
Nukleáris műszerek 5. 
 
Detektorok a gyakorlatban 
A kicsit hosszúra sikerült elméleti bevezető után a tárgyalt detektorok tényleges felépítését és 
alkalmazási lehetőségeiket fogjuk megismerni. Mint láttuk, széles a skálája az alkalmazott 
detektoroknak, függetlenül attól, hogy mennyire tekinthetők „korszerűnek”. Nincs egy 
egyedül „üdvözítő” detektortípus, mindig az adott feladat jellege szabja meg, hogy melyiket 
célszerű használni. Az egyetlen megfigyelhető tendencia a legkorszerűbb félvezető detektorok 
alkalmazásának előretörése, amit korlátoz a rendkívül magas ár. 
A döntésnél szerepet játszik, hogy nagyszámú környezetvédelmi vagy személyi dozimetriai 
műszerről van szó, vagy laboratóriumi spektrometriai felhasználásról, esetleg nagyobb 
területeket felügyelő automatikus mérőállomásról. 
Továbbra is a detektorokra koncentrálunk, hiszen a jelfeldolgozás, a kijelzés és az 
eredmények értékelése egyedi. 
 
12. téma: A gázionizációs detektorok kivitele 
A három eddig megismert főbb fajta: az ionizációs kamrák, a proporcionális számlálók és a 
GM-csövek. Mindegyiknek számtalan kivitele ismert, de az elméleti részben ismertetett 
folyamatok alapján a főbb fajták jól megkülönböztethetők. 
Az irodalomban gyakran ismertetett modell szerint, ha egy kamrára feszültséget adunk, akkor 
a feszültség növelésével előbb az ionizációs kamra, majd proporcionális számláló, később 
GM-tartományba jutunk. Ez a modell nagyon szemléletes, de sajnos – mint látni fogjuk - a 
gyakorlatban nem igaz. Mindhárom detektorfajtánál más gáztöltést, nyomást, 
elektródaelrendezést és méreteket kell és lehet alkalmazni. Ezen belül is hibás a 
proporcionális számlálókat az ionizációs kamrák és a GM-csövek közötti átmeneti típusként 
kezelni. 
A kivitelek ismertetése előtt még egy fontos kérdést kell tisztáznunk: a gázionizációs 
detektorok aktív térfogata a gáztér. Az ionizáló részecskének ide kell bejutnia, hogy 
kölcsönhatást hozzon létre. Kivétel a fotonsugárzás, ennél a kölcsönhatás a katódfalban 
játszódik le, és a falból kiváltott elektronok a gáztérbe jutva hozzák létre a válaszjelet. 
Emlékeztetem az olvasót a bűvös négyzet tárgyalásánál említett konverzióra, ugyanis a 
gáztérben a gamma-kölcsönhatás valószínűsége rendkívül csekély. (Az irodalomban ezeket a 
részecskéket szekunder béta-sugárzásnak is nevezik). A neutronsugárzás mérésénél az 
ismertetett konverzió mind a gáztérben, mind a katód belső falát bevonó anyagban 
lejátszódhat. 
 
13. téma: Műszerek ionizációs kamrákkal 
 
Számtalan kialakítású ionizációs kamra és vele összeépített műszer létezik, ezért csak a 
leggyakoribb alkalmazásokat említjük. Ilyen a laboratóriumi körülmények között jól 
alkalmazható gamma-dózis és dózisteljesítmény mérésére alkalmas hordozható készülék, 
amely un. „szövetekvivalens” katódfallal és beépített 90Sr-90Y sugárforrással rendelkezik, 
ezért könnyen hitelesíthető, az érzékenység energiafüggése csekély. 
Az ionizációs kamrák nagy előnye, hogy szinte bármilyen szigetelő tulajdonságú gázöltés 
megfelelő, ezért lehetnek „nyitottak”, vagyis levegőtöltésűek. Ebben az esetben viszont 
számolnunk kell azzal, hogy az érzékenységük, az adott dózisteljesítménynél átfolyó áram 
függeni fog a hőmérséklettől és a levegő nyomásától. Ez a függés számítással figyelembe 
vehető és a beépített sugárforrással kompenzálható. 
A 17. képen bemutatjuk az NDK időkben Robotron gyártmányú és M 2200 típusszámú 
röntgen-gamma-dozimétert. A műszer főbb egységei: vékonyfalú ionizációs kamra (1), a 
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kívülről ráhelyezhető műanyag „falerősítő” (15), a kamraegységet a (4) csatlakozó rögzíti a 
mérőegységhez, amely a mérőműszert (5) a kezelőszerveket (7 – 10) és a teleptartót (14) 
foglalja magába.  
A működés lényegét a 18. képen mutatjuk be. Az 550 V egyenfeszültségre kapcsolt ionizációs 
kamra telítési tartományban dolgozik, vagyis nem függ az átfolyó áram a kamrafeszültségtől. 
A fotonsugárzás hatására a katódfalból kiváltott elektronok a kamrán belüli levegőt a 
dózisteljesítménnyel arányosan teszik vezetővé. A nagy bemenő ellenállású iker MOSFET 
tranzisztor a kamrán átfolyó rendkívül kis áram mérését teszi lehetővé. Az ingadozási 
jelenségek miatt nem lehet 1 µGy/h érték alatt pontosan mérni. 
A műszert a megfelelő nullázás és kalibrálás után a sugárforrással szemben kell elhelyezni, a 
sugárforrástól való pontos távolság kimérését teszi lehetővé a kamrán és a műanyag borításon 
található fehér jelzés. A műszer a háttérsugárzás mérésére nem, de az izotóp- 
laboratóriumokban végzett munka közben szükséges ellenőrző mérésekre alkalmas. 
Az impulzusüzemű ionizációs kamrák közül az un. rácsos ionizációs kamrát mutatjuk be, 
amely a félvezető detektorok előtt a legjobb alfa-spektroszkópiai detektor volt. Ezeknél a 
detektoroknál a sugárforrást a gáztérbe kell helyezni, és arra törekedni, hogy az ionizáció 
helye el legyen választva a mérőtérfogattól. 
Az elrendezés a 19. képen látható. A sugárforrást a negatív elektródára helyezik egy 
tömítéssel ellátott ajtón keresztül, ügyelve arra, hogy a forrás önabszorpciója ne befolyásolja a 
kilépő alfa-részecskék energiáját. A gázfeltöltés előtt valamilyen nemesgázzal átöblítik a 
kamrát, majd feltöltik a gyártó által előírt nyomásra, többnyire 10% metánt tartalmazó 
argonnal (P10). A rácsra adott feszültség +1000 V körüli érték, az anód feszültsége +1000 és 
2000 V között van. Az ionizáció a katód és a rács között, a keletkezett elektronok 
energiájának mérése a rács és az anód között történik. A távolságokat úgy kell beállítani, hogy 
a részecskék a teljes energiájukat az alsó térfogatba adják le. A jelet az R ellenállás után 
kapcsolt impulzuserősítő erősíti. A jelnagyság (amplitúdó) eloszlása arányos a részecskék 
energiájának eloszlásával. 
Az előző részekben már említés történt a személyi védelemben alkalmazott tolldozismérőről, 
amely egy kisméretű ionizációs kamra, és működési módja azonos a nukleáris méréstechnika 
hőskorában alkalmazott elektroszkópokéval. A vázlatos felépítést a 20. képen mutatjuk be. A 
fénybeeresztő nyíláson keresztül (9) a kondenzátort (7) és a vele összeköttetésben álló 
elektroszkópot egyenfeszültséggel „feltöltik”, vagyis a vezetővé tett kvarcszálat (5) a skála (3) 
0 osztására állítják. A leolvasást egy kis mikroszkóp könnyíti meg (1, 2). Az elektrométer 
kisülése, a kvarcszál elmozdulása arányos a személy által elszenvedett dózissal. Az eszköz 
gamma-dózis mérésére alkalmas, és tekintetbe kell venni a kondenzátor önkisülését. Nálunk a 
Gamma Művek gyártotta honvédségi célokra. 
A környezeti mérésekhez leginkább alkalmazott proporcionális számlálók ismertetését 
részletesen kívánom megejteni, ezért ezt a következő folytatásban találja az olvasó. 
 
 (Folytatjuk)    Simoncsics László (simoncsics.laszlo@t-online.hu) 
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17. kép: Hordozható ionkamrás műszer [18]     18. kép: A műszer felépítése [19] 

  
19. kép: Rácsos ionizációs kamra [19] 

 
20. kép: Tolldózismérő felépítése [20] 
 
A képek forrása és a felhasznált irodalom: 
18. Röntgen-Gamma-Dosimeter, Robotron M2200 
(Gyári leírás) 
19. Fejes, Hajdú, Kókai: Radiokémia 
(Tankönyvkiadó 1986.) 
20. Virágh Elemér: Alapfokú sugárvédelmi ismeretek 
(Tanfolyami anyag 1992.) 


