
CZ9927978

POSTUPY A VÝSLEDKY OVEROVANÍ MĚŘIDEL RADONU VE
VODĚ

Tomáš Soukup
Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření Praha

Měřidla, významná z hlediska ochrany zdraví, podléhají podle zákona č. 505/1990 Sb.
(„Zákon o metrologii") zvláštnímu režimu státního metrologického dozoru: jedná se o
„ověřování" podle §4 a §9 Zákona. Orgánem, pověřeným metrologickým dozorem, je
Český metrologický institut (ČMI), a pokud se jedná o měřidla ionizujícího záření a
aktivity, jde konkrétně o Inspektorát pro ionizující záření (HZ).
Mezní hodnoty pro radiační ochranu před účinkem záření jsou pro radon ve vodě
definovány vyhláškou 184/97 Sb. (dříve 76/91 Sb.), a jsou stanoveny pro „objemovou
aktivitu radonu v dodávané vodě". Z prováděcí vyhlášky k zákonu 505/1990 (č. 69/1991
Sb.) vyplývá pro IIZ povinnost ověřovat příslušná měřidla. Proto byl v roce 1995
vyvinut v UZ etalonový zdroj radonu rozpuštěného ve vodě, používaný jako standard
pro ověřování. Hodnota objemové aktivity je navázána na státní etalon aktivity,
udržovaný v HZ. Do června 1998 bylo ověřeno 65 měřidel (jde o počet metrologických
výkonů: většina měřidel byla ověřena opakovaně), obvyklé hodnoty av: 200-1000 Bq/1.
Postup při ověření vyplývá z vyhlášky 69/1991 Sb.: uživatel měřidla odebere z výpusti
etalonového zdroje vzorek postupem podle interní metodiky laboratoře uživatele, a opět
podle interní metodiky stanoví objemovou aktivitu radonu v odebraném vzorku.
Odchylka od konvenčně pravé hodnoty je porovnána s požadavkem na přesnost měřidla
(alespoň 15%).
Vyhodnocení odchylek vede k zajímavým závěrům. Její střední hodnota (-1,14 ± 0,91)%
i symetrie svědčí o nepatrném podhodnocování. Předpoklad, zpočátku i pozorovaný, o
významném zdroji chyb v úniku radonu z vody, není už potvrzen. Malá šířka rozložení
svědčí o pečlivosti měření v zúčastněných laboratořích. Uvedená tabulka obsahuje
sumární výsledky pro nejčastěji používané metody (odchylky od konvenčně pravé
hodnoty):

Metoda
Úplný soubor
Lukášovy komory
Gama dceřiné
Elektrety
Kapalné scintilátory
Ionisační komory
Ge-detektory

střed (%)
-1.14
-1.34
-2.76
1.96
2.73
-5.45
-7.2

směr.odch.
7.35
8.44
3.65
8.09
4.97
6.09
4.24

počet
65
25
15
15
4
4
3

Nejčastější postupy měření:
Lukášovy komory - měření scintilací naZnS(Ag), převod radonu obvykle cirkulací.
Gama dceřiné - metodika, vyvinutá Ing. Vlčkem, vychází z definovaného přenosu
vzorku v PE lahvi a měření dceřiných produktů spektrometrickyNal(Tl) detektorem.
Elektrety - metodiku vyvinuli dr. Froňka a Ing. Jílek, difiisní emanace ze vzorku vody
do uzavřeného objemu vzduchu. Měřidla ověřovali zatím pouze oba autoři.
Poslední tři postupy používá malý počet laboratoří, a vzhledem k počtu ověření
výsledky nejsou signifikantní.
Výsledky pro nejčastější postupy se ukazují zcela srovnatelnými.
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