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Pomiar koncentracji radonu w powietrzu za pomocą komory Lucasa

W raporcie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych za pomocą komory
Lucasa o pojemności 0,17 L oraz z zastosowaniem wymuszonego za pomocą pompki poboru
próbki powietrza do pomiaru. Miały one na celu określenie głównych cech miernika
koncentracji radonu w powietrzu. Przy czasie próbkowania wynoszącym 2 godz. błąd
dynamiczny, na skutek narastania aktywności produktów rozpadu w komorze, w najgorszym
przypadku wynosi 5% wielkości skokowej zmiany koncentracji radonu w powietrzu (pierwszy
odczyt). Względny statystyczny błąd standardowy dla takiego przypadku wynosi 16% dla
koncentracji radonu 25 Bq/nv* i 8% dla koncentracji 100 Bq/m-*. Dla cyklu pomiarowego
15-minutowego błędy te wynoszą odpowiednio: 42, 54 i 26%.

Stwierdzono że krótkożyciowe produkty rozpadu radonu (Po-218, Pb-214, Bi-214)
osadzają się na ściankach komory i nie są z niej usuwane na skutek przepłukania komory
powietrzem.

Measurement of radon concentration in air employing Lucas chamber

The results of investigations aimed to determine the main features of a radon
concentration gauge in air, employing 0.17 L Lucas chamber, and air sample forced by an air
pump are presented. For two hour sampling and measuring cycle time the dynamic error in the
worst case (first read out) equals to 5% relative of the step jump of radon concentration. This
is due to the increase of activity of the decay products in the chamber. The standard deviation
error for such a case amounts to 16% at 25 Bq/m-* and 8% at 100 Bq/m^ of radon
concentration in air. For the measuring cycle 25 min. long these errors are: 42, 54 and 26%
correspondingly.

It was observed that the short lived radon decay products (Po-218, Pb-214, Bi-214) are
depositing (attaching) on the walls of the chamber and they are not removed by flushing the
chamber with air.
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1. WPROWADZENIE

W Zakładzie III IChTJ prowadzone są prace zmierzające do opracowania miernika
ciągłego pomiaru koncentracji radonu w powietrzu o szybkim czasie odpowiedzi miernika na
zmiany koncentracji radonu. Dla spełnienia wymogu szybkiej odpowiedzi na zmiany
koncentracji postanowiono, zamiast naturalnej dyfuzji powietrza poprzez filtr do komory
pomiarowej, zastosować wymuszony pobór próbki powietrza za pomocą pompki powietrza.
Celem zapewnienia z kolei zadawalającej czułości miernika postanowiono wykorzystali jako
detektor promieniowania alfa radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu opracowaną
wcześniej w Zakładzie komorę Lucasa. Przeprowadzono badania laboratoryjne zachowania się
komory Lucasa przy krótkim i długim okresie próbkowania (cyklu pomiarowego). Wyniki tych
badań oraz wynikające z nich wnioski są przedmiotem niniejszego raportu.

2. SYMULACJA PROMIENIOWANIA ALFA W KOMORZE LUCASA

Wykorzystując znane zależności zmian aktywności w szeregu rozpadu promienio-
twórczego nuklidu [1]:

dokonano obliczeń zmian aktywności radonu i jego krótkożyciowych produktów rozpadu w
funkcji czasu [2]. Na rys. 1 przedstawiono przebieg zmian aktywności promieniowania alfa
Rn-222, Po-218 i Po-214 dla przypadku, gdy w momencie czasu t=0 do komory pomiarowej
wprowadzono tylko radon o aktywności 1000 rozp./min, zaś aktywność Po-218, Pb-214 i
Bi-214 (Po-214) dla czasu t=0 wynosi 0. Na rys. 2 z kolei przedstawiono sumaryczną ak-
tywność promieniowania alfa Rn-222+Po-218+Po-214 dla tego przypadku. Jeśli w momencie
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Rys. 1. Zmiana aktywności promieniowania alfa Rn-222, Po-218 i Po-214, gdy w momencie
czasu t=0 do komory wprowadzono Rn-222 o aktywności 1000 rozp./min.



rozp/min

3200 -

3000

2600 "

2600 •

2400 •

2200 "

2000 •

1800 •

1600 "

1400 •

1200 "

1000 •

800

Rn-222 +Po-218 + Po-214

i
\
\

) 50 100 150 200
minuty

250 300

Rys. 2. Aktywność sumaryczna promieniowania alfa Rn-222+Po-218+Po-214 dla przypadku z
rys. 1.
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Rys 3. Aktywność krótkożyciowych produktów rozpadu przyklejonych do ścianek komory
Lucasa po osiągnięciu stanu równowagi promieniotwórczej. Czas t=0 min odpowiada czasowi
t=240 min na rys. 2.

czasu t=240 min (osiągnięty stan równowagi promieniotwórczej pomiędzy radonem a jego
krótkożyciowymi produktami rozpadu) usunąć z komory tylko radon, tzn. aktywność Po-218,
Pb-214 i Bi-214 (Po-214) wynosi 1000*exp(-0,693/(3,82*24)*4>=970 rozp./min, zaś aktyw-
ność Rn-222 równa jest 0, wtedy symulowany przebieg aktywności produktów rozpadu
wygląda tak jak to przedstawiono na rys. 3. Odpowiada to hipotetycznej sytuacji kiedy komora
zostaje przepłukana czystym powietrzem usuwającym z komory radon, a wszystkie produkty



rozpadu przykleiły się do ścianek komory i w niej pozostają. Rys. 4 przedstawia symulowaną
sumaryczną aktywność promieniowania alfa Po-218 + Po-214 w funkcji czasu z rys. 3.

Rys. 4. Aktywność promieniowania alfa produktów rozpadu z rys. 3 w funkcji czasu. Czas t=0
min odpowiada momentowi czasu t=240 min na rys. 2.

Przyjmując, że minimalny cykl pomiarowy wyniesie 15 min, na rys. 5 przedstawiono
symulowany przebieg aktywności krótkożyciowych produktów rozpadu, odpowiadający
sytuacji kiedy komora przepłukana czystym powietrzem usunie radon z komory, pozostaną w
niej natomiast przyklejone do ścianek wytworzone w ciągu 15 min krótkożyciowe produkty
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Rys. 5. Aktywność radonu i jego produktów rozpadu w czasie 15 min, gdy w czasie t=0 do
komory wprowadzono radon o aktywności 1000 rozp./min.



Rn-222 +Po-218 + Po-214

Rys. 6. Sumaryczna aktywność promieniowania alfa Rn-222+Po-218+Po-214, gdy w momen-
cie czasu t=0 do komory pomiarowej wprowadzono radon o aktywności 1000 rozp./min.
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Rys. 7. Aktywność promieniowania alfa Po-218 i Po-214 oraz promieniowania sumarycznego
Po-218+Po-214 dla krotkożyciowych produktów rozpadu radonu wytworzonych w ciągu 15
min (rys. 5). Czas t=0 min odpowiada czasowi t=l 5 min na rys. 5.

rozpadu. Obliczenia [2] wykazują, że dla początkowej aktywności radonu równej 1000
rozp./min po 15 min w komorze pomiarowej powstanie aktywność krotkożyciowych
produktów rozpadu radonu:
954,6 rozp./min - Po-218,
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218,0 " - Pb-214,
38,8 " - Bi-214 (Po-214).
Przebieg narastania aktywności produktów rozpadu dla tego przypadku przedstawiono na
rys. 5. Na rys. 6 przedstawiono przebieg aktywności sumarycznego promieniowania alfa
Rn-222+Po-218+Po-214, zaś na rys. 7. aktywność promieniowania alfa Po-218 i Po-214 oraz
sumaryczną aktywność promieniowania alfa Po-218+Po-214, gdy komora pomiarowa w
czasie t=15 min jest przepłukiwana czystym powietrzem usuwającym radon z komory, a
wytworzone produkty rozpadu pozostają w niej przyklejone do ścianek komory.
Przedstawione na rys. 1-7 wykresy będą pomocne przy interpretacji wyników pomiaru komór
Lucasa i w znalezieniu odpowiedzi na dwa pytania:
1. Ile z wytworzonych krótkożyciowych produktów rozpadu radonu nie zostało usunięte z

komory pomiarowej w czasie poboru nowej próbki powietrza do pomiaru (przepłukiwania
komory Lucasa)?

2. Jak dokonywać obróbki sygnału (liczby zliczeń impulsów), by uwzględnić fakt przyklejania
się produktów rozpadu radonu do ścianek komory pomiarowej?

3. POMIARY KOMÓR LUCASA

3.1. Układ pomiarowy

Badaniom poddano komory Lucasa typu KS-10 wyprodukowane w IChTJ w roku
1985 oraz typu KS-11 wyprodukowane w roku 1989. Oba typy komory mają postać walca o
wymiarach 54 x 74 mm (średnica x wysokość) i pojemności 170 cm^, wyłożonego wewnątrz
scyntylatorem ZnS(Ag) do rejestracji promieniowania alfa (rys. 8). W górnej części walca
(komory) umieszczone są dwa króćce, przez które wprowadzana jest próbka powietrza do
pomiaru. W dolnej części mieści się przezroczyste okienko uszczelnione gumową uszczelką
(w kołnierzu komory). Komora typu KS-11 w stosunku do komory KS-10 różni się
przedłużeniem króćca wewnątrz komory, dzięki czemu w czasie wprowadzania próbki
powietrza do komory następuje lepsze wymieszanie powietrza w komorze.

Rys. 8. Szkic i wymiary badanych komór Lucasa: 1 - kr ociec do wprowadzania próbki
powietrza, 2 - komora wyłożona scyntylatorem ZnS(Ag), 3 - przedłużenie króćca wewnątrz
komory, 4 - okno komory, 5 - kołnierz komory.
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Rys. 9. Schemat blokowy układu pomiarowego: KL - komora Lucasa, FP - fotopowielacz
EMT-9656B, W - wzmacniacz impulsów (schemat ideowy: gr97.sch), D - dyskryminator
impulsów (schemat ideowy: gr97 schl IF •• interface komputera (schemat ideowy: gilrad.sch),
PC - komputer personalny typu XT wyposażony w program "radkon", ZWN - zasilacz
wysokiego napięcia typa ZWN-21 prod POLON.

Podstawowym elementem układu pomiarowego jest głowica pomiarowa GR-97, w
skład której wchodzi: ibtopowidacz EMI-9656B, wzmacniacz impulsów W oraz
dyskryminator impulsów D (rys. 9). Impulsy światła generowane przez cząstki alfa w komorze
Lucasa napełnionej radonem po przetworzeniu na impulsy napięcia, wzmocnieniu i
dyskryminacji podawane są nu programowalny licznik impulsów w interface, gdzie są zliczane
pod konuolą. komputera personalnego.

Parametry układu pomiarov.ego. Napięcie zasilania fotopowielacza - +1000V. Max.
amplituda impulsów, od cząstek alfa komory Lucasa napełnionej radonem, na wejściu
dkskrymmatora - 1,8-2 V, szerokość impulsu - 10 (.;:•, polaryzacja dodatnia. Amplituda
szumów na wejściu dyskiymmatora - 8 mV peak-to-peak. Próg dyskryminacji impulsów - 0,2
V Amplituda impulsu na wyjściu cH-skrymkiatora (wejście interface) - 3,5 V, impuls
prostokątny o szerokość <I5 ps, polaryzacja dodatnia.

.3.2. Pomiar produktów rozpady osadzanych w komorze pomiarowej

Rys 10 przedstawia i-Timnę aktywności promieniowania alfa komory Lucasa (KS-10),
gdy komorę w stanie równowagi, promieniotwórczej przepłukano czystym powietrzem.

Zanik aktywności. proiiii«r;.k/warJa alfa w ciągu 76-320 min (ok. 4 godz.) po przepłukaniu
komory wskazuje, że mierzona aktywność pochodzi od krótkożyciowych produktów rozpadu
radonu. Jeśli przepłukanie kolory czystym powietrzem usuwa tylko radon, a pozostawia
wszystkie kiótkożyciowe produkty rozpadu, wówczas szybkość liczenia impulsów winna
wynosić 2/3-0,67 szybkości liczenia przed przepłukaniem komory. Zmierzony stosunek np/n^
po 2 mm od rozpoczęcia przepłukiwania komory wynosi nJn%= 11292/19245=0,58. Z
obliczeń symulacyjnych dla rys. A wynika, że w ciągu pierwszych 2 min po usunięciu radonu z
komory aktywność alfa krótkożyciowych produktów rozpadu maleje do wartości 0,82. Biorąc
vo pod uwagę (0,58/0,82-0.70) i uwzględniając niedokładności pomiaru, można twierdzić, że
zmierzona szybkość liczenia Impulsów 11292 imp./min po 2 min od momentu rozpoczęcia

12



Przed i po przepłukaniu komory

KS-10, nr 71/85
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Rys. 10. Komora Lucasa w stanie równowagi promieniotwórczej (pomiary 1-73 min)
przepłukiwana jest czystym powietrzem (przepłukiwanie 74 i 75 min) i mierzona jest
aktywność promieniowania alfa po przepłukaniu (76-400 min). Średnia szybkość liczenia
impulsów przed przepłukaniem komory wynosi np=19245 imp./min, po przepłukaniu -
rn^l 1292 imp./min, a %/np= 0,58.

przepłukiwania komory pochodzi od produktów rozpadu zatrzymanych w 100% w komorze.
Pomiary takie powtórzono parokrotnie. Wyniki pomiarów przedstawiono w tablicy 1.
Potwierdzają one, że po przepłukaniu komory pomiarowej wszystkie krótkożyciowe produkty
rozpadu w badanych komorach pozostają w komorze.

Tablica 1. Stosunek szybkości liczenia impulsów przed i po przepłukaniu komory.

Komora

KS-10 71/85
KS-10 71/85
KS-10 51/86

KS-11 165/89

Przed
przepłukaniem
np (imp./min)

19245
4298
4677
4569

Po
przepłukaniu
njf (imp./min)

11292
2349
2787
2541

n k / n p

0,58
0,54
0,59
0,56

(nk/(np)/0,82)

0,70
0,65
0,72
0,68

W podobny sposób mierzono produkty rozpadu jakie osadzają się na ściankach komory
pomiarowej, gdy w komorze pomiarowej produkty rozpadu nie są w stanie równowagi
promieniotwórczej. Po 15 min od chwili wprowadzenia do komory pomiarowej poprzez filtr
próbki powietrza zawierającego radon (7 cm3 z komory źródła o koncentracji 6,25 Bq/cm3

radonu) komorę pomiarową przepłukano czystym powietrzem. Pomiaru szybkości liczenia
impulsów dokonywano przed i po przepłukaniu powietrzem komory pomiarowej. Wynik
pomiaru przedstawiono na rys. 11. Stosunek szybkości liczenia impulsów przed i po
przepłukaniu komory Lucasa wynosi nj(/np= 1054/2499=0,42. Obliczenia symulacyjne dla rys.
7, który ilustruje taki przypadek, wskazują, że stosunek aktywności promieniowania alfa

13



Stan nierównowagi promieniotwórczej
KS-11.163/39

K.ys. 11. Zmiana aktywności promieniowania alfa przed i po przepłukaniu komory Lucasa.
Komora pomiarowa po napełnieniu jej radonem wprowadzonym poprzez filtr powietrza jest
mierzona po 4 min od momentu napełnienia (czas t=0 na wykresie odpowiada piątej minucie
od momentu napełnienia komory). Po 15 min od momentu wprowadzenia radonu do komory
jest ona przepłukiwana czystym powietrzem (w ciągu 1 min). W okresie 17-250 min (po
przepłukaniu) mierzona jest aktywność promieniowania alfa. Szybkość liczenia impulsów
przed przepłukaniem komory wynosi np=2499 imp./min, po przepłukaniu - n^=1054
imp./min.

(Po-218+Po-2 5 4) po upływie i min od momentu przepłukania komory do aktywności
promieniowania alfa przed przepłukaniem komoiy (Rn-222+Po-218+Po-214) winien wynosić
0,406, jeśli wszystkie produkty rozpadu zatrzymane są w komorze. Wyższy niż oczekiwany
stosunek aktywności wynikający i pomiaru, równy 0,42, jest bliski oczekiwanemu (różni się o
3.4%) i wynika z faktu, że przepłukanie komory nie trwa nieskończenie krótko oraz z błędów
statystycznych pomiaru.

Obliczenia symulacyjne aktywności promieniowania alfa, gdy do komory Lucasa w
momencie czasu t-0 wprowadzono radon o aktywności 1000 rozp./min są następujące:
• Aktywność promieniowania alfa 15 min przed przepłukaniem: Rn-222 - 998,2
rozp./mm, Po-218 - 954,6 rozp./min, Po-214 - 38,8 rozp./min; sumaryczna aktywność -
199i..6 rozp./min.
• Aktywność promieniowania alfa po przepłukaniu komory czystym powietrzem minutę
od momentu rozpoczęcia przepłukiwania: Po-218 - 763.9 rozp./min, Po-214 - 45,2 rozp./min;
sumaryczna aktywność - 809,) rozp./min.
• Stosunek aktywności promieniowania alfa wynosi 809,1/1991,6=0,406.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że w badanych komo-
rach Lucasa przepłukiwanie ich czystym powietrzem nie usuwa powstałych krótkożyciowych
produktów rozpadu radonu, które przyklejają się do wewnętrznych ścianek komory. Nie
zostaną one usunięte również w czasie wprowadzania nowej próbki powietrza do komory
miernika, pracującego na zasad/ie wymuszonego poboru próbki za pomocą pompki powietrza.
Oczekiwać należy, że podobnie zachowywać się będą i inne komór)' pomiarowe (z detektorem
półprzewodnikowym, komora jonizacyjna) o wymiarach takich jak badane komory Lucasa i
mniejszych. Wynika to z właściwości produktów rozpadu radonu.
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4. BŁĘDY POMIARU

4.1. Błąd dynamiczny

Jak pokazano na rys. 2, jeśli do komory pomiarowej wprowadzony zostaje tylko radon
bez jego produktów rozpadu (próbka powietrza jest wprowadzana do komory przez filtr
powietrza), to aktywność promieniowania alfa narasta i liczba rozpadów alfa przypadająca na
jeden rozpad radonu rośnie od wartości 1 w momencie czasu ^ 0 do wartości 3 w stanie
równowagi promieniotwórczej. Dokonując pomiaru liczby rozpadów w interwałach 15-minu-
towych otrzyma się krzywą narastającą, przedstawioną na rys. 12. Koncentracja radonu na
rysunku wyliczona została z równania:

= n k 1 6 5 =
n165

(1)

gdzie: C m - koncentracja radonu jaka zostanie zarejestrowana przez komorę, n - liczba zliczeń
impulsów w kolejnych 15-minutowych interwałach, AQ - aktywność radonu wprowadzona do
komory pomiarowej, n\6$ - liczba impulsów "zmierzona" (symulowana) w interwale czasu
t=165-179min.
Z wykresu wynika, że pierwszy pomiar 15-minutowy (t=0 do t=14 włącznie) wykaże
koncentrację radonu 582 rozp./min, gdy w komorze pomiarowej znajduje się radon o
koncentracji 1000 rozp./min. Wynik pomiaru w kolejnych 15-minutowych interwałach
czasowych zbliżać się będzie asymptotycznie do wartości 1000 rozp./min. Rys. 13 przedstawia
sytuację, gdy w momencie czasu t=15 min do komory wprowadzono dodatkowo radon o
aktywności 100 rozp./min (10% aktywności istniejącej już w komorze), zaś w minucie 74
usunięto z komory radon o aktywności 100 rozp./min.

Próbkowanie 15-minutowe

1
30 W 180

Rys. 12. Koncentracja radonu w komorze pomiarowej jaka zostanie zmierzona, gdy w
;.nomencie czasu t=0 do komory wprowadzi się radon o aktywności 1000 rozp./min. Pierwszy
odczyt wyniesie 582 rozp./min (58,2%).

Jak widać z rys. 12 i rys. 13 pomiar koncentracji radonu wykorzystujący zasadę
pomiaru promieniowania alfa obarczony jest błędem dynamicznym wynoszącym (1000-
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582)/1000=41,8% w czasie pierwszego 15-minutowego odczytu. Błąd dynamiczny maleje do
wartości 5% względnie po 2 god?..
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Rys. 13. Ilustracja odpowiedzi miernika (symulacja) wykorzystującego metodę pomiaru
sumarycznego promieniowania alfa, gdy w czasie t=0 do komory wprowadzono radon o
aktywności 1000 rozp./min. W czasie t—14 min dodatkowo wprowadzono radon o aktywności
100 rozp./min, zaś w czasie t=?4 min usunięto z komory aktywność 100 rozp./min.

Błąd dynamiczny zmniejsza się, gdy cykl próbkowania się wydłuża, zaś maleje do ok. 5%,
gdy cykl pomiarowy wynosi 2 godz. Rys. 14 przedstawia wskazanie miernika (wielkość błędu
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Rys. 14. Odpowiedź miernika na skok jednostkowy 1000 rozp./min w momencie czasu t=0,
gdy czas próbkowania (cyklu pomiarowego) wynosi 30 min. Pierwszy odczyt wynosi 652
rozp./min (65,2%).

16



dynamicznego) w odpowiedzi na skok jednostkowy 1000 rozp./min w momencie czasu t=0,
gdy cykl próbkowania (pomiarowy) wynosi 30 min.

4.2. Błąd statystyczny

W dotychczasowych rozważaniach przyjmowano, że wydajność detekcji promienio-
wania alfa przez komorę Lucasa wynosi 100%. Nie było to istotne, gdy dokonywano
pomiarów porównawczych lub rozważano przebieg odpowiedzi miernika na wymuszoną
skokową zmianę koncentracji radonu w komorze. Wydajność detekcji jest natomiast istotna w
ocenie błędu statystycznego, wpływa ona bowiem na liczbę rejestrowanych impulsów. Według
pomiarów porównawczych z pomiarami wykonanymi przez CLOR wydajność detekcji
komory KS-10 51/85 i komory KS-10 71/85 (grudzień 1996 r.) wyniosła odpowiednio: 2,467
imp./Bq i 2,482 imp./Bq radonu, średnio Tp2,47 imp./Bq radonu. Zakładając taką samą
wydajność detekcji promieniowania cząstek alfa pochodzących od Rn-222, Po-218 i Po-214,
sprawność detekcji promieniowania alfa wynosi 8=2,47/3=0,82 imp./a. Do dalszych obliczeń
przyjęto e=0,8 imp./a.

Według doniesień literaturowych [3] odchylenie standardowe szybkości liczenia impul-
sów produktów rozpadu radonu jest większe niż by to wynikało z rozkładu Poisona, a to na
skutek statystyki momentu rozpadu pochodnych radonu. Odchylenie standardowe określone
jest zależnością:

a(n) =

gdzie: n - liczba zarejestrowanych impulsów; J - współczynnik, J=l,2 - 2,9.

(2)
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Rys. 15. Szybkość liczenia impulsów komory Lucasa, o dużej koncentracji radonu, oraz
zarejestrowane odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru w grupach. Komora
napełniona została radonem nie poprzez filtr powietrza, stan równowagi promieniotwórczej
jest przypadkowy. Średnia szybkość liczenia impulsów w tym zakresie wynosi 1200 imp./min.
Odchylenie standardowe grup 2-22 wynosi ok. 30,5 imp./min. Odchylenie standardowe wg
rozkładu Poisona: (1200)1/2=34,6, stąd współczynnik J=l,28.
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Na rys. 15 przedstawiono wyniki pomiarów komory Lucasa napełnionej radonem:
średnią szybkość liczenia impiusów, w grupach po 10 pomiarów 1-minutowych każda oraz
odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru w grupie. Odchylenie standardowe wyliczano
wg zależności:

s(n) =
N - l

(3)

gdzie nj - liczba zliczeń w kolejnych przedziałach 1-minutowego, n s r - średnia liczba zliczeń
w grupie, N - liczba pomiarów w grupie. Z danych pomiarowych wynika, że współczynnik J
wynikający z porównania ze sobą wartości wyliczonej z rów (2) i (3) wynosi J=l,3. Na rys. 16
przedstawiono analogiczne krzywe dla mniejszej koncentracji radonu. Otrzymano tam
współczynnik J<1, co logicznie nie jest możliwe i tłumaczyć można błędami (precyzją)
pomiarów. W dalszych rozważaniach przyjęto do obliczeń błędu statystycznego współczynnik
z pewną rezerwą na pogorszenie J—1,5.
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Rys. 16. Szybkość liczenia impulsów komory Lucasa, o małej koncentracji radonu, oraz
zarejestrowane odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru w grupach. Komora
napełniona została radonem nie poprzez filtr powietrza, stan równowagi promieniotwórczej
jest przypadkowy. Średnia szybkość liczenia impulsów w tym zakresie wynosi 22,2 imp./min.
Średnie odchylenie standardowe grup 1-18 wynosi 4,25 imp./min. Odchylenie standardowe wg
rozkładu Poisona: 22,2^-=4,71, stąd współczynnik J=0,81.

Sumując liczbę rozpadów promieniowania alfa Rn-222+Po-218+Po-214 przedstawioną na rys.
2 w kolejnych 1-minutowych przedziałach czasu otrzymuje się liczbę rozpadów, jaka
zarejestrowana będzie przez detektor promieniowania w wybranych cyklach pomiarowych.
Znormalizowane (przeliczone na 1 rozp./min radonu) wyniki sumowania (całkowania)
podano w tablicy 2. W tej samej tablicy podano również zarejestrowaną liczbę impulsów w
wybranych cyklach pomiarowych i odchylenie standardowe pomiaru dla koncentracji radonu
w powietrzu 25 i 100 ^
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Tablica 2. Liczba rozpadów a/min, liczba impulsów i błąd standardowy.

Cykl pomiarowy
(min)

15
30
60
120

k
(rozp. a/min)

25,3
56,6
126,3
286j4_

C=25
n (imp.)

5,2
11,5
25,8

Bq/m3

a(n) imp. (%)

2,8 (54%)
4,2 (36%)
6,2 (24 %)
9r4 (16%)

C=100
n (imp.)

20,8
46

103,2
B = J 3 3 4 6 S _

Bq/m3

a(n) imp. (%)

5,5 (26,8%)
8,3 (18,1%)
12,4 (12,1%)
18^7(8,0%^

n = C*e*V*k*60/1000;
3

C - koncentracja radonu w powietrzu równa 25 Bq/m ;
e - sprawność detekcji promieniowania alfa równa 0,8;
V - objętość komory Lucasa równa 0,17 L;
o(n) = (J n) 1 / 2 ;
J=l,5 - współczynnik.

5. PROMIENIOWANIE ALFA DŁUGOŻYCIOWYCH PRODUKTÓW ROZPADU

Rys. 17 przedstawia szereg rozpadu promieniotwórczego krótkożyciowych: Po-218,
Pb-214, Bi-214 (Po-214) oraz długożyciowych produktów rozpadu radonu: Pb-210, Bi-210,
Po-210. Jeśli w trakcie wykonywania pomiarów koncentracji w komorze pomiarowej
rozpadnie się AQ atomów radonu, to dokona się tyle samo transformacji (rozpadów):
Pb-210-»Bi-210-»Po-210 w znacznie dłuższym okresie czasu. Rozpadowi tego ostatniego
nuklidu towarzyszy promieniowanie alfa, które spowoduje podwyższenie tła komory pomiaro-
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Rys. 17. Szereg rozpadu promieniotwórczego krótkożyciowych i długożyciowych produktów
rozpadu radonu-222 [4]. Energię promieniowania cząstek a i {3 podano w MeV.

wej, gdy Po-210 osadzi się na ściankach komory. Wobec okresu półrozpadu Pb-210,
wynoszącego 22,3 lat, liczbę transformacji promieniotwórczej radonu AQ W ciągu nawet
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szeregu dni można z zadawalającym przybliżeniem potraktować jako zdarzenie mające miejsce
w czasie t=0 i dokonać obliczeń symulacyjnych aktywności promieniowania szeregu:
Pb-210->Bi-210~»Po-210.

aktywność

AoX

\

\

\

i

/ powierzchnia (AoX)x
/

/

/powierzchnia Ao
•

<v / '

: czas

Rys. 18. Powierzchnia pod krzywą AX=A0Xexp(-Xt) równa jest powierzchni prostokąta (AQ?*)

x. T = 1 , 4 4 T 1 / 2 [ 1 ] .

Wielkość promieniowania alfa Po-210 ilustruje poniższy przykład. Dokonując pomiaru
koncentracji radonu wynoszącej 10 kfiq/m^ za pomocą komory Lucasa o objętości 0,17 L
przez jeden dzień, w komoi ze zajdzie. 10000*3600*24*0,17/1000=146880 rozpadowi tyle

rozp/dzian

18 -
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dlugozyciowe produkty rozpadu radonu

A • Pb-210
B - BI-210
C • Po-210

~VX) 200 300~ -«)0
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Rys. 19. Aktywność długożyciowych produktów rozpadu radonu w komorze o pojemności
0,17 L, która przez jeden dzień była wykorzystywana do pomiaru koncentracji radonu w
powietrzu 10 000 Bq/m3.
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wytworzy się radioaktywnych atomów Pb-210. Aktywność Pb-210 dla czasu t=0 wyniesie:
^=146880*0,693/22,3 rozp./rok lub 146880*0693/(22,3*366) rozp./dzień=12,47
rozp./dzień (rys. 18). Na rys. 19 przedstawiono aktywność promieniowania długożyciowych
produktów rozpadu radonu w komorze Lucasa dla omówionego przykładu. Maksymalne tło
promieniowania alfa Po-210 wyniesie ok. 12 rozp./dzień=0,008 rozp./min, jeśli wszystkie
długożyciowe produkty rozpadu pozostaną w komorze pomiarowej, co spowoduje wzrost tła
komory.

Fakt wzrostu tła komór Lucasa jest zjawiskiem obserwowanym w praktyce
pomiarowej. Praktycznym rozwiązaniem tego problemu wydaje się okresowy pomiar tła
komór pomiarowych i odejmowanie tła od sygnału pomiarowego. Drugim praktycznym
zaleceniem jest wydzielenie komór pomiarowych do pomiaru wysokich i niskich koncentracji
radonu w powietrzu.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń symulacyjnych wyciągnąć
można następujące wnioski:
• Pomiar koncentracji radonu przez pomiar sumarycznego promieniowania alfa radonu i

kótkożyciowych produktów rozpadu radonu Po-218 i Po-214 obarczony jest błędem
dynamicznym pomiaru, którego wielkość zależy od czasu próbkowania (cyklu
pomiarowego). W przypadku krótkich 15-minutowych cykli pomiarowych pierwsza
odpowiedź miernika na skokową zmianę koncentracji radonu wynosi 0,582 wielkości
skoku (błąd dynamiczny 42% wielkości skoku), drugi odczyt stanowi 0,72 wielkości skoku
(błąd 28%) i asymptotycznie rośnie do wartości 0,95 w ciągu 2 godz. W przypadku
2-godzinnych cykli pomiarowych odpowiedź miernika w pierwszym odczycie wynosi 0,95
wartości skoku, a błąd dynamiczny nie przekracza 5% wielkości skoku.

• Błąd standardowy wynikający ze statystycznego charakteru promieniowania wynosi 9,4%
(względnie) dla koncentracji radonu w powietrzu równej 25 Bą/w? przy 2-godzinnym
cyklu pomiarowym oraz 26,8% (względnie) dla koncentracji 100 Bq/m* radonu przy
15-minutowym cyklu pomiarowym.

• Krótkożyciowe produkty rozpadu radonu: Po-218, Pb-214 i Bi-214 przyklejają się do
ścianek wewnętrznych komory pomiarowej Lucasa i nie są usuwane na skutek prze-
płukania komory powietrzem (przy pobraniu następnej próbki powietrza). Podobnie będę
zachowywać się inne komory pomiarowe (jonizacyjne, z detektorem półprzewod-
nikowym).

• Miernik koncentracji radonu pracujący na zasadzie wymuszonego poboru próbki powietrza
za pomocą pompki powietrza w stosunku do miernika wykorzystującego zjawisko dyfuzji
będzie szybszy w odpowiedzi na zmiany koncentracji radonu w powietrzu. Proces dyfuzji
wprowadza bowiem dodatkowe opóźnienie (stała czasu) w stosunku do rzeczywistych
zmian koncentracji radonu w powietrzu.

• Aktywność promieniowania alfa długożyciowego produktu rozpadu radonu Po-210
osadzanego na ściankach komory pomiarowej jest proporcjonalna do aktywności
(koncentracji) i czasu przebywania radonu w komorze pomiarowej. Podwyższa ona tło
komory. Wielkość tego wpływu (stwierdzonego ma podstawie obliczeń symulacyjnych)
wymaga doświadczalnego określenia.
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