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Streszczenie
Radon Rn-222 jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym. Radon obecny w otaczajcym nas powietrzu jest czci atomów
tego pierwiastka, która zdoaa uwolni si ze struktur mineralnych, np. z kompozytów cementowych. Atomy radonu, które zdoaj uwolni si ze struktur mineralnych, tworz tzw. frakcj uwolnion w sposób bezporedni lub tzw. frakcj uwolnion porednio. Przejcie gazowego radonu do przestrzeni porowej jest pierwszym etapem jego migracji w rodowisku. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki bada polegajcych na pomiarach ekshalacji radonu (ERn [Bq/m²h]) z kompozytów ksztatowanych z ula ISP (odpad z huty cynku, frakcje
0-4 mm i 0,125-4 mm) oraz z cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, przy zmiennych wartociach wska nika wodno-cementowego (w/c).
Zaprezentowano take wyniki pomiarów porowatoci wspomnianych kompozytów metod porozymetrii rtciowej.
Sowa kluczowe: radioaktywno , radon, kompozyty o matrycy cementowej, wska nik wodno–cementowy

RADON EXHALATION FROM CEMENT-MATRIX COMPOSITES IN THE FUNCTION OF TECHNOLOGICAL
PARAMETERS
Rn-222 radon is a colour-free and odour-free inert gas. Radon, existing in the air that surrounds us, is a part of atoms that released
from mineral structures (i.e., cement composites). Such radon atoms create the fraction released directly or the fraction released indirectly.
The transfer of gas radon to pore space is the rst stage of its migration in the environment.
In this paper, the research results relying on measurements of radon exhalation (ERn [Bq/m²h]) from composites made from ISP slag
(waste from zinc steelworks, fractions 0-4 mm and 0.125-4 mm) and CEM I 32,5 R Portland cement with the variable values of w/c ratio.
The results of porosity measurements of the composites by means of mercury porosimetry were also presented.
Keywords: Radioactivity, Radon, Cement-matrix composites, Water-cement ratio

1. Wprowadzenie

schematyczny rozpad radu oraz jego pochodnych, a w Tabeli 1 ich podstawowe wasnoci zyczne [1-3]:

Obecnie znanych jest nauce 30 izotopów radonu. S
to izotopy o liczbie atomowej 86 oraz liczbie masowej poczwszy od 200 [1, 2]. Wszystkie izotopy radonu, zarówno
pochodzenia naturalnego jak i te które powstay na drodze
sztucznych przemian jdrowych, róni si midzy sob wasnociami promieniotwórczymi. Wród nich najwaniejszym
izotopem jest radon Rn-222 zawierajcy 136 neutronów. Radon ten pochodzi bezporednio od najbardziej rozpowszechnionego izotopu radu Ra-226, który stanowi ósmy czon szeregu uranowego (U238). Poniej przedstawiono w sposób
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Tabela 1. Podstawowe wasnoci zyczne pochodnych rozpadu radu wedug schematu (1).
Table 1. Basic physical properties of radium decay derivatives according to scheme (1).
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gii. Wielko ta jest równa sumie energii kinetycznych jdra
radonu oraz czstki alfa. Promieniowanie alfa, to strumie
dwuwartociowych dodatnich jonów helu He2+. S one silnie pochaniane przez materi [4], np. wystarcza do tego na
ogó warstwa powietrza gruboci 6-7 cm.
Czas poowicznego rozpadu radonu Rn222 wynosi
3 doby, 19 h i 44 min. Przy czym, stworzone sztucznie izotopy radonu, a take niektóre izotopy naturalne maj okresy poowicznego rozpadu rzdu kilku godzin lub minut, czy
wrcz sekund.
W warunkach naturalnych radon jest gazem szlachetnym o zerowej wartociowoci chemicznej, lecz mimo to jest
on w swej VIII grupie najaktywniejszy. Ze wszystkich szeciu gazów szlachetnych: hel (He), neon (Ne), argon (Ar),
krypton (Kr), ksenon (Xe) i radon (Rn), to zdecydowanie radon najlepiej rozpuszcza si w wodzie, a take w alkoholach oraz w kwasach organicznych. Niektóre substancje, takie jak na przykad: kauczuk, kwarc, para na, platyna oraz
tuszcze, absorbuj do aktywnie radon. Szczególnie silne wasnoci absorpcyjne wykazuj jednak wgiel aktywny
i el krzemionkowy [4].
W surowcach i materiaach budowlanych, jak równie
w gruntach budowlanych pochodzenia mineralnego, w wikszoci wypadków rad Ra-226, macierzysty pierwiastek radonu, znajduje si w obrbie mineraów.
Radon, obecny w powietrzu atmosferycznym, jest czci
atomów tego izotopu, która zdoaa uwolni si ze wspomnianych ju struktur mineralnych. Pewnego rodzaju miar wspomnianego uwalniania jest wspóczynnik emanacji
okrelajcy, jaki procent utworzonych w obrbie ciaa staego atomów radonu zdolnych jest do wydostania si na zewntrz. Sam proces uwalniania si radonu z mineraów jest
uatwiony przez fakt, i w momencie rozpadu radu dochodzi do emisji wspomnianej ju czstki alfa, a nowoutworzony
w tym procesie atom radonu zostaje odrzucony si odrzutu w przeciwnym kierunku. Energia tego odrzutu jest o ok.
104-105 razy wiksza od energii wiza chemicznych. Dziki temu odrzutowi nowopowstay atom radonu moe przeby drog od min. 20-70 nm w obrbie struktury minerau,
poprzez 100 nm w wodzie, do max. 60-90 tys. nm w powietrzu. Dodatkowym czynnikiem uatwiajcym jego uwalnianie
si ze struktur mineralnych jest fakt, i radon jest pierwiastkiem o wasnociach chemicznych skrajnie odmiennych od
macierzystego radu. Atomy radonu, które si odrzutu zostay wyrzucone poza ziarno mineralne do przestrzeni porowej, tworz tzw. frakcj uwolnion w sposób bezporedni. Ilo atomów radonu uwolnionych z ziaren mineralnych
dziki odrzutowi alfa jest tym wiksza, im krótsza jest droga
do przestrzeni porowej. Jeeli atomy radu s rozmieszczone
równomiernie w obrbie ziarna mineralnego, to dugo tej
drogi zaley gównie od rednicy tyche ziaren [4]. Pewnego
rodzaju uzupenieniem frakcji uwolnionej w sposób bezporedni jest tzw. frakcja uwolniona porednio  cz nowoutworzonych atomów radonu zdolna jest przeby przestrze
porow i wbi si w kolejne ziarno mineralne. Pozostawiaj one za sob kana wlotowy bdcy rezultatem upynnienia lub te odparowania minerau na drodze swego przelotu. Kana ten uatwia jego wsteczn migracj do wspomnianej ju przestrzeni porowej [4].
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Rys. 1. Schematyczne przedstawienie dróg „ucieczki” z ziarna
kruszywa radonu Rn-222, powstajcego w wyniku rozpadu radu
Ra-226.
Fig. 1. Schematic presentation of „escape” routes of Rn-222 radon,
formed as a result of Ra-226 radium disintegration, from a grain
aggregate.

Opisane powyej zjawiska zyczne zaprezentowano
w sposób gra czny na Rys. 1, gdzie:
– Przypadek A dotyczy sytuacji rozpadu radu wewntrz
ziarna; energia odrzutu atomu radonu nie jest wystarczajca do wydostania si z wntrza ziarna.
– Przypadek B dotyczy sytuacji, gdy rozpad radu nastpuje blisko powierzchni ziarna, a energia odrzutu wystarcza
na wydostanie si wspomnianego atomu radonu z ziarna i pokonanie przestrzeni midzyziarnowej wypenionej powietrzem oraz wniknicie do ssiedniego ziarna.
– Przypadki C i D przedstawiaj sytuacj, gdy energia odrzutu wystarcza na wydostanie si atomu radonu z ziarna i wniknicie do przestrzeni midzyziarnowej, jak równie jego dalsz swobodn migracj:
• przypadek C transport w przestrzeni midzyziarnowej wypenionej gazem;
• przypadek D transport w przestrzeni midzyziarnowej wypenionej wod.
Przejcie gazowego radonu do przestrzeni porowej jest
pierwszym etapem jego migracji w rodowisku. Dotyczy to
w mniejszym lub wikszym zakresie wszystkich porowatych
cia mineralnych, w których wystpuje rad i/lub tor.

2. Cel bada
Celem przeprowadzonych bada byo okrelenie, w jakim zakresie mona wpywa na ekshalacj (wydzielanie)
radonu z kompozytów o matrycy cementowej, mody kujc
ich struktur wewntrzn poprzez zmian wartoci wska nika wodno-cementowego (w/c) – przy staej iloci cementu portlandzkiego CEM I (c = constans). A take mody kujc
stos okruchowy zastosowanego kruszywa ulowego (uel ISP), poprzez udzia w nim lub brak frakcji 0-0,125 mm.

3. Cz dowiadczalna
3.1. Surowce skadowe
Jako gówny skadnik w badaniach zosta wykorzystany
granulat ula ISP (imperial smelting process) [5]. Jest to surowiec odpadowy z Huty Cynku „Miasteczko lskie” w Tar-
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nowskich Górach. Huta Cynku „Miasteczko lskie” jest jedynym w Polsce producentem cynku i oowiu wytapianym
metod ogniow w procesie ISP. Surowce wsadowe, jakimi
s koncentraty Zn–Pb, zawieraj obok pierwiastków gównych liczne pierwiastki towarzyszce, tj.: As, Bi, Cd, Cu, Fe,
Hg, Sb, Tl [6, 7]. W wyniku stopienia wsadu w temperaturze
z przedziau 1300-1350ºC w procesie redukcji i destylacji
nastpuje oddzielenie cynku od oowiu i ula. Przy czym,
gorcy uel podlega natychmiastowej wodnej granulacji.
Omawiany uel jest praktycznie materiaem bezpostaciowym (Rys. 2), o frakcji 0-4 mm i wska niku piaskowym Wp
 97 % [5]. Jego poszczególne skadniki chemicznomineralogiczne s stopione i zespolone w postaci szkliwa. Metale cikie – przede wszystkim cynk i oów, które wystpuj
w granulowanym ulu ISP s zwizane chemicznie i rozproszone we wspomnianym szkliwie, za elazo zwizane
jest z wapniem w formie bezpostaciowych krzemianów elazowowapniowych [6, 7].

Rys. 2. Zdjcie mikroskopowe (pow. 60x) powierzchni pojedynczego ziarna ula ISP.
Fig. 2. Microscopic image (60x mag.) of the surface of the single
ISP slag grain.

Rys. 3. Kompozytowa próbka typu Marinelli.
Fig. 3. Marinelli-type specimen of the composite.

Rys. 4. Zaleno ekshalacji radonu (ERn) od wspóczynnika wodno-cementowego (w/c) oraz uziarnienia stosu okruchowego ( frakcja 0-4 mm (seria p), • frakcja 0,125-4 mm(seria b)).
Fig. 4. Dependence of radon exhalation (ERn) from w/c coefcient
and chip’s pile graining ( fraction 0-4 mm (p series), • fraction
0,125-4 mm (b series)).

W badaniach wykorzystano równie cement portlandzki CEM I 32,5R oraz plasty kator na bazie eteru poliwglanowego Procon SPC 20 (FM). Jako tzw. znacznik, zastosowano wysuszony osad z osadnika kopalnianych wód doowych Bojszowy, o steniu radu Ra-226 dochodzcym maksymalnie do 10 kBq/kg.

3.2. Media próbne
Zaprojektowano i wykonano mieszanki kompozytowe
ksztatowane z ula ISP o frakcji 0-4 mm (seria p) i 0,1254 mm (seria b) (2500 g), cementu portlandzkiego CEM I
32,5R (900 g) oraz osadu z osadnika kopalnianego (100 g).
Wska niki wodno-cementowe (w/c) wynosiy adekwatnie:
0,30, 0,40 i 0,50, a ilo plasty katora odpowiednio: 1,5; 1,0
i 0,5 % masy cementu. Nastpnie ze wspomnianych mieszanek wykonano próbki w ksztacie tzw. walca Marinelli
(Rys. 3), zagszczane metod wibrowania w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych formach stalowych.

Rys. 5. Analiza metod regresji liniowej zalenoci ekshalacji radonu (ERn) od porowatoci okrelonej wspóczynnikiem ksztatu porów (Fwp/Vcp) ( kompozyty serii p, ERn = 0,0009×(Fwp/Vcp) + 0,4623,
wsp. korelacji k = 1,00; • kompozyty serii b, ERn = 0,0031×(Fwp/Vcp)
+ 0,6245, wsp. korelacji k = 0,90).
Fig. 5. Analysis using the linear regression method of radon exhalation dependency (ERn) from porosity dened with pore shape
coefcient (Fwp/Vcp) ( p series composites, ERn = 0,0009×(Fwp/Vcp)
+ 0,4623, correlation coefcient k = 1,00; • b series composites,
ERn = 0,0031×(Fwp/Vcp) + 0,6245, correlation coefcient k = 0,90).
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Tabela 2. Promieniotwórczo naturalna surowców skadowych.
Table 2. Natural radioactivity of component raw materials.
Stenie radioizotopów [Bq/kg]

Surowiec

K-40

Ra-226

Th-228

265,5 r 50,6

69,1 r 2,0

30,6 r 4,7

Cement CEM I 32,5R 228,5 r 80,7

62,2 r 1,1

37,3 r 8,2

uel ISP

–

–
–

Po tym czasie z omawianych próbek odcinano pi diamentow niewielki fragment z przeznaczeniem do bada porozymetrycznych, a nastpnie cao suszono
przez ok. 5-7 dni w temperaturze 105ºC do staej masy.
Wykonanie bada porowatoci omawianych kompozytów przy uyciu porozymetru rtciowego.
Ekspozycja detektorów typu Pico-Rad ( olki z aktywnym wglem) w obecnoci zwartych próbek kompozyto-

Tabela 3. Kompozyty serii p o zrónicowanej wartoci wska nika wodno-cementowego.
Table 3. Composites of p series with diversied value of w/c ratio.

Cechy techniczne

Jednostka

Uziarnienie kruszywa

[mm]

Symbol skadu:
0,30p

0,40p

0,50p

0-4

0-4

0-4

Wska nik w/c

[]

0,30

0,40

0,50

Stenie radu, SRa

[Bq/kg]

680,1 r 53,9

714,9 r 8,3

711,6 r 49,8

Stenie radonu, SRn

[Bq/m³]

124,0 r 3,7

132,7r 4,5

153,4 r 6,5

Ekshalacja radonu, ERn

[Bq/m²h]

0,818 r 0,023

0,876 r 0,030

1,012 r 0,043

Wspóczynnik ERn/SRa

[kg/m²h]

0,0012 r 0,0006

0,0011 r 0,0006

0,0013 r 0,0005

Objto cakowita porów, Vcp

[mm3/g]

56,9

53,8

85,5

Powierzchnia waciwa porów, Fwp

2

[m /g]

2,2145

2,5001

5,1814

Wspóczynnik ksztatu, Fwp/Vcp

[1/pm]

38,92

46,47

60,60

Porowato wzgldna, Pw

[%]

15,11

14,13

19,97

Gsto , U

[kg/dm ]

3,128

3,057

2,916

Gsto pozorna, Up

[kg/dm3]

2,655

2,625

2,334

3

Tabela 4. Kompozyty serii b o zrónicowanej wartoci wska nika wodno-cementowego.
Table 4. Composites of b series with diversied value of w/c ratio.

Cechy techniczne

Jednostka

Uziarnienie kruszywa
Wska nik w/c

Symbol skadu:
0,30b

0,40b

0,50b

[mm]

0,125-4

0,125-4

0,125-4

[]

0,30

0,40

0,50

Stenie radu, SRa

[Bq/kg]

634,9 r 45,2

674,1 r 47,8

687,8 r 49,9

Stenie radonu, SRn

[Bq/m³]

117,8 r 4,4

116,1 r 4,4

130,6 r 3,8

Ekshalacja radonu, ERn

[Bq/m²h]

0,778 r 0,029

0,766 r 0,029

0,862 r 0,025

Wspóczynnik ERn/SRa

[kg/m²h]

0,0012 r 0,0006

0,0011 r 0,0006

0,0013 r 0,0005

Objto cakowita porów, Vcp

[mm3/g]

63,7

72,2

72,5

Powierzchnia waciwa porów, Fwp

[m2/g]

2,766

3,882

5,290

Wspóczynnik ksztatu, Fwp/Vcp

[1/pm]

43,43

53,76

72,97

Porowato wzgldna, Pw

[%]

16,47

18,29

18,15

Gsto , U

[kg/dm3]

3,094

3,099

3,058

2,585

2,532

2,503

Gsto pozorna, Up

3

[kg/dm ]

3.3. Badania laboratoryjne
Cz laboratoryjna pracy badawczej skadaa si z nastpujcych etapów:
– Pomiary promieniotwórczoci naturalnej surowców skadowych, przy uyciu analizatora naturalnych zanieczyszcze promieniotwórczych model MAZAR-95.
– Ksztatowanie próbek kompozytowych w postaci tzw.
walca Marinelli, które po 48 h od wykonania byy rozformowywane i przez nastpne 26 dni przebyway w kpieli wodnej w temperaturze +20ºC.
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wych w szczelnej, metalowej komorze pomiarowej o objtoci 25 dm³.
– Pomiary stenia radonu (SRn) zaabsorbowanego przez
detektory typu Pico–Rad, analizatorem LSC z pynnym
scyntylatorem.
– Pomiary ste radu SRa w omawianych kompozytach
(analizator MAZAR-95).
Wielkoci ekshalacji radonu z próbek kompozytowych
wyznaczono za pomoc nastpujcej zalenoci [8]:
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E Rn

SRn  Vk  O Rn
,
t
 O
Fpr  (1  e Rn )

(3)

gdzie ERn – ekshalacja radonu z próbki [Bq/m2h], SRn – stenie radonu [Bq/m3], Vk – objto komory pomiarowej [m3],
ORn – staa rozpadu Rn–222 = 7,56·10-3 1/h, Fpr – powierzchnia cakowita próbki [m2], t – czas ekspozycji próbki w komorze pomiarowej [h].

tów o matrycy cementowej oraz z zawartych w nich porów
efektywnych w odpowiedniej iloci i o okrelonym wymiarze, odpowiedzialnych za transport radonu. W funkcji czasu
wie si to take ze sta rozpadu tego promieniotwórczego gazu, a take z dugoci drogi, jak jest w stanie przeby w strukturze kompozytu o matrycy cementowej nowopowstay atom radonu.

Podzikowanie
4. Wyniki bada
Wyniki omawianych oznacze i bada laboratoryjnych,
dotyczcych pomiarów stenia radioizotopów, stenia
radonu, ekshalacji radonu, objtoci cakowitej porów, powierzchni waciwej porów, porowatoci wzgldnej, gstoci i gstoci pozornej, zaprezentowano w Tabelach 2, 3 i 4.
Na rysunkach 4 i 5 zaprezentowano w sposób gra czny zalenoci efektywnoci ekshalacji radonu (ERn) z omawianych kompozytów o matrycy cementowej od wartoci
wspóczynnika wodno–cementowego (w/c) (Rys. 4), a take od porowatoci okrelonej wspóczynnikiem ksztatu porów Fwp/Vcp (Rys. 5).

5. Podsumowanie
Wielko przestrzeni porowej kompozytów o matrycy cementowej zaley gównie od wartoci wska nika wodno – cementowego (w/c), albowiem wraz ze wzrostem wartoci w/c
wzrasta istotnie porowato twardniejcego zaczynu cementowego [9], [10]. Wprawdzie zaczyn cementowy w trakcie
trwania procesu reakcji hydratacji wypenia si gsto upakowanymi, krystalicznymi produktami tej reakcji, jednak pomidzy tymi produktami pojawiaj si wolne przestrzenie, czyli
pory. Pory te, to gównie efekt stosowania zbyt duej iloci
wody zarobowej, która w trakcie trwania procesu twardnienia zaczynu cementowego zabiera miejsce produktom hydratacji, a nastpnie wyparowujc pozostawia puste porowe
przestrzenie. Ksztat oraz ilo tyche porów ma decydujcy
wpyw m.in. na takie cechy techniczne, jak np. wytrzymao
i trwao zaczynu cementowego [11]. Niewielkie pory elowe nie maj w tym przypadku duego znaczenia, jednak
ju wiksze pory kapilarne powoduj znaczne pogorszenie
si wspomnianych cech technicznych.
Wyniki bada wykonanych po 28 dniach dojrzewania
omawianych kompozytów podlegaj wyra nemu trendowi.
Ekshalacja radonu ronie wraz ze wzrostem wartoci wska nika wodnocementowego (zawarto cementu = constans),
jak równie wzrasta wraz ze zwikszaniem si wartoci tzw.
wspóczynnika ksztatu porów. Na wielko ekshalacji radonu ma równie istotny wpyw skad stosu okruchowego zastosowanego kruszywa, a konkretnie udzia w nim lub brak
frakcji najdrobniejszych. Czyli faktycznie rodzaj zastosowanego zaczynu.
Analizujc szerzej uzyskane wyniki, mona dostrzec
równie czn wspózaleno pomidzy gstoci pozorn, steniem radu Ra-226, zawartoci poszczególnych
skadników wyjciowych, jak równie struktur wewntrzn badanych mediów próbnych – w kontekcie wydzielania
si z nich radonu Rn-222. W tym ostatnim przypadku wynika to, jak ju wspomniano, z porowatej struktury kompozy-

Badania wykonano w ramach rektorskiego grantu habilitacyjnego; symbol pracy BW/RGH–5/RB–0/2009.
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