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2. Opis pracy 

 

Radon jest naturalnie występującym w środowisku promieniotwórczym gazem szlachetnym. 

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) radon oraz jego promieniotwórcze krótkożyciowe 

pochodne stanową drugi po paleniu czynnik wywołujący nowotwory układu oddechowego u ludzi. 

Aby móc ocenić ilościowo obecność radonu w powietrzu niezbędne jest użycie specjalnych 

detektorów – aktywnych lub pasywnych. Jedną z pasywnych metod pomiaru radonu są detektory 

zawierające węgiel aktywny, który cechuje się dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi. Węgiel 

zawarty w detektorze pochłania radon z powietrza. Następnie w laboratorium do detektora 

dodawany jest ciekły scyntylator na bazie ksylenu, powodujący desorpcję radonu z węgla. 

Detektory są poddawane analizie w liczniku scyntylacyjnym TriCARB. 

W detektorach dostępnych komercyjnie stosowany jest węgiel aktywny wymieszany z 

silikażelem – substancją pochłaniającą wilgoć i niwelującą wpływ wysokiej wilgotności powietrza 

na wydajność detekcji radonu. 

Celem pracy jest sprawdzenie możliwości zastosowania innych adsorbentów węglowych 

różniących się właściwościami - strukturą wewnętrzną, wielkością porów. Ze wstępnych badań 

przeprowadzonych w CLOR wynika, że potencjalnie najlepszymi materiałami do tego 

zastosowania będą węgle z łupin orzechów kokosowych charakteryzujące się mniejszą wielkością 

porów oraz porowate gąbki na bazie materiału grafenowego, tzw. sponge grafen.  

 

Testy zostaną przeprowadzone we współpracy i z wykorzystaniem infrastruktury badawczej 

Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w 

Warszawie. Próbki gąbek grafenowych przygotowane zostaną w Centrum Nanotechnologii 

Politechniki Gdańskiej w Gdańsku 

 

 

3. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta 
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Zakres zadań: 

• Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dozymetrii radonu 

• Zapoznanie się z procedurą pomiaru radonu metoda detektorów pasywnych typu Pico-Rad 

i ciekłej scyntylacji, obsługą stanowiska radonowego CLOR 

• Przygotowanie detektorów pasywnych z zastosowaniem różnego typu porowatych 

materiałów węglowychoraz materiału grafenowego typu sponge grafen o różnych 

parametrach („zwykły” węgiel aktywny, węgiel z łupin orzecha kokosowego, sponge 

grafen) 

• Przeprowadzenie ekspozycji w znanych warunkach stężenia radonu w komorze 

klimatyczno-radonowej w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

• Odczyt detektorów, oszacowanie niepewności pomiarów, ocena wydajności 

przygotowanych detektorów w porównaniu z detektorami dostępnymi komercyjnie 
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5. Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową? TAK               NIE   
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