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Intercomparisons among radon laboratories are of particular importance because cali-

brated standards for radon activity concentration and for radon progeny activity concentration 

in air are not available. 

An intercomparison exercise for radon and radon progeny instruments was conducted at 

the Central Laboratory for Radiological Protection (CLOR) from June 9 to 13, 2003 to verify 

comparability of mainly continuously measuring instruments for radon and potential alpha 
energy concentration (PAEC). Seven Polish institutions participated to intercompare ten radon 

and six PAEC monitors. Among radon devices there were: six Genitron AlphaGUARD 

monitors, two Pylon AB-5 monitors, radiometer RMR1 and a radon probe SRDN2. Among 

PAEC devices there were five monitors measuring in continuous mode: three T/N Rn WL 

Meters co-working with AlphaGUARD monitors, Pylon WLx monitor and Radon Progeny 

Particles Size Spectrometer (RPPSS), and one grab sampling device: aspirator SKC equipped 

with ALFA unit. 

All the instruments were simultaneously exposed in the CLOR big calibration chamber of 

the volume of 12.35 m3, in the radon atmosphere in the range from ca. 2500 Bq/m3 to ca. 

700 Bq/m3 under controlled different climatic and aerosol conditions. They were changed from 

normal (45–50%) to very high relative humidity (95–99%) and in both values of the relative 
humidity from low ca. 200 CN/cm3 to high concentrations of condensation nuclei ca. 31 000 

CN/cm3. Aerosols were injected from the TSI water generator. The total exposure lasted ca. 44 

hours. A value of radon concentration calculated on the basis of the activity of radium 226Ra in 

the certified Pylon flow-through radon generator constituted the reference value for radon at 

the beginning of the exposure. Later the average results in four periods of time from all 

instruments could be compared only among themselves due to the loss of radon while walking 

in and out the chamber. 

In the analysis of the PAEC results the spectrometer RPPSS was considered reference one 

because it measures radon progeny particle size distribution and applies it to correct the PAEC 

value for plateout of small particles upstream in the inlet of the device. 

                                                        
* This work was partially supported by Radon Center. 
* Praca była finansowana przez Centrum Radonowe. 



Górnictwo i Środowisko 

 91 

AlphaGUARD monitors were also compared in the atmosphere of toron in the small 

calibration chamber of volume of 0.32 m3. Toron was pumped into the chamber from the 

certified Pylon flow through toron generator in closed circuit with flow of. 1 dcm3/min. The 

monitors worked as well in the diffusion mode as in flow mode with different two flows: 0.5 

and 1 dcm3/min. 

The results of average radon concentrations for all AlphaGUARD monitors indicate very 

good agreement for the whole exposure time in the big chamber. For six AlphaGUARD 

monitors standard deviations of mean values for four selected periods range from 1 to 2.8% 

while for all monitors they range from 5.5 to 20%. The comparison of the means for Alpha-
GUARDs in toron chamber, where readings were on the level of below 100 Bq/m3 gave 

significantly worse results. 

The comparison of the PAEC results from T/N Rn WL Meters and Pylon WLx monitor 

with the reference value from RPPSS indicate differences in the calibration factors ranging 

from 30 to 42% determined in high aerosol conditions (free fraction of 5%) and the losses of 

PAEC ranging from 38 to 55% possibly due to plateout in the inlets of filter holders in the 

conditions of low aerosols concentration (free fraction of 62%). 

« « « 

Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze w zakresie pomiarów stężenia radonu i jego 
pochodnych mają duże znaczenie, ponieważ brak jest kalibracyjnych źródeł, które mogłyby 
być stosowane dla tego typy mierników. 

Pomiary porównawcze stężeń radonu i jego pochodnych wykonano w Centralnym Labo-

ratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w okresie od 9-13 czerwca 2003 w celu 

sprawdzenia urządzeń przeznaczonych głównie do ciągłych pomiarów stężenia radonu  
i stężenia energii potencjalnej alfa (PAEC). Siedem instytucji uczestniczyło w porównywaniu 
monitorów radonowych, a sześć w testowaniu urządzeń monitorujących wartość PAEC. Do 
pomiaru stężenia radonu zastosowano 6 monitorów AlphaGUARD (Genitron), 2 mierniki  
AB-5 (Pylon), radiometr RMR1 i SRDN2. Wśród urządzeń przeznaczonych do monitorowania 

PAEC było 5 urządzeń pracujących w trybie ciągłym: trzy urządzenia T/N Rn WL współpracu-

jące z monitorem AlphaGUARD, jeden miernik WLx (Pylon), spektrometr przeznaczony do 
pomiaru rozkładu ziarnowego (RPPSS) oraz jeden miernik całkujący: aspirator SKC 
wyposażony w przystawkę Alfa. 

Wszystkie urządzenia były jednocześnie eksponowane w dużej komorze radonowej 
CLOR o objętości 12,35 m3, przy stężeniu radonu od 2500 do 700 Bq/m3 i w różnych 
kontrolowanych warunkach takich, jak wilgotność, temperatura i stężenie aerozoli. Warunki 
zmieniano od normalnej wilgotności (45–50%) do wysokiej (95–99%). Stężenie ośrodków 
kondensacji zmieniano zaś od wartości 200/cm3 do 31 000/cm3. Aerozole wodne wytwarzano  
z pomocą generatora TSI. Całkowity czas ekspozycji wynosił 44 godziny. Wartość stężenia 
radonu w komorze obliczona na podstawie nominalnej aktywności radu 226Ra w certyfikowa-

nym źródle Pylon była wartością referencyjną na początku ekspozycji. Później wskazania 
przyrządów mogły być porównywane jedynie między sobą, ponieważ stężenie radonu 
zmieniało się wskutek kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia komory radonowej. 

Analizując wyniki pomiaru PAEC, uznawano spektrometr RPPSS za urządzenie referen-

cyjne, ponieważ dokonuje on oznaczeń rozkładu ziarnowego i wprowadza korektę 
zmierzonych wartości PAEC ze względu na straty, które mogą powstać na wlocie do 
urządzenia w następstwie efektu plate-out. 

Wskazania urządzeń AlphaGUARD porównywano również w małej komorze o objętości 
0,32 m3 zawierającej toron. Toron był przepompowywany do komory z certyfikowanego 
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źródła, w obwodzie zamkniętym, z wydajnością 1 dm3/min. Urządzenia pracowały w trybie 

biernym (dyfuzyjnym) oraz aktywnym przy dwóch natężeniach przepływu 0,5 i 1 dm3/min. 

Wyniki pomiaru średniego stężenia radonu w komorze radonowej dokonane z pomocą 

urządzeń AlphaGUARD wykazują bardzo dobrą zgodność dla całego okresu ekspozycji.  

Dla sześciu monitorów AlphaGUARD, odchylenie standardowe średnich, obliczone dla 

czterech wybranych okresów ekspozycji, wynosiło od 1 do 2,8%, podczas gdy dla wszystkich 

tego typu urządzeń od 5,5 do 20%. Znacznie gorsze rezultaty otrzymano dla porównań 

wykonanych w komorze toronowej, gdzie odczyty wykazywały stężenia poniżej 100 Bq/m3. 

Porównanie wyników otrzymanych z pomocą mierników T/N Rn WL i Pylon WLx oraz 
przyrządu odniesienia RPPSS wskazuje na różnice współczynników kalibracji zmieniające się 

od 30 do 42% przy dużym stężeniu aerozoli (udział frakcji wolnej 5%) i od 38 do 55% przy 

względnie małym stężeniu aerozoli (udział frakcji wolnej 62%), co jest prawdopodobnie 

spowodowane stratami, jakie powstają na wlotach urządzeń. 
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Sampling of radioactive aerosols for the purpose of assessing or predicting occupational 

radiation doses becomes an important issue in the European countries. In particular, the 

96/29/Euratom Council Directive specifies that aerosol sampling results can be used for 

assessing the individual dose when the individual in vivo and/or bioassay methods are not 

possible or give insufficient results. It precisely is the case for exposures by inhalation to 

Naturally Occurring Radioactive Materials (NORMs), for which bioassay methods may be 

associated with high detection limits while in comparison traditional aerosol sampling methods 

may lead to lower detection limits in terms of dose. 

A generic method has been developed to facilitate the identification of the particle size 
aerosol sampler (following the inhalable, thoracic or respirable convention) to select for 

minimising the respective biases between the true and estimated exposure and the true and 

estimated effective dose associated with exposure by inhalation to any radioactive compound. 

Calculation based on this method have been applied to various radioactive compounds  

(of different absorption rates and particle size dispersion characteristics) of the 238U and 232Th 

natural chains. These calculation have shown that: 

 for exposure and effective dose estimates, the sampling efficiency of the sampler 

should be known and corrected for, 

 for exposure estimates, an inhalable sampler should be chosen, 


