόνιο ίσης ραδιενέργειας (ισοδύναµα το Ραδόνιο έρχεται σε 

ραδιενεργό ισορροπία µε το 
226

Ra). Το χρονικό διάστηµα αυτό υπολογίζεται σε περίπου 

20 ηµέρες. Η ραδιενέργεια R του δηµιουργούµενου Ραδονίου από τις διασπάσεις του 

226
Ra, αυξάνει από 0 (τη χρονική στιγµή t = 0) έως R0, (τη χρονική στιγµή t = 20 ηµέρες) 

σύµφωνα µε τη σχέση: 

0 (1 )tR R e λ−= −          (1.5) 

όπου λ η πιθανότητα διάσπασης του Ραδονίου σε d
-1
. 

(2) Αν στην ύλη υπάρχει µόνο Ραδόνιο ραδιενέργειας R0, τότε, εξαιτίας των ιδιοτήτων 

της ραδιενεργού σειράς του ∆ιαγράµµατος 1.2, µετά την πάροδο ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος, παράγεται 
218

Po ίσης ραδιενέργειας (το 
218

Po έρχεται σε ραδιενεργό 

ισορροπία µε το Ραδόνιο). Το χρονικό διάστηµα αυτό υπολογίζεται σε περίπου 10 λεπτά 

της ώρας. 

(3) Αν στην ύλη υπάρχει µόνο Ραδόνιο ραδιενέργειας R0, τότε, εξαιτίας των ιδιοτήτων 

της ραδιενεργού σειράς του ∆ιαγράµµατος 1.2, µετά την πάροδο ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος, παράγεται 
214

Po ίσης ραδιενέργειας(το 
214

Po έρχεται σε ραδιενεργό 

ισορροπία µε το Ραδόνιο) . Το χρονικό διάστηµα αυτό υπολογίζεται σε περίπου 5 ώρες. 

(4) Αν η εξεταζόµενη ύλη είναι ο εσωτερικός ατµοσφαιρικός αέρας, τότε αν σε αυτόν 

υπάρχει µόνο Ραδόνιο, πολύ σύντοµα (5 ώρες) θα υπάρχουν θεωρητικά, ίσες ποσότητες 

ραδιενέργειας από τους θυγατρικούς του πυρήνες 
218

Po και 
214
Po. 

(5) Οι θυγατρικοί πυρήνες του Ραδονίου 
218

Po και 
214

Po, όντας στερεά αιωρούνται στον 

ατµοσφαιρικό αέρα, διότι εύκολα δηµιουργούν σε αυτόν ένα aerosol, το οποίο δεν είναι 

τίποτα άλλο από ένα κολλοειδές διάλυµα στερεού σε αέριο (όπως π.χ. είναι ο 

αιωρούµενος καπνός του τσιγάρου). 

(6) Ως τµήµα πλέον του εσωτερικού ατµοσφαιρικού αέρα οι υπόψιν θυγατρικοί πυρήνες 

του Ραδονίου 
218

Po και 
214

Po, εισπνέονται στον ανθρώπινο οργανισµό και παρουσιάζουν 

την εξής συµπεριφορά: 

(6α) ∆εν εκπνέονται στο σύνολό τους, όπως θα συνέβαινε αν ήταν αέρια. 

Σηµαντικότατο µέρος τους παραµένει στο εσωτερικό των πνευµόνων. 
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(6β) ∆ιασπώνται µε µεγάλη πιθανότητα στο εσωτερικό του πνεύµονα, δεδοµένου 

ότι ο µεν πυρήνας 
218

Po έχει χρόνο ηµιζωής 3.05 min (δηλ. πιθανότητα 

διάσπασης περίπου 20% min
-1
 σε αντίθεση µε την 0.014% min

-1
 του Ραδονίου), 

και ο πυρήνας 
214

Po έχει χρόνο ηµιζωής 19.9 min (δηλ. πιθανότητα διάσπασης 

περίπου 3.5% min
-1
 σε αντίθεση µε την 0.014% min

-1
 του Ραδονίου). 

(7) Τα εκπεµπόµενα –α σωµατίδια από τους δύο αυτούς θυγατρικούς πυρήνες του 

Ραδονίου έχουν ικανή ενέργεια ώστε να τραυµατίσουν σηµαντικά τον πνεύµονα, αν 

υπάρχουν στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα ικανές ποσότητες Ραδονίου ώστε να τα 

παράγουν σε αντίστοιχες βλαβερές συγκεντρώσεις. 

Γίνεται αντιληπτό από τα προηγούµενα, ότι ο πραγµατικός κίνδυνος από το Ραδόνιο, δεν 

οφείλεται στο Ραδόνιο αυτό καθεαυτό, αλλά στους (αναποφεύκτως) παραγόµενους 

θυγατρικούς πυρήνες του. Η Ευρωπαϊκή Ενωση στην 90/143/EURATOM σύστασή της 

θεωρεί ότι ο κίνδυνος από τους θυγατρικούς πυρήνες γίνεται σηµαντικός όταν η 

συγκέντρωση του Ραδονίου στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα φθάσει να είναι 

µεγαλύτερη από 200 Bqm
-3
. 

Η συνειδητοποίηση της επικινδυνότητας του Ραδονίου και των θυγατρικών του 

µετέβαλλε σηµαντικά την αντίληψή µας σχετικά µε την ενέργεια που δέχεται ο 

ανθρώπινος οργανισµός εξαιτίας ραδιενεργών πηγών. Ενώ µέχρι το 1980 (σύγκρινε 

UNSCEAR 1977 µε UNSCEAR 1982; 1986) θεωρούνταν πρακτικά, ότι κατά µέσο όρο 

η ετήσια δόση τέτοιας ενέργειας ήταν περί το 1 mSv (milli – Sievert), η αναθεώρηση 

εξαιτίας του Ραδονίου επέβαλλε την νέα τιµή της κατά µέσο όρο ετήσιας δόσης να 

αυξηθεί 100% (!) στα 2 mSv. Στο ∆ιάγραµµα 1.3 διακρίνονται οι διάφορες αιτίες της 

κατά µέσο όρο ετήσιας δόσης και το ποσοστό που τους αναλογεί στο σύνολο των 2 mSv. 

Επίσης, το Ραδόνιο και τα θυγατρικά του –µε τον τρόπο που ξαναανακαλύφθηκαν µετά 

το 1973- βοήθησαν να εξηγηθούν καρκίνοι του πνεύµονα σε εργαζόµενους σε κλειστούς 

µη αεριζόµενους χώρους, όπως π.χ. σε ορυχεία, οι οποίοι παρουσιάζονταν παρόλο που 

είχαν ληφθεί µέτρα για την µείωση γνωστών παθογόνων παραγόντων όπως πυριτικές 

σκόνες κλπ. Επιπλέον δόθηκε αφορµή να ερευνηθεί µήπως το Ραδόνιο και τα θυγατρικά 

του είναι αιτίες καρκίνου του πνεύµονα επειδή διαπιστώνονται σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα κατοικιών, σχολείων, εργοστασίων 

και νοσοκοµείων. 
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1.7 Φυσική συµπεριφορά θυγατρικών πυρήνων Ραδονίου 

Οι θυγατρικοί πυρήνες του Ραδονίου (στη συνέχεια: ΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΑ, radon progeny), 

του οποίου η συγκέντρωση µπορεί να θεωρείται γενικά οµοιόµορφη στον εσωτερικό 

ατµοσφαιρικό αέρα, είναι στερεοί πυρήνες που παράγονται από τη ραδιενεργό διάσπασή 

του. Ως στερεοί πυρήνες, δεν υπακούουν φυσικά στους νόµους διαλυτότητας των 

αερίων, όπως αυτονόητα υπακούει το πατρικό τους αέριο Ραδόνιο που είναι διαλυµένο 

στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. Με τη δηµιουργία των θυγατρικών, αυτά άµεσα 

συµµετέχουν σε αυτό που λέγεται ατµοσφαιρικό aerosol, δηλαδή στο κολλοειδές 

διάλυµα στερεών σωµατιδίων στο αέριο µίγµα που ονοµάζεται εσωτερικός 

ατµοσφαιρικός αέρας. Τα θυγατρικά ως µέρος του aerosol, υπακούουν σε κινητική που 

συνοψίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: 

(i) διαχέονται στον εσωτερικό χώρο (diffusion), 

(ii) προσκολλώνται (attachment) σε άλλα σωµατίδια του εσωτερικού ατµοσφαιρικού 

aerosol, 

(iii) αποτίθενται (plate out) στις κατακόρυφες επιφάνειες του εσωτερικού χώρου, και  

(iv) κατακρηµνίζονται (deposition) προς τις οριζόντιες επιφάνειες του εσωτερικού 

χώρου 

Σε αυτό το σηµείο παρατηρείται ότι, οι κινητικές (i) και (ii), σε αντίθεση µε τις κινητικές 

(iii) και (iv), δεν αλλάζουν τη συγκέντρωση των θυγατρικών του Ραδονίου στον 

εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην κινητική (ii), η οποία µπορεί να εξελιχθεί ως εξής: 

(ii-α) Τα προσκολληµένα (attached) θυγατρικά πρωτευόντως κατακρηµνίζονται 

(µηχανικά, λόγω µάζας) προς τις οριζόντιες επιφάνειες του εσωτερικού χώρου και 

δευτερευόντως αποτίθενται στις κατακόρυφες επιφάνειες. 

(ii-β) Τα προσκολληµένα θυγατρικά, συναντούν άλλα σωµατίδια του ατµοσφαιρικού 

aerosol µε τα οποία συσσωµατώνονται (coagulation) µε αποτέλεσµα τα προκύπτοντα 

συσσωµατώµατα να αποκτήσουν µεγάλη σχετικά µάζα πράγµα που διευκολύνει την 

κατακρήµνισή τους προς τις οριζόντιες επιφάνειες του εσωτερικού χώρου. 

(ii-γ) Η κινητική (ii) είναι γενικά πολύ ευαίσθητη στο ηλεκτρικό πεδίο της ατµόσφαιρας, 

το οποίο, υπό συνθήκες, µπορεί να ιονίσει (δηλ. φορτίσει) το ατµοσφαιρικό aerosol, µε 
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αποτέλεσµα τη διάλυσή του λόγω ηλεκτροστατικών φαινοµένων. Τέτοιο ρόλο σε ένα 

εσωτερικό χώρο µπορεί να παίξει π.χ. ένας ιονιστής ατµόσφαιρας. Ως αποτέλεσµα 

τέτοιων φαινοµένων διαπιστώνεται ότι όλα τα προσκολληµένα θυγατρικά µεταβαίνουν 

από τον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα στις επιφάνειες του χώρου (οριζόντιες και 

κατακόρυφες). Στο χώρο παραµένουν τότε µόνο τα µη προσκολληµένα (unattached) 

θυγατρικά. 

1.8 Συνέπειες από τη φυσική συµπεριφορά θυγατρικών Ραδονίου  

Εστω ένας εσωτερικός χώρος όγκου V m
3
 στον οποίο υπάρχει Ραδόνιο σε ποσότητα x 

Bq. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση του Ραδονίου στο χώρο είναι ίση µε CRn = x Bq/(V 

m
3
). Σε διάστηµα 5 ωρών θα παραχθούν από το Ραδόνιο αυτό ποσότητες θυγατρικών 

218
Po και 

214
Po, οι οποίες θα είναι ίσες και αυτές µε x Bq. Παρόλαυτά, θα είναι γενικά  

CPo-218 , CPo-214 < CRn         (1.6) 

διότι πολλά από τα x Bq των θυγατρικών 
218

Po και 
214

Po, αντί να βρίσκονται στον όγκο 

του εσωτερικού χώρου, εξαιτίας της κινητικής τους έχουν βρεθεί µε διάφορους τρόπους 

στις επιφάνειες του εσωτερικού χώρου. Η ανισότητα 1.6 είναι τόσο πιο έντονη, όσο 

(Α) ο λόγος επιφάνεια / όγκο (S/V) του χώρου είναι µεγαλύτερος (παράδειγµα: ένα 

δωµάτιο χωρίς έπιπλα παρουσιάζει µικρότερη ανισότητα 1.6 από το ίδιο δωµάτιο µε 

έπιπλα), 

(Β) ο χώρος είναι απαλλαγµένος από aerosol και σωµατίδια σκόνης γενικότερα µε 

αποτέλεσµα τα θυγατρικά να παραµένουν µη προσκολληµένα και σύντοµα να 

αποτίθενται / κατακρηµνίζονται προς τις όποιες επιφάνειες, και 

(Γ) ο χώρος έχει ηλεκτροστατικά πεδία και ιόντα που κατακρηµνίζουν το όποιο aerosol. 

Η ανισότητα 1.6 δεν σηµαίνει ότι υπάρχει απώλεια ύλης θυγατρικών, σηµαίνει απλά ότι 

σηµαντικό ποσοστό των θυγατρικών αντί να βρίσκεται στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό 

αέρα, βρίσκεται στις επιφάνειες του χώρου. 

Ορίζεται ειδική ποσότητα, η οποία ονοµάζεται ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

(equilibrium factor), η οποία παίρνει τιµές µεταξύ 0 και 1, και αντιπροσωπεύει ένα µέτρο 

του ποσοστού των θυγατρικών που βρίσκονται στις επιφάνειες του χώρου. Ο ορισµός 

του συντελεστή ισορροπίας ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας αναπτύξεως. 

Σηµειώνεται ότι, αν ο συντελεστής ισορροπίας έχει την τιµή "0", δεν υπάρχουν 
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θυγατρικά στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα (όλα έχουν αποτεθεί στις επιφάνειες του 

εσωτερικού χώρου) και αν ο συντελεστής ισορροπίας έχει την τιµή "1", τότε αντίθετα. 

1.9. Επισκοπήσεις Ραδονίου 

∆εδοµένης της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν τα θυγατρικά του Ραδονίου για τον 

άνθρωπο, επιβάλλεται η µέτρηση της συγκέντρωσης του Ραδονίου στους εσωτερικούς 

χώρους κατ' αρχήν των κατοικιών και κατά δεύτερο λόγο στους εσωτερικούς χώρους 

των κτιρίων στα οποία συναθροίζονται µαζικά άνθρωποι, είτε για εργασία είτε για 

άλλους λόγους (π.χ. εκπαίδευση, νοσηλεία κ.α.). Η µέτρηση της συγκέντρωσης 

Ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους δεν µπορεί φυσικά να καλύψει όλο το οικιστικό / 

κτιριακό κεφάλαιο µιας περιοχής ή µίας χώρας και να παρακολουθήσει τις µεταβολές 

της συγκέντρωσής του µε το χρόνο. Απαιτούνται για αυτό το σκοπό: (α) στατιστικές 

µέθοδοι που να εξασφαλίζουν γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα δηλαδή 

αντιπροσωπευτική επιλογή δείγµατος (µικρού ποσοστού) του συνολικού αριθµού των 

κατοικιών και των λοιπών κτιρίων, στα οποία να µετρηθεί µε κατάλληλη τεχνική η 

συγκέντρωση του Ραδονίου και (β) τεχνικές και πρωτόκολλα µετρήσεων της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου που να πληροφορούν για την επικρατούσα συγκέντρωση 

Ραδονίου στο επιλεχθέν οικιστικό δείγµα κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Ο 

συνδυασµός των στατιστικών µεθόδων (α) µε τις τεχνικές και τα πρωτόκολλα 

µετρήσεων (β) ονοµάζονται ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΡΑ∆ΟΝΙΟΥ (radon surveys). Οι 

επισκοπήσεις διακρίνονται σε ΕΘΝΙΚΕΣ (national radon surveys) και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ (regional radon surveys). Οι εθνικές επισκοπήσεις αφορούν στη 

συνολική µελέτη της επικρατούσας συγκέντρωσης Ραδονίου σε αντιπροσωπευτικό 

δείγµα εσωτερικών χώρων από το σύνολο µιας χώρας, ενώ οι περιφερειακές 

επισκοπήσεις αφορούν στη µελέτη της επικρατούσας συγκέντρωσης Ραδονίου σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα εσωτερικών χώρων µιας περιφέρειας ή γενικότερα ενός 

µικρότερου τµήµατος από µία χώρα. Με τη βοήθεια των επισκοπήσεων προκύπτουν 

χαρτογραφήσεις που παρουσιάζουν τις γεωγραφικές θέσεις µε υψηλές ή χαµηλότερες 

τιµές συγκεντρώσεων Ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους του οικιστικού / κτιριακού 

κεφαλαίου. Παράδειγµα χώρας στην οποία έχει πραγµατοποιηθεί επιτυχής εθνική 

επισκόπηση Ραδονίου είναι η Ιταλία (δες π.χ. Bochicchio, 1996). Στην Ελλάδα, έχουν 

γίνει µόνο περιφερειακές επισκοπήσεις Ραδονίου (δες π.χ. Nikolopoulos D., 2003). 
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1.10. Σκοπιµότητα επισκοπήσεων Ραδονίου 

∆εν διακρίνεται σκοπιµότητα πραγµατοποίησης επισκοπήσεων Ραδονίου σε περιοχές 

όπου η συγκέντρωση 
226

Ra (Bqkg
-1
) στο έδαφος είναι χαµηλότερη από κάποιο όριο, 

διότι προφανώς όπου δεν υπάρχει πολύ 
226

Ra στο έδαφος, δεν θα υπάρχει Ραδόνιο στο 

εδαφικό αέριο και ως εκ τούτου δεν θα εισέρχεται Ραδόνιο στους εσωτερικούς χώρους 

των κτιρίων από τις διεπιφάνειες κτιρίου - εδάφους. Το όριο αυτό µπορεί να ορίζεται 

σχετικά αυθαίρετα. Για την περίπτωση της Ελλάδας σηµειώνεται ότι το Εργαστήριο 

Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ (ΕΠΤ – ΕΜΠ), έχει πραγµατοποιήσει έρευνα σχετικά µε 

τη συγκέντρωση του 
226
Ra στα επιφανειακά εδάφη όλης της χώρας. Από την έρευνα 

αυτή προέκυψε λεπτοµερής χαρτογράφηση της συγκέντρωσης 
226

Ra στα ελληνικά 

επιφανειακά εδάφη, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 1.4 (βλ. και Anagnostakis, 1996). 

Με βάση το ∆ιάγραµµα 1.4 και τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. UNSCEAR 1982; 1986), 

προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι η Ελλάδα είναι µία από τις γεωγραφικές περιοχές 

του πλανήτη, στις οποίες η κατά µέσο όρο συγκέντρωση 
226

Ra στα επιφανειακά εδάφη 

είναι εξαιρετικά χαµηλή και ίση µε 25 ± 19 Bqkg
-1
. 

Στην περίπτωση που η συγκέντρωση 
226

Ra στα επιφανειακά εδάφη είναι µεγαλύτερη από 

το αυθαίρετο σχετικό όριο, δεν εννοείται άµεσα ότι υπάρχει σκοπιµότητα 

πραγµατοποίησης επισκόπησης Ραδονίου για το οικιστικό κεφάλαιο που βρίσκεται στην 

περιοχή που παρατηρείται η αυξηµένη αυτή συγκέντρωση. Αυτό συµβαίνει διότι, ναι µεν 

το Ραδόνιο µπορεί να παράγεται µέσα στο έδαφος λόγω της διάσπασης του 
226
Ra, αλλά 

δεν είναι βέβαιο, ότι αυτό το Ραδόνιο, θα απελευθερωθεί προς τους πόρους του εδάφους 

και στη συνέχεια προς το εδαφικό αέριο (βλ. και ∆ιάγραµµα 1.5) και προς τον εσωτερικό 

χώρο ενός κτιρίου διά της θεµελίωσης και γενικά διά της διεπιφάνειας κτιρίου – εδάφους 

(βλ. και ∆ιάγραµµα 1.6). Η περιγραφόµενη απελευθέρωση του Ραδονίου, εξαρτάται 

πάρα πολύ από το είδος της κρυσταλλικής δοµής του εδάφους, η οποία είναι δυνατόν να 

µην επιτρέπει στους πυρήνες του Ραδονίου να διαφύγουν προς τους πόρους του εδάφους. 

Τέτοιες κρυσταλλικές δοµές είναι κυρίως αυτές που περιέχουν πυρίτιο (ισοδύναµα 

γυαλί) από τον κρύσταλλο του οποίου το Ραδόνιο δεν µπορεί να διαφύγει. Παρόλαυτά οι 

πειραµατικές τεχνικές, οι οποίες µπορούν να επιτρέψουν να αναγνωρίζονται τα εδάφη, 

τα οποία ενώ έχουν Ράδιο και παράγουν Ραδόνιο, δεν το απελευθερώνουν προς το 

εδαφικό αέριο, είναι πολύπλοκες και πολύ ακριβές. Αυτό εποµένως οδηγεί έµµεσα στο 

συµπέρασµα ότι στην περίπτωση που η συγκέντρωση 
226

Ra στα επιφανειακά εδάφη είναι 
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µεγαλύτερη από το αυθαίρετο σχετικό όριο, υπάρχει σκοπιµότητα πραγµατοποίησης 

επισκόπησης Ραδονίου για το οικιστικό κεφάλαιο δεδοµένου ότι αυτή στοιχίζει πολύ 

λιγότερο από το ενδιάµεσο βήµα, της διαπίστωσης δηλαδή της απελευθέρωσης του 

Ραδονίου προς το εδαφικό αέριο  

1.11. Στόχοι ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

∆εν είναι στους σκοπούς αυτής της ∆ιπλωµατικής Εργασίας να παρουσιασθούν οι 

στατιστικές µέθοδοι που ως µία συνιστώσα των επισκοπήσεων οδηγούν στην 

αντιπροσωπευτική επιλογή δείγµατος του συνολικού αριθµού των κατοικιών και των 

λοιπών κτιρίων. Αντίθετα θα µας απασχολήσει µία από τις τεχνικές µετρήσεων της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου που είναι δυνατόν να πληροφορεί για την επικρατούσα 

συγκέντρωση Ραδονίου στον ατµοσφαιρικό αέρα των εσωτερικών χώρων. 

Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι οι τεχνικές µέτρησης κατηγοριοποιούνται: 

Σε ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ (passive - integrating)  

και ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ (active). 

Παθητικές – ολοκληρωτικές (ή απλά "παθητικές") ονοµάζονται οι τεχνικές οι οποίες δεν 

απαιτούν για να λειτουργήσουν ηλεκτρική ενέργεια ή άλλες µορφές ενέργειας και 

ανθρώπινη επιτήρηση. Οι παθητικές τεχνικές έχουν γενικά µικρό κόστος και χωρίζονται 

µε τη σειρά τους σε δύο υποκατηγορίες:  

Τις ΒΡΑΧΥ-ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ (short-midterm) και τις ΜΕΣΟ-

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ (mid-long term). 

Οι βραχυ-µεσοπρόθεσµες παθητικές τεχνικές είναι εκείνες κατά τις οποίες ένας µάλλον 

απλός µηχανισµός εκτίθενται στον ατµοσφαιρικό αέρα εσωτερικού χώρου για χρονικό 

διάστηµα µίας ηµέρας έως και µίας το πολύ εβδοµάδας. Μετά την έκθεση ο µηχανισµός 

αυτός µπορεί να µετρηθεί µε κατάλληλο τρόπο και από τη µέτρηση να προκύψει 

συµπέρασµα για την κατά µέσο όρο συγκέντρωση Ραδονίου στον ατµοσφαιρικό αέρα 

του εσωτερικού χώρου. 

Οι µέσο-µακροπρόθεσµες παθητικές τεχνικές είναι εκείνες κατά τις οποίες ένας µάλλον 

απλός µηχανισµός εκτίθενται στον ατµοσφαιρικό αέρα εσωτερικού χώρου για χρονικό 

διάστηµα της τάξεως του µήνα έως και ένα το πολύ έτος. Μετά την έκθεση ο 

µηχανισµός αυτός µπορεί να µετρηθεί µε κατάλληλο τρόπο και από τη µέτρηση να 
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προκύψει συµπέρασµα για την κατά µέσο όρο συγκέντρωση Ραδονίου στον 

ατµοσφαιρικό αέρα του εσωτερικού χώρου. 

Οι παθητικές τεχνικές χωρίζονται επίσης και σε άλλες δύο υποκατηγορίες:  

Τις υψηλής αβεβαιότητας και της χαµηλής αβεβαιότητας. 

Υψηλής αβεβαιότητας θεωρούνται οι παθητικές τεχνικές των οποίων το πιθανό σφάλµα 

µέτρησης ξεπερνά το 20%. 

Μία βραχυ-µεσοπρόθεσµη παθητική τεχνική, µικρού κόστους, µε απλό µηχανισµό, 

βέλτιστο χρόνο έκθεσης σε ατµόσφαιρα εσωτερικού χώρου περίπου 48 h, αλλά σχετικά 

υψηλή αβεβαιότητα (~ 20%), είναι η τεχνική των δοχείων µε ενεργό άνθρακα. 

Στα πλαίσια αυτής της ∆ιπλωµατικής Εργασίας: 

1. Θα παρουσιασθεί η αρχή της µεθόδου 

2. Θα γίνει ανασκόπηση της σηµαντικότερης σχετικής βιβλιογραφίας που αφορά στη 

βαθµονόµηση µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους 

3. Θα διερευνηθεί η επάρκεια εξοπλισµού και δυνατοτήτων του Εργαστηρίου 

Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ για την οργάνωση αντιστοίχων πειραµάτων 

βαθµονόµησης. 

4. Θα προταθεί πρωτόκολλο πειραµάτων βαθµονόµησης µε βάση τον διαθέσιµο 

εξοπλισµό και τις αντίστοιχες δυνατότητες.  

5. Θα διεξαχθούν πειράµατα βαθµονόµησης σύµφωνα µε το προτεινόµενο 

πρωτόκολλο. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων θα αξιολογηθούν και θα γίνουν αν 

χρειάζεται προτάσεις για βελτίωση. 



 1-13

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 1
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 238 234 234 234 230 226 222
a a a a

mU Th Pa U Th Ra Rn
β β

→ → → → → →  

∆ιάγραµµα 1.1 

Ραδιενεργός σειρά του
 238

U: Παραγωγή Ραδονίου 

 

 

226 222 218 214 214 214 210 210 210 206
a a a a a a

Ra Rn Po Pb Bi Po Pb Bi Po Pb
β β β

→ → → → → → → → →  

∆ιάγραµµα 1.2 

Ραδιενεργός σειρά του
 238

U: Παραγωγή Ραδονίου και θυγατρικών 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1.3 

Αιτίες της κατά µέσο όρο ετήσιας δόσης στον άνθρωπο από τη ραδιενέργεια  

και το ποσοστό που τους αναλογεί στο σύνολο των 2 mSv 
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∆ιάγραµµα 1.4 

Χαρτογράφηση της συγκέντρωσης 
226
Ra στα ελληνικά επιφανειακά εδάφη 

 

 

∆ιάγραµµα 1.5 

Απελευθέρωση Ραδονίου προς τους πόρους του εδάφους και στη συνέχεια προς το 

εδαφικό αέριο 
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∆ιάγραµµα 1.6 

Οδευση του Ραδονίου από το εδαφικό αέριο προς τον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου 

διά της θεµελίωσης και γενικά διά της διεπιφάνειας κτιρίου – εδάφους 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 1
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

i Ισότοπο Χρόνος Ηµιζωής 

1 
238

U 4.47 x 10
9
 years 

2 
234

Th 24.1 days 

3 
234m

Pa 1.17 min 

4 
234

U 2.45 x 10
5
 years 

5 
230

Th 7.54 x 10
4
 years 

6 
226

Ra 1600 years 

7 
222

Rn 3.8 days 

 

Πίνακας 1.1 

Ιδιότητες των ισοτόπων του ∆ιαγράµµατος 1.1 

 

i 

Ισότοπο Χρόνος Ηµιζωής 

Ενέργεια 

εκπεµποµένων –α 

(MeV) 

7 
226

Ra 1600 years  

8 
222

Rn 3.8 days 5.5  

9 
218

Pο 3.05 min 6.0 

10 
214

Pb 26.8 min  

11 
214

Bi 19.9 min  

12 
214

Po 1.64 x 10
-4
 sec 7.7 

13 
210

Pb 22.3 years  

14 
210

Bi 5.013 days  

15 
210

Po 138.4 days 5.3 

16 
206

Pb σταθερός  

 

Πίνακας 1.2 

Ιδιότητες των ισοτόπων του ∆ιαγράµµατος 1.2 
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Πολλοί ερευνητές έχουν πραγµατοποιήσει πειράµατα προκειµένου να καθορίσουν τα 

χαρακτηριστικά προσρόφησης και κατακράτησης Ραδονίου σε µεταλλικά δοχεία που 

περιέχουν ενεργό άνθρακα (στα αγγλικά: activated carbon ή activated charcoal), ώστε 

αυτά να χρησιµοποιούνται ως παθητικές – ολοκληρωτικές συσκευές για τη µέτρηση της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους. Τα δοχεία αυτά είναι προφανώς 

απλά και φθηνά, εντελώς παθητικά και δεν χρειάζονται συντήρηση. Ενας από τους 

πρώτους τέτοιους ερευνητές τυχαίνει να είναι και ο Ανδρέας Γεωργίου, Ελληνοκύπριος, 

ο οποίος ως µόνιµος υπάλληλος του Environmental Measurements Laboratory, του U.S. 

Department of Energy (EML-USDOE), δηµοσίευσε από τις πρώτες επιστηµονικές 

εργασίες πάνω στο θέµα (βλ. π.χ. George, 1984). O George (1984) πραγµατοποίησε τα 

πειράµατά του σε τυπικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας εσωτερικών χώρων. Με 

τα πειράµατα αυτά διαπιστώθηκε ότι 150 – 200 g ενεργού άνθρακα µέσα σε µεταλλικά 

δοχεία, είναι αρκετά για να µετρήσουν τη συγκέντρωση Ραδονίου σε έναν εσωτερικό 

χώρο µε βολικό και εύκολο τρόπο. Τα δοχεία τοποθετούνται στον εσωτερικό χώρο που 

ενδιαφέρει και αφήνονται εκεί (αλλοιώς "εκτίθενται") για περίπου 72 h. Η συγκέντρωση 

του Ραδονίου στον εξεταζόµενο χώρο διαπιστώνεται από το πλήθος των θυγατρικών του 

που υπάρχουν στο εκτεθέν δοχείο µετά το τέλος της έκθεσης. Η εκτίµηση του πλήθους 

αυτού γίνεται µε τη βοήθεια βαθµονοµηµένου ανιχνευτή φωτονίων. Η µέθοδος όπως την 

επεξεργάσθηκε πειραµατικά ο George (1984) παρουσιάζει ελάχιστο όριο ανίχνευσης 

Ραδονίου περί τα 10 Bqm
-3
 (~0.2 pCiL

-1
). Τα πειράµατα έδειξαν επίσης ότι για σταθερή 

σχετική υγρασία, το πλήθος των θυγατρικών στα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα είναι 

κατευθείαν ανάλογο µε την µέση συγκέντρωση του Ραδονίου στο χώρο που αυτά 

εκτέθηκαν. Τα αποτελέσµατα που δίνει η µέθοδος φαίνεται ότι γενικά είναι 

επαναλήψιµα µε αβεβαιότητα εύρους το πολύ ±20%. 
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Το διάστηµα 1965 – 1980, αναπτύχθηκαν αρκετές µέθοδοι για την µέτρηση της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. Παρόλαυτά, οι 

περισσότερες σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν έχοντας κατά νου συγκεκριµένες 

εφαρµογές, µε συγκεκριµένα επίπεδα συγκεντρώσεων Ραδονίου, απαιτήσεις ακρίβειας 

και περιβάλλον δειγµατοληψίας. Οι πιο ακριβείς και ταυτόχρονα οι πιο γενικευµένες 

µέθοδοι διαπιστώθηκε ότι ήταν οι ενεργητικές, όπως π.χ. οι ανοιχτοί θάλαµοι ιονισµού. 

Οι ενεργητικές µέθοδοι δεν έχουν αποκλειστικά πεδία εφαρµογής και δίνουν τη 

συγκέντρωση του Ραδονίου σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο δηλ. συνήθως ανά 10 min και 

σε άλλες –λίγες- περιπτώσεις ανά 3 min. Από την άλλη, οι ενεργητικές µέθοδοι απαιτούν 

ακριβό εξοπλισµό, πηγές ενέργειας, διαρκή ανθρώπινη επιτήρηση, τακτική συντήρηση 

και κατά συνέπεια έχουν υψηλότατο κόστος. Το κόστος αυτό κάνει απαγορευτική την 

εφαρµογή τους σε επαναλαµβανόµενες σειρές µετρήσεων και γενικά σε έρευνες µεγάλης 

κλίµακας.  

Σε πολλές περιπτώσεις της πράξης προκειµένου να εκτιµηθεί ο κίνδυνος από το Ραδόνιο 

που προκύπτει για τους διαµένοντες σε εσωτερικούς χώρους δεν χρειάζεται παρά ο 

προσδιορισµός της µέσης συγκέντρωσής του για διαστήµατα ηµερών, εβδοµάδων ή 

µηνών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν υπάρχουν παθητικές - ολοκληρωτικές µέθοδοι, οι 

οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί των πολύπλοκων και χρηµατοβόρων 

ενεργητικών µεθόδων. Τέτοιες µέθοδοι είναι: 

(α) "της πλαστικής σακούλας" 

(β) "της θερµοφωταύγειας" 

(γ) "των ανιχνευτών ιχνών" και τέλος 

(δ) "των δοχείων µε ενεργό άνθρακα" 

Η µέθοδος (α) όπως παρουσιάσθηκε από την Sill (1969) χρησιµοποιεί πλαστικές 

σακούλες φτιαγµένες από πολυεστερικά φύλλα, τα λεγόµενα Mylar (είναι σαν τις 

σακούλες – µπαλόνια που πληρώνονται µε ελαφρύτερα του αέρα αέρια, για τη 

διασκέδαση των παιδιών). Οι σακούλες αυτές κατασκευασµένες ώστε να έχουν 

χωρητικότητα 40 L τοποθετούνται στον εσωτερικό ή άλλο χώρο στον οποίο χρειάζεται 

να εξετασθεί η συγκέντρωση του Ραδονίου. Μία αντλία αέρα ενυδρείου, ευτελούς αξίας, 
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πολύ µικρής παροχής, περίπου 10 mL/min γεµίζει αργά τη σακούλα µε αέρα του χώρου 

και εποµένως και µε το Ραδόνιο του χώρου. Η πλήρωση της σακούλας επιτυγχάνεται 

µέσα σε διάστηµα περίπου 48 ωρών. Η σακούλα οδηγείται στη συνέχεια κοντά σε 

ανιχνευτή Ιωδιούχου Νατρίου (NaI), µε τη βοήθεια του οποίου εκτιµάται το πλήθος των 

θυγατρικών του Ραδονίου τα οποία έχουν εγκλωβισθεί σε αυτή. Το πλήθος αυτό είναι 

ανάλογο µε τη µέση 48ωρη συγκέντρωση του Ραδονίου που επικρατούσε στο χώρο όπου 

είχε τοποθετηθεί η σακούλα. Η µέθοδος (α) κρίνεται πολύπλοκη και έχει µάλλον υψηλό 

κατώτατο όριο ανίχνευσης και υψηλή αβεβαιότητα. Επιπλέον δεν είναι εντελώς 

παθητική, καθώς ηλεκτροµηχανικά µέρη εµπλέκονται στην δειγµατοληψία. Οι 

πολυεστερικές σακούλες της µεθόδου δεν υπάρχουν στο εµπόριο, µπορούν όµως να 

κατασκευασθούν εύκολα. Επίσης µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν αφού αδειάσουν 

από τον αέρα της δειγµατοληψίας. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο (β), ειδικοί κρύσταλλοι συνήθως δύο ειδών, οι οποίοι χηµικά 

περιγράφονται από τους τύπους LiF:Mg,Ti και CaF2:Tm αντίστοιχα, όταν εκτεθούν για 

µεγάλο διάστηµα 1 έως 6 µηνών (ή σε άλλες περιπτώσεις έως 12 µήνες) σε ατµόσφαιρα 

µε συγκέντρωση Ραδονίου, αποθηκεύουν στην κρυσταλλική τους δοµή την ενέργεια που 

δέχονται από τα –α και τα –β σωµατίδια από τις διασπάσεις των θυγατρικών του 

Ραδονίου και τα σχετικά εκπεµπόµενα φωτόνια. Μετά την έκθεση οι κρύσταλλοι 

θερµαίνονται µε ελεγχόµενο ρυθµό και εξαιτίας της θέρµανσης αποβάλλουν την 

αποθηκευµένη ενέργεια υπό τη µορφή φωτός. Η ποσότητα του εκπεµπόµενου φωτός 

είναι ανάλογη µε τη µέση συγκέντρωση του Ραδονίου που επικρατούσε στο χώρο όπου 

είχαν τοποθετηθεί οι κρύσταλλοι. Η µέθοδος (β) παρότι παθητική απαιτεί για την 

"ανάγνωση" των κρυστάλλων πολύπλοκες συσκευές υψηλού κόστους. Εχει µάλλον 

υψηλό κατώτατο όριο ανίχνευσης, διότι προφανώς οι κρύσταλλοι αυτοί αποθηκεύουν 

ενέργεια και από την κοσµική ακτινοβολία του περιβάλλοντος, η οποία εισάγει 

σηµαντικό θόρυβο. Οι κρύσταλλοι µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν αφού 

"ανοπτηθούν" (δηλ. αναγεννηθούν) σε υψηλή θερµοκρασία. 

Η χρήση της µεθόδου (γ) βασίζεται στην αλληλεπίδραση των σωµατιδίων –α µε τα 

πολυµερή υλικά. Η αρχή λειτουργίας της είναι απλή και µπορεί να διατυπώνεται µε την 

ακόλουθη σειρά. Το Ραδόνιο και δύο από τα θυγατρικά του, το 
218

Po και το 
214

Po 

διασπώνται εκπέµποντας –α σωµατίδια. Τα εκπεµπόµενα –α σωµατίδια στον αέρα έχουν 

ικανή ενέργεια ώστε σε αποστάσεις που απέχουν έως το πολύ 4 εκατοστά από το σηµείο 
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εκποµπής τους να µπορούν να προκαλούν "ίχνη" (στα αγγλικά: tracks, δηλ. αόρατες στο 

γυµνό µάτι τοπικές "χαραγµατιές") σε µαλακά κρυσταλλικά υλικά, όπως για παράδειγµα 

στα πολυµερή. Αν τα πολυµερή αυτά βρεθούν κάτω από το µικροσκόπιο τα 

προκληθέντα ίχνη µπορούν να µετρηθούν. Οσο πιο πολλά είναι τότε τόσο µεγαλύτερη 

είναι η ποσότητα Ραδονίου, από την οποία προσβλήθηκαν τα πολυµερή κατά τη 

διάρκεια του χρόνου που εκτέθηκαν. Τα κατάλληλα πολυµερή είναι το makrofoil (το 

υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα CD/DVD) και κυρίως το CR-39 (το υλικό από 

το οποίο κατασκευάζονται οι "πλαστικοί" φακοί οράσεως). Η µορφή η οποία δίνεται σε 

αυτά τα πολυµερή όταν χρησιµοποιούνται για το υπόψιν σκοπό είναι αυτή του 

πλαστικού φύλλου µικρού πάχους (έως 2 mm), το οποίο κόβεται σε τεµάχια (τα 

"πλακίδια") τυποποιηµένων διαστάσεων µε µήκος x πλάτος (1 έως 4 cm) x (1 έως 4) cm. 

Η µέθοδος (γ) είναι πλήρως παθητική απαιτεί για την "ανάγνωση" των πολυµερών απλά 

µικροσκόπια, αλλά φυσικά τα χρησιµοποιηθέντα πολυµερή τεµάχια δεν µπορούν να 

ξαναχρησιµοποιηθούν. Αντιπροσωπευτική για τη µέθοδο αυτή θεωρείται η εργασία του 

Alter (1981). Το κατώτατο όριο ανίχνευσης της µεθόδου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό 

και συνήθως στην περιοχή 5 – 10 Bqm
-3
 µε την προϋπόθεση ο χρόνος έκθεσης να είναι 

αρκετά µεγάλος (της τάξεως των µηνών). 

Τέλος, η µέθοδος (δ), όπως παρουσιάζεται από τον George (1984), βασίζεται στην 

ιδιότητα του ενεργού άνθρακα να προσροφά (στα αγγλικά: to adsorb) αέρια και ατµούς 

της ατµόσφαιρας, συµπεριλαµβανοµένου του Ραδονίου. Σηµειώνεται εδώ ότι ο ενεργός 

άνθρακας είναι καθαρός άνθρακας σε µορφή κόκκων, ο κάθε ένας από τους οποίους 

παρουσιάζει πάρα πολύ µεγάλο µικροπορώδες µε αποτέλεσµα ο λόγος της επιφανείας 

του προς τον όγκο του να είναι δυσανάλογα µεγάλος (παρουσιάζει δηλαδή σε 

µικροκλίµακα τη µορφή σφουγγαριού). Λόγω αυτού του µικροπορώδους ο ενεργός 

άνθρακας έχει εξαιρετικές προσροφητικές ιδιότητες. Το Ραδόνιο που προσροφάται 

στους κόκκους του ενεργού άνθρακα διασπάται, όπως είναι γνωστό σε αρκετά 

θυγατρικά ραδιενεργά ισότοπα, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι (βλ. π.χ. 

Αγγελόπουλος, 1983): το Πολώνιο – 218 (
218

Po), o Μόλυβδος – 214 (
214

Pb), το 

Βισµούθιο-214 (
214

Bi) και ο Μόλυβδος-210 (
210

Pb). H συγκέντρωση του Ραδονίου σε 

έναν εσωτερικό χώρο είναι δυνατόν να εκτιµηθεί αν ανοιχτά δοχεία µε ενεργό άνθρακα 

τοποθετηθούν σε αυτόν για µικρό χρονικό διάστηµα της τάξεως µερικών ηµερών. Τα 

δοχεία αφού αφαιρεθούν από το χώρο, κλείνονται στεγανά, για να µην αποβληθεί το 
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προσροφηθέν Ραδόνιο. Μετά από χρόνο αναµονής περίπου 3 ωρών το προσροφηθέν 

στον ενεργό άνθρακα των δοχείων Ραδόνιο, έρχεται σε ραδιενεργό ισορροπία µε τα 

θυγατρικά Πολώνιο – 218 (
218

Po), Μόλυβδο – 214 (
214

Pb) και Βισµούθιο-214 (
214

Bi). Τα 

θυγατρικά Μόλυβδος – 214 (
214

Pb) και Βισµούθιο-214 (
214

Bi), έχουν την ιδιότητα να 

εκπέµπουν φωτόνια. Συγκεκριµένα ο Μόλυβδος-214 εκπέµπει κυριότερα φωτόνια στις 

ενέργειες 295 keV και 352 keV, ενώ το Βισµούθιο-214 εκπέµπει κυριότερα φωτόνια 

ενέργειας 609 keV. To πλήθος των εκπεµπόµενων φωτονίων, το οποίο µπορεί κατ'αρχήν 

να µετράται µε ανιχνευτές NaI, είναι κατευθείαν ανάλογο µε τη µέση τιµή της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου στο χώρο είχαν τοποθετηθεί τα δοχεία µε τον ενεργό 

άνθρακα. 

Η µέθοδος (δ) συγκρινόµενη µε τις λοιπές πιοπάνω παθητικές µεθόδους παρουσιάζει 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ως εξής: 

Υπέρ: 

(1) Φθηνές πρώτες ύλες,  

(2) Εξαιρετική απλότητα συγκρότησης του συστήµατος "δοχείο και ενεργός 

άνθρακας", 

(3) Μηδενικός χρόνος συγκρότησης του συστήµατος "δοχείο και ενεργός άνθρακας", 

(4) Μικρός χρόνος έκθεσης (της τάξεως ηµερών) ακόµα και για την διαπίστωση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου κοντά στο κατώτερο όριο ανίχνευσης (περί τα 10 Bqm
-3
) 

(5) ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης των δοχείων µε τον ενεργό άνθρακα µέσω 

διαδικασίας αναγέννησής τους 

(6) Τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα δεν χρειάζονται συντήρηση 

(7) Το κατώτατο όριο ανίχνευσης είναι συγκρίσιµο µε εκείνο της µεθόδου (γ) 

Κατά: 

(1) Χαµηλή αλλά παρόλαυτά ικανοποιητική επαναληψιµότητα µε εύρος ± 20%. 

(2) Αν η σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου είναι υψηλότερη από τη συνήθως 

επικρατούσα 40 – 50% για την ανθρώπινη άνεση, τότε οι προσροφητικές ικανότητες 

Ραδονίου για τον ενεργό άνθρακα µειώνονται. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω και παρόλα τα κάποια (µικρά) µειονεκτήµατα, υπάρχει 

εποµένως σαφής σκοπιµότητα για τη χρήση των δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη 

διαπίστωση συγκεντρώσεων Ραδονίου στην ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων, κυρίως αν 

πρόκειται για έρευνες που εκτείνονται σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, διαρκούν 

πολύ, έχουν σχετικά µειωµένες απαιτήσεις ακρίβειας και τέλος αποσκοπούν κυρίως στην 

εκτίµηση της µέσης επικρατούσας συγκέντρωσης του Ραδονίου.  

Οι προσροφητικές ιδιότητες του ενεργού άνθρακα είχαν διερευνηθεί ήδη στο ΕΜL-

USDOE από το 1976 (Countess, 1976), για τη µέτρηση του ρυθµού εκροής Ραδονίου 

από επιφάνειες κατασκευασµένες µε οικοδοµικά υλικά, µε τρόπο του οποίου η 

περιγραφή δεν εντάσσεται στο περιεχόµενο της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Ως 

δοχείο µε ενεργό άνθρακα χρησιµοποιήθηκε τότε, το κυλινδρικό µεταλλικό στρατιωτικό 

φίλτρο Μ11, χρήσιµο για τις µάσκες προστασίας έναντι του βιοχηµικού πολέµου του 

στρατού των Η.Π.Α (βλ. ∆ιάγραµµα 2.1). Το Μ11 αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Προκειµένου το Μ11 να χρησιµοποιηθεί για τη 

µέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους αφαιρείται το κάλυµµα που 

εµποδίζει την απευθείας επαφή του ενεργού άνθρακα µε τον εσωτερικό ατµοσφαιρικό 

αέρα και τοποθετείται πώµα στην πλευρά που έχει το σπείρωµα σύνδεσης µε την 

αντιασφυξιογόνο µάσκα. Το δοχείο Μ11 περιέχει 150 g συµπιεσµένου ενεργού άνθρακα 

µε διάµετρο κόκκων 30 x 12 mesh (δηλαδή µε διάµετρο κόκκων µεταξύ περίπου 0.5 και 

1.7 mm). Το στρώµα ενεργού άνθρακα στο δοχείο Μ11 είναι κυλινδρικό µε διατοµή  

87 cm
2
 και όγκο 270 cm

3
. Το άκρο από όπου το κάλυµµα του φίλτρου έχει αφαιρεθεί 

παραµένει ανοικτό τόσο κατά την έκθεση όσο και κατά την µέτρηση του ενεργού 

άνθρακα. Για τη µέτρηση της ποσότητας των θυγατρικών του Ραδονίου στον ενεργό 

άνθρακα χρησιµοποιείται ανιχνευτής NaI. Πριν από κάθε έκθεση το δοχείο Μ11 

χρειάζεται να θερµαίνεται (να αναγεννάται όπως λέγεται) στους 120
ο
 C για αρκετές ώρες 

(8 – 12) προκειµένου να αποβάλλει τυχόν προσροφηθέν Ραδόνιο από προηγούµενες 

εκθέσεις ή από το χώρο φύλαξής του. Στα διαστήµατα που µεσολαβούν από την 

θέρµανση του δοχείου µέχρι την έκθεσή του και από το τέλος της έκθεσής του µέχρι την 

µέτρησή του, το άνοιγµα του φίλτρου στεγανοποιείται αεροστεγώς µε κατάλληλο λεπτό 

µεταλλικό κάλυµµα. 
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Ο George (1984) βαθµονόµησε τα δοχεία µε ενεργό άνθρακα Μ11 µε την ακόλουθη 

βασική τεχνική: 

Χρησιµοποίησε για την έκθεση των δοχείων σε συγκεκριµένες συγκεντρώσεις Ραδονίου, 

συγκεκριµένες θερµοκρασίες και συγκεκριµένες σχετικές υγρασίες, ένα θάλαµο 

Ραδονίου όγκου 20 m
3
. Για τον έλεγχο της τιµής της συγκέντρωσης του Ραδονίου µέσα 

στο θάλαµο χρησιµοποίησε ενεργητικές τεχνικές. Οι θερµοκρασίες έκθεσης ήταν στην 

περιοχή 18 – 27
ο
 C και οι σχετικές υγρασίες έκθεσης ήταν στην περιοχή 15 – 100%. Για 

κάθε πείραµα βαθµονόµησης υπήρξε µέριµνα ώστε η συγκέντρωση Ραδονίου στο 

θάλαµο να είναι περίπου σταθερή κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Μετά την έκθεση, τα 

δοχεία παρέµειναν σε αναµονή επί τρίωρο στεγανά κλεισµένα, µέχρι να επέλθει 

ισορροπία του προσροφηθέντος Ραδονίου µε τα θυγατρικά του. Για τη µέτρηση των 

δοχείων µετά την έκθεση και την αναµονή χρησιµοποιήθηκε κυλινδρικός ανιχνευτής 

NaI(Tl) διαστάσεων 8 x 8 cm (ισοδύναµα 3 x 3"). Η µέτρηση των δοχείων διαρκούσε 10 

min. Προέκυψε ένας εµπειρικός συντελεστής βαθµονόµησης CF που υπολογίσθηκε από 

τη σχέση: 

s

N
CF

E T Rn DF
=

⋅ ⋅ ⋅
         (2.1) 

όπου: 

Ν ο καθαρός ρυθµός µετρούµενων φωτονίων στον ανιχνευτή σε CPM 

E ο βαθµός απόδοσης του ανιχνευτή για τη γεωµετρία των δοχείων Μ11 σε CPMpCi
-1
 

Ts ο χρόνος έκθεσης σε min 

Rn η συγκέντρωση του Ραδονίου κατά την έκθεση σε pCiL
-1 

DF συντελεστής διόρθωσης ίσος µε το κλάσµα του Ραδονίου που έχει διασπασθεί 

µετρώντας το χρόνο από τη µέση του χρονικού διαστήµατος έκθεσης έως τη χρονική 

στιγµή έναρξης της µέτρησης 

Με βάση τα παραπάνω ο εµπειρικός συντελεστής βαθµονόµησης προέκυψε σε Lmin
-1
. 

Μετά από αρκετά πειράµατα σε διάφορες σχετικές υγρασίες µέσα στο θάλαµο Ραδονίου 

ο George (1984) κατέληξε σε συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για το συντελεστή 

βαθµονόµησης, όπως αυτά συνοψίζονται στο ∆ιάγραµµα 2.2. 
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Σύµφωνα µε τα πειράµατα βαθµονόµησης του George (1984) µπορούν να διατυπώνονται 

τα ακόλουθα: 

• Ο συντελεστής βαθµονόµησης CF µειώνεται σηµαντικά αν υπάρχει υψηλή υγρασία 

• Ο συντελεστής βαθµονόµησης CF µειώνεται σηµαντικά αν η έκθεση διαρκεί πολλές 

ώρες. 

• Για χρονικό διάστηµα έκθεσης 72 ωρών σε περιβαλλοντικές συνθήκες Εργαστηρίου, 

δηλαδή σε θερµοκρασία 23
ο
 C και υγρασία 50%, ο συντελεστής βαθµονόµησης CF 

υπολογίζεται σε 0.042 ± 0.003 Lmin
-1
. 

• Τα πειράµατα που έγιναν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 18 έως 27
ο
 C δεν 

δείχνουν εµφανή επίδραση της θερµοκρασίας στο συντελεστή βαθµονόµησης. 

• Το κατώτερο επίπεδο ανίχνευσης για έκθεση 72 h, όταν τα δοχεία µετρώνται µετά 

από αναµονή 3 ωρών είναι 0.2 pCiL
-1
.  

• Το κατώτερο επίπεδο ανίχνευσης για έκθεση 72 h, όταν τα δοχεία µετρώνται µετά 

από αναµονή 72 ωρών αυξάνεται ελαφρά στα 0.3 pCiL
-1
. 

• Η επίδραση του συντελεστή διόρθωσης DF στον συντελεστή βαθµονόµησης CF 

εξαρτάται πάρα πολύ από τον αν έχει επιτευχθεί σταθερή συγκέντρωση Ραδονίου 

κατά τη διάρκεια των πειραµάτων βαθµονόµησης. � � � � � � � � � � 	 
 � 
 �  � � � � � � � � 	 
 � 	 �
Από τα πειράµατα βαθµονόµησης του George (1984) προέκυψαν και διαγράµµατα όπως 

το ∆ιάγραµµα 2.3. To ∆ιάγραµµα αυτό δείχνει καθαρά –όπως έµµεσα φαίνεται και από 

το ∆ιάγραµµα 2.2, ότι για σταθερό χρόνο έκθεσης η προσροφούµενη υγρασία (δηλ. το 

προσροφούµενο νερό) έχει πολύ σηµαντική αρνητική επίδραση στο συντελεστή 

βαθµονόµησης CF. ∆ιαγράµµατα όπως το 2.3 µπορεί κανείς να πάρει πολλά για 

διάφορες συνθήκες. 
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2.5.2 Eπίδραση απελευθέρωσης Ραδονίου 

Πειράµατα του George (1984) που έγιναν σε περιβάλλον µε υψηλή συγκέντρωση 

Ραδονίου 35 pCiL
-1
 (~1300 Bqm

-3
), στην οποία τα δοχεία εκτέθηκαν για 72 h, έδειξαν 

ότι αν µετά την έκθεση τα δοχεία αφεθούν ανοιχτά για 36 h σε περιβάλλον µε χαµηλή 

συγκέντρωση Ραδονίου 0.2 – 0.3 pCiL
-1
 (~8 – 12 Bqm

-3
), θα απελευθερώσουν το 50% 

του Ραδονίου που προσέλαβαν κατά την έκθεση. Είναι προφανές ότι για να αποφευχθεί 

αυτή η απελευθέρωση (στα αγγλικά: desorption), τα δοχεία πρέπει να κλείνουν στεγανά 

µετά την έκθεσή τους. 

2.5.3 Eπίδραση κύµανσης στη συγκέντρωση Ραδονίου 

Αφού τα δοχεία, όχι µόνο προσροφούν αλλά και απελευθερώνουν Ραδόνιο, ο George 

(1984) φυσικά συµπέρανε ότι η µέθοδος του ενεργού άνθρακα δεν είναι τέλεια από 

ολοκληρωτική άποψη. Έτσι, αν για το χρονικό διάστηµα 0 έως π.χ. t1 της έκθεσης 

υπάρχει έστω συγκέντρωση Ραδονίου x Bqm
-3
, η οποία για το χρονικό διάστηµα t1 έως 

π.χ. t2 ακολουθείται από συγκέντρωση y < x είναι φανερό ότι κατά το χρονικό διάστηµα 

t1 – t2 ο ενεργός άνθρακας είναι δυνατόν να απελευθερώνει Ραδόνιο. Προκειµένου να 

µελετηθεί ποσοτικά αυτό το συµπέρασµα ο George (1984) προχώρησε στα εξής 

πειράµατα:  

(α) ∆οχεία Μ11 µε ενεργό άνθρακα εκτέθηκαν σε συγκέντρωση Ραδονίου x = 26 pCiL
-1
 

(~950 Bqm
-3
) για t1 = 9 h, και σε συνέχεια σε συγκέντρωση Ραδονίου y = 0.6 pCiL

-1
 

(~20 Bqm
-3
) για t2-t1 = 63 h.  

(β) ∆οχεία Μ11 µε ενεργό άνθρακα εκτέθηκαν σε συγκέντρωση Ραδονίου x = 0.6 pCiL
-1
 

(~20 Bqm
-3
) για t1 = 9 h, και σε συνέχεια σε συγκέντρωση Ραδονίου y = 26 pCiL

-1
 (~950 

Bqm
-3
) για t2-t1 = 63 h. 

Το αποτέλεσµα του πειράµατος (α) ήταν ότι όταν µετρήθηκαν τα δοχεία υποεκτιµήθηκε 

η µέση συγκέντρωση του Ραδονίου µετά την έκθεση για το χρονικό 0 – t2 κατά ένα 

συντελεστή 0.5. 

Το αποτέλεσµα του πειράµατος (β) ήταν ότι όταν µετρήθηκαν τα δοχεία υπερεκτιµήθηκε 

η µέση συγκέντρωση του Ραδονίου µετά την έκθεση για το χρονικό 0 – t2 κατά ένα 

συντελεστή 2.5. 
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Βέβαια οι συγκεντρώσεις του Ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους παρουσιάζουν πολύ 

µικρότερη µεταβλητότητα από αυτή των πειραµάτων (α) και (β), και κατά συνέπεια τα 

εισαγόµενα από αυτήν σφάλµατα, είναι τάξεις µεγέθους µικρότερα και µάλλον δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά την ακρίβεια των µετρήσεων µε τη µέθοδο του 

ενεργού άνθρακα. 

Προκειµένου να αποκτηθεί βεβαιότητα σχετικά µε το πιο πάνω συµπέρασµα ο George 

(1984), προχώρησε σε πείραµα µε τεχνητή µεταβλητή συγκέντρωση και σταθερή 

υγρασία, που έγινε στον διαθέσιµο θάλαµο Ραδονίου των 20 m
3
. Η συγκέντρωση κατά 

τη διάρκεια του πειράµατος µεταβλήθηκε µε έναν συντελεστή 10, στο διάστηµα από 5 

έως 55 pCiL
-1
 (~185 – 2035 Bqm

-3
) και µετρήθηκε τόσο µε ενεργητικές τεχνικές όσο και 

µε τα δοχεία Μ11. To πείραµα απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 2.4. Η µέση τιµή της 

συγκέντρωσης του Ραδονίου που υπολογίστηκε από τις ενεργητικές τεχνικές δεν 

διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που µετρήθηκε µε τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα. 

Στο ερώτηµα αν τα ίδια ισχύουν και σε ένα πραγµατικό περιβάλλον κατοικίας, ο George 

(1984) προχώρησε σε πείραµα πραγµατικής µέτρησης, το οποίο απεικονίζεται µε τη 

βοήθεια του ∆ιαγράµµατος 2.5. Και εκεί η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος µετρήθηκε τόσο µε ενεργητικές τεχνικές όσο και µε τα δοχεία Μ11. Η µέση 

τιµή της συγκέντρωσης του Ραδονίου που υπολογίστηκε από τις ενεργητικές τεχνικές 

δεν διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που µετρήθηκε µε τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα.  

2.5.4 Eπίδραση στεγανότητας δοχείων 

Προκειµένου να διαπιστωθεί τέλος αν τα δοχεία Μ11, όπως χρησιµοποιούνται, είναι 

αρκετά στεγανά, και δεν απελευθερώνουν Ραδόνιο κατά τη διάρκεια της αναµονής για 

την ισορροπία ο George (1984) οργάνωσε πειράµατα κατά το οποία αυτά εκτέθηκαν σε 

συγκεντρώσεις Ραδονίου επί περίπου 60 h σε διάφορες συνθήκες υγρασίας. Μετά το 

τέλος της έκθεσης τα δοχεία έκλεισαν στεγανά και άρχισαν διαδοχικές µετρήσεις µε τον 

ανιχνευτή NaI(Tl), οι οποίες σε διάστηµα 7 ηµερών έδειξαν ότι το εγκλωβισµένο στα 

δοχεία Ραδόνιο αποµειωνόνταν κατά το νόµο διασπάσεώς του µε απόκλιση της τάξεως 

του ± 5%. Οι µετρήσεις αυτές έδειξαν εποµένως ότι τα δοχεία είναι αρκούντως στεγανά. 

2.6 Πρώτες πρακτικές µετρήσεις 

O George (1984) ήταν ο πρώτος που διέκρινε τη δυνατότητα που έχουν τα δοχεία µε 

ενεργό άνθρακα, να χρησιµοποιηθούν ως παθητικές ολοκληρωτικές συσκευές για τη 
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µέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου κυρίως σε επισκοπήσεις Ραδονίου που αφορούν 

κατοικίες.  

2.6.1 Μετρήσεις στην Eastern Pennsylvania 

Οι πρώτες πρακτικές µετρήσεις έγιναν σε κατοικίες στην Eastern Pennsylvania. 

Μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις Ραδονίου στα κελάρια 12 κτιρίων χρησιµοποιώντας δύο 

δοχεία Μ11 σε κάθε ένα από αυτά. Τα κελάρια αυτά είχαν επίσης µετρηθεί µε την 

τεχνική των ιχνών από τον Alter (1981). O Alter (1981) εξέθεσε βέβαια τα πολυµερή 

πλακίδια για δύο µήνες, ενώ ο George, εξέθεσε τα ζευγάρια των δοχείων για 65µόλις 

ώρες. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται στον Πίνακα 2.1. ∆εν υπήρξε ζευγάρι ανιχνευτών 

που να δείξει διαφορά στη µέτρηση της συγκέντρωσης στην ίδια θέση µεγαλύτερη από 

10%. Επιπλέον οι µετρήσεις που έγιναν µε τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα δεν 

διαφέρουν γενικά από τις µετρήσεις που έγιναν µε τα πολυµερή. Φυσικά επειδή οι 

µετρήσεις πολυµερών και ενεργού άνθρακα δεν ήταν ταυτόχρονες οι παρατηρούµενες 

διαφορές µπορεί να οφείλονται σε πραγµατικά διαφορετικές συνθήκες συγκέντρωσης 

Ραδονίου. 

2.6.2 Μετρήσεις στο Maryland 

To 1982 o George (1984) µέτρησε µε τον ίδιο τρόπο 35 µονοκατοικίες στο Maryland. H 

αποστολή των δοχείων από το EML-USDOE έγινε µε το ταχυδροµείο σε οικίες 

εθελοντών µε τους οποίους είχε υπάρξει προσυνεννόηση. H συλλογή των δοχείων από 

το EML-USDOE έγινε επίσης µε το ταχυδροµείο. Σε κάθε οικία µετρήθηκαν δύο θέσεις: 

το κελάρι και το ισόγειο. Σε κάθε θέση τοποθετήθηκαν δύο δοχεία. Η έκθεση διήρκεσε 

60 - 70 h. Το χαµηλό κατώτατο όριο ανίχνευσης επέτρεψε την µέτρηση των δοχείων στο 

EML-USDOE, ακόµα και αν αυτά είχαν φθάσει πίσω 10 ηµέρες µετά την έκθεση. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέση συγκέντρωση Ραδονίου στα κελάρια ήταν 10 pCiL
-1
 

(370 Bqm
-3
) και στα ισόγεια 4 pCiL

-1
 (~150 Bqm

-3
).  

2.7 Παρατηρήσεις και σχόλια 

Τα µεταλλικά δοχεία Μ11, ως στρατιωτικό υλικό, δεν είναι άµεσα διαθέσιµα για αγορά 

στα διάφορα Εργαστήρια στις Η.Π.Α. και τον κόσµο την χρονική στιγµή που χρειάζεται 

και στις ποσότητες που χρειάζεται. Ο George (1984) περιγράφει στην εργασία του, µία 

εναλλακτική σχετική σκέψη και πειράµατα για τη βαθµονόµηση άλλων τέτοιων δοχείων 

µε ενεργό άνθρακα. 
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Από την προηγούµενη ανάλυση και την εργασία του George (1984) δεν τεκµηριώνεται 

ποια είναι η επαναληψιµότητα της µεθόδου µε τα δοχεία ενεργού άνθρακα. Η 

αναφερόµενη αβεβαιότητα του ± 20% παρότι χαµηλή, κρίνεται ικανοποιητική διότι είναι 

µέσα στην µεταβλητότητα που παρουσιάζουν οι πραγµατικές συγκεντρώσεις Ραδονίου 

µέσα στις κατοικίες. 

Επίσης δεν τεκµηριώνεται µε επιχειρήµατα ή αλλοιώς ποιο είναι το κατώτερο όριο 

ανίχνευσης της µεθόδου. ∆ιατυπώνεται απλώς ότι βρίσκεται στην περιοχή των  

0.2 pCiL
-1
 (~10 Bqm

-3
). 

Η τεχνική παθητικών ολοκληρωτικών µετρήσεων συγκεντρώσεων Ραδονίου στους 

εσωτερικούς χώρους µε τη χρήση ενεργού άνθρακα έχει παρουσιασθεί επίσης εκτενώς 

και από τον Cohen (1983; 1986) και τον Prichard (1985). Παρόλαυτά, ο τρόπος που 

επεξεργάσθηκε ερευνητικά το θέµα ο George (1984) οδήγησε σε προτυποποίηση της 

µεθόδου, η οποία θα εξετασθεί αναλυτικά στο επόµενο 3
ο
 Κεφάλαιο. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 2
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

∆ιάγραµµα 2.1 

Το πρώτο πειραµατικό µεταλλικό δοχείο µε ενεργό άνθρακα: 

Φίλτρο βιοχηµικού πολέµου τύπου Μ11, για αντιασφυξιογόνες µάσκες του στρατού 

των Η.Π.Α. (Β' Παγκόσµιος Πόλεµος) (George, 1984) 

 

 

∆ιάγραµµα 2.2 

Μεταβολή του συντελεστή βαθµονόµησης CF (σχέση 2.1) ως συνάρτηση του χρόνου 

έκθεσης και της σχετικής υγρασίας (George, 1984) 
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∆ιάγραµµα 2.3 

Μεταβολή του συντελεστή βαθµονόµησης CF (σχέση 2.1) µε το προσροφούµενο 

νερό στον ενεργό άνθρακα. Ο χρόνος έκθεσης των δοχείων ήταν σταθερός και ίσος 

µε 72 h (George, 1984) 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4 

Εκθεση (exposure) των δοχείων Μ11 (canister) σε µεταβλητή συγκέντρωση 

Ραδονίου και σταθερή υγρασία. Σύγκριση της µέσης τιµής της συγκέντρωσης 

(average radon concentration) όπως εκτιµάται από τις ενεργητικές τεχνικές 

(continuous monitor) µε την µέση τιµή της συγκέντρωσης όπως υπολογίζεται από 

τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα (George, 1984) 
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∆ιάγραµµα 2.5 

Εκθεση (exposure) των δοχείων Μ11 (charcoal canister) σε µεταβλητή 

συγκέντρωση Ραδονίου πραγµατικής κατοικίας. Σύγκριση της µέσης τιµής της 

συγκέντρωσης (average conc.) όπως εκτιµάται από τις ενεργητικές τεχνικές 

(continuous radon monitor) µε την µέση τιµή της συγκέντρωσης όπως υπολογίζεται 

από τα δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα (George, 1984). 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 2
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

Πίνακας 2.1 

Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ραδονίου σε κελάρια κατοικιών στην Eastern 

Pennsylvania – µέση συγκέντρωση σε pCiL
-1
 (George, 1984). 
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Οι ιδιότητες του ενεργού άνθρακα, όπως παρουσιάσθηκαν στο προηγούµενο 2
ο
 

Κεφάλαιο, δεν επιτρέπουν την οµοιόµορφη ολοκλήρωση για τον υπολογισµό της µέσης 

συγκέντρωσης του Ραδονίου σε ένα χώρο στην χρονική έκταση της περιόδου έκθεσης. Η 

προφανής αιτία είναι ότι ο ενεργός άνθρακας εκτός από προσρόφηση παρουσιάζει και 

απελευθέρωση Ραδονίου. ∆ιορθώσεις επίσης πρέπει να γίνονται και λόγω της 

ραδιενεργού διασπάσεως του προσροφηθέντος στον ενεργό άνθρακα Ραδονίου. Οπως 

όµως έδειξε ο George (1984), παρόλα τα προβλήµατα, µπορεί να γίνει βαθµονόµηση 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα προκειµένου να µετράται µε αυτά η 

συγκέντρωση του Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα ο χρόνος έκθεσης των 

δοχείων αρκεί να είναι µόλις 48 h. Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι πρότυπες 

διαδικασίες που χρησιµοποιεί η υπηρεσία Environmental Protection Agency (Υπηρεσία 

Προστασίας Περιβάλλοντος) των Η.Π.Α (ΕPA-US) για την συγκρότηση και τη 

βαθµονόµηση της µεθόδου στο Εργαστήριο Eastern Environmental Radiation Facility 

(EERF-EPA), σύµφωνα µε τις κύριες κατευθυντήριες γραµµές που χάραξε ο George 

(1984). Η σχετική έκθεση δηµοσιεύθηκε το 1987 (βλ. Gray, 1987). � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �
Σύµφωνα µε τον Gray (1987) στην EPA-US χρησιµοποιείται µεταλλικό δοχείο και 

ενεργός άνθρακας ως εξής, σύµφωνα και µε το ∆ιάγραµµα 3.1: 

- Κυλινδρικό µεταλλικό δοχείο (metal can) µε κάλυµµα (lid), χωρητικότητας 8 

ουγκιών (ounces) ή ισοδύναµα στο σύστηµα µονάδων SI περίπου 237 mL, µε 

διάµετρο 4" (~101 mm) και ύψος 1&1/8" (~28.6 mm), που παρουσιάζει διατοµή 

περίπου 80 cm
2
. 

- 70 ± 1 g ενεργού άνθρακα µε διαστάσεις κόκκου 16 x 6 mesh (δηλαδή µε διάµετρο 

κόκκων µεταξύ περίπου 1.2 και 3.4 mm). Ο ενεργός άνθρακας πρέπει να έχει γενικά 
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χαµηλή περιεχόµενη ραδιενέργεια και γενικά να µην περιέχει ισότοπα που 

εκπέµπουν φωτόνια σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από 0.1 pCikg
-1
 (37 Bqkg

-1
). 

Εξαιρείται από τον περιορισµό αυτό το φυσικό ισότοπο Κάλιο-40 (
40
Κ), κυρίως διότι 

δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να απαλλαχθεί κανείς από αυτό. Μία όψη του 

µεταλλικού δοχείου µε τον ενεργό άνθρακα διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.2 

- Κυκλικό µεταλλικό πλέγµα (σίτα), από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel screen) 

που τοποθετείται πάνω από τον ενεργό άνθρακα, προκειµένου να µην επιτρέπει την 

έξοδό του από το δοχείο σε περίπτωση ατυχήµατος (ανατροπή του δοχείου). Το 

µεταλλικό πλέγµα έχει οπές που επιτρέπουν τουλάχιστον σε 30-50% της διατοµής 

των 80 cm
2
 του ενεργού άνθρακα που βρίσκεται κάτω από το µεταλλικό πλέγµα να 

έρχεται σε επαφή µε τον αέρα του περιβάλλοντος.  

- Ανοξείδωτο ελατηριακό δακτύλιο συγκρατήσεως του µεταλλικού πλέγµατος 

(internal expanding stainless steel retainer ring). Ενα σκαρίφηµα του µεταλλικού 

δοχείου µετά την τοποθέτηση του µεταλλικού πλέγµατος και του δακτυλίου 

συγκρατήσεως διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.3. 

- Προστατευτικό µαλακό υλικό πλήρωσης – συµπλήρωσης (pad), το οποίο 

τοποθετείται µεταξύ του καλύµµατος και του µεταλλικού πλέγµατος, ώστε να 

εξασφαλίζεται η διατήρηση της γεωµετρίας του ενεργού άνθρακα κατά τις δυνατές 

µετακινήσεις του δοχείου. 

- Αυτοκόλλητη ελαστική µονωτική ταινία βινυλίου (στα αγγλικά: strip of pliant vinyl 

tape, σαν αυτή που χρησιµοποιούν οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι), µήκους 13" (~320 

mm), η οποία τοποθετείται περιφερειακά στην ένωση του καλύµµατος µε το δοχείο, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η στεγάνωσή του όταν χρειάζεται. 

Πραγµατικές φωτογραφίες του περιγραφόµενου µεταλλικού δοχείου παρουσιάζονται 

στα ∆ιαγράµµατα 3.4, 3.5 και 3.6. Πρόκειται για εντελώς αντίστοιχο τέτοιο δοχείο που 

χρησιµοποιείται από καπνοβιοµηχανίες για τη λιανική πώληση καπνού πίπας. 

Αλλες πραγµατικές φωτογραφίες του περιγραφόµενου µεταλλικού δοχείου 

παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3.7.  
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� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � �
Σύµφωνα µε τον Gray (1987) στην EPA-US για τη µέτρηση της συγκέντρωσης των 

θυγατρικών του Ραδονίου στον ενεργό άνθρακα µετά την έκθεση χρησιµοποιούνται 

τέσσερα (4) µετρητικά συστήµατα µε την ακόλουθη συγκρότηση: 

- Κυλινδρικός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου διαστάσεων 3 x 3" µε κατάλληλο 

φωτοπολλαπλασιαστή 

- Θωράκιση 

- Τροφοδοτικό υψηλής τάσης 

- Προενισχυτής – ενισχυτής 

- Μονοκαναλικός αναλυτής και καταµετρητής 

- Χρονόµετρο 

- Εκτυπωτής 

Η θωράκιση είναι κιβωτιόσχηµη και εξυπηρετεί και τα τέσσερα µετρητικά συστήµατα. 

Τα εξωτερικά τοιχώµατα της θωράκισης είναι κατασκευασµένα από µολύβι πάχους 8" 

(~202 mm). Εσωτερικά η θωράκιση χωρίζεται σταυροειδώς σε τέσσερα ισοµεγέθη 

τεταρτηµόρια µε τη βοήθεια τοιχωµάτων από µολύβι πάχους 4" (~101 mm). Σε κάθε ένα 

από τα τεταρτηµόρια αυτά τοποθετείται ένας κυλινδρικός ανιχνευτής Ιωδιούχου 

Νατρίου. Εποµένως, σύµφωνα µε την περιγραφόµενη διάταξη, οι ανιχνευτές χωρίζονται 

µεταξύ τους µε τοιχώµατα µολύβδου πάχους 4" και από το περιβάλλον µε τοιχώµατα 

µολύβδου πάχους 8". Το ∆ιάγραµµα 3.8 δίνει µία µέτριας ποιότητας φωτογραφική 

απεικόνιση των τεσσάρων ανιχνευτών στο εσωτερικό της θωράκισής τους. Το 

∆ιάγραµµα 3.9 παρουσιάζει φωτογραφία δύο τέτοιων θωρακίσεων καθώς και τα 

ηλεκτρονικά µέρη των µετρητικών συστηµάτων. Σηµειώνεται ότι κατάλληλα 

διαµορφωµένοι οδηγοί κατασκευασµένοι από ξύλο, χρησιµοποιούνται ώστε τα 

µεταλλικά δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα να τοποθετούνται πάντα στην ίδια γεωµετρική 

θέση σχετικά µε τον κάθε ανιχνευτή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε µέτρηση, αλλά και 

οι βαθµονοµήσεις γίνονται µε τις ίδιες γεωµετρικές παραµέτρους. 

Σε ό,τι αφορά στα πυρηνικά ηλεκτρονικά µπορεί να σηµειωθεί ότι ο χρησιµοποιούµενος 

µονοκαναλικός αναλυτής είναι έτσι ρυθµισµένος / βαθµονοµηµένος, ώστε να 

καταγράφονται στον καταµετρητή µόνο φωτόνια ενεργειών µεταξύ 270 και 720 keV. H 

µέτρηση που γίνεται στα δοχεία, είναι τύπου "ολική –γ" και δεν λαµβάνεται κάποιου 
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είδους φάσµα. Παρόλαυτά, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας µία φορά την 

εβδοµάδα λαµβάνεται φάσµα φωτονίων από κατάλληλη πηγή βαθµονόµησης, ώστε να 

διαπιστώνεται αν τυχόν υπάρχει µεταβολή της θέσης στο φάσµα των φωτοκορυφών των 

θυγατρικών του Ραδονίου που ενδιαφέρουν. Αν πράγµατι υπάρχει τέτοια µεταβολή και 

είναι σηµαντική, λαµβάνονται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � �
To EERF-EPA διαθέτει δύο θαλάµους Ραδονίου κατάλληλους για την έκθεση 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα (αλλά και άλλων παθητικών και ενεργητικών 

συσκευών) προκειµένου να βαθµονοµηθούν. Ο όγκος των θαλάµων δεν σηµειώνεται, 

φαίνεται όµως ότι αυτοί είναι αρκετά µεγάλοι, ώστε να επιτρέπουν την είσοδο – έξοδο 

ανθρώπων µε κατάλληλο µηχανισµό θυρών χωρίς να αλλοιώνονται η συγκέντρωση 

Ραδονίου και γενικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο εσωτερικό τους. Οι θάλαµοι αυτοί 

έχουν τον ακόλουθο εξοπλισµό και δυνατότητες (Gray, 1987):  

- διατίθενται κατάλληλες πηγές Ραδίου-226 (
226

Ra), που χρησιµοποιούνται για να 

παρέχουν στους θαλάµους Ραδόνιο, µε το οποίο επιτυγχάνονται επιθυµητές 

συγκεντρώσεις στον περικλειόµενο εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα στην περιοχή από 

10
1
 έως και 10

3
 pCiL

-1
 (370 έως και 37000 Bqm

-3
). Η συγκέντρωση του Ραδονίου 

στους θαλάµους µετράται συνεχώς µε ενεργητικές τεχνικές. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα των µετρήσεων εκτυπώνονται ανά ώρα. 

- υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και συνεχούς µέτρησης των περιβαλλοντικών 

συνθηκών των θαλάµων και κυρίως της σχετικής υγρασίας στα επίπεδα από 10 έως 

και 90%, και της θερµοκρασίας στα επίπεδα από 0
o
 έως και 40

ο
 C. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα των µετρήσεων εκτυπώνονται ανά ώρα. 

- υπάρχει δυνατότητα παραγωγής, ελέγχου και συνεχούς µέτρησης του πλήθους των 

"πυρήνων συµπύκνωσης"
1
 στον εσωτερικό αέρα των θαλάµων στην περιοχή 10

3
 έως 

και 10
6
 mL

-1
. Τα σχετικά αποτελέσµατα των µετρήσεων εκτυπώνονται ανά ώρα. 

- υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και συνεχούς µέτρησης της συγκέντρωσης των 

θυγατρικών του Ραδονίου στον εσωτερικό αέρα των θαλάµων στην περιοχή 0.01 έως 

                                                
1
 όπου ως "πυρήνες συµπύκνωσης" ορίζονται τα πολύ µικρά εκείνα σωµατίδια (π.χ. σκόνης) πάνω στα 

οποία συµπυκνώνονται οι υδρατµοί της ατµόσφαιρας, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία των νεφών. 
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και 5 WL (Working Level) ή σε τιµές συγκέντρωσης ~75 Bqm-3 έως και 37000 

Bqm-3. O τρόπος που µετράται ή υπολογίζεται αυτή η συγκέντρωση δεν εντάσσεται 

στο περιεχόµενο της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Τα σχετικά αποτελέσµατα 

των µετρήσεων εκτυπώνονται ανά ώρα. � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � 	 � � � � �  � � � � � � 
 � 	 � � � � � � � � �  � � � � � � �  �
Η απόδοση των µετρητικών συστηµάτων ελέγχεται σε ηµερήσια βάση µε τη µέτρηση 

µεταλλικών δοχείων για βαθµονόµηση και µεταλλικών δοχείων υποστρώµατος. 

Το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης έχει κατασκευασθεί στο EERF-EPA ως εξής: 

- 70 g ενεργού άνθρακα µέσα σε τυποποιηµένο µεταλλικό δοχείο, όπως αυτά που 

περιγράφηκαν στα προηγούµενα πιοπάνω (χωρίς το µεταλλικό πλέγµα και το 

δακτύλιο συγκράτησης), διαποτίσθηκαν µε υγρό διάλυµα 
226

Ra που περιείχε 20.5 nCi 

(740 Bq). 

- στη συνέχεια το µεταλλικό δοχείο θερµάνθηκε ήπια ώστε να εξατµισθεί όλο το υγρό 

από τον ενεργό άνθρακα. 

- ακολούθως το µεταλλικό δοχείο στεγανοποιήθηκε µε δύο τρόπους: (α) λεπτός 

γαλβανισµένος µεταλλικός δίσκος διαµέτρου 4" τοποθετήθηκε πάνω από τον ενεργό 

άνθρακα, στη θέση που τοποθετείται το µεταλλικό πλέγµα (βλ. και ∆ιάγραµµα 3.1) 

και συγκολλήθηκε περιφερειακά µε µαλακή µεταλλική κόλληση, και (β) το δοχείο 

έκλεισε επιπλέον µε το κάλυµµά του, κατά τα ήδη περιγραφέντα στις προηγούµενες 

σχετικές παραγράφους. Ταινία βινυλίου τοποθετήθηκε περιφερειακά γύρω από τη 

διαχωριστική γραµµή του µεταλλικού δοχείου και του καλύµµατος. 

- µετά από αυτή τη διαδικασία το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης αφέθηκε σε 

ασφαλές µέρος επί 30 ηµέρες, ώστε να επέλθει ραδιενεργός ισορροπία µεταξύ του 

περιεχόµενου Ραδίου, του Ραδονίου και των θυγατρικών του. 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει καθαρή αναφορά σχετικά µε το πως είναι κατασκευασµένο 

το µεταλλικό δοχείο υποστρώµατος (Gray, 1987). Εµµέσως µπορεί να συναχθεί, ότι 

πρόκειται για στεγανοποιηµένο µεταλλικό δοχείο που περιέχει ακριβώς 70 g ενεργού 

άνθρακα (όπως εξάλλου και το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης), ο οποίος όµως δεν 

έχει εκτεθεί σε οποιαδήποτε συγκέντρωση Ραδονίου, ή αν ακόµα έχει εκτεθεί, το έχει 

πλήρως αποβάλλει µέσα από διαδικασίες αναγέννησης µε θέρµανση. 
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� � � � � � � � � � 	 
 � �  � 
  � � � � 	 � 	  
 � �  � �
Η διαδικασία προσδιορισµού της απόδοσης των διαθέσιµων ανιχνευτών Ιωδιούχου 

Νατρίου µέσα στην θωράκισή τους, γίνεται σε καθηµερινή βάση και έχει ως εξής: 

- µετράται το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης για 10 min. Καταγράφεται το 

αποτέλεσµα σε αλληλεπιδράσεις φωτονίων (καταγραφόµενα γεγονότα) ανά λεπτό 

(CPMCAL). 

- µετράται το µεταλλικό δοχείο υποστρώµατος για 10 min. Καταγράφεται το 

αποτέλεσµα σε αλληλεπιδράσεις φωτονίων (καταγραφόµενα γεγονότα) ανά λεπτό 

(CPMBKG). 

- γίνεται η αφαίρεση CPMCAL - CPMBKG. To αποτέλεσµα της αφαίρεσης δίνει τις 

"καθαρές" αλληλεπιδράσεις φωτονίων (καταγραφόµενα γεγονότα) ανά λεπτό που 

οφείλονται στην υπάρχουσα ραδιενέργεια του µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης 

(CPMNET). 

- διαιρείται η ποσότητα CPMNET µε την ραδιενέργεια του µεταλλικού δοχείου 

βαθµονόµησης ( = 20 nCi = 20000 pCi) και έτσι προκύπτει ο βαθµός απόδοσης (E) 

των ανιχνευτών σε CPM/pCi. � � � � � � � � � 	 

Ψηφιακοί ζυγοί χρησιµοποιούνται για την ζύγιση κάθε µεταλλικού δοχείου µε ενεργό 

άνθρακα, πριν την έκθεση και µετά από αυτή. Η χρησιµοποιούµενη ακρίβεια ζύγισης 

είναι 0.1 g. Παρατηρείται γενικά αύξηση του βάρους µετά την έκθεση, η οποία 

αποδίδεται στην προσρόφηση υδρατµών εξαιτίας της σχετικής υγρασίας της 

ατµόσφαιρας, µε συνέπειες που έχουν ήδη παρουσιασθεί στο προηγούµενο 2
ο
 Κεφάλαιο 

µε βάση την πειραµατική εργασία του George (1984). � � � � � � � � � � �
 

Οπως διαπίστωσε και ο George (1984), δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν 

στην ικανότητα προσρόφησης Ραδονίου από τον ενεργό άνθρακα. 

(α) η χρονική διάρκεια της έκθεσης, και 
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(β) η ποσότητα των προσροφηθέντων υδρατµών  

Και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν βασικά σχέση µε την σχετική υγρασία της 

ατµόσφαιρας της έκθεσης. 

Η διαδικασία βαθµονόµησης µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα σχεδιάσθηκε 

εποµένως από την EPA-US, µε τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψιν και οι δύο αυτοί 

παράγοντες. Η διαδικασία βαθµονόµησης αποτελείται από τα ακόλουθα έξι (6) βήµατα:  

(1) Προετοιµασία µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, (2) Προετοιµασία θαλάµου 

Ραδονίου, (3) Ακολουθίες έκθεσης, (4) Μέτρηση, (5) Υπολογισµός του συντελεστή 

βαθµονόµησης και (6) Χάραξη καµπύλων βαθµονόµησης. 

Τα βήµατα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 
 	 � � 
   � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 
 � 

∆ιακρίνονται σε αυτό το στάδιο τρία βασικά βήµατα: 

- Πλήρωση και γενικά συγκρότηση των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, ο 

οποίος δεν έχει εκτεθεί σε Ραδόνιο, ή αν ακόµα έχει εκτεθεί, το έχει πλήρως 

αποβάλλει µέσα από διαδικασίες αναγέννησης µε θέρµανση 

- ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση της περιεχόµενης ραδιενέργειας στον 

διαθέσιµο ενεργό άνθρακα, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι το υλικό αυτό δεν είναι 

επιµολυσµένο µε ραδιενεργά ισότοπα και µάλιστα µε τέτοια που να εκπέµπουν 

φωτόνια στην περιοχή ενεργειών 270 έως και 720 keV. 

- Ζύγιση και ταυτοποίηση (αρίθµηση) των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό 

άνθρακα. Σε περίπτωση πολλών δοχείων εφαρµόζονται διαδικασίες 

µηχανογράφησης. � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 
 � 
  � 	 � � � 
 � � � � � �
Τα µεταλλικά δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα βαθµονοµούνται σε 3 περιοχές σχετικής 

υγρασίας, την "χαµηλή", την "µέση" και την "υψηλή", για χρονικές περιόδους έκθεσης 

από µία έως 6 ηµέρες. Η "χαµηλή" σχετική υγρασία αντιστοιχεί περίπου σε 20% RH, η 

"µέση" σχετική υγρασία αντιστοιχεί σε περίπου 50% RH και η "υψηλή" σχετική υγρασία 

αντιστοιχεί σε περίπου 80% RH. H συγκέντρωση Ραδονίου στο θάλαµο διατηρείται 

σταθερή κατά το δυνατόν κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης. 
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� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � 
  � �
Οταν έχουν σταθεροποιηθεί οι επιθυµητές συνθήκες στο θάλαµο Ραδονίου 

(θερµοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση Ραδονίου), 30 µεταλλικά δοχεία µε ενεργό 

άνθρακα αφού ζυγισθούν, τοποθετούνται σε αυτόν και εκτίθενται κατά τον ακόλουθο 

τρόπο: 5 επί µία ηµέρα, 5 επί δύο ηµέρες, 5 επί τρεις ηµέρες κοκ, και τέλος 5 επί έξι 

ηµέρες. Τα µεταλλικά δοχεία ανοίγονται µέσα στον θάλαµο κατά τη στιγµή της 

τοποθέτησης και φυσικά σηµειώνεται ο ακριβής χρόνος έναρξης της έκθεσης. Αυτή η 

ακολουθία έκθεσης επαναλαµβάνεται τρεις φορές συνολικά, µία για κάθε 

προδιαγεγραµµένη υγρασία. � � � � � � � � � �  �
Σε µία ακολουθία έκθεσης, όπως σηµειώθηκε, στο τέλος κάθε 24 ώρου πρέπει πέντε από 

τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα να αφαιρεθούν από το θάλαµο Ραδονίου. Τα 

καλύµµατα των µεταλλικών δοχείων τοποθετούνται στη θέση τους, όσο τα δοχεία είναι 

ακόµα στο θάλαµο. Στη συνέχεια τα δοχεία βγαίνουν από το θάλαµο και στεγανώνονται 

επιπλέον και µε ταινία βινυλίου και φυσικά σηµειώνεται ο ακριβής χρόνος λήξης της 

έκθεσης. Στη συνέχεια µεσολαβεί το γνωστό διάστηµα αναµονής των 3 ωρών, ώστε το 

Ραδόνιο που έχει προσροφηθεί στον ενεργό άνθρακα των δοχείων να έρθει σε ισορροπία 

µε τα θυγατρικά του. Μετά από το διάστηµα αυτό κάθε µεταλλικό δοχείο µετράται σε 

έναν από τους ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου που περιγράφθηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο για ακριβώς 10 min. Καταγράφεται το αποτέλεσµα σε αλληλεπιδράσεις 

φωτονίων (καταγραφόµενα γεγονότα) ανά λεπτό (CPM). Γίνεται η αφαίρεση CPM - 

CPMBKG. To αποτέλεσµα της αφαίρεσης δίνει τις "καθαρές" αλληλεπιδράσεις φωτονίων 

ανά λεπτό που οφείλονται στην υπάρχουσα ραδιενέργεια του µεταλλικού δοχείου (N). 

Μετά τη µέτρηση τα µεταλλικά δοχεία ζυγίζονται. � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � 
 � 
  � � � � � � � � � � �  � �
Οπως ακριβώς έχει σηµειώσει ο George (1984), ο συντελεστής βαθµονόµησης πρέπει να 

υπολογίζεται από τη σχέση (2.1): 

s

N
CF

E T DF Rn
=

⋅ ⋅ ⋅
         (3.1) 

όπου: 
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Ν ο καθαρός ρυθµός µετρούµενων φωτονίων στον ανιχνευτή σε CPM 

E ο βαθµός απόδοσης του ανιχνευτή για τη γεωµετρία των δοχείων σε CPM pCi
-1
 

Ts ο χρόνος έκθεσης σε min 

Rn η µέση συγκέντρωση του Ραδονίου κατά την έκθεση σε pCi L
-1 

DF συντελεστής διόρθωσης ίσος µε το κλάσµα του Ραδονίου που έχει διασπασθεί 

µετρώντας το χρόνο t σε min, από τη µέση του χρονικού διαστήµατος έκθεσης έως τη 

χρονική στιγµή έναρξης της µέτρησης 

Με βάση τα παραπάνω ο συντελεστής βαθµονόµησης (CF) προκύπτει σε Lmin
-1
. 

Σχετικά, µε τον συντελεστή DF µπορεί να σηµειωθεί ότι δίνεται από τη σχέση: 

t
DF e

λ−
=           (3.2) 

όπου: 

λ η σταθερή διασπάσεως του Ραδονίου σε min
-1
 

Εφόσον είναι γνωστό ότι ο χρόνος ηµιζωής του Ραδονίου είναι ίσος µε: 

1/ 2 5501 minT =  

τότε υπολογίζεται ότι η σταθερή διασπάσεως του Ραδονίου είναι ίση µε: 

-4 -1ln 2
= 1.26 x 10  min

5501
λ =  � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � 	 � � � �

Οι συντελεστές βαθµονόµησης που υπολογίζονται όπως λαµβάνονται από τη σχέση (3.1) 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων ως εξής: 

Ο Πίνακας 3.1, δίνει τιµές του συντελεστή βαθµονόµησης για διάφορες σχετικές 

υγρασίες, σε σχέση µε τη µάζα των υδρατµών σε g, που προσροφούνται στον ενεργό 

άνθρακα των µεταλλικών δοχείων (water gain) για 2 ήµερη έκθεση (48 h), o οποίος είναι 

και ο χρόνος έκθεσης που έχει επιλέξει η EPA-US για πραγµατικές µετρήσεις 

συγκεντρώσεων Ραδονίου στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα. Τα δεδοµένα από τον 

Πίνακα 3.1 χρησιµοποιούνται για την χάραξη του ∆ιαγράµµατος 3.10.  

Ο Πίνακας 3.1, οδηγεί στον απλό κανόνα για τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα 

που χρησιµοποιεί το EERF-EPA και γενικότερα η υπηρεσία EPA-US: 
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Οι συντελεστές βαθµονόµησης που υπολογίζονται όπως λαµβάνονται από τη σχέση (3.1) 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων ως εξής: 

Ο Πίνακας 3.2, δίνει τιµές του συντελεστή βαθµονόµησης για διάφορες σχετικές 

υγρασίες, σε σχέση µε τη διάρκεια της έκθεσης. Τα δεδοµένα από τον Πίνακα 3.2 

χρησιµοποιούνται για την χάραξη του ∆ιαγράµµατος 3.11. Οι συντελεστές αυτοί 

βαθµονόµησης ονοµάζονται πλέον συντελεστές αναγωγής (adjustment factors), διότι 

χρησιµοποιούνται µε τρόπο που θα αναφερθεί για την αναγωγή των µετρήσεων 

συγκέντρωσης Ραδονίου µε µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα και έκθεση τυχαίας 

διάρκειας σε µετρήσεις συγκέντρωσης Ραδονίου µε την ίδια µέθοδο για έκθεση 2 ήµερης 

διάρκειας. Η αναγωγή είναι αναγκαία προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι 

συγκρίσιµα  

όχι ως προς την προσρόφηση του Ραδονίου, αλλά ως προς την προσρόφηση των υδρατµών 

από τον ενεργό άνθρακα στο µεταλλικό δοχείο 

κατά την τυποποίηση αυτής της µεθόδου, όπως παρουσιάζεται από τον Gray (1987). 

Συγκρίνοντας τις τιµές που παρατίθενται στον Πίνακα 3.2 µε εκείνες που παρατίθενται 

στον Πίνακα 3.1 βλέπει κανείς ότι οι συντελεστές βαθµονόµησης των 48 h (Πίνακας 3.1) 

είναι προφανώς ίσος µε τους συντελεστές προσαρµογής των 48 h (Πίνακας 3.2).  

Εστω µεταλλικό δοχείο µε ενεργό άνθρακα, το οποίο εκτέθηκε σε άγνωστη µέση 

συγκέντρωση Ραδονίου Rn, επί χρόνο Τs. Προκειµένου για τον υπολογισµό της 

άγνωστης µέσης συγκέντρωσης Ραδονίου πρέπει να πραγµατοποιηθούν τα ακόλουθα 

βήµατα: 
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(1) Να µετρηθεί το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης (CPMCAL, παράγραφος 3.2.5) 

(2) Να µετρηθεί το µεταλλικό δοχείο υποστρώµατος (CPMBKG, παράγραφος 3.2.5) 

(3) Να υπολογισθεί ο βαθµός απόδοσης (Ε) του Ιωδιούχου Νατρίου (παράγραφος 

3.2.5) 

(4) Να µετρηθεί το µεταλλικό δοχείο στο Ιωδιούχο Νάτριο (CPM, παράγραφος 

3.3.5) 

(5) Να υπολογισθεί η ποσότητα Ν = CPM - CPMBKG (παράγραφος 3.3.5) 

(6) Να ζυγισθεί to µεταλλικό δοχείο µετά την έκθεση. Από το βάρος που βρέθηκε 

αφαιρείται το βάρος του δοχείου πριν την έκθεση και έτσι υπολογίζεται η µάζα 

των προσροφηθέντων υδρατµών κατά τη χρονική περίοδο της έκθεσης. 

(7) Να βρεθεί ο "προσωρινός" συντελεστής βαθµονόµησης (CF') από το ∆ιάγραµµα 

3.10, µε τη χρήση της καµπύλης και τοποθετώντας στον άξονα των τετµηµένων 

το αποτέλεσµα του βήµατος (6). 

(8) Να εφαρµοσθεί ο κανόνας της παραγράφου 3.3.7, ώστε να υπολογισθεί η 

"ονοµαστική" υγρασία κατά το χρονικό διάστηµα της έκθεσης 

(9) Να βρεθεί ο συντελεστής αναγωγής (AF) του "προσωρινού" συντελεστή 

βαθµονόµησης στον "οριστικό" συντελεστή βαθµονόµησης (CF) από το 

∆ιάγραµµα 3.11, µε τη χρήση της καµπύλης "ονοµαστικής" υγρασίας, όπως αυτή 

εκτιµήθηκε στο βήµα (8) και τοποθετώντας στον άξονα των τετµηµένων το 

χρόνο έκθεσης (Τs). 

(10) Να βρεθεί ο συντελεστής αναγωγής (AF) από το ∆ιάγραµµα 3.11, µε τη χρήση 

της καµπύλης "ονοµαστικής" υγρασίας, όπως αυτή εκτιµήθηκε στο βήµα (8) και 

τοποθετώντας στον άξονα των τετµηµένων το χρόνο έκθεσης 48 h 

(11) Να υπολογισθεί ο "οριστικός" συντελεστής βαθµονόµησης (CF) µε τη χρήση 

της ακόλουθης σχέσης: 

 απο το αποτελεσµα του βηµατος (9)
'   

 απο το αποτελεσµα του βηµατος (10)

AF
CF CF

AF
= ×    (3.3) 

Από τη σχέση (3.3) και τα πιοπάνω βήµατα γίνεται απόλυτα σαφές ότι αν ο χρόνος 

έκθεσης είναι 48 h, τότε: 
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'CF CF=  

(12) Να υπολογισθεί ο συντελεστής διόρθωσης (DF), και τέλος 

(13) Να υπολογισθεί η ζητούµενη µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Rn), µε την 

εφαρµογή της σχέσης: 

s

N
Rn

E T DF CF
=

⋅ ⋅ ⋅

        (3.4) � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  �  �
To σφάλµα µέτρησης του µεταλλικού δοχείου µε ενεργό άνθρακα συστήνεται (Gray, 

1987) να υπολογίζεται (σε %) για συντελεστή κάλυψης k = 2 (δηλαδή ως "πιθανό" 

σφάλµα σε επίπεδο εµπιστοσύνης 68%) από τη σχέση: 

χρονος µετρησης  (min) χρονος µετρησης  (min)
2 100

χρονος µετρησης  (min) χρονος µετρησης  (min)

BKG

BKG

CPM CPM
e

CPM CPM

× + ×
= × ×

× − ×
 

(3.5) 

Προφανώς υπάρχουν και άλλα σφάλµατα, π.χ. ζύγισης κλπ στα οποία ο Gray (1987) δεν 

αναφέρεται. � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � 	 � � � � � � �  �
Το κατώτατο όριο ανίχνευσης συγκέντρωσης Ραδονίου (LLD, Lower Limit of Detection 

σε pCiL
-1
) για συντελεστή κάλυψης k = 3 (δηλαδή σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99.87%) 

µπορεί να υπολογίζεται αν στην σχέση (3.4), αντικατασταθεί η ποσότητα (N) µε την 

ποσότητα (MDA, Minimum Detectable Activity σε CPM), όπου: 

χρονος µετρησης υποστρωµατος (min)
3

χρονος µετρησης υποστρωµατος (min)

BKG
CPM

MDA
×

= ×  

(3.6) 

οπότε: 

s

MDA
LLD

E T DF CF
=

⋅ ⋅ ⋅
        (3.7) 
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Η σχέση (3.6) προκύπτει σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται σε µία από τις πρώτες 

σχετικές εργασίες για την ποσότητα (MDA),δηλαδή αυτήν του Althuser (1963). 

Ολη η παρουσιαζόµενη τυποποίηση της υπηρεσίας EPA-US, βασίζεται προφανώς στην 

καλή λειτουργία των θαλάµων Ραδονίου του Εργαστηρίου EERF-EPA, χωρίς τους 

οποίους δεν µπορούν να υπάρχουν εκθέσεις µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα σε 

βαθµονοµηµένες συγκεντρώσεις Ραδονίου και άλλες συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 

συνθήκες κυρίως σχετικής υγρασίας και δευτερευόντως θερµοκρασίας. 

Η καλή λειτουργία των θαλάµων Ραδονίου διασφαλίζεται µε διάφορες διαδικασίες. 

Οπως σηµειώθηκε ήδη, η συγκέντρωση του Ραδονίου και οι λοιπές περιβαλλοντικές 

συνθήκες παρακολουθούνται συνεχώς µε χρήση ενεργητικών τεχνικών κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό άνθρακα. Για το σκοπό αυτό 

υπάρχουν κατάλληλα βαθµονοµηµένα σχετικά όργανα µέσα στους θαλάµους. Επιπλέον 

γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες του αέρα των θαλάµων προκειµένου να υπάρχει και 

εναλλακτική µέθοδος υπολογισµών της συγκέντρωσης του Ραδονίου και των 

θυγατρικών του από όργανα που βρίσκονται εκτός των θαλάµων αυτών καθαυτών. 

∆ιασυγκρίσεις καλής λειτουργίας µε άλλους θαλάµους στις H.Π.Α., ή στον λοιπό κόσµο, 

στις οποίες το EERF-EPA συµµετέχει µε κάθε διαθέσιµη ευκαιρία, εξασφαλίζουν την 

ποιότητα όλων αυτών των διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης µε χρήση 

ενεργητικών τεχνικών της συγκέντρωσης του Ραδονίου και των λοιπών 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Επιπλέον το EERF-EPA στέλνει για βαθµονόµηση µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα 

σε θαλάµους Ραδονίου ανεξάρτητων Εργαστηρίων για εκθέσεις σε άγνωστες συνθήκες, 

προκειµένου να επαληθεύει τακτικά τους συντελεστές βαθµονόµησης. 

Οσο αφορά στα µετρητικά συστήµατα Ιωδιούχου Νατρίου που χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση των δοχείων, σηµειώθηκε ήδη, ότι γίνεται καθηµερινός έλεγχος του βαθµού 

απόδοσης (E) µε πρότυπο µεταλλικό δοχείο µε 
226

Ra που παρουσιάσθηκε στην 

παράγραφο 3.2.4. Ο βαθµός απόδοσης δεν πρέπει να βρίσκεται πέρα από:  

± 2 x (τυπική απόκλιση µέσης τιµής βαθµού απόδοσης όλων των προηγούµενων 

µετρήσεων). 
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Αν αυτό δεν συµβαίνει τα µετρητικά συστήµατα δεν ξαναχρησιµοποιούνται µέχρι να 

βρεθεί η αιτία που προκαλεί τη δυσλειτουργία. 

Επίσης γίνεται καθηµερινός έλεγχος του ύψους του υποστρώµατος (CPMBKG) µε 

πρότυπο µεταλλικό δοχείο υποστρώµατος που παρουσιάσθηκε στην παράγραφο 3.2.4. 

Και το υπόστρωµα δεν πρέπει να βρίσκεται πέρα από:  

± 2 x (τυπική απόκλιση µέσης τιµής υποστρώµατος όλων των προηγούµενων µετρήσεων). 

Αν αυτό δεν συµβαίνει τα µετρητικά συστήµατα δεν ξαναχρησιµοποιούνται µέχρι να 

βρεθεί και εδώ η αιτία που προκαλεί τη δυσλειτουργία. 

Η βασικότερη παρατήρηση που µπορεί κανείς να κάνει για την τυποποίηση που 

παρουσιάσθηκε, στις προηγούµενες ενότητες, είναι ότι δεν δίνονται στοιχεία σχετικά µε 

τα επίπεδα συγκέντρωσης Ραδονίου, στα οποία εκτίθενται τα µεταλλικά δοχεία µε τον 

ενεργό άνθρακα. Επιπλέον αναφέρονται µόνο τα σφάλµατα µέτρησης των µεταλλικών 

δοχείων στους ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου. Παρόλαυτά, συνολικά µπορούν να 

αναφερθούν και άλλα υπάρχοντα, αλλά ίσως όχι λιγότερο σηµαντικά σφάλµατα, όπως 

π.χ.: 

α) Σφάλµα δηµιουργίας βαθµονοµηµένης συγκέντρωσης Ραδονίου, στους θαλάµους 

Ραδονίου. 

β) Σφάλµα στον υπολογισµό του βαθµού απόδοσης από το πρότυπο µεταλλικό δοχείο µε 

226
Ra. 

γ) Σφάλµα στην µέτρηση του υποστρώµατος από το πρότυπο µεταλλικό δοχείο 

υποστρώµατος 

δ) Σφάλµατα ζύγισης 

ε) Σφάλµα µέτρησης της υγρασίας 

στ) Σφάλµα εκτίµησης του συντελεστή διόρθωσης (DF), ο οποίος δεν µπορεί να 

εξαρτάται µόνο από το χρόνο t, αλλά προφανώς και από τις διαρροές προσροφηθέντος 

Ραδονίου από ένα εκτεθέν µεταλλικό δοχείο κατά τη διάρκεια της 3 ωρης αναµονής για 

ισορροπία. 
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Στο επόµενο 4
ο
 Κεφάλαιο θα εξετασθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν στο Εργαστήριο 

Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, προκειµένου να γίνουν σχετικές δοκιµές για τη 

βαθµονόµηση µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, στα πλαίσια ήδη διαθέσιµων 

υλικών και εξοπλισµού.  
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∆ιάγραµµα 3.3 

Σκαρίφηµα του κυλινδρικού µεταλλικού δοχείου µε τον ενεργό άνθρακα και το 

µεταλλικό πλέγµα 

 

 

∆ιάγραµµα 3.4 

Μεταλλικό δοχείο µε διαστάσεις και σχήµα σύµφωνα µε την τυποποίηση της EPA-

US  
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∆ιάγραµµα 3.5 

Μεταλλικό δοχείο µε διαστάσεις και σχήµα σύµφωνα µε την τυποποίηση της EPA-

US  

 

 

∆ιάγραµµα 3.6 

Μεταλλικό δοχείο µε διαστάσεις και σχήµα σύµφωνα µε την τυποποίηση της EPA-

US, στεγανοποιηµένο µε αυτοκόλλητη λουρίδα από ταινία βινυλίου.  
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∆ιάγραµµα 3.7 

Μεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα µε διαστάσεις σχήµα και συγκρότηση 

σύµφωνα µε την τυποποίηση της EPA-US, κατασκευασµένα από ανεξάρτητο 

κατασκευαστή. 

 

∆ιάγραµµα 3.8 

Τέσσερις (4) κυλινδρικοί ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου διαστάσεων 3 x 3" 

έκαστος, µέσα στη θωράκισή τους (Gray, 1987) 
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∆ιάγραµµα 3.9 

∆ύο θωρακίσεις για ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου και πυρηνικά ηλεκτρονικά 

(Gray, 1987) 

 

 

∆ιάγραµµα 3.10 

Τιµές του συντελεστή βαθµονόµησης για µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα σε 

συνάρτηση µε την µάζα των προσροφηθέντων υδρατµών για 2 ήµερη έκθεση  

(Gray, 1987)  
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∆ιάγραµµα 3.11 

Τιµές των συντελεστών αναγωγής σε συνάρτηση µε το χρόνο έκθεσης για 

"χαµηλή", "µέση" και "υψηλή" σχετική υγρασία (Gray, 1987)
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 3
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Πίνακας 3.1 

Συντελεστής βαθµονόµησης (CF – Lmin
-1
) µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα 

σε συνάρτηση µε τη µάζα (g) των προσροφηθέντων υδρατµών για 2 ήµερη έκθεση 

σε διάφορες σχετικές υγρασίες (Gray, 1987). 

 

 

Πίνακας 3.2 

Συντελεστές αναγωγής της βαθµονόµησης (ΑF – Lmin
-1
) σε συνάρτηση µε τον 

χρόνο έκθεσης για διάφορες σχετικές υγρασίες (Gray, 1987). 
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Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΤ-

ΕΜΠ) διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες υλικών και εξοπλισµού προκειµένου για την 

οργάνωση της βαθµονόµησης µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου. Οπωσδήποτε αυτές οι δυνατότητες δεν είναι ταυτόσηµες µε 

εκείνες της υπηρεσίας EPA-US, που παρουσιάσθηκαν στο προηγούµενο 3
ο
 Κεφάλαιο. 

Παρόλαυτά, σηµειώνεται ότι µε κανέναν τρόπο δεν λείπουν τα απολύτως απαραίτητα, 

δηλαδή διατίθενται ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου διαφόρων τύπων, κατάλληλες 

θωρακίσεις των ανιχνευτών, θάλαµοι Ραδονίου και τέλος πηγές 
226

Ra για τη δηµιουργία 

συγκεντρώσεων Ραδονίου στους θαλάµους. Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η σύνθεση 

των παραπάνω, όπως οργανώθηκε για τους σκοπούς της παρούσης ∆ιπλωµατικής 

Εργασίας. � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �
Είναι προφανές ότι δεν υπήρχε δυνατότητα στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, να χρησιµοποιήσει χωρίς 

κόστος τα µεταλλικά δοχεία που χρησιµοποιούνται και από την EPA-US. Επιπλέον δεν 

υπήρχε δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος ενεργός άνθρακας, όπως αυτός 

παρασκευάζεται στις Η.Π.Α. και διατίθενται στην EPA-US. Για να καλυφθούν οι 

σχετικές ανάγκες για κατάλληλα µεταλλικά δοχεία και ενεργό άνθρακα, έγιναν οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

α) για τα µεταλλικά δοχεία: 

O George (1984) προτείνει µεταλλικά δοχεία ακριβώς σαν αυτά της EPA-US (βλ. και 

σχετικά ∆ιαγράµµατα του 3
ου
 Κεφαλαίου), τα οποία όµως έχουν µεγαλύτερο ύψος (5 

cm) και γεµίζονται πλήρως µε 200 g περίπου ενεργό άνθρακα µέχρι το ύψος των 4.5 cm. 

Στα δοχεία αυτά χρησιµοποιούνται "µεταλλικά πλέγµατα", "δακτύλιοι συγκράτησης", 

"αυτοκόλλητες ταινίες βινυλίου", αλλά όχι "προστατευτικό µαλακό υλικό πλήρωσης - 
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συµπλήρωσης" (βλ. και παράγραφο 3.2.1). Προκαταρκτικά πειράµατα βαθµονόµησης σε 

θάλαµο Ραδονίου 20 m
3
, έδειξαν ότι ο συντελεστής βαθµονόµησης που προκύπτει είναι 

έως 1.6 φορές καλύτερος από τον συντελεστή βαθµονόµησης του µεταλλικού δοχείου 

Μ11. Για τα πειράµατα βαθµονόµησης χρησιµοποιήθηκε ενεργός άνθρακας στη µορφή 

"τριµµένης καρύδας", τύπου KE µε διαστάσεις κόκκου 18 x 16 mesh (δηλαδή µε 

διάµετρο κόκκων µεταξύ περίπου 1.0 και 1.2 mm) του κατασκευαστή Barneby Cheney. 

Ο τύπος των µεταλλικών δοχείων που διερεύνησε για χρήση ο George (1984), έτυχε να 

ταυτίζεται ακριβώς µε ικανό αριθµό δοχείων (περίπου 10) που εντοπίσθηκαν εντελώς 

τυχαία για τα αναγκαία πειράµατα που έπρεπε να γίνουν στα πλαίσια της παρούσης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας. Τα µεταλλικά αυτά δοχεία δεν είναι άλλα από αυτά που 

χρησιµοποιούνται από ορισµένες καπνοβιοµηχανίες για τη λιανική πώληση καπνού 

πίπας. Κενά, τέτοια δοχεία µας διέθεσε ευγενικά ο Γεωργιάδης (2006). Για λόγους 

οικονοµίας χρόνου αλλά και χρηµάτων επιλέχθηκε να µην κατασκευασθούν για τα 

δοχεία αυτά "µεταλλικά πλέγµατα", "δακτύλιοι συγκράτησης", και "προστατευτικό 

µαλακό υλικό πλήρωσης - συµπλήρωσης" (βλ. και παράγραφο 3.2.1). Η πλήρωση των 

δοχείων αυτών µε ενεργό άνθρακα, γίνεται "µέχρι επάνω". Το ∆ιάγραµµα 4.1 

παρουσιάζει ένα σκαρίφηµα του πλήρους δοχείου. Η φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.2 

παρουσιάζει το µεταλλικό δοχείο µε το κάλυµµά του. Η φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 

4.3, παρουσιάζει τα µέρη του µεταλλικού δοχείου ως "δοχείο" και "κάλυµµα". 

∆ιακρίνεται στην εσωτερική γωνία του καλύµµατος λεπτό υπόλευκο ελαστικό 

παρέµβυσµα που στεγανοποιεί κατά το δυνατόν το δοχείο, µετά το βίδωµα του 

καλύµµατος. Η φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.4, παρουσιάζει το µεταλλικό δοχείο 

γεµάτο µε ενεργό άνθρακα "µέχρι επάνω". 

β) για τον ενεργό άνθρακα: 

Κατ'αρχήν παρατηρείται από τα όσα γράφονται από τον George (1984) και τον Gray 

(1987), ότι γενικά δεν υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές διαστάσεων κόκκου ή 

τύπων ενεργού άνθρακα. Εποµένως προκύπτει το συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά του 

όποιου τύπου ενεργού άνθρακα χρησιµοποιείται είναι θέµα εύρεσης του αντίστοιχου 

συντελεστή βαθµονόµησης (CF), µε τρόπο παρόµοιο µε αυτό που περιγράφεται στο 3
ο
 

Κεφάλαιο. Στην ευρωπαϊκή αγορά διατίθενται χηµικά καθαρός ενεργός άνθρακας σε 

διάφορες τυποποιηµένες διαστάσεις κόκκων, κυρίως από την γερµανική εταιρεία Merck 

(βλ. και http://www2.merck-chemicals.com/fcatalog/Marketing/splashpage.jsp), η οποία 
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αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα. Η προµήθεια χηµικά καθαρού ενεργού άνθρακα, η 

οποία συνεπάγεται επένδυση χρόνου αλλά και χρηµάτων, δεν φαίνεται να είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τους σκοπούς της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Ο λόγος είναι 

ότι το προσροφούµενο Ραδόνιο, ως ευγενές αέριο, δεν πρόκειται να αντιδράσει µε 

οποιοδήποτε "ξένο" συστατικό του ενεργού άνθρακα. Με τα παραπάνω ως δεδοµένα, 

αποφασίσθηκε να χρησιµοποιηθεί "χύµα" ενεργός άνθρακας σαν εκείνον που 

χρησιµοποιείται π.χ. για τα φίλτρα καθαρισµού των ενυδρείων και υπάρχει άµεσα 

διαθέσιµος στην αγορά, σε χαµηλό κόστος από κεντρικούς προµηθευτές χονδρικής 

χηµικών υλικών [βλ. και Καλογερόπουλος (2006) και Ρουµπουλάκης (2006)]. Η αγορά 

του "χύµα" ενεργού άνθρακα έγινε τελικά από τον προµηθευτή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. (βλ. και http://www.kalogeropoulos-chemicals.gr/greek/index.htm). 

Τιµολόγιο του προµηθευτή αυτού για ενεργό άνθρακα παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 

4.5. Το ∆ιάγραµµα 4.6 παρουσιάζει εικόνα του υπόψιν ενεργού άνθρακα, πάνω σε 

χιλιοστοµετρικό χαρτί προκειµένου να υπάρχει µία κατ'αρχήν πληροφορία για τις 

διαστάσεις και τη µορφή του κόκκου του. Παρατηρείται ότι η µορφή του κόκκου, 

προσοµοιάζει στο σχήµα την µεσαίου µεγέθους ζαχαροπλαστική "τρούφα" σοκολάτας. � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  � � � �
Το ΕΠΤ-ΕΜΠ, σε ό,τι αφορά τη µέτρηση φωτονιακών πυρηνικών ακτινοβολιών 

διαθέτει πληθώρα ανιχνευτών. Συγκεκριµένα αναφέρονται: 

α) για εργαστηριακές φασµατοσκοπικές µετρήσεις υψηλής διακριτικής ικανότητας 

διατίθενται τουλάχιστον πέντε ανιχνευτές ηµιαγωγών (Ge) διαφόρων τύπων µε 

κατάλληλες θωρακίσεις και µε τα αντίστοιχα πυρηνικά ηλεκτρονικά, η περιγραφή των 

οποίων ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Ενας από 

αυτούς τους ανιχνευτές είναι κατάλληλα φορητός, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται 

για φασµατοσκοπικές µετρήσεις και εκτός Εργαστηρίου. 

β) για εργαστηριακές φασµατοσκοπικές µετρήσεις χαµηλότερης διακριτικής ικανότητας 

διατίθενται τουλάχιστον ένας κυλινδρικός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου διαστάσεων 3 

x 3", µε κατάλληλη θωράκιση και µε τα αντίστοιχα πυρηνικά ηλεκτρονικά και 

υπολογιστή. Φωτογραφία της υπόψιν διατάξεως, διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.7. Ο 

ανιχνευτής στο εσωτερικό της θωράκισής του από µόλυβδο διακρίνεται στις 

φωτογραφίες του ∆ιαγράµµατος 4.8. Το πάχος της θωράκισης είναι περίπου 2". 
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γ) για εργαστηριακές µετρήσεις χωρίς φασµατοσκοπική δυνατότητα διατίθενται κυρίως 

δύο φορητοί κυλινδρικοί ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου διαστάσεων 2 x 2" (περίπου 5 x 

5 cm). Πρόκειται για τoυς ακόλουθους: 

- τύπος 489-120 µε σειριακό αριθµό 18, της εταιρείας κατασκευής VICTOREEN 

[φωτογραφία ∆ιαγράµµατος 4.9), βλ. και Elimpex Medizintechnik (2006), και 

Cardinal Health (2006)], συνδεδεµένος µε µονάδα καταγραφής γεγονότων τύπου 

190-SI µε σειριακό αριθµό 226, επίσης της εταιρείας κατασκευής VICTOREEN 

[φωτογραφία ∆ιαγράµµατος 4.10, βλ. και Victoreen Inc. (1996)] – βλ. και 

http://www.elimpex.com/companies/victoreen/indexv.htm, και 

- τύπος SG-2R/CODE: 75861 µε σειριακό αριθµό 0061, της εταιρείας κατασκευής 

CANBERRA – EURISYS (φωτογραφία ∆ιαγράµµατος 4.11), συνδεδεµένος µε 

µονάδα καταγραφής γεγονότων τύπου RADIAGEM 2000/CODE: 76687 µε σειριακό 

αριθµό 0160, επίσης της εταιρείας κατασκευής CANBERRA – EURISYS 

(φωτογραφία ∆ιαγράµµατος 4.12) – βλ και http://www.canberra.com. 

Οι ανιχνευτές (α) παρότι διαθέσιµοι και κατάλληλοι για τις µετρήσεις που αφορούν στα 

µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα, λόγω του υψηλού κόστους κτήσης / χρήσης και 

των σχετικά πολύπλοκων και οπωσδήποτε πολύ ακριβών πυρηνικών ηλεκτρονικών τους, 

δεν επιλέχθηκαν προς χρήση στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας, 

δεδοµένου µάλιστα ότι όπως φαίνεται διατίθενται και άλλες τεχνικές λύσεις. 

Οι ανιχνευτές (β) που είναι επίσης κατάλληλοι για τις υπόψιν µετρήσεις –και οι οποίοι 

µάλιστα προσοµοιάζουν προς τους ανιχνευτές που χρησιµοποιεί η υπηρεσία EPA – US, 

δεν επιλέχθηκαν προς χρήση στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας, διότι 

όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες των σχετικών ∆ιαγραµµάτων 4.7 και 4.8, είναι ήδη 

δεσµευµένοι σε συγκρότηση που εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. ∆ιακρίνεται µάλιστα 

καθαρά, ότι η θωράκισή τους δεν επιτρέπει να τοποθετηθούν πάνω στους ανιχνευτές 

προς µέτρηση τα µεταλλικά δοχεία που έχουν ήδη επιλεγεί, διότι η γεωµετρία της δεν 

επιτρέπει την πλήρη κάλυψή τους από όλες τις όψεις. Σχετικά µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει και τις φωτογραφίες του ∆ιαγράµµατος 4.13. 

Οι ανιχνευτές (γ) παρόλο που δεν έχουν φασµατοσκοπικές δυνατότητες και παρόλο που 

ενδεχόµενα παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό απόδοσης λόγω µικρότερων διαστάσεων (2 

x 2") από τους ανιχνευτές (β) ή τους αντίστοιχους ανιχνευτές της υπηρεσίας EPA-US (3 
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x 3"), συγκεντρώνουν ορισµένα πλεονεκτήµατα που δεν µπορούν να αγνοηθούν, ως 

εξής: 

- είναι φορητοί 

- δεν κοστίζουν πολλά χρήµατα 

- δεν είναι δεσµευµένοι σε άλλου είδους διαδικασίες στο Εργαστήριο, και τέλος 

- µπορούν να προσαρµοσθούν εύκολα σε διαθέσιµες ελεύθερες θωρακίσεις 

Λαµβάνοντας υπόψιν, τα παραπάνω πλεονεκτήµατα κρίθηκε ότι οι ανιχνευτές (γ) 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατ'αρχήν για τις µετρήσεις µεταλλικών δοχείων µε 

ενεργό άνθρακα.  

Σε ό,τι αφορά στα πυρηνικά ηλεκτρονικά των ανιχνευτών µπορεί να σηµειωθεί ότι 

καταγράφονται στους αντίστοιχους καταµετρητές φωτόνια όλων των ενεργειών σε µία 

περιοχή που γενικά στις ενέργειες > 60 eV. Στην περιοχή των ενεργειών αυτών 

συµπεριλαµβάνονται και τα φωτόνια του ισοτόπου 
40
Κ, στα 1461 keV. Ετσι η µέτρηση 

που γίνεται µε αυτούς τους ανιχνευτές, είναι τύπου "ολική –γ" και δεν λαµβάνεται 

κάποιου είδους φάσµα. ∆υστυχώς δεν υπάρχει τρόπος ρύθµισης του ενεργειακού 

διαστήµατος ανίχνευσης σε επιθυµητά όρια πράγµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση των 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, όπως αυτά έχουν επιλεγεί και περιγραφθεί 

πιοπάνω, µε αυτούς τους ανιχνευτές περιλαµβάνει οπωσδήποτε και τα φωτόνια από το 

40
Κ.  

Για τους επιλεχθέντες ανιχνευτές (γ) και προκειµένου για τη µείωση του υποστρώµατος 

απαιτήθηκε να διαµορφωθεί κατάλληλη θωράκιση. Οι διαθέσιµες ελεύθερες ανιχνευτών 

θωρακίσεις στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, ήταν δύο τύπων: 

(1) ∆ύο ηµι-σταθερές βαρείς µολύβδινες κυλινδρικές θωρακίσεις σαν εκείνη των 

ανιχνευτών (β), (βλ. και τα ∆ιαγράµµατα 4.7, 4.8 και 4.13), όπως φαίνεται στη 

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.14. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κάποια από 

αυτές τις θωρακίσεις για τις µετρήσεις των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό 

άνθρακα, µε τους ανιχνευτές (γ) απαιτείται µηχανουργική διαµόρφωσή τους ώστε να 

χωρέσουν τα µεταλλικά δοχεία που έχουν ήδη επιλεγεί. Το προφανές βάρος των 

θωρακίσεων αυτών εµποδίζει τόσο την µετακίνησή τους (απαιτείται για αυτήν µικρό 

χειροκίνητο "κλάρκ") προς οποιοδήποτε µηχανουργείο, αλλά και την ίδια την 
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κατεργασία τους. Επιπλέον το βάρος αυτό αναιρεί την φορητότητα των ανιχνευτών 

(γ). Ετσι η διαµόρφωση και χρήση αυτών των θωρακίσεων δεν προκρίθηκε στα 

πλαίσια της παρούσης έρευνας. 

(2) Μία µολύβδινη θωράκιση τύπου λυόµενου κυλινδρικού πύργου αποτελούµενη από 

φορητούς µολύβδινους δακτυλίους, οι οποίοι τοποθετούµενοι "ο ένας πάνω στον 

άλλο", µπορούν να αποµονώσουν έναν από τους ανιχνευτές (γ) και το όποιο δείγµα 

προς µέτρηση από το γειτονικό περιβάλλον . Η θωράκιση αυτή χωρίς να είναι πολύ 

ελαφρύτερη και πολύ πιο αδύνατη (µικρότερου δηλ. πάχους) από τις θωρακίσεις 

τύπου (1), διατηρεί τη φορητότητά της, διότι ο πύργος µπορεί να διαλύεται στο 

Εργαστήριο και να επανασυγκροτείται στον τόπο µέτρησης και αντίθετα. Επιπλέον 

µηχανουργικές διαµορφώσεις και τροποποιήσεις ώστε η θωράκιση να δέχεται τα 

µεταλλικά δοχεία που έχουν επιλεγεί στο εσωτερικό της, δεν χρειάζονται να γίνουν 

στο σύνολο του υλικού της αλλά µόνο σε ορισµένους από τους επιµέρους 

δακτυλίους. Εποµένως η διαµόρφωση και χρήση της θωράκισης αυτής προκρίθηκε 

στα πλαίσια της παρούσης έρευνας. 

4.2.3 ∆ιαµόρφωση θωράκισης  

Η θωράκιση (2) τύπου λυόµενου κυλινδρικού πύργου αποτελούµενη από φορητούς 

µολύβδινους δακτυλίους, όπως βρέθηκε διαθέσιµη και προκρίθηκε για χρήση στα 

πλαίσια της παρούσης έρευνας, δεν διέθετε κατάλληλο πυθµένα. Κατασκευάσθηκε σε 

µηχανουργείο ατσάλινος πυθµένας σε δύο τεµάχια. Το τεµάχιο "βάση πυθµένα" βάρους 

8.8 kg, (βλ. και σκαρίφηµα του ∆ιαγράµµατος 4.15 και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 

4.16), και το τεµάχιο "άνω πυθµένας" βάρους 8.8 kg (βλ. και σκαρίφηµα του 

∆ιαγράµµατος 4.17 και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.18). Το τεµάχιο "άνω 

πυθµένας" τοποθετείται κατά τη συγκρότηση της θωράκισης, πάνω στο τεµάχιο "βάση 

πυθµένα" µε τη βοήθεια ήδη χαραγµένης οδηγού υποδοχής ("πατούρα"). Στην ανώτερη 

επιφάνεια του "άνω πυθµένα", κατασκευάσθηκαν υποδοχές µικρού βάθους, 

προκειµένου, η θωράκιση να υποδέχεται σταθερά, τόσο τα µεταλλικά δοχεία που έχουν 

επιλεγεί, άλλα µεταλλικά δοχεία, ίδιας διαµέτρου και µικρότερου ύψους αλλά και το 

δοχείο που στο ΕΠΤ-ΕΜΠ ονοµάζεται "γεωµετρία 2" είναι από πλαστικό και έχει ύψος 

~70 mm, διάµετρο ~70 mm και όγκο 280 cm
3
 (βλ. αντίστοιχα τις φωτογραφίες των 

∆ιαγραµµάτων 4.19, 4.20 και 4.21). Οταν το οποιοδήποτε δοχείο είναι στη θέση του 

στον "άνω πυθµένα" γύρω του τοποθετείται ο φορητός δακτύλιος "Α" βάρους 4.4 kg, µε 
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τη βοήθεια ήδη χαραγµένης οδηγού υποδοχής ("πατούρας"), όπως φαίνεται στις 

φωτογραφίες των ∆ιαγραµµάτων 4.22, 4.23 και 4.24. Ο φορητός δακτύλιος "Α", είναι 

ένας από τους διαθέσιµους µολύβδινους φορητούς δακτυλίους της θωράκισης, ο οποίος 

τροποποιήθηκε στο µηχανουργείο, ώστε η εσωτερική του διάµετρος να χωρά τα 

µεταλλικά δοχεία που έχουν επιλεγεί. Σκαρίφηµα και φωτογραφία του φορητού 

δακτυλίου "Α" διακρίνονται στα ∆ιαγράµµατα 4.25 και 4.26. Οταν το οποιοδήποτε 

δοχείο είναι στη θέση του στον "άνω πυθµένα", πάνω από τον δακτύλιο "Α" 

τοποθετείται ο φορητός δακτύλιος "Β" βάρους 3.6 kg, µε τη βοήθεια ήδη χαραγµένης 

οδηγού υποδοχής ("πατούρα"), όπως φαίνεται στις φωτογραφίες των ∆ιαγραµµάτων 

4.27, 4.28 και 4.29. Ο φορητός δακτύλιος "B", είναι ένας από τους διαθέσιµους 

µολύβδινους φορητούς δακτυλίους της θωράκισης, ο οποίος τροποποιήθηκε στο 

µηχανουργείο, ώστε η εσωτερική του διάµετρος να χωρά τα µεταλλικά δοχεία που έχουν 

επιλεγεί. Σκαρίφηµα και φωτογραφία του φορητού δακτυλίου "Β" διακρίνονται στα 

∆ιαγράµµατα 4.30 και 4.31. Πάνω από τον δακτύλιο "Β" τοποθετούνται "ο ένας πάνω 

στον άλλο" τέσσερις (4) φορητοί δακτύλιοι "C" τυπικού βάρους περί τα 5.0 kg, µε τη 

βοήθεια ήδη χαραγµένων οδηγών υποδοχής ("πατούρες"), όπως φαίνεται στην 

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.32. Ο φορητός δακτύλιος "C", είναι ένας από τους 

διαθέσιµους µολύβδινους φορητούς δακτυλίους της θωράκισης. Σκαρίφηµα και 

φωτογραφία του φορητού δακτυλίου "C" διακρίνονται στα ∆ιαγράµµατα 4.33 και 4.34. 

Πάνω από τους δακτυλίους "C" τοποθετείται µολύβδινο κάλυµµα βάρους 3.6 kg, µε τη 

βοήθεια ήδη χαραγµένης οδηγού υποδοχής ("πατούρα"). Το κάλυµµα διαθέτει άνοιγµα 

που επιτρέπει την είσοδο των ανιχνευτών (γ) όπως φαίνεται στη φωτογραφία του 

∆ιαγράµµατος 4.35. Σκαρίφηµα και φωτογραφίες του καλύµµατος διακρίνονται στα 

∆ιαγράµµατα 4.36 και 4.37. Ο φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου της 

κατασκευάστριας εταιρείας VICTOREEN, διακρίνεται ως σύνολο στην φωτογραφία του 

∆ιαγράµµατος 4.38 και τοποθετηµένος στην θέση του επί του δείγµατος εντός της 

θωράκισης στη φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.39. Ο φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου 

Νατρίου της κατασκευάστριας εταιρείας CANBERRA - EURISYS, διακρίνεται ως 

σύνολο στην φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.40 και τοποθετηµένος στην θέση του επί 

του δείγµατος εντός της θωράκισης στη φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.41. Το 

συνολικό βάρος της λυόµενης θωράκισης ανέρχεται σε 49.5 kg. 
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4.2.4 Θάλαµοι Ραδονίου  

To ΕΠΤ-ΕΜΠ διαθέτει δύο θαλάµους Ραδονίου κατάλληλους για την έκθεση 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα (αλλά και άλλων παθητικών και ενεργητικών 

συσκευών) προκειµένου να βαθµονοµηθούν. Τα γενικά χαρακτηριστικά των θαλάµων 

έχουν ως εξής: 

- ΘΑΛΑΜΟΣ "Α": Ογκος 1.9 m
3
, Υψος 1.56 m, Πλάτος 1.00 m, Βάθος 1.19 m, από 

φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 2 και 3 mm, αεροστεγής (βλ. και όψη στο 

∆ιάγραµµα 4.42) 

- ΘΑΛΑΜΟΣ "Β": Ογκος 8.5 m
3
 Υψος 1.95 m, Πλάτος 1.75 m, Βάθος 2.50 m, από 

φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 2 και 3 mm, αεροστεγής (βλ. και όψη στο 

∆ιάγραµµα 4.43) 

Ο όγκος των θαλάµων δεν είναι αρκετά µεγάλος, ώστε να έχουν εγκατασταθεί 

κατάλληλοι µηχανισµοί θυρών που να επιτρέπουν την είσοδο – έξοδο ανθρώπων χωρίς 

να αλλοιώνονται η συγκέντρωση Ραδονίου και γενικά οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο 

εσωτερικό τους. Οι θάλαµοι αυτοί έχουν τον ακόλουθο εξοπλισµό και δυνατότητες [βλ. 

και Κατσανεβάκης (1995), επίσης και Παπαδάκος (2001)]:  

- διατίθενται κατάλληλες πηγές Ραδίου-226 (
226

Ra), που χρησιµοποιούνται για να 

παρέχουν στους θαλάµους Ραδόνιο, µε το οποίο επιτυγχάνονται επιθυµητές 

συγκεντρώσεις στον περικλειόµενο εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα: � � � � � � � � � � 	 
 	 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � 	  	 � � � � �  � � � � � � � � ! � � � � � � � " � � � � � � � � � #  
Η συγκέντρωση του Ραδονίου στους θαλάµους µετράται συνεχώς µε ενεργητικές 

τεχνικές. Τα σχετικά αποτελέσµατα των µετρήσεων καταχωρούνται αν χρειάζεται σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

- υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και συνεχούς µέτρησης των περιβαλλοντικών 

συνθηκών των θαλάµων και κυρίως της σχετικής υγρασίας στα επίπεδα από 10 έως 

και 90%, και της θερµοκρασίας στα επίπεδα από 10
o
 έως και 40

ο
 C. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα των µετρήσεων καταχωρούνται αν χρειάζεται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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- υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και συνεχούς µέτρησης της συγκέντρωσης των 

θυγατρικών του Ραδονίου στον εσωτερικό αέρα των θαλάµων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται τιµές του λεγόµενου συντελεστή ισορροπίας (equilibrium factor) 

στην περιοχή από 0.2 (ισοδύναµα: πολύ χαµηλή συγκέντρωση θυγατρικών σε σχέση 

µε την επικρατούσα συγκέντρωση του Ραδονίου) έως και 0.8 (ισοδύναµα: 

συγκέντρωση θυγατρικών σχεδόν ίση µε την επικρατούσα συγκέντρωση του 

Ραδονίου) O τρόπος που µετράται ή υπολογίζεται αυτός ο συντελεστής δεν 

εντάσσεται στο περιεχόµενο της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα των µετρήσεων καταχωρούνται αν χρειάζεται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4.2.5 Ρύθµιση της συγκέντρωσης Ραδονίου σε θάλαµο Ραδονίου 

Οι περισσότεροι θάλαµοι Ραδονίου στα διάφορα Πανεπιστηµιακά ή άλλα Εργαστήρια 

ανά τον κόσµο έχουν τις εξής κύριες ιδιότητες: 

- Είναι κατά κανόνα µεγάλου όγκου, έχουν δηλαδή τις διαστάσεις µικρού δωµατίου. 

- ∆εν είναι αεροστεγείς και παρουσιάζουν µεγάλες συναλλαγές ατµόσφαιρας µε το 

περιβάλλον, οι οποίες µετρώνται µε το µέγεθος "ρυθµός ανανέωσης του αέρα" 

(σε h
-1
). 

- Επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο του προσωπικού σε αυτούς µέσω καταλλήλων 

µηχανισµών διπλών θυρών (air locks). 

Το πρακτικό αποτέλεσµα αυτών των ιδιοτήτων είναι ότι µία συγκέντρωση Ραδονίου 

στους θαλάµους αυτούς, εκτός από την αναπόφευκτη ραδιενεργό αποµείωση, µειώνεται 

και λόγω των διαρροών και της ανθρώπινης (εργαστηριακής) δραστηριότητας (είσοδος – 

έξοδος). Προκειµένου λοιπόν η συγκέντρωση Ραδονίου σε ένα τέτοιο θάλαµο να 

διατηρείται κατά µέσο όρο σταθερή, απαιτούνται κατά διαστήµατα µεταγγίσεις 

Ραδονίου σε αυτόν από κατάλληλα διαµορφωµένους µηχανισµούς µε πηγές Ραδίου-226. 

Παράδειγµα τέτοιας καταστάσεως µε διαρροές και ακολουθίες µεταγγίσεων είναι ο 

θάλαµος, στον οποίο έκανε τα αρχικά του πειράµατα µε τον ενεργό άνθρακα, ο George 

(1984). Παρατηρείται π.χ. στο ∆ιάγραµµα 2.4 ότι για χρόνο � �  = 76 h, η µέση 
συγκέντρωση Ραδονίου στο θάλαµο εκείνον ήταν 30 pCiL

-1
 (~1100 Bqm

-3
) ενώ 

διαπιστώνεται µία οµαλή κύµανση από 15 έως 50 pCiL
-1
 (δηλ. περίπου από 500 έως 

1900 Bqm
-3
). Επίσης στο ίδιο ∆ιάγραµµα για χρόνο � �  = 50 h, η µέση συγκέντρωση 
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Ραδονίου στο θάλαµο εκείνον ήταν 27 pCiL
-1
 (~1000 Bqm

-3
) ενώ διαπιστώνεται µία 

οµαλή κύµανση από 15 έως 55 pCiL
-1
 (δηλ. περίπου από 500 έως 2000 Bqm

-3
). 

Από την άλλη πλευρά οι θάλαµοι Ραδονίου του ΕΠΤ-ΕΜΠ, έχουν τις εξής κύριες 

ιδιότητες: 

- Εχουν σχετικά µικρό όγκο. 

- Είναι αεροστεγείς. 

- ∆εν επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο του προσωπικού σε αυτούς.  

Το πρακτικό αποτέλεσµα αυτών των ιδιοτήτων είναι ότι µία συγκέντρωση Ραδονίου 

στους θαλάµους αυτούς, εκτός από την αναπόφευκτη ραδιενεργό αποµείωση, δεν 

µειώνεται λόγω διαρροών ή άλλων δραστηριοτήτων. ∆εν απαιτούνται εποµένως κατά 

διαστήµατα µεταγγίσεις Ραδονίου προκειµένου η συγκέντρωση Ραδονίου σε ένα τέτοιο 

θάλαµο να διατηρείται κατά µέσο όρο σταθερή, για χρονικά διαστήµατα Ts από 0 έως 

π.χ. 100 h. Για να γίνει κατανοητό το γιατί, θα εξετασθεί το σενάριο όπου Ts = ένας 

χρόνος ηµιζωής Ραδονίου, δηλ. περίπου 92 h. Στη διάρκεια ενός χρόνου ηµιζωής 

Ραδονίου, είναι φανερό (σχέση 4.3), ότι η συγκέντρωση του Ραδονίου σε έναν 

αεροστεγή θάλαµο, θα µειωθεί κατά 50%. Η µείωση θα γίνει εξαιρετικά οµαλά 

(εκθετική καµπύλη µικρής αρνητικής κλίσης), χωρίς να υπάρχει κανενός είδους µεγάλη 

διακύµανση λόγω διαρροών προς το περιβάλλον, ή λόγω άλλων αιτίων. Επιπλέον η 

µείωση από 100% στο 50% είναι ως µεταβολή τιµής συγκέντρωσης σαφώς µικρότερη 

από τις µεταβολές τιµών συγκέντρωσης, που παρατηρούνται π.χ. στο θάλαµο που 

λειτουργεί κατά το ∆ιάγραµµα 2.4 και οι οποίες φθάνουν στο 400%, και είναι µάλιστα 

περιοδικά επαναλαµβανόµενες.  

Υπό αυτό το πρίσµα και πέρα από το µειονέκτηµα ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος - έξοδος 

εργαστηριακού προσωπικού, η λειτουργία των θαλάµων Ραδονίου του ΕΠΤ-ΕΜΠ, 

φαίνεται να είναι απλούστερη από µετρολογική άποψη σε ό,τι αφορά τη ρύθµιση της 

συγκέντρωσης Ραδονίου στο εσωτερικό τους απαλλαγµένη από τυχαία σφάλµατα, διότι 

υπάρχει µία σαφής παθητικότητα στη ρύθµιση. Η µόνη τεχνική λεπτοµέρεια που πρέπει 

να ρυθµίζεται στους θαλάµους αυτούς είναι η ρύθµιση της αρχικής συγκέντρωσης 

Ραδονίου. 
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4.2.6 Πηγές Ραδονίου  

Το ΕΠΤ-ΕΜΠ διαθέτει, όπως ήδη σηµειώθηκε, κατάλληλες πηγές Ραδίου-226 (
226

Ra), 

που χρησιµοποιούνται για να παρέχουν στους θαλάµους Ραδόνιο, µε το οποίο 

επιτυγχάνονται επιθυµητές συγκεντρώσεις στον περικλειόµενο εσωτερικό ατµοσφαιρικό 

αέρα. Οι πηγές αυτές είναι δύο (2) και προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές 

ως εξής: 

- πρότυπη πιστοποιηµένη πηγή "1": Τύπος RF200, του κατασκευαστή οίκου Czech 

Metrology Institute, της Τσεχίας, ονοµαστικής ραδιενέργειας Ραδίου – 226 274.3 

kBq.  

- πρότυπη πιστοποιηµένη πηγή "2": Τύπος 2000-100, σειράς 200Α, του κατασκευαστή 

οίκου Pylon Electronics Inc., του Καναδά, ονοµαστικής ραδιενέργειας Ραδίου-226 

102.8 kBq.  

Τόσο η πηγή "1" όσο και η πηγή "2" έχουν τη ιδιότητα ότι πρακτικά το 100% του 

Ραδονίου που παράγεται απελευθερώνεται προς την ελεύθερη ατµόσφαιρα από το 

κρυσταλλικό στερεό που περιέχει το Ράδιο – 226. Η ιδιότητα αυτή (µε µονάδες 

ποσοστού) έχει επικρατήσει να ονοµάζεται στα αγγλικά "emanation power" και µπορεί 

να παίρνει τιµές από 0 έως 100%. 

Στο ∆ιάγραµµα 4.44 παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό για την ραδιενέργεια της 

πηγής "1". Στο ∆ιάγραµµα 4.45 παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό για τη 

ραδιενέργεια της πηγής "2". 

Προκειµένου οι πηγές "1" και "2" να συνεργάζονται λειτουργικά, µε τρόπο που θα 

περιγραφεί στο επόµενο 5
ο
 Κεφάλαιο, µε τους θαλάµους Ραδονίου "Α" και "Β", πρέπει 

να τοποθετούνται σε κυλινδρικά δοχεία µικρού όγκου,  

Vδοχείου << Vθαλάµου 

τα οποία να µπορούν να επικοινωνούν µε τους θαλάµους αυτούς µε τη βοήθεια 

σωληνώσεων κατάλληλης διαµέτρου (8 – 20 mm). Η πηγή "1" είναι τοποθετηµένη σε 

τέτοιο δοχείο (στο εξής: δοχείο "1") εκ κατασκευής. Μηχανολογικό σχέδιο του δοχείου 

"1" παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.46. Φωτογραφική απεικόνιση του δοχείου "1", 

όπως είναι αυτό τοποθετηµένο πλησίον των θαλάµων Ραδονίου "Α" και "Β" στο ΕΠΤ-

ΕΜΠ παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.47. Η πηγή "2", φυλλάδιο προδιαγραφών της 
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οποίας διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.48, δεν διαθέτει τέτοιο δοχείο (στο εξής: δοχείο 

"2") εκ κατασκευής. Ετσι, όταν παρουσιάσθηκε η σχετική ανάγκη (δεκαετία του '90), 

πραγµατοποιήθηκε η σχετική κατασκευή, η οποία παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.49. 

∆ιαπραγµάτευση σχετικά µε την υπόψιν κατασκευή γίνεται στον Κατσανεβάκης (1995).  

Επιπλέον, προκειµένου οι πηγές "1" και "2" να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

βαθµονοµηµένων ποσοτήτων Ραδονίου, πρέπει να περάσουν από την διαδικασία 

µηδενισµού. Με τον όρο µηδενισµός εννοείται η πλήρης αποµάκρυνση όποιας 

ποσότητας Ραδονίου υπάρχει στα αντίστοιχα κυλινδρικά δοχεία "1" και "2". Ο τρόπος 

που γίνεται ο µηδενισµός είναι στην ουσία πλήρης εξαερισµός (degassing) του δοχείου 

"1" ή του δοχείου "2" µε την παροχή ρεύµατος καθαρού ατµοσφαιρικού αέρα µε µέθοδο 

που θα περιγραφθεί στο επόµενο 5
ο
 Κεφάλαιο. Τη χρονική στιγµή ακριβώς που 

θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί ο µηδενισµός, αρχίζει η λεγόµενη παραγωγή Ραδονίου. 

Η χρονική στιγµή αυτή θεωρείται ότι είναι η χρονική στιγµή "0". 

Εστω τώρα πηγή, µε τεχνικά χαρακτηριστικά όπως των πηγών "1" και "2" (δηλ. µε 

emanation power 100%), η οποία αµέσως µετά τον µηδενισµό βρίσκεται στην χρονική 

στιγµή "0". Από το χρονικό σηµείο αυτό και µετά, αρχίζει στο δοχείο της πηγής να 

παράγεται Ραδόνιο, η ραδιενέργεια του οποίου είναι συνάρτηση του χρόνου T (min), ως 

εξής: 

( ) (1 )T

oA t A e λ−= −          (4.1) 

όπου; 

Α είναι η ραδιενέργεια του παραγόµενου Ραδονίου σε Bq 

Ao είναι η ραδιενέργεια του περιεχόµενου Ραδίου-226 της πηγής, και 

λ είναι η σταθερά διασπάσεως του Ραδονίου σε min
-1
 (λ = 1.26 x 10

-4
 min

-1
) 

Η µέγιστη ραδιενέργεια Ραδονίου, η οποία µπορεί να παραχθεί από την πηγή είναι:  

Αmax = Ao 

Ο χρόνος που χρειάζεται για την παραγωγή της µέγιστης ραδιενέργειας Ραδονίου 

υπολογίζεται από την αντίστοιχη επίλυση της σχέσης 4.1 σε T ≈ 21 ηµέρες. 
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4.2.7 Μετάγγιση Ραδονίου σε θάλαµο Ραδονίου 

Γίνεται κατανοητό, ότι παρακολουθώντας τον χρόνο T, είναι δυνατόν να µεταγγίσουµε 

από το δοχείο της πηγής σε έναν –κατά τα άλλα αεροστεγή και αποµονωµένο από το 

λοιπό περιβάλλον- θάλαµο Ραδονίου όγκου V (m
3
), όσο Ραδόνιο έχει σχηµατισθεί στο 

δοχείο της πηγής στο διάστηµα από τη χρονική στιγµή "0" έως τη χρονική στιγµή "T". Η 

µετάγγιση αυτή γίνεται µε τη βοήθεια σωληνώσεων και αντλιών αερίου, µε τρόπο που 

θα περιγραφεί στο επόµενο 5
ο
 Κεφάλαιο. Αν θεωρηθεί ότι µε τη µέθοδο που 

ακολουθείται η µετάγγιση είναι πλήρης, τότε µέσα στο θάλαµο Ραδονίου θα 

δηµιουργηθεί συγκέντρωση Ραδονίου Rno (Bqm
-3
) ίση µε: 

( ) /oRn A T V=          (4.2) 

Ετσι αν ορισθεί µία νέα αρχή των χρόνων που να ταυτίζεται µε τη χρονική στιγµή λήξης 

της µετάγγισης του Ραδονίου από το δοχείο της πηγής σε θάλαµο Ραδονίου, τότε η 

συγκέντρωση του Ραδονίου στον θάλαµο Rn' (Bqm
-3
) µεταβάλλεται µε την πάροδο 

χρόνου t µε βάση τον απλό εκθετικό νόµο ραδιενεργού αποµείωσης: 

' t

oRn Rn e λ−=           (4.3) 

Εστω τώρα ότι ο συνολικός χρόνος που παρήρθε από τη λήξη της µετάγγισης έως το 

άνοιγµα του θαλάµου στο ελεύθερο περιβάλλον ή την µε άλλο τρόπο αλλοίωση της 

συγκέντρωσης Ραδονίου σε αυτόν (π.χ. µε βίαιο εξαερισµό) είναι Ts (min). Τότε η µέση 

συγκέντρωση Ραδονίου στο θάλαµο το χρονικό διάστηµα Ts υπολογίζεται προφανώς από 

την εξίσωση: 

0

sT

t

o

s

tRn e

Rn
T

λ−

=
∫

         (4.4) 

4.2.8 Επιλογή πηγής και θαλάµου 

Στην επιλογή του συνδυασµού πηγής και θαλάµου που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στα 

πλαίσια πειραµάτων βαθµονόµησης µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα στο ΕΠΤ-

ΕΜΠ, γίνεται αντιληπτό από τα προηγούµενα, ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν: 

- η συγκέντρωση Ραδονίου στην οποία πρέπει να γίνει η βαθµονόµηση, και 

- ο απαιτούµενος για τη βαθµονόµηση χρόνος 
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Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση Ραδονίου, ούτε ο George (1984) ούτε ο Gray (1987) 

δίνουν κάποια συγκεκριµένα στοιχεία. Παρόλαυτά, µε βάση το ∆ιάγραµµα 2.4 όπως 

αυτό προέκυψε από µία σειρά πειραµάτων του George (1984), συνάγεται ότι µία σχετικά 

κατάλληλη τάξη µεγέθους αυτής της συγκέντρωσης πρέπει να έχει την τιµή 10
0
 kBqm

-3
. 

Είναι φανερό, ότι δεδοµένου του όγκου των θαλάµων "Α" και "Β", που διαθέτει το ΕΠΤ-

ΕΜΠ και της ραδιενέργειας των πηγών "1" και "2" καθώς και των ισχυόντων σχέσεων 

4.1, 4.2 και 4.3, η επίτευξη συγκεντρώσεων αυτής της τάξης µεγέθους είναι δυνατή µε 

οποιοδήποτε συνδυασµό θαλάµου – πηγής. 

Σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο για τη βαθµονόµηση χρόνο, σηµειώνεται, ότι αυτός 

αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες: 

(i) Χρόνος για την αναγέννηση του ενεργού άνθρακα 

(ii) Χρόνος για τη διαδικασία µηδενισµού 

(iii) Χρόνος για την παραγωγή Ραδονίου µέσα στο δοχείο της πηγής 

(iv) Χρόνος για την µετάγγιση του Ραδονίου από το δοχείο στον όποιο θάλαµο 

(v) Χρόνος έκθεσης των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό άνθρακα  

(vi) Χρόνος αναµονής προκειµένου να δηµιουργηθούν τα αναγκαία για τη µέτρηση 

θυγατρικά 

(vii) Χρόνος µέτρησης 

Σχετικά µε τη συνιστώσα χρόνου (ii) και σύµφωνα µε τις προτάσεις του George (1984), 

απαιτούνται 10 – 12 h ήπιας θέρµανσης του ενεργού άνθρακα στους 120
ο
 C, 

προκειµένου να απαλλαγεί από τυχόν προσροφηθείσα υγρασία ή τυχόν προσροφηθέν 

Ραδόνιο. Ο χρόνος αυτός πρέπει να θεωρείται ανελαστικός. 

Σχετικά µε τη συνιστώσα χρόνου (ii) και σύµφωνα µε τις τυποποιηµένες διαδικασίες που 

ακολουθούνται στο ΕΠΤ-ΕΜΠ (Παπαδάκος, 2001), ο χρόνος αυτός πρέπει να θεωρείται 

ανελαστικός και τουλάχιστον ίσος µε 50 min. 

Σχετικά µε τη συνιστώσα χρόνου (iii) και όπως φαίνεται στη σειρά των σχέσεων 4.1 και 

4.2, ο χρόνος αυτός είναι µεταβλητός και εξαρτάται από την τάξη µεγέθους της 

συγκέντρωσης Ραδονίου που πρέπει να δηµιουργηθεί στους θαλάµους. Εστω λοιπόν ότι 

είναι επιθυµητό να δηµιουργηθεί στον θάλαµο "Α" (όγκου V = 1.9 m
3
), αρχική 

συγκέντρωση Ραδονίου Rno = 4 kBqm
-3
, συγκέντρωση δηλαδή που είναι της τάξης 
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µεγέθους 10
0
 kBqm

-3
. Αυτό σύµφωνα µε τη σχέση 4.2, απαιτεί την εισαγωγή στον 

θάλαµο ραδιενέργειας Ραδονίου ίσης µε 7.6 kBq (= 4 x 1.9). Αν χρησιµοποιηθεί για την 

παραγωγή αυτής της ποσότητας η επονοµαζόµενη πηγή "1", τότε σύµφωνα µε τη σχέση 

4.1 για την παραγωγή αυτή απαιτείται χρόνος περίπου ίσος µε 210 min. 

Η συνιστώσα χρόνου (iv), µπορεί να θεωρηθεί πρακτικά ίση µε "0". 

Για τη συνιστώσα χρόνου (v) µπορεί να σηµειωθεί ότι, παρακολουθώντας την οργάνωση 

των πειραµάτων βαθµονόµησης του George (1984) αλλά και εκείνων του Gray (1987), η 

διάρκεια της έκθεσης των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα σε συγκεντρώσεις 

Ραδονίου διαρκεί από 24 έως και 72 h. 

Για τη συνιστώσα χρόνου (vi), όλοι δέχονται, υπακούοντας στους νόµους που 

υπαγορεύουν τη ραδιενεργό ισορροπία Ραδονίου – θυγατρικών, ότι απαιτούνται 

ανελαστικά, τουλάχιστον 3 h. 

Τέλος για τη συνιστώσα χρόνου (vii), µπορούν να σηµειωθούν τα εξής, σύµφωνα µε το 

εύλογο σενάριο ότι εκτίθενται και µετρώνται συνακολούθως πέντε (5) µεταλλικά δοχεία 

µε ενεργό άνθρακα. Αν για τη µέτρηση κάθε µεταλλικού δοχείου σε έναν από τους δύο 

φορητούς ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου απαιτούνται 1000 sec, τότε για τη µέτρηση 

όλων των δοχείων και από τους δύο αυτούς ανιχνευτές, εντός και εκτός λυόµενης 

θωράκισης απαιτούνται 20000 s (= 1000 x 5 x 2 x2) ή 5.5 h. Ο χρόνος αυτός µπορεί να 

µειωθεί αν µερικές από τις µετρήσεις των δοχείων γίνονται παράλληλα σε διαφορετικούς 

ανιχνευτές. Υπολογίζεται όµως ότι η µέγιστη µείωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/3 

(~7000 s), διότι εφόσον η διαδικασία δεν είναι αυτοµατοποιηµένη, απαιτούνται και 

διαλείµµατα για τον χειριστή. Εποµένως η µέτρηση µεταλλικών δοχείων µε ενεργό 

άνθρακα κατά αυτό το σενάριο απαιτεί επίσης µια µάλλον ανελαστική συνιστώσα 

χρόνου περίπου 4 h. 

Από την ανάλυση των πιοπάνω χρονικών συνιστωσών προκύπτει, ότι απαιτείται γενικά 

καλή διαχείριση χρόνου για την πραγµατοποίηση πειραµάτων βαθµονόµησης 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα. Η επιτυχηµένη διαχείριση του χρόνου αυτού 

στα πλαίσια του περιορισµένου χρονικού διαστήµατος που διατίθεται για µια 

∆ιπλωµατικής Εργασία, επιτρέπει την πραγµατοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πειραµάτων βαθµονόµησης. Επειδή τώρα οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι 
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σειριακές η µόνη πραγµατική οικονοµία χρόνου που µπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια 

της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας προς όφελος της διαχείρισης του χρόνου, είναι:  

η γρήγορη ανάπτυξη της επιθυµητής ραδιενέργειας Ραδονίου Α(Τ), σχέση 4.1, και 

η διάλυση της ραδιενέργειας Α σε όσο το δυνατόν µικρότερο όγκο V, σχέση 4.2, 

προκειµένου για την δηµιουργία επιθυµητών συγκεντρώσεων Ραδονίου, µε όσο το δυνατόν 

µικρότερη ραδιενέργεια Ραδονίου. 

Προφανώς ο συνδυασµός εξοπλισµού που εξασφαλίζει τις προηγούµενες δύο 

προϋποθέσεις, είναι ο: 

πηγή "1" + θάλαµος "Α" 

και αυτός επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής 

Εργασίας. 

4.2.9 Μεταλλικά δοχεία για βαθµονόµηση και µέτρηση υποστρώµατος 

Το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης έχει κατασκευασθεί στο ΕΠΤ-ΕΜΠ ως εξής: 

- µεταλλικό δοχείο σαν αυτό που επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί, πληρώθηκε "µέχρι 

επάνω" µε 286.5 g από το δείγµα ιπτάµενης τέφρας από τον Ατµοηλεκτρικό Σταθµό 

Μεγαλοπόλεως µε κωδικό αριθµό MS271. Σύµφωνα µε αναλύσεις που έχουν γίνει 

στους ανιχνευτές Γερµανίου του ΕΠΤ-ΕΜΠ σε δοχεία βαθµονοµηµένης "γεωµετρίας 

2"
1
,έχει διαπιστωθεί ότι η υπόψιν τέφρα περιέχει 988.5 Bqkg

-1 
(βλ. και Πίνακα 4.1), 

µε πιθανό σφάλµα 6%
2
. Κατά συνέπεια το µεταλλικό δοχείο µε αυτήν την τέφρα 

περιέχει 284.2 Bq. 

- ακολούθως το µεταλλικό δοχείο στεγανοποιήθηκε µε δύο τρόπους: (α) το κάλυµµα 

του δοχείου βιδώθηκε και κολλήθηκε µε κόλλα PERMATEX τύπου 1B (βλ. και 

http://www.permatex.com/products/automotive/automotive_gasketing/gasket_sealant

s/auto_Permatex_Form-A-Gasket_No_1_Sealant.htm) και (β) ταινία βινυλίου 

τοποθετήθηκε περιφερειακά γύρω από τη διαχωριστική γραµµή του µεταλλικού 

δοχείου και του καλύµµατος (βλ. και την φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.50) 

                                                
1
 Αναφέρθηκαν πιο πάνω στην παράγραφο 4.2.3 

2
 βλ. και Αναγνωστάκης (2007) 
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- µετά από αυτή τη διαδικασία το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης αφέθηκε σε 

ασφαλές µέρος επί 30 ηµέρες, ώστε να επέλθει ραδιενεργός ισορροπία µεταξύ του 

περιεχόµενου Ραδίου, του Ραδονίου και των θυγατρικών του. 

- τέλος το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης µετρήθηκε µε τα διαθέσιµα δύο φορητά 

Ιωδιούχα Νάτρια εντός και εκτός λυόµενης θωράκισης. Η µέτρηση έγινε σε 

συγκεκριµένο σηµείο του δωµατίου, όπου υπάρχουν οι θάλαµοι Ραδονίου του ΕΠΤ-

ΕΜΠ. Οι φωτογραφίες των ∆ιαγραµµάτων 4.51 και 4.52 παρουσιάζουν τους δύο 

αυτούς ανιχνευτές όπως µετρούν εκτός θωράκισης.  

Σε ό,τι αφορά τα µεταλλικά δοχεία υποστρώµατος, πρόκειται για µία σειρά από τέσσερα 

από τα επιλεχθέντα µεταλλικά δοχεία, τα οποία γέµισαν "µέχρι επάνω" µε ενεργό 

άνθρακα, ο οποίος προηγουµένως είχε απαλλαγεί (αναγεννηθεί) από τυχόν 

προσροφηθείσα υγρασία ή τυχόν προσροφηθέν Ραδόνιο µε κατάλληλη θέρµανση, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του George (1984), στους 120
ο
 C για 10 – 12 h. Τα δοχεία 

κλείνουν µε τα καλύµµατά τους χωρίς να τοποθετηθεί ταινία βινυλίου. Τα δοχεία αυτά 

δεδοµένου ότι δεν έχουν εκτεθεί σε Ραδόνιο, µπορούν να θεωρηθούν ότι 

αντιπροσωπεύουν δείγµα για τη µέτρηση του υποστρώµατος. Κάθε ένα από τα δοχεία 

αυτά µετράται µε τον ανιχνευτή VICTOREEN και µε τον ανιχνευτή CANBERRA – 

EURISYS, όπως ακριβώς µετράται και το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης, εντός και 

εκτός λυόµενης θωράκισης µε πρωτόκολλο που θα παρουσιασθεί στο επόµενο 5
ο
 

Κεφάλαιο.  

4.2.10 Αναγέννηση 

Τα µεταλλικά δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα, πριν από κάθε έκθεση, τοποθετούνται 

ανοιχτά (δηλ. χωρίς το κάλυµµά τους) σε εργαστηριακό φούρνο του κατασκευαστή 

οίκου Hellenic LABWARE KA 120P, που διατίθεται στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, όπου και 

θερµαίνονται επί 10 –12 h, ώστε όπως έχει σηµειωθεί, να απαλλαγούν από τυχόν 

προσροφηθείσα υγρασία, είτε από τυχόν προσροφηθέν Ραδόνιο, είτε αυτά προέρχονται 

από το περιβάλλον, είτε από προηγούµενη έκθεση σε θάλαµο Ραδονίου. Το ∆ιάγραµµα 

4.53 παρουσιάζει σχετική φωτογραφία. 

4.2.11 Ζύγιση 

Στο ΕΠΤ-ΕΜΠ διατίθεται αναλογικός ζυγός ακρίβειας 0.1 g του κατασκευαστή οίκου 

Mettler, τύπου P-1200, και χρησιµοποιείται για την ζύγιση κάθε µεταλλικού δοχείου µε 
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ενεργό άνθρακα, µετά την αναγέννηση και πριν την έκθεση. Το ∆ιάγραµµα 4.54 

παρουσιάζει σχετική φωτογραφία. 

4.3 Συµπεράσµατα 

Ο εξοπλισµός που είναι διαθέσιµος στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, φαίνεται ότι επαρκεί µε πληρότητα 

για την οργάνωση πειραµάτων βαθµονόµησης δοχείων µε ενεργό άνθρακα. Από τη 

διαθέσιµη ποικιλία έγιναν οι κατάλληλες επιλογές εργαστηριακών συσκευών και 

υλικών, ώστε να γίνει δυνατό να πραγµατοποιηθούν πειράµατα βαθµονόµησης, τα οποία 

θα περιγραφούν µε πληρότητα στο επόµενο 5
ο
 Κεφάλαιο. Συνάγεται, ότι τα κριτήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν για τις επιλογές αυτές είναι: 

- η χρησιµοποίηση συσκευών και διατάξεων όσο το δυνατόν µικρότερης αγοραίας 

αξίας, προκειµένου να βελτιστοποιείται ο λόγος απόδοση προς κόστος. 

- η χρησιµοποίηση συσκευών και διατάξεων που δεν είναι δεσµευµένες µε µόνιµο 

τρόπο σε άλλες µετρητικές διαδικασίες, ώστε να µην διαταράσσεται η καθηµερινή 

"ρουτίνα" του Εργαστηρίου. 

- η όσο το δυνατόν απλούστερη οργάνωση των πειραµάτων 

- η οικονοµία χρόνου, και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό από όσο όλα τα 

προηγούµενα 

- η ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ της προκύπτουσας µετρητικής µεθόδου για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου µε µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα. 

Η φορητότητα της µεθόδου εξασφαλίζεται από δύο συνιστώσες της βαθµονόµησης: (α) 

τη φορητότητα των χρησιµοποιούµενων ανιχνευτών και (β) τη φορητότητα της λυόµενης 

θωράκισης. Ετσι σε αντίθεση µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία 

EPA-US, όπου όπως γίνεται κατανοητό (Gray, 1987), τα µεταλλικά δοχεία µε τον ενεργό 

άνθρακα αποστέλλονται προς έκθεση σε κατοικίες και συλλέγονται προς µέτρηση στα 

Εργαστήρια της EPA-US, στην εδώ περίπτωση είναι δυνατόν, µικρή εργαστηριακή 

οµάδα αποτελούµενη από ένα – δύο άτοµα να µεταβαίνει στην οµάδα κατοικιών προς 

µέτρηση συγκέντρωσης Ραδονίου και επιτόπου µετά από µικρή παραµονή για την 

έκθεση των δοχείων (48 – 72 h) να προβαίνει στις σχετικές µετρήσεις χωρίς να 

εµπλέκονται εργαστηριακοί χώροι και σταθερές εγκαταστάσεις. 
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∆ιάγραµµα 4.3 

Ανοιχτό κυλινδρικό µεταλλικό δοχείο και µεταλλικό κάλυµµα  

 

 

∆ιάγραµµα 4.4 

Μεταλλικό δοχείο γεµάτο µε ενεργό άνθρακα "µέχρι επάνω"
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∆ιάγραµµα 4.5 

Τιµολόγιο προµηθευτή για "χύµα" ενεργό άνθρακα
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∆ιάγραµµα 4.6 

"Χύµα" ενεργός άνθρακας πάνω σε χιλιοστοµετρικό χαρτί: εκτίµηση διαστάσεων 

και µορφής κόκκου.  

 

∆ιάγραµµα 4.7 

Συγκροτηµένος ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου (β) –παράγραφος 3.2.2
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∆ιάγραµµα 4.8 

Ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου (β) και θωράκιση 2" –παράγραφος 3.2.2 

 

∆ιάγραµµα 4.9 

Φορητός ανιχνευτής Victoreen 489-120
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∆ιάγραµµα 4.10 

Καταγραφικό / καταµετρητής Victoreen 190-SI  

 

∆ιάγραµµα 4.11 

Φορητός ανιχνευτής Canberra – Eurisys SG-2R
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∆ιάγραµµα 4.12 

Καταγραφικό / καταµετρητής Canberra-Eurisys Radiagem 2000  

 

 

∆ιάγραµµα 4.13 

Θωράκιση του ανιχνευτή Ιωδιούχου Νατρίου (β)
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∆ιάγραµµα 4.14 

∆ύο ηµι-σταθερές βαρείς µολύβδινες κυλινδρικές θωρακίσεις 

 

∆ιάγραµµα 4.15 

Το τεµάχιο "βάση πυθµένα": σκαρίφηµα
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∆ιάγραµµα 4.16 

Το τεµάχιο θωράκισης "βάση πυθµένα": φωτογραφία 
 

 

 

∆ιάγραµµα 4.17 

Το τεµάχιο θωράκισης "άνω πυθµένας": σκαρίφηµα
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∆ιάγραµµα 4.18 

Το τεµάχιο θωράκισης "άνω πυθµένας": φωτογραφία, αριστερά: κάτοψη,  

δεξιά: άνοψη 
 

 

∆ιάγραµµα 4.19 

Τοποθέτηση µεταλλικού δοχείου που έχει επιλεγεί στον "άνω πυθµένα"
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∆ιάγραµµα 4.20 

Τοποθέτηση άλλου µεταλλικού δοχείου ίδιας διαµέτρου µικρότερου ύψους στον 

"άνω πυθµένα" 

 

∆ιάγραµµα 4.21 

Τοποθέτηση πλαστικού δοχείου "γεωµετρίας 2" στον "άνω πυθµένα"
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∆ιάγραµµα 4.22 

Τοποθέτηση µεταλλικού δοχείου που έχει επιλεγεί στον "άνω πυθµένα"  

+ δακτύλιος "Α" 

 

∆ιάγραµµα 4.23 

Τοποθέτηση άλλου µεταλλικού δοχείου ίδιας διαµέτρου µικρότερου ύψους στον 

"άνω πυθµένα" + δακτύλιος "Α"
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∆ιάγραµµα 4.24 

Τοποθέτηση πλαστικού δοχείου "γεωµετρίας 2" στον "άνω πυθµένα" 

+ δακτύλιος "Α" 

 

 

∆ιάγραµµα 4.25 

Το τεµάχιο θωράκισης δακτύλιος "Α": σκαρίφηµα 
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∆ιάγραµµα 4.26 

Το τεµάχιο θωράκισης "δακτύλιος Α": φωτογραφία, αριστερά: κάτοψη,  

δεξιά: άνοψη 

 

∆ιάγραµµα 4.27 

Τοποθέτηση µεταλλικού δοχείου που έχει επιλεγεί στον "άνω πυθµένα"  

+ δακτύλιος "Α" + δακτύλιος "Β"
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∆ιάγραµµα 4.28 

Τοποθέτηση άλλου µεταλλικού δοχείου ίδιας διαµέτρου µικρότερου ύψους στον 

"άνω πυθµένα" + δακτύλιος "Α" + δακτύλιος "Β" 

 

∆ιάγραµµα 4.29 

Τοποθέτηση πλαστικού δοχείου "γεωµετρίας 2" στον "άνω πυθµένα" 

 + δακτύλιος "Α" + δακτύλιος "Β" 
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∆ιάγραµµα 4.30 

Το τεµάχιο θωράκισης δακτύλιος "Β": σκαρίφηµα  

 

 

∆ιάγραµµα 4.31 

Το τεµάχιο θωράκισης "δακτύλιος Β": φωτογραφία, αριστερά: κάτοψη,  

δεξιά: άνοψη
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∆ιάγραµµα 4.32 

Σχεδόν πλήρως συγκροτηµένη θωράκιση: "πυθµένας" + "άνω πυθµένας" + 

"δακτύλιος Α" + "δακτύλιος Β" + 4 x "δακτύλιος C" 

 

 

∆ιάγραµµα 4.33 

Το τεµάχιο θωράκισης δακτύλιος "C": σκαρίφηµα
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∆ιάγραµµα 4.34 

Το τεµάχιο θωράκισης "δακτύλιος C": φωτογραφία, αριστερά: κάτοψη,  

δεξιά: άνοψη 

 

∆ιάγραµµα 4.35 

Πλήρως συγκροτηµένη θωράκιση: "πυθµένας" + "άνω πυθµένας" + "δακτύλιος 

Α" + "δακτύλιος Β" + 4 x "δακτύλιος C" + µολύβδινο κάλυµµα 
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∆ιάγραµµα 4.36 

Το µολύβδινο κάλυµµα της θωράκισης: σκαρίφηµα 

 

 

∆ιάγραµµα 4.37 

Το µολύβδινο κάλυµµα της θωράκισης: φωτογραφία, αριστερά: κάτοψη,  

δεξιά: άνοψη 
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∆ιάγραµµα 4.38 

Φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου VICTOREEN 

 

∆ιάγραµµα 4.39 

Φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου VICTOREEN, µέσα στη θωράκιση 
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∆ιάγραµµα 4.40 

Φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου CANBERRA – EURISYS 

 

∆ιάγραµµα 4.41 

Φορητός ανιχνευτής Ιωδιούχου Νατρίου CANBERRA - EURISYS, µέσα στη 

θωράκιση 
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∆ιάγραµµα 4.43 

Θάλαµος Ραδονίου "Β" 
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∆ιάγραµµα 4.44 

Πιστοποιητικό πηγής Ραδονίου "1" 
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∆ιάγραµµα 4.45 

Πιστοποιητικό πηγής Ραδονίου "2" 
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∆ιάγραµµα 4.46 

Πηγή "1" – ∆οχείο "1": Μηχανολογικό σχέδιο 
 

 

∆ιάγραµµα 4.47 

Πηγή "1" – ∆οχείο "1": Φωτογραφία 
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∆ιάγραµµα 4.48 

Πηγή "2": Φυλλάδιο προδιαγραφών 

(http://www.pylonelectronics.com/pylonpdfs/DS122R1.pdf) 

 

∆ιάγραµµα 4.49 

Πηγή "2" – ∆οχείο "2": Φωτογραφία 
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∆ιάγραµµα 4.50 

Μεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης 
 

 

∆ιάγραµµα 4.51 

Μέτρηση εκτός θωράκισης µε τον ανιχνευτή VICTOREEN
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∆ιάγραµµα 4.52 

Μέτρηση εκτός θωράκισης µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS 

 

 

∆ιάγραµµα 4.54 

Εργαστηριακός φούρνοςHellenic LABWARE KA 120P 
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∆ιάγραµµα 4.54 

Ζυγός ακριβείας Mettler P-1200
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 4
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I            NATURAL RADIONUCLIDES  ANALYSIS REPORT            I 

 I                                                              I 

 I                      of sample  MS271B                       I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I  Remarks :                                                   I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I              I           I                                   I 

 I   Isotope    I   Energy  I    Activity    Bq/kg      pCi/gr  I 

 I              I   (keV)   I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Pb-210     I    46.52  I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Pb-214A    I   295.22  I    966.13  +-    .46 %     26.112 I 

 I   Pb-214B    I   351.99  I    987.77  +-    .14 %     26.696 I 

 I..............................................................I 

 I   Pb-214      ( W.Mean ) :    985.79  +-    .14 %     26.643 I 

 I..............................................................I 

 I   Bi-214A    I   609.32  I    881.12  +-    .51 %     23.814 I 

 I   Bi-214B    I  1120.28  I    947.95  +-    .83 %     25.620 I 

 I   Bi-214C    I  1764.51  I   1102.81  +-    .35 %     29.806 I 

 I..............................................................I 

 I   Bi-214      ( W.Mean ) :   1000.43  +-    .28 %     27.039 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ra-226      ( W.Mean ) :     988.5  +-    .12 %     26.717 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ra-226     I   186.25  I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Th-234     I    63.29  I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   U-238 E    I   185.99  I   1215.39  +-    .85 %     32.848 I 

 I   U-238 C    I   185.99  I    992.75  +-    .85 %     26.831 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   U-235      I   185.72  I                                   I 

 I   U-238 L    I           I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ac-228A    I   338.40  I     58.17  +-   7.77 %      1.572 I 

 I   Ac-228B    I   911.07  I     53.19  +-   5.74 %      1.438 I 

 I..............................................................I 

 I   Ra-228      ( W.Mean ) :     54.75  +-   4.62 %      1.480 I 

 I..............................................................I 

 I   Pb-212B    I   238.63  I     57.99  +-   3.13 %      1.567 I 

 I   Tl-208A    I   583.14  I     47.96  +-   2.40 %      1.296 I 

 I..............................................................I 

 I   Th-228      ( W.Mean ) :     50.84  +-   1.91 %      1.374 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Th-232      ( W.Mean ) :      51.3  +-   1.77 %      1.388 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   K-40       I  1460.75  I    485.53  +-    .95 %     13.122 I 

 I--------------------------------------------------------------I  

Πίνακας 4.1 

Ανάλυση συγκέντρωσης Ραδίου-226 και άλλων φυσικώς ραδιενεργών ισοτόπων 

στην ιπτάµενη τέφρα MS271. 
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Το πρωτόκολλο των πειραµάτων βαθµονόµησης (οι κανόνες δηλαδή της 

πειραµατικής διαδικασίας) θα παρουσιασθεί κατά τη σειρά των απαιτούµενων 

βηµάτων. Παρεκβάσεις, θα γίνουν στη ροή του κειµένου ώστε να παρουσιασθούν 

αναγκαίες και σηµαντικές λεπτοµέρειες. Κάποιες από αυτές τις λεπτοµέρειες έχουν 

παρουσιασθεί µε µη συστηµατικό όµως τρόπο στο προηγούµενο 4
o
 Κεφάλαιο. � � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � 
  �  � � � � � � � � � � �

Ο χρησιµοποιούµενος ενεργός άνθρακας πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο 

προµηθευτή και να έχει αγορασθεί την ίδια ηµέρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι γενικά 

προέρχεται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Ο ενεργός άνθρακας δεν πρέπει να 

έχει εκτεθεί σε Ραδόνιο, ή υγρασία ή αν ακόµα έχει εκτεθεί, να τα έχει πλήρως 

αποβάλλει µέσα από διαδικασίες αναγέννησης µε θέρµανση. ∆είγµα από τον 

χρησιµοποιούµενο ενεργό άνθρακα έχει αναλυθεί στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, προκειµένου να 

διαπιστωθούν οι συγκεντρώσεις φυσικώς ραδιενεργών ισοτόπων που υπάρχουν σε 

αυτόν. Ετσι διασφαλίζεται ότι το υλικό αυτό δεν είναι επιµολυσµένο µε ραδιενεργά 

ισότοπα. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.1 προκύπτει ότι ο χρησιµοποιούµενος ενεργός 

άνθρακας στα εξετασθέντα ισότοπα (στα οποία συµπεριλαµβάνεται το 
40

Κ), 

παρουσιάζει συγκεντρώσεις σαφώς χαµηλότερες από το όριο των 37 Bqkg
-1

, που 

ορίζεται στην τυποποίηση της EPA-US, όπως περιγράφθηκε στην παράγραφο 3.2.1. � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � �   �  � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Πληρώνεται µε ενεργό άνθρακα και γενικά συγκροτείται ικανός αριθµός 

αριθµηµένων µεταλλικών δοχείων (~10) µε τον τρόπο που έχει παρουσιασθεί ήδη στο 

4
ο
 Κεφάλαιο. Τα δοχεία αυτά, πριν από οτιδήποτε άλλο τοποθετούνται ανοιχτά στον 

κατάλληλο εργαστηριακό φούρνο που παρουσιάσθηκε στο 4
ο
 Κεφάλαιο (βλ. και 

φωτογραφία ∆ιαγράµµατος 4.53) και θερµαίνονται στους 120
ο
 C για 10 – 12 h, 

προκειµένου να "αναγεννηθούν", να αποβάλλουν δηλαδή τυχόν προσροφηθείσα 
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υγρασία ή τυχόν προσροφηθέν Ραδόνιο. Η θέρµανση γίνεται σε ουσιαστικά "νεκρό" 

εργαστηριακά χρόνο, διότι ξεκινάει βραδινές ώρες µε το κλείσιµο του κτιρίου και 

ολοκληρώνεται το πρωί µε το άνοιγµα (είναι µία διαδικασία που όπως λέγεται διαρκεί 

"overnight"). Προσοχή χρειάζεται ώστε να µην εγκλεισθούν στο φούρνο τα 

καλύµµατα των δοχείων διότι η θέρµανση καταστρέφει τα ελαστικά παρεµβύσµατα 

που διαθέτουν τα καλύµµατα µε αποτέλεσµα η στοιχειώδης στεγανότητα των δοχείων 

να αλλοιώνεται. Μετά τη λήξη της θέρµανσης τα δοχεία σκεπάζονται µε τα 

καλύµµατά τους. Επιπλέον προσοχή χρειάζεται ώστε το κάθε ένα από τα δοχεία να 

καλυφθεί µε το δικό του κάλυµµα. Τα καλυµµένα δοχεία ζυγίζονται στον αναλογικό 

ζυγό ακριβείας (βλ. και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 4.54). Το καθαρό βάρος του 

περιεχοµένου ενεργού άνθρακα των δοχείων µπορεί να υπολογίζεται αν αφαιρεθεί το 

απόβαρο. Κατά σύµβαση ως απόβαρο λαµβάνεται η τιµή 79.2 g, η οποία έχει 

προκύψει από τη ζύγιση ενός από τα κενά δοχεία (αυτού µε τον αριθµό "1").  � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � �  � � �
Προκειµένου, να αφαιρεθεί από το δοχείο της πηγής "1" όσο Ραδόνιο τυχόν υπάρχει, 

ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία εξαερισµού, µε τη βοήθεια του θαλάµου "Β": 

1. κλείνουν όλοι οι διακόπτες του ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου (βλ. 

και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.1) 

2. κλείνουν ΟΛΕΣ οι βαλβίδες που βρίσκονται τοποθετηµένες στο σώµα του 

θαλάµου 

3. κλείνει η αεροστεγής θύρα του θαλάµου. Το ελαστικό παρέµβυσµα στεγάνωσης 

της θύρας διακρίνεται στη φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.2. 

4. στρέφονται ΟΛΕΣ οι λαβές των σφαιρικών βαλβίδων που ανήκουν στον λεγόµενο 

"κοινό κλάδο" του κυκλώµατος αερίων των θαλάµων "Α" και "Β" (Παπαδάκος, 

2001) "προς το παράθυρο" (βλ. και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.3) 

5. ανοίγουν πλήρως η σφαιρική βαλβίδα ΣΒ21 και η ρυθµιστική βαλβίδα ΡΒ1 (βλ. 

και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.4) 

6. ανοίγει πλήρως η σφαιρική βαλβίδα ΣΒ17 ώστε ο θάλαµος να επικοινωνήσει µε 

το µανόµετρο Μ7, το οποίο παρέχει ένδειξη τυχόν υπερπίεσης (βλ. και 

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.5) 
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7. ανοίγουν πλήρως οι σφαιρικές βαλβίδες ΣΒ29 και ΣΒ31 (βλ. και φωτογραφία του 

∆ιαγράµµατος 5.6) 

8. εκκινεί η ακτινική αεραντλία µεγάλης παροχής µέσω διακόπτη που βρίσκεται στο 

πίσω µέρος του ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου (βλ. και φωτογραφία 

του ∆ιαγράµµατος 5.7). Ο παρεχόµενος αέρας ακολουθεί τη διαδροµή ΣΒ21 > 

είσοδος στον θάλαµο "Β" > έξοδος από τον θάλαµο "Β" > ΣΒ29 > ΣΒ31 > 

σωλήνωση προς το εξωτερικό περιβάλλον του Εργαστηρίου. ∆εδοµένου ότι η 

αεραντλία που χρησιµοποιείται είναι µεγάλης παροχής, τυχόν περιττός αέρας, που 

δεν µπορεί να διέλθει από το θάλαµο "Β"
1
, απελευθερώνεται στο περιβάλλον του 

Εργαστηρίου µέσω της ρυθµιστικής βαλβίδας ΡΒ1. Η ρύθµιση που γίνεται στην 

ΡΒ1 είναι τέτοια ώστε η υπερπίεση που επικρατεί στο θάλαµο κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της αεραντλίας να µην υπερβαίνει το 1 mbar. Η υπερπίεση αυτή 

παρακολουθείται, όπως ήδη σηµειώθηκε, από το µανόµετρο Μ7. 

9. ανοίγει ο γενικός διακόπτης Η53 του ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου 

(βλ. και ∆ιάγραµµα 5.1) 

10. ανοίγουν οι διακόπτες Η47, Η48, Η49, Η50 και Η51 που τροφοδοτούν µε 

ηλεκτρισµό 4 ανεµιστήρες πλευράς 12 cm στο εσωτερικό του θαλάµου "Β". Οι 

διακόπτες διακρίνονται στη φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.1 και οι 

ανεµιστήρες διακρίνονται στις φωτογραφίες του ∆ιαγράµµατος 5.8. Η ταχύτητα 

των ανεµιστήρων ρυθµίζεται στη θέση "150" (δηλ."µέτρια") στο ποτενσιόµετρο 

Π5 στον ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου (∆ιάγραµµα 5.1). Με τη χρήση 

των ανεµιστήρων εξασφαλίζεται ότι ο αέρας που εισέρχεται στον θάλαµο "Β" από 

την αεραντλία αναµιγνύεται πολύ καλά µε τον υπόλοιπο αέρα του θαλάµου, µε 

αποτέλεσµα τυχόν υπάρχοντες αέριοι ρύποι να οδηγούνται στην έξοδο. 

11. ανοίγουν οι σφαιρικές βαλβίδες του θαλάµου "Β" ΣΒ28 και ΣΒ34 (βλ. και 

φωτογραφία στο ∆ιάγραµµα 5.9) 

12. ανοίγουν οι σφαιρικές βαλβίδες του δοχείου της πηγής "1" CRS1 και CRS2 (βλ. 

και φωτογραφία στο ∆ιάγραµµα 5.10) 

13. ανοίγει ο διακόπτης Η38 που τροφοδοτεί µε ηλεκτρισµό µικρή παλινδροµική 

αεραντλία µέσα στο θάλαµο "Β". Η αεραντλία αυτή που διακρίνεται στη 



 5-4

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.11, αντλεί αέρα µέσα από τον θάλαµο και µέσω 

της σφαιρικής βαλβίδας ΣΒ28 και της σφαιρικής βαλβίδας CRS1, τον οδηγεί 

µέσα από το δοχείο της πηγής "1" και στη συνέχεια διά των σφαιρικών βαλβίδων 

CRS2 και ΣΒ34, τον επιστρέφει στον θάλαµο. Με τη διαδικασία αυτή το Ραδόνιο 

που υπάρχει εγκλωβισµένο στο δοχείο της πηγής "1" παρασύρεται στο θάλαµο. 

14. η λειτουργία του κυκλώµατος των βηµάτων 11 - 13 συνεχίζεται επί περίπου 50 

min. Ο χρόνος έναρξης του βήµατος 13 σηµειώνεται σε ηµερολόγιο του θαλάµου 

"Β" και της πηγής "1". 

15. µετά τη συµπλήρωση 50 min, κλείνει ο διακόπτης Η38, κλείνουν κατά το δυνατόν 

σύντοµα αλλά µε αυτή την σειρά οι σφαιρικές βαλβίδες του δοχείου της πηγής 

"1" CRS1 και CRS2 και τέλος κλείνουν οι σφαιρικές βαλβίδες του θαλάµου "Β" 

ΣΒ28 και ΣΒ34. Ο χρόνος λήξης του βήµατος 15 σηµειώνεται σε ηµερολόγιο του 

θαλάµου "Β" και της πηγής "1". Ο χρόνος λήξης του βήµατος 15 είναι η χρονική 

στιγµή "0", όπως ορίσθηκε στην παράγραφο 4.2.6. 

Η τεχνική αρχή της λειτουργίας των κυκλωµάτων που περιγράφθηκε στα 

προηγούµενα διακρίνεται στο µονογραµµικό σκαρίφηµα του ∆ιαγράµµατος 5.12. � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � �
Με τη χρήση των βηµάτων 1 – 15 της προηγούµενης παραγράφου εξασφαλίζεται ο 

πλήρης εξαερισµός της πηγής "1", ώστε η παραγωγή Ραδονίου σε αυτήν να ξεκινήσει 

από το 0. Η πιοπάνω όµως διαδικασία µηδενισµού, οδηγεί, όπως γίνεται κατανοητό 

σε ένα θάλαµο "Β", ο οποίος γενικά περιέχει τουλάχιστον ένα µέρος από το Ραδόνιο 

που υπήρχε στο εσωτερικό της πηγής "1", ενώ το υπόλοιπο έχει ωθηθεί µε βίαιο 

τρόπο στην εκτός εργαστηρίου ατµόσφαιρα. Χρειάζεται εποµένως να εξακολουθήσει 

η λειτουργία του συστήµατος της αεραντλίας όπως γενικά έχει διαµορφωθεί µέχρι το 

βήµα 11 της προηγούµενης παραγράφου, ώστε και αυτή η συγκέντρωση Ραδονίου 

που έχει αποµείνει να οδηγηθεί εκτός του θαλάµου. Για το σκοπό αυτό η λειτουργία 

του συστήµατος της αεραντλίας συνεχίζεται επί 60 min επιπλέον. Μετά τα 60 min ο 

θάλαµος "Β" µπορεί να επανέλθει στην προ του βήµατος 1 κατάσταση, όποια και αν 

ήταν αυτή. Ο χρόνος λήξης του εξαερισµού σηµειώνεται σε ηµερολόγιο του θαλάµου 

"Β". 

                                                                                                                                       

1
 αν διέλθει θα δηµιουργήσει υπερπίεση στο εσωτερικό, µε αποτέλεσµα τη µηχανική 

καταπόνηση του θαλάµου. 
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� � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � �
Η πηγή "1" αµέσως µετά τον µηδενισµό βρίσκεται στην χρονική στιγµή "0". Από το 

χρονικό σηµείο αυτό και µετά, αρχίζει στο δοχείο της πηγής να παράγεται Ραδόνιο, η 

ραδιενέργεια του οποίου είναι συνάρτηση του χρόνου T (min), σύµφωνα και µε τα 

όσα έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 4.2.6 (βλ. και τη σχέση 4.1): 

( ) 274300(1 )TA t e λ−= −        (5.1) 

όπου: 

Α είναι η ραδιενέργεια του παραγόµενου Ραδονίου σε Bq 

λ είναι η σταθερά διασπάσεως του Ραδονίου σε min
-1

 (λ = 1.26 x 10
-4

 min
-1

) � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Οπως σηµειώθηκε στο 4

ο
 Κεφάλαιο, παρακολουθώντας τον χρόνο T, είναι δυνατόν 

να µεταγγίσουµε από το δοχείο της πηγής "1" στον –κατά τα άλλα αεροστεγή και 

αποµονωµένο από το λοιπό περιβάλλον- θάλαµο Ραδονίου " Α" όγκου V = 1.9 m
3
, 

όσο Ραδόνιο έχει σχηµατισθεί στο δοχείο της πηγής "1" στο διάστηµα από τη χρονική 

στιγµή "0" έως τη χρονική στιγµή "T". Η µετάγγιση αυτή γίνεται µε τη βοήθεια 

σωληνώσεων και αντλιών αερίου ως εξής: 

1. τοποθετούνται στον θάλαµο "Α", οι συσκευές που έχει προγραµµατισθεί να 

εκτεθούν σε συγκέντρωση Ραδονίου, η οποία θα δηµιουργηθεί από την µετάγγιση 

στο θάλαµο του ήδη παραχθέντος Ραδονίου στο δοχείο της πηγής "1". Στην εδώ 

περίπτωση τοποθετούνται στο θάλαµο ανοιχτά µεταλλικά δοχεία µε ενεργό 

άνθρακα (βλ. και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.13) 

2. κλείνουν όλοι οι διακόπτες του ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου (βλ. 

και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.14) 

3. κλείνουν ΟΛΕΣ οι βαλβίδες που βρίσκονται τοποθετηµένες στο σώµα του 

θαλάµου 

4. κλείνει η αεροστεγής θύρα του θαλάµου 

5. στρέφονται ΟΛΕΣ οι λαβές των σφαιρικών βαλβίδων που ανήκουν στον λεγόµενο 

"κοινό κλάδο" του κυκλώµατος αερίων των θαλάµων "Α" και "Β" (Παπαδάκος, 

2001) "προς την πόρτα" (βλ. και φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.15) 
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6. ανοίγει ο γενικός διακόπτης Η4 του ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου 

(βλ. και ∆ιάγραµµα 5.14) 

7. ανοίγει ο διακόπτης Η20 που τροφοδοτεί µε ηλεκτρισµό 1 ανεµιστήρα πλευράς 

12 cm στο εσωτερικό του θαλάµου "Α". Ο διακόπτης διακρίνεται στη 

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.14 και ο ανεµιστήρας διακρίνεται στις 

φωτογραφίες του ∆ιαγράµµατος 5.16. Η ταχύτητα των ανεµιστήρων ρυθµίζεται 

στη θέση "150" (δηλ."µέτρια") στο ποτενσιόµετρο Π2 στον ηλεκτρικό – 

ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου (∆ιάγραµµα 5.14). Με τη χρήση του ανεµιστήρα 

εξασφαλίζεται ότι ο αέρας που υπάρχει στο θάλαµο "Α" αναδεύεται µε επάρκεια, 

µε αποτέλεσµα να είναι καλώς αναµεµιγµένος και τυχόν υπάρχον Ραδόνιο και 

σωµατίδια να έχουν παντού την ίδια συγκέντρωση. 

8. ανοίγουν οι σφαιρικές βαλβίδες του θαλάµου "Α" ΣΒ3 και ΣΒ4 (βλ. και 

φωτογραφία στο ∆ιάγραµµα 5.17) 

9. ανοίγουν οι σφαιρικές βαλβίδες του δοχείου της πηγής "1" CRS1 και CRS2 (βλ. 

και φωτογραφία στο ∆ιάγραµµα 5.10) 

10. ανοίγει ο διακόπτης Η18 που τροφοδοτεί µε ηλεκτρισµό µικρή παλινδροµική 

αεραντλία µέσα στο θάλαµο "Α". Η αεραντλία αυτή που διακρίνεται στη 

φωτογραφία του ∆ιαγράµµατος 5.18, αντλεί αέρα µέσα από τον θάλαµο και µέσω 

της σφαιρικής βαλβίδας ΣΒ3 και της σφαιρικής βαλβίδας CRS1, τον οδηγεί µέσα 

από το δοχείο της πηγής "1" και στη συνέχεια διά των σφαιρικών βαλβίδων CRS2 

και ΣΒ4, τον επιστρέφει στον θάλαµο. Με τη διαδικασία αυτή το Ραδόνιο που 

υπάρχει εγκλωβισµένο στο δοχείο της πηγής "1" µεταγγίζεται στο θάλαµο. 

11. η λειτουργία του κυκλώµατος των βηµάτων 8 - 10 συνεχίζεται επί 10 min. Ο 

χρόνος έναρξης του βήµατος 10 σηµειώνεται σε ηµερολόγιο του θαλάµου "Α" και 

της πηγής "1". 

12. µετά τη συµπλήρωση 10 min, κλείνει ο διακόπτης Η18, κλείνουν κατά το δυνατόν 

σύντοµα αλλά µε αυτή την σειρά οι σφαιρικές βαλβίδες του δοχείου της πηγής 

"1" CRS1 και CRS2 και τέλος κλείνουν οι σφαιρικές βαλβίδες του θαλάµου "Β" 

ΣΒ3 και ΣΒ4. Ο χρόνος λήξης του βήµατος 12 σηµειώνεται σε ηµερολόγιο του 

θαλάµου "Α" και της πηγής "1". Ο χρόνος λήξης του βήµατος 12 είναι η χρονική 

στιγµή Τ, όπως ορίσθηκε στην παράγραφο 4.2.7. 
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Αν θεωρηθεί ότι µε τη µέθοδο που ακολουθείται η µετάγγιση είναι πλήρης, τότε µέσα 

στο θάλαµο Ραδονίου "Α" θα δηµιουργηθεί συγκέντρωση Ραδονίου Rno (Bqm
-3

) ίση 

µε (βλ. και σχέση 4.2): 

( ) /1.9oRn A T=         (5.2) 

Η συγκέντρωση Ραδονίου που δηµιουργείται θεωρείται βαθµονοµηµένη καθώς 

προέρχεται από την πρότυπη και πιστοποιηµένη πηγή Ραδονίου "1". Η τεχνική αρχή 

της λειτουργίας των κυκλωµάτων που περιγράφθηκε στα προηγούµενα διακρίνεται 

στο µονογραµµικό σκαρίφηµα του ∆ιαγράµµατος 5.19. � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � �  � � � � 	 � � � �  � � 

Οπως σηµειώθηκε στο 4

ο
 Κεφάλαιο αν ορισθεί µία νέα αρχή των χρόνων που να 

ταυτίζεται µε τη χρονική στιγµή λήξης της µετάγγισης του Ραδονίου από το δοχείο 

της πηγής σε θάλαµο Ραδονίου, τότε η συγκέντρωση του Ραδονίου στον θάλαµο Rn' 

(Bqm
-3

) µεταβάλλεται µε την πάροδο χρόνου t µε βάση τον απλό εκθετικό νόµο 

ραδιενεργού αποµείωσης: 

' t

oRn Rn e λ−=          (5.3) 

Εστω τώρα ότι ο συνολικός χρόνος που παρήρθε από τη λήξη της µετάγγισης έως το 

άνοιγµα του θαλάµου στο ελεύθερο περιβάλλον ή την µε άλλο τρόπο αλλοίωση της 

συγκέντρωσης Ραδονίου σε αυτόν (π.χ. µε βίαιο εξαερισµό) είναι Ts (min). Τότε η 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου στο θάλαµο το χρονικό διάστηµα Ts υπολογίζεται 

προφανώς από την εξίσωση: 

0

sT

t

o

s

tRn e

Rn
T

λ−

=
∫

        (5.4) 

Η σχέση 5.4 ισχύει, όταν και µόνο όταν ο θάλαµος "Α" δεν έχει διαρροές προς το 

εξωτερικό περιβάλλον, είναι δηλαδή αεροστεγής και ραδονιοστεγής. Πολλαπλά 

πειράµατα που έχουν γίνει στο παρελθόν µε την πηγή "1" και τον υπόψιν θάλαµο 

εφαρµόζοντας τις διαδικασίες των προηγούµενων παραγράφων έχουν αποδείξει την 

ακρίβεια των σχέσεων 5.3 και 5.4. Για τα πειράµατα αυτά παρακολουθήθηκε η 

µεταβολή της συγκέντρωσης του Ραδονίου στο θάλαµο µε ενεργητικές τεχνικές 

(θάλαµος ιονισµού Alphaguard P2000), µε τη βοήθεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι 

η σταθερά διασπάσεως λ στη σχέση 5.3 είναι στατιστικά ίση µε τη σταθερά 
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διασπάσεως του Ραδονίου. Σηµειώνεται ότι δεδοµένων των παλαιότερων πειραµάτων 

δεν πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας τέτοια 

επαλήθευση. Είναι φανερό ότι ο χρόνος Ts στα πειράµατα που εξετάζονται στην εδώ 

∆ιπλωµατική Εργασία είναι ο χρόνος έκθεσης των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό 

άνθρακα σε βαθµονοµηµένη µέση συγκέντρωση Ραδονίου R' (Bqm
-3

), όπως αυτός 

ορίζεται τόσο στο 2
ο
, όσο και στο 3

ο
 Κεφάλαιο (George, 1984 και Gray 1987 

αντίστοιχα). 

Για την έκθεση, όπως οργανώνεται στα πλαίσια του παρόντος πρωτοκόλλου, δεν 

γίνεται καµία ρύθµιση της υγρασίας ή και της θερµοκρασίας του θαλάµου "Α". 

∆εδοµένου όµως ότι η θύρα του θαλάµου, όταν ασφαλίζεται, εγκλωβίζει σε αυτόν 

ατµοσφαιρικό αέρα του Εργαστηρίου, είναι δυνατόν να θεωρείται µε ασφάλεια, ότι η 

υγρασία στον θάλαµο είναι στα επίπεδα 35 – 65% και η θερµοκρασία στα επίπεδα 23 

– 27
ο
 C, δηλ. από την άποψη των συνθηκών υγρασίας, στα επίπεδα συνθηκών των 

πειραµάτων του George (1984) ή στα επίπεδα των συνθηκών "µεσαίας" υγρασίας των 

πειραµάτων του Gray (1987). 

5.2.8 Μέτρηση εκτεθέντων µεταλλικών δοχείων 

5.2.8.1 Γενικά 

∆ιακρίνονται και πρέπει σαφώς να διερευνηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους 

τέσσερα (4) είδη µετρήσεων: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Η αναγκαιότητα για αυτή την ποικιλία µετρήσεων προκύπτει από την επιδιωκόµενη 

φορητότητα της µεθόδου. Πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί εκτός του ποιος ανιχνευτής 

είναι ο πλέον κατάλληλος για τις µετρήσεις αυτές και το αν οι µετρήσεις µπορούν να 

οδηγήσουν σε συµπέρασµα, σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται θωράκιση. Το 

σενάριο αυτό δεν είναι µακριά από την πραγµατικότητα αν µία ερευνητική οµάδα 

χρειάζεται να µετακινείται χωρίς να µεταφέρει υπερβολικό βάρος οργάνων. 

Υπενθυµίζεται ότι ακόµα και η λυόµενη θωράκιση 9 τεµαχίων που εξετάσθηκε στο 4
ο
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Κεφάλαιο έχει συνολικό βάρος 49.5 kg, µε το ελαφρύτερο τµήµα να ζυγίζει 3.6 kg 

και το βαρύτερο 8.8 kg.  

Τα µεταλλικά δοχεία προς µέτρηση µε κάποιον από τους πιο πάνω τρόπους, στο 

τέλος του χρόνου έκθεσης Ts εξέρχονται από το θάλαµο και καλύπτονται µε τα 

αντίστοιχα καλύµµατά τους. ∆εν χρησιµοποιείται ταινία βινυλίου για επιπλέον 

στεγάνωση. Η έξοδος των δοχείων γίνεται µε απλό άνοιγµα της θύρας του θαλάµου. 

Ο χειριστής που κάνει αυτή την εργασία (δηλ. έξοδος και κάλυψη) οφείλει να φορά 

ελαστικά γάντια προκειµένου να µην µεταφερθούν στα χέρια του (και δια µέσου 

αυτών, όπου αλλού στο σώµα του) τυχόν θυγατρικά του Ραδονίου που είναι δυνατόν 

να βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια των δοχείων. Η χρονική στιγµή της έναρξης 

µετρήσεων προκύπτει φυσιολογικά, αν στο τέλος του χρόνου έκθεσης Ts προστεθούν 

οι απαραίτητες τρεις ώρες για την ωρίµανση των θυγατρικών. 

Παρόλαυτά η συγκεκριµένη χρονική στιγµή δεν είναι η πλέον βολική για τα 

πειράµατα που οργανώθηκαν στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Ο 

λόγος είναι απλός και αναλύεται ως εξής: 

Σε µία κανονική πειραµατική ηµέρα, περί τις 10.00 µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

µηδενισµού της πηγής, περί τις 11.00 µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής 

Ραδονίου, και περί τις 12.00 ή 13.00 ή ακόµα αργότερα, ανάλογα µε τα επίπεδα 

βαθµονοµηµένης συγκέντρωσης Ραδονίου που είναι επιθυµητό να δηµιουργηθούν, 

µπορεί να ξεκινήσει η έκθεση των µεταλλικών δοχείων µε τον ενεργό άνθρακα. 

∆εδοµένου ότι ο χρόνος έκθεσης των δοχείων τυπικά προσδιορίζεται σε πολλαπλάσιο 

των 24 h, γίνεται αντιληπτό ότι η λήξη της έκθεσης θα γίνει ένα επόµενο 

πολλαπλάσιο του 24ώρου µετά, δηλαδή έστω στις 13.00 µιας επόµενης πειραµατικής 

ηµέρας. Εποµένως περί τις 16.00 εκείνης της επόµενης πειραµατικής µέρας µπορεί να 

ξεκινήσει η µέτρηση, η οποία κατά χονδρικούς εύλογους υπολογισµούς που έγιναν 

στη παράγραφο 4.2.8, θα διαρκέσει για πέντε (5) µεταλλικά δοχεία, τουλάχιστον 

τέσσερις ώρες φθάνοντας στις 22.00, ώρα που το Εργαστήριο Πυρηνικής 

Τεχνολογίας είναι γενικά κλειστό. Εποµένως η µέτρηση κατά κανόνα µπορεί να 

ξεκινήσει όχι το απόγευµα της πειραµατικής ηµέρας τέλους της έκθεσης των δοχείων 

αλλά το επόµενο πρωινό, δηλαδή σε περίπου 18 h µετά το τέλος της έκθεσης. 
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5.2.8.2 Μέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN 

Ο ανιχνευτής VICTOREEN διαθέτει διακόπτες µεµβράνης για τις ακόλουθες 

λειτουργίες : 

� ON/OFF: διακόπτης που ανοίγει και κλείνει τη συσκευή 

� MODE: διακόπτης που αλλάζει τις µονάδες µέτρησης µεταξύ των counts/min, και 

Sv/h,  

� LOG: διακόπτης που αποθηκεύει τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή αν 

διατίθεται κατάλληλη µονάδα επικοινωνίας µε DATA LOGGER 

� RATE/INTEG: διακόπτης που αλλάζει τη µέτρηση από ρυθµό κρούσεων σε 

συνολικό αριθµό κρούσεων (ολοκληρωτική µέτρηση) και αντιστρόφως 

� RESP TIME: διακόπτης που αλλάζει το χρόνο απόκρισης του συστήµατος ή 

ακόµα µηδενίζει το χρόνο της συνολικής µέτρησης σε περίπτωση ολοκληρωτικών 

µετρήσεων 

Μία µέτρηση µεταλλικού δοχείου µε αυτόν τον ανιχνευτή στα πλαίσια της παρούσης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται / ορίζεται ως εξής:  

Ο ανιχνευτής τοποθετείται πάνω από το µεταλλικό δοχείο σε επαφή µε το κάλυµµα. 

Με το διακόπτη ON/OFF διακόπτη ξεκινάει η συσκευή. Η οθόνη µας δείχνει 

µετρήσεις ρυθµού σε mSv/h. Με το διακόπτη MODE η µονάδα µέτρησης αλλάζει σε 

counts/min (CPM). Με το διακόπτη RATE/INTEG από µετρήσεις ρυθµού η συσκευή 

µεταπίπτει σε ολοκληρωτική µέτρηση. Πατώντας το διακόπτη RESP TIME επί 3 sec 

µηδενίζεται ο χρόνος της ολοκληρωτικής µέτρησης. Κατά σύµβαση για τους σκοπούς 

της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας ως µέτρηση δοχείου καταγράφεται το 

αποτέλεσµα που φαίνεται στην οθόνη µετά από 1000 s. 

5.2.8.3 Μέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS 

Ο ανιχνευτής CANBERRA - EURISYS διαθέτει διακόπτες µεµβράνης για τις 

ακόλουθες λειτουργίες : 

� ∆ιακόπτη που ανοίγει και κλείνει τη συσκευή. Με το άνοιγµα η συσκευή ξεκινάει 

να µετρά ρυθµό κρούσεων σε counts/s (CPS). 

� ∆ιακόπτη που αποθηκεύει τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή αν διατίθεται 

κατάλληλη µονάδα επικοινωνίας µε DATA LOGGER 

� ∆ιακόπτη που φωτίζει την οθόνη. Αν αυτός ο διακόπτης πατηθεί µαζί µε τον 

διακόπτη που ανοίγει και κλείνει την συσκευή, είναι δυνατόν να ληφθεί µέσος 
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όρος του ρυθµού κρούσεων για το διάστηµα µεταξύ του ανοίγµατος της συσκευής 

και της χρονικής στιγµής της ενεργοποίησης του συνδυασµού των διακοπτών 

αυτών ή για το διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργοποιήσεων του 

συνδυασµού. Σηµειώνεται όµως ότι αυτή η λειτουργία συνδυασµού είναι µάλλον 

ελαττωµατική στην υπόψιν διάταξη, διότι οδηγεί σε κλείσιµο της συσκευής. 

Μία µέτρηση µεταλλικού δοχείου µε αυτόν τον ανιχνευτή στα πλαίσια της παρούσης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται / ορίζεται ως εξής:  

Ο ανιχνευτής τοποθετείται πάνω από το µεταλλικό δοχείο σε επαφή µε το κάλυµµα. 

Με το διακόπτη ON/OFF διακόπτη ξεκινάει η συσκευή. Η οθόνη µας δείχνει 

µετρήσεις ρυθµού σε CPS. Κατά σύµβαση για τους σκοπούς της παρούσης 

∆ιπλωµατικής Εργασίας ως µέτρηση δοχείου καταγράφεται ο µέσος όρος 10 

µετρήσεων ρυθµού, που απέχουν µεταξύ τους 20 s. 

5.2.8.4 Σφάλµατα µετρήσεων 

Σύµφωνα µε τον Λεωνίδου (1990), στην παράγραφο 2.4 "Εφαρµογές της στατιστικής 

αναλύσεως σε µετρήσεις πυρηνικών ακτινοβολιών", ορίζονται –µεταξύ άλλων- και τα 

εξής σφάλµατα: 

Σφάλµα µοναδικής µέτρησης: 

Στην περίπτωση κατά την οποία πραγµατοποιούµε µία µόνο µέτρηση π.χ. του 

αριθµού n, των απαριθµούµενων φωτονίων µε ανιχνευτική διάταξη µέσα σε ορισµένο 

χρονικό διάστηµα, το τυπικό σφάλµα ε υπολογίζεται ως: 

nε =          (5.5) 

και το πιθανό σφάλµα e υπολογίζεται ως: 

2e n=          (5.6) 

Σφάλµα αποτελέσµατος ρυθµού κρούσεων από πολλές ισόχρονες µετρήσεις: 

Αν πραγµατοποιηθούν Ν µετρήσεις του αριθµού κρoύσεων ni (i = 1, 2, ..., N) που 

δίνει ραδιενεργή πηγή σε ίσα χρονικά διαστήµατα, τότε ως τυπικό σφάλµα ε ορίζεται 

η τυπική απόκλιση του δείγµατος Ν µετρήσεων ως: 

2

1

( )

1

N

i

i

n n

N
ε =

−

=
−

∑
        (5.7) 
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και το πιθανό σφάλµα e υπολογίζεται ως: 

2

1

( )

2
1

N

i

i

n n

e
N

=

−

=
−

∑
        (5.8) 

Σφάλµα αποτελέσµατος ρυθµού κρούσεων από µετρήσεις που περιέχουν σηµαντικό 

υπόστρωµα: 

Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να εφαρµόζεται η σχέση πιθανού σφάλµατος που 

προτείνεται στον Gray (1987) και παρουσιάσθηκε στο 3
ο
 Κεφάλαιο ως εξίσωση 3.5: 

χρονος µετρησης  (min) χρονος µετρησης  (min)
2 100

χρονος µετρησης  (min) χρονος µετρησης  (min)

BKG

BKG

CPM CPM
e

CPM CPM

× + ×
= × ×

× − ×
 

          (5.9) 

5.2.9 Υπόστρωµα 

5.2.9.1 Γενικά 

Ορίζονται 4 υποστρώµατα: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Για την εκτίµηση του υποστρώµατος µετρώνται τα τέσσερα (4) µεταλλικά δοχεία που 

παρουσιάσθηκαν στην παράγραφο 4.2.9.  

5.2.9.2 Υπόστρωµα µε τον ανιχνευτή VICTOREEN 

Εντός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από δύο µετρήσεις σε κάθε δοχείο ως  

4775 ±±±± 2 x ε κρούσεις στα 1000 s 

όπου ε η τυπική απόκλιση του δείγµατος των οκτώ µετρήσεων 

ή 4775 ±±±± 240 (5.0%) κρούσεις στα 1000 s 

ή 286 ±±±± 14.4 CPM 
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Εκτός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από δύο µετρήσεις σε κάθε δοχείο ως  

57325 ±±±± 2 x ε κρούσεις στα 1000 s 

όπου ε η τυπική απόκλιση του δείγµατος των οκτώ µετρήσεων 

ή 57325 ±±±± 834 (1.4%) κρούσεις στα 1000 s 

ή 3440 ±±±± 50 CPM 

5.2.9.3 Υπόστρωµα µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS 

Εντός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από δύο µετρήσεις σε κάθε δοχείο ως: 

3.14 ±±±± 2 x ε CPS 

όπου ε η τυπική απόκλιση του δείγµατος των οκτώ µετρήσεων 

ή 3.14 ±±±± 0.30 (9.4%) CPS 

ή 188 ±±±± 18 CPM 

Εκτός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από δύο µετρήσεις σε κάθε δοχείο ως  

64.75 ±±±± 2 x ε CPS 

όπου ε η τυπική απόκλιση του δείγµατος των οκτώ µετρήσεων 

ή 64.75 ±±±± 3.82 (5.8%) CPS 

ή 3885 ±±±± 230 CPM 

5.3 Απόδοση ανιχνευτών Ιωδιούχου Νατρίου 

5.3.1 Γενικά 

Ορίζονται 4 βαθµοί απόδοσης: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 
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Για την εκτίµηση του βαθµού απόδοσης µετράται το µεταλλικό δοχείο για 

βαθµονόµηση που παρουσιάσθηκε στην παράγραφο 4.2.9. Ο βαθµός απόδοσης 

υπολογίζεται σε CPM (Bqkg
-1

)
-1

 από την σχέση: 

-1988.5 Bq kg

BKG
CPM CPM

E
−

=         (5.10) 

5.3.2 Μέτρηση µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης µε τον ανιχνευτή 

VICTOREEN 

Εντός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από µία µέτρηση ως:  

35000 ±±±± e κρούσεις στα 1000 s 

όπου e το πιθανό σφάλµα σύµφωνα µε την σχέση 5.9 για χρόνο µέτρησης  

16.7 min (1000 s) 

ή 35000 ±±±± 1.3% κρούσεις στα 1000 s 

ή 2100 ±±±± 27.3 CPM 

Εκτός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από µία µέτρηση ως: 

85000 ±±±± e κρούσεις στα 1000 s 

όπου e το πιθανό σφάλµα σύµφωνα µε την σχέση 5.9 για χρόνο µέτρησης  

16.7 min (1000 s) 

ή 85000 ±±±± 2.7% κρούσεις στα 1000 s 

ή 5100 ±±±± 138 CPM 

5.3.3 Μέτρηση µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης µε τον ανιχνευτή 

CANBERRA – EURISYS 

Εντός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από οκτώ µετρήσεις του δοχείου βαθµονόµησης:  

41.1 ±±±± e CPS 
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όπου e το πιθανό σφάλµα σύµφωνα µε την σχέση 5.9 για χρόνο µέτρησης  

16.7 min (1000 s)
2
 

ή 41.1 ±±±± 1.1% CPS 

ή 2466 ±±±± 27 CPM 

Εκτός λυόµενης θωράκισης: 

Προκύπτει από δύο µετρήσεις σε κάθε δοχείο ως  

99.9 ±±±± e CPS 

όπου e το πιθανό σφάλµα σύµφωνα µε την σχέση 5.9 για χρόνο µέτρησης  

16.7 min (1000 s)
2
 

ή 99.9 ±±±± 2.3% CPS 

ή 5994 ±±±± 138 CPM 

5.3.4 Σύνοψη βαθµών απόδοσης 

O βαθµός απόδοσης υπολογίζεται µε τη βοήθεια της σχέσεως 5.10. Το πιθανό (%) 

σφάλµα του βαθµού απόδοσης υπολογίζεται ως συνδυασµός eC πολλών σφαλµάτων 

µε τη βοήθεια της σχέσης: 

2

1

C i
e e

ν

= ∑          (5.11) 

στην οποία εδώ διακρίνονται v = 4 πιθανά σφάλµατα: 

- το (%) πιθανό σφάλµα του υποστρώµατος,  

- το (%) πιθανό σφάλµα της µέτρησης του µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης, και 

- το (%) πιθανό σφάλµα της συγκέντρωσης Ραδίου-226, στην τέφρα που 

χρησιµοποιήθηκε για τη συγκρότηση του δοχείου βαθµονόµησης (βλ. και 

παράγραφο 4.2.9 στο 4
ο
 Κεφάλαιο) 

                                                

2
 πρόκειται για κατ' αρχήν προσέγγιση του σφάλµατος διότι ο ανιχνευτής CANBERRA – 

EURISYS µετρά σε CPS 
2 πρόκειται για υπολογισµό µε προσεγγιστική εφαρµογή της σχέσης 5.9 για τον ανιχνευτή 

CANBERRA – EURISYS που αφορά στο πιθανό σφάλµα e για χρόνο 16.67 min, καθώς 
όπως είναι γνωστό ο ανιχνευτής αυτός µετρά σε CPS 
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- το (%) πιθανό σφάλµα που εισάγεται στο βαθµό απόδοσης, από το γεγονός ότι η 

τέφρα που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκρότηση του δοχείου βαθµονόµησης (βλ. 

και παράγραφο 4.2.9 στο 4
ο
 Κεφάλαιο), περιέχει και άλλα ισότοπα εκτός από το 

226
Ra. Το σφάλµα µπορεί να αγνοείται, δεδοµένου ότι τα ισότοπα που 

παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις πέρα από το 
226

Ra είναι το 
238

U, 

και το 
40

Κ. Τα φωτόνια που εκπέµπονται από τα δύο αυτά ισότοπα (~1000 και 

1461 keV αντίστοιχα), δεν φαίνεται να εντάσσονται στις περιοχές ενεργειών όπου 

οι χρησιµοποιούµενοι ανιχνευτές έχουν τη βέλτιστη απόδοση. 

Αν εφαρµοσθούν λοιπόν οι σχέσεις 5.10 και 5.11 στα πιοπάνω αποτελέσµατα, 

προκύπτουν οι πιοκάτω τιµές για τον βαθµό απόδοσης Ε: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

-1 -1 2 2 2 -1 -11.83 CPM (Bq kg ) (5%) (1.3%) (6%) 1.83 CPM (Bq kg ) 7.92%E = ± + + = ±

 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

-1 -1 2 2 2 -1 -11.68 CPM (Bq kg ) (1.4%) (2.7%) (6%) 1.68 CPM (Bq kg ) 6.73%E = ± + + = ±

  

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

-1 -1 2 2 2 -1 -12.30 CPM (Bq kg ) (9.4%) (1.1%) (6%) 2.30 CPM (Bq kg ) 11.22%E = ± + + = ±

 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

-1 -1 2 2 2 -1 -12.13 CPM (Bq kg ) (5.8%) (2.3%) (6%) 2.13 CPM (Bq kg ) 8.66%E = ± + + = ±

 

5.4 Εκτίµηση αβεβαιότητας πρωτοκόλλου βαθµονόµησης 

5.4.1 Γενικά 

Ο George (1984) σηµειώνει ότι η συνολική αβεβαιότητα της µεθόδου των 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση της συγκέντρωσης Ραδονίου 

στον αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος, µπορεί να φθάνει και µέχρι το 20%. Με τη 

σειρά της πειραµατικής διαδικασίας βαθµονόµησης µπορούν να διακρίνονται τα 

ακόλουθα κυριότερα σφάλµατα: 
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1. Αναγέννησης 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οφείλεται σε πιθανή κακή λειτουργία της διατάξεως του 

φούρνου. 

2. Ζύγισης  

Πρόκειται για συστηµατικό σφάλµα. Οφείλεται στην ακρίβεια του χρησιµοποιούµενου 

ζυγού, η οποία είναι 0.1 g και αφορά στα: 

- µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα 

- µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση του υποστρώµατος, και στο 

- µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης 

Ετσι το εισαγόµενο σφάλµα από τη ζύγιση είναι: 

- για τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα ενδεικτικού βάρους 220 g: 0.04% 

- για τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση του υποστρώµατος 

ενδεικτικού βάρους 220 g: 0.04%  

- για το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης ενδεικτικού βάρους 330 g: 0.03% 

3. Πηγής βαθµονόµησης και παραγωγής Ραδονίου 

Πρόκειται για συστηµατικό σφάλµα. Οφείλεται στην ακρίβεια της χρησιµοποιούµενης 

πηγής Ραδονίου, η οποία κατά κανόνα αποτελεί δευτερεύον πρότυπο κατευθείαν 

ιχνηλάσιµο (traceable) προς πρωτεύον πρότυπο διεθνώς αναγνωρισµένων ινστιτούτων 

µετρολογίας, όπως το National Institute of Standards and Technology των ΗΠΑ 

(NIST-US). Το πιθανό σφάλµα της πηγής "1" εκτιµάται σε 3%, µε βάση το τυπικό 

σφάλµα που αναφέρεται στο σχετικό πιστοποιητικό (βλ. και ∆ιάγραµµα 4.44) 

4. Ογκου θαλάµου Ραδονίου 

Πρόκειται για συστηµατικό σφάλµα. Οφείλεται στις κατασκευαστικές ανακρίβειες 

διαστάσεων του θαλάµου, στον εργαστηριακό εξοπλισµό που τοποθετείται στο 

εσωτερικό του µε αποτέλεσµα την µείωση του όγκου (βλ. και φωτογραφία του 

∆ιαγράµµατος 5.13), στις σωληνώσεις που συνδέουν τον θάλαµο µε το δοχείο της πηγής 

(βλ. π.χ. και ∆ιάγραµµα 5.16) και στον όγκο του δοχείου της πηγής (βλ. π.χ. και 

∆ιάγραµµα 4.47). Για τον θάλαµο "Α" υπολογίζεται σε περίπου 5%. 
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5. Χρόνου παραγωγής Ραδονίου 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οφείλεται στο χρόνο αντίδρασης του χειριστή, για την 

σύντοµη διεκπεραίωση του χειρισµού των διατάξεων τερµατισµού της διαδικασίας 

µηδενισµού και έναρξης – λήξης της διαδικασίας µετάγγισης του Ραδονίου από το 

δοχείο της πηγής στον θάλαµο. Το σφάλµα αυτού του είδους µπορεί να εκτιµηθεί από 

την ασφαλή πλευρά περί τα 2 min. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο χρόνος Τ είναι π.χ. 1 h, το 

σφάλµα που εισάγεται στην παραγωγή του Ραδονίου από την πηγή "1" σύµφωνα µε τη 

σχέση 5.1, φθάνει το ύψος του 3% . 

6. Χρόνου έκθεσης 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οφείλεται στο χρόνο αντίδρασης του χειριστή, για την 

σύντοµη διεκπεραίωση του χειρισµού των διατάξεων τερµατισµού της διαδικασίας 

λήξης της µετάγγισης του Ραδονίου από το δοχείο της πηγής στον θάλαµο και τη 

σύντοµη διεκπεραίωση του ανοίγµατος του θαλάµου και της κάλυψης των µεταλλικών 

δοχείων µε τα καλύµµατά τους µετά την έκθεση . Το σφάλµα αυτού του είδους µπορεί 

να εκτιµηθεί από την ασφαλή πλευρά περί τα 2 min. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο χρόνος Τs 

είναι π.χ. 24 h, το σφάλµα που εισάγεται στη ραδιενεργό αποµείωση της συγκέντρωσης 

του Ραδονίου από την πηγή "1" σύµφωνα µε τη σχέση 5.3, φθάνει το ύψος του 0.03% . 

Το σφάλµα αυτό αλλάζει το άνω όριο του αντίστοιχου ολοκληρώµατος για τον 

υπολογισµό της µέσης συγκέντρωσης του Ραδονίου Rn κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

σύµφωνα µε τη σχέση 5.4. Γίνεται αντιληπτό ότι η επίδρασή του στο αντίστοιχο 

ολοκλήρωµα είναι αµελητέα. 

7. ∆ιαρροών Ραδονίου από το θάλαµο 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οπως σηµειώθηκε στην παράγραφο 5.2.7 οφείλεται στις 

διαρροές Ραδονίου από το θάλαµο προς το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή στο ότι ο 

θάλαµος δεν είναι αεροστεγής και ραδονιοστεγής. Πολλαπλά πειράµατα που έχουν γίνει 

στο παρελθόν µε την πηγή "1" και τον υπόψιν θάλαµο εφαρµόζοντας τις διαδικασίες 

µηδενισµού, παραγωγής και µετάγγισης που περιγράφθηκαν έχουν δείξει ότι το σφάλµα 

αυτό µπορεί να αγνοηθεί.  

8. Χρόνου ωρίµανσης 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οφείλεται στις πιθανές απώλειες Ραδονίου από τα 

µεταλλικά δοχεία µε τον ενεργό άνθρακα από τη στιγµή της εξόδου τους από τον 

θάλαµο και της άµεσης κάλυψής τους µε τα καλύµµατά τους µέχρι τη στιγµή της 
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µέτρησής τους. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το πρωτόκολλο πειραµάτων 

βαθµονόµησης που παρουσιάσθηκε, δεν χρησιµοποιείται ταινία βινυλίου για επιπλέον 

στεγάνωση κατά αυτό το χρονικό διάστηµα. Το σφάλµα αυτό µπορεί να αντιµετωπίζεται 

µε δύο βασικά τρόπους: (α) Μέτρηση των εκτεθέντων µεταλλικών δοχείων στην ίδια 

περίπου χρονική στιγµή. Στην εδώ περίπτωση η χρονική αυτή στιγµή προσδιορίζεται σε 

περίπου 18 h µετά το τέλος της έκθεσης. Η µέτρηση επαναλαµβάνεται σε 42 h (= 18 + 

24) και κατά περίπτωση σε 66 h (= 18 + 48) µετά το τέλος της έκθεσης (β) Εκτίµηση, 

µε τη βοήθεια πειραµάτων που θα παρουσιασθούν στη συνέχεια, του ρυθµού 

καταστροφής του Ραδονίου µέσα στα κλειστά µεταλλικά δοχεία (= ρυθµός ραδιενεργού 

αποµείωσης + ρυθµός διαρροής προς το περιβάλλον). Ο George (1984) διαπιστώνει 

στα δικά του πειράµατα ότι η απόκλιση του ρυθµού αυτού από τη σταθερά διασπάσεως 

του Ραδονίου είναι στην περιοχή ± 5%. 

9. Μέτρησης 

Πρόκειται για τυχαίο σφάλµα. Οφείλεται κυρίως σε δύο συνιστώσες: (α) Στο σφάλµα 

υπολογισµού της µετρητικής απόδοσης των ανιχνευτών και (β) Στο σφάλµα της ίδιας 

µέτρησης των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα. Για το σφάλµα (α) µπορεί 

κανείς να πει ότι στην χειρότερη περίπτωση δεν ξεπερνάει το 11% σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.3.4. Για το σφάλµα (β) εύλογα µπορεί να υποτεθεί και 

αργότερα στο 6
ο
 Κεφάλαιο, όπου γίνεται η παράθεση των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων, να επαληθευθεί ότι και αυτό βρίσκεται στην ίδια περιοχή µεγέθους 

5.4.2 Εκτίµηση διαρροών Ραδονίου από τα µεταλλικά δοχεία  

Για την εκτίµηση του ρυθµού καταστροφής του Ραδονίου µέσα στα κλειστά 

µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα (= ρυθµός ραδιενεργού αποµείωσης + ρυθµός 

διαρροής προς το περιβάλλον) από τη στιγµή της εξόδου τους από τον θάλαµο και 

της άµεσης κάλυψής τους µε τα καλύµµατά τους µέχρι τη στιγµή της µέτρησής τους, 

οργανώθηκαν τα ακόλουθα πειράµατα: 

Εκτέθηκαν σε µέση συγκέντρωση Ραδονίου περίπου 1 kBqm
-3

, επί 24 h οκτώ 

µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα. Τα τέσσερα από αυτά, αµέσως µετά το τέλος 

της έκθεσής τους καλύφθηκαν µε καλύµµατα, στα οποία υπήρχε ελαστικό 

παρέµβυσµα. Τα άλλα τέσσερα, καλύφθηκαν µε καλύµµατα, στα οποία είχε 

αφαιρεθεί το πλαστικό παρέµβυσµα. 
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Κάθε ένα δοχείο από κάθε τετράδα µετρήθηκε επανειληµµένα ανά 24 περίπου ώρες 

µε τέσσερις τρόπους, ως εξής: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Τα αποτελέσµατα αναπαρίστανται γραφικά στα ∆ιαγράµµατα 5.20 έως και 5.51. 

Κάθε ένα από τα ∆ιαγράµµατα αυτά παρουσιάζει τόσο τη γραφική παράσταση που 

αντιπροσωπεύει το ρυθµό καταστροφής του Ραδονίου που οφείλεται αποκλειστικά 

στην ραδιενεργό του αποµείωση (λ = 1.26 x 10
-4

 min
-1

), όσο και την καµπύλη 

αναδροµής που προκύπτει από τα συλλεχθέντα πειραµατικά αποτελέσµατα, µε βάση 

την οποία εκτιµάται ο ρυθµός καταστροφής του Ραδονίου που οφείλεται και στη 

ραδιενεργό αποµείωση και σε τυχόν διαρροές (λexp). Στα ∆ιαγράµµατα όπου χρόνος 

"0" είναι η χρονική στιγµή εξόδου των δοχείων από τον θάλαµο Ραδονίου. Το 

σφάλµα υπολογισµού της ποσότητας λexp µε τη διαδικασία προσαρµογής (fitting) είναι 

αµελητέο, διότι προκύπτει από ικανό πλήθος πειραµατικών αποτελεσµάτων, τα οποία 

προσαρµόζονται ικανοποιητικά σε συνάρτηση της µορφής 5.3. 

Από τα ∆ιαγράµµατα 5.20 έως και 5.51 προκύπτει, από τέσσερις µετρήσεις σε κάθε 

περίπτωση, ότι (σε 10
-4

 min
-1

): 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

για µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα λexp = 1.42 ± 0.04 (3%) 

ή 13% µεγαλύτερο από το λ 

για µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα λexp = 1.01 ± 0.01 (1%)  

ή 20% µικρότερο από το λ 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

για µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα λexp = 1.64 ± 0.22 (13%)  

ή 30% µεγαλύτερο από το λ 

για µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα λexp = 0.76 ± 0.02 (3%)  

ή 40% µικρότερο από το λ 
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(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

για µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα λexp = 1.53 ± 0.05 (3%) 

ή 21% µεγαλύτερο από το λ 

για µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα λexp = 1.10 ± 0.04 (4%) 

ή 12% µικρότερο από το λ 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

για µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα λexp = 2.16 ± 0.68 (32%) 

ή 71% µεγαλύτερο από το λ  

για µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα λexp = 1.12 ± 0.24 (22%) 

ή 11% µικρότερο από το λ 

Συνακόλουθα διατυπώνονται οι πρώτες διαπιστώσεις: 

1. Τα δοχεία µε παρέµβυσµα εµφανίζονται να διαρρέουν Ραδόνιο, διότι γενικά για 

αυτά ισχύει: 

λexp > λ 

2. Τα δοχεία χωρίς παρέµβυσµα εµφανίζονται να προσλαµβάνουν Ραδόνιο, διότι 

γενικά για αυτά ισχύει: 

λexp < λ 

3. Η διασπορά των µετρήσεων για το λexp είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη όταν οι 

µετρήσεις γίνονται εκτός θωράκισης παρά όταν οι µετρήσεις γίνονται εντός. 

Σχετικά µε τη διαπίστωση 1: 

Φαίνεται ότι είναι κατ'αρχήν παράδοξο ότι µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα χάνουν 

Ραδόνιο, δεδοµένου ότι το παρέµβυσµα είναι ελαστικό και ως εκ τούτου αεροστεγές. 

Παρόλαυτά, είναι πολύ γνωστό από την βιβλιογραφία ότι τα ελαστικά οργανικά 

υλικά και γενικά τα πολυµερή έχουν έντονες προσροφητικές ιδιότητες σε ό,τι αφορά 

το Ραδόνιο. Ετσι, αυτό που φαίνεται ότι συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι: 

Ραδόνιο αποβαλλόµενο από τον ενεργό άνθρακα προσροφάται στο ελαστικό 

παρέµβυσµα χωρίς στην ουσία να χάνεται µέσα από το µεταλλικό δοχείο, µε 

αποτέλεσµα την αλλοίωση της γεωµετρίας µέτρησης και της τεχνητής διαπίστωσης 
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ότι λexp > λ. Το φαινόµενο χρειάζεται επιπλέον πειραµατική διερεύνηση, η οποία δεν 

είναι αντικείµενο της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Σχετικά µε τη διαπίστωση 2: 

Η ερµηνεία που µπορεί κανείς να δώσει στη διαπίστωση 2, είναι ότι στα δοχεία χωρίς 

παρέµβυσµα, το άνοιγµα µεταξύ του καλύµµατος και του δοχείου είναι ικανό να 

επιτρέπει τη συναλλαγή αερίων µεταξύ του δοχείου και του περιβάλλοντος µε 

αποτέλεσµα το Ραδόνιο του περιβάλλοντος που προσροφάται στον ενεργό άνθρακα 

του δοχείου να είναι πολύ περισσότερο από το Ραδόνιο που ενδεχόµενα αποβάλλεται 

από τον ενεργό άνθρακα του δοχείου. Το φαινόµενο χρειάζεται επιπλέον πειραµατική 

διερεύνηση, η οποία δεν είναι αντικείµενο της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Σχετικά µε τη διαπίστωση 3: 

Η έκθεση των δοχείων σε µέση συγκέντρωση Ραδονίου της τάξης του 1 kBqm
-3

 επί 

24 h, οδηγεί, όπως φαίνεται σε συγκέντρωση των θυγατρικών στον ενεργό άνθρακα 

που αποδίδει ροή φωτονίων µεγαλύτερη µεν αλλά σχετικά κοντά στο υπόστρωµα που 

υπάρχει εκτός της λυόµενης θωράκισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα (βλ. και τη σχέση 

5.9) να διαπιστώνεται αυτή η µεγαλύτερη διασπορά στην εκτίµηση του λexp από ότι 

στην αντίστοιχη εκτίµηση του ίδιου µεγέθους µε µετρήσεις εντός της λυόµενης 

θωράκισης. Το φαινόµενο χρειάζεται επιπλέον πειραµατική διερεύνηση, η οποία δεν 

είναι αντικείµενο της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Ειδικά οι διαπιστώσεις 1 και 2, είναι από πρώτη άποψη αποθαρρυντικές για το 

πρωτόκολλο βαθµονόµησης καθώς φαίνεται ότι εισάγουν µεγάλο σφάλµα. 

Παρόλαυτά είναι δυνατόν να ξεπερασθεί το εµπόδιο µε τρόπο που έχει ήδη 

σηµειωθεί, δηλαδή µε: 

Μέτρηση των εκτεθέντων µεταλλικών δοχείων στην ίδια περίπου χρονική στιγµή. Στην 

εδώ περίπτωση η χρονική αυτή στιγµή προσδιορίζεται σε περίπου 18 h µετά το τέλος 

της έκθεσης. Η µέτρηση επαναλαµβάνεται σε 42 h (= 18 + 24) και κατά περίπτωση σε 

66 h (= 18 + 48) µετά το τέλος της έκθεσης 

Αποµένει µόνο να εξετασθεί πόσο σηµαντική είναι η επίδραση των διαπιστώσεων 1 

και 2 πάνω στη µέση συγκέντρωση των θυγατρικών του Ραδονίου στον ενεργό 

άνθρακα του µεταλλικού δοχείου στο διάστηµα των 24 h. ∆εδοµένου ότι στα 

∆ιαγράµµατα 5.20 έως και 5.51, η µέση αυτή συγκέντρωση των θυγατρικών 

αντιπροσωπεύεται στην πράξη από τις επιφάνειες κάτω από τη θεωρητική και την 
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πειραµατική καµπύλη εκθετικής αποµείωσης του Ραδονίου για το διάστηµα 24 έως 

48 h από την έξοδο των δοχείων από τον θάλαµο, κατασκευάζεται ο Πίνακας 5.2 

στον οποίο συγκρίνονται (±%), οι δύο αυτές επιφάνειες. Η σύγκριση αυτή βοηθάει 

στην εκτίµηση του µεγαλύτερου σφάλµατος που µπορεί να εισαχθεί στη 

βαθµονόµηση από την αβεβαιότητα των διαρροών / εισροών Ραδονίου από και προς 

τα µεταλλικά δοχεία. 

Με βάση τον Πίνακα 5.2 µπορεί να διακρίνει κανείς µία συνέπεια που παρατηρείται 

στις αποκλίσεις µεταξύ θεωρητικής και πειραµατικής επιφάνειας για το εξεταζόµενο 

χρονικό διάστηµα, ως εξής: 

Εντός της θωράκισης η κατά µέσο όρο απόκλιση είναι περίπου 5%. Εκτός της 

θωράκισης η κατά µέσο όρο απόκλιση είναι περίπου 9%. Παρατηρείται εποµένως ότι 

τα θυγατρικά του µεταλλικού δοχείου όταν µετρώνται εντός της θωράκισης δίνουν 

αποτελέσµατα που δεν διαφέρουν στην διασπορά λόγω διαρροών / εισροών Ραδονίου 

από τις αντίστοιχες διαπιστώσεις του George (1984). Εκτός της θωράκισης βέβαια τα 

αποτελέσµατα αυτά κυµαίνονται πολύ περισσότερο. Μπορεί να γίνει δεκτό εποµένως 

ότι το πιθανό σφάλµα του χρόνου ωρίµανσης διακρινόµενο σε περιπτώσεις εντός και 

εκτός θωράκισης µπορεί να είναι περίπου 5 και 9% αντίστοιχα. 

5.4.3 Αξιολόγηση της συνδυασµένης αβεβαιότητας βαθµονόµησης 

Για την αξιολόγηση της συνδυασµένης αβεβαιότητας πρέπει από τις συνιστώσες που 

παρουσιάσθηκαν προηγούµενα να αποµονωθούν οι πλέον σηµαντικές. Ως τέτοιες 

επιλέγονται: 

- η (3) "πηγής βαθµονόµησης και παραγωγής Ραδονίου": ~ 3% 

- η (4) "όγκου θαλάµου Ραδονίου": ~ 5% 

- η (5) "χρόνου παραγωγής Ραδονίου": ~ 3% 

- η (8) "χρόνου ωρίµανσης": ~ 5% εντός θωράκισης και ~ 9% εκτός θωράκισης 

- η (9) "µέτρησης": (9α): ~ 11% και (9β): ~ 11% 

Ο συνδυασµός τους σύµφωνα µε τη σχέση 5.11 οδηγεί σε µια συνολική εκτίµηση της 

αβεβαιότητας της βαθµονόµησης για δύο περιπτώσεις: 

Εντός θωράκισης σε περίπου 17.5%, και  
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Εκτός θωράκισης σε περίπου 19%,  

τιµές που βρίσκονται στα πλαίσια που αναφέρονται από τον George (1984). 

5.5 Ελάχιστος ανιχνευόµενος ρυθµός κρούσεων 

Η ποσότητα (MDA, Minimum Detectable Activity σε CPM), όπως παρουσιάσθηκε 

στην σχέση 3.6 του 3
ου 

Κεφαλαίου, αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο ανιχνευόµενο 

καθαρό ρυθµό κρούσεων που οφείλεται στα θυγατρικά του Ραδονίου που υπάρχουν 

στον ενεργό άνθρακα και όχι στο υπόστρωµα. Είναι: 

χρονος µετρησης υποστρωµατος (min)
3

χρονος µετρησης υποστρωµατος (min)

BKGCPM
MDA

×
= ×  

(5.12) 

Φυσικά και πάλι ορίζονται 4 MDA: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

MDA = 13 CPM ή 218 κρούσεις στα 1000 s 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

MDA = 43 CPM ή 719 κρούσεις στα 1000 s 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

MDA = 10 CPM ή 0.2 CPS
[3]
 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

MDA = 46 CPM ή 0.8 CPS
[3]
 

5.6 Βελτιστοποίηση πρωτοκόλλου βαθµονόµησης 

Οι πηγές της αβεβαιότητας του πρωτοκόλλου βαθµονόµησης, οδηγούν σε προτάσεις 

βελτιστοποίησης των αντίστοιχων πειραµάτων µε στόχο τη µείωση της αβεβαιότητας. 

Οι προτάσεις αυτές µπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες κυριότερες: 

                                                

3 πρόκειται για υπολογισµό µε προσεγγιστική εφαρµογή της σχέσης 5.12 για τον ανιχνευτή 

CANBERRA – EURISYS που αφορά στο µέγεθος MDA για χρόνο 16.67 min, καθώς 

όπως είναι γνωστό ο ανιχνευτής αυτός µετρά σε CPS 
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1. Κατασκευή καταλληλότερου µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης 

Προκειµένου το µεταλλικό δοχείο βαθµονόµησης, να µην περιέχει –κατά το δυνατόν- 

ισότοπα εκτός από το 
226

Ra και τα θυγατρικά του, ώστε να αποφεύγονται τα 

σφάλµατα στον συντελεστή απόδοσης των Ιωδιούχων Νατρίων από οποιαδήποτε 

τυχόν επιπλέον ισότοπα που παράγουν φωτόνια, προτείνεται το ΕΠΤ-ΕΜΠ να 

προχωρήσει σε κατασκευή µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης, σύµφωνα µε τον 

τρόπο που ακολουθήθηκε από την EPA-US και παρουσιάζεται στο 3
ο
 Κεφάλαιο, 

στην παράγραφο 3.2.4. 

2. Συχνότερος έλεγχος του βαθµού απόδοσης των ανιχνευτών 

Η εµπειρία µε τους ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου που χρησιµοποιούνται έχει δείξει 

ότι δεν υπάρχει ουσιαστική κύµανση της απόδοσής τους µε το χρόνο. Ετσι, η 

απόδοση των ανιχνευτών αυτών ελέγχθηκε µόνο µία φορά στο διάστηµα Μάιος – 

Σεπτέµβριος 2007, που ήταν και το διάστηµα πειραµάτων βαθµονόµησης στα πλαίσια 

της παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Πραγµατοποιήθηκε όπως σηµειώθηκε 

µέτρηση του µεταλλικού δοχείου βαθµονόµησης και µεταλλικών δοχείων 

υποστρώµατος. Παρόλαυτά είναι προφανές ότι για µία ποιοτικά ασφαλή διαδικασία 

βαθµονόµησης, η απόδοση των ανιχνευτών αυτών πρέπει να ελέγχεται συχνότερα 

µέσα σε ένα τέτοιο µεγάλο χρονικό διάστηµα.. Επιπλέον, σε περίπτωση παραγωγικής 

εφαρµογής της µεθόδου µέτρησης της συγκέντρωσης Ραδονίου µε χρήση µεταλλικών 

δοχείων µε ενεργό άνθρακα ο ποιοτικός έλεγχος της όλης διαδικασίας µε πολύ συχνές 

βαθµονοµήσεις θα είναι απαραίτητος, τόσο διότι πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα για 

την ακρίβεια των µεθόδων, όσο και διότι τα µεταλλικά δοχεία θα είναι πολλά, και θα 

περιέχουν ενεργό άνθρακα που παρόλο που θα είναι µακροσκοπικά ίδιος θα 

προέρχεται από διαφορετικές παραγγελίες. 

3. Συµπίεση του χρόνου ωρίµανσης στον απόλυτα απαραίτητο 

Στην παράγραφο 5.4.2 καταγράφηκαν τα προβλήµατα αβεβαιότητας που οφείλονται 

στις διαρροές ή τις εισροές Ραδονίου από τα κλειστά µεταλλικά δοχεία. Ο κυριότερος 

πρακτικός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να περιορισθεί αυτή η αβεβαιότητα, είναι 

ασφαλώς, η µέτρηση του δοχείου να γίνεται περί τις 3 h µετά το τέλος της έκθεσής 

του και την κάλυψή του µε το κάλυµµα. Οι χρόνοι ωρίµανσης τάξεως 18 – 20 h που 

επιβλήθηκε να χρησιµοποιηθούν – για πρακτικούς λόγους - στα πλαίσια της 
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παρούσης ∆ιπλωµατικής Εργασίας δεν φαίνεται να εξυπηρετούν από την άποψη του 

ελέγχου αυτής της αβεβαιότητας. 

4. Στεγάνωση των δοχείων 

Είναι πιθανόν, αλλά χρειάζεται να διερευνηθεί, ότι τα δοχεία θα έχουν πολύ καλύτερη 

συµπεριφορά αν από τα καλύµµατά τους αφαιρεθεί το ελαστικό παρέµβυσµα και 

χρησιµοποιηθεί ταινία βινυλίου για τη στεγάνωση των διαρροών ή των εισροών που 

µπορεί να υπάρχουν στο άνοιγµα µεταξύ καλύµµατος και δοχείου. Εξάλλου µε αυτήν 

τη µέθοδο στεγάνωσης εργάσθηκε τόσο ο George (1984), και αυτή επίσης 

προτείνεται από τον Gray (1987). 

5. Μετρήσεις εντός θωράκισης 

Οι µετρήσεις εντός θωράκισης φαίνεται να είναι οι πλέον αξιόπιστες, διότι γίνονται 

σε περιβάλλον µειωµένου υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα την καλή διάκριση του 

σήµατος από τον θόρυβο, µέσω της σηµαντικής ελάττωσης του αντίστοιχου πιθανού 

σφάλµατος, όπως δίνεται από τη σχέση 5.9. 

6. Βαθµονόµηση µε έκθεση σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις 

Αν υπάρχει επιµονή για την διερεύνηση της δυνατότητας βαθµονόµησης µε χρήση 

ανιχνευτών εκτός θωράκισης, ή αν τελικά είναι αναγκαίο να εφαρµόζεται η µέθοδος 

µε µετρήσεις εκτός θωράκισης, καλό είναι η έκθεση για βαθµονόµηση των 

µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα να γίνεται σε σχετικά υψηλές µέσες 

συγκεντρώσεις Ραδονίου, ώστε κατά το δυνατόν η µέτρηση βαθµονόµησης που θα 

λαµβάνεται να είναι σηµαντικά υψηλότερη από το υπόστρωµα και ο προκύπτον 

συντελεστής να είναι κατά το δυνατόν απαλλαγµένος από το σφάλµα του 

υποστρώµατος. 
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∆ιάγραµµα 5.3 

"Κοινός κλάδος" του κυκλώµατος αερίων των θαλάµων "Α" και "Β": 

λαβές στραµµένες "προς το παράθυρο"
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∆ιάγραµµα 5.4 

Θάλαµος "Β¨: Σφαιρική βαλβίδα ΣΒ21 και ρυθµιστική βαλβίδα ΡΒ1 

 

 

∆ιάγραµµα 5.5 

Θάλαµος "Β¨: Σφαιρική βαλβίδα ΣΒ17 και µανόµετρο Μ7

ΡΒ1 

ΣΒ21 

ΣΒ17 

Μ7 
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∆ιάγραµµα 5.6 

Θάλαµος "Β¨: Σφαιρικές βαλβίδες ΣΒ29 και ΣΒ31 

 

∆ιάγραµµα 5.7 

Θάλαµος "Β¨: Ακτινική αεραντλία

ΣΒ29
 

ΣΒ31 



 5-32

 

∆ιάγραµµα 5.8 

Θάλαµος "Β¨: Ανεµιστήρες 

 

 

∆ιάγραµµα 5.9 

Θάλαµος "Β¨: Σφαιρικές βαλβίδες ΣΒ28 και ΣΒ34 

ΣΒ28
 

ΣΒ34
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∆ιάγραµµα 5.10 

∆οχείο πηγής "1": Σφαιρικές βαλβίδες CRS1 και CRS2 

 

 

∆ιάγραµµα 5.11 

Θάλαµος "Β": Μικρή εσωτερική αεραντλία
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∆ιάγραµµα 5.12 

Θάλαµος "Β", δοχείο πηγής "1":  

Αρχή λειτουργίας κυκλωµάτων σε µονογραµµικό σκαρίφηµα  

 

 

∆ιάγραµµα 5.13 

Θάλαµος "Α": Ανοιχτά µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα
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∆ιάγραµµα 5.14 

Θάλαµος "Α": Ηλεκτρικός – ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 

 

Η4 

Η20 

Π2 

Η18 
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∆ιάγραµµα 5.15 

"Κοινός κλάδος" του κυκλώµατος αερίων των θαλάµων "Α" και "Β": 

λαβές στραµµένες "προς την πόρτα" 

 

 

∆ιάγραµµα 5.16 

Θάλαµος "Α": Ανεµιστήρας 
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∆ιάγραµµα 5.17 

Θάλαµος "Α": Σφαιρικές βαλβίδες ΣΒ3 και ΣΒ4 
 

 

∆ιάγραµµα 5.18 

Θάλαµος "Α": Μικρή εσωτερική αεραντλία

ΣΒ3
 

ΣΒ4
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∆ιάγραµµα 5.19 

Θάλαµος "Α", δοχείο πηγής "1":  

Αρχή λειτουργίας κυκλωµάτων σε µονογραµµικό σκαρίφηµα 



 5-39

 � � � � � � � � � � � 	 
� � �  � � 	 �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  � ! " # " $ � % & ' ( � � $ � � � &

 � � � � � � � � � � � 	 )� � �  � � * �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  � ! " # " $ � % & ' ( � � $ � � � &



 5-40

 

∆ιάγραµµα 5.22 

∆οχείο 4 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.23 

∆οχείο 6 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.24 

∆οχείο 5 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης 

 
∆ιάγραµµα 5.25 

∆οχείο 7 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης
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∆ιάγραµµα 5.26 

∆οχείο 8 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.27 

∆οχείο 9 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εκτός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.28 

∆οχείο 2 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.29 

∆οχείο 3 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.30 

∆οχείο 4 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.31 

∆οχείο 6 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.32 

∆οχείο 5 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.33 

∆οχείο 7 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης
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∆ιάγραµµα 5.34 

∆οχείο 8 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 

 

 

∆ιάγραµµα 5.35 

∆οχείο 9 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS  

εντός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.36 

∆οχείο 2 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.37 

∆οχείο 3 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.38 

∆οχείο 4 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.39 

∆οχείο 6 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης
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∆ιάγραµµα 5.40 

∆οχείο 5 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.41 

∆οχείο 7 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης
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∆ιάγραµµα 5.42 

∆οχείο 8 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.43 

∆οχείο 9 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εκτός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.44 

∆οχείο 2 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.45 

∆οχείο 3 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.46 

∆οχείο 4 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.47 

∆οχείο 6 µε παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 
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∆ιάγραµµα 5.48 

∆οχείο 5 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.49 

∆οχείο 7 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης
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∆ιάγραµµα 5.50 

∆οχείο 8 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 

 

∆ιάγραµµα 5.51 

∆οχείο 9 χωρίς παρέµβυσµα, µέτρηση µε τον ανιχνευτή VICTOREEN  

εντός θωράκισης 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 5
ου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 
 I--------------------------------------------------------------I 

 I            NATURAL RADIONUCLIDES  ANALYSIS REPORT            I 

 I                                                              I 

 I                      of sample  MS483A                       I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I  Remarks :                                                   I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I                                                              I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I              I           I                                   I 

 I   Isotope    I   Energy  I    Activity    Bq/kg      pCi/gr  I 

 I              I   (keV)   I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Pb-210     I    46.52  I      5.15  +-  24.63 %       .139 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Pb-214A    I   295.22  I     23.28  +-   9.46 %       .629 I 

 I   Pb-214B    I   351.99  I     22.18  +-   5.21 %       .600 I 

 I..............................................................I 

 I   Pb-214      ( W.Mean ) :     22.42  +-   4.56 %       .606 I 

 I..............................................................I 

 I   Bi-214A    I   609.32  I     20.12  +-   5.49 %       .544 I 

 I   Bi-214B    I  1120.28  I     20.89  +-  16.48 %       .565 I 

 I   Bi-214C    I  1764.51  I     24.14  +-  14.04 %       .652 I 

 I..............................................................I 

 I   Bi-214      ( W.Mean ) :     20.54  +-   4.89 %       .555 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ra-226      ( W.Mean ) :      21.5  +-   3.34 %       .580 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ra-226     I   186.25  I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Th-234     I    63.29  I     14.03  +-  17.48 %       .379 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   U-238 E    I   185.99  I     -6.51  +-  15.13 %      -.176 I 

 I   U-238 C    I   185.99  I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   U-235      I   185.72  I                                   I 

 I   U-238 L    I           I                                   I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Ac-228A    I   338.40  I     11.77  +-  23.51 %       .318 I 

 I   Ac-228B    I   911.07  I     12.02  +-  12.70 %       .325 I 

 I..............................................................I 

 I   Ra-228      ( W.Mean ) :     11.96  +-  11.18 %       .323 I 

 I..............................................................I 

 I   Pb-212B    I   238.63  I      9.95  +-   7.80 %       .269 I 

 I   Tl-208A    I   583.14  I      9.22  +-  10.55 %       .249 I 

 I..............................................................I 

 I   Th-228      ( W.Mean ) :      9.67  +-   6.27 %       .261 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   Th-232      ( W.Mean ) :      10.1  +-   5.49 %       .272 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

 I   K-40       I  1460.75  I      6.09  +-  20.72 %       .165 I 

 I--------------------------------------------------------------I 

Πίνακας 5.1 

Ανάλυση συγκέντρωσης Ραδίου-226 και άλλων φυσικώς ραδιενεργών ισοτόπων 

στην ιπτάµενη τέφρα MS483A 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
∆ΙΑΦΟΡΑ (%) 

2 VICT IN 19246 19805 -3 

3 VICT IN 17108 17575 -3 

4 VICT IN 16448 17157 -4 

6 VICT IN 16287 16976 -4 

5 VICT IN 19007 18108 +5 

7 VICT IN 18344 17422 +5 

8 VICT IN 17899 17008 +5 

9 VICT IN 18708 17736 +5 

2 VICT OUT 9265 1494 -12 

3 VICT OUT 7974 8963 -11 

4 VICT OUT 6854 7328 -6 

6 VICT OUT 7131 7294 -2 

5 VICT OUT 9365 8647 +8 

7 VICT OUT 8428 7578 +11 

8 VICT OUT 8770 7850 +12 

9 VICT OUT 9763 8818 +11 

2 CAN IN 22937 24187 -5 

3 CAN IN 20104 21321 -6 

4 CAN IN 19484 20926 -7 

6 CAN IN 19395 20321 -5 

5 CAN IN 22209 21551 +3 

7 CAN IN 20924 19947 +5 

8 CAN IN 22125 21583 +2 

9 CAN IN 22664 21891 +4 

2 CAN OUT 15348 15443 -1 

3 CAN OUT 11672 14246 -18 

4 CAN OUT 11640 14268 -18 

6 CAN OUT 8761 12554 -30 

5 CAN OUT 15120 15564 -3 

7 CAN OUT 13809 13488 +2 

8 CAN OUT 15272 13895 +10 

9 CAN OUT 15294 14664 +4 

Πίνακας 5.2 

Σύγκριση επιφανειών κάτω από τη θεωρητική και την πειραµατική καµπύλη 

εκθετικής αποµείωσης του Ραδονίου για το διάστηµα 24 έως 48 h από την έξοδο 

από τον θάλαµο µε βάση τα ∆ιαγράµµατα 5.20 έως 5.51. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  ν = 2, 3, 4, 6 δοχεία µε παρέµβυσµα 

   ν = 5, 7, 8, 9 δοχεία χωρίς παρέµβυσµα 

   VICT: ανιχνευτής VICTOREEN 

   CAN: ανιχνευτής CANBERRA – EURISYS 

   IN: εντός θωράκισης 

   OUT: εκτός θωράκισης 
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Τα πειράµατα βαθµονόµησης των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, ως 

µέθοδος µέτρησης της συγκέντρωσης του Ραδονίου που επικρατεί στον ατµοσφαιρικό 

αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός κτιρίου, πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το 

σχετικό πρωτόκολλο που παρουσιάσθηκε στο προηγούµενο 5
ο
 Κεφάλαιο. Ο 

προφανής στόχος των πειραµάτων είναι ο προσδιορισµός δύο µεγεθών: του 

συντελεστή βαθµονόµησης CF και του κατώτατου ορίου ανίχνευσης συγκέντρωσης 

Ραδονίου (σε Bqm
-3
) LLD. Οπως είναι φανερό από τα όσα έχουν αναφερθεί στα 

προηγούµενα Κεφάλαια, µε τη χρήση του συντελεστή CF, του χρόνου έκθεσης Τs και 

ορισµένων άλλων δεδοµένων ή εύκολα µετρήσιµων ποσοτήτων είναι δυνατόν να 

εκτιµάται η κατά µέσο όρο συγκέντρωση του Ραδονίου για το υπόψιν χρόνο έκθεσης 

σε ένα χώρο. Τα πειράµατα σε ό,τι αφορά την έκθεση και την ωρίµανση 

σχεδιάσθηκαν για να καλύψουν τις περισσότερες περιπτώσεις µετρήσεων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι χρησιµοποιήθηκαν µεταλλικά δοχεία µε 

παρέµβυσµα στο κάλυµµα, µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα στο κάλυµµα, 

έγιναν εκθέσεις 24 h και 48 h και κατασκευάσθηκαν διάφορες βαθµονοµηµένες 

συγκεντρώσεις Ραδονίου στην περιοχή 1 – 3 kBqm
-3
. Στο σύνολό τους έγιναν στις 

ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 και είναι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες του Εργαστηρίου. Για αυτές θεωρείται µε ασφάλεια, ότι η 

υγρασία στον θάλαµο έκθεσης είναι στα επίπεδα 35 – 65% και η θερµοκρασία στα 

επίπεδα 23 – 27
ο
 C, δηλ. από την άποψη των συνθηκών υγρασίας, στα επίπεδα 

συνθηκών των πειραµάτων του George (1984) ή στα επίπεδα των συνθηκών 

"µεσαίας" υγρασίας των πειραµάτων του Gray (1987). Σε ό,τι αφορά τη µέτρηση των 

δοχείων, φυσικά διακρίνονται, όπως σηµειώθηκε και στο 5
ο
 Κεφάλαιο οι ακόλουθες 

τέσσερις µέθοδοι µέτρησης: 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 
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(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Σηµειώθηκε στο 2
ο
 και το 3

ο
 Κεφάλαιο ότι ο συντελεστής βαθµονόµησης πρέπει να 

υπολογίζεται από τη σχέση (2.1) και (3.1): 

s

N
CF

E T DF Rn
=

⋅ ⋅ ⋅
        (6.1) 

όπου: 

Ν ο καθαρός ρυθµός µετρούµενων φωτονίων στον ανιχνευτή σε CPM 

E ο βαθµός απόδοσης του ανιχνευτή για τη γεωµετρία των δοχείων σε CPMpCi
-1
 

Ts ο χρόνος έκθεσης σε min 

Rn η συγκέντρωση του Ραδονίου κατά την έκθεση σε pCiL
-1 

DF συντελεστής διόρθωσης ίσος µε το κλάσµα του Ραδονίου που έχει διασπασθεί 

µετρώντας το χρόνο t σε min, από τη µέση του χρονικού διαστήµατος έκθεσης έως τη 

χρονική στιγµή έναρξης της µέτρησης 

Με βάση τα παραπάνω ο συντελεστής βαθµονόµησης (CF) προκύπτει σε Lmin
-1
. 

Σχετικά, µε τον συντελεστή DF µπορεί να σηµειωθεί ότι δίνεται από τη σχέση: 

tDF e λ−
=          (6.2) 

όπου: 

λ η σταθερή διασπάσεως του Ραδονίου σε min
-1
 

Εφόσον είναι γνωστό ότι ο χρόνος ηµιζωής του Ραδονίου είναι ίσος µε: 

1/ 2 5501 minT =  

τότε υπολογίζεται ότι η σταθερή διασπάσεως του Ραδονίου είναι ίση µε: 

-4 -1ln 2
= 1.26 x 10  min

5501
λ =  

Παρόλαυτά στο πρωτόκολλο βαθµονόµησης που εφαρµόζεται εδώ, παρατηρούνται οι 

ακόλουθες κύριες διαφορές: 

- Η µονάδα ραδιενέργειας είναι το Bq,  
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- H µονάδα όγκου είναι το m
3
, και 

- Ο βαθµός απόδοσης δίνεται σε CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

Κατά συνέπεια η σχέση για τον υπολογισµό του συντελεστή βαθµονόµησης 

µεταπίπτει στην: 

/
1000

s

N m
CF

E T DF Rn
=

⋅ ⋅ ⋅
       (6.3) 

όπου: 

Ν ( = CPM – CPMBKG)ο καθαρός ρυθµός µετρούµενων φωτονίων στον ανιχνευτή σε 

CPM 

m η καθαρή µάζα του ενεργού άνθρακα στο µετρούµενο µεταλλικό δοχείο, όπως 

αυτή προσδιορίζεται από τη ζύγιση µετά την αναγέννηση σε kg (βλ. και το 

πρωτόκολλο στο 5
ο
 Κεφάλαιο)  

E ο βαθµός απόδοσης του ανιχνευτή για τη γεωµετρία των δοχείων  

σε CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

Ts ο χρόνος έκθεσης σε min 

Rn η συγκέντρωση του Ραδονίου κατά την έκθεση σε Bqm
-3 

DF συντελεστής διόρθωσης ίσος µε το κλάσµα του Ραδονίου που έχει διασπασθεί 

µετρώντας το χρόνο t σε min, από τη µέση του χρονικού διαστήµατος έκθεσης έως τη 

χρονική στιγµή έναρξης της µέτρησης 

Με βάση τα παραπάνω ο συντελεστής βαθµονόµησης (CF) προκύπτει και εδώ  

σε Lmin
-1
. 

Αν είναι γνωστός ο συντελεστής βαθµονόµησης CF, ο συντελεστής διόρθωσης DF, ο 

χρόνος έκθεσης Ts, ο βαθµός απόδοσης Ε του ανιχνευτή και η καθαρή µάζα m του 

ενεργού άνθρακα πριν την έκθεση, µπορεί να υπολογίζεται η µέση συγκέντρωση 

Ραδονίου Rn (Bqm
-3
) κατά την έκθεση, µε την εφαρµογή της σχέσης: 

/
1000

s

N m
Rn

E T DF CF
=

⋅ ⋅ ⋅
       (6.4) 
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Οπως έχει σηµειωθεί στο 3
ο
 Κεφάλαιο (παράγραφος 3.5.2) το κατώτατο όριο 

ανίχνευσης συγκέντρωσης Ραδονίου (LLD, Lower Limit of Detection σε Bqm
-3
) για 

συντελεστή κάλυψης k = 3 (δηλαδή σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99.87%) µπορεί να 

υπολογίζεται αν στην σχέση 6.3, αντικατασταθεί η ποσότητα Ν µε την ποσότητα 

MDA (Minimum Detectable Activity) σε CPM, όπως αυτή έχει υπολογισθεί στην 

παράγραφο 5.5 για κάθε χρησιµοποιούµενο ανιχνευτή εντός ή εκτός λυόµενης 

θωράκισης και επιπλέον η σχέση λυθεί ως προς Rn:  

/
1000Rn

s

MDA m
LLD LLD

E T DF CF
= =

⋅ ⋅ ⋅
      (6.5) 

� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � 
 � �  � � � 	 � 
 � � � � 
 � � � � � � �
Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην επεξεργασία των πειραµατικών µετρήσεων 

διά των σχέσεων 6.3 και 6.5 συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τα 

χαρακτηριστικά των µετρητικών διατάξεων, τα οποία παρουσιάσθηκαν στο 5
ο
 

Κεφάλαιο ως εξής: 

Για τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

Υπόστρωµα: 4775 κρούσεις στα 1000 s ή 286 CPM 

Βαθµός απόδοσης: 1.83 CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

MDA = 13 CPM 

Για τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

Υπόστρωµα: 57325 κρούσεις στα 1000 s ή 3440 CPM 

Βαθµός απόδοσης: 1.68 CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

MDA = 43 CPM 

Για τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

Υπόστρωµα: 188 CPM 

Βαθµός απόδοσης: 2.30 CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

MDA = 10 CPM 
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Για τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Υπόστρωµα: 3885 CPM 

Βαθµός απόδοσης: 2.13 CPM (Bqkg
-1
)
-1
 

MDA = 46 CPM 

6.4.2 Χαρακτηριστικά πειραµάτων 

Τα πειράµατα έκθεσης µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα διακρίνονται µεταξύ 

τους από τον χαρακτηριστικό τους αριθµό, που µπορεί να είναι ένας από τους 2, 3, 4, 

5, 6. Κάθε ένα από αυτά τα πειράµατα έγινε σε αντίστοιχη χαρακτηριστική µέση 

συγκέντρωση Ραδονίου Rn (Bqm
-3
), διάρκεσε αντίστοιχο χαρακτηριστικό χρόνο 

έκθεσης Ts (min) και στο χρόνο αυτό εκτέθηκε ένα πλήθος από µεταλλικά δοχεία µε 

ενεργό άνθρακα. Πιο αναλυτικά: 

Σε ό,τι αφορά τη µέση συγκέντρωση του Ραδονίου Rn, σηµειώνεται ότι: 

- Τα πειράµατα 4 και 5 έγιναν σε µέση συγκέντρωση Ραδονίου στη γειτονιά του 1 

kBqm
-3
. 

- Τα πειράµατα 2 και 6 έγιναν σε µέση συγκέντρωση Ραδονίου στη γειτονιά των 2 

kBqm
-3
. 

- Το πείραµα 3 έγινε σε µέση συγκέντρωση Ραδονίου στη γειτονιά των 3 kBqm
-3
. 

Γίνεται κατανοητό, ότι τα πειράµατα 4 και 5, πραγµατοποιήθηκαν σε µέση 

συγκέντρωση Ραδονίου περίπου ίση µε την συγκέντρωση Ραδονίου στην οποία έκανε 

τα αντίστοιχα πειράµατά του o George (1984). 

Σε ό,τι αφορά το χρόνο έκθεσης Ts, σηµειώνεται ότι: 

- Τα πειράµατα 2, 3 και 4 έγιναν σε χρόνο έκθεσης 24 h (= 1440 min) 

- Τα πειράµατα 5 και 6 έγιναν σε χρόνο έκθεσης 48 h (= 2880 min) 

Γίνεται κατανοητό, ότι όλα τα πειράµατα  πραγµατοποιήθηκαν για χρόνους έκθεσης 

αντίστοιχους µε αυτούς που προτείνονται από τον George (1984) και τον Gray 

(1987). 
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Σε ό,τι αφορά το πλήθος των εκτεθέντων µεταλλικών δοχείων, σηµειώνεται ότι: 

- Τα µεταλλικά δοχεία έχουν χαρακτηριστικούς αριθµούς ως εξής: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

και 9 

- Τα µεταλλικά δοχεία 2, 3, 4 και 6 έχουν παρέµβυσµα στα καλύµµατά τους 

- Τα µεταλλικά δοχεία 5, 7, 8, 9 δεν έχουν παρέµβυσµα στα καλύµµατά τους 

- Τα µεταλλικά δοχεία µε παρέµβυσµα εκτέθηκαν στα πειράµατα 4, 5 και 6 

- Τα µεταλλικά δοχεία χωρίς παρέµβυσµα εκτέθηκαν στα πειράµατα 2, 3, 4 και 6 

6.4.3 Χαρακτηριστικά µετρήσεων 

Πέρα από την τεχνική των µετρήσεων των δοχείων, όπως αυτή ορίζεται από τον 

χρησιµοποιούµενο ανιχνευτή (VICTOREEN ή CANBERRA – EURISYS) και από το 

αν γίνεται εντός ή εκτός της λυόµενης θωράκισης, σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό 

τoυ συντελεστή βαθµονόµησης µε τη βοήθεια της σχέσης 5.3, παίζει ο χρόνος t σε 

min, από τη µέση του χρονικού διαστήµατος έκθεσης έως τη χρονική στιγµή έναρξης 

της µέτρησης. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό του συντελεστή 

διόρθωσης DF. Στον χρόνο αυτόν συµπεριλαµβάνεται, όπως είναι φανερό, ο χρόνος 

ωρίµανσης των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα µετά την έκθεση. 

∆ιακρίνονται τρεις περιοχές χρόνου t, η Α, η Β και η Γ, ως εξής: 

- η περιοχή χρόνου Α σηµαίνει ότι η µέτρηση γίνεται για t περίπου 30 h (= 1800 

min) 

- η περιοχή χρόνου B σηµαίνει ότι η µέτρηση γίνεται για t περίπου 55 h (= 3300 

min), και 

- η περιοχή χρόνου Γ σηµαίνει ότι η µέτρηση γίνεται για t περίπου 70 h (= 4200 

min) 

Οι µετρήσεις που αφορούν στα πειράµατα βαθµονόµησης 2 και 4 έγιναν στις 

περιοχές χρόνου t Α και Β. Οι µετρήσεις που αφορούν στα πειράµατα βαθµονόµησης 

5 και 6 έγιναν στις περιοχές χρόνου t Β και Γ. Οι µετρήσεις που αφορούν στο 

πείραµα βαθµονόµησης 3 έγιναν στις περιοχές χρόνου t Α, Β και Γ. 
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6.5 Αποτελέσµατα 

6.5.1 Κατηγοριοποίηση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων συγκεντρώνονται στους Πίνακες 6.1 έως 6.20. 

Φυσικά υπάρχουν τέσσερις µεγάλες κατηγορίες αποτελεσµάτων, που προκύπτουν για 

το συντελεστή CF και την ποσότητα LLD. 

(α) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εντός λυόµενης θωράκισης 

(β) Με τον ανιχνευτή VICTOREEN εκτός λυόµενης θωράκισης 

(γ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εντός λυόµενης θωράκισης 

(δ) Με τον ανιχνευτή CANBERRA – EURISYS εκτός λυόµενης θωράκισης 

Οι κατηγορίες αυτές µπορούν, όπως γίνεται κατανοητό από τα προηγούµενα, να 

χωρισθούν σε διάφορες υποκατηγορίες, ανάλογα µε το χρόνο έκθεσης Ts, τη χρήση 

µεταλλικών δοχείων µε παρέµβυσµα ή όχι και την περιοχή χρόνου t. 

6.5.2 Ανάλογα µε το χρόνο έκθεσης για τον ανιχνευτή VICTOREEN 

(α) Χρόνος έκθεσης 24 h  � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � ±±±± � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � ±±±± � � � �  ! � � "� 	 � � � � � � � 	 
 � � �  � � # � � � � ±±±± � � � $ � � � � � � � 	 � 
 � � � � # � � � � � ±±±± � % � $ �  ! � � "
σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(β) Χρόνος έκθεσης 48 h � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � # � � � � ±±±± � � # & � � � � � � � 	 � 
 � � � � � # � ' � ±±±± � � & �  ! � � "� 	 � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � $ � � ±±±± � � # � � � � � � � � 	 � 
 � � � � # # & � ' � ±±±± � � � $ �  ( � � "
σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

6.5.3 Ανάλογα µε το χρόνο έκθεσης για τον ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS 

(α) Χρόνος έκθεσης 24 h  � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � # � � ±±±± � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � # � � % � ±±±± � � � �  ! � � "� 	 � � � � � � � 	 
 � � �  � � # � � � � ±±±± � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � # � � � $ � ±±±± � � � % �  ! � � "
σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(β) Χρόνος έκθεσης 48 h 
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� � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � ±±±± � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � ±±±± � � � �  ! � � "� 	 � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � # � � ±±±± � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � # � � $ � ±±±± � # � � �  ! � � "
σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "1" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι –όπως ήταν αναµενόµενο- το 

κατώτατο όριο ανίχνευσης συγκέντρωσης Ραδονίου είναι πολύ χαµηλότερο (περί 

τα 20 Bqm
-3
) εντός θωράκισης από ότι εκτός θωράκισης (περί τα 100 Bqm

-3
). 

Αυτό οφείλεται φυσικά στο πολύ διαφορετικό υπόστρωµα που υπάρχει εντός 

θωράκισης από εκείνο που υπάρχει εκτός θωράκισης. Από πρακτική άποψη το 

αποτέλεσµα αυτό φαίνεται ότι επιτρέπει να γίνονται µετρήσεις συγκέντρωσης 

Ραδονίου µε τη µέθοδο των µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα, τόσο µε τη 

χρήση θωράκισης, όσο και χωρίς αυτή. Φυσικά όταν δεν χρησιµοποιείται 

θωράκιση δε είναι δυνατόν να διαπιστώνονται συγκεντρώσεις Ραδονίου στο 

διάστηµα 20 – 100 Bqm
-3
. Αυτό το γεγονός δεν είναι καθόλου αποθαρρυντικό για 

την εξεταζόµενη µέθοδο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 90/143/EURATOM 

σύστασή της θεωρεί ότι ο κίνδυνος από το Ραδόνιο γίνεται σηµαντικός όταν η 

συγκέντρωσή του στον εσωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα φθάσει να είναι 

µεγαλύτερη από 200 Bqm
-3
. Εποµένως ακόµα και χωρίς τη χρήση θωράκισης, 

είναι δυνατόν να διαπιστώνεται αν η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ικανοποιείται ή όχι. Επιπλέον, εφόσον µε βάση τη σύσταση αυτή, αλλά και άλλες 

πολύ παρόµοιες άλλων ∆ιεθνών και Εθνικών / Κρατικών  Οργανισµών, η 

µέθοδος λειτουργεί ικανοποιητικά, εξασφαλίζεται σηµαντική φορητότητα του 

συνόλου του εξοπλισµού (δηλαδή των δοχείων και των ανιχνευτών) προς τον 

τόπο της µέτρησης, αν δεν µεταφέρεται µαζί και η θωράκιση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "2" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι ο συντελεστής 

βαθµονόµησης εντός θωράκισης φαίνεται να είναι αρκετά µεγαλύτερος από 

εκείνον εκτός θωράκισης (κατά ένα συντελεστή στο διάστηµα από 1.3 έως 1.5). 

Αυτό οφείλεται και εδώ στο πολύ διαφορετικό υπόστρωµα που υπάρχει εντός 

θωράκισης από εκείνο που υπάρχει εκτός θωράκισης, το οποίο παίζει σηµαντικό 

ρόλο στον υπολογισµό της ποσότητας 
 �

.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "3" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι η διασπορά των τιµών του 

συντελεστή βαθµονόµησης CF και του κατώτερου ορίου ανίχνευσης βρίσκεται 

σε όλες τις περιπτώσεις στο διάστηµα από 12 έως και 25%, είναι δηλαδή σε 

καλή συµφωνία µε την αβεβαιότητα του πρωτοκόλλου βαθµονόµησης όπως αυτή 

εκτιµήθηκε στην παράγραφο 5.4.3 του προηγούµενου 5
ου
 Κεφαλαίου (≈≈≈≈ 17.5% 

εντός θωράκισης και ≈≈≈≈ 19% εκτός θωράκισης). Σε επόµενο συµπέρασµα 

εντοπίζεται ποιο πείραµα βαθµονόµησης δίνει τις ποιοτικότερες πληροφορίες 

(δηλ. µε τη µικρότερη διασπορά) σχετικά µε τις τιµές των συντελεστών 

βαθµονόµησης. Είναι φυσικό ότι αυτό το πείραµα θα δίνει και τις ποιοτικότερες 

πληροφορίες για το κατώτερο όριο ανίχνευσης συγκέντρωσης Ραδονίου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "4" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι γενικά οι συντελεστές 

βαθµονόµησης CF που εκτιµώνται, τόσο για έκθεση 24 h όσο και για έκθεση 48 

h είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους που παρουσιάζει ο George (1984) (βλ. 

και ∆ιάγραµµα 2.2). Αυτό οφείλεται στην σαφώς µεγαλύτερη µάζα και στη 

διαφορετική ποιότητα του ενεργού άνθρακα που υπάρχει στα δοχεία που 

χρησιµοποιούνται εδώ. Επιπλέον –όπως ήταν αναµενόµενο- διαπιστώνεται ΄τι οι 

συντελεστές βαθµονόµησης CF που εκτιµώνται για έκθεση 24 h είναι σαφώς 

µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους για έκθεση 48 h, κατά ένα συντελεστή στην 

περιοχή από 1.65 έως και 1.85. Ο αντίστοιχος συντελεστής που δίνεται για 

αυτούς τους χρόνους έκθεσης στα πειράµατα βαθµονοµήσεων του George (1984) 

και του Gray (1987) βρίσκεται στην περιοχή 1.3 έως και 1.4 (βλ. και τα 

∆ιαγράµµατα 2.2 και 3.11 για σχετική υγρασία 40 – 70% και ~ 50% αντίστοιχα). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "5" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι συνολικά και λαµβανοµένης 

υπόψιν µόνο της παραµέτρου της θωρακίσεως, πειράµατα βαθµονόµησης που 

γίνονται µε χρόνο έκθεσης 48 h, παρουσιάζουν πολύ µικρότερη διασπορά στα 

αποτελέσµατα από τα πειράµατα βαθµονόµησης µε χρόνο έκθεσης 24 h. 

Σηµειώνεται βέβαια, ότι πειράµατα βαθµονόµησης µε χρόνο έκθεσης 72 h δεν 

πραγµατοποιήθηκαν. Ετσι λοιπόν εντοπίσθηκε το πείραµα βαθµονόµησης που 

µπορεί να δώσει ποιοτικότερες πληροφορίες σχετικά µε το συντελεστή 
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βαθµονόµησης και το κατώτερο όριο ανίχνευσης. Σύµφωνα µε αυτό το πείραµα 

η διασπορά του συντελεστή βαθµονόµησης µπορεί να περιορίζεται µεταξύ 12 και 

15% και του κατώτερου ορίου ανίχνευσης µεταξύ 18 και 20%. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "6" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι συνολικά και λαµβανοµένης 

υπόψιν µόνο της παραµέτρου της θωρακίσεως, πειράµατα βαθµονόµησης που 

γίνονται µε χρόνο έκθεσης 48 h παρουσιάζουν ελαφρά χαµηλότερο κατώτατο 

όριο ανίχνευσης από πειράµατα που γίνονται µε χρόνο έκθεσης 24 h. Το γεγονός 

αυτό αναφέρεται και στον George (1984). Επιπλέον, ίσως µπορεί κανείς να 

ισχυρισθεί, ότι ελαφρά καλύτερος από την άποψη κυρίως του κατώτερου ορίου 

ανίχνευσης φαίνεται να είναι ο ανιχνευτής CANBERRA – EURISYS, τόσο εντός 

όσο και εκτός θωράκισης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "7" 

Τέλος γίνεται φανερό ότι πάντα για µετρητικές συνθήκες εκτός θωράκισης ο 

συντελεστής βαθµονόµησης προκύπτει µικρότερος από τον αντίστοιχο για 

µετρητικές συνθήκες εντός θωράκισης.  

6.5.4 Ανάλογα µε το δοχείο για τον ανιχνευτή VICTOREEN 

(α) ∆οχεία µε παρέµβυσµα  

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ENA πείραµα) 

CF =2.82 (±±±± 0.09) Lmin-1 και LLD = 16.9 (±±±± 1.9) Bqm-3
 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF =1.29 (±±±± 0.17) Lmin
-1
 και LLD = 20.7 (±±±± 3.4) Bqm

-3
 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ENA πείραµα) 

CF =1.80 (±±±± 0.25) Lmin
-1
 και LLD = 140.0 (±±±± 18.7) Bqm

-3
 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF =0.86 (±±±± 0.10) Lmin-1 και LLD = 111.3 (±±±± 18.8) Bqm-3
 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 
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(β) ∆οχεία χωρίς παρέµβυσµα 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF =2.13 (±±±± 0.50) Lmin-1 και LLD = 23.7 (±±±± 5.0) Bqm-3
 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =1.13 (±±±± 0.05) Lmin
-1
 και LLD = 24.4 (±±±± 2.7) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF =1.46 (±±±± 0.38) Lmin
-1
 και LLD = 127.5 (±±±± 27.8) Bqm

-3
 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =0.78 (±±±± 0.07) Lmin-1 και LLD = 128.1 (±±±± 21.2) Bqm-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

6.5.5 Ανάλογα µε το δοχείο για τον ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS 

(α) ∆οχεία µε παρέµβυσµα  

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =2.54 (±±±± 0.16) Lmin
-1
 και LLD = 11.5 (±±±± 1.6) Bqm

-3
 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF =1.20 (±±±± 0.15) Lmin-1 και LLD = 13.5 (±±±± 2.2) Bqm-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =1.87 (±±±± 0.24) Lmin
-1
 και LLD = 79.2 (±±±± 15.8) Bqm

-3
 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF =0.94 (±±±± 0.14) Lmin
-1
 και LLD = 87.0 (±±±± 19.9) Bqm

-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(β) ∆οχεία χωρίς παρέµβυσµα 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF =2.00 (±±±± 0.44) Lmin
-1
 και LLD = 15.6 (±±±± 3.3) Bqm

-3
 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =1.05 (±±±± 0.04) Lmin-1 και LLD = 16.1 (±±±± 2.0) Bqm-3
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εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF =1.42 (±±±± 0.26) Lmin
-1
 και LLD = 108.3 (±±±± 24.9) Bqm

-3
 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF =0.81 (±±±± 0.10) Lmin-1 και LLD = 104.4 (±±±± 11.0) Bqm-3
 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "8" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι συνολικά και λαµβανοµένων 

υπόψιν µόνο των παραµέτρων της θωρακίσεως και του χρόνου έκθεσης, 

πειράµατα βαθµονόµησης που γίνονται µε µεταλλικά δοχεία και ενεργό άνθρακα, 

τα οποία καλύπτονται µε καλύµµατα που έχουν παρέµβυσµα φαίνεται να 

παρουσιάζουν µικρότερη διασπορά του συντελεστή βαθµονόµησης ή του 

κατώτερου ορίου ανίχνευσης. Για το συµπέρασµα αυτό αξιολογήθηκαν µόνο τα 

µετρητικά αποτελέσµατα που προέρχονται από περισσότερα του ενός πειράµατα. 

Το συµπέρασµα αυτό συνάδει µε τις σχετικά πιο περιορισµένες αποκλίσεις του 

ρυθµού καταστροφής του Ραδονίου από το ρυθµό διάσπασης του Ραδονίου, που 

διαπιστώθηκαν στο 5
ο
 Κεφάλαιο, για µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα 

καλυµµένα µε καλύµµατα που έχουν παρέµβυσµα σε σχέση µε τις πιο αυξηµένες 

σχετικές αποκλίσεις για µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα καλυµµένα µε 

καλύµµατα που δεν έχουν παρέµβυσµα (παράγραφος 5.4.2).  

6.5.6 Ανάλογα µε την περιοχή χρόνου t για τον ανιχνευτή VICTOREEN 

(α) Περιοχή χρόνου Α 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 2.40 (±±±± 0.54) Lmin
-1
 και LLD = 18.8 (±±±± 3.3) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 1.45 (±±±± 0.24) Lmin
-1
 και LLD = 109.2 (±±±± 14.7) Bqm

-3
 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(β) Περιοχή χρόνου Β 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 2.32 (±±±± 0.52) Lmin
-1
 και LLD = 23.4 (±±±± 3.8) Bqm

-3 
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εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 1.25 (±±±± 0.17) Lmin
-1
 και LLD =19.9 (±±±± 2.8) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 1.66 (±±±± 0.49) Lmin-1 και LLD = 121.0 (±±±± 30.8) Bqm-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 0.87 (±±±± 0.11) Lmin
-1
 και LLD =101.3(±±±± 13.7) Bqm

-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(γ) Περιοχή χρόνου Γ 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF = 1.87 (±±±± 0.24) Lmin
-1
 και LLD = 32.5 (±±±± 0.7) Bqm

-3 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 1.23 (±±±± 0.16) Lmin
-1
 και LLD = 24.0 (±±±± 3.2) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF = 1.34 (±±±± 0.21) Lmin-1 και LLD = 162.8 (±±±± 11.8) Bqm-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 0.79 (±±±± 0.07) Lmin
-1
 και LLD = 132.5 (±±±± 13.8) Bqm

-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

6.5.7 Ανάλογα µε την περιοχή χρόνου t για τον ανιχνευτή CANBERRA - 

EURISYS 

(α) Περιοχή χρόνου Α 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 2.21 (±±±± 0.49) Lmin
-1
 και LLD = 12.4 (±±±± 2.1) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 1.59 (±±±± 0.34) Lmin
-1
 και LLD = 85.6 (±±±± 15.9) Bqm

-3
 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 
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(β) Περιοχή χρόνου Β 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 2.13 (±±±± 0.44) Lmin-1 και LLD = 15.4 (±±±± 2.3) Bqm-3 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 1.16 (±±±± 0.15) Lmin
-1
 και LLD =13.1 (±±±± 1.8) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΤΡΙΑ πειράµατα) 

CF = 1.45 (±±±± 0.29) Lmin
-1
 και LLD = 113.7 (±±±± 22.2) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 0.93 (±±±± 0.14) Lmin-1 και LLD =80.8 (±±±± 15.0) Bqm-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

(γ) Περιοχή χρόνου Γ 

εντός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF = 1.73 (±±±± 0.21) Lmin-1 και LLD = 21.3 (±±±± 0.8) Bqm-3 

εντός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 1.15 (±±±± 0.15) Lmin
-1
 και LLD = 15.7 (±±±± 2.2) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 24 h (ΕΝΑ πείραµα) 

CF = 1.36 (±±±± 0.32) Lmin-1 και LLD = 137.3 (±±±± 14.1) Bqm-3 

εκτός θωράκισης έκθεση 48 h (∆ΥΟ πειράµατα) 

CF = 0.86 (±±±± 0.12) Lmin
-1
 και LLD = 104.8 (±±±± 15.0) Bqm

-3 

σε παρένθεση η τυπική απόκλιση της µέσης τιµής από όλα τα αντίστοιχα πειράµατα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ "9" 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι συνολικά και λαµβανοµένων 

υπόψιν µόνο των παραµέτρων της θωρακίσεως και του χρόνου έκθεσης, 

πειράµατα βαθµονόµησης για τα οποία τα µεταλλικά δοχεία µετρώνται σε 

διαφορετικές περιοχές χρόνου t δεν φαίνεται να βελτιώνουν τη διασπορά του 

συντελεστή βαθµονόµησης ή του κατώτερου ορίου ανίχνευσης. Για το 



 6-15

συµπέρασµα αυτό αξιολογήθηκαν µόνο τα µετρητικά αποτελέσµατα που 

προέρχονται από περισσότερα του ενός πειράµατα.  

6.6 Επίλογος 

6.6.1 Προτεινόµενη διαδικασία έκθεσης 

Από τα πειράµατα βαθµονόµησης που παρουσιάσθηκαν στις προηγούµενες 

παραγράφους και τα συµπεράσµατα που εκτέθηκαν, µπορεί κανείς να δεχθεί ότι κατ' 

αρχήν τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα πρέπει να εκτίθενται 48 h, διότι τα 

πειράµατα 48 ωρης έκθεσης οδηγούν σε συντελεστή βαθµονόµησης και κατώτατο 

όριο ανίχνευσης µε την µικρότερη διασπορά. Οπως αναφέρεται στις παραγράφους 

6.5.2 και 6.5.3 για τις περιπτώσεις τέτοιας έκθεσης ο συντελεστής βαθµονόµησης και 

το κατώτερο όριο ανίχνευσης εκτιµώνται σε: 

Για τον ανιχνευτή VICTOREEN 

εντός θωράκισης CF = 1.24 (±±±± 0.16) Lmin-1 και LLD = 21.9 (±±±± 3.6) Bqm-3 

εκτός θωράκισης CF = 0.83 (±±±± 0.10) Lmin-1 και LLD = 116.9 (±±±± 20.8) Bqm-3
 

Για τον ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS 

εντός θωράκισης CF = 1.15 (±±±± 0.15) Lmin
-1
 και LLD = 14.4 (±±±± 2.4) Bqm

-3 

εκτός θωράκισης CF = 0.90 (±±±± 0.14) Lmin
-1
 και LLD = 92.8 (±±±± 19.1) Bqm

-3
 

Για διαφορετικές συνθήκες πειραµάτων βαθµονόµησης δεν είναι δυνατόν να 

αποφανθεί κανείς οριστικά µε βάση τα υπάρχοντα πειραµατικά αποτελέσµατα, διότι 

για την καλύτερη συµπεριφορά των πειραµατικών διατάξεων πρέπει να ληφθούν 

µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς µε τρόπους που θα παρουσιασθούν στις 

επόµενες παραγράφους. 

6.6.2 Ελαχιστοποίηση συναλλαγής Ραδονίου µε το περιβάλλον 

Τόσο από τα όσα αναφέρθηκαν στο 5
ο
 Κεφάλαιο και ειδικότερα στην παράγραφο 

5.4.2, όσο και από τα όσα αναφέρθηκαν στο παρόν Κεφάλαιο και στις παραγράφους 

6.5.4 και 6.5.5, φαίνεται ότι η συµπεριφορά των δοχείων επηρεάζεται σηµαντικά µετά 

την έκθεση από την ύπαρξη ή όχι του παρεµβύσµατος, από την άποψη των διαρροών 

και των εισροών Ραδονίου στον περιεχόµενο ενεργό άνθρακα. Με τα πειράµατα 

βαθµονόµησης που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσης ∆ιπλωµατικής 

Εργασίας χωρίς τη χρήση επιπλέον στεγάνωσης από ταινία βινυλίου, αποδείχθηκε ότι 
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δεν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά µε την στεγανότητα των δοχείων, τόσο στο διάστηµα 

που µεσολαβεί από το τέλος της θέρµανσής τους µέχρι την έναρξη της έκθεσής τους, 

όσο και µετά το τέλος της έκθεσής τους και την έναρξη της µέτρησής τους. 

Προκειµένου να περιορισθεί η επίδραση παραγόντων που συµβάλλουν στην µη 

στεγανότητα προτείνεται: 

1. Να αφαιρεθεί από όλα τα δοχεία το ελαστικό παρέµβυσµα του καλύµµατός τους. 

2. Αµέσως µετά την διά της θερµάνσεως αναγέννηση του ενεργού άνθρακα, και 

µέχρι την έκθεσή τους, τα δοχεία να καλύπτονται µε τα χωρίς παρέµβυσµα 

µεταλλικά καλύµµατά τους και να χρησιµοποιείται ταινία βινυλίου περιφερειακά 

του καλύµµατος για αποτελεσµατικότερη στεγάνωση, όπως εξάλλου προτείνουν ο 

George (1984) και ο Gray (1987). 

3.  Αµέσως µετά την διά της θερµάνσεως αναγέννηση του ενεργού άνθρακα, τα 

µεταλλικά δοχεία που χρησιµεύουν για τη µέτρηση του υποστρώµατος να 

καλύπτονται µε τα χωρίς παρέµβυσµα µεταλλικά καλύµµατά τους και να 

χρησιµοποιείται ταινία βινυλίου περιφερειακά του καλύµµατος για 

αποτελεσµατικότερη στεγάνωση, όπως εξάλλου προτείνουν ο George (1984) και 

ο Gray (1987). 

4. Αµέσως µετά την έκθεσή τους και µέχρι και το τέλος της µέτρησής τους, τα 

δοχεία να καλύπτονται µε τα χωρίς παρέµβυσµα µεταλλικά καλύµµατά τους και 

να χρησιµοποιείται ταινία βινυλίου περιφερειακά του καλύµµατος για 

αποτελεσµατικότερη στεγάνωση, όπως εξάλλου προτείνουν ο George (1984) και 

ο Gray (1987). 

5. Ο χρόνος ωρίµανσης για την δηµιουργία των θυγατρικών, να τηρείται κατά το 

δυνατόν µικρότερος και όσο γίνεται πλησιέστερα στο κατώτερο όριο των τριών 

(3) ωρών. 

Λαµβάνοντας τα µέτρα 1, 2, 3 και 4, είναι βέβαιο ότι θα περιορισθούν σηµαντικά οι 

αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις τιµές του συντελεστή βαθµονόµησης και του 

κατώτερου ορίου ανίχνευσης για τις διάφορες περιπτώσεις έκθεσης. Με άλλα λόγια 

θα περιορισθεί σηµαντικά η διασπορά που παρατηρείται κατά τις παραγράφους 6.5.2 

και 6.5.3 τόσο στον συντελεστή βαθµονόµησης όσο και στο κατώτερο όριο 

ανίχνευσης µε βάση τα αποτελέσµατα όλων των πειραµάτων. Επισηµαίνεται και πάλι 
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ότι όπως έχουν τα αποτελέσµατα, η διασπορά δεν ξεπερνά γενικά την αβεβαιότητα 

που εκτιµήθηκε στην παράγραφο 5.4.3 του προηγούµενου 5
ου
 Κεφαλαίου. 

6.6.3 Περαιτέρω διερεύνηση 

∆ύο είναι τα κυριότερα σηµεία που πρέπει να ερευνηθούν µε νέα πειράµατα, τα οποία 

επίσης πρέπει να γίνονται µε την βελτιστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου. 

1. Οφείλουν να πραγµατοποιηθούν πειράµατα βαθµονόµησης µε έκθεση 72 h. 

2.  Κάθε φορά που γίνεται έκθεση και µέτρηση να γίνεται και βαθµονόµηση του 

ανιχνευτή µε αντίστοιχη µέτρηση του υποστρώµατος και του βαθµού απόδοσης. 

Σχετικά µε το σηµείο "2" επισηµαίνεται ότι, είναι ακριβώς η µέθοδος που 

χρησιµοποιεί ο Gray (1987). Η µέθοδος αυτή εξασφαλίζει την µέτρηση από την 

επίδραση που έχει σε αυτήν, η όποια τυχαία µεταβολή του επιπέδου του 

υποστρώµατος και η όποια τυχαία µεταβολή του βαθµού απόδοσης των ανιχνευτών 

Ιωδιούχου Νατρίου. 

Το σύνολο των νέων πειραµάτων µπορεί προφανώς αλλά και σύµφωνα µε τα όσα λέει 

ο George (1984) να γίνει µε τη χρήση δύο µόνο δοχείων, τα οποία πρέπει βέβαια να 

προετοιµάζονται και να µετρώνται µε τις επιπλέον προδιαγραφές της παραγράφου 

6.5.2. Είναι προφανές ότι αρκεί για αυτά τα πειράµατα η χρήση ενός –οποιουδήποτε- 

από τους δύο ανιχνευτές που δοκιµάσθηκαν, καθόσον αποδείχθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας ότι και οι δύο διαφορετικές αυτές µονάδες είναι 

κατάλληλες για αυτόν τον σκοπό. Επισηµαίνεται πάντως ότι ο ανιχνευτής 

VICTOREEN είναι φιλικότερος στον χρήστη. 

6.6.4 Σχόλια 

Συνοψίζοντας σε αυτήν την ∆ιπλωµατική Εργασία: 

1. Παρουσιάσθηκαν τα δύο κυριότερα τεχνικά κείµενα που αφορούν στην 

βαθµονόµηση µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους – George (1984) και Gray 

(1987) (Κεφάλαια 2 και 3).  

2. ∆ιερευνήθηκαν και βρέθηκαν εξαιρετικά επαρκείς οι δυνατότητες του 

Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ για την οργάνωση αντιστοίχων 

πειραµάτων βαθµονόµησης, τόσο από άποψη εξοπλισµού, όσο και από άποψη 

τεχνικών διαδικασιών (Κεφάλαιο 4). 



 6-18

3. Οργανώθηκε πρωτόκολλο πειραµάτων βαθµονόµησης µε βάση τον διαθέσιµο 

εξοπλισµό και τις αντίστοιχες διαδικασίες (Κεφάλαιο 5) 

4. Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα µιας σειράς πειραµάτων µε βάση το 

πρωτόκολλο αυτό, καταδείχθηκαν αδυναµίες και έγιναν προτάσεις για βελτίωση 

(στο παρόν Κεφάλαιο 6). 

5. Παρόλους τους όποιους προβληµατισµούς αποδείχθηκε ότι: 

- Η βαθµονόµηση µεταλλικών δοχείων µε ενεργό άνθρακα για τη µέτρηση 

συγκεντρώσεων Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους είναι κατ' αρχήν δυνατή. 

- Η µετρητική µέθοδος όπως χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα που έγιναν έχει 

φορητότητα, µπορεί δηλαδή να µετρά εκτεθέντα µεταλλικά δοχεία, στον τόπο 

έκθεσης, εκµεταλλευόµενη (α) τη φορητότητα των ανιχνευτών και (β) το 

λυόµενο της χρησιµοποιούµενης θωράκισης. 

- Πέρα από την µέτρηση της συγκέντρωσης του Ραδονίου σε έναν εσωτερικό 

χώρο µε αυτή τη µέθοδο, για την ακρίβεια της οποίας µπορεί κανείς να φέρει 

κάποιες αντιρρήσεις µε βάση τις παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου 

βαθµονόµησης, είναι βέβαιο ότι τα µεταλλικά δοχεία µε ενεργό άνθρακα, 

µετά από έκθεση και µετρούµενα ακόµα και εκτός θωράκισης µπορούν να 

δείξουν αν η συγκέντρωση Ραδονίου υπερβαίνει τη σύσταση των 200 Bqm
-3
 

(90/143/EURATOM).  
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� �
 

A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

2Α 1815 0.796 5 0.1552 24000 1440 7431.3 1.8 1.76 22.3 

2Α 1832 0.794 7 0.1243 22900 1374 8747.5 1.8 2.07 23.6 

2Α 1849 0.792 8 0.1527 23400 1404 7317.3 1.8 1.74 23.0 

2Α 1866 0.790 9 0.1607 23700 1422 7065.0 1.8 1.68 22.6 

2Β 3255 0.664 5 0.1552 20500 1230 6078.4 2.0 1.72 27.2 

2Β 3272 0.662 7 0.1243 19600 1176 7154.9 2.1 2.03 28.9 

2Β 3289 0.661 8 0.1533 20400 1224 6114.6 2.0 1.74 27.4 

2Β 3306 0.659 9 0.1607 20400 1224 5833.1 2.0 1.66 27.4 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 4775 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 286.5 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1]  1.83 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 13 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 4113 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1470 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1975 � �� � � � � �	 
�� �  � � � �  � � � � �� � � �� � � � � � � � � �  �  � � � � � � � � � �� � �� � � � � � �  � � � � � �� � � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � �� � ��  � ! " #$ %& ' ' ( ��  � � �) � * � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

2Α 1835 0.794 5 0.1552 67700 4062 4007.2 6.8 1.04 136.6 

2Α 1815 0.796 7 0.1243 67500 4050 4906.7 6.9 1.26 139.2 

2Α 1821 0.795 8 0.1527 68300 4098 4308.5 6.5 1.11 129.1 

2Α 1827 0.794 9 0.1607 68400 4104 4131.4 6.4 1.07 127.9 

2Β 3276 0.662 5 0.1552 65800 3948 3272.8 8.3 1.01 167.2 

2Β 3255 0.664 7 0.1243 65700 3942 4037.9 8.4 1.25 169.2 

2Β 3262 0.663 8 0.1533 66300 3978 3509.0 7.8 1.08 157.9 

2Β 3269 0.662 9 0.1607 66000 3960 3235.4 8.1 1.00 163.3 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 57325 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3440 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
] 1.68 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 43 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 4113 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1470 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1975 � �� � � � � �� �	
 � � �  � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � �
 � � � �  ! "# $ $ %� � � � � � �& � ' � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

3Α 1822 0.795 5 0.1553 33000 1980 10904.7 1.4 1.92 20.8 

3Α 1838 0.793 7 0.1244 33000 1980 13613.3 1.4 2.40 20.8 

3Α 1855 0.792 8 0.1528 33300 1998 11200.9 1.4 1.98 20.6 

3Α 1871 0.790 9 0.1608 32200 1932 10233.2 1.4 1.81 21.4 

3Β 3233 0.665 5 0.1553 27100 1626 8625.2 1.6 1.81 26.3 

3Β 3249 0.664 7 0.1244 27200 1632 10815.9 1.6 2.28 26.2 

3Β 3265 0.663 8 0.1528 27600 1656 8962.7 1.6 1.89 25.8 

3Β 3281 0.661 9 0.1608 26200 1572 7994.4 1.6 1.69 27.4 

3Γ 4699 0.553 5 0.1553 22700 1362 6925.3 1.8 1.75 32.8 

3Γ 4715 0.552 7 0.1244 22900 1374 8742.0 1.8 2.21 32.4 

3Γ 4731 0.551 8 0.1528 23400 1404 7313.5 1.8 1.86 31.6 

3Γ 4747 0.550 9 0.1608 22400 1344 6576.5 1.9 1.67 33.4 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 4775 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 286.5 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.83 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 13 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 5640 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1440 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
2713 � �� � � � � �� �	
 � � �  � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
 � � � �  ! "# $ $ %� �� � � � � & � ' � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

3Α 1755 0.802 5 0.1553 76200 4572 7289.1 3.9 1.39 103.1 

3Α 1771 0.800 7 0.1244 75800 4548 8906.8 3.9 1.70 105.3 

3Α 1788 0.798 8 0.1528 76700 4602 7604.7 3.8 1.45 100.4 

3Α 1805 0.797 9 0.1608 76200 4572 7039.8 3.9 1.35 103.1 

3Β 3185 0.669 5 0.1553 71700 4302 5550.5 5.0 1.26 135.4 

3Β 3257 0.663 7 0.1244 72100 4326 7122.2 4.9 1.64 131.7 

3Β 3201 0.668 8 0.1528 72700 4362 6034.0 4.7 1.38 126.5 

3Β 3217 0.667 9 0.1608 71400 4284 5248.8 5.1 1.20 138.2 

3Γ 4635 0.558 5 0.1553 69300 4158 4623.3 5.9 1.26 162.5 

3Γ 4651 0.557 7 0.1244 69600 4176 5916.4 5.8 1.62 158.5 

3Γ 4667 0.555 8 0.1528 70200 4212 5052.4 5.5 1.39 151.1 

3Γ 4683 0.554 9 0.1608 68200 4092 4054.7 6.5 1.11 179.0 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 57325 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3440 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.68 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 43 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 5640 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1440 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
2713 � �� � � � � �� �	
 � � �  � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
 � � �  !" #$ % % &� � � � � � � ' � ( � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

4Α 1984 0.779 2 0.1498 20800 1248 6418.6 2.0 2.77 15.2 

4Α 2000 0.777 3 0.1437 20800 1248 6691.0 2.0 2.90 15.2 

4Α 2016 0.776 4 0.1414 20700 1242 6757.4 2.0 2.93 15.3 

4Α 2041 0.773 6 0.1483 20500 1230 6362.1 2.0 2.77 15.5 

4Α 2164 0.761 5 0.1426 20400 1224 6574.3 2.0 2.91 15.6 

4Α 2195 0.758 7 0.1183 19500 1170 7468.3 2.1 3.32 16.6 

4Α 2196 0.758 8 0.1465 20300 1218 6358.4 2.0 2.82 15.7 

4Α 2212 0.757 9 0.1523 19800 1188 5919.2 2.1 2.63 16.3 

4Β 3484 0.645 2 0.1498 17500 1050 5096.8 2.3 2.66 19.2 

4Β 3500 0.643 3 0.1437 17800 1068 5438.4 2.3 2.85 18.7 

4Β 3516 0.642 4 0.1414 17700 1062 5484.4 2.3 2.88 18.9 

4Β 3532 0.641 6 0.1483 17000 1020 4946.1 2.4 2.60 20.0 

4Β 3774 0.622 5 0.1426 16700 1002 5017.5 2.5 2.72 20.5 

4Β 3790 0.620 7 0.1183 16600 996 5997.5 2.5 3.25 20.7 

4Β 3806 0.619 8 0.1465 17000 1020 5006.8 2.4 2.72 20.0 

4Β 3822 0.618 9 0.1523 16700 1002 4698.0 2.5 2.56 20.5 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 4775 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 286.5 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.83 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 13 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 3091 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1140 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1127 

Πίνακας 6.5 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 4, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

4Α 1920 0.785 2 0.1498 65200 3912 3150.9 8.9 1.47 102.7 

4Α 1936 0.784 3 0.1437 65800 3948 3535.1 8.3 1.65 95.4 

4Α 1952 0.782 4 0.1414 65900 3954 3635.1 8.2 1.70 94.3 

4Α 1968 0.780 6 0.1483 65300 3918 3223.2 8.8 1.51 101.4 

4Α 2100 0.768 5 0.1426 65600 3936 3478.3 8.5 1.66 97.7 

4Α 2116 0.766 7 0.1183 65000 3900 3888.4 9.1 1.86 105.4 

4Α 2132 0.764 8 0.1465 65300 3918 3262.8 8.8 1.57 101.4 

4Α 2144 0.763 9 0.1523 65100 3906 3059.8 9.0 1.47 104.0 

4Β 3435 0.649 2 0.1498 65800 3948 3391.2 8.3 1.92 95.4 

4Β 3451 0.647 3 0.1437 65700 3942 3493.4 8.4 1.98 96.5 

4Β 3467 0.646 4 0.1414 66300 3978 3804.8 7.8 2.16 90.1 

4Β 3483 0.645 6 0.1483 66000 3960 3506.4 8.1 1.99 93.2 

4Β 3725 0.625 5 0.1426 65800 3948 3562.4 8.3 2.09 95.4 

4Β 3741 0.624 7 0.1183 65700 3942 4243.4 8.4 2.49 96.5 

4Β 3757 0.623 8 0.1465 66300 3978 3672.4 7.8 2.16 90.1 

4Β 3773 0.622 9 0.1523 66000 3960 3414.3 8.1 2.01 93.2 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 57325 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3440 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.68 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 43 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 3091 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1140 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1127 

Πίνακας 6.6 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 4, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εκτός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

5Α 2809 0.702 2 0.1494 20300 1218 6234.9 2.0 1.43 16.3 

5Α 2825 0.701 3 0.1434 20900 1254 6746.9 2.0 1.55 15.7 

5Α 2841 0.699 4 0.1412 19900 1194 6427.1 2.1 1.48 16.7 

5Α 2857 0.698 6 0.1481 19800 1188 6087.1 2.1 1.40 16.8 

5Β 4249 0.586 2 0.1494 17600 1056 5150.6 2.3 1.42 19.7 

5Β 4265 0.584 3 0.1434 17500 1050 5324.3 2.3 1.47 19.9 

5Β 4281 0.583 4 0.1412 17500 1050 5407.2 2.3 1.49 19.9 

5Β 4297 0.582 6 0.1481 17300 1038 5074.3 2.4 1.40 20.2 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 4775 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 286.5 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
]  1.83 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 13 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 2649 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2910 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1166 

Πίνακας 6.7 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 5, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

5Α 2745 0.708 2 0.1494 66800 4008 3801.9 7.4 0.94 88.3 

5Α 2761 0.706 3 0.1434 67500 4050 4253.8 6.9 1.06 82.2 

5Α 2777 0.705 4 0.1412 67100 4026 4150.1 7.2 1.03 85.6 

5Α 2793 0.703 6 0.1481 67400 4044 4078.3 7.0 1.02 83.0 

5Β 4185 0.590 2 0.1494 63700 3822 2556.9 10.9 0.76 131.3 

5Β 4201 0.589 3 0.1434 64300 3858 2914.9 10.0 0.87 120.0 

5Β 4217 0.588 4 0.1412 63900 3834 2790.4 10.6 0.83 127.3 

5Β 4233 0.587 6 0.1481 64600 3876 2944.0 9.6 0.88 115.0 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 57325 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3440 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
]  1.68 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 43 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 2649 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2910 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1166 

Πίνακας 6.8 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 5, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εκτός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

6Α 2704 0.711 2 0.1508 23400 1404 7410.5 1.8 1.09 21.1 

6Α 2720 0.710 3 0.1448 24200 1452 8049.0 1.8 1.19 20.2 

6Α 2736 0.708 4 0.1425 23700 1422 7968.4 1.8 1.18 20.8 

6Α 2752 0.707 6 0.1494 23000 1380 7319.3 1.8 1.08 21.6 

6Α 2944 0.690 5 0.1437 22600 1356 7442.6 1.9 1.13 22.1 

6Α 2960 0.689 7 0.1193 21000 1260 8160.1 2.0 1.24 24.2 

6Α 2976 0.687 8 0.1475 22800 1368 7332.2 1.8 1.11 21.8 

6Α 2992 0.686 9 0.1533 23200 1392 7211.4 1.8 1.10 21.3 

6B 4294 0.582 2 0.1508 20000 1200 6057.7 2.1 1.09 25.8 

6B 4310 0.581 3 0.1448 20900 1254 6681.6 2.0 1.20 24.4 

6B 4326 0.580 4 0.1425 20000 1200 6410.5 2.1 1.16 25.8 

6B 4342 0.579 6 0.1494 19900 1194 6074.3 2.1 1.10 26.0 

6B 4168 0.592 5 0.1437 20200 1212 6440.5 2.0 1.14 25.5 

6B 4184 0.590 7 0.1193 18100 1086 6701.6 2.3 1.19 29.5 

6B 4200 0.589 8 0.1475 20000 1200 6193.2 2.1 1.10 25.8 

6B 4216 0.588 9 0.1533 20300 1218 6076.3 2.0 1.08 25.3 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 4775 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 286.5 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.83 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 13 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 4112 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2880 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1815 

Πίνακας 6.9 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 6, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

6Α 2640 0.717 2 0.1508 69300 4158 4761.3 5.9 0.76 108.7 

6Α 2656 0.716 3 0.1448 70400 4224 5414.4 5.5 0.86 99.6 

6Α 2672 0.714 4 0.1425 69500 4170 5122.8 5.9 0.82 106.9 

6Α 2688 0.713 6 0.1494 68900 4134 4645.2 6.1 0.74 112.5 

6Α 2880 0.696 5 0.1437 69300 4158 4996.5 5.9 0.82 108.7 

6Α 2896 0.694 7 0.1193 67700 4062 5213.7 6.8 0.85 125.5 

6Α 2912 0.693 8 0.1475 69700 4182 5030.5 5.8 0.83 105.2 

6Α 2888 0.695 9 0.1533 69200 4152 4644.5 6.0 0.76 109.6 

6B 4230 0.587 2 0.1508 67600 4056 4084.9 6.9 0.79 126.7 

6B 4246 0.586 3 0.1448 67700 4062 4295.6 6.8 0.83 125.5 

6B 4262 0.585 4 0.1425 67500 4050 4280.7 6.9 0.83 128.0 

6B 4278 0.583 6 0.1494 66600 3996 3721.6 7.6 0.73 140.4 

6B 4104 0.596 5 0.1437 65300 3918 3326.4 8.8 0.64 163.3 

6B 4120 0.595 7 0.1193 65800 3948 4258.2 8.3 0.81 153.7 

6B 4136 0.594 8 0.1475 67200 4032 4013.6 7.1 0.77 131.9 

6B 4152 0.593 9 0.1533 67600 4056 4018.3 6.9 0.77 126.7 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 57325 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3440 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 1.68 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 43 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 4112 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2880 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1815 

Πίνακας 6.10 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 6, µέτρηση µε ανιχνευτή VICTOREEN, εκτός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

2Α 1833 0.794 5 0.1552 25600 1536 8684.4 1.5 1.64 14.7 

2Α 1821 0.795 7 0.1243 25100 1506 10601.6 1.5 2.00 15.0 

2Α 1827 0.794 8 0.1527 24400 1464 8355.1 1.6 1.57 15.5 

2Α 1839 0.793 9 0.1607 25700 1542 8424.5 1.5 1.59 14.6 

2Β 3285 0.661 5 0.1552 21200 1272 6983.6 1.7 1.58 18.2 

2Β 3292 0.661 7 0.1243 20300 1218 8285.0 1.8 1.88 19.2 

2Β 3299 0.660 8 0.1533 22100 1326 7422.3 1.7 1.68 17.4 

2Β 3306 0.659 9 0.1607 21500 1290 6856.6 1.7 1.56 17.9 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 3140 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 188 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
]  2.3 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 10 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 4113 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1470 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1975 � �� � � � � �� � �	 
 � � �  � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � �
 � � �  ! " # $ $  % # & $ ' () (�� � � � � � * � + � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

2Α 1839 0.793 5 0.1552 80700 4842 6165.4 4.8 1.26 94.9 

2Α 1845 0.793 7 0.1243 79100 4746 6925.6 5.3 1.41 105.5 

2Α 1851 0.792 8 0.1527 78200 4692 5284.2 5.6 1.08 112.6 

2Α 1857 0.791 9 0.1607 81400 4884 6215.7 4.6 1.27 91.0 

2Β 3312 0.659 5 0.1552 76800 4608 4657.9 6.2 1.14 125.7 

2Β 3318 0.658 7 0.1243 74700 4482 4802.1 7.5 1.18 152.2 

2Β 3324 0.658 8 0.1533 75100 4506 4050.3 7.2 1.00 146.3 

2Β 3330 0.657 9 0.1607 74600 4476 3677.2 7.6 0.90 153.7 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 64750 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3885 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
] 2.13 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 46 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 4113 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1470 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1975 � �� � � � � �� � 	
� � �  �  � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �  � � �� � � � �  � � � 	� � � � � � � � �  � � �� � � � � �  ! " # $ $  % # & $ ' () (� � � � � � * � + � � � � �



 6-31 

 

A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

3Α 1773 0.800 5 0.1553 36800 2208 13007.1 1.2 1.81 13.4 

3Α 1755 0.802 7 0.1244 35900 2154 15803.9 1.2 2.19 13.8 

3Α 1761 0.801 8 0.1528 38200 2292 13769.6 1.2 1.91 12.9 

3Α 1782 0.799 9 0.1608 34600 2076 11741.3 1.2 1.64 14.4 

3Β 3203 0.668 5 0.1553 28900 1734 9954.9 1.4 1.66 17.6 

3Β 3185 0.669 7 0.1244 31300 1878 13585.2 1.3 2.26 16.1 

3Β 3191 0.669 8 0.1528 33000 1980 11727.7 1.3 1.95 15.1 

3Β 3197 0.668 9 0.1608 28800 1728 9577.1 1.4 1.59 17.6 

3Γ 4653 0.556 5 0.1553 24300 1458 8177.7 1.6 1.64 21.4 

3Γ 4635 0.558 7 0.1244 24100 1446 10112.5 1.6 2.02 21.6 

3Γ 4641 0.557 8 0.1528 25500 1530 8782.7 1.5 1.75 20.2 

3Γ 4647 0.557 9 0.1608 23700 1422 7674.1 1.6 1.53 22.0 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 3140 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 188 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.3 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 10 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 5640 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1440 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
2713 � �� � � � � �� � 	
� � �  �  � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �  � � �� � � � �  � � � 	� � � � � � � � �  � � �� � � � � �  ! " # $ $  % # & $ ' () (� � � � � � * � + � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

3Α 1779 0.799 5 0.1553 92300 5538 10643.9 2.9 1.60 75.5 

3Α 1785 0.799 7 0.1244 89300 5358 11840.8 3.2 1.78 84.7 

3Α 1791 0.798 8 0.1528 88300 5298 9247.4 3.3 1.39 88.3 

3Α 1797 0.797 9 0.1608 88900 5334 9011.2 3.2 1.36 86.1 

3Β 3209 0.667 5 0.1553 84700 5082 7707.7 3.9 1.39 104.3 

3Β 3215 0.667 7 0.1244 81800 4908 8223.5 4.5 1.48 122.0 

3Β 3221 0.666 8 0.1528 84500 5070 7755.2 3.9 1.40 105.3 

3Β 3227 0.666 9 0.1608 85300 5118 7667.9 3.8 1.38 101.2 

3Γ 4659 0.556 5 0.1553 80100 4806 5930.5 5.0 1.28 135.5 

3Γ 4665 0.556 7 0.1244 82300 4938 8464.6 4.4 1.83 118.5 

3Γ 4671 0.555 8 0.1528 79200 4752 5674.1 5.3 1.23 144.0 

3Γ 4677 0.555 9 0.1608 78500 4710 5130.6 5.5 1.11 151.3 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 64750 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3885 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.13 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 46 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 5640 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1440 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
2713 � �� � � � � �� � 	
� � �  �  � � � � � � �� � � �� � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �  � � �� � � � �  � � � �� � � � � � � � �  � � �� � � � �  !" # $ % % !& $ ' % ( )* )� � � � � � + � , � � � � �
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

4Α 1938 0.783 2 0.1498 20600 1236 6996.0 1.8 2.39 10.8 

4Α 1920 0.785 3 0.1437 22200 1332 7961.0 1.7 2.72 9.9 

4Α 1926 0.785 4 0.1414 21700 1302 7878.4 1.7 2.69 10.1 

4Α 1932 0.784 6 0.1483 22200 1332 7714.1 1.7 2.64 9.9 

4Α 2118 0.766 5 0.1426 20600 1236 7349.2 1.8 2.57 10.8 

4Α 2100 0.768 7 0.1183 20900 1254 9011.0 1.7 3.14 10.6 

4Α 2106 0.767 8 0.1465 20500 1230 7112.6 1.8 2.48 10.8 

4Α 2112 0.766 9 0.1523 20400 1224 6802.4 1.8 2.38 10.9 

4Β 3438 0.648 2 0.1498 17900 1074 5914.6 2.0 2.44 12.7 

4Β 3420 0.650 3 0.1437 18500 1110 6416.1 1.9 2.64 12.2 

4Β 3426 0.649 4 0.1414 17700 1062 6181.0 2.0 2.55 12.9 

4Β 3432 0.649 6 0.1483 16600 996 5448.4 2.1 2.25 13.9 

4Β 3728 0.625 5 0.1426 17200 1032 5918.7 2.0 2.54 13.4 

4Β 3710 0.627 7 0.1183 16600 996 6830.1 2.1 2.92 13.9 

4Β 3716 0.626 8 0.1465 16600 996 5515.4 2.1 2.36 13.9 

4Β 3722 0.626 9 0.1523 16400 984 5226.5 2.1 2.24 14.2 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 3140 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 188 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.3 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 10 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 3091 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1140 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1127 

Πίνακας 6.15 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 4, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS,  

εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

4Α 1944 0.783 2 0.1498 76800 4608 4826.4 6.2 1.78 71.7 

4Α 1950 0.782 3 0.1437 80100 4806 6409.2 5.0 2.37 56.3 

4Α 1956 0.782 4 0.1414 77800 4668 5537.5 5.8 2.05 66.2 

4Α 1962 0.781 6 0.1483 76700 4602 4834.8 6.3 1.79 72.3 

4Α 2124 0.765 5 0.1426 74700 4482 4186.5 7.5 1.58 86.8 

4Α 2130 0.765 7 0.1183 73500 4410 4437.9 8.5 1.68 98.8 

4Α 2136 0.764 8 0.1465 76800 4608 4935.2 6.2 1.87 71.7 

4Α 2142 0.763 9 0.1523 72800 4368 3171.4 9.2 1.20 107.3 

4Β 3444 0.648 2 0.1498 74900 4494 4065.4 7.4 1.81 85.1 

4Β 3450 0.648 3 0.1437 74500 4470 4071.0 7.7 1.82 88.6 

4Β 3456 0.647 4 0.1414 72800 4368 3415.8 9.2 1.53 107.3 

4Β 3462 0.647 6 0.1483 74800 4488 4066.1 7.4 1.82 86.0 

4Β 3734 0.625 5 0.1426 73500 4410 3681.6 8.5 1.70 98.8 

4Β 3740 0.624 7 0.1183 72200 4332 3778.5 9.9 1.75 116.0 

4Β 3746 0.624 8 0.1465 71700 4302 2846.4 10.6 1.32 124.3 

4Β 3752 0.623 9 0.1523 73200 4392 3329.0 8.8 1.54 102.3 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 64750 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3885 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.13 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 46 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 3091 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 1140 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1127 

Πίνακας 6.16 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 4, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS,  

εκτός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

5Α 2763 0.706 2 0.1494 21600 1296 7416.3 1.7 1.35 10.5 

5Α 2745 0.708 3 0.1434 21800 1308 7810.3 1.7 1.41 10.4 

5Α 2751 0.707 4 0.1412 20600 1236 7422.1 1.8 1.34 11.1 

5Α 2757 0.707 6 0.1481 20800 1248 7157.3 1.8 1.30 11.0 

5Β 4203 0.589 2 0.1494 17800 1068 5890.2 2.0 1.28 13.3 

5Β 4185 0.590 3 0.1434 19000 1140 6638.8 1.9 1.44 12.2 

5Β 4191 0.590 4 0.1412 17800 1068 6232.3 2.0 1.35 13.3 

5Β 4197 0.589 6 0.1481 17700 1062 5901.4 2.0 1.28 13.3 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 3140 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 188 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
]  2.3 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 10 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 2649 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2910 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1166 

Πίνακας 6.17 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 5, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS,  

εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

5Α 2769 0.706 2 0.1494 78300 4698 5441.8 5.6 1.07 66.0 

5Α 2775 0.705 3 0.1434 77400 4644 5292.9 6.0 1.04 70.7 

5Α 2781 0.704 4 0.1412 79400 4764 6225.2 5.2 1.22 61.0 

5Α 2787 0.704 6 0.1481 78200 4692 5449.0 5.6 1.07 66.5 

5Β 4209 0.588 2 0.1494 74500 4470 3915.7 7.7 0.92 91.7 

5Β 4215 0.588 3 0.1434 75800 4548 4623.4 6.8 1.09 80.9 

5Β 4221 0.588 4 0.1412 73400 4404 3675.6 8.6 0.87 103.3 

5Β 4227 0.587 6 0.1481 74900 4494 4112.1 7.4 0.97 88.1 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 64750 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3885 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg
-1
)
-1
]  2.13 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 46 

παραχθέν Ραδόνιο (σχέση 5.1) (Βq) 2649 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2910 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm-3) 

(σχέση 5.4) 
1166 

Πίνακας 6.18 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 5, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS,  

εκτός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

6Α 2658 0.715 2 0.1498 25000 1500 8758.3 1.5 1.02 13.8 

6Α 2640 0.717 3 0.1438 26000 1560 9541.0 1.5 1.11 13.2 

6Α 2646 0.717 4 0.1415 25100 1506 9314.5 1.5 1.08 13.8 

6Α 2652 0.716 6 0.1484 24400 1464 8598.4 1.6 1.00 14.2 

6Α 2898 0.694 5 0.1427 24300 1458 8899.8 1.6 1.07 14.3 

6Α 2880 0.696 7 0.1183 22000 1320 9568.9 1.7 1.14 16.0 

6Α 2886 0.695 8 0.1465 24300 1458 8668.9 1.6 1.04 14.3 

6Α 2892 0.695 9 0.1523 24700 1482 8496.4 1.5 1.02 14.0 

6B 4248 0.586 2 0.1498 21600 1296 7396.5 1.7 1.05 16.4 

6B 4230 0.587 3 0.1438 21600 1296 7705.1 1.7 1.09 16.4 

6B 4236 0.586 4 0.1415 21100 1266 7618.4 1.7 1.08 16.8 

6B 4242 0.586 6 0.1484 21300 1278 7345.0 1.7 1.04 16.7 

6B 4138 0.594 5 0.1427 21000 1260 7512.3 1.7 1.05 16.9 

6B 4120 0.595 7 0.1183 18200 1092 7641.6 1.9 1.07 20.1 

6B 4126 0.595 8 0.1465 21400 1284 7481.2 1.7 1.05 16.6 

6B 4132 0.594 9 0.1523 21200 1272 7117.5 1.7 1.00 16.7 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 3140 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 188 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.3 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 10 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 4112 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2880 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1815 

Πίνακας 6.19 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 6, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS,  

εντός θωράκισης
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A/A 

µέτρησης 

t 

(σχέση 6.2) 

(min) 

DF 

(σχέση 6.2) 

A/A 

δοχείου 

µάζα 

δοχείου (kg) 

γεγονότα στα  

1000 s 

CPM N/m 

(σχέση 6.3) 

σφάλµα (%) 

(σχέση 5.9) 

CF 

(σχέση 6.3) 

(Lmin-1) 

LLD 

(σχέση 6.5) 

(Bqm-3) 

6Α 2664 0.715 2 0.1498 83700 5022 7590.1 4.1 0.95 73.4 

6Α 2670 0.714 3 0.1438 82700 4962 7489.6 4.3 0.94 77.5 

6Α 2676 0.714 4 0.1415 80600 4836 6720.8 4.8 0.85 87.8 

6Α 2682 0.713 6 0.1484 82700 4962 7257.4 4.3 0.91 77.5 

6Α 2904 0.694 5 0.1427 78600 4716 5823.4 5.5 0.75 100.5 

6Α 2910 0.693 7 0.1183 77900 4674 6669.5 5.7 0.86 105.8 

6Α 2916 0.693 8 0.1465 81700 4902 6942.0 4.5 0.90 82.1 

6Α 2922 0.692 9 0.1523 78500 4710 5416.9 5.5 0.70 101.2 

6B 4254 0.585 2 0.1498 79100 4746 5747.7 5.3 0.88 97.0 

6B 4260 0.585 3 0.1438 75000 4500 4276.8 7.3 0.66 135.8 

6B 4266 0.584 4 0.1415 78700 4722 5915.2 5.4 0.91 99.8 

6B 4272 0.584 6 0.1484 76800 4608 4872.0 6.2 0.75 115.5 

6B 4144 0.593 5 0.1427 78300 4698 5697.3 5.6 0.86 102.7 

6B 4150 0.593 7 0.1183 77300 4638 6365.2 6.0 0.96 110.9 

6B 4156 0.592 8 0.1465 76500 4590 4812.3 6.4 0.73 118.5 

6B 4162 0.592 9 0.1523 77000 4620 4826.0 6.1 0.73 113.6 

γεγονότα υποστρώµατος στα 1000 s 64750 

CPMBKG (για τη σχέση 6.3) 3885 

Ε (σχέση 5.10) [CPM(Bqkg-1)-1] 2.13 

MDA(σχέση 5.12) (CPM) 46 

παραχθέν Ραδόνιο(σχέση 5.1) (Βq) 4112 

χρόνος έκθεσης Ts (min) 2880 

µέση συγκέντρωση Ραδονίου (Bqm
-3
) 

(σχέση 5.4) 
1815 

Πίνακας 6.20 

Συντελεστής βαθµονόµησης και κατώτερο όριο ανίχνευσης για το πείραµα έκθεσης 6, µέτρηση µε ανιχνευτή CANBERRA - EURISYS, 

εκτός θωράκισης
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