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Pomiar stężenia radonu w wodzie za pomocą komory Lucasa

W raporcie przedstawiono sposób pomiaru stężenia radonu w wodzie polegający na prze-
płukiwaniu powietrzem próbki wody w zamkniętej pętli z komorą Lucasa jako detektorem
promieniowania alfa. Istotną cechą opisywanego sposobu jest wypłukiwanie radonu z du-
żej próbki wody - 0,75 1 do małej objętości powietrza - ok. 0,51, dzięki czemu uzyskuje się
wysokie stężenie radonu w powietrzu i znaczną czułość pomiaru. Podano podstawowe za-
leżności oraz wyniki pomiarów uzyskane za pomocą modelu miernika. Oszacowana czu-
łość pomiaru (S) wynosi 8,5 (imp/min)/(Bq/l). Błąd przypadkowy pomiaru stężenia radonu
na skutek fluktuacji szybkości liczenia impulsów dla stężeń: 1, 10, 100, 1000 i 10 000 Bq/1
wynosi odpowiednio: 11; 3,6; 1,1; 0,4 i 0,1% przy czasie zliczania (pomiaru) 10 minut. Mi-
nimalne mierzalne stężenie radonu wynosi 0,11 Bq/1.

Measurement of radon concentration in water with Lucas cell detector

A method for the measurement of radon concentration in water is presented based on
flushing a water sample with air in a closed loop with the Lucas cell as alpha radiation
detector. The main feature of the method is washing radon away from a large sample of
water (0.75 1) to a small volume of air, approximately 0.5 1, thanks to which a high radon
concentration in air and a considerable sensitivity of measurement is achieved. Basic rela-
tions and results of measurements of a model of the gauge are given. The estimated mea-
suring sensitivity (S) is 8.5 (cpm)/(Bq/l). The random error due to the statistical fluctua-
tions of count rate at radon concentrations 1,10,100,1000,10 000 Bq/1 is 11, 3.6,1.1, 0.4,
0.1%, correspondingly at a counting (measuring) time of 10 min. The minimum detectable
radon concentration in water is 0.11 Bq/1.
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1. WPROWADZENIE

Opracowywany w Zakładzie Aparatury i Metod Izotopowych Instytutu Chemii i Techniki
Jądrowej (IChTJ) miernik do pomiaru stężenia radonu w powietrzu działa na zasadzie
pomiaru aktywności promieniowania alfa radonu i jego produktów rozpadu za pomocą
komory Lucasa. Komora Lucasa zostaje napełniona powietrzem zawierającym radon, a
następnie dokonuje się pomiaru aktywności promieniowania alfa. Taka zasada pomiaru
pozwala również na pomiar stężenia radonu w wodzie, wystarczy bowiem wprowadzić do
komory Lucasa powietrze, które przepuszczone przez próbkę wody wypłucze zawarty w
wodzie radon. Metodę tę zastosowano do pomiaru stężenia radonu w wodzie [1], a jej
minimalne mierzalne stężenie określono na ok. 25 Bq/1 przy próbce wody odgazowywanej
z radonu o objętości 30 cm3.

Z doniesień literaturowych wynika [1,2], że woda - szczególnie ze źródeł mineralnych
- zawiera radon o znacznym stężeniu. Tabela 1 podaje przykładowe stężenia radonu w
wodzie.

Tabela 1. Stężenie radonu w wodzie.

Miejsce
Lądek Zdrój [1]

Okolice Krakowa [1]

Warszawa, woda z kranu [2]

Dolna Warta [2]
Helsinki [2]

Nazwa źródła
L-2

Jerzy
Wojciech
Chrobry

Skłodowska
Dąbrówka

Mateczny G-2A
Mateczny M-4
Mateczny M-3

Napoleon
Woda z Wisły

Woda głębinowa
Woda głębinowa

Woda z kranu

Stężenie radonu (Bq/1)
33,2±3,7
54,5 ±9,4
82,7±4,6
57,6±2,6

77,6 ±10,9
58,8±2,8
l,9±0,5
0,8±0,4
2,0±0,5
2,7±0,6
0,32-1,69
0,121-58
0,07-6,9

kilka-1600

Według [3] stężenie radonu w niektórych rejonach Polski (granit Karkonoszy) do-
chodzi do 300 Bq/1, zaś licznie występujące w Sudetach radonowe wody lecznicze zawierają
powyżej 75 Bq/1. Wody pitne w rejonie Sudetów pochodzące z wód powierzchniowych wy-
kazują stężenia mniejsze od 11 Bq/1 [4]. Według tych samych autorów wody pitne ze źródeł
podziemnych na Pogórzu Izerskim oraz w większości źródeł (75%) na Pogórzu Karkono-
skim zawierają ponad 100 Bq/1. W szeregu studni na tych obszarach (ok. 1/3) stwierdzono
zawartość radonu ok. 200 Bg/1. Wody pitne ze źródeł do użytku publicznego w Stanach
Zjednoczonych zależnie od stanu zawierają średnio (na podstawie wielu pomiarów w każ-
dym stanie) 1,7-65,6 Bq/1 [5].

W świetle powyższych danych widać, że pomiar stężenia radonu w wodzie jest często
wykonywany i celowym wydaje się zbadanie możliwości przystosowania opracowywanego
w IChTJ miernika do szybkich, polowych pomiarów stężenia radonu w wodzie. Rozszerze-
nie zastosowania miernika nie tylko do pomiaru stężenia radonu w powietrzu, ale również
do pomiaru stężenia radonu w wodzie zwiększy jego atrakcyjność.



2. ROZPUSZCZALNOŚĆ RADONU W WODZIE

Współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie (k) zdefiniowany jest jako stosunek stę-
żenia radonu w wodzie do stężenia radonu w powietrzu.
Współczynnik k zwany jest w literaturze współczynnikiem Ostwalda [6]. Istnieje szereg
doniesień literaturowych podających wielkość współczynnika rozpuszczalności radonu w
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Rys. 1. Współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie w funkcji temperatury wody [5,7]: o -
punkty pomiarowe; linia ciągła - krzywa regresji R=a2T

2+a1T+ao, gdzie T - temperatura (°C).

wodzie. Nazaroff [5], powołując się na Boyle'a [7], podaje wielkość współczynnika roz-
puszczalności radonu w wodzie k=0,51; 0,25; 0,16 w temperaturze wody, odpowiednio,
Tablica 2. Współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie.

Temperatura
(°C)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Współczynnik
rozpuszczalności radonu

0,5100
0,4930
0,4764
0,4602
0,4444
0,4291
0,4142
0,3997
0,3857
0,3720
0,3588
0,3460
0,3337
0,3217
0,3102
0,2991
0,2884
0,2782
0,2684
0,2590

Temperatura
(°C)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Współczynnik
rozpuszczalności radonu

0,2500
0,2415
0,2333
0,2256
0,2183
0,2115
0,2051
0,1991
0,1935
0,1883
0,1836
0,1793
0,1754
0,1719
0,1689
0,1663
0,1641
0,1623
0,1610
0,1601



T = 0 , 20 i 39,1°C. Na rysunku 1 podano punkty pomiarowe oraz krzywą regresji
R = a 2 T 2 + a 1 T + a o wykreśloną na podstawie tych pomiarów, zaś w tabeli 2 - wartości współ-
czynników rozpuszczalności radonu w wodzie wyliczone z krzywej regresji.
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Rys. 2. Wartość współczynnika rozpuszczalności radonu w wodzie (współczynnik Ostwalda) w
funkcji temperatury wody [6].

Na rysunku 2 pokazano jak zmienia się wartość współczynnika rozpuszczalności radonu w
wodzie wg [6], zaś na rys. 3 - wg [8].
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Rys. 3. Współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie wg [8].

F. Weigel [9] w internecie podaje poniższą zależność na obliczenie współczynnika
rozpuszczalności radonu w wodzie:

k = 0,105 + 0,405 * exp(-0,0502 * T) (1)
gdzie: T - temperatura wody (°C).

Tablica 3. Wielkość współczynnika k wg różnych autorów.

Temperatura
wody (°C)

0
20

39,1
100

Współczynnik k
Boyle [7]

0,51
0,25
0,16

-

Karangelos [6]
0,51
0,26
0,15

-

Japonia [8]
0,51
0,25
0,16
0,11

Weigel [9]
0,51

0,253
0,1622
0,107

x„+s(x)

0,51±0,0
0,253±0,0047
0,156±0,0064
0,1085 ±0,002

Dane Boyle'a, japońskie i Weigela są zbliżone.
Wartości z publikacji [6] i [8] podano na podstawie odczytu z wykresów.



Pomiędzy wartościami współczynnika rozpuszczalności radonu w wodzie podanymi
przez różnych autorów występują pewne różnice. W tabeli 3 podano wartość współczynni-
ka k dla kilku wybranych temperatur wody.

3. PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI

Pomiaru stężenia radonu w wodzie można dokonać przepłukując powietrzem próbkę wody
w pętli zamkniętej razem z komorą Lucasa, jak pokazano na rys. 4, oraz przeprowadzając
pomiar stężenia radonu wydzielonego w powietrzu za pomocą komory Lucasa jako detek-
tora promieniowania alfa.

Jeśli przepłukanie wody powietrzem jest wystarczająco dokładne, takie że osiągnięty
jest stan równowagi (nasycenia) pomiędzy radonem wypłukanym z wody do powietrza a
radonem który pozostaje rozpuszczony w wodzie, wówczas stężenie radonu w wodzie i w
powietrzu opisane jest zależnością:

Q = Qw + Qp = qkVw + qVp (Bq) (2)
gdzie: Q - całkowite stężenie radonu w pobranej próbce wody (Bq); Q - stężenia radonu w
powietrzu po przepłukaniu czystym powietrzem (Bq); Qw - stężenie radonu w wodzie po
przepłukaniu powietrzem (Bq); q - stężenie radonu na jednostkę objętości powietrza (Bq/1);
k - współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie; Vw - objętość wody (1); Vp - objętość
powietrza (w pojemniku nad wodą + komora Lucasa + pompka powietrza + przewody
połączeniowe), (1).

pq

powietrze

woda

KL

Rys. 4. Schemat przepłukiwania powietrzem próbki wody zawierającej radon i komory Lucasa
w układzie zamkniętym: PP - pompka powietrza, NW - rozpraszacz strumienia powietrza (kostka
rozpraszająca strumień powietrza stosowana w domowym akwarium dla ryb), KL - komora
Lucasa, pg - przewody gumowe.

Przekształcając równanie (2) otrzymuje się stężenie radonu w powietrzu na jednost-
kę objętości, które wynosi:

9
oraz stężenie radonu w powietrzu:

V

kVw+Vp

Q = (Bq) (4)

10



Przekształcając równanie (4) otrzymuje się zależność całkowitego stężenia radonu w
pobranej próbce wody w funkcji stężenia radonu wypłukanego w powietrze:

(Bq/VJ

oraz stężenie radonu w wodzie na jednostkę objętości wody:

Stężenie radonu w powietrzu mierzone komorą Lucasa opisane jest zależnością:

n
-p ^ lt~ ( B q )

p 60 v 3kte
stąd stężenie radonu w wodzie opisane jest zależnością:

Q =
nV„

180vk,eV„

(5)

(6)

(7)

(8)

gdzie: n - średnia szybkość liczenia impulsów (imp/min) w interwale czasu 181-200 minut
od zakończenia przepłukiwania wody, n=nt-nb: nt - całkowita szybkość liczenia (imp/min),
nb - szybkość liczenia tła (imp/min); V - objętość całkowita powietrza (1); v - objętość
komory Lucasa, v=0,171; e - współczynnik detekcji promieniowania alfa, 8=0,66; kt - współ-
czynnik uwzględniający niepełny stan równowagi promieniotwórczej, gdy pomiar nie od-
bywa się w stanie równowagi promieniotwórczej pomiędzy stężeniem radonu a stężeniem
produktów rozpadu.

Współczynnik detekcji promieniowania alfa s=0,66 wyznaczony został przez porów-
nanie pomiaru stężenia radonu w komorze radonowej za pomocą miernika stężenia rado-
nu CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej) oraz za pomocą komory
Lucasa zastosowanej do pomiaru stężenia radonu w wodzie. Wielkość współczynnika s
została tak dobrana by stężenie radonu wyznaczone z zależności Q=n*1000/(60*v*3*s*kt)
było równe stężeniu radonu wskazywanemu przez miernik CLOR, gdy w komorze Lucasa
osiągnięty został stan równowagi promieniotwórczej radonu i jego produktów rozpadu.
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Rys. 5. Narastanie szybkości liczenia impulsów komory Lucasa w funkcji czasu pomiaru, od
momentu rozpoczęcia przepłukiwania. Czas przepłukiwania próbki wody t=6 minut. Średnia
szybkość liczenia impulsów w interwale 1-10 minut włącznie wynosi nj=50 imp/min, w interwa-
le 181-200 minut - ̂ =142 imp/min.
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Współczynnik kt uwzględniający zmiany (narastanie) współczynnika równowagi pro-
mieniotwórczej pomiędzy stężeniem radonu a stężeniem produktów rozpadu jest wyzna-
czany doświadczalnie. Dla ilustracji na rys. 5 przedstawiono zmianę szybkości liczenia im-
pulsów komory Lucasa, gdy próbkę wody zawierającą radon przepłukiwano w czasie 5 mi-
nut. Wartość współczynnika kt dla stanu równowagi promieniotwórczej (po ok. 3 godzi-
nach od momentu rozpoczęcia pomiaru) równa jest: kt=exp[-0,693/(3,82*24)*3]=0,977.
Na podstawie rys. 5 łatwo jest wyliczyć wartość współczynnika kt dla dowolnego czasu
pomiaru. Na przykład dla czasu pomiaru w interwale 0-10 minut, od momentu rozpoczę-
cia przepłukiwania próbki wody, średnia szybkość liczenia impulsów wynosi 50 imp/min,
średnia szybkość liczenia impulsów w stanie równowagi promieniotwórczej wynosi 142
imp/min, kt=0,977*50/142=0,34, gdzie współczynnik 0,977 uwzględnia stężenie radonu w
momencie czasu t=0 (moment rozpoczęcia pomiaru w stosunku do stężenia zmierzonego
po 3 godzinach), zaś stosunek 50/142 oznacza średnią szybkość liczenia impulsów w inter-
wale 0-10 minut do średniej szybkości liczenia impulsów w stanie równowagi promienio-
twórczej. W tabeli 4 podano wartości kt uzyskane w wyniku przeprowadzonych pomiarów.

Na podstawie pomiarów szybkości liczenia impulsów w funkcji czasu (rys. 5) dokona-
no obliczeń współczynnika kt uwzględniającego brak równowagi promieniotwórczej pro-
duktów rozpadu radonu przez pomiar średniej szybkości liczenia impulsów w interwałach
1-10 i 181-200 minut.

Tabela 4. Pomiary współczynnika nierównowagi promieniotwórczej kt.

N,.,„ (imp/min)
33
33
50

NIIHdM (imp/min)
75
89
142
s(k.)

k,
0,430
0,362
0,344

0,378±0,040

s(k,) propagacja
±0,029
±0,023
±0,017

s(kt) propagacja wyliczona wg zasady propagacji błędów dzielenia dwu liczb Nj/N2 o rozkładzie
normalnym.
Średnia wartość kt=0,378±0,04, zaś względny błąd pomiaru wynosi 11%.

Równanie (4) wskazuje, że gdy stosunek objętości powietrza do objętości wody V /Vw

rośnie, to rośnie wówczas całkowite stężenie wypłukanego z wody radonu w powietrzu i dla
100

_ 90

0 80

1 70

50

40

30

20.
10 20 30

objętość Vp co 0.1 L
40 50

Rys. 6. Całkowite stężenie wypłukanego z wody radonu w powietrzu Q = 100/(1+k*Vw/V ) w
funkcji objętości powietrza Vp, gdy objętość wody jest stała i wynosi ^ w =0,75 1 dla różnych
współczynników rozpuszczalności radonu w wodzie (temperatura wody - 0-30°C).
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V /Vw=25. Wtedy tylko <1% radonu pozostaje rozpuszczony w wodzie o temperaturze
20°C (k=0,25), a 99% wydzielone jest w powietrzu. Gdy stosunek Vp/Vw jest mały (<1)
tylko część radonu zawartego w wodzie jest wypłukana w powietrze. Jak widać z rys. 6
stężenie radonu wypłukanego z wody zależy ponadto od współczynnika rozpuszczalności
radonu (temperatury wody). Szybkość liczenia impulsów rejestrowana przez komorę Lu-
casa jest proporcjonalna do stężenia radonu na jednostkę objętości powietrza.

Na rysunku 7 przedstawiono stężenie radonu na jednostkę objętości powietrza. Z
rysunku widać, że im mniejszy jest stosunek objętości powietrza do objętości wody Vp/Vw,
tym wyższe jest stężenie radonu na jednostkę objętości powietrza i tym wyższa może być
czułość miernika pracującego na tej zasadzie pomiaru. Metoda pomiaru stężenia radonu w

450

§400

J350
J-300

I 250

§200

I 150

50

10 20 30 40
objętość powietrza Vo co 0.1 L

50

Rys. 7. Stężenie wypłukanego z wody radonu na jednostkę objętości powietrza; q ^ 100/(1+k* V/V )/V .

wodzie przez pomiar stężenia wypłukanego z wody radonu w powietrzu dla niskiego sto-
sunku V/Vw wymaga uwzględnienia temperatury wody, gdyż - jak widać z rys. 7 - stężenie
radonu na jednostkę objętości wody znacznie zależy od współczynnika rozpuszczalności
radonu w wodzie, tzn. od temperatury wody.

4. CZUŁOŚĆ I BŁĘDY POMIARU

Czułość pomiaru zdefiniowania jest jako stosunek przyrostu szybkości liczenia impulsów
do przyrostu stężenia radonu w wodzie S=An/AQ. Różniczkując równanie (8) względem
szybkości liczenia impulsów otrzymuje się:

V

dn 180 v kte

oraz
180 v s k t V w

p d + kVw/Vp)

= i (Bq/I)/(imp/min)

(imp/min)/(Bq/l)

(9)

(10)

Podstawiając wartości: v=0,17 1; s=0,66; Vw=0,75 1; Vp=0,486; kt=0,38 (tabela 4),
k=0,25 (tabela 3 - woda o temperaturze 20°C) otrzymuje się czułość S=8,5 (imp/min)/(Bq/l).
Oznacza to, że stężenie radonu w wodzie 1 Bq/1 wywoła szybkość liczenia impulsów 8,5
imp/min. Błąd przypadkowy wynikający z fluktuacji promieniowania jonizującego wynie-
sie wówczas s(n)=(8,5 /10)° 5=0,9 imp/min. Zakładając, że minimalne wykrywalne stężenie
radonu jest to stężenie, które wywołuje szybkość liczenia impulsów równą s(n), to mini-
malne mierzalne stężenie radonu w wodzie wyniesie Qmin=0,9/8,5=0,11 Bq/1.
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Względny przypadkowy błąd pomiaru stężenia radonu na skutek fluktuacji promie-
niowania jonizującego maleje wraz ze wzrostem stężenia radonu w wodzie, tak jak maleje
względny błąd pomiaru szybkości liczenia impulsów s(Q)/Q=s(n)/n i dla stężeń 1,10,100,
1000 i 10 000 Bq/L wynosi odpowiednio: 11; 3,6; 1,1; 0,4 i 0,1%.

Błąd oceny wysokości słupa próbki wody Vw w naczyniu pomiarowym wynoszący 2
mm (np. zbyt niski poziom), tzn. 0,015 1, spowoduje jednocześnie odpowiednią zmianę
objętości powietrza o 0,015 1 (wzrost objętości powietrza V ). Taki błąd oceny wysokości
słupa wody wywoła względny błąd pomiaru stężenia radonu w wodzie, wyliczony wg rów-
nania (8), wynoszący 2% przy temperaturze wody 20°C.

Gdyby przyjąć, że współczynnik rozpuszczalności radonu w wodzie jest stały i wynosi
k=0,25 dla wody o temperaturze 20°C, wówczas względny błąd pomiaru stężenia radonu w
wodzie o temperaturze 10°C (k=0,3588) wyniesie +12%, zaś o temperaturze 30°C
(k=0,1836) wyniesie -7%.

5. POMIARY

Pomiary modelu miernika pracującego na opisanej zasadzie, przeprowadzono w układzie
przedstawionym na rys. 8. Próbkę wody umieszczano w szklanym słoiku o wymiarach <|)90xl50
mm (umożliwiającym podgląd strumienia powietrza w wodzie). Na koniec rurki wylotu
powietrza w wodzie założono rozpraszacz strumienia powietrza wody o wymiarach 15x15x20
mm (stosowany w domowym akwarium) zapewniający strumień powietrza w wodzie o małej
średnicy bąbelków powietrza. Do wymuszenia przepływu powietrza przez próbkę wody
użyto elektrycznej pompki membranowej zapewniającej powtarzalny przepływ powietrza
0,40 l/min. Na wyjściu rozpraszacza powietrza tworzyło się 15 strumieni powietrza (łącznie
na wszystkich ściankach). Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu się kropelek wody do
wnętrza komory Lucasa.

PP

Rys. 8. Schemat blokowy układu do pomiaru stężenia radonu w wodzie: woda - próbka wody o
objętości 0,751 w słoiku o objętości 11; PP - pompka powietrza; FP - filtr powietrza, plastikowy
cylinder o wymiarach (|)15x55 mm wypełniony watą bawełnianą; KL - komora Lucasa o objęto-
ści 0,171; FP - fotopowielacz; A - wzmacniacz impulsów; D - dyskryminator impulsów; PLI -
programowalny licznik impulsów; pg - rurki połączeniowe (gumowe czarne) o średnicach <f>5
mm; NW - rozpraszacz strumienia powietrza.
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Przeprowadzono wizualną próbę mieszania się wody w słoiku pod wpływem strumie-
ni powietrza z rozpraszacza. Próba polegała na wprowadzeniu kropli tuszu do wody i okre-
śleniu czasu potrzebnego do wymieszania tuszu w całej objętości wody na podstawie wizu-
alnej obserwacji stopnia wymieszania wody. Czas ten wyniósł ok. 2-3 s. Czas potrzebny do
uzyskania stanu równowagi pomiędzy stężeniem radonu w powietrzu a stężeniem radonu
w wodzie przy przepłukiwaniu wody powietrzem zawierającym radon wg [6] wynosi 5-20
minut. W prowadzonych pomiarach przyjęto czas przepłukiwania wody równy 5 minut. Do
pomiarów użyto wody wodociągowej, sztucznie wzbogaconej w radon (przepłukiwanie wody
powietrzem zawierającym radon) oraz naturalnej wody oligoceńskiej z ujęć warszawskich.

W czasie pomiaru przewody pg z czarnej gumy były tak wygięte by światło przenika-
jące do przewodów przez ścianki słoika zostało pochłonięte przez wewnętrzne ścianki prze-
wodów. Objętość próbki wody wynosiła Vw=0,75 1, a objętość powietrza w słoiku razem z
objętością powietrza komory Lucasa, pompki powietrza, filtru powietrza i przewodów po-
łączeniowych - Vp=0,486 1.

Pomiary stężenia radonu w wodzie przeprowadzano w następujący sposób. Do na-
czynia pomiarowego (słoika) nalewano 0,751 wody zawierającej radon oraz mierzono tem-
peraturę wody termometrem. Załączano napięcie zasilające układu pomiarowego. Jedno-

Tabela 5. Wyniki pomiarów stężenia radonu w wodzie.

L.p.

1

2

3

4

Opóźnienie
(dni)

0

1
2
3
0

1
2
3
0

1
7
0

1

Ujęcie wody

IChTJ+radon
(woda 9)

IChTJ+radon
(woda 10)

W-wa, ul. Barska
(woda 11)

W-wa, ul. Barska
(woda 13)

T
(°C)
22

24

24

20

n
(imp/min)

7212

624
66
1,7

6237

1170
176,5
12,5
71,5

17,3
-0,1

131,5

24,5

oP,
(Bq)
173,6

18,0
2,3
0,1

150,0

33,8
6,1
0,5
1,72

0,5
-

3,16

0,71

(Bq)

194

190,4

1,72

3,87

Q = Q / k p

(Bq)
173,6*1,36=236

150*1,34=201

1,72*1,34=2,3

3,16*1,39=4,39

O w kolumnie „Opóźnienie" wskazuje na pierwszy pomiar, natomiast cyfry 1,2... oznaczają po-
miar wykonany o 1,2... dni później niż pomiar pierwszy; T - temperatura wody; n - szybkość liczenia
impulsów po odjęciu tła; Qpi - stężenie wypłukanego radonu w powietrzu w kolejnych pomia-
rach; Qz - sumaryczne stężenie wypłukanego radonu w powietrzu; Q - obliczone stężenie radonu

V V
Q = Qp(l + k-r L ) = Qp k p; kp = (l + k—^-)(Qpl-stężenie radonu wg pierwszego pomiaru

p p

(płukania) wypłukanego radonu w powietrzu; k - współczynnik rozpuszczalności radonu w
powietrzu dla temperatury T; Vw - objętość próbki wody, 0,751; Vp - objętość powietrza, 0,4861.
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cześnie uruchamiano pompkę powietrza PP i programowalny licznik impulsów PLI, a na-
stępnie dokonywano automatycznych pomiarów szybkości liczenia impulsów w 1-minuto-
wych interwałach czasowych. Po 5 minutach wyłączano pompkę powietrza oraz kontynuowa-
no pomiar szybkości liczenia impulsów przez co najmniej 200 minut. Na podstawie szybko-
ści liczenia impulsów w interwale 181-200 minut od momentu rozpoczęcia pomiaru wyzna-
czano średnią szybkość liczenia impulsów n (imp/min) i obliczano stężenia wypłukanego z
wody radonu w powietrzu Qp wg równania (7).

Po pierwszym płukaniu próbki wody powietrzem znaczna część radonu pozostaje
rozpuszczona w wodzie. Celem zmierzenia pozostałej w wodzie części radonu przepłuki-
wano czystym powietrzem naczynie z wodą oraz komorę Lucasa, łącznie z filtrem, pompką
powietrza i przewodami, a kolejnego dnia dokonywano powtórnego pomiaru (płukanie
wody przez 5 minut, pomiar szybkości liczenia impulsów, obliczanie stężenia wypłukanego
z wody radonu w powietrzu wg równania (7)) z uwzględnieniem poprawki na naturalny
radonu w wodzie:

M ^ t )
M/2

gdzie: T1/2 - czas rozpadu do polowy aktywności, 3,82 dni; t - czas opóźnienia do kolejnego
pomiaru, dni; Qo - początkowa aktywność (stężenie) radonu.
Procedurę płukania i pomiaru stężenia radonu powtarzano parokrotnie dopóki jego stę-
żenie nie było na granicy tła. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 5.

6. WNIOSKI

We wszystkich pomiarach w tabeli 5 stężenie radonu w wodzie Q, wyliczone wg

Q = Q p O + k ~JL-) wiążącego całkowite stężenie radonu w wodzie Q ze stężeniem wypłukanego

radonu Q w powietrzu z próbki wody, gdy pomiędzy nimi istnieje stan równowagi, jest
wyższe niz sumaryczne stężenie QE jakie zmierzone zostało w czasie parokrotnego prze-
płukiwania tej samej próbki wody. Wyciągnąć z tego można wniosek, że przepłukiwanie
próbki wody przez 5 minut zapewnia osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy radonem wy-
płukanym z wody a radonem rozpuszczonym w wodzie. Różnica pomiędzy obu wskazania-
mi może być wyjaśniona nieszczelnościami układu pomiarowego (filtru powietrza, pompki
powietrza, komory Lucasa). Nieszczelności te w kolejnych dniach pomiaru powodują znacz-
ny spadek rejestrowanej aktywności radonu. Oznacza to również, że uprawnione jest obli-
czanie stężenia radonu wg równań (7) i (8).

Błąd przypadkowy pomiaru stężenia radonu na skutek fluktuacji szybkości liczenia im-
pulsów dla stężeń 1,10,100,1000 i 10 000 Bq/1 wynosi odpowiednio: 11; 3,6; 1,1; 0,4 i 0,1% przy
czasie zliczania (pomiaru) 10 minut oraz czasie przepłukiwania próbki wody 5 minut.

Minimalne mierzalne stężenie radonu w wodzie wynosi 0,11 Bq/1 przy czasie zlicza-
nia (pomiaru) 10 minut.
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