
Instrukcja do ćwiczenia Nr 92 
 

Temat:  POMIAR  AKTYWNOŚCI  RADONU  W  POWIETRZU.  
             KRZYWA  ROZPADU  PIERWIASTKÓW  PROMIENIOTWÓRCZYCH 

 
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie -promieniotwórczej aktywności właściwej powietrza       

i oszacowanie czasu połowicznego rozpadu pierwiastków -promieniotwórczych 

znajdujących się w powietrzu. 

 

I. Teoria. 

       W przyrodzie występują pierwiastki promieniotwórcze, których jądra samorzutnie 

rozpadają się tworząc inne pierwiastki. Część z nich tworzy tzw. szeregi promieniotwórcze. 

Jednym z takich pierwiastków w szeregu uranowo-radowym jest radon 222
86Rn, gaz 

szlachetny bezbarwny i bezwonny, który z wewnątrz Ziemi dyfunduje do atmosfery i wód 

podziemnych. Produkty rozpadu radonu (też promieniotwórcze) łączą się z drobinkami pyłu 

w powietrzu tworząc tzw. aerozole. Osadzają się one na filtrze, przez który 

przepompowujemy powietrze. Produkty rozpadu radonu ( w mniejszym stopniu też toronu) są 

głównym składnikiem mierzonej w naszym ćwiczeniu  -promieniotwórczości. 

 

Aktywnością próbki nazywamy liczbę rozpadów promieniotwórczych na jednostkę czasu. 

 

        A = N 

 

A – aktywność próbki, 

stała rozpadu promieniotwórczego, 

N   liczba jąder promieniotwórczych w próbce. 

 

Aktywność (i też liczba jąder promieniotwórczych) zmienia się w próbce z czasem:  

    

A(t) = A0 e-t                  N(t) = N0e-t  

 

Stała rozpadu związana jest z czasem połowicznego rozpadu T1/2               = ln2/ T1/2    

T1/2  czyli czas, po którym liczba jąder promieniotwórczych i aktywność maleją do połowy 

swoich wartości początkowych. 

 

Jednostką aktywności w układzie SI jest bekerel (Bq) 

     1 bekerel = 1Bq = 1 rozpad na sekundę 

 

Starszą, ale nadal często używaną jednostką, jest kiur. 

     1 kiur = 1 Ci = 3.7 1010  Bq 

 

 

II. Wykonanie ćwiczenia. 

 

1. Włączyć układ pomiarowy (pod kontrolą prowadzącego). Sprawdzić napięcie 

zasilania licznika scyntylacyjnego (1040 V) i ustawienie czasu (5*1000 s) na 

przeliczniku. 

2. Za  pomocą układu zbierającego przepompować 3 – 5 m3 powietrza (zanotować stan 

początkowy licznika gazowego). 



3. W czasie przepompowywania zmierzyć liczbę zliczeń pochodzących od źródła 

kalibracyjnego KCl: 

a) odważyć około 0.5 g KCl, zanotować masę KCl 

b) wstawić zważoną próbkę pod detektor ( jak najwyżej) 

c) włączyć jednocześnie przelicznik i stoper 

d) mierzyć przez 15 minut zliczenia od KCl 

 

4. Pomiar aktywności powietrza: 

a) wyjąć delikatnie filtr z układu zbierającego, zanotować ile metrów sześciennych 

powietrza przefiltrowano. 

b) Włożyć filtr pod licznik w tym samym miejscu, w którym był KCl (dla zachowania 

takiej samej geometrii pomiaru koniecznej przy kalibracji) 

c) Włączyć jednocześnie przelicznik i stoper 

d) Notować liczbę zliczeń na przeliczniku co 3 minuty. Całkowity czas pomiaru 30 – 50 

minut. 

 

III. Opracowanie wyników. 

 

1. Wyznaczenie aktywności właściwej powietrza 

a) Znając aktywność właściwą źródełka kalibracyjnego ( Awł – aktywność 1 grama KCl 

wynosi 400 pCi = 14.8 Bq ) obliczyć aktywność użytej w doświadczeniu masy próbki 

KCl,  AKCl =m Awł  

b) Policzyć aktywność przepompowanego powietrza korzystając z proporcjonalności 

aktywności do liczby zliczeń. Dla tego samego czasu zliczania (u nas t = 15 min.) 

mamy: 

           

            AKCL            ---       NKCl  ( dla t = 15 min) 

            Ax                ---       Npowietrza  (dla t = 15 min) 

                       

      więc:         Ax = AKCl  Npowietrza / NKCl  

 

c) wyznaczyć aktywność właściwą (czyli aktywność 1m3) powietrza. Porównać 

zmierzoną aktywność z górną granicą normy 200Bq/m3 . 

d) wyliczyć błąd metodą pochodnej logarytmicznej  

 

2. Wyznaczenie czasu połowicznego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych           

w powietrzu 

a) wyliczyć  liczbę zliczeń w kolejnych 3 minutach,  np. N3 = N (3)  - 0,    

       N6 =N(6) – N(3),   N9  = N(9) – N(6) itd. 

b)  ponieważ  N(t) = N0e
-t     więc  ln N = ln N0  - t 

Obliczyć ln Ni . Wykonać wykres ln Ni  w funkcji t (linia prosta). Wyznaczyć               

z wykresu wyliczając tangens kąta nachylenia prostej. Wyliczyć T1/2 = ln2/ . 

 

 

IV.   Zagadnienia (materiały pomocnicze w pracowni). 

1.Promieniotwórczość  naturalna w środowisku człowieka. 

2. Rodzaje rozpadów promieniotwórczych. 

3. Szeregi promieniotwórcze. 

4. Budowa i zasada działania licznika scyntylacyjnego. 


