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Mintavételi eljárások Radon vízben történı méréséhez.  

 
A radon gáz gyorsan eltávozik a vizekbıl, ha felszíne szabad levegıvel érintkezik, 
ezért a mintavételre különösen ügyelni kell.  
 
A mintavétel két módon történhet: 
A. Közvetlenül a mérıberendezésbe juttatjuk a vizet (küvettába vagy gázmosó 
palackba).  
B. Közvetett módon mérünk, elöször egy a szállításra alkalmas edénybe töltjük a 
mintát, amibıl a laboratóriumban vesszük a megfelelı mennyiséget a mérésre. A 
szállító edényt meg kell vizsgálni, hogy a fala mennyire áteresztı a radon diffúziójára. 
Üveg edények minden esetben megfelelıek, vastag mőanyag falú edények is jók 
lehetnek. Csavaros tetejő megoldás elégséges.  
 

A mintavételre az USA Environmental Protection Agency ajánlását vettük 
figyelembe, amit ivóvízre dolgoztak ki:  
Two test procedures for radon in drinking water, EPA Research and Development  

Prints, EPA 600/2-87/082, March 1989.  
Ezen kívül Kasztovszky Zsolt mátraderecskei tapasztalatait építjük be:  
Kasztovszky Zsolt Ph.D. dolgozat 1997, ELTE Atomfizikai Tanszék.  
 
A. eset  

a) A helyszínen mérendı minta vizét egyenesen egy gázmosó palackba vesszük, azt 
két teflon csappal lehet légmentesen lezárni. Csıbıl érkezı minták esetén átfolyás 
közben kell a csapokat elzárni, szabad vízfelszín esetén még a víz alatt kell a csapokat 
elzárni.  
b) Ha a mintából a helyszínen 10 ml mennyiséget fecskendıvel lehetséges venni, 
akkor a frissen vett víz felszíne alól kell 10 ml-t kivenni, és közvetlen a küvettába a 
radonra specifikus koktél alá kell fecskendezni, ezután a csavaros tetıt bezárni, és 
teflon szalaggal vagy parafilmmel betekerni.  
Ügyelni kell a víz hımérsékletére. Túl meleg víz esetén ezeket az eljárásokat 
körültekintıen kell végrehajtani.  
B. eset 

a) Ha a vízminták csıbıl származnak (pl. csapvíz, forrás vize, fúrófej esete) úgy kell 
venni, hogy egy csövet illesztünk a forrás csövére, amivel biztosítjuk, hogy a víz a 
levegıvel történı érintkezés nélkül jusson a mintavételi üvegbe. Ezután az üveget 
szinültig meg kell tölteni vízzel, mert a radon gyorsan hajlamos a gáztérbe 
diffundálni, és ugyan beáll a hımérsékletnek megfelelı állandó arány a koncentrációk 
között ez mégis radon veszteséget jelent, mire a mintát a laboratóriumba szállítjuk. A 
mintavételi üvegedényt ezután lezárva, lezáró kupakját teflon szalaggal, vagy 
parafilmmel  körbe kell tekerni a minél kisebb gázveszteség érdekében.  
b) Ha a víz nem csıbıl érkezik, akkor a szabad vízfelszín alá minél mélyebbre kell a 
mintavevı üvegedényt lenyomni. Kb. a vízfelszín alatt 50 cm mélyen már a 
koncentráció közel megegyezik a nagy melységben mérhetı koncentrációval.  
 
A mintavételkor fel kell jegyezni a következı adatokat: 

- a mintavétel módja (a mintavétel vízfelszín alatti mélysége, csapból való elızetes 
vízkifolyás ideje, …), helyszíne, napja és idıpontja (10 perc pontossággal).  
- a minta azonosító jele, általánostól eltérı események 
 


