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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki analizy naturalnej promieniotwórczoci surowców, póproduktów i gotowych produktów ceramicznych
wyrabianych na terenie Polski. Surowce stosowane w przemyle ceramicznym zawieraj naturalne radionuklidy, których aktywno niekiedy
przekracza rednie ich poziomy w glebie [1]. Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [2] do oceny przydatnoci
materiaów budowlanych wykorzystuje si tzw. wspóczynniki f1 i f2. Do analizy wykorzystano nie niszczc metod spektrometrii gamma
(z detektorem HPGe). Najwysze stenia naturalnych radionuklidów zaobserwowano dla skalenia i glin (najnisze za dla piasku kwarcowego). Gotowe do zastosowania produkty z wikszym udziaem skalenia i glin wykazuj wysze wartoci zarówno wspóczynnika f1 jak
i f2. Otrzymane wartoci wspóczynnika f1 od 0,06 do 1,36 natomiast dla f2 od 8,6 do 379,3 Bq/kg. Dla porównania zaczono wyniki analiz
pytki importowanej, w której zaobserwowano znacznie wysze wartoci wspóczynników f1 i f2. Analizy pytek krajowych potwierdzaj,
moliwo stosowania ich jako materiay wyko czeniowe na zewntrz i wewntrz budynków.
Sowa kluczowe: radioaktywno , materiay budowlane, ceramika, dawka efektywna, aktywno

NATURAL RADIONUCLIDS IN RAW PRODUCTS, HALF-FINISHED PRODUKTS AND CERAMICS PLATE
The natural radionuclides originated from uranium and thorium series as well potassium isotope 40K occur in raw materials used for
production of different ceramic items. According to the Polish law the radioactivity of all building materials should comply with limits for
the total activity determined by so called coef cient f1 as well as of 226Ra should be below the value 200 Bq/kg (so called f2-coef cant). In
practice, some mineral components used in ceramic industry may contain the nature activities remarkably higher than those observed
in surface soil. In this work, an analysis of natural radionuclides in some raw materials is presented by-products and commercially
available products in Poland. Concentration of the most important radionuclides: 40K, 228Th, 226Ra and 210Pb was detected by gamma-ray
spectrometry method and HPGe detector. The observed values of f1 coef cient ranged from 0.06 to 1.36 and from 8.6 to 379,3 Bq/kg for
f2. The highest activity concentrations have been observed for the feldspar and some clay samples, while the lowest values were typical
for the quartz sand samples.
Keywords: Radioactivity, building materials, ceramics, effective dose, activity

Wprowadzenie
Naturalne pierwiastki promieniotwórcze zawarte w wyrobach budowlanych s ródami promieniowania gamma
wewntrz budynków i zwizanym z tym dodatkowym naraeniem radiologicznym. Ze wzgldu na rónorodno nowych
materiaów budowlanych i konstrukcyjnych tematyka ta
jest wci aktualna i cieszy si niesabnc popularnoci
[3,4,5,6,7].
Kontrola stenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych zostaa wprowadzona w Polsce przez resort
budownictwa ju od 1980 roku we wszystkich branach
przemysu materiaów budowlanych [8]. Sporód rónych
materiaów budowlanych pytki ceramiczne s coraz szerzej
stosowane jako elementy wyko czenia wntrz budynków.
Podstawowym surowcem stosowanym w przemyle ceramicznym jest glina. Waciwoci ko cowego produktu
zalene s od kilku parametrów takich jak stopie zmielenia,
ilo i rodzaj domieszek oraz temperatura wypalania. Radioaktywnoci niegdy stosowanych materiaów ceramicznych
bya znacznie podwyszona ze wzgldu na wykorzystanie
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barwników (czerwie i ziele ) bogatych w uran. Najwaniejszymi naturalnymi radionuklidami wystpujcymi w materiaach budowlanych s potas 40K, rad 226Ra i tor 228Th. To
wanie na ich podstawie dokonuje sie oceny przydatnoci
materiaów w budownictwie [9]. Nie bez znaczenia jednak
dla zdrowia czowieka jest te inny radionuklid polonu 210Po
bdcy pochodn oowiu 210Pb. Izotopy te s w wikszoci
gównymi emiterami promieniowania alfa, a dodatkowo te
promieniowania gamma i beta. Znaczenie biologiczne promieniowania alfa opisuje tzw. czynnik wagowy promieniowania, który wynosi 20 (w porównaniu dla beta i gamma wynosi
on 1). Nuklidy polonu wykazuj stosunkowo du mobilno
w fazie staej i mog by ródem dodatkowego naraenia,
jeli przedostaj si do wntrza organizmu podobnie jak Ra
i jego produkty rozpadu. Pochodne uranu, radu i toru nale
do pierwiastków osteoporowych, przykadem jest rad 226Ra,
który podlega akumulacji w kociach, a wzrost jego stenia
zwizany jest z dziaalnoci techniczn czowieka i stanowi
powane dla niego zagroenie zwaszcza dla pracowników
lub osób mieszkajcych w niewielkiej odlegoci od zakadów produkcyjnych. Ze wzgldu na wysokie temperatury
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Tabela 1. Zestawienie wyników oznaczania aktywnoci radionuklidów [Bq/kg] w materiale IAEA-CU-2006-03 (Soil)
Radionuklid
oznaczenie

241

Am

210

Pb

96,6 ± 1,2 259,5 ± 4,4

warto certy kowana

95,7

251,6

procesu produkcji (nawet do 1250 0C) naley spodziewa
si podwyszonego stenia lotnych radionuklidów radonu
222
Rn, polonu 210Po i w mniejszym stopniu 210Pb w rejonie
zakadów ceramicznych.

Przygotowanie próbek i pomiar
Próbki wstpnie byy rozdrabniane i przesiewane na
sitach [10]. Po ich wysuszeniu w temperaturze 1000C sprasowano je do postaci krków o rednicy 72 mm, gruboci
14 mm i masie 80 g kady w celu uzyskania jednakowej
geometrii pomiaru. Warunkiem oznaczenia aktywnoci 226Ra
na podstawie aktywnoci jego pochodnych byo szczelne
zamknicie próbek w pojemnikach, aby unikn strat 222Rn
bdcego lotnym produktem rozpadu 226Ra. Kada próbka
zostaa uszczelniona, a pomiaru dokonano po okoo 4 tygodniach w celu uzyskania równowagi promieniotwórczej
pomidzy 226Ra i 222Rn. Celem uzyskania zadowalajcej dokadnoci pomiaru aktywnoci, czas pomiaru wynosi 80 000
s. Do bada zastosowano niskotowy spektrometr HPGe
(o wydajnoci detekcji wynoszcej 1,36% dla 1333keV dla
analizowanej geometrii) [11]. Wstpnej kalibracji detektora
dokonano na podstawie standardowego materiau referencyjnego otrzymanego z rmy Canberra - Eu-Na-S (203533).
Zastosowanie nowoczesnego detektora póprzewodnikowego pozwolio oznaczy zawarto izotopów nawet o niskiej
wydajnoci rozpadu promieniotwórczego. Aktywno 226Ra
zostaa obliczona jako rednia aktywnoci jego pochodnych
214
Bi (609 keV) i 214Pb (352 keV). Aktywno 228Th obliczono
jako warto redni na podstawie 228Ac (911 keV) i 208Tl
(583 keV). Analizowane próbki surowców, póproduktów
i materiaów gotowych zostay pobrane od krajowych producentów lub stanowi je materiay komercyjnie dostpne
na terenie Polski.

Wyniki
Wskanik aktywnoci
Krzyw kalibracyjn wydajnoci energetycznej detektora
sprawdzono na podstawie pomiarów trzech standardów IAEA
(Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej): Paci c Ocean
Sediments 368, Soil 327 oraz Soil 375. Wydajno detekcji
poszczególnych radionuklidów w tych standardach róniy si
maksymalnie o 10%. Do sporzdzenia uniwersalnej krzywej
wydajnoci dla próbek gleby oraz materiaów budowlanych
przyjto rednie arytmetyczne wartoci z pomiarów tych
standardów.
W celu sprawdzenia poprawnoci stosowanych metodyki
pomiarowej wyznaczono aktywno kilku radionuklidów
w materiale porównawczym dostarczonym przez IAEACU-2006-03 (Soil). Zestawienie tych danych umieszczono
w Tabeli 1. Jak wida rónice wartoci zmierzonych ak-

tywnoci nie przekraczay
10%, a szczególnie dobra
137
54
65
zgodno otrzymano dla
Cs
Mn
Zn
detekcji promieniowania
48,0 ± 0,7 52,6 ± 0,8 77,6 ± 1,4
gamma 210Pb i 241Am, co
55,5
potwierdza poprawno
51,9
78,3
kalibracji przyrzdu.
Tabela nr 1 przedstawia aktywnoci (stenia) najbardziej
znaczcych izotopów w materiale nadesanym do bada
przez IAEA.
Zestawienie ste (aktywnoci) 40K , 228Th, 226Ra oraz
210
Pb, a take wspóczynników f1 i f2 (ich wartoci obliczono
zgodnie ze wzorami 1 i 2) dla wybranych produktów tj. surowców, póproduktów i materiaów gotowych przedstawiono
w Tabeli nr 2. Na podstawie dokonanych analiz aktywnoci
naturalnych radionuklidów wyznaczono wartoci wskaników
opisujcych naraenie caego ciaa i ukadu oddechowego
na promieniowanie jonizujce.
Wspóczynnik f1 ma form zoon, uwzgldniajc rón
wag poszczególnych radioizotopów:
f1 = SK/3000 + SRa/300 + STh/200

(1)
40

gdzie: SK, SRa, STh – stenia, odpowiednio: potasu K,
radu 226Ra i toru 228Th w Bq/kg. Wspóczynnik f1 informuje
o naraeniu caego ciaa pochodzcego od promieniowania
gamma emitowanego przez radionuklidy pochodzenia geologicznego, potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th, wystpujce
w materiale.
Wspóczynnik f2 informuje o stopniu naraenia nabonka
puc pochodzcego od promieniowania alfa radonu 222Rn
i jego pochodnych. Warunek bezpiecze stwa, okrelony jako
warto graniczna zawartoci radu w materiale budowlanym,
jest nastpujcy:
f2 = S Ra
(2)
gdzie: S Ra - stenie radu 226Ra w Bq/kg
Warunek bezpiecze stwa jest speniony, gdy f1 < 1 Bq/kg,
f2 < 200 Bq/kg [2] przypadku surowców i materiaów budowlanych stosowanych w budynkach mieszkalnych.
Ogólnie zatem, wspóczynnik f1 zwizany jest z potencjalnym naraeniem na zewntrzne promieniowanie gamma
pochodzce od zawartych w materiaach izotopów 40K oraz
izotopów z szeregu torowego i uranowo-radowego. Natomiast wspóczynnik f2 okrela zawarto 226Ra i zwizane
z nim naraenie na wydobywajcy si z materiaów 222Rn
i produkty jego rozpadu, przede wszystkim alfa-promieniotwórczy 218Po i 214Po.
Najwysze stenie 40K wykazuj skalenie (nawet do 917,8
Bq/kg) najnisze za piasek i dolomit (7,6 i 24,8 Bq/kg). Dua
zawarto izotopu 40K potasu wynika z naturalnego udziau
potasu w morfologii geologicznej skaleni (std nazwa rodzajowa- skale potasowy). Najwysze stenie 226Ra równie obserwowane jest w skaleniu. Wysoka zawarto 226Ra w próbce
skalenia II wynika prawdopodobnie z duego udziau uranu
238
U w pokadach z których zosta wydobyty skale .
Podobie stwo w zawartoci radu 226Ra oraz oowiu 210Pb
nie jest przypadkowe i wynika z faktu, e oba izotopy wywodz si z jednego szeregu (uranowo-radowego), a oów
jest pochodn radu.
Na szczególn uwag zasuguje próbka pytki importowanej, w przypadku której wskanik f1 przekracza warto
1, a wskanik f2 przekracza 200 Bq/kg. Pytka ta zostaa
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Tabela 2. Stenie naturalnych radionuklidów 40K , 228Th ,226Ra oraz 210Pb wraz ze wskanikami f1
i f2 w zebranych próbkach [Bq/kg]

Wnioski

Najwysze stenia naturalnych
radionuklidów
wykazuj skalenie (po40
228
210
K
Th
Pb
dobne
jak
[14]),
najnisze za zostao
f1
\próbka\
f2
odnotowano dla próbki piasku kwarcopiasek
7,6±0,4
5,9±0,3
8,2±0,4
0,06±0,01
10,1±0,5
wego. Tym samym pytki o wikszym
glina I
555,3±6,5 80,4±1,2
60,8±1
0,62±0,03
65,2±1,4
udziale skalenia i glin wykazuj wiksz
glina II
504,3±6,2 72,6±1,2
47,4±1
0,54±0,03
49,6±1,2
warto wspóczynników f1 i f2. Wartoci
skale I
904,5±8,3 12,6±0,5
65,8±1,2
0,31±0,02
51,1±1,2
wskaników aktywnoci dla badanych
skale II
917,8±8,4 12,6±0,5 379,3±3,0 1,36±0,10
294,5±6,7
próbek krajowych pytek znajduj si
dolomit
24,8±1
1,7±0,2
32,6±0,9
0,12±0,02
30,7±0,9
w dopuszczalnym zakresie (f1 dla pytek
kaolin
175,2±3,5 46,8±01
45,3±0,9
0,39±0,01
62,3±1,4
jest rednio równy 0,5, a f2~50Bq/kg),
póprodukt A1
570,2±5,6 37,1±0,5
48,1±0,8
0,36±0,01
43,3±1,3
a wic moliwe jest stosowanie ich jako
póprodukt A2
256,8±2,0 31,4±0,4
40,4±0,5
0,30±0,03
20,7±0,6
produkty w przemyle budowlanym.
póprodukt A3
470,6±2,7 44,5±1,4
50,3±1,6
0,41±0,01
38,3±0,6
Wskaniki te w przypadku niektórych
póprodukt B1
508,0±3,9 36,5±0,5
57,5±0,8
0,39±0,01
62,7±12
surowców znacznie jednak przewypóprodukt B2
469,6±3,8 38,9±0,6
52,2±0,8
0,38±0,01
46,8±1,3
szaj próg, std naley dy do ograpóprodukt B3
727,0±7,5 48,7±1,0
48,7±1,0
0,43±0,01
45,6±1,2
niczania ich stosowania (dla skalenia II
pytka I
527,7±9,4 60,5±1,6
62,3±1,7
0,53±0,01
48,8±1,6
f1=1,36, a f2=380 Bq/kg), jako materia
pytka II
427,0±8,5 57,9±1,6
46,9±1,5
0,46±0,04
42,9±1,5
wyko czeniowy.
Powstajcy w materiaach budowpytka III-importowana 503,0±8,5 116,9±2,2 212,2±4,2 1,31±0,20
162,1±3,4
lanych z radionuklidu 210Pb (T1/2=22,3
wykonana z materiaów naturalnie bogatych w uran 238U
lat) alfa promieniotwórczy izotop 210Po
lub w procesie produkcyjnym zosta do niej dodany barwnik
(T1/2=138 dni) osiga po roku aktywno zblion do swowykazujcy du zawarto tego izotopu. Zgodnie z polsk
jego prekursora. Poziomy tych aktywnoci w materiaach
norm materia moe by stosowany w budynkach przebudowlanych nie s jednak wysokie.
znaczonych na pobyt ludzi, gdy wartoci wspóczynników
Zwizany z materiaem staym 210Po mimo jego zdolnoci
aktywnoci nie przekraczaj wicej ni o 20% wartoci f1 = 1
Tabela 3. Moc dawki i roczna dawka efektywna w surowcach
i f2 = 200 Bq/kg. Z uwagi wic na przekroczenie dozwolonej
i produktach ceramicznych uytych jako materiay wykoczeniowe
wartoci wspóczynnika f1 tego rodzaju pytki nie powinny
(gruboci 3 cm) wszystkich cian pomieszczenia
by dopuszczone do obrotu handlowego [2].
Radionuklid

226

Ra

.

Próbka

Moc dawki i dawka efektywna

piasek
glina I
glina II
skale I
skale II
dolomit
kaolin
póprodukt A1
póprodukt A2
póprodukt A3
póprodukt B1
póprodukt B2
póprodukt B3
pytka I
pytka II
pytka III-importowana

Moc dawki promieniowania zde niowana jako stosunek
wartoci tej dawki do czasu, w którym zostaa otrzymana
jest wic wielkoci opisujc szybko napromieniowania
w pomieszczeniu wyko czonym badanym materiaem.
Wedug [12] oraz na podstawie analizy zawartoci 40K, 228Th
i 226Ra mona oznaczy wartoci mocy dawki D [nGy/h],
zgodnie ze wzorem 3 z [11].
.

D = 0 ,1 2 ⋅ C R a + 0 ,1 4 ⋅ C T h + 0 ,0 0 9 6 ⋅ C K

(3)

gdzie: CRa, CTh, CK to stenia Ra, Th i K w Bq/kg,
Na podstawie tak wyznaczonej mocy dawki mona wic
dalej obliczy dawk efektywn promieniowania przy naraeniu wewntrznemu i zewntrznemu.
Dawka efektywna DE [mSv/rok] otrzymywana rocznie
przez ludno od materiaów budowlanych (zawartych
w cianach, pododze i su cie pomieszcze ) obliczy mona
ze wzoru 4 [13,12].
.
(4)
D E = 0 ,7 ⋅ 7 0 0 0 h ⋅ D
gdzie: 0,7 SvGy-1 to wspóczynnik konwersji dawki zaabsorbowanej wyraonej w Gy na dawk efektywn Sv, 7000 h to
roczny czas ekspozycji.
Wyniki tych oblicze przedstawiono w tabeli 3.
adna z oznaczanych prób nie przekracza poziomu
wartoci granicznej dawki efektywnej dla ogóu ludnoci
równiej 1 mSv/rok.
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D

nGy/h
1,9
23,9
20,7
18,3
56,1
4,4
13,7
16,4
11,7
16,8
16,9
16,2
19,6
21,0
17,8
46,7

DEmSv
0,009
0,117
0,101
0,090
0,275
0,022
0,067
0,081
0,057
0,082
0,083
0,079
0,096
0,103
0,087
0,229

do migracji nie stwarza wic powanego zagroenia dla
mieszka ców. Jednak w procesie przygotowania materiaów do produkcji pytek w przypadku zapylenia moe on
jednak stanowi ródo naraenia wewntrznego. Istnieje
wic konieczno pomiaru zarówno zawartoci 210Pb jak
i 210Po w pyle zawieszonym w halach produkcyjnych pytek
ceramicznych, co bdzie dalszym etapem prac.
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