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Streszczenie
W celu oceny ceramicznych wyrobów budowlanych pod wzglĊdem promieniotwórczoĞci naturalnej wykonuje siĊ standardowe badania stĊĪenia trzech podstawowych izotopów promieniotwórczych: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Wykorzystując te pomiary oraz moĪliwoĞü badania emisji radonu bezpoĞrednio ze standardowych próbek (pojemników), istnieje moĪliwoĞü poĞredniej oceny ekshalacji radonu
z wyrobów budowlanych jako funkcji emisji radonu z pobranych wczeĞniej próbek wyrobów ceramicznych oraz stĊĪenia radu. OkreĞlenie
zaleĪnoĞci stĊĪenia radu 226Ra w stosunku do emisji radonu 222Rn stworzy nowe moĪliwoĞci bardziej dokáadnego prognozowania stĊĪenia aktywnoĞci radonu w budynkach.
Sáowa kluczowe: ekshalacja radon, ceramika budowlana, promieniotwórczoĞü

THE INFLUENCE OF RADON EXHALATION FROM CERAMIC PRODUCTS ON THE CONCENTRATION LEVEL
OF RADON IN BUILDINGS
In order to evaluate the ceramic construction products in terms of natural radioactivity, the standard tests of basic concentration levels
of three radioactive isotopes, i.e. potassium 40K, radium 226Ra and thorium 228Th are carried out. Using these measurements and the possibility of testing radon emissions directly from the standard samples (containers), there is the possibility of indirect assessment of the
radon exhalation from construction products as a function of the emission of radon from previously collected samples of ceramic products
and the concentrations of radium. Determination of the concentration of radium 226Ra in relation to the emission of radon 222Rn will create
new opportunities for more accurate predictions of activity concentrations of radon in buildings.
Keywords: Radon exhalation, Building ceramics, Radioactivity

1. WstĊp
Radon (222Rn) jest naturalnym gazowym izotopem promieniotwórczym, który powszechnie wystĊpuje w przyrodzie,
a krótkotrwaáe produkty jego rozpadu mają znaczący udziaá
w dawce promieniowania jaką otrzymują ludzie. Aspekt dozymetryczny, oprócz zdrowotnego związanego z oddziaáywaniem na organizm czáowieka, stanowi o utrzymującym siĊ
zainteresowaniu tym izotopem [1-10]. Jednym z moĪliwych
sposobów poĞredniej oceny ekshalacji (uwalniania) radonu
z wyrobów budowlanych jest badanie emisji radonu z próbek pobranych z tych wyrobów [1, 2]. Zagadnieniu temu poĞwiĊcona jest prezentowana praca.

2. Procedura pomiaru wyrobów
ceramicznych pochodzenia mineralnego
W związku z celem pracy zbudowano specjalną komorĊ,
nazwaną maáą, w której umieszczane byáy emitery radonu
w postaci próbek rozdrobnionych materiaáów budowlanych
lub surowców uĪywanych do ich produkcji oraz detektory
Pico-Rad.
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Maáą komorĊ V = 0,048 m3 stanowiá zbiornik stalowy o Ğrednicy zewnĊtrznej wynoszącej 38 cm i wysokoĞci
48 cm, szczelnie zamykany pokrywą z obrĊczą mocującą.
Na pokrywie znajdowaáa siĊ Ğluza, umoĪliwiająca wkáadanie
i wyjmowanie detektorów bez koniecznoĞci otwierania komory, a wiĊc przy utrzymaniu zakáadanego poziomu stĊĪenia radonu. ĝluza umoĪliwiaáa wkáadanie i wyjmowanie kaĪdorazowo od 1. do 3. detektorów „Pico-Rad”.
Próbki umieszczano na dnie zbiornika w odkrytych naczyniach typu „Marinelli” o pojemnoĞci 1,6 dm3. Pomiary stĊĪenia radonu emitowanego z poszczególnych próbek wykonywano w cyklach tygodniowych, obejmujących dwa okresy
ekspozycji detektorów. W tym celu, do zamkniĊtej komory
wprowadzane byáy przez ĞluzĊ 3 detektory Pico-Rad, które
poddawano ekspozycji w okresie pierwszym, trwającym 96
godzin. Okres ten traktowano jako minimalny potrzebny do
osiągniĊcia stanu równowagi komory z radonem, charakteryzującego siĊ ustabilizowaną wartoĞcią jego stĊĪenia. Po
upáywie tego czasu, korzystając ze Ğluzy, dokonywano wymiany detektorów na nowe, w przypadku których ekspozycja trwaáa przez okres drugi wynoszący 48 godzin.
Detektory po ekspozycji poddawano normalnej obróbce
laboratoryjnej [3], a nastĊpnie okreĞlano Ğrednią liczbĊ zli-
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Rys. 2. Zestaw pomiarowy PICO-RAD wraz z miernikiem TRI-CARB
1900 TR.
Fig. 2. Measuring set PICO-RAD together with a TRI-CARB 1900
TR analyzer.

Rys. 1. Widok komory maáej wraz z próbką materiaáu.
Fig. 1. A view of a small chamber with the sample material.

czeĔ impulsów metodą ciekáej scyntylacji cząstek alfa i beta
przy wykorzystaniu licznika Packard Tri-Carb 1900 TR. Do
obliczania wyników pomiarów stĊĪenia radonu w komorze
S(Rn) stosowano program „Pico-Rad Radon Analysis”, ¿rmy
Niton Corporation w wersji 6.03. Fakt, Īe stĊĪenia radonu
po obu ekspozycjach nie róĪniáy siĊ istotnie dla danej próbki
spowodowaá, Īe do wyznaczenia wspóáczynników ekshalacji
wykorzystano dane z drugiej ekspozycji t = 48 h.
Do wyznaczenia wspóáczynników emisji radonu K przyjĊto, Īe wydajnoĞü emisji radonu, a, z próbki o masie m wynosi [3]:
a = S(Rn)ȜV(1 - e–Ȝt)–1

(1)

gdzie
S(Rn) – stĊĪenie radonu [Bq/m3],
Ȝ – staáa rozpadu radonu [h-1],
V – objĊtoĞü pojemnika [m3],
t – czas ekspozycji [h],natomiast wspóáczynnik emisji radonu, wyraĪony w Bq/kg·h, okreĞlony jest wzorem:
K

a
m

1
S Rn OV 1  e O t
m

1

(2)

W Tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów stĊĪenia radonu w komorze, S(Rn), okreĞlone za pomocą detektorów Pico-Rad w drugim okresie ekspozycji t = 48 h oraz obliczone za pomocą wzoru (1) i (2) wspóáczynniki emisji radonu Ș
z siedmiu próbek wybranych wyrobów budowlanych.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Badania ekshalacji radonu z wybranych
wyrobów budowlanych
Badania ekshalacji radonu z maáowymiarowych, nienaruszonych elementów (wyrobów) budowlanych, takich
jak bloczki z betonów komórkowych, cegáy, pustaki lub páyty i páytki ceramiczne, podáogowe i Ğcienne, wykonywano
w duĪej komorze o pojemnoĞci 390 litrów i budowie podobnej do komory maáej.
W komorze umieszczano badane elementy w taki sposób, aby caáa ich powierzchnia, F, pozostawaáa nie zakryta. Po uáoĪeniu badanych elementów, do komory wkáadano
3 detektory „Pico-Rad”, zawieszane pionowo w Ğrodkowej
czĊĞci komory, po czym komorĊ szczelnie zamykano na caáy
okres ekspozycji (t = 48 h).
Wyniki pomiarów stĊĪeĔ radonu w komorze, S(Rn), oraz
wspóáczynniki ekshalacji radonu, ȝ, z powierzchni badanych
wyrobów obliczone za pomocą wzoru:

P

OV
S( R n ) 1  e  O t
F

1

(3)

podano w Tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki badaĔ emisji radonu z wybranych wyrobów ceramicznych.
Table 1. The results of radon emission from selected ceramics.
Nr
próbki

Rodzaj materiaáu

Masa próbki m
[kg]

S(Ra)*
[Bq/kg]

S(Rn)
[Bq/m3]

Ș
[Bq/kg·h]

ȝ
[Bq/m2h]

1

Cegáa ceramiczna - 1

2,30

51 ± 5

5,8

0,0030

0,674 ± 0,049

2

Cegáa ceramiczna - 2

2,30

41 ± 5

5,3

0,0027

0,554 ± 0,034

3

Cegáa ceramiczna - 3

2,15

58 ± 5

5,8

0,0032

0,692 ± 0,053

4

Cegáa ceramiczna z muru - 1

2,45

41 ± 5

5,9

0,0029

0,233 ± 0,014

5

Cegáa ceramiczna z muru - 2

2,35

42 ± 5

5,8

0,0028

0,138 ± 0,010

6

Cegáa ceramiczna z muru - 3

2,40

42 ± 5

5,9

0,0029

0,228 ± 0,014

Páytki ceramiczne

2,20

93 ± 6

5,6

0,0030

0,167 ± 0,015

7
* StĊĪenie Ra

226

okreĞlono za pomocą analizatora MAZAR.
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3.2. Analiza wyników badaĔ emisji radonu
W Tabeli 2 podano niektóre kompleksowe wielkoĞci, mogące charakteryzowaü wáaĞciwoĞci promieniotwórcze badanych próbek materiaáów ceramicznych:
– aktywnoĞü radu – A(Ra) = S(Ra) × m [Bq]
– aktywnoĞü radonu – A(Rn) = S(Rn) × V [Bq]
– wydajnoĞü emisji radonu – a = Ș × m [Bq/h]
Tabela 2. AktywnoĞü radu, A(Ra) i radonu, A(Rn), oraz wydajnoĞü
emisji radonu, a, wybranych wyrobów.
Table 2. Radium, A(Ra) and radon, A(Rn), activities and radon emission ef¿ciency of the selected products.
Nr
próbki

Rodzaj materiaáu

A(Ra)

A(Rn)

1

Cegáa ceramiczna - 1

117,8

0,2784 0,0069

2

Cegáa ceramiczna - 2

93,4

0,2544 0,0063

3

Cegáa ceramiczna - 3

123,8

0,2784 0,0069

4

Cegáa ceramiczna z muru - 1

99,5

0,2832 0,0070

5

Cegáa ceramiczna z muru - 2

99,6

0,2784 0,0069

6

Cegáa ceramiczna z muru - 3

99,6

0,2832 0,0070

7

Páytki ceramiczne - 1

205,0

0,2688 0,0067

a

Zebrane dane zostaáy zilustrowane wykresami sáupkowymi przedstawiającymi kolejno relacje miĊdzy:
– stĊĪeniem radu w materiaáach, S(Ra), i stĊĪeniem radonu, S(Rn), w komorze maáej po czterdziestu oĞmiu godzinach kumulacji (Rys. 3),
– wspóáczynnikiem emisji radonu, K, i wydajnoĞcią emisji
radonu, a, z próbek (Rys. 4).
W badanych materiaáach najniĪsze stĊĪenie radu stwierdzono w próbce cegáy ceramicznej S(Ra) = 40,6 Bq/kg, najwyĪsze zaĞ w páytkach ceramicznych - S(Ra) = 93,2 Bq/kg;
Ğrednie stĊĪenie Ra226 w badanych wyrobach budowlanych
wynosiáo S R a = 52 ± 18 Bq/kg, a wiĊc stanowiáo zaledwie
25 % wartoĞci nieprzekraczalnej f2 = 200 Bq/kg [11]. NajniĪsze stĊĪenie radonu emitowanego z cegáy ceramicznej - 2,
badanej w komorze maáej po 48 godzinach kumulacji, wynosiáo S(Rn) = 5,3 Bq/m3, najwyĪsze zaĞ cegáy ceramicznej - 1

i 3, S(Rn) = 5,9 Bq/m3. Przedziaá odpowiednich wartoĞci aktywnoĞci radonu A(Rn) = 0,2544 – 0,2832 Bq.
NajniĪszy wspóáczynnik emisji radonu z próbki cegáy ceramicznej - 2 wynosiá Ș = 0,0027 Bq/kg h, najwyĪszy zaĞ z cegáy ceramicznej - 1, páytek ceramicznych Ș = 0,0030 Bq/kg h.
Przedziaá odpowiednich wartoĞci wydajnoĞci emisji radonu a
wynosiá od 0,0063 do 0,0070 Bq/h.
Na podstawie analizy wykresów, jako najbardziej istotne uznano zaleĪnoĞci wspóáczynników emisji radonu Ș od
stĊĪenia radu S(Ra), przedstawione na Rys. 5. Pokazana
dodatkowo zaleĪnoĞü Ș - S(Ra) oraz linia trendu (prosta

regresji), wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów, o równaniu:
Ș = 0,000004·S(Ra) + 0,0027

(4)

przedstawia korelacjĊ przeciĊtnych wartoĞci wspóáczynnika
emisji radonu K od stĊĪenia radu S(Ra), w których bezpoĞrednio okreĞlano wspóáczynnik ekshalacji radonu.
Analizie korelacyjnej poddano równieĪ wyniki badania
materiaáów, w których po oznaczeniu stĊĪenia radu S(Ra),
za pomocą aparatury MAZAR, okreĞlano w komorze maáej wspóáczynnik emisji radonu K z rozdrobnionych próbek
materiaáów, oraz wspóáczynnik ekshalacji radonu  z wyrobów badanych w komorze duĪej lub wbudowanych w ĞcianĊ (mury z cegáy).
Na podstawie danych wybranych z Tabeli 1 przedstawiono gra¿cznie zaleĪnoĞci wspóáczynnika emisji radonu, Ș, od
wspóáczynnika ekshalacji radonu, P, (Rys. 6).
Na Rys. 6 pokazano linie trendów, opisujących korelacje przeciĊtnych wartoĞci wspóáczynnika emisji radonu, Ș,
od wspóáczynnika ekshalacji radonu, P, z próbek badanych
materiaáów; prosta regresji o równaniu:
Ș = 0,00025ȝ + 0,0028.

(5)

Istnieją dwie moĪliwoĞci oceny zaleĪnoĞci estymacji
wspóáczynnika ekshalacji radonu, ȝ, z wyrobów budowlanych: bezpoĞrednio z badanych elementów lub poĞrednio
na podstawie wspóáczynnika emisji Ș.
Przy wykorzystywaniu ustalonych zaleĪnoĞci (4) i (5),
naleĪy jednak zachowaü ostroĪnoĞü z uwagi na ograniczoną w omawianych badaniach emisji i ekshalacji radonu licz-

Rys. 3. Relacja miĊdzy stĊĪeniem radu w próbkach 1-7, S(Ra), i stĊĪeniem radonu w komorze pomiarowej, S(Rn), po 48 godzinach kumulacji.
Fig. 3. The relationship between the concentration of radium in the samples 1-7, S(Ra), and the concentration radon S(Rn) in the measuring chamber after 48 hours of cumulative.
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Rys. 4. Relacja miĊdzy wspóáczynnikiem emisji radonu, Ș, i wydajnoĞcią emisji radonu, a, w próbkach 1-7.
Fig. 4. The relationship between radon emission factor, Ș, and radon emissions performance, a, in the samples 1-7.

Rys. 5. ZaleĪnoĞü wspóáczynnika emisji radonu Ș od stĊĪenia radu
S(Ra) w przypadku badanych próbek.
Fig. 5. Dependence of radon emission factor Ș on the concentration
of radium S(Ra) in case of the studied samples.

bĊ wyników w obszarze materiaáów o poĞrednich wartoĞciach S(Ra).

4. Wnioski
Badania wspóáczynników emisji radonu K [Bq/kg h]
i wspóáczynników ekshalacji radonu, ȝ, [Bq/m2h] z wyrobów
budowlanych prowadzono w specjalnie przygotowanych komorach laboratoryjnych. Na podstawie analizy statystycznej
wyników badaĔ okreĞlono równania regresji, pozwalające na
estymacjĊ wspóáczynników emisji radonu, K, i ekshalacji radonu, ȝ, z danego materiaáu na podstawie znanego w nim
stĊĪenia radu S(Ra) [Bq/kg].
OkreĞlenie tych zaleĪnoĞci umoĪliwi w przyszáoĞci wykorzystanie bazy standardowych pomiarów stĊĪenia naturalnych izotopów promieniotwórczych prowadzonych od lat
80-tych ubiegáego wieku do oceny ekshalacji radonu z wyrobów ceramicznych.

Rys. 6. ZaleĪnoĞü wspóáczynnika emisji radonu, Ș, od wspóáczynnika ekshalacji radonu, ȝ, w przypadku badanych próbek.
Fig. 6. Dependence of radon emission factor, Ș, on the coef¿cient
radon exhalation, ȝ, in case of the studied samples.
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