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1. ANNOSMITTAUS 
 
Keskimääräinen absorboitunut kokonais-
annos 
 

Korkeintaan 10 kGy:n keskimääräisellä 
kokonaisannoksella säteilytettyjen elintar-
vikkeiden terveellisyyden arvioimiseksi voi-
daan olettaa, että kaikki säteilyn kemialliset 
vaikutukset tällä annosalueella ovat verran-
nollisia annokseen. 

Keskimääräinen absorboitunut kokonais-
annos D  määritellään säteilytetyn elintarvi-
kemäärän tilavuuden yli laskettuna integraa-
lina: 
 = dVzyxdzyxD M ),,(),,(1 ρ

, 
 
missä 

M on säteilytetyn elintarvikemäärän massa 
),,( zyxρ  on elintarvikkeen tiheys pis-

teessä (x,y,z) 
),,( zyxd  on elintarvikkeeseen absorboi-

tunut annos pisteessä (x,y,z) 
dV on dx⋅dy⋅dz eli pisteen (x,y,z) ympärillä 

oleva pieni tilavuusalkio. 
Samanlaisten tuotteiden tai pakkaamatto-

man, tiheydeltään homogeenisen tavaran tai 
aineen keskimääräinen absorboitunut koko-
naisannos voidaan määrittää sijoittamalla riit-
tävä määrä annosmittareita sekä säännöllises-
ti että satunnaisesti tuotteen tai aineen koko 
tilavuuteen. Annosmittareilla mitattujen an-
nosten keskiarvo on tuotteen tai aineen kes-
kimääräinen absorboitunut kokonaisannos. 

Riittävän monesta paikasta mitatuista an-
noksista voidaan määrittää suurimman an-
noksen ( maxD ) ja pienimmän annoksen 
( minD ) paikka. Näissä kahdessa paikassa 
useammasta tuote-erästä mitattuja annoksia 
voidaan käyttää keskimääräisen absorboitu-
neen kokonaisannoksen arvioimiseen. Jois-
sakin tapauksissa suurimman annoksen kes-
kiarvon maxD  ja pienimmän annoksen kes-
kiarvon minD  keskiarvo on hyvä keskimää-
räisen absorboituneen kokonaisannoksen li-
kiarvo eli  
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Suhteen minmax / DD arvo ei saa olla suu-

rempi kuin 3. 
 
2. MENETTELYT 
 

Ennen kuin ryhdytään säännöllisesti sätei-
lyttämään tiettyä elintarvikeryhmää säteily-
tyslaitoksessa, määritetään suurimman ja 
pienimmän annoksen paikka suorittamalla 
annosmittauksia koko tuotetilavuudessa. 
Nämä varmennusmittaukset on suoritettava 
riittävän monta kertaa (esimerkiksi 3—5 ker-
taa) tuotteen tiheys- tai muotovaihteluiden 
huomioimiseksi. 

Mittaukset on toistettava aina, kun tuotetta, 
sen muotoa tai säteilytysolosuhteita muute-
taan. 

Säteilytyksen aikana suoritetaan rutiinimit-
tauksia sen varmistamiseksi,  etteivät annos-
rajat ylity. Mittausten suorittamiseksi an-
nosmittarit sijoitetaan paikkoihin, joihin ab-
sorboituu suurin ja pienin annos, tai vertailu-
pisteeseen. Vertailupisteen annoksesta on 
voitava määrittää suurin ja pienin annos. 
Vertailupisteen on oltava sellaisessa sopivas-
sa paikassa tuotteessa tai sen pinnalla, jossa 
annoksen vaihtelu on vähäistä. 

Rutiinimittauksia on tehtävä jokaiselle tuo-
te-erälle ja säännöllisin väliajoin tuotannon 
aikana. 

Säteilytettäessä nestemäisiä, pakkaamatto-
mia tuotteita pienimmän ja suurimman an-
noksen paikkaa ei voida määrittää. Tällöin on 
näiden annosten määrittämiseksi parempi 
tehdä mittaukset satunnaisesti valituissa pai-
koissa. 

Annosmittaukset olisi suoritettava luotetta-
villa annosmittausmenetelmillä, ja niiden oli-
si oltava jäljitettävissä primäärinormaaleihin. 

Säteilytyksen aikana laitteistojen toimintaa 
on valvottava ja seuraavat tiedot on rekiste-
röitävä: 

— radioaktiivisia aineita käyttävät laitok-
set: tuotteen kuljetusnopeus tai aika, jonka 
tuotteet ovat säteilytysalueella sekä lähteen 
paikka 

— kiihdytinlaitokset: tuotteen kuljetusno-
peus, säteilyn energia, elektronivirta ja sätei-
lykeilan pyyhkäisyleveys. 


