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Streszczenie
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki bada prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz w Katedrze Procesów
Budowlanych Politechniki lskiej, dotyczcych promieniotwórczoci naturalnej kruszyw budowlanych. Badania obejmoway kruszywa
naturalne, pochodzenia magmowego i kruszywa sztuczne, powstajce w procesie wypau zgranulowanych i wysuszonych surowców
ilastych i/lub mineralnych odpadów przemysowych.
Sowa kluczowe: radioaktywno , kruszywo naturalne, kruszywo sztuczne

NATURAL RADIOACTIVITY OF SELECTED BUILDING AGGREGATES
In the paper, the research results concerning natural radioactivity of building aggregates, carried out in Building Research Institute and
Department of Building Processes at the Silesian University of Technology, were presented and discussed. The tests included both natural
building aggregates of the magmatic origin and artiﬁcial building aggregates formed in the burning process of granulated and dried clayey
raw materials or/and mineral industrial waste materials.
Keywords: Radioactivity, Natural building aggregates, Artiﬁcial building aggregates

Wprowadzenie

Promieniotwórczo naturalna

Kruszywa budowlane, to materiay ziarniste (pochodzenia naturalnego lub sztucznego, nieorganicznego lub
organicznego), wykorzystywane przede wszystkim jako
skadniki zapraw budowlanych i betonów cementowych,
jak równie stosowane do wykonywania podbudów i bitumicznych mieszanek drogowych. Rozrónia si kruszywa
mineralne uzyskiwane poprzez mechaniczn przeróbk
surowców skalnych (tzw. kruszywa amane), jak równie
kruszywa sztuczne uzyskiwane z surowców organicznych
oraz z surowców pochodzenia mineralnego (– w wyniku
poddania ich obróbce termicznej (spiekaniu) oraz przeróbce
mechanicznej). Waciwoci techniczne (– ﬁzyczne, mechaniczne oraz chemiczne), które naley sprawdzi przed
zastosowaniem konkretnego kruszywa w praktyce, obejmuj
m.in.: gsto nasypow i objtociow, jamisto , skad granulometryczny (ziarnowy), ksztat ziaren, wska nik piaskowy,
zawarto pyów mineralnych, nasikliwo , mrozoodporno , odporno na dziaanie czynników atmosferycznych,
zawarto ziaren sabych, rónego rodzaju zanieczyszczenia
(chemiczne, organiczne, obce, itp.), reaktywno alkaliczno
– krzemionkow, promieniotwórczo naturaln.

Nieodcznym atrybutem ycia na Ziemi jest promieniowanie jonizujce, zwane inaczej naturalnym tem promieniowania. Jego ródem jest: promieniowanie kosmiczne
(pochodzenia sonecznego i galaktycznego) oraz promieniowanie ziemskie, pochodzce od naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych, wystpujcych w skorupie ziemskiej.
Sporód naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
wystpujcych w przyrodzie, istotne znaczenie ze wzgldu
na poziom naturalnego ta promieniotwórczego w rodowisku
mieszkalnym czowieka maj [1]:
potas K-40 (okres pórozpadu T˝ = 1,28×109 lat);
uran U-238 (okres pórozpadu T˝ = 4,47×109 lat) wraz
z izotopami promieniotwórczymi szeregu uranowego (np.
Ra-226, T˝ = 1600 lat; Rn-222, T˝ = 3 doby 19 godz. 44
min.);
tor Th-232 (okres pórozpadu T˝ = 1,40×1010 lat) wraz
z izotopami promieniotwórczymi szeregu torowego (np.
tor Th-228, T˝ = 1,91 lat).
Rozpad promieniotwórczy wspomnianych wyej izotopów
jest ródem czstek alfa i beta oraz promieniowania gamma.
Od stenia naturalnych radionuklidów w zewntrznej warstwie skorupy ziemskiej i w materiaach budowlanych zaley
moc dawki naturalnego promieniowania gamma zarówno na
otwartym terenie jak i wewntrz budynku.
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Tabela. 1. rednie stenia radionuklidów naturalnych wystpujcych w pyach emitowanych podczas spalania wgla kamiennego [3]
Table 1. Average concentration of natural radionuclides occurring in dust evolved during combustion of hard coal [3]
Radionuklid:

K-40

U-238

Ra-226

Pb-210

Po-210

Th-232

Th-228

Ra-228

Stenie w [Bq/kg]:

256

200

240

930

1700

70

110

130

W wyniku rónego rodzaju procesów technologicznych,
a szczególnie procesów termicznych moe nastpi kilkakrotny wzrost zawartoci wspomnianych radionuklidów w wytworzonych wyrobach w stosunku do surowców wyjciowych
[2]. Szczególnie widoczne jest to w procesie spalania paliw
organicznych, np. wgla kamiennego i brunatnego. Zawarto radionuklidów w przypadku ula kotowego jest okoo
2,5 razy wiksza, za w przypadku popioów lotnych nawet
3,5 razy wiksza ni w spalanym surowcu wyjciowym.
W tabeli 1 zaprezentowano typowe wartoci ste najwaniejszych radionuklidów wystpujcych w pyach lotnych
powstajcych podczas spalania wgla kamiennego.

Wskaniki aktywnoci
Okrelenie zanieczyszcze promieniotwórczych w surowcach i materiaach budowlanych polega na wyznaczeniu
sumarycznej aktywnoci wystpujcych w nich radionuklidów, (tzn. potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228) oraz
porednio wielkoci emisji gazowego radonu Rn-222 i porównaniu wyników z wymaganiami normatywnymi. Wyznaczenie
stenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
w badanych surowcach i materiaach pozwala na wyliczenie
tzw. wska ników aktywnoci:
a) f1, który okrela zawarto naturalnych izotopów promieniotwórczych (sumaryczne promieniowanie gamma)
oraz
b) f2, który okrela zawarto radu Ra-226.
W zharmonizowanych z przepisami Unii Europejskiej [4] polskich unormowaniach prawnych
[5, 6], wska niki aktywnoci zdeﬁniowane s dwiema zalenociami:
S Ra
SK
S Th
(1)
f1 
3000 [ Bq / kg ] 300 [ Bq / kg ] 200 [ Bq / kg ]
(2)
f2 = SRa
gdzie: SK, SRa, STh – stenie potasu K-40, radu Ra-226 i toru
Th-228, w [Bq/kg].
Wartoci wska ników aktywnoci f1 i f2 dla surowców
i materiaów budowlanych, stosowanych w obiektach przeznaczonych na stay pobyt ludzi oraz inwentarza ywego,
nie mog przekracza o wicej ni 20% wartoci f1 = 1 oraz
f2 = 200 [Bq/kg] [8].

Metodyka bada
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB
234/2003 [6] w pomiarach promieniowania gamma
zastosowano zmodyfikowany trójkanaowy analizator
naturalnych zanieczyszcze radioaktywnych „AZAR 82”,
jak równie nowszy model „MAZAR 95”.
Trójkanaowy analizator naturalnych zanieczyszcze
radioaktywnych typu AZAR pozwala okreli stenia
pierwiastków promieniotwórczych (potasu K 40, radu
Ra 226 oraz toru Th 228) w materiaach budowlanych
dajcych si sprowadzi do postaci sypkiej.
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Zalecana we wspomnianej Instrukcji [6] metoda
pomiarów polega na analizie porównawczej czstoci zlicze
uzyskanych w trzech kanaach pomiarowych, oddzielnie
dla badanej próbki oraz dla trzech objtociowych wzorców
pomiarowych: potasowego, radowego i torowego.
Przygotowanie tzw. próbki kwaliﬁkacyjnej polega na
rozdrobnieniu próbki laboratoryjnej (jeli zachodzi takowa
potrzeba) do uziarnienia poniej 2 [mm] i wysuszeniu do
staej masy, a nastpnie umieszczeniu w naczyniu pomiarowym typu Marinelli (DOP–80) po czym naczynie naley
zway i obliczy mas netto próbki. Pojemno naczynia
pomiarowego wynosi 1,6 [dm3]. Po uszczelnieniu (ze wzgldu
na ekshalacj radonu Rn-222) i oczyszczeniu zewntrznej
powierzchni naczynia celem uniknicia skaenia wntrza
komory pomiarowej, próbka jest – praktycznie rzecz ujmujc
– gotowa do pomiaru. Naley speni jeszcze tylko jeden
warunek wynikajcy z faktu, i omawiana metoda zakada
wystpowanie równowagi promieniotwórczej w badanych
próbkach [7]. Przed rozpoczciem pomiaru uszczelnione
naczynie pomiarowe z próbk powinno leakowa przez
okres nie krótszy ni [5]:
– 5 dni, jeeli kontrolowany surowiec, materia lub odpad
jest pochodzenia naturalnego i nie by poddawany procesowi przeróbki lub podlega skadowaniu przez okres
co najmniej 30 dni;
– 14 dni, jeeli kontrolowany surowiec, materia lub odpad
by poddany procesowi przeróbki.
Pomiary wykonuje si przy pomocy scyntylacyjnej sondy
pomiarowej NaJ/Tl, w geometrii marinelli [8]. Standardowy
czas pomiaru to = 2000 [s]. Zaleca si, aby pomiar by
powtarzany 5÷7 razy dla kadej próbki materiau (– w niniejszych badaniach wykonywano po 9÷11 pomiarów, nie
odrzucajc adnego z nich). Cakowita niepewno okrelenia wartoci wska ników aktywnoci f1 i f2, przy poziomie
ufnoci 95%, nie moe przekracza 20% ich wartoci, jeeli
speniaj one warunek, i f1 0,8 oraz f2 160 [Bq/kg] [5].
Bd okrelenia ste jest zaleny od dokadnoci pomiarów
zlicze zarejestrowanej liczby impulsów w umownym czasie
jednostkowym w kanaach pomiarowych, od bdu waenia
próbki kwaliﬁkacyjnej oraz od dokadnoci wyznaczenia
wspóczynników kalibracyjnych aparatury pomiarowej [8].

Wyniki bada
Badania obejmoway kruszywa budowlane dostarczone
do Laboratorium Budownictwa Politechniki lskiej w cigu
ostatnich parunastu lat przez róne podmioty gospodarcze,
w celu okrelenia ich przydatnoci do produkcji rónorakich
wyrobów budowlanych – z zapraw i betonów.
Oprócz innych bada, wykonywano równie wspomniane
ju pomiary ste naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w omawianych kruszywach budowlanych. Wykonywano je na pojedynczych próbkach, przygotowanych
do bada zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji ITB
234/2003 [6].

PROMIENIOTWÓRCZO NATURALNA WYBRANYCH KRUSZYW BUDOWLANYCH

Tabela 2. Promieniotwórczo naturalna wybranych kruszyw budowlanych – amanych i sztucznych oraz piasków lekkich
Table 2. Natural radioactivity of the selected broken and artiﬁcial building aggregates and light sands
Rodzaj kruszywa:

Stenia radionuklidów [Bq/kg]:
K-40

Wska niki aktywnoci:
Th-228

f1 [ – ]

f2 [Bq/kg]

27,56 ± 5,00

0,30 ± 0,05

15,66 ± 10,36

Ra-226

KRUSZYWA AMANE, MAGMOWE:
BAZALTOWE 1*)

325,75 ± 56,38

15,66 ± 10,36

GABRO

88,21 ± 40,73

0,00 ± 8,91

7,71 ± 3,87

0,07 ± 0,04

0,00 ± 8,91

GRANITOWE 2**)

861,23 ± 71,19

39,12 ± 8,94

35,40 ± 4,31

0,59 ± 0,06

39,12 ± 8,94

MELAFIROWE

914,10 ± 99,30

43,19 ± 15,30

51,23 ± 7,44

0,70 ± 0,09

43,19 ± 15,30

SJENITOWE

998,21 ± 90,76

31,69 ± 11,79

45,27 ± 6,03

0,66 ± 0,07

31,69 ± 11,79

AGLOPORYT (Czechy)

995,08 ± 97,80

155,41 ± 18,95

95,96 ± 8,69

1,33 ± 0,11

155,41 ± 18,95

GRALIT (Knurów)

847,88 ± 10,49

67,04 ± 1,28

73,37 ± 1,07

0,87 ± 0,01

67,04 ± 1,28

KARBOPORYT (Murcki)

1014,10 ± 12,65

75,31 ± 1,36

73,87 ± 0,90

0,96 ± 0,01

75,31 ± 1,36

KERAMZYT (Gniew)

1008,00 ± 62,00

63,00 ± 4,00

50,00 ± 3,00

0,80 ± 0,03

63,00 ± 4,00

KERAMZYT (Mszczonów)

400,36 ± 24,64

129,84 ± 6,78

49,05 ± 2,65

0,81 ± 0,03

129,84 ± 6,78

LIAPOR (Niemcy)

1135,34 ± 11,89

39,93 ± 1,16

77,85 ± 0,78

0,90 ± 0,01

39,93 ± 1,16

KRUSZYWA SZTUCZNE, SPIEKANE:

UPKOPORYT (Knurów)

882,73 ± 5,21

71,02 ± 0,37

60,61 ± 0,64

0,83 ± 0,00

71,02 ± 0,37

POLLYTAG (Gdask)

643,95 ± 122,77

131,62 ± 27,74

87,55 ± 12,14

1,09 ± 0,14

131,62 ± 27,74

POPIOOPORYT (Kraków)

776,17 ± 4,36

100,61 ± 0,39

75,28 ± 0,64

0,97 ± 0,00

100,61 ± 0,39

PIASKI LEKKIE:
MIKROSFERY POPIOOWE (Halemba)

989,17 ± 180,11

103,50 ± 36,46

95,59 ± 16,50

1,15 ± 0,18

103,50 ± 36,46

PERLITOPORYT (Ukraina)

1607,41 ± 182,59

92,23 ± 29,68

116,91 ± 15,06

1,43 ± 0,17

92,23 ± 29,68

WERMIKULIT (Czechy)

1920,17 ± 533,84

43,06 ± 108,67

79,46 ± 45,53

1,18 ± 0,49

43,06 ± 108,67

*)

Wg bazy danych zgromadzonych w ITB i CLOR dla bazaltu wartoci wska ników aktywnoci mog zawiera si w przedziaach: f1 =
0,06w1,67 i f2 = 7,40w114,70 [Bq/kg].

**)

Wg bazy danych jw. dla granitu, odpowiednio: f1 = 0,17w3,75 i f2 = 18,50w481,00 [Bq/kg].

W tabeli 2 przedstawiono wartoci ste naturalnych
pierwiastków promieniotwórczych, a take wielkoci liczbowe wska ników aktywnoci f1 i f2 – dla wybranych kruszyw
amanych pochodzenia magmowego (stosowanych np. do
betonów architektonicznych i konstrukcyjnych) oraz kruszyw
sztucznych spiekanych (stosowanych np. do produkcji pustaków ciennych i stropowych), a take piasków lekkich (stosowanych np. do budowlanych zapraw ciepochronnych).

Podsumowanie
Z zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu wyników bada naturalnej promieniotwórczoci siedemnastu
kruszyw budowlanych wynika, e jedynie dwa z nich nie
mog by stosowane w budownictwie przeznaczonym na
stay pobyt ludzi lub inwentarza ywego. Z powodzeniem
mog jednak znale zastosowanie w innych dziaach budownictwa [5]: agloporyt w budownictwie komunikacyjnym
(np. beton konstrukcyjny drogowych obiektów inynierskich),
perlitoporyt w budownictwie przemysowym (np. zaprawy
aroodporne).
Z kolei, w dwóch przypadkach uzyskano wyniki, które
budz pewne wtpliwoci merytoryczne. O ile w przypadku
wermikulitu wytumaczeniem moe by jego niska gsto
nasypowa (bardzo maa masa próbki kwaliﬁkacyjnej), to
w przypadku kruszywa amanego gabro autorzy nie znajduj
sensownego wytumaczenia zaprezentowanych wyników.
W przypadku obu kruszyw naleaoby ewentualnie przepro-

wadzi powtórne pomiary przy uyciu aparatury pomiarowej
o wikszej czuoci.
Dla zaprezentowanych w tabeli 2 wartoci pomiarów oraz
niepewnoci pomiarowych, istotne znaczenie miao niewtpliwie prawidowe okrelenie biegów wasnych, stosowanych
w pomiarach analizatorów, dobór czasu pomiarów lub te
liczby jednostkowych pomiarów, wpyw masy badanej próbki
na autoabsorpcj promieniowania gamma próbki i moliwo
wprowadzania odpowiednich poprawek, a take wpyw ewentualnej nierównowagi promieniotwórczej w próbce [9].
Jeli nastpio niewielkie przekroczenie wartoci wska ników aktywnoci dla surowców mineralnych, to nie powinno si w sposób automatyczny odrzuca moliwoci ich
stosowania do produkcji materiaów budowlanych. Naley
jedynie kadorazowo stosowa wielokryterialne analizy doboru skadników w funkcji ich wykorzystania. Skadniki owe
wymagaj zastosowania w takich ilociach i przy uyciu takiej
technologii, aby kocowy efekt radiacyjny nie przekroczy
wartoci dopuszczalnych.
Stosowane procedury badawcze i oceny wyrobów
budowlanych wg Instrukcji ITB [6], których podstaw s
przyjte graniczne wartoci wska ników aktywnoci [5]
zapewniaj spenienie wymaga ograniczajcych efektywn
dawk roczn promieniowania gammma zgodnie z dyrektyw
UE, jak równie nieprzekroczenie okrelonej w przepisach,
dopuszczalnej redniej rocznej wartoci stenia radonu
w powietrzu pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi
[10].
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W szeroko pojtej praktyce budowlanej naley cile
przestrzega zalece zawartych w Rozporzdzeniu Rady
Ministrów z dnia 2.01.2007 r. w sprawie wymaga dotyczcych zawartoci naturalnych izotopów promieniotwórczych
w surowcach i materiaach (w tym równie dotyczy to kruszyw
spiekanych) stosowanych w budynkach przeznaczonych na
pobyt ludzi i inwentarza ywego [5].

Literatura
[1] Normy Bezpieczestwa: „Midzynarodowe podstawowe normy
ochrony przed promieniowaniem jonizujcych i bezpieczestwa
róde promieniowania”. Pastwowa Agencja Atomistyki. Warszawa, (1997).
[2] Bonka H., Horn H.-G.: „Anwendung der Berechnungsgrundlagen
auf die Emission radioaktiver Stoffe aus Kohlekraftwerken“. Erich
Schmidt Verlag – „Radioökologie und Strahlenschutz“. Berlin,
(1982), 203-221.
[3] Hrynkiewicz A.Z. i inni: „Czowiek i promieniowanie jonizujce”.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, (2001).
[4] European Commission; Radiation protection 112: „Radiological
Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of
Building Materials”. Directorate – General; Environment, Nuclear
Safety and Civil Protection; (1999).
[5] Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2.01.2007 r. w sprawie wymaga dotyczcych zawartoci naturalnych izotopów
promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228
w surowcach i materiaach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza ywego, a take w odpadach
przemysowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli
zawartoci tych izotopów. Dz. U.
4, poz. 29.
[6] Instrukcja
234/2003 pt. „Badania promieniotwórczoci naturalnej surowców i materiaów budowlanych”. ITB. Warszawa,
(2003).
[7] Kalita St. „Oznaczenie naturalnych zanieczyszcze promieniotwórczych w niektórych surowcach i materiaach budowlanych
metod spektrometrii gamma”. Raport INT 186/I. AGH. Kraków,
(1984).
[8] Krawczyk M.: „Metodyka, aparatura i badanie radioaktywnoci
naturalnej surowców i materiaów budowlanych”. Kwartalnik
„Prace Instytutu Techniki Budowlanej”,
1 (37). Warszawa,
1981.
[9] Brukarski L., Krawczyk M.: „Problemy pomiarowe w badaniach
promieniotwórczoci naturalnej materiaów budowlanych”.
Kwartalnik „Prace Instytutu Techniki Budowlanej”,
4 (132).
Warszawa, (2004).
[10] Brukarski L., Krawczyk M.: „Badania promieniotwórczoci
naturalnej surowców i materiaów budowlanych – komentarz
do Instrukcji ITB 234/2003”. Kwartalnik „Prace Instytutu Techniki
Budowlanej”,
4 (128). Warszawa, (2003).

i

58

MATERIA£Y CERAMICZNE, 61, 1, (2009)

