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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. 
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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 
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gdzie A oraz B są to stałe wyznaczone dla konkretnej sondy glebowej. 
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Radon concentration in soil gas and its exhalation rate from the ground are very important 

factors that influence on indoor radon concentration and, in consequence, human health. Both 
these quantities depend not only on soil parameters (e.g. porosity, humidity, permeability, 

radium content, etc.) but on meteorological conditions as well. Since autumn 2003  

the systematic measurements concerning radon exhalation rate from the ground and radon 

concentration in soil gas have been performed in the Natural Radioactivity Laboratory on  

a special “Radon Study Field” which is located on the Institute grounds. The continuous 

registration of meteorological parameters is also carried on the spot by means of the Weather 

Monitor II (DAVIS production). The measurements of soil temperature and pressure difference 

on 30, 50 and 100 cm depths were performed additionally and the results were used for 

checking the influence of those parameters on radon exhalation rate. 

The passive method (CR-39 detectors) and the ionization chamber AlphaGUARD PQ 

2000 PRO (Genitron GmbH) are used for the measurements of radon concentration in soil.  
The AlphaGUARD gauge together with the special accumulation container serve for  

the determination of radon exhalation rate from the ground. 

The paper presents the preliminary results of the investigation of the influence of some 

meteorological parameters (air pressure and temperature, humidity, precipitation, wind speed 

and direction) on radon concentration in soil and its exhalation rate. 

« « « 

Stężenie radonu w glebie oraz jego ekshalacja z gruntu są ważnymi czynnikami wpływa-

jącymi na poziom radonu wewnątrz budynków i, co za tym idzie, na bezpieczeństwo 

radiologiczne ich mieszkańców. Obie te wielkości zależą nie tylko od parametrów gleby 

takich, jak np. porowatość, wilgotność, przepuszczalność, zawartość radu, ale także od 

warunków meteorologicznych. 

Systematyczne pomiary ekshalacji radonu z gruntu i jego stężenia w glebie prowadzone są 

od jesieni 2003 przez Laboratorium Promieniotwórczości Naturalnej na specjalnym poletku 

pomiarowym (Radon Study Field) usytuowanym na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN  

w Krakowie. Ciągła rejestracja parametrów meteorologicznych na poletku odbywa się przy 

użyciu stacji Weather Monitor II firmy DAVIS. Ponadto wykonywane są pomiary temperatury 


