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33.  

Radon chambers – technical design and some calibration problems 

Kalibracyjne komory radonowe w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 

w Krakowie 

Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Mirosław Janik, Tadeusz Zdziarski, Ryszard Haber 

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences,  
PL-31-342 Kraków, Radzikowskiego 152 St., POLAND, Krzysztof.Kozak@ifj.edu.pl 

In the Natural Radioactivity Laboratory (at the H. Niewodniczański Institute of Nuclear 
Physics, PAS in Kraków) the special stand was designed and made for the calibration of radon 
detectors and for other research activities. The stand is equipped with two calibration 

chambers: IFJ-KR-200 (volume of 200 dm3) and IFJ-KR-600 (volume of 600 dm3), two 

certificated radon sources (226Ra activities: 21.6 and 52.3 kBq), a pump, a flow meter,  

a manometer and a control panel. The range of possible radon concentrations is from 45 Bq/m3 
to 244 kBq/m3. The computer software has been elaborated for planning and controlling the 

calibration procedure. 

The active devices (AlphaGUARD PQ2000 by Genitron GmbH) are used for checking  

the obtained radon concentration inside the chamber. Two operation modes (diffusion or flow-

through) were applied and compared. The results of testing the long-term tightness of the 

chambers are shown. The measurements of background radon concentration have been made 

and the methods of decreasing this level are also presented. The changeability of radon 

equilibrium factor F, as a function of radon concentration and air humidity inside a chamber 

has been investigated and compared with the respective measurements performed in larger 

chambers situated in other laboratories in Poland. 

« « « 

W Laboratorium Promieniotwórczości Naturalnej (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Nie-

wodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) zostało zaprojektowane i wykonane 
specjalne stanowisko dla potrzeb m.in. kalibracji detektorów radonu. Stanowisko wyposażone 
jest w: 

 dwie komory kalibracyjne: IFJ-KR-200 (o objętości 200 dm3) oraz IFJ-KR-600  

(o objętości 600 dm3), 

 dwa atestowane źródła radonu firmy PYLON (o aktywnościach radu 226Ra 21,6 oraz 

52,3 kBq), 

 pompę, miernik przepływu, manometr, 
 tablicę sterującą. 

Zakres stężeń radonu możliwych do uzyskania w komorach zawiera się w granicach od  
45 Bq/m3 do 244 kBq/m3. Opracowano specjalne oprogramowanie komputerowe pozwalające 
na planowanie i kontrolę procedur kalibracyjnych. 

Do kontroli stężenia radonu w komorach służy aktywny miernik radonu AlphaGUARD 
PQ2000 firmy Genitron, który może być stosowany w dwóch trybach pracy – dyfuzyjnym  
i przepływowym. Przeprowadzono testy sprawdzające długotrwałą szczelność komór, jak 
również pomiary poziomu tła „radonowego” wewnątrz komór oraz opracowano metody 
obniżenia tego poziomu. 
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Badano zmienność współczynnika równowagi F w funkcji stężenia radonu i wilgotności 

powietrza w komorze i wyniki porównano z odpowiednimi danymi uzyskanymi w większych 

komorach radonowych w innych polskich laboratoriach. 

34.  

Calibration of soil probe for in situ permeability measurement 

Kalibracja sondy glebowej do pomiarów przepuszczalności gruntu in situ 

Mirosław Janik, Krzysztof Kozak 

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences,  

PL-31-342 Kraków, Radzikowskiego 152 St., POLAND, Miroslaw.Janik@ifj.edu.pl 

Soil permeability is one of the important physical soil parameters for modeling radon 

transport from soil to indoor. Permeability relates flow (v) through the soil pores to the 

pressure gradient (dp). For in situ permeability measurement we applied a soil probe that was 

designed and made at the INP, PAS. Because permeability depends on velocity we calibrated 

our probe in laboratory conditions. For calibration we applied semi-empirical formula for 

permeability, depending on porosity, particle-size and soil water saturation fraction. We used 

two types of sand, because it is almost isotropic and homogenous medium. 

As a result we obtained formula for shape coefficient W depending on v (velocity of fluid 

flow). The formula is a polynomial regression 
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where A and B are constants. For calculating permeability we use the following term 

/k W v dp
. 

« « « 

Przepuszczalność (k) jest jednym z ważniejszych parametrów fizycznych gleby niezbęd-

nym do modelowania procesów przechodzenia radonu z gleby do budynku. Wiąże ona ze sobą 
dwa parametry: strumień (v) gazu glebowego przechodzącego przez pory gleby oraz gradient 

ciśnienia (dp) i można obliczyć ją wg wzoru 
 

/k W v dp
 

gdzie W to tzw. współczynnik kształtu sondy glebowej, który wyznaczany jest dla konkretnej 

sondy używanej w pomiarach. 

Do pomiarów przepuszczalności gruntu in situ została w IFJ PAN zaprojektowana 

i wykonana sonda glebowa. Sonda ta wymagała kalibracji w warunkach laboratoryjnych.  

Do kalibracji sondy użyty został półempiryczny wzór łączący przepuszczalność z porowato-

ścią, rozmiarem ziaren oraz wilgotnością. Kalibrację przeprowadzono przy użyciu dwóch 
rodzajów piasku o różnym rozkładzie ziarnowym, ponieważ jest on medium prawie izotropo-

wym i homogenicznym. 

Jako rezultat kalibracji uzyskany został wzór na tzw. współczynnik kształtu sondy W, 

który jest zależny od prędkości v strumienia gazu glebowego. Wzór ten otrzymano metodą 

regresji wielowymiarowej w następującej postaci 


