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METHODS OF MEASUREMENTS OF RADON (RN-222) 
CONCENTRATION IN THE AIR IN ŁÓDŹ AND SUBURBAN 

AREA AGAINST THE BACKGROUND OF THE METEOROLOGICAL 
ELEMENTS

Radon (Rn-222), naturalny gaz promieniotwórczy, został odkryty przez 
F.E. D o r n a  w 1900 r. Stanowi największe źródło promieniowania jonizującego 
na Ziemi. Udział Rn-222 w  średniej rocznej dawce efektywnej promieniowania 
jonizującego na mieszkańca Polski w 2010 r. wynosił 36,4% (Roczny Raport …, 
2011). Gaz ten, niewykrywalny zmysłami ludzkimi (bezbarwny, bezwonny), należy 
do szeregu promieniotwórczego uranu (U-238) i powstaje głównie w  litosferze 
jako produkt rozpadu radu (Ra-226). Długi czas połowicznego rozpadu radonu 
(3,8 dnia) warunkuje jego migrację między lito-, hydro- i  atmosferą. Stężenie 
Rn-222 w atmosferze jest uwarunkowane różnorodnymi czynnikami, m.in. zawar-
tością Ra-226 w  podłożu, sytuacją tektoniczną, cechami przypowierzchniowej 
warstwy gruntu, od których zależy intensywność ekshalacji radonu (porowatość, 
wilgotność, przepuszczalność, gradient temperatury), warunkami meteorologicz-
nymi kształtującymi koncentrację radonu w dolnej troposferze w danym miejscu 
oraz wpływającymi na transport tego radionuklidu z odległych obszarów (Yingfeng, 
1995; Dueñas i  in., 1996; UNSCEAR, 2000; Baciu, 2005; Yuchun, Omori i  in., 
2009). Pomimo wieloletnich interdyscyplinarnych badań nad radonem (badania 
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geofi zyków, chemików, geologów, radiologów itd.), do dziś nie wszystkie czynniki 
warunkujące stężenie Rn-222 w powietrzu są w pełni wyjaśnione. W badaniach 
atmosfery radon jest wykorzystywany m.in. jako znacznik procesów dyspersji 
zanieczyszczeń (np. Perrino i in., 2001), do estymacji strumieni gazów szklarnio-
wych (np. Morizumi i in., 1996), jako znacznik transportu atmosferycznego gazów 
i aerozoli (np. Sakashita i in., 1994), jako wskaźnik poziomu jonizacji powietrza 
(np. Petrov i in., 2009).
Średnie stężenie radonu w  atmosferze na otwartym terenie jest niewielkie 

i wynosi ok. 10 Bqm-3, a w powietrzu glebowym jest tysiąc razy większe (UNSCEAR, 
2000). W Polsce średnie stężenie Rn-222 w powietrzu glebowym, z wyłączeniem 
Dolnego Śląska, wynosi 40 000-80 000 Bqm-3 (Radiologiczny atlas …, 2005). Rn-222 
wraz z powietrzem glebowym przenika także do budynków przez szczeliny w fun-
damentach, podłodze, ścianach, przez złącza konstrukcyjne itp. Stężenie promie-
niotwórcze Rn-222 w domach zależy m.in. od rodzaju podłoża i zawartego w nim 
radu (Ra-226) oraz rodzaju izolacji od gruntu, wentylacji, warunków meteorolo-
gicznych i może zmieniać się w szerokim zakresie od kilku do kilku tysięcy Bqm-3 
(Allen i in., 1997; Plewa, Plewa, 1999; Marley, 2001, Janik i in., 2007). W Polsce 
średnie stężenie  Rn-222 w domach wynosi 49 Bqm-3, a w woj. łódzkim 43 Bqm-3 
(Radiologiczny atlas …, 2005). Długoletnie oddziaływanie wysokiego stężenia 
radonu i  jego pochodnych, tj. polonu  Po-218, bizmutu Bi-214, ołowiu Pb-214, 
stanowi czynnik ryzyka chorób nowotworowych, a wzrost ryzyka podnosi oddzia-
ływanie m.in. dymu tytoniowego (Szot, 1993). 

Głównym celem opracowania jest prezentacja metodyki pomiarów stężenia 
Rn-222 w przygruntowej warstwie powietrza w warunkach zewnętrznych, w powie-
trzu glebowym oraz w budynkach. Dodatkowym celem pracy jest charakterystyka 
wybranych wyników badań, m.in. dynamiki stężenia Rn-222 w warunkach mete-
orologicznych obszarów miejskich i  terenów niezurbanizowanych oraz średnich 
sezonowych wartości stężenia Rn-222 w  budynkach na tle średniego stężenia 
Rn-222 w powietrzu glebowym w otoczeniu dwóch budynków w Łodzi i budynku 
na stacji zamiejskiej  w  Ciosnach w latach 2008-2010.

Metoda pomiarów stężenia radonu (Rn-222) w przygruntowej 
warstwie powietrza oraz w powietrzu glebowym i w budynkach

Monitoring stężenia radonu w atmosferze stał się możliwy dzięki rozwojowi 
metod pomiaru niskiego poziomu aktywności promieniotwórczej radionuklidów.  
W połowie lat 1960. skonstruowano pierwszy detektor do ciągłego pomiar stę-
żenia Rn-222 w powietrzu metodą pośrednią, wykorzystujący pochodne radonu. 
Czułość detektora  umożliwiała jedynie pomiar stężenia Rn-222 na stacjach kon-
tynentalnych.  Na początku lat 1970. skonstruowano detektor o dużej czułości, 
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rejestrujący bardzo niskie stężenia Rn-222, cechujące powietrze morskie, zatem 
umożliwił on monitoring zawartości tego radionuklidu na terenach nadmorskich 
i wyspach. Lata 1990. to dekada dużego postępu w  technikach pomiarowych – 
skonstruowano zawansowane automatyczne detektory do bezpośredniego pomiaru 
stężenia Rn-222, bez wykorzystania  jego pochodnych (Zahorowski i in., 2004). 
Zawartość radonu w  powietrzu określa stężenie promieniotwórcze wyrażone 
w Bq·m-3 (Bq – bekerel). 1 Bq·m-3 oznacza 1 przemianę jądrową w ciągu 1 sekundy 
w 1 m-3 powietrza.  

Automatyczna komora jonizacyjna AlphaGUARD® PQ2000PRO niemieckiej 
fi rmy Genitron Instruments GmbH to detektor stężenia Rn-222 wykorzystany do 
pomiarów stężenia tego radionuklidu w powietrzu w warunkach zewnętrznych 
na miejskiej stacji meteorologicznej Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ w cen-
trum Łodzi (51°46’10’’N, 19°27’55’’E) oraz na stacji hydrologiczno-meteorolo-
gicznej Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej UŁ w Ciosnach (teren rolniczy, 
25 km w kierunku N od Łodzi, 51°55’24’’N 19°24’38’’E). 

a. b.
Rys. 1.a. Automatyczna komora jonizacyjna AlphaGUARD® PQ2000PRO firmy Genitron Instruments 
GmbH w klatce meteorologicznej, b. Schemat komory jonizacyjnej AlphaGUARD® PQ2000PRO firmy 

Genitron Instruments GmbH
Fig.1.a. Automatic ionization chamber AlphaGUARD® PQ2000PRO by Genitron Instruments GmbH, 

b. Scheme of ionization chamber AlphaGUARD® PQ2000PRO by Genitron Instruments GmbH

Miernik AlphaGUARD® PQ2000PRO jest urządzeniem przenośnym pracują-
cym w technice aktywnej pomiarów, w której niezbędne jest źródło zasilania sie-
ciowego lub wewnętrznego. Jest on przystosowany do ciągłych pomiarów i reje-
stracji stężenia radonu w  zakresie 2-2  000  000 Bq·m-3  oraz jego pochodnych, 
a  także 3 elementów meteorologicznych (temperatura, wilgotność i  ciśnienie 
atmosferyczne) i mocy dawki promieniowania gamma. Możliwość zastosowania 
krótkiego kroku czasowego (10 minut, 60 minut) pozwala na skonfi gurowanie 
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pomiarów stężenia tego radionuklidu z  systemem pracy automatycznych stacji 
meteorologicznych. W  konstrukcji przyrządu zastosowano impulsową komorę 
jonizacyjną (spektrometria alfa) o objętości roboczej 0,56 l, do której gaz prze-
chodzi w  trybie dyfuzyjnym przez fi ltr z włókna szklanego (rys. 1a, 1b). Przez 
fi ltr przechodzi tylko Rn-222, a produkty rozpadu radonu lub zanieczyszczenia 
pyłowe są zatrzymywane. Wnętrze komory jonizacyjnej jest metalowe o potencjale 
+750V, a  jej centralną część stanowi sztywna elektroda. Elektroda ta rejestruje 
impulsy elektryczne generowane przez promieniowanie jonizujące pochodzące od 
radonu (rejestracja prądu jonizacji) i połączona jest z obwodami elektroniki doko-
nującymi cyfrowej obróbki sygnału (rys. 1b). Pomiar stężenia Rn-222 na wymie-
nionych stacjach w środkowej Polsce odbywał się w trybie dyfuzyjnym (czas uśred-
nienia 1 godz.) w klatce meteorologicznej na wysokości 2 m n.p.g, a dane były 
gromadzone w module pamięci i co miesiąc przenoszone na nośnik zewnętrzny. 
Urządzenie AlphaGUARD® PQ2000PRO firmy Genitron Instruments GmbH 
wyróżnia się wysoką jakością wyników pomiarów zweryfi kowaną przez renomo-
wane światowe instytuty miernictwa: NIST (National Institute of Standards and 
Technology, USA), PTB (The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Niemcy), 
NLP (The National Physical Laboratory, Wielka Brytania). Kalibracja urządzenia 
była wykonana przez producenta z zastosowaniem światowych standardów kali-
bracyjnych dla pomiarów radonu wyznaczonych przez NIST, PTB i NLP. Z uwagi 
na dokładność i wysoką jakość wyników pomiarów, miernik ten jest często reko-
mendowany jako urządzenie referencyjne. Producent urządzenia AlphaGUARD 
gwarantuje stabilność pracy miernika przez 5 lat ciągłego użytkowania. Przyrząd 
w  tym czasie nie wymaga kalibracji. Przyrząd AlphaGUARD jest wyposażony 
w wewnętrzny system zapewnienia jakości danych. Równolegle z pomiarem stę-
żenia radonu mikroprocesor prowadzi szereg powtarzalnych programów kontro-
lnych i testów wiarygodności danych. Wyniki obliczeń są rejestrowane w pamięci 
wewnętrznej przyrządu jednocześnie z wartością koncentracji radonu oraz ele-
mentów meteorologicznych. Wyniki pomiarów są przenoszone do komputera 
razem z  protokołem programów zapewniania jakości. Oprogramowanie Data-
EXPERT fi rmy Genitron Instruments GmbH do analizy wyników z  przyrządu 
Alpha GUARD pozwala na analizę tego protokołu. Protokół zapewnienia jakości 
składa się z  dwóch części SYSQAG (warunki sprzętowe) i DATQAG (jakość 
danych). Umożliwia to użytkownikowi na dokładny monitoring stanu urządzenia 
oraz wykrycie różnic w wartościach danych spowodowanych np. pracą miernika 
radonu w ekstremalnych warunkach  (np. w czasie kondensacji pary wodnej na 
urządzeniu) (Genrich, 2006).

Pomiary stężenia Rn-222 na wymienionych stacjach rozpoczęto w  grudniu 
2007 r. i są one w sposób ciągły prowadzone do dzisiaj, tj. marca 2010 r. (krótkie 
przerwy w pomiarach wynikały z awarii zasilania) synchronicznie z pomiarami 
elementów meteorologicznych, m.in. strumienia ciepła glebowego, prędkości wia-
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tru, temperatury powietrza na wysokości 0,2 m i 2 m, ciśnienia atmosferycznego, 
wilgotności gleby. Wybrane wyniki badań nad radonem w środkowej Polsce w kore-
lacji z warunkami meteorologicznymi były już prezentowane w kilku publikacjach, 
m.in. Po d s t a w c z yń s k a  i  in. (2009, 2010a, 2010b); Po d s t a w c z yń s k a , 
P i o t r o w s k i  (2010). Tłem dla ciągłego monitoringu stężenia Rn-222 w przy-
gruntowej warstwie powietrza były sezonowe pomiary średniego stężenia tego 
radionuklidu w  powietrzu glebowym oraz kilku budynkach na terenie Łodzi 
i obszarze podmiejskim (Ciosny i okolice) w latach 2008-2010, wykonane metodą 
pasywną z  zastosowaniem detektorów śladowych CR-39 (Mamont-Cieśla i  in., 
2010). Pomiar metodą pasywną polegał na ekspozycji komór dyfuzyjnych z detek-
torami śladowymi CR-39 (rys. 2) w glebie przez okres 1-2 miesięcy/sezon (pomiar 
obok budynków na głębokości 1 m w otworze o średnicy ok. 10 cm wykonanym 
za pomocą świdra okienkowego). W 10 budynkach ekspozycja trwała przez 3 mie-
siące/sezon. Po okresie ekspozycji detektory zostały przekazane do Laboratorium 
Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie, gdzie metodą laboratoryjną 
odczytano wyniki średniego stężenia izotopu Rn-222 w okresie ekspozycji. Budowę 
detektora przedstawia rys. 2. Detektor składa się z plastikowej osłony, tzw. komory 
dyfuzyjnej, oraz umieszczonej wewnątrz komory folii CR-39 (poliwęglan allilodi-
glikolowy). Radon przedostaje się do komory przez otwory i w  trakcie rozpadu 
promieniotwórczego emituje cząstki alfa, które pozostawiają ślady na folii w postaci 
mikroskopijnych uszkodzeń. Średnica mikrośladu powstałego na folii w wyniku 
uderzenia cząsteczki alfa jest rzędu 20 nm. Uszkodzenia te są widoczne dopiero 

Rys. 2. a. Komora dyfuzyjna z detektorem śladowym CR-39 fi rmy Radosys Ltd, b. Schemat budowy 
komory dyfuzyjnej z detektorem śladowym, tj. folią CR-39 c. Obraz mikroskopowy śladów cząstek 
alfa pochodzących z rozpadu Rn-222 na folii CR-39 (poliwęglan allilodiglikolowy) po jej wytrawieniu 
(źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Laboratorium Ekspertyz 

Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie)
Fig. 2. a. Diffuse chamber with etched-track detector foil CR-39 by Radosys Ltd, b. Scheme of con-
struction of diffuse chamber with etched-track detector i.e. foil CR-39  d. Microscopic image of alpha 
particle tracks from Rn-222 decay on foil CR-39 (polycarbonate) after etching (source: own elabora-
tion based on material from Laboratory of Radiometric Expertise Institute of Nuclear Physics, Polish 

Academy of Science in Cracow)

a.  b. c.
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pod mikroskopem po jej wytrawieniu zasadą NaOH lub KOH. Proces wytrawiania 
powiększa średnicę mikrośladów o ok. 1000 razy, co umożliwia ich zliczanie i obli-
czenie średniego stężenia Rn-222. Laboratoryjne opracowanie wyników pomiarów 
wykonano w latach 2008-2010 w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ 
PAN w Krakowie, zgodnie z udokumentowanym systemem jakości spełniającym 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, z wykorzystaniem atestowanych 
wzorców kalibracyjnych (Mamont-Cieśla i in., 2010).

Wybrane wyniki pomiarów stężenia Rn-222 w Łodzi i na terenie 
podmiejskim na tle wybranych elementów meteorologicznych

Średnie stężenie Rn-222 w powietrzu 2 m nad gruntem na stacjach w środ-
kowej Polsce jest typowe dla obszarów kontynentalnych (UNSCEAR 2000) i wyno-
siło w  latach 2008-2010 4,6 Bq·m-3 (Łódź) i   5,8 Bq·m-3 (Ciosny). W  centrum 
Łodzi stężenie Rn-222 w badanym okresie nie przekraczało 20 Bq·m-3, a na stacji 
zamiejskiej 40 Bq·m-3. Cechą przebiegu czasowego stężenia Rn-222 są duże waha-
nia z godziny na godzinę, nawet od wartości niemierzalnych, tj. poniżej 2 Bq·m-3, 
do ponad 20 Bq·m-3 (rys. 3-5). Najwyższe stężenie promieniotwórcze radonu 
przypada na godziny nocne i  poranne, potęgowana zanikiem wiatru przy 
powierzchni ziemi, a najniższe występuje w godzinach popołudniowych, w okre-
sie intensywnej turbulencji i konwekcji wynoszącej radon do wyższych warstw 
atmosfery (rys. 3-5). Generalnie stężenie Rn-222 cechuje odwroty przebieg cza-
sowy w stosunku do temperatury powietrza i prędkości wiatru (rys. 3). Wyraźny 
rytm dobowy, z amplitudą stężenia Rn-222 rzędu kilkunastu bekereli, charakte-
ryzował stację zamiejską w Ciosnach m.in. w lipcu 2010 r. podczas pogody anty-
cyklonalnej z wiatrem ogólnej cyrkulacji <2 m·s-1. W tym czasie w Łodzi wystąpiło 
zjawisko miejskiej wyspy ciepła i wzrost prędkości wiatru – warunki niesprzyjające 
do koncentracji radonu przy gruncie (rys.3). Największe różnice stężenia radonu 
w  latach 2008-2010 między centrum miasta a  stacją w Ciosnach, <-20 Bq·m-3, 
były obserwowane w miesiącach letnich podczas intensywnej wyspy ciepła w Łodzi, 
o wartościach ponad 5°C (Podstawczyńska i in., 2009, 2010a). Najrzadziej takie 
różnice w poziomie radioaktywności Rn-222 w powietrzu na badanych stacjach 
występowały od listopada do marca. Przykładem może być zmienność stężenia 
tego radionuklidu w listopadzie i grudniu 2010, kiedy to zarejestrowano prawie 
synchroniczny przebieg stężenia promieniotwórczego Rn-222 na obu stacjach. 
W tych miesiącach występowała większa prędkość wiatru niż w  lipcu i na stacji 
zamiejskiej nie było wyraźnego rytmu dobowego zmian stężenia radonu, typowego 
dla okresu letniego (rys. 4 i 5 ). W grudniu 2010 r. na obu stacjach występowała 
zwarta pokrywa śnieżna, która jest czynnikiem hamującym ekshalacje radonu 
z gruntu, zatem teoretycznie stężenie Rn-222 powinno być  mniejsze niż w listo-
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padzie (rys. 4 i 5). Różnic w poziomie stężenia promieniotwórczego Rn-222 mię-
dzy wybranymi miesiącami nie obserwowano – średnie stężenie na obu stacjach 
wynosiło ok. 5-6 Bq·m-3, a maksymalne stężenie wynosiło 17 Bq·m-3 w listopadzie 
(Ciosny, Łódź), a w grudniu 14 Bq·m-3 (Łódź) i 20 Bq·m-3 (Ciosny). Brak wyraź-
nego wpływu pokrywy śnieżnej na poziom aktywności promieniotwórczej Rn-222 
w powietrzu może świadczyć o roli drugiej składowej stężenia Rn-222 rejestro-

Rys. 3. Przebieg godzinnych wartości stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu 2 m nad gruntem na tle 
przebiegu temperatury powietrza, prędkości wiatru i ciśnienia atmosferycznego w Ciosnach i Łodzi 

w lipcu 2010 r.
Fig. 3. The course of hourly radon (Rn-222) concentration values in the air at 2 m above the ground 

with reference to air temperature, wind speed and air pressure in Ciosny and Łódź in July 2010

Rys. 4. Przebieg godzinnych wartości stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu 2 m nad gruntem na tle 
przebiegu temperatury powietrza, prędkości wiatru i ciśnienia atmosferycznego w Ciosnach i Łodzi 

w listopadzie 2010 r.
Fig. 4. The course of hourly radon (Rn-222) concentration values in the air at 2 m above the ground 

with reference to air temperature, wind speed and air pressure in Ciosny and Łódź in July 2010
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wanego w danym miejscu, tj. składowej transportu tego radionuklidu z masami 
powietrza z odległych obszarów na stanowiska pomiarowe (Podstawczyńska, Pio-
trowski, 2010)

Drugi wątek badawczy niniejszego opracowania dotyczył rozpoznania sezonowej 
zmienności średniego stężenia Rn-222 mierzonego w budynkach oraz w powietrzu 
glebowym w  pobliżu budynków (do 5 m) w  8 sezonach w  latach 2008-2010. 
Poszukiwano także związku między poziomem stężenia promieniotwórczego tego 
gazu w powietrzu glebowym i budynkach. Średnie stężenie Rn-222 w powietrzu 
glebowym, obliczone na podstawie wyników pomiarów ze wszystkich stanowisk, 
wynosiło 10 527 Bq·m-3, podczas gdy w domach średnie stężenie Rn-222 wynosiło 
86 Bq·m-3, przewyższając dwukrotnie średnią w woj. łódzkim. W przebiegu rocz-
nym średnie stężenie Rn-222, obliczone ze wszystkich punktów pomiarowych 
w latach 2008-2010, w powietrzu glebowym było najniższe wiosną, a najwyższe 
zimą. Zakres wahań średniego sezonowego stężenia Rn-222 w  glebie wynosił 
w Łodzi 1844-26 770 Bq·m-3, a w Ciosnach 2330-19 320 Bq·m-3. W budynkach 
wiosną i zimą zaobserwowano podobny średni poziom stężenia promieniotwór-
czego. Wzrost stężenia Rn-222 odnotowano latem i  jesienią, kiedy to wystąpiło 
maksimum (tab. 1). Generalnie obserwowano różnice między średnimi sezono-
wymi wartościami stężenia Rn-222 w poszczególnych latach zarówno w glebie, 
jak i budynkach (rys. 6). Szczególnie duże różnice cechowały wiosnę 2008 i 2009 r., 
które mogły wynikać m.in. z różnic uwilgotnienia gruntu (Podstawczyńska i in., 
2010b). Wiosną 2008 r. występowało wysokie położenie zwierciadła wód grun-
towych, zmniejszające migracje radonu w gruncie (rys. 6). W 10 badanych budyn-

Rys. 5. Przebieg godzinnych wartości stężenia radonu (Rn-222) w powietrzu 2 m nad gruntem na tle 
przebiegu temperatury powietrza, prędkości wiatru i ciśnienia atmosferycznego w Ciosnach i Łodzi 

w grudniu 2010 r.
Fig. 5. The course of hourly radon (Rn-222) concentration values in the air at 2 m above the ground 

with reference to air temperature, wind speed and air pressure in Ciosny and Łódź in July 2010
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kach średnie sezonowe stężenie Rn-222  zmieniało się w zakresie 13-130 Bq·m-3 
(Łódź) i 40-130 Bq·m-3 (Ciosny i okolice). Na wyniki pomiarów, oprócz czynników 
środowiskowych, miał wpływ stopień izolacji budynku od podłoża. Rysunek 6 
przedstawia wyniki pomiarów na 2 stanowiskach w Łodzi, różniących się m.in. 
stopniem uszczelnienia od gruntu. W  budynku nr 2., wykonanym w  nowszej 
technologii z zastosowaniem folii izolacyjnej i styropianu, najwyższe stężenie nie 
przekraczało 100 Bq·m-3, podczas gdy w budynku nr 1., gdzie brak izolacji gruntu 
sprzyjał migracji tego gazu do wnętrza, stężenie Rn-222 osiągnęło 207 Bq·m-3. 
Stacja zamiejska cechowała się zbliżonymi wynikami pomiarów jak w budynku 
nr 2. w Łodzi (rys. 6).

Analiza stężenia Rn-222 w budynkach w funkcji stężenia tego gazu w glebie 
nie wykazała istotnego związku, o czym świadczy niska wartość współczynnika 
korelacji rang Spearmana, rs =0,3, obliczona na podstawie wszystkich danych 
pomiarowych (62 próbki).

Tabela 1. Średnie sezonowe stężenie Rn-222 (Bq·m-3) w powietrzu glebowym i w budynkach w Łodzi 
i na terenie zamiejskim (Ciosny i okolice) w latach 2008-2010

Table 1. The seasonal average of Rn-222 (Bq·m-3) concentration in the air in soil and in buildings in 
Łódź and od rural area (Ciosny and sourrindings) in the period 2008-2010

Wiosna Lato Jesień Zima Rok

Gleba 7 349 9 969 10 788 14 004 10 527

Domy 78 93 94 78 86

Rys. 6. Średnie sezonowe stężenie Rn-222 w budynkach na tle średniego stężenia Rn-222 w powietrzu 
glebowym w otoczeniu dwóch budynków w Łodzi (osiedle Zdrowie i Smulsko ) i na stacji w  Cios-

nach w latach 2008-2010
Rys.6. The seasonal average of radon (Rn-222) concentration in buildings with reference to average 
of Rn-222 concentration in soil in the building surroundings in Łodź (hausing estate Zdrowie and 

Smulsko) and at the Ciosny station in the period 2008-2010
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Wnioski

1. Włączenie automatycznej komory jonizacyjnej do systemu pracy automa-
tycznych stacji meteorologicznych dało możliwości kompleksowego monitoringu 
poziomu stężenie promieniotwórczego Rn-222 w  powietrzu na tle elementów 
pogody, rozszerzając wiedzę na temat dynamiki zawartości tego radionuklidu 
w środowisku miejskim i zamiejskim.

2. Zanik wiatru, spadek temperatury powietrza, typ pogody antycyklonalnej 
sprzyjał koncentracji Rn-222 przy gruncie w godzinach nocnych na stacji zamiej-
skiej, podczas gdy w mieście podwyższenie temperatury powietrza generowało 
dyfuzję turbulencyjną tego gazu do wyższych warstw atmosfery. 

3. Obserwowano znaczne różnice stężenia Rn-222 w budynkach i powietrzu 
glebowym w poszczególnych sezonach, a  także między stanowiskami pomiaro-
wymi, co świadczy o dużej dynamice czasowej i przestrzennej radonu w  środo-
wisku. 

Artykuł powstał częściowo w ramach realizacji projektu badawczego MNiSW 
nr. N306 015 32/1011. Autorka składa podziękowania zespołowi Laboratorium 
Ekspertyz Radiometrycznych PAN w Krakowie za laboratoryjny odczyt średniego 
stężenia Rn-222 w  budynkach i  glebie oraz konsultacje metodyczne dotyczące 
pomiarów stężenia Rn-222 i kontroli jakości danych. 

Materiały wpłynęły do redakcji 14 III 2012.
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S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono dwie metody pomiarów stężenia Rn-222 w powietrzu – aktywną, z wyko-
rzystaniem automatycznej komory jonizacyjnej AlphaGUARD® PQ2000PRO skonfi gurowanej z sys-
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temem pracy automatycznych stacji meteorologicznych Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ (cią-
głe pomiary na wysokości 2 m n.p.g co 1 godz. w centrum Łodzi i na stacji zamiejskiej Ciosny, 25 
km na północ od Łodzi) oraz metodę pasywną, z  zastosowaniem detektorów śladowych CR-39 
(pomiary sezonowe w 10 budynkach – ekspozycja 3 miesiace/sezon i w glebie na głębokości 1 m 
obok budynków – ekspozycja 1-2 miesiąc/sezon). Detektory były opracowywane (wytrawianie, zli-
czanie gęstości śladów od radonu, obliczenie średniego stężenia Rn-222) przez Laboratoriom Eks-
pertyz Radiometrycznych IFJ PAN w Krakowie. Najwyższe stężenie Rn-222 na wolnym powietrzu 
w  latach 2008-2010 notowano w Ciosnach (40 Bq·m-3), a w Łodzi maksimum w badanym okresie 
było połowę niższe (20 Bq·m-3). Wyższej koncentracji Rn-222 przy gruncie za miastem (powyżej 20 
Bq·m-3) niż w  Łodzi sprzyjały silne nocne inwersje temperatury powietrza i  zanik wiatru. Średnie 
sezonowe stężenie Rn-222 w  budynkach w  latach 2008-2010 zmieniało się od 13 Bq·m-3 do 130 
Bq·m-3. Stężenie Rn-222 w powietrzu glebowym cechowało się także zmiennością sezonową od 1844 
Bq·m-3 wiosną przy dużym uwilgotnieniu gleby do 26 770 Bq·m-3 zimą.

S ł o w a  k l u c z o w e :  radon (Rn-222), komora jonizacyjna, detektory śladowe CR-39, warunki 
meteorologiczne, Łódź, tereny niezurbanizowane

S u m m a r y

The paper presents active and passive methods of measurements of radon (Rn-222) concentra-
tion in the air in Łódź and in rural area (about 25 km to the north of Łódź) in the period 2008-2010. 
The continuous measurements of Rn-222 concentration (in 60-minute intervals, active method) were 
performed 2 m above the ground using AlphaGUARD® PQ2000PRO (ionization chamber) at two 
meteorological stations. The seasonal measurements of the mean Rn-222 concentration in buildings 
– the exposure time: 3 months per season and in soil near buildings – the exposure time: 1-2 months 
per season (10 measurements sites) were performed using track detectors CR-39. The detectors were 
evaluated (etching, counting of track density and making calculation of the mean Rn-222 concentration) 
at Laboratory of Radiometric Expertise, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science in 
Kraków. The maximum outdoor Rn-222 concentration in 2008-2010 was observed in Ciosny i.e. 
40 Bq·m-3 but in Łódź the concentration was a half lower i.e. 20 Bq·m-3. In general, air temperature 
inversion near the ground and the decrease of the wind were the favorable meteorological conditions 
to increase of Rn-222 concentration at rural station (above 20 Bq·m-3 in relation to Łódź). The seaso-
nal mean Rn-222 concentration in building varied from 13 Bq·m-3 to 130 Bq·m-3. Radon-in-soil cha-
racterized seasonal variation from od 1844 Bq·m-3  in spring (high soil humidity) do 26 770 Bq·m-3 

in winter.
Ke y  w o r d s :  radon (Rn-222), ionization chamber, track detectors CR-39, meteorological con-

ditions, Łódź, rural area
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