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A mérőrendszer felépítése / 1 
Kiolvasó 

Besugárzó 

Doziméterek 

UD-7900M2N 

UD-794D2NCE 
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A mérőrendszer felépítése / 2 

• mindkét készülék 500 TLD-t képes befogadni 

• automata mintaváltó mechanikája ugyanaz 

• 500 TLD kiolvasása: kb. 3 óra, besugárzása kb. 

2 óra 

• a doziméterek az erre a célra kialakított tálcákon 

helyezkednek el 

• mindkét készülékhez PC csatlakozik, 

programmal vezérelhető kiolvasás és 

besugárzás 
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Kiolvasó 

• kontaktus nélküli IR 

kifűtés wolframlámpával 

• referencia-fényforrás: 14C 

• lelke a PMT (HV ~ 850 V) 

• töltésszámlálás: P- és F-

Counter (üzemmódok) 

• az eredmény kijelzése: 

kifűtési görbe 

Besugárzó 

• lelke egy 137Cs-forrás, 

 74 GBq 

• árnyékolás wolfram és 

ólom (110 kg) 

• kétfajta besugárzási mód: 

gyengített és gyengítetlen 

(kis és nagy dózisokra 

való kalibrálás) 

 

 

 

x tengely: idő 

y tengely: P- illetve F-Count-ok 

4 
Batch: egy kiolvasásban / besugárzásban szereplő TLD-k összessége,  

illetve a mérési eredményeket és napló-fájlokat tartalmazó mappa neve.  
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Egésztest-doziméterek 

γ 

β,γ 

β,γ, n 

β,γ, n 

Főbb jellemzői: 

 

egyedi lyukkód 

 

lefedhető energiatartomány: 10 keV- 10 MeV 

(típusvizsgálat: 16 keV – 1,25 MeV) 

 

méréshatárok: E1 és E2 – 100 µSv – 10 Sv 

                        E3 és E4 – 10 µSv – 500 mSv 

(típusvizsgálat: 100 Sv – 3 Sv) 

(30 mSv felett nem lehet újra felhasználni) 

 

több, mint 1000 kiolvasást bírnak 

 

felejtés: <5%/év  

 

alsó detektálási határ: 0,01 mSv (95%-os konfidencia) 

 

négy kifűtési görbe kijelzése (azonnali ellenőrzést tesz lehetővé) 

 

UD-802AT 
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doziméterek 

referencia (reference) kiadott (field) 

Arany (Gold): az „aranytartalékok”, 

kalibrációs hiba gyanúja esetén  az Ezüst  

TLD-ket ezekkel mérjük össze 

Ezüst (Silver): ECF-számításhoz és a 

berendezések kalibrációjához  

Bronz (Bronze): a kiolvasó ellenőrzésére, 

annak mindennapi kalibrálására éles üzemben  

ECF-jeik az Ezüst 

csoporthoz viszonyítva 

Mindkét csoport tetszőleges számú TLD-vel bővíthető 

   hitelesítés kétévente. 

Kiolvasás a szállítást / átvételt követően.  

Adott csoport adott Ezüstökkel 

referáltatva 
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    ECF_E1 ECF_E2 ECF_E3 ECF_E4 

ÁTLAG   0,839 0,871 1,057 1,139 

SZÓRÁS   0,051 0,058 0,030 0,036 

%CV   6,083 6,704 2,849 3,135 

1 mSv 
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    ECF_E1 ECF_E2 ECF_E3 ECF_4 

ÁTLAG   0,880 0,904 0,949 1,026 

SZÓRÁS   0,057 0,060 0,034 0,035 

%CV   6,465 6,661 3,569 3,442 

1 mSv 



Üzemi tapasztalatok / 1 

• porosodás 
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PMT 

slider 

kvarc ablak 

ref. fényforrás 
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• próbaüzem: az akkreditálás előfeltétele a 

legalább 90 napig tartó sikeres próbaüzem 

• résztvevők: 4 „külsős” munkahely, az OSSKI-n 

belül 6 osztály  

• adott kódú TLD-t adott személy hordott 

• az adott periódus filmjeivel együtt kellett hordani 

• tapasztalatok: felirat kopása, hegesztés 

sérülése, csipeszek gyengébb minősége – 

ezeken javítottunk 
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Üzemi tapasztalatok / 4 

• éles üzem: újabb tapasztalatok  (és problémák) 

• a helyes viselés szabályai (kibontotta, kiszúrta, 

szétnyílt a hegesztés, kidobta…előfordultak) 

• a helyes szállítás szabályai (csomagvizsgálat) 

• érdeklődő munkahelyek: ez figyelmeztetés 

nekünk is – tájékoztató kiadása 

• aktuális állapot: a 2. kiosztási lépcsőnél tartunk, 

késés (nagyobb kockázatú helyek előnyben) 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! 

és 

KÖSZÖNET A PRÓBAÜZEMBEN 

RÉSZTVEVŐ 

MUNKAHELYEKNEK ! 
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