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TILLFÖRLITLIGHETEN HOS PERSONDOSIMETRISYSTEM

O. Gullberg1* L. Lindborg2)

Inledning

Kravet på noggrannhet i ett mätvärde från en persondosimeter har oftast

varit lågt. Stora metodfel införs i de praktiska arbetssituationerna och

ett alltför långt drivet krav på noggrannhet i dosangivelse vid mätning

under ideala mätbetingelser är inte försvarbart. I allmänhet ligger de

uppmätta dosvärdena vid radiologiskt arbete väl under accepterade nivåer

och noggrannheten i absolutvärdet blir även av det skälet mindre irtressant.

För personal verksam vid kärnkraftverk blir i allmänhet dosvärdena högre

än inom sjukvården och personalen kan därmed ha ett större intresse av

noggrannhet och tillförlitlighet hos persondosimetrisystemet.

Vid strålskyddsinstitutet utfördes 1976, 1978 och 1979 en serie bestrål-

ningar av dosimetrar från ASEA-ATOM, Studsvik Energiteknik AB och <le oli-

ka kärnkraftverken. Resultatet återges i Tabell 1 som kvoten mellan av

systemets ägare rapporterade värden och våra uppgivna värden. Som framgår

av tabellen förekommer ändringar på + 20 % mellan upprepade tester för

tre av deltagarna. Ofta har förändringarna kunnat identifieras med problem

eller felaktigheter i utrustningarna. Genom testen har felen upptäckts och

åtgärdats. Proven har därför bidragit till en ökad kännedom om det använda

systemet och den återkommande testen bör ha ökat personalens förtroende

för mättekniken.

Då strålskyddsinstitutet f o m 1980 blev riksmätplats för joniserande

strålning erhölls bättre resurser för normalieverksamheten. De tidigare

testerna av kärnkraftverkens dosimetrisystem har nu kunnat utvidgas till

att omfatta landets alla persondosimetrisystem. Genomgången som varit

kostnadsfri skall ses som en engångsföreteelse. Liknande tester kan där-

emot beställas av enskilda systemägare till normal riksmätplatstaxa.

1) Forskningsingenjör vid dosimetrilaboratoriet, SSI

2) Laborator " " "



Tabell 1

Resultat av kalibreringar vid SSI av persondosinetrisystem baserade pr.

TLD. Värdena anger förhållandet mellan av systemets ägare och av oss

uppgivna dosekvivalentvärden ( Co-y).

1976

1978

1979

1

1

1

1

.37

.12

,34

Kund

2

-

1,01

1,09

1

1

0

3

.37

.17

.96

0

1

1

4

.99

,27

,03

1

1

0

5

,12

,01

,95

Internationella och nationella standarder

Det finns ett antal internationella standarder med anknytning till prov

av detta slag. Internationella standardiseringsorganisationen ISO har

utgivit en generell standard, som är applicerbar på alla mätinstrument.

Den upptar ett tjugofemtal olika egenskaper som kan prcv^c (Tabell 2).

Standarden ger av naturliga skäl inte de avvikelser som kan accepteras,

eftersom dessa bör bero på arbetsområde och detektortyp, men ger eri del

generella anvisningar om hur provet skall genomföras och hur tolknings-

kriterier bör utformas. Standarden har accepterats som svensk standard

och har beteckningen SS-ISO 4071 (1979). För filmdosimetrar har ISC (1980)

preciserat krav i en särskild staidard (ISO 17571) som innehåller såväl prov-

metoder som krav för nio olika egenskaper, Tabell 2. Standarden är i första

hand tänkt för typprovning, mer. några av testerna lämpar sig även för regel-

bunden provning.

För termoluminescensdosimetrar är en standard under utarbetande (150, 1982).

Den upptar fjorton egenskaper (Tabell 2) som kan testas. Den anvisar prov-

metoder och specificerar kräver. Samtliga prov är avsedda att ske i sam-

band med typprovning, men en del kan användas även vid regelbunden provning.

Ytterligare en ISO-standard är aktuell i sammanhanget. Dess svenska beteckning

är SS-ISO 4037 (1980). Den ger ett antal strålkvalitéer lämpliga för

såväl kalibrering av dos och dosratläcande instrument som för bestämning

av sådana instruments energiberoende*. Både ISO-standarden för filtidosimetrar

^Standarden innehåller dels en serie röntgenstrålkvalitéer med snäva
röntgenspektra - antingen hårt filtrerade röntgenstrålning eller fluor-
escent röntgenstrålning - dels en serie breda röntgenspektra. Dessutom
ingår strålfälten från americium-241, cesium-137 och kobolt-60.



Tabell 2

Provningsegenskaper givna i internationella standarder. I vissa fill
har egenskapens engelska namn varit svår att översätta. Den engelik-
språkiga versionen bör därför konsulteras innan tabellens termer brukas
i andra sammanhang.

Egenskaper
Allmän
SS-ISO
4071

Film ITLD
ISO | ISO
1757 i utkast

ANSI
utkast

DIN
utkast

Nollpunktsstabilitet

Signalens stabilitet

Repeterbarhet

Satshomogenitet

Nedre gränsen för mätning

Noggrannhet och linearitet

Minneseffekt (Remanens)

Relativ spektral känslighet

Isotropi

Geotropism

Ändring av prestanda i atmosfär av '
"torr värme" eller "kyla"

Ändring av prestanda i atmosfär av
fuktig väl

Effekt av höga och låga temperature r
på dosmätarindikation

Effekt av fuktig värme på dosmätar-
indikation

Effekt av förvaring i höga och låga
temperaturer på dosmätarkänslighet

Fallprovning

Vibrationsprovning

Stötprovning

Nedsänkning i vätska

Onormala atmosfäriska betingelser

Motstånd mot mögel

Saltdimma

Dekontamination

Effekt av synlig och ultraviolett
solstrålning

Ogenomskinlighet för ljus

Emulsionens svarskonstanthet

Motstånd mot åldrande

Motstånd mot solarisation

Filmhöljets tnotståndsftfrmåga mot
vattenånga

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x i
X '.

X \

X



och utkastet till ISO-standard för TL-dosimetrar anger att ståndare ens

strålkvalitéer skall användas. För test av energiberoendet rekomer deras

i filmstandarden att fluorescent röntgenstrålning skall användas medan

standardutkastet för TL-dosinetrar endast ställer krav på fluorescent

röntgenstrålning vid den lägsta energin (15,8 keV). De expositionsrater

som fås med de snäva röntgensp^ktrerna ligger mellan 2,6 mC/(kgh) och

26 mC/(kgh) eller 10 till 100 R/h på 1 m fokusavstånd och 10 mA anedström.

Förutom de internationella standarderna finns också flera nationella

standarder t ex ANSI 1980, DIN 1981, Dosimetrieverordnung 1981, BCS 1977.

Dessa är i allmänhet avsedda att ge krav som från myndighetshåll s~älls

för att en persondosimetritjänst skall bli officiellt erkänd t ex genom

authorisation. Standarderna ser därför i allmänhet till totalfelet när

vissa grundläggande villkor är uppfyllda snarare än till felgränser för

enskilda egenskaper hos dosimecrarna.

Endast två av standarderna (ANSI och DIN) beakcar såväl tillfälliga som

systematiska fel och därför berörs dessa något utförligare.

Amerikanskt standardförslag (ANSI, 1980)

Förslaget anger ett antal kategorier av strålfält som ett dosimetrisystem

skall testas vid, Tabell 3. Enligt detta förslag skall 15 oosimetrar testas

i varje kategori och i de två första kategorierna skall endast en strål-

kvalité i taget testas. Minst jn ytterligare dosimeter skall bifogas och

användes för kontroll av att ingen bestrålning skett under transporten. Av

de 15 dosimetrarna skall ca hälften bpstralas vid en slumpmässigt vald nivå

under 5 mSv och andra hälften vid en slumpmässigt vald nivå överstigande

5 mSv. Vid blandade strålfält får inte dosandelarna överstiga förhållandet

3:1. Dosimetrarna skall ange dosekvivalenten på två djup (0,007 en

och 1,0 cm) i ett fantom 300 x 300 x 150 mm av mjukvävnadsekvivalent mate-

rial med densiteten 1 g/cm .

Det uppgivna dosekvivalentvärdet skall underskrida en toleransnivå, L, för

varje kategori som beräknas enligt

L - |B| + s (1)

1 n

där B - - z P.
n . . i

1-1

och P. = [H* - H.]/H.



n = antal dosinetrar

H. * dosekvivalenten enligt kontrollerande laboratorium

Hl. = " " utläsande
i

s = standardavvikelse

Tabell 3

Exempel på testkategorier Dosområde Toleransnivå
i ANSI, 1980 HJJ Hg

Fotonstrålfält låga energier 0,3 - 100 mSv + 50 Z + 50 Z
117 ~

" höga " ( CSY) 0,3 - 100 mSv + 50 Z -

6-strålfält 1,5 - 100 mSv - • 50 %

Blandade fotonstrålfält 0,5 - 50 mSv + 50 Z * 50 Z

Foton- och e-strålfält blandad» 2 - 5 0 mSv • 5C % + 50 Z

Standarden föreslår en regelbunden provning av persondosimetrisystem med

test av en kategori i taget. Strålkvalitéerna skall väljas så att ile över-

ensstämmer med de vid NBS (Nationella Byrån för Mått och Vikt, USA).

Kalibreringarna skall utföras på fantom.

Förslaget begränsar sig till persondosimetrisystem som används vid foton-

och elektronstrålfält och som utnyttjar fotografisk emulsion. För jådana

system anges ett tillåtet fel ;iär vissa krav på influensstorheterna i

Tabell 4 är uppfyllda.

Det tillåtna felet beräknas ur

° 7 Cl X ° ] 5- " 1.5 [1 • 2 H
 X'°+ H ) (2)
2 " + H

°'7 Cl H 4 H ] " o 2 H + H
HX,0+ HX,N HX,N 2 "x.O + HX,N

där H« är foton-dosekvivaleaten enligt filmdosimetern

Hx N är foton-dosekvivalenten enligt normalen

H.. . är den nedre gränsen av mät område t

Åtminstone 90 % av de i jämförelsen deltagande dosimetrarnas värden skall

falla inom dosgränserna.

Med dosekvivalent avses dosekvivalenten i mjukvävnad uppmätt på et: repre-

sentativt ställe på ytan av kroppen. För fotonstralning mellan 5 k.-V och

3 MeV beräknas denna som produkten av expositionsvärdet (R) fritt i. luft



multiplicerat ned 0,01 (Sv/R). rör elektronstrålfält utgörs den av pro-

dukten av faktorn 1 Sv/Gy r>ri, den absorberade dosen i mjukvivnad i ett

semiinfinit fantom av mjukvävnadsekvivalent material med densiteten 1 g/cm

på djupet 70 u«.

Tabell 4

Filmdosimetrarna skall tillåta variationer hos influensstorheterna i

enlighet med tabellen.

Influensstorhet

Dosekvivalentområde

Fnergiomrade (för fotoner, avses
eff. energi)

Riktningsberoende

Omgivningstemp.

Relativ luftfuktighet

Variationsområde
Fotoner Elektroner

0,2 mSv - 1 Sv

20 keV - 50 MeV > 0,3 MeV

+ 45°

- 10°C till 50°C

30 Z till 90 Z

Kalibrering skall ske fritt i luft vid företrädesvis de kvalitéer :;om ges

i DIN 6814 Teil 2 samt 137Cs y och 60Co y.

Vid kalibrering i elektronstrålfält används nukliderna 90Sr/90Y, 2O4T1

och U 7Pm.

Provade egenskaper

Som framgår av Tabell 2 är provningens omfattning olika i de olika standar-

derna, bl a beroende på att några av standarderna täcker typprovnings-

alternativet. Det finns emellertid fyra egenskaper som ingår i alla, nämligen

repeterbarhct, noggrannhet och linearitet, relativ spektral känslighet samt

isotropi. Av dessa har alla utom isotropin (riktningsberoendet) provats.

De normaler som finns vid riksmätplatsen är nästan alla exposition:;normaler.

Dessa kan omvandlas till dosekvxvalentnormaler med olika omräkning{faktorer.

Dessa återges i Tabell 6 för de i Tabell 5 återgivna s trålkval i tée .-na. Den

dosekvivalentstorhet det gäller är dosekvivalenten till ett litet vävnads-

ekvivalent faremål fritt i luft. Eftersom hittills alla kalibreringar av

persondosimetrar utförts med dosimetrarna fritt i luft och enheten är sievert

har detta val varit naturligt.



Alla bestrålningar har därför utförts fritt i luft. Det innebär dock

inte att valet i framtiden skall vara detsamma.

Följande relationer har använts i denna undersökning

. u ^"TT^väv
H « x - p — (3)

H * dosekvivalentraten till ett litet vävnadsekvivalent föremål

fritt i luft

X > expositionsraten fritt i luft

y
— - medelenergi som åtgår för att bilda ett jonpar i luft

(-—)x
 = medelmassenergiabsorptionskoefficient för indexmaterialet

väv = vävnad

1 = luft

Massenergiabsorptionskoefficienten svarande mot nedelenergin har använts.

Vävnadssammansättningen har varit den av ICRU (1980) föreslagna.

Tabell 5

Använda strålkvalitéer

(Röntgenrörets internfiltrering motsvarar 0,1 imn Cu)

Nr

1

2

3

4

5

6

Nuklid

238Pu

241Am

1 3 7C.

kV

-

-

40

100

150

Tilläggsfilter
ran Sn mm Cu mm Al

_

_

0,20 2,05

5,0 2,05

2,54 - 2,12

Medel-
energi
keV

15

60

33*

83*

118*

662**

HVL
mm Cu

-

-

0,085

1,10

2,33

•Värdena tagna ur SS-ISO 4037.

••ingen hänsyn tagen till spridd strålning.



Tabell 6

Omvandlingsfaktörer för expositionsvlrden i C/kg till
dosekvivalentvärden fritt i luft, ekvation (1)

StrSlkvalité

1

2

3

4

5

6

W
e
J/C

33.85
33.85
33,85
33,85
33,85
33,85

\ p 'väv

KP h
0,95
1,00
0,94

1.05
1,09

1.10

Försöksuppställning

Vid försöken har tre olika bestrålningsgeometrier använts. 1 .samtli-

ga uppställningar fästes dosimetrårna på en 0,2 mm mylarfolie upp-

spänd i en träram. Dosimetrårna fördelades runt centralstrålen så

att minsta avstånd mellan två dosimetrar var 30 un.

Cesiumpreparatet utgjordes av en kollimerad strålkälla fast uppställd

i det s k hektocurielaboratoriet (Thoreaus, 1962). För att erhålla

en tillräckligt låg dosrat och därmed säkrare tidmätning samt för att få

ett tillräckligt homogent fält, bestrålades dosimetrårna på 2 m av-

stånd från källan. 1 denna uppställning erhöll alla dosimetrarna mel-

lan 97 7. och 100 X av den avsedda dosekvivalenten. Tidmätningen gjor-

des med ett stoppur och noggrannheten i tidsangivelsen blev biittre

än 0,5 %.

Bestrålningen med plutonium och americium preparaten utfördes med

dosimetrilaboratoriets referensstrålkällor för kalibrering av strål-

skyddsinstrument (Lindborg och Samuelson, 1980). Individuella avståndet

preparat-dosimeter var 500 mn. öppningsvinkeln för preparaten var

stor i förhållande till den yta dosimetrarna upptog och dosekvivalenten

inom det använda fältet kan antas vara homogen inom + 1 I. Bestiål-

ningstiden styrdes med en programmerbar tidgivare som fick manövrera

en slutare. Felet i tid blev mindre än 0,1 Z.



Dosimetrilaboratoriets röntgenanläggning har generatorer av s k konstant-

potential-typ (Kupfer,Lindborg och Samuelson, 1977). Dessa generato-

rer har extremt goda egenskaper beträffande bl a drift och rippel och

kan regleras med stor precision. Till generatorerna är ett oljekylt

300 kV terapiröntgenrör anslutet. Vid röntgenbestrålningarna awändes

avståndet 2 m för att få ett tillräckligt stort och homogent filt. Do-

siaetrarna fick mellan 98 Z och 101 Z av avsedd dosekvivalent.

Eftersom expositionsraten i röntgenstrålfälten kan förvintas vara repro-

ducerbar inom + 3 1, användes den prograamerbara tidgivaren ocksl hir för

att styra bestrålningstiden. Dessutom användes en aonitorkantare (fabrikat

PTW). Den kalibrerades före och efter bestrålningarna mot en tertiir exposi-

tionsnoraal, och kalibreringsfaktörerna kom att överensstämma inom

t 1 Z. Tidmätning och monitering gav expositionsvärden som överens-

stämde inom i 3 2.

Dosimetertyper

Den i Sverige mest utbredda registreringen av persondoser gäller gam-

ma- och röntgenstrålning. Härvid anvinds två huvudtyper av dosimetrar.

Den ena är den sedan länge använda filmen, den andra är termolumini-

scensdosimetern vars användare först fanns inom kärnkraftindustrin.

Till de för testet inkomna filmdosimetrarna fanns tre typer av film-

hållare. Den äldsta var av bakelit och tas sannolikt ur bruk inom en

snar framtid. Den andra var en akrylglasdosa med clips, som utvecklats

av StudsviV energiteknik AB. Den tredje hållaren, som var den mest an-

vända, består av mjukplast och har utvecklats av AERE/RPS . Av de till

oss levererade hallarna fanns några som var defekta. Bland bakelithål-

larna, som kanske varit i omlopp mest, fanns de flesta defekta med

sprickor i materialet, trasiga lås och fästnålar. Hos de andra typer-

na förekom lossnade metallfilter. Funktionen hos alla hållare var lik-

artad även om valet av filter och utformningen skilde sig åt.

TL-dosimetrarna hade i princip två olika hållare. Dels en stor hållare

med plats för ID-kort och dels en liten utan I D-kort. Den senare var lika

stor som filahållarna. Det fanns ett flertal varianter av hallarna: olika

clips och nålar, ned och utan metallfilter för energiutjämnirg samt

x) Atomic Energy Research Establishment/Radiological Protection Servire.
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med ellei utan identitetskort. I ett fall hade locket till en hållare

vänts fel så att en förtjockning hamnade fel i förhållande till dosi-

metertabletterna. Felet uppdagades av deltagaren efter bestrålningar-

na men dosimetern användes aldrig.

Administrativa rutiner

Landets samtliga ägare av dosimetersystem hade fått inbjudan att delta

i projektet. Deltagarna fick meddela vilken bestrålningsperiod som passa-

de bäst för deras del. Därefter gjordes ett bestrålningsschema upp så

att fem system bestrålades parallellt. Bestrålningarna inklusive upp-

och nedpackning beräknades för 5 system ta tre veckor i anspråk. Från

det att dosi met rårna återkommit till systemägaren beräknades er månad

för rapportering tillbaka till oss och därefter ytterligare en månad

tills ett preliminärt resultat av jämförelsen kunde delges system-

ägarna. Rapporteringen av resultatet dröjde i en del fall längre bl a

på grund av en havererad högspänningsgenerator. I allmänhet funge-

rade korrespondensen bra men i några fall kunde missförstånd noteras.

De deltagande laboratoriervia återges i Bilaga 1.

För att kunna säkerställa att alla inkomna dosimetrar behandlades

lika inrättades en särskild rutin. För varje deltagare användes

tre listor. Den första användes för att skriva in dosimetrarna. Det-

ta gjordes i nummerordning och syftet var att ha en lättillgänglig

lista över inkomna dosimetrar. Den andra listan utgjorde mätproto-

koll. Dosimetrarna infördes där före bestrålningen i samband ned att

de slumpvis valdes ut ur lådan för obestrålade dosimetrar. I proto-

kollet fanns dessutom plats att anteckna bestrålningstid, resultat

och statistik. Tredje listan, där dosimeternumren återigen var i ord-

ningsföljd, medföljde dosimetrarna när dessa returnerades. Där fick

sedan systemets ägare anteckna den avlästa dosekvivalenten. Listan

returnerades sedan till oss för utvärdering.

Av de 40 dosimetrar som begärts av varje systemägare beräknades att

31 st skulle bestrålas, 4 st vara en kontroll av att inget hänt un-

der transport och förvaring, och 5 st vara reservdosimetrar. 1 två fall

har reservdosimetrarna använts. 1 det ena fallet hade fel strålkälla

satts upp vid bestrålningen. I det andra fallet noterades int« bestrål-

ningstiden. Valet av givna doser har gjorts slumpmässigt för att und-

vika möjlighet till slutledning av dosen genom jämförelser me;lan t ex
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systemägarna. I varje test har 4 dosimetrar bestrålats med undantag

för linearitetstestet där vid den högsta och lägsta nivån endast 3

dosimetrar och vid mellannivån 5 dosimetrar användes.

Onoggrannheten i referensvärdena

Onoggrannheten i de dosekvivalentvärden som utgjort referensvärden

framgår av Tabell 7. Onoggrannheten i dosekvivalentraterna H h.ir för

strålkvalitéerna 1 och 2 hämtats ur Lindborg och Samuelson (1980)

och för 3, 4 och 5 ur Jensen och Lindborg (1981) punkterna 1 och 2:

Table II. För kvalité 6 har motsvarande värden uppskattats i samband

med kalibreringar vid dosiraetrilaboratoriet.

Övriga felkällor som medtas är tidmätning, avstånd samt fältinhomo-

genitet. Tidmätningen bedöms medföra ett fel mellan + 0,1 % och + 0,5 %,

avståndsinställningen bör medföra ett systematiskt fel mindre .'in

+ 2 mm samt ett lika stort tillfälligt fel till följd av mylarfilmens

mjukhet och små skillnader i dosimeterhållårens utförande. Fältinhomo-

geniteten har berörts tidigare liksom röntgenstrålfältens reproducer-

barhet.

Summeras de systematiska felen linjärt och de tillfälliga kvadratiskt

erhålls summorna i tabellen. De systematiska felen uppgår till mellan

+ 4 % och + 13 % medan de tillfälliga kan förväntas vara mellan 2 % och

+ 3 % (95 % konfidensnivå). Det största systematiska felet avsar den

mjukaste strålkvalitén. Övriga ligger i intervallet + 4 % till + 8 %.

Resultat

För att få ett mått på reproducerbarheten, beräknades procentuella

standardavvikelsen av rapporterade svar för de 25 dosimetrarna, vilka

fått dosekvivalenter i intervallet 2-5 mSv. Eftersom högst 5 dosimetrar

bestrålats per strålkvalité bestämdes först dosekvivalentmedelvärdet,

ii., för vardera strålkvalitén. Därefter beräknades kvoten mellan varje

enskilt dosekvivalentvärde och fi.. Standardavvikelsen för de erhållna

25 kvoterna beräknades och användes som mått på dosimetrisystemets

reproducerbarhet.

Av Figur 1 framgår att de flesta systemen har en standardavvikelse

under 7 %. Hos några av filmsystemen finns större avvikelser, den
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Tabell 7

Uppskattning av tillfälliga fel på 95 % konfidensnivå samt maxinala

systematiska fel.

1 2 3 8T>

1. Pu
H

tid

avstånd

fä11 i nhomoge nitet

Summa

2. 241Am

H

tid

avstånd

fältinhorsogenitet

"uLuua

3, 4, 5.röntgen
•
H
tid

avstånd

fältinhomogenitet

H reproducerbarhet

Summa

6. 137Cs
•
H
tid

avstånd

fältinhomogenitet

Summa

Tillfälliga fel
95 Z konfidens-
nivå

Z

1,7

0,1

0,8

0,5

i i.'

1,6

0,1

0,8

0,5

1 1,9

0,2

0,1

0,2

0,5

3

i 3,1

2

0,1

0,2

0,5

t 2,1

Maximala
systematiska
f«l

Z

11

0,1

0,8

1

+ 12,9

6

0,1

0,8

1

1 7,9

2,3

0,1

0,2

1,5

-

4

0,5

0,2

1,5

+ 6,2
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största ± 38 Z. Hos två av systemen fanns det anledning att misstän-

ka avläsningsfel eller liknande, eftersom enstaka dosimetrar förskju-

tit resultatet. Därför kontaktades systemägarna. Den ena upptäckte att

en korrektionsfaktor lästs fel från en kurva. Den andra systemägaren

lät inte höra av sig med någon förklaring.

De streckade.linjerna i Figur 1 visar reproducerbarheten, när i det

ena fallet tre dosimetervärden och i det andra ett värde, strukits.

TLD

M N

Figur 1. Reproducerbarhet. Figuren visar en standardavvikelse (s) beräknad

ur 25 värden utom för K där den beräknats ur 16 varder..

Lingaritet/dosberognde

Lineariteten prövades vid 60 keV, genom att ge tre olika jtora doser

slumpvis utvalda i dosintervallen 0,5 - 2 mSv, 2 - 5 mSv och 5 - 1 5 mSv

till tre, fem respektive tre dosimetrar. Därefter beräknades kvoten

mellan medelvärdet av de rapporterade dosekvivalentvärdena och vårt

uppgivna värde för varje intervall. Diagrammen i Figur 2 visar de tre

kvoterna för varje system som funktion av uppgivet dosekvivalentvKrde

från oss. Beträffande TLD, kan man direkt konstatera att alla har över-



P'LAB

H
t i

U -

10

T LO 60k«V

mSv

10 20 H

Film 60 kev

1.6

U

1.2

W -

0.8

M

mSv

10 20 H

Figur 2. Linearitet. Kvoten mellan avläst och given desekvivalent visas
som funktion av given dos för varje deltagare. Den streckade
linjen representerar idealvärdet.
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skattat dosvärdet. Detta kan förväntas, eftersom kompensering för TL-

dosimetrarnas energiberoende endast görs i undantagsfall. System C som

använder LiBO,, överskattar minst. Detta stämmer med att LiBO, har mindre

energiberoende än LiF. Ingen korrelation mellan hållarens utseende och

absolutfel kunde konstateras. Även om TL-systemens absolutfel är stort

vid denna energi är medelfelet tämligen oberoende av dosekvivalentnivån.

För filmsystemen är bilden inte lika enhetlig. Vid den testade energin

underskattade tre filmsystem alltid dosen medan övriga ibland över- och

ibland underskattade värdena. Alla systemen underskattade den högsta

dosekvivalentnivån. Systemägare K uppgav i mellan- och högdosintervallet

endast en undre dosgräns för vardera dosimetern. Medelvärdet av de undre

gränserna har markerats i figuren. Om man antar att varje systemägare -

bortsatt från M - tror sig mäta rätt i intervallen 0,5-2 mSv och 2-5 mSv,

underskattas nivån med i medeltal 50 % vid den högsta nivån 5-15 mSv rela-

tivt medelvärdet av avvikelserna i de två lägre intervallerna. Vid samtal

med ett par systemägare medgav man svårigheter och ovana att läsa högre

doser.

Energiberoende

Av Tabell 5 framgår vilka fotonenergier som användes vid bestrålning-

en. Dessa har markerats i energiordning i Figur 3, och det finns med

andra ord ingen egentlig energiskala. Avsikten med figuren är att ge

en enkel men ändå jämförbar profil av energiberoendet. På y-axeln

markeras medelvärdet av förhållandet mellan avläst och given dos för

dosimetrarna inom varje strålkvalité.

Det är värt att notera likheterna mellan TL-systemen. Det finns ett un-

dantag, nämligen system C. Här användes LiBO, i stället för LiF. Vid

lägsta strålkvalitén har systemägare D och G förutom en låg gamma-dos

rapporterat en beta-dos för 7 av tillsammans 8 dosimetrar. Profilen

markerar för dessa systemägare som för alla andra, medelavvikelsen med

hänsyn tagen enbart till gamma, medan summan av gamma och beta marke-

rats med fyrkant i figuren. Enbart dessa två laboratorier rapporterade

betadoser. System G har i sin dosimeter ett metallfilter framför några

tabletter, vilket ändrar energiberoendet något.
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Som framgår av figuren är energiberoendet sådant att TL-systemen rappor-

terar vid 60 keV i medeltal 50 % för höga värden medan för högre energier

(några hundra keV) TL-systemen ligger rätt inom några få procent. Pro-

filerna för filmsystemen uppvisar ingen likhet med varandra som TL-

systemen gjorde. Fluktuationerna mellan energierna är större och över-

skattningar en faktor 2,5 och underskattningar ner till i/5 av

referensvärdet rapporteras.

Hlab
H

2.5

2—1

1.5

1 -

0.5-

0 -

TLD

\

i ±t-

H
2^'

2 -

1.5

i H

0.5

0 -^

A

FILM

B

A

A

H

!l
i

M N'

Figur 3. Energiberoende. Förhållandet mellan avläst och given dosekvi-

valent visas för varje deltagare vid olika strålkvalitéorna i

energiordning.
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Diskussion

För att få en uppfattning om hur landets dosimetritjänster skulle klarat

sig om vi i Sverige hade tillämpat ANSI-standarden (USA) och DIN-

standarden (Tyskland), har vi försökt föra över resultaten på dem.

Enligt DIN skall minst 90 % av i en test ingående dosimetrar klara att

hamna inom ett visst intervall givet av formel (2) på sidan 5. Enligt ANSI

beräknas summan av standardavvikelsen s och det systematiska felet B enligt

ekv. (1) sid "4 för varje kategori (strålkvali té). Denna summa skall vara

mindre än toleransnivån 0,5. Vi har i Tabell 8 angett hur stor andel

dosimetrar (DIN) eller antal strålkvalitéer (ANSI) som hamnat inom

respektive intervall. Vid beräkningarna har de av systeir.öv?re M korri-

gerade värdena använts. Beräkningarna är bara utförda för dosekvivalent-

intervallet 2-5 mSv. Vid beräkningen av toleransnivån har standardavvi-

kelsen beräknad ur de 25 dosimetervärdena använts. Systemägare K uppgav

för två av strålkvalitéerna endast undre dosekvivalentgränser. Vid beräk-

ningarna har medelvärdet för varje kvalité använts.

Tabell 8

Utvärdering av resultatet enligt de nationella standarderna DIN och ANSI,

i dosekvivalentintervallet 2-5 mSv. Procentsatsen anger andel dosimetrar

som klarat kraven. Strålkvalitéer enligt Tabell 3.

System

TT.D

- - -

Film

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Alla
kvalitéer

88

64

+ 100

48

84

84

84

84

52

52

68

56

52

+ 100

DIN

<150 keV

86

57

+ 100

56

81

81

81

81

62

43

62

67

43

+ 100

662 keV

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

0

+ 100

+ 100

0

+ 100

+ 100

Antal godkc
Alla
kvalitéer

5

3

6

2

3

5

5

5

3

2

4

3

3

6

ANSI .
nda stralkv
-150 keV

4

2

5

1

2

4

4

4

2

1

3

2

2

6

a Ii teer
662 keV

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1
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Av tabellen framgår att endast TLD-systemet C och filmsystemet N klarar

DIN-standarden, när alla strålkvalitéer medräknas. Man kan vidare kon-

statera att medanTLD-systemen A, E, F, G och H är mycket nära att klara

kravet så finns inget filmsystem som ligger i sådan närhet. Två TL-system

B och D liksom alla filmsystem utom N ligger långt från standardens krav

på 90 %.

Utvärderingen enligt ANSI visar att endast TLD-systemet C och filmsystemet

N klarar alla strålkvalitéer. TLD-systemen A, F, G och H klarar 5 av de

6 strålkvalitéerna medan övriga TLD- och filmsystem är sämre.

Man kan alltså konstatera att båda standarderna ger ett likvärdigt re-

sultat - samma system toppar placeringarna i båda testen. Att resultaten

ändå skiljer sig bör bottna i att den statistiska osäkerheten inverkar

på olika sätt.

Eftersom kärnkraftindustrin huvudsakligen är intresserad av dosekviva-

lentvärden från högre energier (80 % av personalstråldoserna orsakas

av fotonergier över 600 keV) och i flera fall sjukhuspersonalen utsätts

för enbart röntgenenergier under 200 keV, kan det vara av intresse att

upprepa beräkningarna för dessa två situationer. Resultatet återfinns

också i Tabell 8.

Man ser att om systemägarna enbart varit intresserade av energier under

150 keV, skulle resultaten ha blivit desamma som tidigare för såväl TL-

som filmsystemen. Skulle däremot endast den högsta fotonenergin varic

intressant klarar alla TL-systemen kraven i båda standarderna, medan

fyra av filmsystemen (J, K, M och N) gör det.

Den noggrannaste dosimetrin uppnås alltid om ett system kan kalibreras

för just den strålkvalité den skall användas vid. Eftersom strålkvalité-

erna skiljer sig mellan arbetsplatserna är detta oftast omöjligt att

tillgodose. Hos filmsystemen eftersträvar man istället att med olika

metallfilter i filmhållarna bestämma strålkvalitén och korrigera för

energiberoendet enligt ett på förhand utrett samband. Hos TLD-systemen

förekommer bara undantagsvis försök till kompensation av energiberoendet.

Att energiberoendet kan vara ett större problem för film än TLD exempli-

fieras i Figur 4. Där visas resultatet av bestrålningar med röntgen-

strålfält med samma första HVL men olika spektrala utseenden. Man kan se

att för filmsystemet skillnader på 40 % kan uppstå. Motsvarande test på
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Resultatet av beräkningarna enligt ekv (1) och (2) återfinns i Tabell 10.

Serien där breda spektra fick ersätta de smala betecknas H" resp N"

medan H' och N1 markerar serien med samma strålkvalitéer som i huvudserien.

I tabellen återges också huvudseriens resultat.

Tabell 10

Resultat från nätserier i vilka ingår antingen hårdfiltrerade röntgen-

spektra (H, H1 -och N, N') eller breda röntgenspektra (H" och N " ) .

TLD

Film

H

H'

H"

N

N1

N"

DIN

Alia
kvalitéer

- 84

- 84

- 72

+ 100

- 72

+ 100

<150 keV

- 81

- 81

- 67

+100

- 67

+100

662 keV

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

ANSI
Antal godkända strålkvalitéer
Alla
kvalitéer

5

5

3

6

4

5

<150 keV

4

4

2

5

3

4

662 keV

1

1

1

1

1

1

Man ser att när för filmsystemet de breda röntgenspektrerna (N") ingår

i testet utvärderingen blir tillfredsställande enligt DIN medan enligt

ANSI toleransnivån överskrids för en strålkvalité. När däremot de smala

spektrerna ingår klarar filmsystemet inte längre DIN-standarden och 2 av

de 6 strålkvaliteerna underkänns enligt ANSI.

Av jämförelsen mellan de två lika serierna N och N' kan man se att när

väl systemägaren fått möjligheten att testa sig vid de smala spektrerna

har han tagit lärdom och utfallet i den efterföljande testen (N) blir

mycket bra. Se även skillnaden i energiberoendeprofil (Figur 3).

För TLD-systemet blir testet sämre när de breda röntgenspektrerna ingår

än när de smala är med. Detta beror på att de breda spektrernas HVL-

värden ligger lägre än de smala spektrernas. Eftersom energiberoendet

blir större med minskande HVL i detta intervall faller därför fler dosi-

metrar och strålkvalitéer utanför felmarginalerna beräknade enligt ekv

(1) och (2). Hade HVL-värdena mer exakt överensstämt borde ingen skillnad

erhållits. Trots att antalet dosimetrar är relativt litet i mätserierna

ser man av jämförelsen mellan H och H' att exakt samma resultat uppnås
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när nätserien upprepades ett halvår senare.

Utvärderingen av förstudien visar att valet av röntgenstrålkvalité kan

bli avgörande för utfallet för ett filmsystem. Däremot blir effekterna

sannolikt mindre betydelsefulla för ett TL-system. De inånga "underkända"

filmsystemen i Tabell 8 måste därför ses mot bakgrund av den här diskus-

sionen. Hade breda röntgenspektra använts kanske resultatet hade b ivit

väsentligt bättre.

Mot denna bakgrund kan det finnas skäl att granska motiven för och emot

valet av de hårdfiltrerade kvalitéerna. Skälet för att använda dem är

att man med dem renodlar energiberoendet (man tvingar fram systemets

sämsta sida). Dessutom rekommenderas de i vissa av standarderna för

såväl test av energiberoende som kalibrering. Vidare reducerar den

hårda filtreringen expositionsraten, vilket kan vara en fördel för labo-

ratorier med begränsade möjligheter att reglera glödströmmen i röntgen-

röret och på det sättet uppnå tillräckligt långa bestrålningstider för

att tidfelet skall kunna hållas litet. Det starkaste skälet emot dam är

sannolikt att dessa spektra mycket sällan förekommer i praktiken.

Den använda storheten har varit dosekvivalenten till ett litet vävnads-

ekvivalent föremål fritt i luft. Omvandlingsfaktorer från exposition har

angetts i Tabell 3. I de inkomna svaren har systemägarna ibland rapporterat

omvandlingsfaktorer från R till Sv eller rem till Sv varvid skillnader

på + 5 % kan observeras. Även om sådana differenser är relativt betydelse-

lösa i detta test är det angeläget att en enhetlighet finns inom landet.

Som framgått skiljer sig DIN- och ÄNSI-standarderna åt när det gäller

bestrålningsvillkoren. Den förra anger att kalibreringen skall ske fritt

i luft, den senare på ett fantom. Om bakåtspridd strålning från fantomet

hindras av hållaren att nå dosimeterr. kan man förvänta sig att energi-

profilen för TL-systemen förbättras väsentligt vid kalibrering på fantom.

För filmsystemen är utgången ovissare. Det är därför angeläget att

statens strålskyddsinstitut anger vilken storhet samt vilka bestrålnings-

betingelser som skall användas innan systemägarna åtgärdar andra egenskaper

än linearitet och reproducerbarhet.

Det mest iögonfallande resultatet i testet var kanske skillnaden i

linearitet mellan TLD-och filmsystemen. Förmodligen kalibreras film-

dosimetrarna vid de relativt låga nivåer som är de vanligaste inotr

sjukvården, medan tester vid högre värden sällan utförs. Sett



ur skyddssynpunkt är detta bakvänt. De högre nivåerna bör kunna be-

stämmas med relativt god noggrannhet, så att en riktig bedömning av

situationen kan ske när ett högt värde noteras. Det bör däremot vara

mindre kritiskt med ett större fel vid de lägre nivåerna. Det vore värde-

fullt om myndigheten angav det dosekvivalentområde inom vilket dos:-

metern skall kunna användas med en viss noggrannhet.

På grund av det lilla antalet cosimetrar per intervall är det vanskligt

att dra alltför långtgående slutsatser av linearitetstestet. Spridningen

runt medelvärdet för varje dosområde är i många fall stor. Även om det

inte entydigt går att konstatera om en avvikelse är statistiskt signi-

fikant eller ej visar Figur 2 att signalen per dosenhet är mer kom;tant

för TL-systemen, vare sig det bottnar i sämre linearitet, sämre repro-

ducerbarhet eller en kombination av båda hos filuen.

Ett annat sätt att redovisa linearitetstestet på återfinns i Figur 5.

Där har varje enskilt dosimetervärde markerats som funktion av given

dosekvivalent. Man ser återigen att "träffbilden" för TL-dosimetrarna

är något mer systematisk än den för filmdosimetrama. I figuren markerar

den streckade linjen det önskade resultatet. Ett statistiskt mått ;>3

lineariteten kan fås med hjälp av regressionskoefficienten. Om man beräknar

linjens ekvation genom de tre punkterna för de två dosimetertyperna med

hjälp av regressionsanalys blir regressionskoefficienten, r, för TID

0,94 och för film 0,78 , vilket bekräftar intrycket att TL-dosimetri-

systemen i allmänhet är tner lineära än filmsystemen. Beräknas koefficienten

för de individuella systemen blir r _>. 0,97 för alla TLD-systemen m-idan

r _> 0,91 för alla filmsystem utom två (J och L) för vilken koefficienten

avvek kraftigt och blev 0,49 resp 0,62.
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Figur 5. Resultat av linearitetstesten. H är given dosekvivalerr och

H1 avläst dosekvivalent för varje dosimeter. Den streckade

linjen markerar det önskade sambandet.



nfattning

Landets persondosimetrisystem har testats med avseende på reproduc» r-

barhet, noggrannhet, linearitet och energiberoende under kontrollerade

bestrålningsbetingelser. Syftet med undersökningen har inte varit att

avgöra om de befintliga systemen kan godkännas eller ej. För det behövs

officiella svenska krav att jämföra resultatet ned och sådana finns inte.

Däremot har resultaten på försök applicerats på västtyska och amerikanska

förslag till standarder trots att förutsättningarna i försöken int>; över-

ensstänmer med standardemas i alla delar. Av resultaten framgår at:

endast ett TLD-system och ett filasystea skulle klara dessa tester.

Skulle enbart resultatet från den högsta fotonenergin användas klagar

sig däremot alla TLD-system och fyra av sex filmsystem. Energiberoendet

är alltså en kritisk parameter och med ett annant val av stralkvalitéer

skulle utgången mycket väl ha kunnat bli annorlunda.

En annan betydelsefull parameter är systemens linearitet. TLD-sys t.jmen

visar i detta test bättre egenskaper än filmsystemen. Antalet provade

dosimeträr var dock litet och slutsatsen är svagt underbyggd.

Testet visar att de flesta systemen bör kunna förbättras eftersom cvå

av systemen var bättre än dt andra. Eftersom noggrannheten kraftig: kan

påverkas av storhetsvalet och detwö är föremal för internationella

diskussioner är det angeläget att från myndighetshåll ange vilken egen-

skap dosimetrama skall mäta innan systemägarna modifierar dosimet rårnas

energiberoende. Andra egenskaper som linearitat och reproducerbarhjt är

däremot enbart knutna till mätsystemet och kan redan nu förbättras i de

fall der är motiverat.

Arbetet har bekostats av forskningsmedel från statens strå1skyddsi isti tut.
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DELTAGANDE LABORATORIER

Bilaga 1

Laboratoriets namn Adress Approximativt antal
dosimeträr/män.
TLD FILM

Oskarshamnsverkets
kraftgrupp AB
Produktionsavdelningen

570 93 Figeholm 1000

Gävle sjukhus 801 17 Gävle
Avd med fysik och teknik

200

Sahlgrenska sjukhuset
Radiofys centrallab
Strålskyddsavdeln.

413 45 Göteborg 1200

Centrallås, i Jönköping
Västra klinikerna

551 85 Jönköping 350

Regionsjukhuset i Linköping 581 85 Linköping
Radiofysikavdelningen

50 700

Sydsvenska Värmekraft AB Box 524 450
Dosimetrin 240 21 Löddeköpinge

Studsvik Energiteknik AB 611 82 Nyköping 1500
Dosimetriservice

800

SSI Box 60204
Avd för persondosmätning 104 01 Stockholm

13500

Statens vattenfallsverk 430 22 Väröbacka
Dosimetri, Värmekraftprod.

1500

ASEA-Atom AB 721 04 Västerås
Bränslefabriken, Avd PG-2

300

Centrallasarettet
i Växjö, Röntgenavd.

351 85 Växjö 200

Regionsjukhuset i Örebro 701 85 örabro
Radiofysikavd.

Summa

400

-H7000

Anm. Antal dosimetrar avser förhållandet 1982. För kärnkraftverken varierar
antalet dosimetrar med antal besökare och entreprenörer. Siffran visar
ett uppskattat genomsnitt. Ett filinsystem bad att få utgå p g a ett
tekniskt missöde. Regionsjukhuset i Linköping avser att gå över halt
till TLD.
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