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1. Wprowadzenie
(A. T. Solecki)

1.1.Wstęp  
Wydobycie surowców skalnych jest znaczącą dziedziną aktywności go-

spodarczej w  Polsce i obejmuje eksploatację: surowców ilastych, okrucho-
wych i zwięzłych. Rola tych surowców w produkcji wyrobów tworzących 
środowisko życia współczesnego człowieka jest dominująca.   Wyroby te two-
rzą ściany budynków mieszkalnych, biur i zakładów przemysłowych. Jeżeli 
uwzględnić dodatkowo elementy infrastruktury zewnętrznej, takie jak drogi i 
chodniki, to można przyjąć, że praktycznie całą dobę spędzamy w ich bezpo-
średnim otoczeniu. 

 Zawartość izotopów promieniotwórczych w surowcach skalnych wiąże 
się z emisją promieniowania, które stanowi znaczącą część rocznej dawki 
równoważnej (będącej miarą skutków biologicznych wpływu promieniowa-
nia jonizującego na człowieka), otrzymywanej przez mieszkańca naszego kra-
ju.  Zgodnie z materiałami informacyjnymi Państwowej Agencji Atomistyki 
[1] statystyczny Polak otrzymuje rocznie ze wszystkich źródeł promieniowa-
nia dawkę ok. 3,4 mSv, z czego 74% – to dawka ze źródeł naturalnych, a 
pozostałe 26% ze źródeł sztucznych.  W zestawieniu tym dawka ze źródeł 
naturalnych obejmuje 9% (0,3 mSv) udział promieniowania kosmicznego i 
65% (2,14mSv) udział promieniowania skorupy ziemskiej. Źródła sztuczne 
rozumiane są jako medyczne i związane z przemysłem jądrowym, dlatego 
też można sądzić, że tzw. dawka ze źródeł naturalnych w rozumieniu PAA 
obejmuje także dawkę od naturalnych materiałów budowlanych istniejących 
w środowisku człowieka. W opracowaniu tym podkreśla się, że: w Polsce 
wielkość dawki od promieniowania ziemskiego na wolnym powietrzu wynosi 
0,13 – 0,8 mSv, a wewnątrz domów 0,4 – 1,5 mSv. Zwraca się dodatkowo 
uwagę na rolę radonu w budynkach, który dostarcza statystycznemu Polakowi 
ok. 1,4 mSv.  

W istniejącej sytuacji nie dziwi fakt, że zawartość izotopów promienio-
twórczych w materiałach budowlanych stała się przedmiotem uregulowań 
prawnych. W chwili obecnej obowiązującym aktem prawnym jest  Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie wymagań doty-
czących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, 
radu Ra-226 i toru-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
[2].  Kontrola naturalnej promieniotwórczości nowo dokumentowanych złóż 
surowców budowlanych jest zalecana przez Poradnik ITB z 2010 [3], nieza-
leżnie od kontroli prowadzonej w czasie ich eksploatacji. 



8

Celem prac prowadzonych w ramach Zadania nr 2.: „Diagnoza regional-
na zasobów surowców skalnych oraz obszarów perspektywicznych z zasto-
sowaniem nowoczesnych metod i  środków „ projektu ” Strategie i Scena-
riusze Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania Złóż Surowców 
Skalnych” było   wprowadzenie technik terenowych prac radiometrycznych   
do badań  związanych z określeniem stężenia naturalnych pierwiastków pro-
mieniotwórczych w złożach surowców i materiałach budowlanych. Dotych-
czasowe podejście do tego zagadnienia wymagało pobierania licznych prób, 
przesyłanych następnie do wyspecjalizowanych laboratoriów. Procedura ta 
nie uwzględniała rozwoju polowych metod, radiometrycznych, co prowadziło 
do wzrostu kosztów wymaganych przepisami badań, a jednocześnie nie za-
pewnia to możliwości ciągłego monitoringu, niezwykle istotnego w związku 
z występującą naturalną zmiennością stężenia pierwiastków w litosferze. 

Prezentowane w tym opracowaniu wyniki były w miarę uzyskiwania częś-
ciowo publikowane i prezentowane na konferencjach krajowych i między-
narodowych [4-9].  Część pomiarów wykonanych w odsłonięciach bazaltów  
i łupków kwarcowo-skaleniowych została zebrana przez studentów i wyko-
rzystana w ich pracach magisterskich wykonywanych pod opieką A. T. Sole-
ckiego. 

Obecne opracowanie stanowi najbardziej kompletne zestawienie danych 
uzyskanych w trakcie prac. W przypadku wykorzystania ich do uzasadnienia 
zmian legislacyjnych mogą one doprowadzić do  znaczącej  redukcji kosztów 
ponoszonych przez producentów materiałów budowlanych, przy jednoczes-
nym wzroście pewności spełniania wymaganych norm przez wszystkie partie 
surowca/produktu.

1.2. Uwarunkowania naturalne
Promieniotwórczość naturalna związana jest z emisją promieniowania joni-

zującego przez jądra atomów [10]. Jądra te są zbudowane z protonów (cząstek 
dodatnich) i neutronów (obojętnych elektrycznie). Obie te cząstki mają zbliżo-
ną masę rzędu 1,67×10-27 kg.  Neutron może być traktowany jako połączenie 
protonu z elektronem. To, że jego masa jest prawie równa masie protonu wy-
nika z faktu, że  elektronu ma masę 9,11×10-31kg, czyli 10 000 razy mniejszą 
niż proton. Liczba protonów w jądrze (Z), zwana liczbą atomową, decyduje o 
wielkości ładunku jądra, a zatem o ilości krążących wokół niego elektronów, a 
co za tym idzie o własnościach chemicznych atomu. Poszczególne pierwiastki 
występujące w przyrodzie różnią się od siebie liczbą atomową, poczynając od 
wodoru o liczbie atomowej 1 do uranu o liczbie atomowej 92. Suma protonów 
i neutronów w jądrze zwana jest liczbą masową (A). Atomy, których jądra 
mają taką samą liczbę atomową, a różniące się jedynie liczbą masową nazy-
wamy izotopami danego pierwiastka. Izotopy nie różnią się właściwościami 
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chemicznymi, gdyż mają taką samą liczbę elektronów krążących wokół jądra. 
Różnią się jednak nieco właściwościami fizycznymi wynikającymi z różnicy 
masy. Standardowym sposobem opisu izotopów jest podawanie przy symbolu 
pierwiastka w indeksie górnym liczby masowej, niekiedy w indeksie dolnym 
podaje się liczbę atomową, ale nie jest to konieczne, ponieważ sam symbol 
pierwiastka jednoznacznie informuje nas o jego liczbie atomowej.

Przykładowo w przypadku wodoru jego izotopy opisywane są w sposób 
następujący:

 1H- prot -  w jądrze ma tylko proton, 
2H- deuter -  w jądrze ma proton i neutron,  
3H-  tryt -  w jądrze ma proton i dwa neutrony.
Niektóre jądra atomowe są niestabilne i ulegają rozpadowi. Zjawisku temu 

może towarzyszyć emisja promieniowania jonizującego. Nietrwałe jądra ato-
mów ulegające rozpadowi promieniotwórczemu nazywamy radionuklidami.  
W przypadku niektórych pierwiastków takich jak np. uran wszystkie izotopy 
są radionuklidami. W przypadku części pierwiastków istnieją zarówno izoto-
py stabilne jak i niestabline radionuklidy ulegające rozpadowi. Oprócz reakcji 
rozpadu jąder może dochodzić niekiedy do ich syntezy (np. jąder izotopów 
wodoru) lub rozszczepienia (np. jąder izotopów uranu).  Tempo rozpadu pro-
mieniotwórczego dla każdego radionuklidu jest stałe i określone jest przez 
stałą rozpadu λ lambda w sposób opisany poniższym wzorem:

gdzie: λ - stała rozpadu charakterystyczna dla danego radionuklidu,  
t – czas trwania rozpadu,, N0 – początkowa liczba atomów, Nt – liczba atomów 
pozostałych po upływie czasu t, e – podstawa logarytmu naturalnego. 

Bardziej obrazowym parametrem opisującym rozpad promieniotwórczy 
jest czas  połowicznego rozpadu T 0,5 oznaczający okres czasu jaki jest po-
trzebny aby pozostała połowa z pierwotnej liczby atomów danego radionu-
klidu.

T 0,5 = ln2/λ

W przypadku rozpadu promieniotwórczego może niekiedy dochodzić do 
powstania radionuklidów, które ulegają dalszemu rozpadowi. W ten sposób 
powstają szeregi rozpadu promieniotwórczego. Przykładem takich szeregów 
są szereg uranowo-radowy, uranowo- aktynowy i szereg torowy. Szeregi te 
rozpoczynają się od  radionuklidów o okresach połowicznego rozpadu na tyle 
długich, że mogły one przetrwać od momentu powstania naszej planety. Są to 
uran 238U, uran 235U oraz tor 232Th. 
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Rozpad promieniotwórczy może zachodzić w zróżnicowany sposób. Roz-
pad promieniotwórczy typu alfa α wiąże się z emisją cząstek alfa (jąder helu 
4He )  zbudowanych z dwóch protonów i dwóch neutronów. Rezultatem tego 
rozpadu  jest zmniejszenie liczby atomowej rozpadającego się jądra o 2, a 
liczby masowej o 4.   

Promieniowanie alfa jest strumieniem dodatnio naładowanych cząstek 
alfa. Poruszają się one z prędkością rzędu 107 km/s, a ich początkowa energia, 
odmienna dla różnych radionuklidów jest rzędu kilku MeV. Z racji swoich 
rozmiarów są one szybko wyhamowywane i ich zasięg w powietrzu jest rzędu 
kilku centymetrów.

Rozpad promieniotwórczy typu beta - (β-) wiąże się emisją elektronów. 
Rezultatem tego rozpadu  jest zwiększenie się liczby atomowej rozpadającego 
się jądra o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian..  Niekiedy dochodzi do 
rozpadu typu beta + (β+) wiążącego się z emisją pozytronu (cząstki naładowa-
nej dodatnio).

Zupełnie odmiennym typem reakcji jądrowej jest wychwyt elektronu orbi-
talnego przez jądro. Dochodzi wtedy do zmniejszenia liczby atomowej o 1. 

Strumień elektronów emitowany przez jądro radionuklidu w wyniku prze-
mian jądrowych określany jest jako promieniowanie beta. Jego maksymalna 
energia zależy od  rodzaju  radionuklidu, który jest jego źródłem. Prędkość 
początkowa cząstek beta może dochodzić do prędkości światła. Zakres pene-
tracji dla cząstek beta zależy od ich energii początkowej i w przypadku energii   
2 MeV,  wynosi około 8 metrów w powietrzu i 1 cm w wodzie. Rozpędzone 
elektrony promieniowania beta przechodząc przez materię są wyhamowywa-
ne i tracą energię zużywaną na jonizację atomów substancji stałej, część ich 
energii zostaje  wypromieniowana w formie  promieniowania elektromag-
netycznego, analogicznego do promieniowania rentgenowskiego. Pozytony 
przechodzące przez materię łączą się z elektronami, ulegają anihilacji emitu-
jąc dwa kwanty gamma o energii 511 keV każdy.

Nadmiar energii powstały w czasie reakcji jądrowych emitowany jest w 
formie promieniowania gamma (γ). Jest to wysokoenergetyczne  promienio-
wanie elektromagnetyczne o energiach powyżej 0,4 MeV.  Wartość tę przyj-
mowano tradycyjnie za graniczną pomiędzy promieniowaniem rentgenow-
skim i promieniowaniem gamma, chociaż obecnie czynnikiem decydującym 
o nazwie jest geneza promieniowania. 

Promieniowanie elektromagnetyczne powstające w czasie przemian jądro-
wych jest określane jako promieniowanie gamma, nawet gdy jego energia jest 
mniejsza niż 0,4 MeV (np. technet 99m Tc emituje promieniowanie gamma o 
energii 0,14MeV), a promieniowanie powstające w nowoczesnych urządze-
niach rentgenowskich może swoimi energiami znacznie przekraczać wartość 
graniczną 0,4 MeV.
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Promieniowanie gamma jest falą elektromagnetyczną rozchodzącą się z 
prędkością światła o energii (E), częstotliwości (f) i długości fali (λ). Związek 
pomiędzy tymi wielkościami może być opisany wzorem:

E = hf=hc/λ

gdzie h jest stałą Plancka = 6,6261×10-34 Js; f częstotliwością;  c prędkoś-
cią światła; a λ długością fali.

Spośród naturalnych izotopów promieniotwórczych występujących w 
materiałach budowlanych znaczącą rolę odgrywają tylko: izotop potasu 40K 
i izotopy z szeregów rozpadu promieniotwórczego uranu i toru.  W tabeli 1.1 
podano zależności pomiędzy stężeniami tych pierwiastków, stężeniami ak-
tywności związanych z nimi izotopów promieniotwórczych (Bq/kg), a mocą 
dawki (nGy/h) i roczną dawką efektywną mSv/rok. 

Tab. 1.1. Zależności pomiędzy stężeniami K, U, Th, stężeniami aktywności 
związanych z nimi izotopów promieniotwórczych oraz mocą dawki i dawką 
efektywną
Tab. 1.1. Relation between kontent, activity concentration, gamma dose and 
effective dose for K, U, Th
Stężenie Stężenie aktywności 

(Bq/kg)
Moc dawki 
(nGy/h)

Dawka 
efektywna (mSv/rok)

1 %K 313 13,08 0,12
1 ppm U 12,35 5,68 0,05
1 ppm Th 4,06 2,49 0,02

Potas 40K o okresie połowicznego rozpadu 1,250×109  lat jest najbardziej 
intensywnym źródłem promieniowania gamma w skorupie ziemskiej. Sta-
nowi on stałą (0,012%) domieszkę potasu naturalnego, z tego powodu ak-
tywność naturalnego potasu wynosi 31,3 kBq/kg. Średnie stężenie potasu w 
skorupie ziemskiej wynosi 2,6%, średnia aktywność w skorupie ziemskiej   
814 Bq/ kg., co odpowiada  mocy dawki 34 nGy/h i rocznej dawce pochłoniętej 
rzędu 0,3 mSv/rok. Jeszcze wyższe aktywności związane są z granitami (rzę-
du 1565 Bq/kg), w których występują znaczące ilości ortoklazu  (K[AlSi3O8]). 
Potas jest makroelementem   w materii roślinnej, gdzie jego aktywność  sięga 
626 Bq/ kg [11], [12]

Izotopy z szeregów rozpadu uranu 238U i toru 232Th są drugim po pota-
sie najbardziej  znaczącym źródłem naturalnego promieniowania gamma w 
skorupie ziemskiej.  Średnie stężenie uranu w skorupie ziemskiej wynosi  
4,8 ppm,  aktywność  60 Bq/ kg, co odpowiada mocy dawki 27,2  nGy/h i 
rocznej dawce pochłoniętej rzędu 0,24 mSv/rok [12,13]. 
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Izotopy uranu: 238U i 235U dają początek szeregom rozpadów, które kończą 
się stabilnymi izotopami, 206Pb i 207Pb (rys. 1.1, rys 1.2).  Izotop 238U stanowi 
99,27% naturalnego uranu i dlatego w praktyce tylko on i izotopy z jego sze-
regu promieniotwórczego odgrywają istotną rolę w środowisku naturalnym.  
Okres połowicznego rozpadu 238U wynosi 4,46 × 109 lat. Ponieważ nie emitu-
je on promieniowania gamma to  do gamma-spektrometrycznego oznaczania 
zawartości  uranu 238U wykorzystywane są zazwyczaj fotony gamma bizmutu 
214Bi, występującego w szeregu uranowo-radowym po radzie 226Ra i radonie 
222Rn. Wymaga to istnienia równowagi w szeregu rozpadu uranu 238U, wyra-
żającej się tym, że aktywności kolejnych izotopów szeregu takich jak min. rad 
226Ra, radon 222Rn i bizmut 214Bi, są takie same jak aktywność uranu 238U. Tak 
pomierzona zawartość uranu  zazwyczaj oznaczana jest jako tzw. zawartość 
równoważna  (eU). 

Zaistnienie stanu równowagi w obrębie szeregu uranowo-radowego wy-
maga znaczącego okresu czasu, w którym cały system jest zamknięty i nie za-
chodzi ani dostawa ani ucieczka izotopów.  Czasy uzyskiwania 99-cio procen-
towej równowagi pomiędzy poszczególnymi izotopami szeregu rozpadu ura-
nowo-radowego podane są w tab.1.2. Równowaga w tym szeregu może zostać 
zakłócona przez ucieczkę radu 226Ra i radonu 222Rn. Zwłaszcza ten ostatni, bę-
dący gazem szlachetnym, może łatwo ulatniać się z materiałów budowlanych 
i dzięki adsorpcji koncentrować w nowych miejscach, gdzie mogą pozosta-
wać produkty jego rozpadu w tym bizmut 214Bi.  Ucieczka radu 226Ra i radonu 
222Rn może spowodować zaniżenie wartości gamma-spektrometrycznego po-
miaru zawartości uranu opartego na pomiarze fotonów gamma, emitowanych 
przez bizmut 214Bi. Dlatego też w omawianym rozporządzeniu wprowadzono 
wymóg  szczelnego zamknięcia próbki na określony czas, umożliwiający od-
zyskanie równowagi po ewentualnej ucieczce radonu 222Rn. 

Tab. 1.2. Okresy T0,5 połowicznego rozpadu  i czasy T99% osiągnięcia 99% 
równowagi radionuklidów szeregu promieniotwórczego uranu 238U
Tab. 1.2.  Half-life times and  99% equilibrium times of  238U decay series
Izotop T0,5 Jednostka T99% Jednostka
238U 4,468 109 lat
234Th 24,1 dni 160,1 dni
234Pa 1,18 min 7,8 min
234U 2,48 105 lat 1,6 106 lat
230Th 7,52 104 lat 5,0 105 lat
226Ra 1602 lat 1,0 104 lat
222Rn 3,825 dni 25,4 dni
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218Po 3,05 min 20,3 min
214Pb 26,8 min 178,1 min
218At 2 s 13,3 s
214Bi 19,7 min 130,9 min
214Po 1,64 10-4 s 10,9 10-4 s
210Tl 1,32 min 8,8 min
210Pb 22,3 lat 148,2 lat
210Bi 5,02 dni 33,4 dni
210Po 138,3 dni 918,8 dni
206Tl 4,19 min 27,8 min

 
Rad i jego radioaktywne produkty rozpadu (rys. 1.1) są najważniejszy-

mi izotopami szeregu uranowo-radowego z punktu widzenia ochrony radio-
logicznej.  Izotopy występujące w tym szeregu przed radem 226Ra zasadni-
czo nie emitują promieniowania gamma, a nie są zazwyczaj na tyle mobilne, 
aby wniknąć do organizmu i napromieniować go cząstkami alfa. Dopiero rad 
226Ra stosunkowo łatwo migruje w wodzie, co w połączeniu z jego znaczącym 
okresem połowicznego rozpadu może powodować powstanie wód radowych, 
ułatwiających jego dalszą migrację do organizmu człowieka. Radon 222Rn o  
okresie połowicznego rozpadu równym 3,8 dnia jest najbardziej trwałym izo-
topem radonu i może zostać wchłonięty przez organizm na drodze inhalacji. W 
zaleceniu ICRP z roku 1990 [14] podkreśla się, że groźna jest nie tylko dawka 
od samego radonu 222Rn, ale także, a może nawet przede wszystkim, dawka 
pochodząca od jego produktów rozpadu:. izotopów polonu, ołowiu i bizmutu. 
Izotopy te po depozycji na powierzchni nabłonka dróg oddechowych mają 
możliwość oddziaływania poprzez emisję promieniowania nie tylko gamma 
ale także alfa. Należy też pamiętać, że bizmut 214Bi jest najbardziej znaczącym 
emiterem promieniowania gamma w szeregu  uranowo-radowym.  
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Rys. 1.1. Szereg rozpadu 238U
Fig. 1.1. 238U decay series
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Rys. 1.2. Szereg rozpadu 235U
Fig. 1.2. 235U decay series

Bezpośredni pomiar fotonów gamma emitowanych przez  bizmut 214Bi dla 
oceny ryzyka radiologicznego, jest uzasadniony nie tylko łatwością pomiaru, 
ale także  przez fakt, że równowaga pomiędzy radem 226Ra, radonem 222Rn i 
bizmutem 214Bi może być stosunkowo szybko osiągnięta (tab.1.2). 
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W przypadku toru sytuacja jest nieco podobna do uranu. Tor jest radioak-
tywnym metalem o średnim stężeniu w skorupie ziemskiej rzędu 8-12ppm, 
aktywności 32-49 Bq kg-1, co odpowiada  mocy dawki 20 -30nGy/h i rocznej 
dawce pochłoniętej rzędu 0,17- 0,26 mSv/rok.[10]. Najbardziej stabilny izo-
top toru 232Th, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 1,39 × 1010lat, 
daje początek szeregowi torowemu i jest głównym izotopem tego pierwiastka 
(rys.1.3). Okresy połowicznego rozpadu i czasy uzyskiwania 99% równowagi 
w szeregu torowym zestawiono w tabeli 1.3. Większość izotopów tego szere-
gu  to alfa emitery, dlatego też do gamma-spektrometrycznego oszacowania 
zawartości toru wykorzystywane są fotony gamma talu 208Tl.  Jest to o tyle 
uzasadnione, że tal 208Tl szybko osiąga stan równowagi z macierzystym to-
rem 232Th. Tak pomierzona zawartość toru  zazwyczaj oznaczana jest jako 
tzw. zawartość równoważna eTh.  Analogicznie jak w przypadku szeregu ura-
nowo-radowego dla oceny ryzyka radiologicznego mają znaczenie głównie 
izotopy występujące po radzie (228Ra), chociaż migracja radonu 220Rn (toro-
nu) jest niewielka z powodu jego krótkiego okresu połowicznego rozpadu  
(55,6 s), to w przypadku dotarcia do wnętrza organizmu może zostać on na-
świetlony znaczącą dawką promieniowania alfa pochodzącą od potomnych 
izotopów polonu i bizmutu, a także promieniowaniem gamma  talu 208Tl.

Tab. 1.3. Okresy T0,5 połowicznego rozpadu i czasy T99% osiągnięcia 99% 
równowagi radionuklidów szeregu promieniotwórczego toru 232Th
Tab. 1.3. Half-life times and  99% equilibrium times of 232Th  decay series

Izotop T0,5 Jednostka T99% Jednostka
232Th 1,39 1010 lat  
228Ra 5,75 lat 38,2 lat
228Ac 6,13 h 40,7 h
228Th 1,913 lat 12,7 lat
224Ra 3,64 dni 24,2 dni
220Rn 55,6 s 369,4 s
216Po 0,145 s 1,0 s
212Pb 10,64 h 70,7 h
212Bi 60,5 min 402,0 min
212Po 3,04 10-7 s 20,2 10-7 s
208Tl 3,1 min 20,6 min
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Rys. 1.3. Szereg rozpadu 232Th
Fig. 1.3. 232Th decay series
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Zawartość potasu, uranu i toru oraz związanych z nimi naturalnych izo-
topów promieniotwórczych  w surowcach skalnych jest zmienna. W skałach 
magmowych  zaznacza się tendencja do ich współwystępowania.  Wynika to 
z faktu, że pierwiastki te należą do grupy pierwiastków litofilnych, o dużych 
promieniach jonowych (Large Ion Lithophile- LIL), zwanej niekiedy grupą 
pierwiastków niekompatybilnych lub niedopasowanych obejmującej: K, Rb, 
Cs, Sr, Ba, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U oraz pierwiastki ziem rzadkich (REE).  Pier-
wiastki te są  „niedopasowane” do  struktur krystalicznych minerałów po-
wstających ze stopu magmowego i w rezultacie większość z nich pozostaje w 
resztkowym stopie magmowym, skąd trafia do  pegmatytów, żył aplitowych 
i  hydrotermalnych [15].  

 Pierwotne magmy pochodzenia płaszczowego zazwyczaj zawierają nie-
wiele uranu, a jego zawartość może ulec zwiększeniu tylko dzięki jego nie-
kompatybilności na drodze frakcjonowania. Frakcjonowanie to może rozpo-
cząć się już w momencie powstawania magmy, jeżeli jest ona produktem tylko 
częściowego stopienia (partial melting) skał w obrębie ogniska magmowego. 
Kontynuowane jest ono później w miarę postępu krystalizacji stopu magmo-
wego, gdy uran przechodzi do późnych dyferencjatów stopu magmowego.

Współwystępują z nimi często tor i potas, a zjawisko to szczególnie silnie 
widoczne jest w przypadku sjenitów alkalicznych. Masywy kwaśnych skał 
magmowych wykazują zazwyczaj znacznie większe zawartości tych pier-
wiastków niż skały obojętne czy zasadowe. Często pierwiastki te są rozpro-
szone stosunkowo równomiernie, ale zdarzają się strefy silnie wzbogacone 
związane z krążeniem wód hydrotermalnych, dotyczy to zwłaszcza uranu i 
potasu.   Wąskie strefy wzbogacenia związane są z żyłami hydrotermalnymi, 
występującymi zarówno w skałach magmowych jak i metamorficznych. Stre-
fy  kontaktowe  intruzji kwaśnych skał magmowych, a także strefy tektonicz-
ne mogą być również miejscem koncentracji minerałów uranu. 

W trakcie wietrzenia, transportu i sedymentacji może dochodzić do selek-
tywnej koncentracji tych pierwiastków: uranu w fosforytach i czarnych łup-
kach, toru w rezyduach zwietrzelinowych i piaskach monacytowych, potasu 
w ewaporatach. 

Rozkładowi materii organicznej towarzyszy  powstanie warunków reduk-
cyjnych, sprzyjających wiązaniu uranu nie tylko na drodze sorpcji przez ma-
terie organiczną, ale także przez wytrącanie w formie zredukowanej Według 
Kochenova i Baturina w sapropelowym osadzie Morza Czarnego zawartość 
uranu może wynosi do 13 ppm [16]. Chociaż zawartość uranu w czarnych łup-
kach pochodzenia morskiego zazwyczaj nie przekracza kilkudziesięciu ppm, 
to w sprzyjających okolicznościach, w wyniku przemian diagenetycznych, 
może ona dochodzić do setek ppm.
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Jeszcze bardziej efektywnym sposobem koncentrowania uranu z wody 
morskiej jest wiązanie go strukturze apatytu. Hydroksyapatyt, będący jednym 
z głównych składników szkieletu wielu organizmów żywych, jest podstawo-
wym   minerałem złóż fosforytów. Zawartość uranu w osadowych fosforytach 
pochodzenia morskiego może sięgać kilkuset ppm.

Te wtórne nagromadzenia charakteryzują się niekiedy silną zmiennością 
przestrzenną, jak np. w przypadku mineralizacji uranowej typu „roll front” 
powstającej na granicy wąskich, choć rozciągniętych niekiedy na dziesiątki 
kilometrów kontaktów  stref utlenienia i redukcji. 

1.3. Podstawowe terminy
Podstawowymi wielkościami stosowanymi do opisania promieniotwór-

czości materiałów i zagrożeń radiologicznych są:
Aktywność (promieniotwórcza) właściwa materiału – ilość rozpadów 

promieniotwórczych jąder atomowych zachodzących w ciągu sekundy w 
jednostce masy (substancje stałe) lub objętości (płyny i gazy). Wyrażona w 
Bq/kg, Bq/dm3, Bq/m3,  gdzie 1 Bq oznacza jeden rozpad promieniotwórczy 
na sekundę.

Dawka pochłonięta - energia promieniowania jonizującego pochłonięta 
przez jednostkową masę materii, wyrażona w jest grejach (1Gy=1J/kg). Jed-
nostką mocy dawki pochłoniętej jest grej/godzinę. Ze względu na niewielki 
zakres wartości najczęściej stosowany z przedrostkiem nano (nGy/h [17, 18].

Dawka równoważna [17], równoważnik dawki [18] – jest to dawka po-
chłonięta w tkance lub narządzie, która obliczana jest z uwzględnieniem ro-
dzaju i energii promieniowania. Uwzględnienie rodzaju promieniowania po-
lega na przemnożeniu wartości dawki pochłoniętej wyrażonej w grejach przez 
współczynnik, który dla promieniowania gamma wynosi 1, a dla promienio-
wania alfa równy jest 20 [10]). Jednostką dawki równoważnej jest sivert (Sv), 
w przypadku dawki rocznej dla przeciętnego mieszkańca, ze względu na nie-
wielki zakres wartości, najczęściej stosowany z przedrostkiem mili (mSv). 
Jednostką mocy dawki równoważnej jest sivert/godzinę ze względu na nie-
wielki zakres wartości najczęściej stosowany z przedrostkiem mikro (μSv/h). 

1.4. Istniejący stan prawny w Polsce
Systematyczne badania zawartości naturalnych pierwiastków promienio-

twórczych w  surowcach i materiałach budowlanych są prowadzone w Polsce 
od 1980 roku, czyli od momentu opracowania przez Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej, we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej, 
jednolitej metody pomiarów radioaktywności naturalnej. Szkolenia pracowni-
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ków powstających laboratoriów prowadzi Zakład Dozymetrii CLOR, a rezul-
taty badań gromadzone są od roku 1985 w ogólnopolskiej bazie danych.

Metodyka badań zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwór-
czych w surowcach i materiałach budowlanych oraz zagrożenia radonowego 
w budynkach została określona przez szereg instrukcji i rozporządzeń wymie-
nionych w tabeli 1.4.

Poradnik ITB z 2010 [3] zawiera  najbardziej aktualny przegląd informa-
cji związanych z rozwojem polskiej metodyki badani radioaktywności mate-
riałów budowlanych.  Autorzy podkreślają, że polskie wzory do obliczania 
wskaźników f1 i f2 zostały opracowane  w oparciu o  stan wiedzy z lat siedem-
dziesiątych XX wieku, którego podsumowanie można znaleźć w publikacji 
zespołu Biernackiej i innych z roku 1982 [fide 3]. Wzory przyjęte w rozpo-
rządzeniu RM z dnia 2 stycznia 2007 opierają się na założeniu leżącym u 
podstaw rozporządzenia  RM z dnia 18 stycznia 2005 [19] w sprawie dawek 
granicznych. W rozporządzeniu RM  z dnia 18 stycznia 2005 stwierdza się, 
że  nie można dopuszczać do przekroczenia wartości 1 mSv dawki granicznej 
wyrażonej jako nadwyżka rocznej dawki efektywnej (skutecznej) w stosunku 
do tła naturalnego terenu. 

Zgodnie z poradnikiem ITB  z roku 2010 [3] jednym ze sposobów uzy-
skania wartości porównawczych jest  wyliczenie rocznej dawki efektywnej  
dla osoby przebywającej  7000 godzin rocznie w pomieszczeniu modelowym  
o rozmiarach 4,0×5,0×2,8, grubości ścian i stropów 0,2 m i gęstości materiału 
ścian i osłon 2350 kg/m3, na zewnątrz którego moc dawki promieniowania 
gamma wynosi 70 nGy/h. Wyliczenie poziomu odniesienia dawki efektyw-
nej lub wskaźnika f1 może zostać dokonane dla pomieszczenia modelowego 
o klarkowych stężeniach aktywności potasu 40K i radionuklidów z szeregu 
uranowo-radoweg i torowego. Wartości klarkowe przyjęte w poradniku ITB z 
roku 2010 [3] wynoszą:

SK =370 Bq/kg, SRa =  26 Bq/kg, STh =26 Bq/kg.
 W przypadku braku wiarygodnego ustalenia wielkości rocznej dawki 

efektywnej (skutecznej) przyjmuje się jej  wartość na poziomie 2,4 mSv.  
Poradnik ITB z roku 2010 [3]  prezentuje nie tylko uwarunkowania po-

wstania instrumentów prawnych, ale w swojej części analitycznej wybiega  
poza aktualne ramy prawne i wskazuje na konieczność ich modyfikacji.
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Tab. 1.4.  Rozporządzenia  i instrukcje regulujące metodykę i zakres ba-
dań zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w surowcach  
i materiałów budowlanych

ROK 
WYDANIA

INSTRUKCJA LUB ROZPORZĄDZENIE

1980 ITB nr 234 pt. „ Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej 
surowców i materiałów budowlanych”.

1995 Instrukcja ITB nr 234/95p Wytyczne badania promieniotwórczości 
naturalnej surowców i materiałów budowlanych” rozszerzona o 
SWW-GUS oraz stopień kontroli wyrobów.

1998 Instrukcja ITB nr 352/98 Metody i warunki wykonywania pomi-
arów stężenia radonu w powietrzu w pomieszczeniach budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2002 Rozporządzenie RM z dnia 3.12.2002 r. „w sprawie wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych 
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznac-
zonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpa-
dach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli 
zawartości tych izotopów”.

2003 Instrukcja ITB nr 234/2003, tytuł „Badania promieniotwórczości 
naturalnej surowców i materiałów budowlanych”.

2007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.01.2007 r. „w sprawie 
wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promien-
iotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach 
i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na po-
byt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych 
stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izo-
topów”.

2010 Badanie promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych. 
ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 455

Obowiązującym i najbardziej aktualnym aktem prawnym jest Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [2].

W rozporządzeniu tym w  §2.1.stwierdza się, że: „zawartość naturalnych 
izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru-228 w surow-
cach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 
lub inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie ustala się za pomocą:

1) wskaźnika aktywności f1, który określa zawartość naturalnych izotopów 
promieniotwórczych, oraz 

2) wskaźnika aktywności f2, który określa zawartość radu Ra-226”. 



22

Wskaźniki te zdefiniowane są wzorami:

gdzie SK, SRa, STh  oznaczają odpowiednio aktywności (promieniotwórcze) 
właściwe izotopów: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th badanego materiału 
wyrażone w Bq/kg.

Zgodnie z §3 ”Wartości wskaźników aktywności f1 i f2 nie mogą przekra-
czać o więcej niż 20% wartości: 

f1=1 i f2=200 Bq/kg w odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych 
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza ży-
wego; 

2) f1=2 i f2=400 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowa-
nych w obiektach budowlanych naziemnych wznoszonych na terenach zabu-
dowanych lub przeznaczonych do zabudowy w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego oraz do niwelacji takich terenów; 

3) f1=3,5 i f2=1000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych wyko-
rzystywanych w częściach naziemnych obiektów budowlanych niewymienio-
nych w pkt. 2 oraz do niwelacji terenów niewymienionych w pkt.2; 

4) f1=7 i f2=2000 Bq/kg w odniesieniu do odpadów przemysłowych stoso-
wanych w częściach podziemnych obiektów budowlanych, o których mowa w 
pkt.3, oraz w budowlach podziemnych, w tym tunelach kolejowych i drogo-
wych, z wyłączeniem odpadów przemysłowych wykorzystywanych w podziem-
nych wyrobiskach górniczych.”

Niezwykle istotny jest §4 w którym stwierdza się, że: „Przy stosowaniu 
odpadów przemysłowych do niwelacji terenów, o których mowa w §3 pkt 2 i 3, 
oraz do budowy dróg, obiektów sportowych i rekreacyjnych zapewnia się przy 
zachowaniu wymaganych wartości wskaźników f1 i f2, obniżenie mocy dawki 
pochłoniętej na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, drogi lub obiektu do 
wartości nieprzekraczającej 0,3 mikrogreja na godzinę (μGy/h), w szczegól-
ności przez położenie dodatkowej warstwy innego materiału”.

Rozporządzenie to określa również metodykę badań prób surowców ma-
teriałów budowlanych.  Zgodnie z §5 wyżej wymienionego rozporządzenia 
„ Kontrolę zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-
40, radu Ra-226 i toru-Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w 
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza  żywego, a także 
odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, prowadzą labora-
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toria posiadające akredytację w zakresie prowadzenia takiej kontroli, a także 
laboratoria, które:

1) posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, obejmu-
jący:

ogólny opis stosowanej metodyki badań, 
dokumentację aparatury pomiarowej i wyposażenia technicznego, 
instrukcję pobierania i przygotowywania próbek, 
instrukcję obsługi spektrometru, 
instrukcję wykonywania pomiarów, w tym pomiarów weryfikujących pra-

widłowość działania aparatury pomiarowej, 
sposób ewidencji wyników pomiarów, 
wzory raportów (sprawozdań) z badań kontrolnych oraz ewidencję wyni-

ków tych badań, 
wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników;
2 ) są wyposażone: 
w urządzenia do przygotowania (rozdrabniania,suszenia, przesiewania i 

ważenia) próbek, 
w spektrometr promieniowania gamma z detektorem scyntylacyjnym lub 

półprzewodnikowym, umożliwiającym pomiar zawartości naturalnych izoto-
pów promieniotwórczych w próbkach, 

w domek osłonny umożliwiający umieszczenie w nim detektora i naczynia 
pomiarowego z mierzoną próbką, 

we wzorcowe źródła do kalibracji energetycznej i kontroli pracy spektro-
metru, 

we wzorce odniesienia zawierające naturalne izotopy promieniotwórcze, 
służące do kalibracji spektrometru;

3) posiadają warunki lokalowe i środowiskowe niezbędne do stosowania, 
zgodnie z instrukcjami obsługi, aparatury pomiarowej i urządzeń technicz-
nych służących do prowadzenia badań; 

4) uczestniczą, na koszt własny, nie rzadziej niż raz na trzy lata, w między-
laboratoryjnych pomiarach porównawczych, organizowanych przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki”.

W kolejnym §6 wyżej wymienionego rozporządzenia opisano bardzo lako-
nicznie sposób pobierania prób ograniczając się do stwierdzenia §6.1 „Pobie-
ranie próbek w celu dokonania kontroli, o której mowa w §5, przeprowadza 
się z częstotliwością uzależnioną od procesu technologicznego w sposób za-
pewniający reprezentatywność tych próbek”. 

Kolejne pozycje §6.2-6 szczegółowo opisują sposób wykonania i inter-
pretacji pomiarów laboratoryjnych. W §6.2 stwierdza się, że „Kontrolowany 
surowiec, materiał lub odpad przed umieszczeniem w naczyniu pomiarowym, 
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wysusza się do suchej masy i rozdrabnia do wymiaru ziaren poniżej 2 mm. 
W §6.3 stwierdza się że: „Jeżeli oznaczanie zawartości radu Ra-226 w prób-
ce odbywa się przez pomiar promieniowania produktów jego rozpadu, przed 
rozpoczęciem pomiaru naczynie pomiarowe z próbką utrzymuje się szczelnie 
zamknięte przez okres nie krótszy niż:

1) 5 dni, jeżeli kontrolowany surowiec, materiał lub odpad jest pochodze-
nia naturalnego i nie był poddawany procesowi przeróbki lub podlegał skła-
dowaniu przez okres co najmniej 30 dni, albo 

2) 14 dni, jeżeli kontrolowany surowiec, materiał lub odpad był poddany 
procesowi przeróbki”. 

W §6.4 stwierdza się, że „Skład mineralny i poziom zawartości natural-
nych izotopów promieniotwórczych we wzorcach odniesienia używanych do 
kalibracji pomiarów odpowiada kontrolowanym surowcom, materiałom lub 
odpadom”.  

W §6.5 stwierdza się, że „Przy interpretacji wyników pomiarów uwzględ-
nia się: 

1) tło promieniowania niepochodzącego od mierzonej próbki; 
2) wpływ promieniowania obecnych w próbce izotopów innych niż mie-

rzone;
3) efekt samoabsorpcji promieniowania w próbce”. W §6.5 stwierdza się 

że: „Całkowita niepewność określenia wartości wskaźników aktywności f1 i f2, 
przy poziomie ufności 0,95, nie może przekraczać 20% ich wartości, jeżeli są 
one nie mniejsze niż 0,8 wartości tych wskaźników podanych w  §3”.

1.5. Zagraniczne rozwiązania prawne i rekomendacje organizacji 
międzynarodowych a rozwiązania polskie
W szeregu krajów przyjęto zbliżone rozwiązania prawne oparte zazwyczaj 

na wytycznych organizacji międzynarodowych. Rozwiązania te dotyczą daw-
ki promieniowania zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wchłoniętych przez 
organizm. 

1.5.1.  Dawka równoważna zewnętrzna
W przypadku osób nie związanych zawodowo z podwyższoną ekspozy-

cją na promieniowanie powszechnie przyjmowane są limity promieniowania 
oparte na założeniu, że dodatkowa (w stosunku do tła naturalnego) roczna 
dawka równoważna, pochodząca od źródeł zewnętrznych, nie powinna prze-
kraczać wartości od 0,8 mSv do 2 mSv w zależności od kraju [3]. Komisja Eu-
ropejska [20] zaleca, aby dodatkowa roczna dawka promieniowania ze źródeł 
zewnętrznych zawierała się w granicach od 0,3 mSv do 1 mSv. Zalecenia te 
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stały się podstawą określenia dopuszczalnych zawartości naturalnych izoto-
pów promieniotwórczych w materiałach budowlanych.

Dopuszczalna zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w 
materiałach budowlanych opisywana jest przy pomocy wskaźnika aktywno-
ści promieniotwórczej materiałów budowlanych [2, 21,22,23]. Wskaźnik ten 
może zostać opisany ogólnym wzorem:

I = A1CRa +A2CTh+A3CK
          (1)

gdzie:
A1, A2 i A3 to współczynniki przypisane składowym opisującym udział 

promieniowania emitowanego przez izotopy promieniotwórcze z szeregu ura-
nowo-radowego, torowego i potas 40K. W różnych krajach przyjęte są różne 
wartości tych współczynników.  Przykładowe wartości podano w tabeli 1.5.

C Ra, CTh i CK  to aktywności (promieniotwórcze) właściwe izotopów: po-
tasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th badanego materiału wyrażone w Bq/kg.
  

Tab. 1.5. Współczynniki A1, A2, A3 stosowane w różnych państwach (kg/Bq)
Tab. 1.5. A1, A2, A3 coefficients used in different countries (kg/Bq)
Państwo A1 A2 A3

ROSJA 1/370 1/260 1/4810
W NIEMCY
[14] 1,5 mSv 1/370 1/260 1/4810 

POLSKA 1/370 1/233 1/3700
SZWECJA 1/999 1/703 1/9990
CHINY 1/350 1/260 1/4000
AUSTRIA 1/740 (1+0,1ESD) 1/520 1/9620
KOMISJA EUROPEJSKA 1999 1/300 1/200 1/3000

W większości krajów stosuje się jedną, określoną dla danego kraju gra-
niczną wartość wskaźnika I. Nie bierze się pod uwagę sposobu zastosowania 
i grubości warstwy użytego materiału budowlanego. Bardziej racjonalne sta-
nowisko prezentowane jest w zaleceniach Komisji Europejskiej [20] gdzie 
stwierdza się, że przy wyznaczaniu dopuszczalnej wartości granicznej wskaź-
nika aktywności promieniotwórczej powinno się brać pod uwagę to, czy dany 
materiał budowlany jest podstawowym budulcem wypełniającym ścianę, czy 
jedynie elementem dekoracyjnym o niewielkiej miąższości. W przypadku ma-
teriałów użytych w dużych ilościach wskaźnik I powinien być nie większy od 
1, w przypadku materiałów stosowanych w formie cienkich okładzin wskaź-
nik ten nie powinien przekraczać 6 [20]. 
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W jeszcze bardziej zaawansowany, choć nieco skomplikowany sposób, 
problem ten został rozwiązany na Tajwanie [22], gdzie  bierze się pod uwagę 
sumę ważoną, wyliczoną jako udział warstw materiałów o różnej grubości i 
zawartości izotopów promieniotwórczych.

Rozsądnym krokiem w podobnym kierunku wydaje się być powoływany 
uprzednio §4 polskiego rozporządzenia RM  [2], w którym stwierdza się że: 
„Przy stosowaniu odpadów przemysłowych do niwelacji terenów, o których 
mowa w §3 pkt 2 i 3, oraz do budowy dróg, obiektów sportowych i rekrea-
cyjnych zapewnia się przy zachowaniu wymaganych wartości wskaźników f1 
i f2, obniżenie mocy dawki pochłoniętej na wysokości 1 m nad powierzchnią 
terenu, drogi lub obiektu do wartości nieprzekraczającej 0,3 mikrogreja na 
godzinę (μGy/h), w szczególności przez położenie dodatkowej warstwy innego 
materiału.” 

Szkoda, że dotyczy on tylko jednego specyficznego zastosowania odpadów 
przemysłowych do niwelacji terenu. O tym, że problem ten został dostrzeżony 
przez   Państwową Agencję Atomistyki świadczy stanowisko zawarte w Biu-
letynie PAA (2008) [24],   zgodne z uprzednio cytowanym stanowiskiem Ko-
misji Europejskiej [20], dopuszczającym stosowanie cienkich warstw okła-
dzinowych o wyższej wartości wskaźnika aktywności I. 

Autorzy  poradnika ITB z roku 2010 [3] podzielają ten punkt widzenia i 
podkreślają  brak instrumentów prawnych, które mogłyby pozwolić na jego 
uwzględnienie.  

Należy podkreślić, że zgodnie z opinią Komisji Europejskiej [20] wyzna-
czanie wskaźnika aktywności promieniotwórczej materiałów budowlanych 
powinno być traktowane jedynie jako narzędzie pomocnicze, które nie może 
jednoznacznie wykluczać materiałów budowlanych z użycia. Przy określa-
niu przydatności materiałów budowlanych powinno się brać pod uwagę to, 
jaką dodatkową dawkę promieniowania dostarczałoby ich użycie. Materia-
ły budowlane, których użycie generuje dodatkową dawkę promieniowania 
poniżej 0,3 mSv a-1 nie powinny być obejmowane żadnymi ograniczeniami 
w zastosowaniu. Świadczy to o zrozumieniu nadrzędności obserwowanej na 
powierzchni materiału mocy dawki nad informacjami o aktywności radionu-
klidów w jego wnętrzu.

1.5.2. Dawka równoważna wewnętrzna
Należy pamiętać, że w przypadku materiałów budowlanych niezależnie od 

dawki zewnętrznej, związanej z promieniowaniem gamma, istniej zagrożenie 
związane z dawką równoważną pochodzącą od wewnętrznego napromienio-
wania przez uwalniany do atmosfery radon i jego pochodne. Ze względu na 
ograniczoną dyfuzję radonu w materiale o niskiej porowatości, uwalnianie to 
dotyczy zazwyczaj powierzchniowej warstwy materiału budowlanego. 
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Dawka ta, zgodnie z zaleceniami ICRP [14], nie powinna być większa od 
20 mSv a-1, a w nowo wybudowanych budynkach większa od 10 mSv a-1.  
Zgodnie z tym dokumentem odpowiada to stężeniom aktywności radonu w 
powietrzu 400, a w przypadku nowo wybudowanych budynków  200 Bq m-3.

Skala ekshalacji radonu z materiałów budowlanych zależy od stężenia ak-
tywności radu w materiale budowlanym i efektywności migracji radonu do 
atmosfery pomieszczeń. Efektywność ta opisywana współczynnikiem ema-
nacji (do przestrzeni porowych) i ekshalacji (do atmosfery pomieszczenia) 
jest silnie zróżnicowana w zależności od porowatości materiału i sposobu wy-
stępowania radu 226Ra.  Mimo tego w omawianym uprzednio rozporządzeniu 
RM jedynym parametrem branym pod uwagę jest f2, -wskaźnik aktywności 
226Ra w materiale budowlanym.  

W zaleceniu Komisji Europejskiej  z roku 1999 [20] brak odpowiedni-
ka polskiego wskaźnika f2, jest tylko określenie dopuszczalnego stężenia ak-
tywności radonu w powietrzu wewnątrz budynku. Wynika to z założenia, że 
spełnienie warunku niskiej mocy promieniowania gamma leżącego u podstaw 
polskiego wskaźnika f1, niejako automatycznie zapewnia wystarczająco niski 
poziom radonu w powietrzu, a co za tym idzie skutecznie ogranicza równo-
ważną dawkę wewnętrzną.

Trzeba zaznaczyć, że dla granicznej wartości wskaźnika f2 = 200  wartość 
wskaźnika aktywności f1 wynikająca z samej obecności 226Ra będzie równa 
0,67, co zbliżone jest do jego wartości granicznej (f1 =1  ). Zazwyczaj 40K  oraz 
izotopy z szeregu 232Th  współwystępują z 226Ra, co wpływa na podniesienie 
wartości wskaźnika aktywności f1. Bardzo mało prawdopodobna jest sytua-
cja kiedy rad 226Ra byłby jedynym izotopem promieniotwórczym w materiale 
budowlanych.  Dlatego też, jeżeli wartość wskaźnika aktywności f1 (będące-
go sumą ważoną aktywności radu 226Ra, toru 232Th oraz potasu 40K) będzie 
poniżej granicznej wartości 1, to mało prawdopodobne jest to, że aktywność 
samego radu 226Ra będzie wyższa od 200 Bq kg-1 (granicznej wartości wskaź-
nika aktywności f2).

Gdy wartość wskaźnika f1 jest większa od 0,67 a mniejsza od 1, to wartość 
wskaźnika f2 może przekraczać graniczną wartość 200, ale jest to przekrocze-
nie niewielkie, gdyż z samej definicji wartość wskaźnika f2 może być w takim 
razie większa, równa co najwyżej 300, przy zupełnym braku radionuklidów z 
szeregu rozpadu toru 232 Th i potasu 40K.



28

Podziękowania 
Badania były finansowane przez Europejski Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 
- Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1 - Projekty 
Rozwojowe Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wy-
korzystania złóż surowców skalnych.
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2. Posumowanie prac pomiarowych 
(A. T. Solecki)

Prace pomiarowe obejmowały wykonanie pomiarów gamma spektrome-
trycznych i pomiarów mocy dawki promieniowania gamma. Pomiary tereno-
we w pierwszym etapie prowadzono na  terenie wybranych kopalń surowców 
skalnych, gdzie jednocześnie pobierano próby pokruszonego, uśrednionego 
materiału w celu wykonania analiz porównawczych w atestowanym laboratorium.  

Po tym  pierwszym etapie wykonano porównanie wyników pomiarów tere-
nowych z  wynikami analiz laboratoryjnych w celu stwierdzenia czy używany 
przenośny sprzęt gamma spektrometryczny dostarcza wiarygodnych danych 
do oceny aktywności K, eU, eTh oraz wskaźnika f1.

Po pozytywnym zakończeniu tych prac, kiedy stwierdzono, że używany 
przenośny sprzęt gamma spektrometryczny dostarcza wiarygodnych danych 
do oceny aktywności K, eU, eTh oraz wskaźnika f1, możliwe stało się zbada-
nie dwóch kolejnych zagadnień:

- wpływu grubości warstwy materiału na obserwowaną na jej powierzchni 
wartość aktywności K, eU, eTh oraz wskaźnika f1,

 - porównanie wartości wskaźnika f1  z mocą dawki promieniowania gam-
ma, mierzoną przy pomocy taniego radiometru EKO-D w oparciu o znaczną 
liczby pomiarów (1276) wykonanych w różnych kopalniach.

Uzyskana znaczna ilość wyników dla kopalń różnych rodzajów surowców 
skalnych uzupełniona dodatkowo o pomiary wykonane na wychodniach róż-
nych rodzajów skał o potencjalnym zastosowaniu w budownictwie pozwoliła 
również na przeanalizowanie zależności pomiędzy wskaźnikami f1 i f2, wyli-
czonej na podstawie 1371 pomiarów gamma spektrometrycznych.   

2.1 Porównanie polowych pomiarów gamma spektrometrycznych  
z badaniami laboratoryjnymi
W pierwszym etapie badań przeprowadzono porównanie wyników tereno-

wych pomiarów gamma spektrometrycznych z wynikami badań laboratoryj-
nych w akredytowanym laboratorium. 

2.1.1 Metodyka prac
W kamieniołomach, żwirowniach i piaskowniach, na płaskich powierzch-

niach stoków hałd usypanych z wydobytego materiału wykonywane były  po-
miary gamma spektrometryczne przy pomocy dwóch gamma spektrometrów 
przenośnych RS230 z detektorem BGO, o objętości 103 cm3 i autostabilizacji 
opartej o pik 2615 keV talu 208Tl występującego w środowisku naturalnym. 
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Wydajność detektora BGO o objętości 103 cm3, z powodu wyższej gęsto-
ści jest porównywalna z wydajnością detektora  Nal o objętości 390 cm3. 

Zakres zliczanych i analizowanych automatycznie kwantów obejmował 
przedział od 30 keV do 3000 keV. W trybie Assay Mode wyniki podawane 
były jako: %K, ppm U i Th w oparciu o analizę fotonów gamma zliczanych 
w oknach związanych z pikami 1461 keV (40K), 1765 keV (214Bi) i 2615 keV 
(208Tl). Analiza widma w tego typu przyrządach wykonywana jest w opar-
ciu o procedurę   strippingu (rys.2.1). Obserwowane widmo promieniowania 
gamma (rys. 2.1) jest sumą aktywności potasu oraz radionuklidów z szeregu 
rozpadu uranu 238 U i toru 232Th (K, eU, eTh; rys.2.1). Ponieważ pik 2615 
keV talu 208Tl jest pikiem o najwyższej energii spośród naturalnych emiterów 
promieniowania gamma jego pomiar nie jest zakłócany przez wpływ innych 
naturalnych radionuklidów. Przy założeniu stanu równowagi w obrębie sze-
regu torowego można na podstawie pomierzonej aktywności 208Tl obliczyć 
udział wszystkich radionuklidów tego szeregu (eTh; rys.2.1) i odjąć go od 
obserwowanego sumarycznego (K, eU, eTh) widma promieniowania gamma. 
Uzyskane w ten sposób widmo jest sumą aktywności potasu oraz radionukli-
dów z szeregu rozpadu uranu 238 U (K, eU; rys.2.1). W widmie tym pik 1765 
keV  bizmutu 214Bi jest pikiem o najwyższej energii, nie zakłócanym przez 
pozostałe radionuklidy. Przy założeniu stanu równowagi w obrębie szeregu 
uranu 238 U można na podstawie pomierzonej aktywności 214Bi obliczyć udział 
wszystkich radionuklidów tego szeregu (eU; rys.2.1) i odjąć go od widma 
będącego sumą aktywności potasu i radionuklidów szeregu uranu 238 U (K, 
eU; rys.2.1) widma. Pozostaje widmo, w którym pik potasu 40K jest pikiem 
o najwyższej energii spośród naturalnych emiterów promieniowania gamma  
(K; rys. 2.1), a jego pomiar nie jest zakłócany przez wpływ innych naturalnych 
radionuklidów. Może stać się on podstawą do pomiaru aktywności potasu 40K. 
Należy tu podkreślić, że nawet w przypadku występowania w terenie badań 
znaczących aktywności antropogenicznych  promieniotwórczych izotopów 
cezu 137Cs i 134Cs nie zakłócają one procedury strippingu, ponieważ emitują 
one promieniowanie gamma o energiach 662 i 796 keV [1], znacznie niższych 
od analizowanej części widma.

Z hałd rozdrobnionego materiału na których wykonywano pomiary  pobie-
rano uśrednioną próbę materiału skalnego do analizy zawartości radu, toru i 
potasu w  Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w sposób zgod-
ny ze standardami opisanymi w Rozporządzeniu RM z dnia 2 stycznia 2007 [2].
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Rys. 2.1. Kolejne etapy procedury strippingu
Fig. 2.1. Stages of stripping procedure
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2.1.2. Wyniki
Zestawienie wyników otrzymanych z badań terenowych i laboratoryjnych 

znajduje się w tabeli 2.1. Oprócz zawartości potasu, radu i toru wyrażonej 
jako stężenia aktywności K, eU i eTh (Bq/kg) podano tam wyliczone wartości 
wskaźników aktywności f1, które wahają się w granicach od 0,1 do 1,1. W celu 
porównania wyników pomiarów terenowych i laboratoryjnych sporządzono 
wykresy (rys. 2.2) i obliczono współczynniki korelacji Pearsona (tab. 2.2). 

W przypadku zawartości toru i potasu zaobserwowano bardzo silną kore-
lację – współczynnik korelacji Pearsona = 0,99; w przypadku toru współczyn-
nik regresji prawie równy 1 (1,03). Nieznacznie słabszą korelację – współ-
czynnik korelacji równy 0,978 wyliczono dla uranu. Należy tu zauważyć, że 
linia regresji jest w tym przypadku przesunięta i przecina oś y w miejscu o 
wartości 7,2 Bq kg-1. Przesunięcie to może wynikać z wpływu bizmutu 214Bi 
pochodzącego z atmosferycznego radonu 222Rn na pomiary wykonywane przy 
użyciu spektrometru gamma (por [1]). Wartość 7,2 Bq kg-1, odpowiada stęże-
niu aktywności radonu w atmosferze na poziomie 9,9 Bq m-3.

Tab. 2.1. Porównanie wyników klasycznych analiz wykonanych w CLOR z 
wynikami pomiarów in situ
Tab. 2.1. Comparison of standard CLOR analyzes with in situ measurements

punkt/próba K (Bq kg-1) eU (Bq kg-1) eTh (Bq kg-1) f1 (Bq kg-1)

CLOR in situ CLOR in situ CLOR in situ CLOR i n 
situ

granit St 1043,0 1183,3 55,5 65,9 74,0 91,9 0,9 1,1
granit Sb 928,0 1001,2 34,7 37,3 49,4 52,1 0,7 0,7
granit Mk 851,0 1081,1 37,1 52,4 98,6 98,3 0,9 1,0
żwir D 431,0 479,4 14,3 20,1 19,2 24,8 0,3 0,4
amfibolit P 427,0 453,3 26,1 37,8 17,4 21,9 0,3 0,4
piaskowiec B 426,0 447,5 18,6 23,6 19,8 23,1 0,3 0,3
marmur R 30,7 59,2 3,3 11,9 0,0 3,8 0,0 0,1
piasek  O 11,2 28,2 2,4 11,2 3,8 6,9 0,0 0,1
serpentynit N 4,9 18,2 1,8 10,9 0,0 3,3 0,0 0,1
bazalt BG 198 274,8 26,3 33,4 25,2 34,2 0,28 0,37
żwir M 634 741,4 23,9 27,5 30,8 36,6 0,45 0,52
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Rys. 2.2. Porównanie wyników analiz CLOR z pomiarami in situ
Fig. 5 Comparison of standard CLOR analyzes with in situ measurements

Tab. 2.2. Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy pomiarami in situ  
i laboratoryjnymi
Tab. 2.2. Pearson correlation coefficients of in situ and CLOR results

R2 R
K 0,988 0,994
eU 0,956 0,978
eTh 0,980 0,990
f1 0,994 0,997

  

Bardzo silną korelację (0,997) otrzymano dla współczynnika f1, co po-
twierdza przydatność zastosowania terenowych pomiarów gamma-spektro-
metrycznych w celu określenia bezpieczeństwa radiologicznego materiałów 
budowlanych.
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2.2. Badanie wpływu grubości warstwy materiału skalnego na 
mierzone na jej powierzchni pozorne zawartości K, eU, eTh oraz 
wyliczone na ich podstawie wartości  wskaźnika f1 

2.2.1. Metodyka prac
Wykonano  pomiary gamma-spektrometryczne na zakupionych płytkach 

granitu „yellow tiger” ułożonych w formie kwadratu 1x1m. Jest to rozmiar 
przenośnego poligonu kalibracyjnego stosowanego przez kanadyjską służbę 
geologiczną [3].   Płytki zostały ułożone  na drewnianym pomoście na rzece 
Odrze, aby obniżyć tło promieniowania. Pomiary wykonano na pomoście bez 
płytek oraz dla 10 warstw płytek o stopniowo rosnących grubościach od 1,2 
do 12 cm. 

2.2.2. Wyniki
Wyniki badań wpływu grubości warstwy materiału skalnego, które wy-

konywano na płytkach granitu „yellow tiger”, przedstawiono w tab. 2.3 i na 
wykresach (rys. 2.3). 

Pomiary wykonane na pomości bez płytek można traktować jako wartość 
tła wynikającą z obecności radionuklidów w wodzie Odry i powietrzu atmo-
sferycznym. Dla pomiarów tych przyjęto grubość warstwy materiału skalnego 
równą zeru.  W przypadku aktywności potasu (K, tab. 2.3) wartość tła wynosi 
30,3 Bq/kg, co stanowi zaledwie ok. 3% maksymalnej pomierzonej wartości. 
W przypadku aktywności eU  wartość tła  8,7 Bq kg-1  jest względnie najwyż-
sza i wynosi 26% maksymalnej pomierzonej wartości. Tak wysoka wartość 
tła może wynikać z wpływu bizmutu 214Bi pochodzącego z atmosferycznego 
radonu 222Rn. W przypadku aktywności eTh wartość tła wynosi 3,7 Bq/kg, 
co stanowi 7% maksymalnej pomierzonej wartości.

Analizując wskaźnik f1 wyliczony na podstawie przeprowadzonych po-
miarów gamma-spektrometrycznych można zauważyć, że jego wartość dla 
jednej warstwy płytek granitowych o grubości 1,2 cm stanowiła 38% war-
tości wyniku uzyskanego dla 10 warstw. Taką samą zależność otrzymano w 
przypadku 40K. Największa różnica w pomiarach była widoczna w przypadku 
eTh. Wynik uzyskany dla jednej warstwy płytek o grubości 1,2 cm stanowił 
0,32 % wyniku otrzymanego dla 10 warstw płytek o łącznej grubości 12 cm. 
Najmniejszą różnicę w pomiarach uzyskano w przypadku eU, gdzie wynik 
pomiarów dla jednej warstwy płytek granitowych o grubości 1,2 cm był je-
dynie o około połowę (49%) niższy od tego uzyskanego dla 10 warstw płytek 
o łącznej grubości 12 cm. Wynika to ze stosunkowo wysokiej wartości tła  
(8,7 Bq kg-1). 
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Tab. 2.3. Wpływ grubości warstwy materiału skalnego na mierzone na jej 
powierzchni pozorne zawartości K, eU, eTh oraz wyliczone na ich podstawie 
wartości  wskaźnika f1
Tab. 2.3. Influence of the granite layer thickness uppon apparent  K, eU, eTh 
activities and  f1 values

warstwa (cm) K (Bq/kg) eU (Bq/kg) eTh (Bq/kg) f1

0 30,3 8,7 3,7 0,058
1,2 348,9 16,2 17,0 0,26
2,4 485,4 22,4 26,3 0,37
3,6 637,1 24,2 32,8 0,46
4,8 713,0 28,0 41,0 0,54
6 773,7 29,2 42,3 0,57
7,2 819,2 29,2 50,7 0,62
8,4 895,0 26,1 50,9 0,64
9,6 895,0 28,0 50,3 0,64
10,8 925,4 32,9 55,2 0,69
12 910,2 32,9 52,5 0,68

Rys. 2.3. Moc dawki pochłoniętej i obserwowana aktywność 40K, U, Th dla 
wzrastającej grubości  warstwy płytek granitowych
Fig. 2.3. Gamma dose and apparent 40K, U and Th activity concentration for 
increasing thickness of granite source
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2.3. Analiza  zależności pomiędzy mocą dawki promieniowania 
gamma wyznaczoną na powierzchni materiału skalnego przy użyciu 
radiometru EKO-D  a wartościami współczynników f1 wyznaczonymi 
na podstawie wyników pomiarów gamma spektrometrycznych in situ
Porównanie 1276 pomiarów mocy dawki promieniowania gamma, wyzna-

czonej przy użyciu radiometru EKO-D, z wartościami współczynników f1 wy-
znaczonymi na podstawie wyników pomiarów gamma-spektrometrycznych 
w terenie, zestawiono na wykresie (rys. 2.4). Z powodu dużej liczby pomiarów 
zrezygnowano w tym przypadku z przedstawienia ich w formie tabelarycznej.

Analizując rozkład wyników można zauważyć, że dla uzyskanej prostej 
regresji (współczynnik korelacji R2=0,8956, R= 0,95) dawka promieniowa-
nia gamma o mocy 0,36 µSv/ h odpowiada współczynnikowi f1 o wartości 1.  
W przypadku mocy dawki poniżej 0,24 µSv/ h żadna z wartości  f1  nie prze-
kraczała 1. W przypadku mocy dawki poniżej 0,29 µSv/ h żadna z wartości  f1  
nie przekraczała 1,2, co jest dopuszczalnym przez Rozporządzenie RM z dnia 
2 stycznia 2007 [2] przekroczeniem tego wskaźnika.  

Ponadto można zauważyć przesunięcie prostej regresji w taki sposób,  
że przecina się ona z osią x w miejscu o wartości 0,09 µSv h-1. Oznacza to,  
że nawet w przypadku, gdy mierzone podłoże skalne nie generuje mierzal-
nej dawki promieniowania gamma(f1 =0) to odczyt na radiometrze wynosi  
0,09 µSv h-1. Wartość ta wynika z połączonego wpływu  promieniowania kos-
micznego i bizmutu 214Bi pozostającego w stanie równowagi z radonem atmo-
sferycznym na wyniki pomiaru mocy dawki promieniowania gamma.

Rys. 2.4. Porównanie całkowitej dawki równoważnej, mierzonej przy użyciu 
radiometru EKO-D, z wartością wskaźnika f1 uzyskanego w wyniku gamma-
spektrometrycznych pomiarów in situ
Fig. 2.4. Comparison of total gamma dose measured by EKO-D radiometer with 
f1 index value obtained by means of in situ gamma spectrometry
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2.4. Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami f1 i  f2

Zebrane w trakcie prac terenowych pomiary wykorzystano również do 
zbadania zależności pomiędzy wskaźnikami f1 i  f2. Ponieważ wskaźnik f2 jest 
znaczącym elementem w obliczaniu wskaźnika f1  to widoczna na rys. 2.5 li-
niowa zależność o stosunkowo wysokim współczynniku korelacji (R2=0,865; 
R=0,93) nie jest niczym niespodziewanym. Odchylenia od tej zależności mogą 
pojawiać się sie tylko w wypadku znacznej zmienności aktywności radionu-
klidów szeregu rozpadu uranu 238U w stosunku do aktywności radionuklidów 
szeregu rozpadu toru 232Th i potasu 40K. Jak już wspomniano uprzednio, dla 
granicznej wartości wskaźnika f2  równej 200 Bq kg-1 wartość wskaźnika 
aktywności f1, wynikająca z samej obecności 226Ra, będzie równa 0,7. Prze-
kroczenie  granicznej wartości wskaźnika f2 (200 Bq kg-1) przy wartościach 
wskaźnika aktywności f1 mniejszych od 1  jest możliwe tylko w przypadku 
prawie zupełnego braku radionuklidów szeregu rozpadu toru 232Th i potasu 
40K. Taką sytuację stwierdzono jedynie w przypadku trzech pomiarów wyko-
nanych na wychodniach łupków kwarcowo-grafitowych w rejonie Brodziszo-
wa, omówionych w kolejnym rozdziale tej pracy. Zostały one zaznaczone na 
rys. 2.5 w formie czarnych punktów (rombów).

Rys. 2.5. Wykres zależności pomiędzy wskaźnikami f1 i  f2. Czarne punkty re-
prezentują pomiary wykonane na wychodniach łupków kwarcowo grafitowych 
z Brodziszowa, gdzie wskaźnik f2 przekroczył graniczną wartość 200 mimo, że 
wartość wskaźnika f1 jest poniżej 1 
Fig. 2.5. Interrelation between f1 and   f2  indices. Black dots represent results for 
Brodziszów quartz graphite schists, where f2 index is above 200 limit in spite of 
the fact that f1 index is below 1
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2.5. Wnioski i proponowane kierunki zmian prawnych
W wyniku   wykonanych prac stwierdzono, że:
 1) gamma-spektrometryczne pomiary in situ dostarczają wyników porów-

nywalnych ze standardowymi procedurami laboratoryjnymi. Ich niski 
koszt i krótki (rzędu 3 minut) czas wykonania umożliwiają znacznie 
bardziej wiarygodne rozpoznanie parametrów radiologicznych niż do-
tychczas stosowane procedury polegające na badaniu próbek produk-
tów wysłanych do laboratoriów. Gamma-spektrometryczne pomiary in 
situ mogą być wykorzystane do rozpoznania stopnia zmienności pa-
rametrów radiologicznych w złożu, decydujących o bezpieczeństwie 
produktu. 

2) generowana moc dawki pochłoniętej i obserwowane „pozorne” aktyw-
ności właściwe badanego materiału silnie zależą od  grubości warstwy 
badanego  materiału budowlanego. Dlatego też  uzasadnionym wydaje 
się być rozważenie dopuszczenia znaczącego przekroczenia wskaźnika 
f1 w przypadku stosowania materiału w formie cienkich okładzin., 

3) wyniki pomiarów  mocy dawki równoważnej przy pomocy  liczników 
Geigera-Müllera (radiometru EKO-D ) dobrze korelują się z wyliczo-
nym wskaźnikiem aktywności f1 i mogą być wystarczające do wstępnej 
oceny bezpieczeństwa radiologicznego materiału budowlanego. 

4) w przypadku, gdy wartość wskaźnika f1 jest mniejsza od 0,7 to wartość 
wskaźnika f2 z samej definicji nie może przekraczać granicznej warto-
ści 200. Gdy wartość wskaźnika f1 jest większa od 0,7 a mniejsza od 1 
to wartość wskaźnika f2 może przekraczać graniczną wartość 200, ale 
jest to przekroczenie niewielkie, gdyż z samej definicji wartość wskaź-
nika f2 może być w takim razie co najwyżej równa 300, przy zupełnym 
braku radionuklidów z szeregu rozpadu toru 232 Th i potasu 40K. Jest 
to tak  mało prawdopodobne,  że w trakcie prowadzonych badań w 
przypadku, gdy wartość wskaźnika f1 była mniejsza od 1 stwierdzono 
niewielkie przekroczenie wartości wskaźnika f2 tylko w 3 przypadkach 
na 1371 analizowanych pod tym kątem pomiarów.  

Wyniki przeprowadzonych prac wskazują że w przypadku eksploatacji 
naturalnych surowców budowlanych, charakteryzujących się znaczną zmien-
nością, optymalnym sposobem oceny zagrożeń radiacyjnych są badania te-
renowe, polegające na pomiarach w miejscu eksploatacji i/lub składowania 
urobku. Badania te powinny być prowadzone przez geologów niezależnych 
od producenta materiału. Osoba z wykształceniem geologicznym jest w stanie 
w większości wypadków ocenić potencjalną zmienność  zawartości izotopów 
promieniotwórczych  na podstawie makroskopowego oglądu skały. W przy-
padku jednolitych strukturalnie i teksturalnie masywów skał magmowych czy  
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osadowych można oczekiwać stosunkowo małej zmienności. Zmienność ta 
może być bardzo duża w przypadku  skał osadowych o zmiennym uziarnie-
niu, zazwyczaj wiążącym się ze zróżnicowaną zawartością minerałów cięż-
kich, ilastych i materii organicznej, czy też w przypadku  zaburzonych serii 
łupków metamorficznych. 

Rys. 2.6. Porównanie ścieżek postępowania w istniejącym stanie prawnym i pro-
ponowanych zmian
Fig. 2.6. Comparison of paths in the existing state of the case law and proposed 
changes

Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego 
produkowanych materiałów jest zapewnienie niezależności osoby dokumen-
tującej od producenta. Warunek ten, wraz z uprzednio wskazanym wymogiem 
geologicznego wykształcenia wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem było-
by powierzenie tego obowiązku specjalistom z Państwowego Instytut Geolo-
gicznego pełniącego rolę Służby Geologicznej lub administracji geologicznej 
(geolog powiatowy, ewentualnie wojewódzki).    

Opisywane w kolejnych rozdziałach tej pracy badania wykazały pełną 
przydatności badań prowadzonych przy pomocy przenośnych gamma-spek-
trometrów RS-320, które przy cenie jednostkowej rzędu 40 000 zł brutto 
umożliwiają wykonanie w ciągu 5 minut pomiaru stężenia potasu, uranu i 
toru, reprezentatywnego dla kilkuset kilogramów materiału zalegającego pod 
miejscem pomiaru. 

Wykazano również, że przy niskich zakresach  mocy dawki pochłoniętej 
Gy/h lub równoważnej Sv/h, mierzonej na powierzchni materiału przy pomo-
cy radiometrów typu Geigera Mullera można uznać,  że wymagane wartości 
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wskaźników  f1 i f2 nie zostały przekroczone.  Ponieważ pomiar mocy dawki 
pochłoniętej Gy/h lub równoważnej Sv/h może być wykonywany przy po-
mocy taniego sprzętu (koszt jednostkowy radiometru EKO D wynosi oko-
ło 1700 zł brutto) celowe byłoby wyposażenie dozoru technicznego zakładu 
produkcyjnego lub importującego materiały budowlane  w taki sprzęt, umoż-
liwiający tani, ciągły monitoring stężenia radionuklidów. Badania byłyby tań-
sze i  zapewniałyby znacznie bardziej wiarygodne rozpoznanie w przypadku 
zmienności parametrów radiologicznych złoża.  Jednocześnie zapewniałyby 
prowadzenie tzw. badań równoległych, umożliwiających ewentualne wykry-
cie mineralizacji i złóż uranu. Badania te, prowadzone intensywnie od końca 
lat pięćdziesiątych, w ostatnich latach zostały nieco zaniedbane. Zestawienie 
ścieżek postępowania w istniejącym stanie prawnym i proponowanych zmian 
pokazano na rys. 2.6.
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3. Parametry radiologiczne wybranych surowców 
skalnych zwięzłych i okruchowych 
(A. T. Solecki, W. R. Śliwiński)

3.1. Wstęp
Wykorzystywane w gospodarce surowce skalne stanowią bardzo obszerną 

i zróżnicowaną grupę surowcową składającą się z kilkudziesięciu rodzajów 
kopalin. Obszerne omówienie zagadnień klasyfikacji surowców skalnych za-
wierają między innymi prace Krajewskiego [1], Gruszczyka [2], Kozłowskie-
go [3,4] i Niecia [5]. Praktyczne wykorzystanie znalazła klasyfikacja petro-
graficzno-genetyczna w corocznie publikowanym przez Państwowy Instytut 
Geologiczny Bilansie Zasobów Złóż Kopalin w Polsce [6]. Elementy tej kla-
syfikacji zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu.

Wykonane in situ pomiary gamma spektrometryczne zostały zestawione 
na histogramach ilustrujących rozkład aktywności K, eU, eTh i wyliczonego 
wskaźnika f1. Należy zaznaczyć, że aktywność eU odpowiada wskaźnikowi f2. 
Uzyskane wyniki porównano z dopuszczalnymi dla budynków mieszkalnych 
wartościami f1 =1 i f2 =200 Bq/kq. Szczegółowe omówienie tej problematyki 
zwarte jest w ogólnej, pierwszej części tej pracy.

3.2. Surowce zwięzłe 

3.2.1. Kamienie łamane i bloczne
Kamienie łamane i bloczne  stanowią najbardziej zróżnicowaną genety-

cznie grup zwięzłych surowców skalnych. Ich znaczny udział w produkcji  el-
ementów budowlanych tworzących środowisko życia człowieka spowodował, 
że stały się one przedmiotem obecnego opracowania.  Grupa ta obejmuje skały 
magmowe, metamorficzne i osadowe, które ze względu na swoje właściwości 
fizyczne i chemiczne oraz system oddzielności umożliwiający pozyskiwanie 
bloków, spełniają wymagania stawiane kruszywom wykorzystywanym bu-
downictwie, drogownictwie i kolejnictwie oraz stosowanym w budownictwie 
jako elementy konstrukcyjne, bloki, płyty, okładziny, kamień murowy jak 
również w drogownictwie jako kostki i krawężniki. 

Łączne zasoby geologiczne Polski kamieni łamanych i blocznych według 
stanu na koniec roku 2011 wynoszą 10, 4 mld ton  [6]. Roczne wydobycie 
surowców tej grupy kopalin wyniosło w tym samym roku ponad 84,5 mln ton  
i obok wydobycia piasków i żwirów - 248, 7 mln ton [6] stanowiło najwyższe 
pozycje w krajowym górnictwie. 
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3.2.1.1. Skały magmowe głębinowe
Wychodnie głębinowych skał magmowych, o znaczeniu przemysłowym, 

znajdują się jedynie na Dolnym Śląsku i przylegającym do niego obszarze 
Opolszczyzny. Pod względem geologicznym obejmuje Sudety i blok przed-
sudecki. 

Granity
Dolnośląskie granity reprezentują plutonizm waryscyjski, w większości 

uformowany jako ciała magmowo-intruzywne o charakterze batolitów. 
Granitoidy wczesno-karbońskie tworzą szereg zróżnicowanych co do 

wielkości intruzji wzdłuż strefy uskokowej Odry i w Sudetach środkowych. 
Wiek ich utworzenia zamyka się w przedziale 331 do 351 miliony lat [7], [8], 
[9], [10], [11],[12].  

Granitoidy późno karbońskie powstałe pomiędzy 281 a 328 milionów lat 
[13], [14] tworzą rozległe ciała intruzywne o charakterze plutonów (batoli-
tów) w Sudetach Zachodnich i Wschodnich. Należą do nich masywy Karko-
noszy, Strzegom-Sobótka, Strzelin i intruzja Żeleźniaka.

Pod względem petrograficznym granitoidy wykazują duże zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi batolitami jak i wewnątrz nich ( [15], [16], poczy-
nając od granitów alkaicznych przez sjenogranity, monzogranity, granodioryty 
po tonality. Jednakże określane są jednym terminem surowcowym “granity” 
lub “granitoidy”. Łączne zasoby geologiczne tych skał wynoszą ok. 1,9 mld 
ton, a roczne wydobycie wyniosło w roku 2011 12,4 mln ton  [6].

Największe znaczenie surowcowe mają granity masywów późno-
waryscyjskich: Strzegom-Sobótka, a w następnej kolejności masyw strzeliński 
i karkonoski. Granity masywów wczesnowaryjscyjskich nie są eksploatowane 
lub tylko okazjonalnie (masyw kłodzko-złotostocki i kudowski). 

Masyw Strzegom-Sobótka zbudowany jest z czterech odmian granitów: 
granitów horblendowo-biotytowych, granitów biotytowych, granitów dwu-
łyszczykowych i granodiorytów biotytowych, powstałych w wyniku kilkueta-
powego procesu dyferencjacji magmy [13]. 

Przedmiotem analiz, niniejszego opracowania, były granity ze złóż: Gra-
niczna, Graniczna III (granity biotytowe),  Pod Wieżycą (nieczynny kamie-
niołom), Siedlimowice I (granity dwułyszczykowe), Pagórki Wschodnie, 
Pagórki Zachodnie, Strzeblów II (granodioryty biotytowe),  Strzegom Kam. 
25/26, Grabina-Śląska Kam. 15/27 (granity horblendowo-biotytowe) (por. 
rys. 3.1, [17]). W sumie, na terenie masywu udokumentowanych jest 59 złóż 
granitów. 
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Rys. 3.1. Rozkład parametrów radiologicznych dla granitów rejonu Strzegomia  
Fig. 3.1. Distribution of radiological parameters of  granites of the Strzegom 
area

Zestawienie parametrów radiologicznych wykonano osobno dla złóż poło-
żonych w NE części masywu w okolicach Strzegomia i w SE części masywu 
w okolicach  Sobótki (rys. 3.1-2). Oba zestawienia wyników nieznacznie się 
różnią, ale różnice te nie mają charakteru istotnego. W obu przypadkach war-
tość wskaźnika f1 dla znacznej części wyników przekracza dopuszczalną war-
tość 1 o ponad 20%.  W rejonie Sobótki dochodzi również do przekroczenia 
dopuszczalnej wartości wskaźnika f2 = 200 Bq/kg.
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Rys. 3.2. Rozkład parametrów radiologicznych dla granitów rejonu Sobótki  
Fig. 3.2. Distribution of radiological parameters of  granites of the Sobótka area

Masyw strzeliński zbudowany jest granodiorytów, diorytów kwarcowych, 
granitów dwułyszczykowych i tonalitów powstałych w rezultacie trzyetapo-
wego rozwoju tektoniczno-termalnego. Efektem tego jest obecność szeregu 
drobnych ciał magmowych typu pni i żył wzajemnie się zazębiających, po-
wstałych na przestrzeni ok. 30 milionów lat  [14].  

Spośród siedmiu udokumentowanych złóż w masywie strzelińskim, po-
miary gamma spektrometryczne granitów wykonano na złożu Mikoszów. 
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Rys. 3.3. Rozkład parametrów radiologicznych dla granitów rejonu Mikoszowa  
Fig. 3.3. Distribution of radiological parameters of  granites of the Mikoszów 
area

Również w przypadku Mikoszowa znacząca część uzyskanych wartości 
wskaźnika f1 przekracza  wartość 1, ale jest to zazwyczaj przekroczenie nie 
większe od 20% (rys. 3.3).

Masyw Karkonoszy zbudowany jest z granitów biotytowych wykształco-
nych w trzech odmianach, są to: średnio - gruboziarniste granity porfirowe, 
średnio- drobnoziarniste granity równoziarniste i granity granofirowe [18], 
[19]. Cechą wyróżniającą granity karkonoskie jest wysoka zawartość w ich 
składzie skaleni potasowych (granity typu KCG -  K-rich calc-alkaline grani-
toid) [13]. 
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Rys. 3.4. Rozkład parametrów radiologicznych dla granitów rejonu Szklarskiej 
Poręby  
Fig. 3.4. Distribution of radiological parameters of  granites of the Szklarska 
Poręba area

Przedmiotem analiz gamma spektrometrycznych były granity ze złoża Jó-
zef położonego w pobliżu Szklarskiej Poręby, będącego jedynym eksploa-
towanym złożem w masywie Karkonoszy. Wyniki uzyskane w obrębie tego 
kamieniołomu wskazują na przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźni-
ka f1 dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt. Pomiary 
wykonane in situ mogą być w tym przypadku obarczone poważnym błędem 
z racji występującej w pobliżu mineralizacji torowo uranowej mogącej wpły-
wać na aktywności Bi214 i Tl208- pochodnych radonu i toronu w atmosferze. W 
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związku z przebiegającym tu kontaktem granitu z osłoną również zawartość 
potasu jest bardzo zmienna. Wyniki uzyskane dla uśrednionej próby przeka-
zanej do CLOR wynosiły dla K= 1237 Bq/kg,  eU = 130 Bq/kg, eTh =108,8 
Bq/kg, f1= 1,39. Są to rezultaty mieszczące się w dolnym zakresie uzyskanych 
in situ pomiarów. Jednak nawet w tym przypadku krytyczna dla budynków 
mieszkalnych wartość f1 jest również przekroczona (rys. 3.4).

3.2.1.2. Skały magmowe wylewne 
Podobnie jak skały głębinowe, skały wylewne (wulkaniczne) o znaczeniu 

przemysłowym występują praktycznie tylko na terenie Dolnego Śląska i przy-
legającej części Opolszczyzny oraz w niewielkim stopniu Małopolski. 

Utwory wulkaniczne i subwulkaniczne związane są z dwoma okresami ak-
tywności magmowej, starszym, waryscyjskim (utwory karbońsko-permskie, 
brak jest oznaczeń wieku bezwzględnego tych skał) i młodszym, alpejskim 
(oligoceńsko-mioceńskie). 

Pierwsze z nich występują w nieckach; północno-sudeckiej i śródsudeckiej 
gdzie występują zarówno trachybazalty (melafiry – 14 udokumentowanych 
złóż) i ryolity (porfiry – 11 udokumentowanych złóż) przy czym wydobywa-
ne są przede wszystkim wczesnopermskie melafiry. Drugim obszarem wystę-
powania waryscyjskich wulkanitów jest rejon krakowsko-chrzanowski gdzie 
eksploatowane są porfiry (4 – złoża udokumentowane). 

Melafiry stanowią złożoną grupę skał zasadowych lub średnio kwaśnych o 
składzie trachybazaltów, trachyandezytów, bazaltowych andezytów i andezy-
tów. Występują w formie płaskich stożków wulkanicznych, kominów, pokryw 
i potoków lawowych, jak również sili i lakkolitów [5, 20], [13]. Melafiry wy-
stępujące zwłaszcza w niecce śródsudeckiej, często tworzą pokrywy o dużej 
miąższości i mimo że zawierają partie nieprzydatne w produkcji przemysło-
wej, znaczna ich część nie ustępuje pod względem jakości bazaltom trzecio-
rzędowym. 
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Rys. 3.5 Rozkład parametrów radiologicznych dla trachybazaltów  
Fig. 3.5. Distribution of radiological parameters of  trachybasalts

Przedmiotem oznaczeń gamma spektrometrycznych były trachybazalty ze 
złoża Grzędy koło Czarnego Boru. W przypadku trachybazaltów nie dochodzi 
do przekroczenia dopuszczalnych wartości obu wskaźników (rys. 3.5).

Terminem porfiry określa się grupę kwaśnych skał wylewnych o składzie 
trachitów, trachydacytów, dacytów i ryolitów [13], [5, 20]). Na terenie Sude-
tów występują porfiry karbońskie głównie w postaci ciał subwulkanicznych,  
oraz permskie wykształcone jako pokrywy w sąsiedztwie melafirów, nie są 
eksploatowane na szersza skalę. 
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Bazalty 
Dolnośląskie bazalty tworzą wschodnie zakończenie ,,środkowoeuropej-

skiej prowincji wulkanicznej”, przebiegającej od Masywu Centralnego we 
Francji, poprzez rów Renu, Góry Kruszcowe, Dolny Śląsk po Górę św. Anny. 
Powstały w wyniku wielofazowej aktywność wulkanicznej, na terenie Sude-
tów najstarsze przejawy tej aktywności przypadają na paleocen, najmłodsze 
na pliocen. Zasadniczo skupione są w trzech epizodach: oligoceńskim (30 
– 26 Ma), górnooligoceńskim - dolnomioceńskim (26 – 18 Ma)  i plioceńskim 
(5,5 – 3,8 Ma)  [21], [22], [23], [24].  

Pod względem petrograficznym są to: bazalty, trachity, tefryty, bazanity, 
bazanity fonolitowe, latyty kwarcowe, bazalty foidonośne, nefelinity, dolery-
ty, bazanitoidy, limburgity, ankaryty, trachyandezyty, trachyfonolity [25], [26], 
[27]). W skład dolnośląskiej formacji bazaltowej wchodzą również związane 
z wulkanizmem utwory piroklastyczne: tufy, tufity i brekcje wulkaniczne.

Na Dolnym Śląsku wystąpienia bazaltów koncentrują się w trzech obsza-
rach: Bogatynia – Lubań, Jawor – Złotoryja, Niemcza – Henryków [28] i wy-
stępują jako kominy wulkaniczne, potoki lawowe, pokrywy lawowe oraz sile 
i dajki różnych rozmiarów [29]. Pojedyncze wystąpienia znane są z Karkono-
szy, Gór Złotych, Sudetów Wschodnich oraz Śląska Opolskiego. Łączna ilość 
wystąpień bazaltów wynosi około 200 ale znaczna ich część jest niewielkich 
rozmiarów i położona w obszarach chronionych. Wydobycie prowadzone  jest 
aktualnie w 25 złożach i wyniosło w roku 2011 blisko 10,5 mln ton [6].

Z alpejskim cyklem orogenicznym związany jest wulkanizm bazaltowy na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (51 złóż udokumentowanych) i andezytowy 
w pienińskim pasie skałkowym (brak złóż udokumentowanych). 

W obecnym opracowaniu wykorzystano pomiary wykonane w następu-
jących wystąpieniach: Gracze (Ameryka) II, Gracze (kamieniołom główny), 
Gracze (Radoszowice), Gracze (Rutki), Gracze (Rutki) II, Komarno, Ko-
walskie, Kozów, Krasne Pole, Księginki, Księginki II, Lądek Zdrój (Czar-
ne Urwisko), Lądek Zdrój (Lutynia), Lądek Zdrój (Szary Kamień), Ligota, 
Lubień, Markocice, Mięcinka, Mikołajowice, Nowa Cerekwia, Paszowice 
(Bazaltowa), Pilchowice, Pogwizdów, Prusice, Rutki, Rutki-Ligota, Sichów, 
Siedlce, Słup, Sokola, Strzegom, Targowica, Wilków, Wleń, Żelowice. Znacz-
na część tych pomiarów została wykonana przez M. Gasza a szczegółowe ich 
omówienie znajduje się w jego pracy magisterskiej[30].  

Parametry radiologiczne dolnośląskich bazaltów (rys. 3.6) zazwyczaj nie 
przekraczają dopuszczalnych norm. Nieznaczne przekroczenie wskaźnika f1 
stwierdzono w obrębie bazaltów rejonu Lądka Zdroju w pobliżu miejsca wy-
stępowania mineralizacji uranowej. Szczegółowe omówienie tego problemu 
zawarte jest w pracy magisterskiej  M. Gasza [30]. Podobne przekroczenie stwier-
dzono w wystąpieniu Markocice położonym w pobliżu mineralizacji torowej.
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Rys. 3.6. Rozkład parametrów radiologicznych dla bazaltów  
Fig. 3.6. Distribution of radiological parameters of basalts

Andezyty 
Jedynym obszarem występowania skał andezytowych na terenie Polski 

jest tzw. pieniński pas andezytowy [31]. Neogeński (miocen, sarmat,  10,8 do 
13,5 mln lat) wielofazowy wulkanizm andezytowy zaowocował powstaniem 
szeregu drobnych ciał wulkanicznych i subwulkanicznych, o zmiennym  skła-
dzie petrograficznym; wyróżniane są andezyty amfibolowe, andezyty augito-
wo-amfibolowe oraz bazalty [32], [ 4], [33], [34]. 

Większość wystąpień andezytów pienińskich związana jest górą Wżar 
(Wdżar) gdzie eksploatacja dla celów budowy dróg była prowadzona już w 
drugiej połowie XIX wieku. Eksploatację wstrzymano pod koniec lat 70-tych 
XX stulecia   [35].
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Skały te nie są obecnie eksploatowane, w niniejszym opracowaniu, jako 
przykładowe, przedstawiono wyniki pomiarów w nieczynnym kamieniołomie 
na górze Wżar. Wyniki wykonanych pomiarów wskazują na niewielką aktyw-
ność K, eU i eTh. Nie stwierdzono przekroczenia zadanego z analizowanych 
wskaźników (rys. 3.7).   

3.2.1.3 Skały metamorficzne
Serpentynity
Skały serpentynitowe na Dolnym Śląsku występują w obrzeżeniu bloku 

sowiogórskiego. Powstały w wyniku przeobrażenia w warunkach płytkiego 
metamorfizmu różnego rodzaju skał utrazasadowych; perydotytów, pirokse-
nitów i dunitów [36], [4]). Masywy serpentynitowe są izolowanymi fragmen-
tami  rozczłonkowanej sekwencji ofiolitowej [37], [38], [39]. Wiek ofiolitu, 
określony na podstawie badań cyrkonów, mieści się w przedziale od 420 do 
400 mln lat [40]). 

Zamieszczone poniżej wyniki pomiarów gammaspektrometrycznych 
pochodzą z leżącego w  masywie Gogołów-Jordanów jedynego czynnego 
kamieniołomu serpentynitów Nasławice. 

Niskie, praktycznie na progu wykrywalności,  aktywności uranu, toru i po-
tasu (rys. 3.8), charakterystyczne dla zasadowych skał magmowych będących 
protolitem serpentynitów wpływają na niezwykle korzystne, niskie wartości 
wskaźników f1i f2. Serpentynity z Nasławic są skałą o niskiej radioaktywności,  
co w połączeniu z ich dobrymi własnościami technicznymi wskazuje, że mogą 
one znaleźć zastosowanie do budowy ścian obiektów, w których pożądane jest 
niskie tło promieniowania. 
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Rys. 3.7. Rozkład parametrów radiologicznych dla andezytów
Fig. 3.7. Distribution of radiological parameters of  andesites 
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Rys. 3.8. Rozkład parametrów radiologicznych dla serpentynitów  
Fig. 3.8. Distribution of radiological parameters of  serpentinites
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Amfibolity i migmatyty
Amfibolity są złożoną grupą skał powstałych w różnych facjach metamor-

ficznych z przeobrażenia skał magmowych typu gabroidowego i bazaltowego 
lub skał osadowych o składzie margli dolomitycznych  [ 25].  Występują zatem 
powszechnie w seriach metamorficznych Dolnego Śląska  i w przeszłości były 
eksploatowane w wielu miejscach, choć na ograniczoną skalę, jako surowiec 
o własnościach podobnych do bazaltów czy gabr. Obecnie są wydobywane w 
tylko w jednym kamieniołomie w Piławie Górnej wraz z migmatytami.

Migmatyty są skałami metamorficznymi zawierającymi przerosty (iniek-
cje) materiału magmowego [4]. Na terenie Dolnego Śląska występują przede 
wszystkim w masywie sowiogórskim. Pośrednie właściwości fizyczne po-
między gnejsami a granitoidami sprawiają, że mogą być wykorzystywane jak 
granity. 

Odzwierciedleniem zróżnicowania właściwości produktu, który jest mie-
szaniną dwóch rodzajów skał jest znaczna zmienność aktywności potasu   (rys. 
3.9). Aktywność potasu nie osiąga jednak wysokich wartości co w połączeniu 
z niskimi aktywnościami uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2.przyjmują 
korzystne, niewielkie wartości.

Wapienie krystaliczne 
Odmiana wapieni krystalicznych, jaką są marmury właściwe, występuje 

na terenie Polski jedynie na Dolnym Śląsku. Skały te występują w wielu jed-
nostkach geologicznych Sudetów: krystaliniku Gór Bystrzyckich i Orlickich, 
w masywie Lądka – Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich, w Górach Kaczaw-
skich, we wschodniej osłonie Karkonoszy (Rudawy Janowickie) oraz na blo-
ku przedsudeckim w osłonie masywu strzelińskiego [41], [42], [43]. Zwykle 
mają mały udział w budowie jednostek geologicznych, jedynie w Górach Ka-
czawskich i Krowiarkach tworzą większe kompleksy skalne. Marmury wystę-
pują w różnych poziomach stratygraficznych od górnego proterozoiku do de-
wonu i cechują się zróżnicowanym składem petrograficznym od kalcytowego 
do dolomitowego z całą gamą form przejściowych. 
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Rys. 3.9. Rozkład parametrów radiologicznych dla amfibolitów i migmatytów 
Piławy Górnej  
Fig.  3.9. Distribution of radiological parameters of  amphibolites and migmatites 
of Piława Górna area  
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Rys. 3.10. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni krystalicznych rejo-
nu Oldrzychowice-Romanowo  
Fig. 3.10. Distribution of radiological parameters of  crystalline limestones of the 
Oldrzychowice-Romanów area
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W niniejszym opracowaniu zamieszczono wyniki pomiarów gamma spek-
trometrycznych marmurów ze złoża Ołdrzychowice-Romanowo z Krowiarek 
w masywie Lądka – Śnieżnika.  Aktywności potasu, uranu i toru są niskie co 
jest charakterystyczne dla chemicznie czystych, białych  wapieni/dolomitów 
o wysokiej zwartości węglanów i niskiej zawartości materii organicznej. Ni-
skie aktywności potasu, uranu i toru powodują że wskaźniki f1i f2.przyjmują 
korzystne, niewielkie wartości (rys. 3.10).

Marmury ze złoża Ołdrzychowice-Romanowo podobnie jak serpentynity z 
Nasławic, są skałą o niskiej radioaktywności,  co w połączeniu z ich dobrymi 
właściwościami technicznymi wskazuje, że mogą one znaleźć zastosowanie 
do budowy ścian obiektów, w których pożądane jest niskie tło promieniowa-
nia.

3.2.1.4. Skały osadowe
Węglany
Na terenie Polski skały węglanowe występują w licznych ogniwach straty-

graficznych z różnym nasileniem i zróżnicowaniem terytorialnym. Są to skały 
o zmiennym składzie chemicznym od kalcytowych po dolomitowe, dodat-
kowo zmieniającej się zawartości minerałów ilastych (margle) i krzemionki 
(opoki, czerty).

Skały węglanowe występują (w nawiasach podano tylko jednostki, 
w których są przedmiotem eksploatacji) poczynając od kambru (Góry  
Kaczawskie), przez ordowik, dewon (Góry Świętokrzyskie i region śląsko-kra-
kowski), karbon i perm, trias (Opolszczyzna i region śląsko-krakowski), jurę 
(wał kujawsko-pomorski, monoklina przedsudecka, Góry Świętokrzyskie), 
kredę (monoklina przedsudecka, Góry Świętokrzyskie, niecka miechowska, 
Lubelszczyzna) po neogen (region świętokrzyski, Lubelszczyzna) i holocen 
(wyniesienie mazursko-suwalskie, obniżenie nadbałtyckie).

Skały węglanowe wykorzystywane są w różnych dziedzinach gospodarki, 
przy czym główne ich zastosowania to produkcja kruszyw łamanych i ma-
teriałów blocznych (ponad 32 mln to wydobycia w roku 2011), produkcja 
cementu (ponad 27 mln ton), produkcji wapna (ponad 21 mln ton) oraz w 
mniejszych ilościach dla potrzeb hutnictwa i produkcji kredy nawozowej. Jest 
to więc jedna z najintensywniej wykorzystywanych grup surowcowych w kra-
ju [6].
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Rys. 3.11. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni rejonu Bolechowic 
Fig. 3.11. Distribution of radiological parameters of limestones of the Bolecho-
wice area
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Rys. 3.12. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni rejonu Dębnika  
Fig. 3.12. Distribution of radiological parameters of limestones of the Dębnik 
area
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Poniżej podano kilka przykładów złóż eksploatowanych skał węglano-
wych oraz wyników analiz gammaspektrometrycznych.

Bolechowice – region świętokrzyski - wapienie dewonu środkowego (ży-
wet),  określane terminem “marmury” świętokrzyskie. W części górnej kamie-
niołomu występują wapienie jasne i czerwone, silnie tektonicznie strzaskane 
z przeznaczeniem na kruszywa drogowe i budowlane, w części dolnej mono-
tonne gruboławicowe wapienie bloczne o dużej wytrzymałości mechanicznej 
4].  Z „marmurów” bolechowickich wykonuje się wykładziny oraz różnego 
rodzaju elementy architektury wewnętrznej, liczne skamieniałości oraz brązo-
wy, z różnymi odcieniami kolor, dodają wypolerowanym wyrobom wartości 
dekoracyjnej.

Dębnik  – region śląsko – krakowski -  wapienie wapienie dewonu środ-
kowego (żywet) określane terminem „marmury dębnickie”. Są to grubouła-
wicone wapienie o unikatowej czarnej barwie z białym użyleniem, pozwalają 
uzyskiwać duże bloki (do 2 m długości) o dobrych właściwościach wytrzy-
małościowych [4]. 

 Raciszyn - region krakowsko – wieluński - wapienie jury górnej (malm 
– oksford i dolny kimeryd), wapienie gąbkowe, “skaliste”, ławicowe i płyto-
we (oksford). Wapienie skaliste i ławicowe posiadają lepsze właściwości niż 
pozostałe odmiany i wykorzystywane jako kruszywa do betonów, a także jako 
materiał bloczny. Pozyskiwany jest tzw. „trawertyn z Działoszyna”, z którego 
wykonuje się wewnętrzne i zewnętrzne płyty okładzinowe [44]. 

Morawica - region świętokrzyski - wapienie i margle jury górnej (oksford 
dolny i środkowy) - wapienie gąbkowe - wapień i margiel do produkcji ce-
mentu, budowlanych kruszy łamanych i drogowych, tłucznia. Podrzędnie w 
złożu występują tzw. „marmury jurajskie” – surowiec bloczny o jasnobeżowej 
barwie, łatwe w obróbce, dające się polerować, stosowany w architekturze 
wnętrz.

Działoszyn-Trębaczew - region krakowsko - wieluński, wapienie jury gór-
nej (malm), wapień i margiel do produkcji cementu różnych odmian cemen-
tu.

Aktywności potasu, uranu i toru dla badanych wapieni są niskie co jest 
charakterystyczne dla chemicznie czystych, białych  wapieni o wysokiej 
zwartości kalcytu (rys. 3.11-15). Wartości te są niskie nawet w przypadku 
czarnych wapieni z Dębnika o wysokiej zawartości materii organicznej. Ni-
skie aktywności potasu, uranu i toru powodują, że wskaźniki f1i f2, przyjmują 
korzystne, niewielkie wartości.
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Rys. 3.13. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni rejonu Raciszyna  
Fig. 3.13. Distribution of radiological parameters of limestones of the Raciszyn 
area
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Rys. 3.14. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni rejonu Morawicy
Fig. 3.14. Distribution of radiological parameters of limestones of the Morawica 
area
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Rys. 3.15. Rozkład parametrów radiologicznych dla wapieni ze złoża Działoszyn-
Trębaczew
Fig. 3.15. Distribution of radiological parameters of limestones of the Działoszyn-
Trębaczew deposit
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Wszystkie badane wapienie podobnie jak marmury ze złoża Ołdrzychowi-
ce-Romanowo i serpentynity z Nasławic, są skałami o niskiej radioaktywno-
ści,  co w połączeniu z ich dobrymi właściwościami technicznymi wskazuje, 
że mogą one znaleźć zastosowanie do budowy ścian obiektów, w których po-
żądane jest niskie tło promieniowania.

Piaskowce
Na terenie Polski piaskowce o walorach złożowych występują w poczy-

nając od kambru (piaskowce kwarcytowe tzw. „kwarcyty” w Górach Święto-
krzyskich), przez ordowik, dewon (Góry Świętokrzyskie), karbon,  perm (tzw. 
„piaskowiec budowlany” w niecce śródsudeckiej), trias i jura (bardzo licz-
ne złoża obrzeżenia Gór Świętokrzyskich), kreda (niecka północnosudecka 
i śródsudecka, Karpaty) i trzeciorzędowe (Karpaty). Skały piaskowcowe są 
przedmiotem intensywnej eksploatacji, rocznie wydobywa się blisko 10 mln 
ton tych skał [6]), na potrzeby produkcji kamienia łamanego i blocznego.

Nowa Ruda - piaskowce dolnego permu (czerwony spągowiec, autun), 
tzw. „piaskowiec budowalny”, średnio i drobnoziarniste piaskowce, niekiedy 
gruboziarniste i zlepieńcowate, zwykle intensywnie czerwone, czerwonobru-
natne lub różowe, rzadziej pstre, kwarcowo-arkozowo-szarogłazowe o spoi-
wie kwarcowym, ilastym i żelazistym. Przeważają odmiany gruboławicowe 
zawierające typowe zespoły aluwialnych struktur sedymentacyjnych. Wyko-
rzystywane do produkcji bloków (okładzin), elementów architektonicznych, 
jako kamień murowy i kamień łamany. Charakteryzują się one stosunkowo 
wysoką i zmienną aktywnością potasu, co jest charakterystyczne dla molaso-
wych, arkozowych i szarogłazowych osadów powstających w wyniku   erozji 
sudeckich masywów krystalicznych bogatych w skalenie potasowe w wa-
runkach klimatu niesprzyjającego wietrzeniu chemicznemu. Umiarkowana 
aktywność uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2. przyjmują korzystne, 
niewielkie wartości (rys. 3.16).

Tumlin Gród - trias dolny (piaskowiec pstry), piaskowce „tumlińskie” o 
intensywnej barwie różowej, czerwonej, czerwonobrunatnej  i wiśniowej, nie-
kiedy plamiste (pstre) na ogół drobno i średnioziarniste kwarcowe, dobrze 
wysortowane, drobno- po gruboławicowe, przekątnie warstwowane w dużej 
skali piaskowce pochodzenia eolicznego. Charakteryzują się dobra podziel-
nością wzdłuż lamin i ławic – co umożliwia pozyskiwanie dużych, cienkich 
płyt. Określane mianem piaskowców budowlanych, były intensywnie wyko-
rzystywane w przeszłości i obecnie do produkcji zewnętrznych elementów 
architektonicznych [45]. Własności techniczne piaskowców tumlińskich 
prezentuje tabela 134 w pracy Kozłowskiego [4]. Piaskowce tumlińskie cha-
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rakteryzują się umiarkowanie wysoką i zmienną aktywnością potasu, co jest 
charakterystyczne dla   arkozowych osadów powstających w warunkach tria-
sowego klimatu niesprzyjającego wietrzeniu chemicznemu. Z racji położenia 
w rejonie świętokrzyskim brak było jednak w ich obszarze alimentacyjnym 
masywów krystalicznych bogatych w skalenie potasowe, dlatego też aktyw-
ność potasu jest zdecydowanie niższa niż w przypadku piaskowców z Nowej 
Rudy.  Niska aktywność uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują 
korzystne, niewielkie wartości (rys. 3.17).

Sielec I -  piaskowce serii ostrowieckiej znane jako piaskowce „żarno-
wieckie” jura dolna (lias), gruboławicowe i  średnioławicowe, białe, szare, 
jasnokremowe po żółte, z wkładkami mułowców i drobnoziarnistych pia-
skowców. Wydobywane są w okolicach Żarnowa, wykorzystywane są do pro-
dukcji zewnętrznych płyt okładzinowych oraz elementów architektonicznych. 
Piaskowce serii ostrowieckiej charakteryzują się niską aktywnością potasu, 
co jest charakterystyczne dla dojrzałych petrograficznie jurajskich i kredo-
wych osadów powstających w wyniku recyclingu wcześniejszych osadów. 
Sumaryczny czas przebywania w warunkach egzogenicznych sprzyjających 
wietrzeniu chemicznemu spowodował, że osady te zostały pozbawione potasu 
zawartego w łatwo wietrzejących skaleniach.  Niska aktywność uranu i toru 
powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie wartości (rys. 
3.18).

Krawara - jura dolna (lias, pliensbach, seria drzewicka) jasnoszare, białe 
i żółtawe kwarcowe piaskowce budowlane o spoiwie krzemionkowym lub 
krzemionkowo-ilastym, gruboławicowe, płytkowodne piaskowce, z przezna-
czeniem na bloki (płyty okładzinowe). Piaskowce złoża Krawara również 
charakteryzują się niską aktywnością potasu,  a niska aktywność uranu i toru 
powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie wartości (rys. 
3.19).

Śmiłów Północ - jura dolna (lias, pliensbach, seria drzewicka), jasnoszare, 
białe i szarożółte, drobnoziarniste  kwarcowe piaskowce budowlane gruboła-
wicowe (do 4 m miąższości)  o spoiwie krzemionkowym lub krzemionkowo-
ilastym, przeławicone cienkimi wkładkami łupków i mułowców, płytkowod-
ne (powstałe w rozlewiskach rzeczno-jeziornych). 
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Rys. 3.16. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Nowej 
Rudy 
Fig. 3.16. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Nowa 
Ruda area
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Rys. 3.17. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Tum-
lina  
Fig. 3.17. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Tumlin 
area
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Rys. 3.18. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Sielec  
Fig. 3.18. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Sielec 
area
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Rys. 3.19. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Kra-
wary  
Fig. 3.19. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Krawara 
area
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Rys. 3.20. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Śmiło-
wa.  
Fig. 3.20. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Śmiłów 
area
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Znane są  jako piaskowce szydłowieckie [46, 47] ). Piaskowe złoża Śmi-
łów Północ również charakteryzują się niską aktywnością potasu,  a niska 
aktywność uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1 i f2 przyjmują korzystne, 
niewielkie wartości (rys. 3.20)

Radków - region dolnośląski, piaskowce górnokredowe (turon) tzw. „dolny 
piaskowiec ciosowy”, średnio i gruboziarniste,  miejscami zlepieńcowate pia-
skowce kwarcowe, o spoiwie ilasto-kwarcowym, gruboławicowe przekątnie 
warstwowane w dużej skali, powstałe w warunkach płytkiego morza. Wyko-
rzystywane jako materiał bloczny, formaki i kamień łamany. Miąższość ławic 
dochodzi do 6 m, co pozwała uzyskać dużych rozmiarów bloki. Własności pe-
trograficzne, chemiczne i techniczne dolnośląskich piaskowców kredowych 
prezentują tabele zamieszczone w pracach Jerzykiewicza 1979 [48] tabele 
82-85 oraz Kozłowskiego  [4] tabela 140. Piaskowce z Radkowa charaktery-
zują się zdecydowanie wyższą  aktywnością potasu, co wynika z obecności w 
obszarze alimentacyjnym, arkozowych osadów powstałych w wyniku erozji 
sudeckich masywów krystalicznych bogatych w skalenie potasowe (permskie 
piaskowce z Nowej Rudy)) oraz odsłoniętych fragmentów krystalicznego 
podłoża (granit Kudowy). Umiarkowana aktywność uranu i toru powoduje, 
że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie wartości (rys. 3.21).

Brenna - kreda (cenoman-turon senon dolny) piaskowce godulski. Są to 
skały drobno- i średnioziarniste, w przewadze szarogłazowe i spoiwie krze-
mionkowym z cienkimi ale licznymi przeławiceniami łupków. Unikatowa 
zielona, szarozielona do niebieskawej barwa sprawia, że są wykorzystywa-
ne jako kamień budowlany. Własności techniczne piaskowców godulskich i 
omawianych poniżej piaskowców krośnieńskich oraz magurskich są omawia-
ne między innymi w pracach Kamińskiego i Rutkowskiego  [32] tabela 8 i 
Kozłowskiego [4] tabela 142 i 143.

Piaskowce z Brennej charakteryzują się podwyższoną aktywnością potasu, 
co wynika prawdopodobnie z faktu, że w ich obszarze alimentacyjnym znaj-
dował się tworzący się orogen alpejski z fragmentami krystalicznego podłoża. 
Umiarkowana aktywność uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują 
korzystne, niewielkie wartości (rys. 3.22).

Barwałd - paleogen - neogen (eocen górny - oligocen) piaskowce krośnień-
ski, położone w obrębie jednostki magurskiej. Są wykształcone jako piaskow-
ce gruboławicowe, średnio- i gruboziarniste, mikowe o spoiwie wapnisto-ila-
stym, zwięzłe, ale łatwe w obróbce. Stosowane w budownictwie ogólnym i 
drogowym [32]. Piaskowce złoża Barwałd podobnie jak piaskowce z Bren-
nej charakteryzują się podwyższoną aktywnością potasu, co również wynika 
prawdopodobnie z faktu, że w ich obszarze znajdował się tworzący się oro-
gen alpejski z fragmentami krystalicznego podłoża. Umiarkowana aktywność 
uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie 
wartości (3. 2.1.23).
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Rys. 3.21. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Rad-
kowa  
Fig. 3.21. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Radków 
area
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Rys. 3.22. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców rejonu Bren-
nej  
Fig. 3.22. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Brenna 
area
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Rys. 3.23. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Barwał-
du  
Fig. 3.23. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Barwałd 
area
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Barcice - paleogen - neogen (eocen-oligocen) piaskowce magurskie. Są 
to piaskowce szarogłazowe, gruboławicowe, średnio- i gruboziarniste i jed-
nocześnie nierównoziarniste, o spoiwie ilasto-wapnisto-krzemionkowym, 
barwy szarej do szaroniebieskiej. Tworzą najważniejsze wzniesienia w Kar-
patach Zachodnich i środkowych [32]. Wykorzystywane są w budownictwie i 
drogownictwie jako kamień ciosowy, kamień łamany, tłuczeń, do umacnianie 
brzegów i regulacji rzek a także jako materiał dekoracyjny. Piaskowce złoża 
Barcice podobnie jak piaskowce z Barwałdu i Brennej charakteryzują się pod-
wyższoną aktywnością potasu, co również wynika prawdopodobnie z faktu, 
że w ich obszarze znajdował się tworzący się orogen alpejski z fragmentami 
krystalicznego podłoża. Umiarkowana aktywność uranu i toru powoduje, że 
wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie wartości (rys. 3.24) .

Reasumując, należy podkreślić, że w przypadku złóż piaskowców zazna-
cza się wyraźna prawidłowość polegająca na tym, że piaskowce obszarów 
orogenicznych, w których dominuje materiał pochodzący z erozji masywów 
krystalicznych, bogatych w skalenie potasowe wykazują wysokie aktywności 
potasu. Piaskowce, które powstały w wyniku redepozycji starszych osadów 
są zubożone w potas, zwłaszcza w rejonie świętokrzyskim, gdzie, nawet w 
przypadku osadów starszych, brak było w obszarze alimentacyjnym masy-
wów krystalicznych. 
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Rys. 3.24. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców  rejonu Barcic  
Fig. 3.24. Distribution of radiological parameters of sandstones of the Barcice 
area
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3.3. Surowce okruchowe 

3.3.1. Piaski i żwiry (kruszywa naturalne)
Pod terminem kruszywa naturalne rozumie się grupę kopalin okruchowych 

o zróżnicowanym składzie ziarnowym zawierających frakcje; piaskowe, żwi-
rowe i głazowe, występujące w zmiennych proporcjach  [20]. Kruszywa natu-
ralne występują na terenie całej Polski, przy czym różnią się co do warunków 
powstania, uziarnienia, pochodzenia materiału źródłowego i składu petro-
graficznego. Sprawia to, że bardzo się różnią pod względem jakościowym. 
Najwartościowsze złoża kruszyw naturalnych, zawierające wysoki procent 
frakcji żwirowych oraz przewagę materiału pochodzenia magmowego i meta-
morficznego oraz kwarcu są pochodzenia rzecznego i występują w obszarze 
sudeckim i południowo-zachodnim obszarze Niżu Polskiego [49]. Większość 
złóż kruszyw naturalnych występuje w utworach najmłodszych - czwartorzę-
dowych, znane są również złoża neogeńskie, kredowe i jurajskie.

 Kruszywa naturalne są najintensywniej eksploatowaną grupą surowcową. 
Przedmiotem eksploatacji na terenie Polski jest niemal 3400 złóż, roczne wy-
dobycie sięgnęło 248,7 mln ton [6]. Wykorzystywane są przede wszystkim do 
produkcji betonów, zapraw i wypraw, duże ilości zużywane są do wykonywa-
nia nasypów drogowych i kolejowych oraz wymiany gruntów. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów gamma-
spektrometrycznych z dwóch żwirowni z terenu Karpat i jednej z obszaru 
Dolnego Śląska. Dwie pierwsze położone są u zbiegu dolin Białego Dunajca i 
Białki, gdzie deponowany jest materiał tatrzański, są to złoża Frydman-Dębno 
i Frydman II. Badania zostały wykonane na składowiskach surowca. Trzecim 
poligonem było złoże Domanice. Przedmiotem eksploatacji są tu piaski ze 
żwirem ze zbiornika wodnego Mietków na rzece  Bystrzyca. W dolinie By-
strzycy na Równinie Świdnickiej deponowany jest materiał pochodzący z Gór 
Sowich. Badania przeprowadzono na składowiskach surowca.

Żwiry karpackie rejonu Dębna (rys. 3.25-26) charakteryzują się nieco pod-
wyższoną aktywnością potasu, co wynika z faktu, że w ich obszarze alimenta-
cyjnym znajdują się tatrzańskie granity i skały metamorficzne. Jeszcze wyższa 
aktywność potasu została stwierdzona w żwirach złoża Domanice położnego 
w obrębie masywu granitowego Strzegom-Sobótka (rys. 3.27). Umiarkowana 
aktywność uranu i toru powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, 
niewielkie wartości dla wszystkich badanych złóż żwirów.
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Rys. 3.25. Rozkład parametrów radiologicznych dla żwirów rejonu Dębna  
Fig. 3.25. Distribution of radiological parameters of gravels of the Dębno area
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Rys. 3.26. Rozkład parametrów radiologicznych dla żwirów rejonu Frydman-
Dębno  
Fig. 3.26. Distribution of radiological parameters of gravels of the Frydman-
Dębno area
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Rys. 3.27. Rozkład parametrów radiologicznych dla żwirów rejonu Domanic 
(Mietków) 
Fig. 3.27. Distribution of radiological parameters of gravels of the Domanice 
area
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3.3.2. Surowce szklarskie
Piaski szklarskie to piaski kwarcowe o wysokiej zawartości kwarcu i jed-

nocześnie bardzo niskiej zawartości tlenków barwiących (Fe2O3 i TiO2). Dru-
gim kryterium przesądzającym o zaliczeniu do tej kategorii surowca jest zde-
cydowana przewaga frakcji z przedziału 0,1 do 0,5 mm [4].  

Piaski szklarskie występują na terenie Polski w utworach kredy, trzecio-
rzędu i czwartorzędu. Badania gammaspektrometryczne przeprowadzono na 
górnokredowych piaskowcach z niecki północnosudeckiej ze złoża Osieczni-
ca. Powstały w wyniku redepozycji zwietrzelin masywu karkonosko-Izerskie-
go. Piaskowce te cechują się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. Są 
to osady kwarcowe o wysokim stopniu dojrzałości chemicznej wynikającym z 
długiego okresu formowania się zwietrzelin masywu karkonosko-izerskiego. 
Z tego powodu charakteryzują się one niskimi aktywnościami potasu, ura-
nu i toru, co powoduje, że wskaźniki f1i f2 przyjmują korzystne, niewielkie 
wartości.  Podobnie jak serpentynity i wapienie mogą one być stosowane w 
budynkach gdzie wymagane jest niskie tło promieniowania. 

3.4. Podsumowanie
Parametry radiologiczne przeanalizowanych w ramach obecnej pracy wy-

branych surowców skalnych zwięzłych i okruchowych zazwyczaj spełniają 
wymagania stawiane materiałom mającym znaleźć zastosowanie do budowy 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt. W większości ba-
danych surowców najpoważniejszym źródłem promieniowania gamma jest 
potas, a właściwie jego izotop potas 40K. Radionuklidy z szeregów rozpadu 
uranu i toru mają zazwyczaj podrzędne znaczenie. Najwyższymi, najmniej 
korzystnymi wartościami wskaźników f1 i f2 charakteryzują się skały występu-
jące na Dolnym Śląsku gdzie, w obrębie waryscyjskiego podłoża znajdują się 
masywy krystaliczne bogate w skalenie potasowe.

Jedyną grupą surowców skalnych w przypadku której dochodzi do prze-
kroczenia wskaźników f1 i f2 są granity, a zwłaszcza granit karkonoski. Wska-
zuje to na konieczność szczegółowych badań w przypadku planowanego za-
stosowania tych skał do produkcji elementów mających znaleźć zastosowanie 
w  budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt.
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Rys. 3.28. Rozkład parametrów radiologicznych dla piaskowców szklarskich  re-
jonu Osiecznicy  
Fig. 3.28. Distribution of radiological parameters of glass sands of the Osiecznica 
area
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4.  Radioaktywność surowców kaolinowych na 
przykładzie złoża Maria III w Nowogrodźcu 
(Dagmara E. Tchorz-Trzeciakiewicz)

4.1. Wstęp
Promieniotwórczość naturalna skał związana jest z obecnością radionukli-

dów powstałych w wyniku przemian promieniotwórczych zachodzących w 
szeregach uranowo-radowym (226Ra) i torowym (232Th), a także pochodzi  od 
izotopu potasu 40K. Promieniotwórczość naturalną surowców mineralnych i 
ich substytutów w aspekcie przemysłowego wykorzystania w budownictwie 
mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej  szacuje się na podsta-
wie sumarycznego wpływu wspominanych radionuklidów  wyliczając na ich 
podstawie  współczynniki f1 i f2 [1]. 

Surowce ilaste, w tym kaoliny charakteryzują się podwyższoną radioak-
tywnością w stosunku do naturalnej promieniotwórczości skorupy ziemskiej, 
w której średnia zawartość uranu wynosi ok. 2 ppm a toru ok. 7,5 ppm. W 
skałach ilastych zawartość uranu mieści się w granicach 2-8 ppm, a toru 3,1-
30 ppm [2].

Dotychczas  przebadano promieniotwórczość kaolinów z dwóch złóż zlo-
kalizowanych w Wyszonowicach i w Żarowie.  Badania promieniotwórczo-
ści naturalnej kaolinów rezydualnych i osadowych złoża „Andrzej” w Żaro-
wie wykazały, że jest ona niewielka i  nie przekracza dopuszczalnych norm  
(f1 poniżej 0,5,  f2  mniej niż 25 Bq/kg). Wyraźnie podwyższone wartości współ-
czynników f1 i f2 stwierdzone zostały w częściowo  zwietrzałym granitoidzie z 
tego złoża ( f1 = 0,78,  f2= 165 Bq/kg) [3]. W Wyszonowicach zaś stwierdzono 
znacznie podwyższoną zawartość toru (17-60 ppm), co wyjaśniono tym, że 
główny składnik ilasty tej skały - kaolinit powstał przede wszystkim z biotytu 
stanowiącego ważny składnik  skały macierzystej – granitognejsów [4].

W celu uzupełnienia wiedzy na temat radioaktywności surowców kaoli-
nowych postanowiono przeprowadzić badania w rejonie złoża piasków ka-
olinowych Maria III zlokalizowanego w Nowogrodźcu oraz przeanalizować 
wpływ procesów wzbogacania na zawartość pierwiastków radioaktywnych w 
produkcie kaolinowym przeznaczonym do sprzedaży.

Badania terenowe prowadzone były wspólnie z M. Luksem a uzyskane 
wyniki częściowo wykorzystane w pracy magisterskiej pt. „Radioaktywność 
wybranych surowców ilastych Dolnego Śląska na tle ich właściwości fizyko-
chemicznych”[5].
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4.1.1. Surowce kaolinowe – informacje ogólne
Surowce kaolinowe obejmują kaoliny rezydualne i osadowe, skały ilasto-

piaszczyste z których można uzyskać kaolin szlamowany (np. piaskowce ka-
olinitowe) oraz zakwalifikowane do tej grupy złoże zwietrzelin bazaltowych 
Dunino.

Kaoliny są skałami bogatymi w kaolinit, powstałymi w wyniku przeobra-
żenia skał zasobnych w glinokrzemiany (skalenie, miki), tj. niektórych skał 
magmowych (np. granitów), metamorficznych (np. gnejsów) i osadowych 
(np. arkoz).  Tworzą się in situ, niektóre zaś ulegają niedalekiemu transporto-
wi, dlatego wyróżnia się kaoliny pierwotne (rezydualne) i wtórne (osadowe), 
które stanowią ogniwa przejściowe  ku glinom kaolinowym. Zawartość kaoli-
nitu w kaolinach zwykle nie przekracza 20-30% wag.[6]. 

Kaoliny rezydualne (pierwotne) przeważnie tworzą pokrywy zwietrzeli-
nowe, w spągu łączące się stopniowym przejściem ze skałą macierzystą. W 
pełnym profilu pokrywy zwietrzelinowej stwierdza się powszechne zmniej-
szanie się stopnia kaolinizacji w głąb co uzewnętrznia się w składzie mine-
ralnym oraz chemicznym i przeważnie widoczne jest także w zabarwieniu. W  
profilu pionowym pokryw zwietrzelinowych wydzielane są następujące strefy 
(zaczynając od spągu):

I strefa słabo zmienionej skały macierzystej (dezintegracji)
II strefa częściowej kaolinizacji, często określana jako kaolinitowo-hydro-

mikowa
III strefa pełnej kaolinizacji, nazywana również kaolinitową
Kaoliny osadowe (wtórne) powstają w wyniku erozji i denudacji pokryw 

zwietrzelinowych, w tym kaolinów pierwotnych, w obszarach wyżej poło-
żonych, transportu tych zwietrzelin  i akumulacji w obniżeniach w mniejszej 
lub w większej odległości od skał macierzystych. Nasilenie tych procesów 
wiąże się zazwyczaj z ruchami tektonicznymi. Kaoliny osadowe nie zwierają 
reliktów skał pierwotnych. Są to wysedymentowane, drobnoziarniste frakcje 
kaolinitowe [6].

Najdogodniejsze warunki dla kaolinizacji występują w klimacie ciepłym i 
wilgotnym, w którym pojawiają się  okresy wilgotniejsze i suchsze. Na Dol-
nym Śląsku takie warunki panowały w karbonie, kredzie, paleogenie i mio-
cenie [7]. Najbardziej rozpowszechnione na tym terenie są złoża kaolinów 
wieku trzeciorzędowego. Ich występowanie związane jest z:

- łużyckim masywem granitoidowym (Turoszów)
- gnejsami gór Izerskich (Kamien koło Mirska)
- krą gnejsową Gór Sowich (Krzyżowa)
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- masywem granitoidowym Strzegom-Sobotka (Żarów, Gola Świdnicka, 
Gołaszyce, Kalno, Bolesławiec, Śmiałowice, Pożarzysko, Wirki, Wiry, Roz-
toka, Dzierżków, Niedaszów)

- masywem granitoidowym Strzelin – Otmuchów (Żulowa) (Wyszonowi-
ce, Gębczyce, Kaczów, Witostowice, Widna, Zakrzów)

Zawartość kaolinitu w typowych kaolinach zwykle nie przekracza 20-30% 
wag. [6].

Piaskowce kaolinitowe na Dolnym Śląsku występuje w niecce bolesławie-
ckiej. Są to drobnoziarniste piaskowce wieku santońskiego o spoiwie składa-
jącym się z grubokrystalicznego kaolinitu z domieszką blaszek miki. Udział 
kaolinitu w tych piaskowcach wynosi z reguły 10-15% wag. [7].

4.1.2. Radioaktywność skał osadowych
Procesy wietrzenia, powodujące rozkład skał i minerałów przyczyniają się 

do mobilizacji uranu, toru i włączenia ich w geochemiczny obieg pierwiast-
ków na Ziemi. Stopień tej mobilizacji jest różny i zależy przede wszystkim od 
sposobu związania uranu i toru w materiale podlegającym wietrzeniu. Więk-
szość akcesorycznych urano- i toronośnych minerałów skał magmowych jak 
cyrkon, monacyt, ksenotym, odznacza się dużą odpornością na wietrzenie 
chemiczne, dlatego zawarte w tych minerałach pierwiastki nie są uwalniane z 
sieci krystalicznych i mogą być transportowane w strefie hipergenicznej wraz 
z fragmentami okruchów skalnych drogą transportu mechanicznego – głów-
nie wodnego. W tych warunkach minerały mogą nagromadzić się w piaskach 
plażowych, a w sprzyjających okolicznościach koncentrować się w złoża 
okruchowe - piaski monacytowe.

Wiele minerałów zawierających pierwiastki promieniotwórcze (np. ska-
łotwórcze skalenie i łyszczyki), a także własne minerały uranu i toru ulegają 
wietrzeniu chemicznemu. Produktami tego procesu są różnorodne uwodnione 
tlenki i wodorotlenki, węglany, siarczany, fosforany,  arseniany, wanadyniany, 
hydrokrzemiany. Minerały zgromadzone w strefie oksydacyjnej charaktery-
zują się jaskrawymi barwami, co znacznie ułatwia lokalizację wtórnych złóż 
uranu.  

W trakcie wietrzenia chemicznego skał i minerałów zaznacza się wyraźna 
różnica pomiędzy torem a uranem. Uran zostaje utleniony do sześciowartoś-
ciowego i w tej postaci jest ługowany ze skał wietrzejących. Tor natomiast 
pozostaje czterowartościowy i jest zatrzymywany przez wtórne produkty wie-
trzenia. Geochemiczna mobilność uranu wiąże się z utworzeniem w warun-
kach utleniających jonu uranylowego UO2

2+, który jest stosunkowo stabilny w 
całym zakresie pH, zwiększając jedynie liczbę przyłączanych grup hydroksy-
lowych i tworząc kolejno jony: UO2

2+, UO2OH+, (UO2)2(OH)2
2+, (UO2)3(OH)5

+  
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w miarę wzrostu pH. Minimalną rozpuszczalność uzyskuje ten jon w prze-
dziale 5,5-6,5 pH. Kation uranylowy jest łatwo pochłaniany przez iły i humus  
[8]. 

Osady śródlądowe tworzące się w procesie wietrzenia w warunkach utle-
niających wykazują wysoki stosunek Th/U. Osady morskie  wytrącające się 
z wody morskiej, a więc wapienie mają niska wartość Th/U. Przedstawio-
ny wykres Th/U wskazujący zawartość U i Th w skałach osadowych Polski 
pozwala na rozdzielnie rożnych typów skał w zależności od stosunku Th/U. 
Wielkość tego wskaźnika dla piaskowców syneklizy perybałtyckiej mieści się 
w przedziale 5-10 Th/U, dla piaskowców czerwonego spągowca monokliny 
przedsudeckiej 3-10 Th/U, anhydryt, wapienie i dolomity sporadycznie prze-
kraczają wartość wskaźnika Th/U=1 [9].

W środowisku morskim uran i tor ulegają wytrącaniu  rozdzielając się mię-
dzy główne grupy osadów  tj. piaszczyste, ilaste i wapienie przy czym znacz-
na ilość uranu i toru skupia się w osadach ilastych.

Promieniotwórczość naturalna skał związana jest nie tylko z obecnością 
radionuklidów powstałych w wyniku przemian promieniotwórczych zacho-
dzących w szeregach uranowo-radowym (226Ra) i torowym (232Th), ale także 
pochodzi ona od potasu 40K.  Z trzech  naturalnych izotopów potasu jedy-
nie izotop 40K jest promieniotwórczy. Radioaktywność wywołana obecnością 
potasu w środowisku morskim jest o dwa rzędy wielkości większa niż pier-
wiastków szeregów uranowych oraz torowych i wynosi 12 Bq/kg. W związku 
ze zróżnicowaniem zasolenia mórz, radioaktywność wody morskiej osiąga 
maksymalną wartość w Morzu Martwym (177 Bq/kg) a minimalną w Bałtyku  
(4 Bq/kg). Zawartość potasu 40K  w skałach ilastych jest wyraźnie zróżnico-
wana, ale przyjmuje się że średnia jego ilość wynosi 1,9-22% [8].

4.2. Opis terenu badan - złoże piaskowców kaolinitowych  Maria III 
w Nowogrodźcu
Złoże Maria III znajduje się na obszarze niecki północnosudeckiej. Niecka 

pólnocnosudecka to asymetryczne synklinorum wypełnione utworami górne-
go karbonu, permu, triasu i górnej kredy. Utwory santonu na terenie całej 
niecki wykazują podobny charakter. Są to warstwy piaskowców, niekiedy ze 
smugami żwirku, pyłowców, iłowców i łupków ilastych oraz utworów po-
średnich, łączących cechy tekstualne wymienionych skał. Wydzielono wśród 
nich cztery kompleksy skalne o różnej barwie: czarny, czerwony, szary i biały  
[10,11]. 

Kompleks czarny wyróżnia obecność wkładek węgli brunatnych i po-
wszechne występowanie znacznych nagromadzeń uwęglonego detrytu. Zwra-
cają przy tym uwagę uwęglone korzenie zachowane w pozycji ich wzrostu, 
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licznie spotykane w iłowcach, pyłowcach i piaskowcach o drobniejszym 
uziarnieniu. Kompleks ten charakteryzuje udział kilku- i kilkunastometro-
wych pakietów różnorodnych łupków ilastych i iłowców. Występują w nim 
ponadto cienkie, kilkunastocentymetrowe wkładki piaskowców o spoiwie że-
lazisto-krzemionkowym [10,11].

Kompleks czerwony jest piaszczysty. Z dużą częstością pojawiają się w 
nim kilku-, kilkunastometrowe warstwy piaskowców składające się z ła-
wic różniących się uziarnieniem, strukturami sedymentacyjnymi, barwą  
i zwięzłością. Często pojawia się w nich frakcja żwirkowa. W piaskowcach 
o drobniejszym uziarnieniu i w pyłowcach z tego kompleksu zwraca uwagę 
nierównomierny, plamisty lub smużysty rozkład barwy, spowodowanej głów-
nie domieszką tlenków i wodorotlenków żelaza. Charakteryzuje go ponad-
to największa częstość występowania cienkich przewarstwień piaskowców  
o spoiwie żelazisto-krzemionkowym. Wkładki węgli brunatnych nie są w nim 
spotykane. Ślady życia organicznego są rzadkie [10,11].

Kompleks szary charakteryzuje się powszechnym występowaniem uwę-
glonego detrytu, na ogół nie zawiera wkładek węgli brunatnych. Iłowce i łup-
ki ilaste stanowią znaczny procent miąższości osadów tego kompleksu. Kom-
pleks ten cechuje ponadto obecność cienkich przewarstwień piaskowców o 
spoiwie żelazisto-krzemionkowym.

Kompleks biały wyróżnia się stosunkowo dużą częstością występowania 
kilku- i kilkunastometrowych warstw różnorodnych piaskowców. Ponadto 
licznie pojawiają się w nim kilkunastometrowe pakiety jednorodnie wykształ-
conych iłowców i łupków ilastych.

Utwory santonu gromadziły się w środowisku lądowym. Wśród nich moż-
na wyróżnić osady facji równi aluwialnej lub deltowej: rzeczne osady koryto-
we i pozakorytowe, osady bagien oraz płytkich jezior. 

Cechy rzecznych osadów korytowych wykazują piaskowce o wielkoskalo-
wych warstwowaniach przekątnych podkreślonych smugami żwirku.

Poza korytem rzeki gromadziły się piaskowce o uziarnieniu drobniejszym, 
często ze śladami korzeni. Obserwowane są w nich małoskalowe warstwo-
wania przekątne, niekiedy zaś faliste laminy, soczewki lub smugi pyłu. Na 
obszarze zewnętrznej równi zalewowej osadzały się utwory o ziarnie najdrob-
niejszym pyłowce oraz iłowce i łupki ilaste, bez widocznych makroskopowo 
struktur sedymentacyjnych lub ze smugami piasku [10,11].

Różne warunki diagenezy doprowadziły do zróżnicowania składu mine-
ralnego utworów pochodzących z różnych kompleksów. W warunkach źle 
drenowanej równi aluwialnej (kompleks szary i czarny - bogate w uwęglony 
detryt rośliny oraz osady pelityczne) proces kaolinityzacji był wolniejszy niż 
na równi dobrze drenowanej (kompleks biały i czerwony), co umożliwiło za-
chowanie skalenie [10,11].
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Zazębianie się procesów diagenezy i sedymentacji doprowadziło do zróż-
nicowania składu minerałów ilastych, natury kaolinitu oraz zawartości bar-
wnika w osadach o rożnych cechach strukturalnych reprezentujących różne 
facje równi aluwialnej. Diageneza doprowadziła do powstania autigenetycz-
nego kaolinitu z rozkładu skaleni i mik jeszcze w środowisku sedymentacji, 
bezpośrednio po depozycji osadów. Ze szczególna intensywnością proces ten 
przebiegał w silnie porowatych, gruboziarnistych piaskowcach korytowych, 
również po pogrzebaniu osadu. Iłowce powstały głównie w wyniku redepozy-
cji materiału ilastego pierwotnie zawartego w piaskowcach [10,11].

Obszar źródłowy osadów santonu budowały przypuszczalnie skały typu 
granitoidów. 

Nie można jednak wykluczyć, że materiałem pierwotnym były starsze pia-
skowce kredowe. Świadczy o tym znaczny stopień obróbki ziaren kwarcu, 
a także brak okruchów skał granitoidowych. Zjawiska te mogą być jednak 
spowodowane warunkami sedymentacji w środowisku o wysokiej energii, ja-
kim jest środowisko rzeczne oraz agresywnymi warunkami diagenezy, jakie 
panują na równi aluwialnej (Górniak 1991) [10,11].

Piaskowce i piaski kaolinitowe eksploatowane w złożu Maria III reprezen-
tują kompleks biały. Stanowią je drobnoziarniste minerały kwarcu połączone 
spoiwem składającym się z grubokrystalicznego kaolinitu z domieszką bla-
szek mik. Średni skład mineralny przedstawia się następująco: kaolinit-14%, 
minerały grupy mik - 3%, kwarc - 82%, średni skład chemiczny został przed-
stawiony w tabeli 4.1. [7,12]. Kaolinit często wykształcony jest w postaci 
sześciobocznych blaszek. Jest to typowy kaolinit Tc o wyjątkowo wysokim 
stopniu uporządkowania struktury. Rentgenograficzny wskaźnik uporządko-
wania struktury tego kaolinitu wynosi 0,9-1,5. 

Tabela 4.1. Przeciętny skład chemiczny piaskowców kaolinitowych z kopalni 
Maria III  [12]
Tab.4.2.1. Chemical composition of kaolinite sandstones form Maria III deposit [12]

Składnik
Zawartość 
w %

SiO2 83,41
TiO2 0,22
Al2O3 11,01
Fe2O3 0,26
MnO 0,002
MgO 0,14
CaO 0,36
K2O 0,27
Na2O 0,02
strata prażenia 4,3  
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Skład ziarnowy piaskowca kaolinowego przedstawia tabela 4.2. Cechą 
charakterystyczną tego surowca jest duża zawartość frakcji piaszczystej 500 
µm-100 µm (ok. 60% wag.) a stosunkowo mały udział frakcji mułkowej (100 
µm – 20 µm). Kaolinit koncentruje się w klasie <15 µm [7]. W złożu można 
zaobserwować dużą zmienność frakcji ziarnowej powyżej 100 µm, natomiast 
rozkłady ziarnowe poniżej 100 µm charakteryzują się znacznie większa sta-
bilnością.

Tabela 4.2. Skład granulometryczny piasku kaolinitowego ze złoża Maria III 
(Kozłowski, 1982) [7]
Tab. 4.2. Particle size composition of  kaolinite sandstones form Maria III deposit [7]

Klasa ziarnowa
Zawartość 
w % wag.

< 2000 99,6
<1020 99,2
<750 97,3
<490 92,5
<300 80,5
<102 30,3
<60 23,6
<40 22,4
<30 20,9
<25 20,7
<20 19,6
<15 18,7
<10 17,5
<8 16,7
<6 15,8
<5 14,7
<4 13,7
<3 13
<2 11,4  

Pod względem czystości najkorzystniejsza jest klasa ziarnowa 500-100 
µm (tabela 4.3.)  (jednak odpowiada ona jedynie piaskom szklarskim). W ka-
sie drobniejszej zawartość tlenków barwiących jest znacznie większa z uwa-
gi na koncentrację minerałów ciężkich (rutyl, anataz). Podobnie klasa ziaren  
> 500 µm wykazuje wzrost zawartości żelaza. Minerały żelaza reprezento-
wane są w osadach santonu przez hematyt i goethyt, a minerały tytanu przez 
anataz i rutyl [7].
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Tabela 4.3. Zawartość tlenków barwiących w niektórych klasach ziarnowych 
piaskowca kaolinitowego ze złoża Maria III  [7]
Tab. 4.3. Content of colours oxides in some sizes of  particles of kaolinite 
sandstones form Maria III deposit [7]

Fe2O3 TiO2
zawartość, w % wag.

<0,5 0,1 0,06
0,5-0,1 0,084 0,068
0,1-0,063 0,15 0,26

Klasa ziarnowa w 
mm

 

Piaskowce kaolinitowe ze złoża Maria III osadzały się szybko jako czy-
ste przemyte piaski, o czym świadczy niewielka w nich ilość detrytycznego 
materiału ilastego. W osadach tych duże przestrzenie interstycjalne umoż-
liwiły swobodną migrację roztworów powodujących rozkład nietrwałych 
składników detrytycznych i tworzenie minerałów autigenicznych. W takich 
warunkach łatwo, podobnie jak w pokrywach wietrzennych, dochodziło do 
kaolinityzacji mik, skalenie zaś ulegały rozpuszczaniu i kaolinityzacji, a lo-
kalnie przemianie w mikę wtórną. W wyniku tych procesów tworzyły się 
duże, często robakowato wygięte, kolumnowe agregaty kaolinitu stanowiące 
pseudomorfozy po mice i po skaleniach. Rozpuszczanie skaleni zwiększało 
porowatość i ułatwiało migrację roztworów. Uwolnione w wyniku rozpusz-
czenia krzemianów alkalia (głównie potas), glin i krzemionka przechodziły 
do roztworu. Z bogatych w glin i krzemionkę wód gruntowych krystalizował 
w przestrzeniach porowych piaskowców kaolinit w formie drobnych agre-
gatów kolumnowych, często robakowato wygiętych, różnie zorientowanych. 
Nadmiar krzemionki wytracał się w postaci naskorupień na ziarnach kwarcu. 
Potas miejscami alkalizował środowisko i powodował korozję ziaren kwarcu, 
podobnie jak silnie stężone kwasy organiczne. Pod wpływem lokalnie tworzą-
cego się kwasu drobne płytki kaolinitu ulegały rozpuszczaniu, a tworzyły się 
w wyniku procesu rekrystalizacji płytki duże, sześcioboczne z widocznymi 
stopniami wzrostu  [10,11].

Podstawową metodą wzbogacania piasków kaolinitowych jest szlamowa-
nie. Wykorzystuje się tu różnice wielkości ziaren głównych składników mine-
ralnych. Jeżeli są one dostatecznie duże, a rozkład wielkości ziaren tych mi-
nerałów ma niezbyt wielką dyspersję, wówczas udaje się niemal całkowicie 
usunąć niektóre z tych składników. W procesie szlamowania kaolinów daje 
się m. in skutecznie zmniejszyć zwartość kwarcu, a podnieść koncentracje 
kaolinitu. Usuwa się też części mik. W wyniku szlamowania piasków kaoli-
nitowych ze złoża Maria III otrzymuje się koncentrat o zawartości kaolinitu 
ponad 80% wag., przy stosunkowo małej zawartości zanieczyszczeń minera-
łami grupy mik (ok. 7%).
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Proces szlamowania nie zmniejsza zawartości tlenków barwiących i nie-
których innych składników mineralnych, jak również nie umożliwia uzyska-
nia kaolinu całkowicie wolnego od kwarcu [7]. 

W celu zmniejszenia zawartości TiO2 w szlamowanym kaolinie stosuje 
się metodę selektywnej flokulacji. Polega ona na tym, że w zawiesinie za-
trzymuje się drobnoziarnisty anataz i część mik przy równoczesnej flokulacji 
kaolinitu. W celu zmniejszenia zawartości tlenków żelaza stosuje się metody 
chemiczne, oparte na zjawisku selektywnego rozpuszczania  [7].

4.3. Metodyka badań
Pomiary zawartości pierwiastków promieniotwórczych tj. U238, Th232 i K40 

zostały wykonane przy użyciu spektrometru gamma RS 320. Opis spektrome-
tru gamma RS 320 i metodyka wykonywania pomiarów z jego wykorzysta-
niem znajduje się w rozdziale 1.

W trakcie przeprowadzania badań wykonano 56 terenowych pomiarów 
na dwóch poziomach eksploatacyjnych w kopalni Maria III (rys. 4.1.) oraz 
10 pomiarów na hałdzie gdzie składowany jest materiał odpadowy. Pomiary 
wykonywane były w odległości ok. 1-1,5 m. Ponadto zmierzono zawartość 
pierwiastków promieniotwórczych w produktach przeznaczonych do sprze-
daży tj. kaolinie o odmianach KOM, KOG – kaoliny stanowiące wypełniacze 
do gumy, farb i innych oraz  KOP – kaolin papierniczy. Dla każdego typu 
produktu wykonano po 4 pomiary. 

Rys. 4.1.  Zaznaczone na czerwono poziomy eksploatacyjne na których 
wykonywane były pomiary zawartości pierwiastków radioaktywnych przy 
użyciu spektrometru gamma RS- 320
Ryc. 4.1 On the red- the exploitation levels on which the measurements using 
spectrometer gamma Exploranium RS-320 were made



97

W celu oceny radioaktywności analizowanych surowców przeliczono za-
wartości uranu w ppm na zawartość radu w Bq/kg, zawartość toru w ppm na 
zawartość toru w Bq/kg, a zawartość potasu w % na ilość potasu w Bq/kg i 
wyznaczono wielkości współczynników f1 i f2. Sposób wykonywania prze-
liczeń i założenia jakie zostały przyjęte  opisano w rozdziale 1. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie  wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surow-
cach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 
1850) [1], wielkość współczynnika f1 nie powinna przekraczać 1,2, a wiel-
kość współczynnika f2 nie może być większa od 240 Bq/kg, aby dane surow-
ce mogły być użyte w budownictwie mieszkaniowym. 

4.4.  Przedstawianie wyników badań oraz ich analiza
Badania gamma spektormetryczne przeprowadzone na obszarze złoża Ma-

ria III wykazały,  że w złożu zawartości uranu wahają się od 0,8 do 4,7 ppm 
ze średnią 1,9 ppm, zawartości toru zmieniają się od 2,7 ppm do 15,4 ppm ze 
średnią 7,2 ppm, a zawartości potasu wahają się od 0,1% do 0,4%, średnia 
0,2%. Wartości współczynnika f1 zmieniają się w granicach od 0,12 do 0,52, 
średnia 0,2, a współczynnika f2 od 9,95 do 58,43, średnia 23,8. Wielkości 
współczynników f1 i f2 nie przekraczają wartości granicznych (tabela 4.4.)  

Tabela 4.4. Minimalne, maksymalne i średnie wartości współczynników f1 i f2 
oraz  zawartości uranu, toru potasu na dwóch poziomach eksploatacyjnych złoża 
Maria III
Tab. 4.4. Minimum, maximum and average value of  f1 and f2 coefficients and the 
amount of uranium, potassium and thorium in the Maria III deposit

poziom 4 poziom 5
min 0,1 0,1
max 1,1 0,4

średnia 0,21 0,17
min 0,8 1,2
max 3,1 4,7

średnia 1,59 2,11
min 3,6 2,7
max 14,1 15,4

średnia 6,69 7,52
min 0,1 0,1
max 0,4 0,5

średnia 0,22 0,26
min 10 15
max 39 58

średnia 19,7 26,2

K (%)

U (ppm)

Th (ppm)

f1

f2 (Bq/kg)
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Przestrzenną zmienność zawartości uranu, toru i potasu oraz wartości współ-
czynników f1 na dwóch poziomach eksploatacyjnych złoża Maria III przed-
stawia rys 4.2.

Rys.  4.2.  Przestrzenna zmienność zawartości uranu, toru i potasu oraz wartości 
współczynników f1 (wraz ze wskazaniem udziału poszczególnych radioizotopów) 
na dwóch poziomach eksploatacyjnych złoża Maria III
Ryc. 4.2. Spatial variations of the amount of  uranium, thorium, potassium and 
the value of  f1 coefficient in the Maria III deposit

Zawartość radionuklidów  oraz wartości współczynników f1 i f2 w kaoli-
nach przeznaczonych dla celów nieceramicznych tj. w kaolinach o odmianach 
KOM, KOG, KOP przedstawia  tabela 4.5. Zawartości uranu wahają się od 3 
ppm do 5,1 ppm, średnia 3,93 ppm, zawartość toru zmieniają się od 20,9 ppm 
do 26,6 ppm ze średnią 23,72 ppm, a zawartość potasu od 1,2 % do 1,4 % ze 
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średnią 1,3 %. Wartości współczynników f1 i f2 zmieniały się w granicach f1 
od 0,7 do 0,9 zaś f2 od 37 Bq/kg do 63 Bq/kg,  co wskazuje na to iż nie prze-
kraczają dozwolonych wartości granicznych.

Tabela 4.5. Minimalne, maksymalne i średnie wartości współczynników f1 i f2 
oraz  zawartości uranu, toru. potasu w produktach przeznaczonych do celów 
nieceramicznych
Tab. 4.5. Minimum, maximum and average value of  f1 and f2 coefficients and the 
amount of uranium, potassium and thorium in the kaolin products

KOM KOG KOP
min 1,2 1,3 1,2
max 1,4 1,4 1,4

średnia 1,21 1,35 1,30
min 3,5 4,2 3,0
max 4,2 5,1 3,7

średnia 3,83 4,68 3,28
min 22,6 23,6 20,9
max 26,6 25,6 22,7

średnia 24,73 24,63 21,80
min 0,7 0,8 0,7
max 0,8 0,9 0,7

średnia 0,80 0,80 0,70
min 44 52 37
max 52 60 46

średnia 47,6 58,1 40,1

K (%)

U (ppm)

Th (ppm)

f1

f2 (Bq/kg)

 

Pomiary wykonane na hałdzie pokazały, że zawartość uranu w materiale 
tam zdeponowanym zmienia się w granicach od 0,8 ppm do 1,6 ppm, średnia 
1,23 ppm, zawartość toru waha się  od 2,2 ppm do 3,7 ppm ze średnią 2,89 
ppm, a zawartość potasu od 0 % do 0,2 %, średnia 0,08 %. Wyliczone na 
podstawie tych danych wartości współczynników f1 i f2 nie przekraczają do-
zwolonych wartości granicznych (tabela 4.6.).
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Tabela 4.6. Minimalne, maksymalne i średnie wartości współczynników f1 i f2 
oraz  zawartości uranu, toru. potasu zmierzone na  hałdzie.
Tab. 4.6. Minimum, maximum and average value of  f1 and f2 coefficients and the 
amount of uranium, potassium and thorium in the kaolin stack

hałda

K (%)
min 0,0
max 0,2
średnia 0,08

U (ppm)
min 0,8
max 1,6
średnia 1,23

Th (ppm)
min 2,2
max 3,7
średnia 2,89

f1
min 0,1
max 0,2
średnia 0,12

f2 (Bq/kg)
min 10
max 20
średnia 15,7

Zestawianie wyników analiz chemicznych,  średnich wartości  pomiarów 
gamma oraz wyliczonych współczynników f1 i f2 znajduje się w  tabeli 4.7.

Tabela 4.7. Zestawienie wyników analiz chemicznych oraz średnich wartości 
uranu, toru i potasu z pomiarów wykonanych spektrometrem gamma, łącznie z 
wartościami współczynników f1 i f2. (Dane dotyczące składu chemicznego złoża 
pochodzą z literatury [12], dane dotyczące składu chemicznego produktów 
pochodzą  ze strony kopalni i zakładu przetwórczego „Surmin-Kaolin”) 
Tab. 4.7.  Average chemical composition connected with the amount of uranium, 
thorium, potassium measured using Exploranium GR-320 gamma radiation 
spectrometer

KOM KOG KOP
SiO2 (%) 83,41 51,50 51,80
Al2O3 (%) 11,01 34,50 34,20
Fe2O3 (%) 0,26 0,53 0,58
TiO2 (%) 0,22 0,54 0,56
CaO (%) 0,36 0,08 0,09
MgO (%) 0,14 0,12 0,13
Na2O (%) 0,02 0,01 0,01
K2O (%) 0,27 0,63 0,64

K (82,6 % K2O) 0,22 0,52 0,53
K (%) 0,19 1,25 1,35 1,30 0,08

U (ppm) 1,91 3,83 4,68 3,28 1,23
Th (ppm) 7,21 24,73 24,63 21,80 2,89

f1 0,20 0,79 0,83 0,71 0,71
f2 (Bq/kg) 23,80 47,55 58,12 40,71 58,43
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Na podstawie przedstawionych wyników analiz chemicznych można zauwa-
żyć, że proces wzbogacania powoduje 3-krotny wzrost zawartości Al2O3, 
2,5-krotny wzrost TiO2 oraz 2-krotny wzrost zawartości Fe2O3 i K2O. Analizy 
gammaspektormetryczne ujawniają 2-krotny wzrost zawartości uranu w pro-
dukcie w stosunku do jego zawartości w złożu, oraz 3-krotny wzrost zawar-
tości toru. Przy czym należy zauważyć, że na hałdę odprowadzane jest 60% 
uranu znajdującego się w złożu, oraz 40 % toru. Odprowadzenie procentowo 
większej ilości uranu niż toru do materiału zdeponowanego na hałdzie jest 
zrozumiałe biorą pod uwagę różnice we właściwościach geochemicznych po-
między uranem a torem. Uran jest pierwiastkiem bardziej mobilnym od toru, 
szybciej tworzy mobilny jon uranylowy w związku z czym jego wymycie w 
trakcie procesu  wzbogacania kaolinitu jest łatwiejsze niż toru.  

Rozbieżności pomiędzy wynikami analiz pojawiają się w przypadku za-
wartości potasu. Pomiary wykonane spektrometrem gamma wskazują na pra-
wie 7-krotny wzrost ilości potasu w produkcie w stosunku do jego zawartości 
w złożu (analizy chemiczne wskazują na 2-krotny wzrost zawartości potasu). 
Pomiary zawartości potasu wykonane na hałdzie  wskazują, iż zdeponowane 
jest tam ponad 40 % potasu znajdującego się w złożu, w związku z tym wyda-
je się być niemożliwe, aby średnia zawartość potasu w produktach, wyliczona 
na podstawie danych  otrzymanych  z spektrometru wynosiła 1,25 – 1,35 %.  
Przyczyna powstałych rozbieżności pozostaje niewyjaśniona i wymaga prze-
prowadzenia dokładniejszych badań. 

4.5. Podsumowanie i wnioski
Badania promieniotwórczości naturalnej piasków kaolinowych złoża Ma-

ria III w Nowogrodźcu wykazały, że jest ona niewielka i nie przekracza do-
puszczalnych norm. Maksymalna zawartość uranu w złożu nie przekraczała 
4,7 ppm, maksymalna zawartość toru nie była wyższa od 15,4 ppm,  a mak-
symalna zawartość potasu nie przekraczała 1,1 %. Wartość współczynnika f1 
była niższa od 0,5 a f2 od 58 Bq/kg. Otrzymane wartości współczynnika f1 są 
porównywalne z wartościami tego współczynnika podanymi przez Wyszo-
mirskiego i Klapera dla złoża kaolinów rezydualnych i osadowych Andrzej w 
Żarowie  [3]. Wartości współczynnika f2 są niemal 2-krotnie wyższe od tych 
podanych dla Żarowa. Wynika z tego iż zawartość uranu w złożu w Maria III 
jest niemal 2 krotnie wyższa od zawartości tego pierwiastka w złożu Andrzej, 
natomiast zawartość toru i potasu jest niższa. Zawartość toru w złożu Maria 
III jest również niższa od zawartości tego pierwiastka w złożu kaolinu rezydu-
alnego w Wyszonowicach, gdzie według Wyszomirskiego wynosiła ona17-60 
ppm [4].
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Proces wzbogacania piaskowców kaolinitowych wiąże się  ze wzrostem 
procentowego udziału kaolinitu w kaolinie szlamowanym, a także ze skon-
centrowaniem w nim zawartości pierwiastków radioaktywnych. Zawartość 
uranu  jest średnio 2-krotnie wyższa niż w złożu, a zawartość toru średnio 
3-krotnie. Proces wzbogacania powoduje również wzrost zawartości radio-
aktywnego potasu, ale wielkość tego wzrostu jest dyskusyjna jeżeli porów-
na się wyniki  analiz chemicznych i dane otrzymane z spektrometru gamma. 
Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań 
zarówno chemicznych jak i gamma spektormetrycznych. Wielkość współ-
czynników f1 i f2 wyznaczona dla produktów nieceramicznych przeznaczo-
nych do sprzedaży  nigdy nie przekraczała wartości granicznych podanych  
w Rozporządzeniem Ministra z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie  wymagań 
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surow-
cach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 
1850) [1].

Procesy szlamowania i flokulacji prowadzą do odprowadzenia 60% uranu 
oraz 40 % toru i 40 % potasu zawartego w złożu na hałdę. W związku z tym 
średnia zawartość uranu na hałdzie wynosi 1,23 ppm, toru 2,89 ppm, a potasu 
0,08 %.
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5. Radiologiczne parametry łupków kwarcowo- 
skaleniowych i kwarcowo-grafitowych strefy Niemczy  
i metamorfiku Niemczy-Kamieńca Ząbkowickiego

Radiological parameters of quartz-feldspathic schists and quartz-
graphitic schists  of the Niemcza Zone (NZ) and the Niemcza – 
Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic Unit (N-KZMU)

(Kamila J. Nowak, Andrzej T. Solecki)

5.1. Wstęp
Łupki metamorficzne strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy-Kamieńca 

Ząbkowickiego odsłaniają się w szeregu wychodni i nieczynnych kamienio-
łomów w odległości ok. 60 km na południe od Wrocławia. Były one histo-
rycznym lokalnym materiałem budowlanym stosowanym w wielu budynkach 
na tym terenie. Narastający w ostatnich latach popyt na naturalne okładziny 
łupkowe budynków mieszkalnych i elementy małej architektury ogrodowej 
powoduje rosnące zainteresowanie tym surowcem, czego dowodem są świe-
że ślady próbnej eksploatacji w części z porzuconych wyrobisk. Przykład 
uruchomionego w ostatnich latach kamieniołomu łupka szarogłazowego w 
Jenkowie (metamorfik kaczawski) wskazuje, że działalność tego typu jest 
opłacalna ekonomicznie i może stać się elementem aktywizacji gospodarczej 
obszarów wiejskich. Ponieważ łupki kwarcowo-grafitowe i kwarcowo-ska-
leniowe charakteryzują się zazwyczaj podwyższoną zawartością naturalnych 
radionuklidów [1, 2, 3, 4, 5] zdecydowano się przeprowadzić badania na wy-
chodniach tego typu utworów, których lokalizacja wskazuje na możliwość 
podjęcia w przyszłości opłacalnej ekonomicznie eksploatacji. 

5.2. Budowa geologiczna terenu badań
Strefa Niemczy jest to południkowo przebiegający pas wychodni zmyloty-

nizowanych gnejsów sowiogórskich i zmetamorfizowanych skał osadowych 
ograniczający od wschodu blok gnejsowy gór Sowich. Mylonity te, zdaniem 
Mazura i Puziewicza [6], powstały w obrębie lewoskrętnej strefy ścinania,  
a analogiczne deformacje są odpowiedzialne za struktury metamorficzne me-
tamorfiku Niemczy-Kamieńca Ząbkowickiego, który od wschodu przylega do 
strefy Niemczy (rys. 5.1).
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Rys. 5.1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 5.1. Area under investigation
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Łupki kwarcowo-grafitowe będące przedmiotem badań występują zarówno 
w obrębie strefy Niemczy, jak i metamorfiku Niemczy-Kamieńca Ząbkowi-
ckiego. Są to drobnoblastyczne skały warstwowane głównie złożone z przeła-
wiceń jasnych lamin kwarcowych i ciemnych lamin grafitowych, zwierające 
podrzędne ilości muskowitu i innych minerałów. W przypadku wystąpienia 
w Brodziszowie (Stefa Niemczy), Bartz i Puziewicz [7] stwierdzili domiesz-
ki takich minerałów jak sylimanit, andaluzyt, turmalin i skalenia. Analizując 
skład mineralny i orientacje osi kwarcu Bartz i Puziewicz [7] stwierdzili, że 
łupki kwarcowo-grafitowe tego wystąpienia przeszły metamorfizm facji am-
fibolitowej w przeciwieństwie do innych wystąpień tych utworów, których 
metamorfizm ograniczył się do facji zieleńcowej. 

Łupki kwarcowo-skaleniowe występują tylko w obrębie metamorfiku 
Niemczy-Kamieńca Ząbkowickiego. Zostały one opisane przez Dziedzicową 
[8] jako helleflinty – zmetamorfizowane tufy riolitowe, a ich normatywny 
skład mineralny został określony jako 53.8% kwarcu, 42.5% ortoklazu, 3.2% 
albitu. Zgodnie z opinią zespołu Puziewicza [9] obecność albitu i jasnych 
łyszczyków bogatych w krzemionkę, magnez i żelazo wskazuje na niski sto-
pień metamorfizmu. 

5.3. Metodyka
Wykonano gamma spektrometryczne pomiary zawartości uranu U, toru Th 

oraz potasu K w łupkach kwarcowo-skaleniowych z okolic Ruszkowic (meta-
morfik Niemczy – Kamieńca Ząbkowickiego) oraz w łupkach kwarcowo-gra-
fitowych z okolic Brodziszowa, Zwróconej, Sulisławic (strefa Niemczy) oraz 
Żelowic (metamorfik Niemczy – Kamieńca Ząbkowickiego). 

Pomiary wykonywano przy pomocy gamma spektrometru RS 230 wypo-
sażonego w detektor BGO z automatyczną stabilizacją opartą o kwanty gam-
ma o energii 2615 keV emitowane przez tal 208Tl. Używany sprzęt podaje 
wyniki jako: zawartość U w ppm, Th w ppm i K w % oraz moc dawki po-
chłoniętej promieniowania gamma w nGy·h-1. Pomiar odbywa się w oparciu 
o analizę fotonów gamma zliczanych w oknach związanych z pikami 1461 
keV (40K), 1765 keV (214Bi) i 2615 keV (208Tl). Ponieważ uranu zawartość ob-
liczana jest na podstawie kwantów gamma emitowanych przez bizmut 214Bi, 
będący produktem rozpadu 238U, przy założeniu istnienia stanu równowagi 
pomiędzy izotopami szeregu promieniotwórczego, została oznaczana jako 
tzw. zawartość równoważna - eU. Podobnie zawartość toru 232Th, obliczana  
na podstawie kwantów gamma emitowanych przez tal 208Tl i oznaczana jest 
jako równoważna - eTh.

Uzyskane wyniki przeliczono na wartość wskaźnika f1, którego definicja 
wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [10] 
może być zapisana w formie:
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f1 = A1·CRa +A2·CTh+A3·CK 

gdzie: 

CRa, CTh, CK są aktywnościami radionuklidów z szeregów rozpadu uranu 
(238U) i toru (232Th) oraz potasu 40K wyrażonymi w Bq·kg-1. 

A1, A2, A3 są współczynnikami uwzględniającymi zróżnicowany wpływ 
aktywności poszczególnych radionuklidów:

A1 = 1/300
A2= 1/200
A3= 1/3000

Do graficznych prezentacji zdecydowano się wykorzystać iloczyny A1×CRa; 
A2×CTh; A3×CK dobrze ilustrujące wpływ poszczególnych radionuklidów na 
wielkość wskaźnika f1. Dodatkowym argumentem na rzecz takiej prezenta-
cji wyników jest fakt, że aktywność potasu 40K, która jest zazwyczaj o rząd 
wielkości większa od aktywności radionuklidów z szeregów rozpadu uranu 
(238U) i toru (232Th) jest mnożona przez współczynnik A3, który jest znacznie 
mniejszy od współczynników A1 i A2. Dzięki temu iloczyny te mają podobny 
zakres wielkości ułatwiający ich prezentację na wspólnym wykresie.

Drugim istotnym wskaźnikiem, jaki wyliczono korzystając z uzyskanych 
wyników, jest wskaźnik f2, który definicja zawarta w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [10] określa jako aktywność radu 226Ra wy-
rażoną w Bq·kg-1. Należy podkreślić, że w przypadku istnienia stanu rów-
nowagi w obrębie szeregu rozpadu uranu 238U wszystkie radionuklidy tego 
szeregu wykazują takie same aktywności. 

5.4. Wyniki
Zestawienie wyników pomiarów uzyskanych na wychodniach łupków 

kwarcowo-skaleniowych zostało przedstawione w tab. 5.1, a rozkład uzyska-
nych wyników na rys. 5.2.
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Tab. 5.1. Parametry radiologiczne łupków kwarcowo-skaleniowych  
Tab. 5.1. Radiological parameters of quartz-feldspathic schists

Stolec

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 6,5 5,8 24,5 1972 72 101 1,4

min. 3,3 2,0 10,0 1001 25 41 0,6

średnia 4,8 3,6 16,2 1451 45 67 1,0

Bobolice

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 7,9 6 25,4 2397 75 104 1,5

min. 5,4 4,8 16,7 1638 60 69 1,1

średnia 6,4 5,4 22,5 1948 67 92 1,3

Kobyla Głowa

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 10,2 9,8 27,1 3095 122 111,2 2,0

min. 5,6 8,6 19,3 1699 107 79,2 1,4

średnia 8,0 9,4 24,1 2433 117 98,9 1,7

Wojsławice i Ruszkowice

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 9,0 14,9 25,5 2731 185 105 2,0

min. 4,0 3,5 13,4 1214 44 55 0,9

średnia 6,3 6,9 17,4 1919 86 72 1,3

Średnia zawartość potasu, uranu i toru w łupkach kwarcowo-skaleniowych 
z okolic Stolca wynosi 4,8%, 3,6 ppm, 16,2 ppm, z okolic Bobolic 6,4%,  
5,4 ppm, 22,5 ppm, z okolic Kobylej Głowy  8,0 %, 9,4 ppm, 24,1 ppm a z 
okolic Wojsławic i Ruszkowic 6,3%, 6,9 ppm, 17,4 ppm, odpowiednio (tab. 5.1).

Dla wszystkich wyników zostały obliczone wskaźniki aktywności f1 i  
f2 = eU(Bq·kg-1) (tab. 5.1). W przypadku łupków kwarcowo-skaleniowych w 
większości punktów pomiarowych wskaźnik aktywności f1 przekroczył war-
tość graniczną dla surowców i materiałów budowlanych przeznaczonych na 
pobyt ludzi i inwentarza żywego (f1=1), natomiast wartość wskaźnika f2 nie 
przekroczyła wartości granicznej, równej 200 Bq·kg-1 (tab. 5.1). Wynika to z 
faktu współwystępowania znaczących ilości potasu, uranu i toru, których ak-
tywności sumują się we wzorze służącym do obliczania wskaźnika f1. Mimo 
stosunkowo niskiej aktywności samego szeregu uranowego nie prowadzącej 
do przekroczenia granicznej wartości wskaźnik f2 dochodzi w takim wypadku 
do przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika f1.
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Rys. 5.2. Rozkład parametrów radiologicznych łupków kwarcowo-skaleniowych
Fig. 5.2. Distribution of radiological parameters of quartz feldsphatic schists
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Rys. 5.3. Udział potasu K (kolor fioletowy), uranu U (kolor żółty) oraz toru Th 
(kolor niebieski) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 dla dwóch odsłonięć 
łupków kwarcowo-skaleniowych
Fig. 5.3. Potassium (purple), uranium (yellow) and thorium (blue) share of f1 
index for two outcrops of quartz-feldsphatic schists
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Przykładowy udział aktywności poszczególnych pierwiastków (potasu, 
radionuklidów szeregu rozpadów uranu oraz toru) w tworzeniu wskaźnika 
aktywności f1  dla dwóch odsłonięć łupków kwarcowo-skaleniowych został 
przedstawiony na rys. 5.3.

Zestawienie wyników pomiarów uzyskanych na wychodniach łupków 
kwarcowo-grafitowych zostało przedstawione w tab. 5.2 a rozkład uzyska-
nych wyników na rys. 5.3.

Tab. 5.2. Parametry radiologiczne łupków kwarcowo-grafitowych
Tab. 5.2. Radiological parameters of quartz-graphitic schists

Zwrócona

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 1,7 2,3 9,1 516 29 37 0,4

min. 1,3 1,8 7,3 394 22 30 0,4

średnia 1,5 2,0 8,2 449 25 33 0,4

Brodziszów

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 1,9 25,6 9,7 576 318 40 1,3

min. 0,6 2,3 3,1 182 29 13 0,4

średnia 1,2 11,2 6,1 362 139 25 0,7

Sulisławice

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 2,6 8,1 12,9 789 101 53 0,7

min. 1,3 2,6 6,9 394 32 28 0,5

średnia 2,0 3,4 9,8 594 42 40 0,5

Żelowice

K % eU ppm eTh ppm K Bq/kg eU Bq/kg eTh Bq/kg f1

max 4,9 14,1 18,8 1487 175 77 1,4

min. 1,1 1,8 4,9 334 22 20 0,3

średnia 2,1 4,7 10,6 643 58 43 0,6

Średnia zawartość potasu, uranu i toru w łupkach kwarcowo-grafitowych 
z okolic Brodziszowa wynosi 1,2%, 11,2 ppm, 6,1 ppm, z okolic Zwróconej 
1,5%, 2,0 ppm, 8,2 ppm, z okolic Sulisławic 2,0%, 3,4 ppm, 9,8 ppm a z oko-
lic Żelowic 2,1%, 4,7 ppm, 10,6 ppm, odpowiednio (tab. 5.2).

Dla wszystkich wyników zostały obliczone wskaźniki aktywności f1 oraz 
f2= eU(Bq·kg-1) (tab. 5.2).  Dla łupków kwarcowo-grafitowych z okolic Bro-
dziszowa w kilku przypadkach zaobserwowano przekroczenie wartości gra-
nicznej wskaźnika f2 lub też jednoczesne przekroczenie wartości granicznych 
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obu wskaźników f1 oraz f2. Wynika to z dominującego udziału radionuklidów 
szeregu rozpadów uranu w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 (tab. 5.2). W 
przypadku łupków kwarcowo-grafitowych z okolic Żelowic w kilku punktach 
pomiarowych również zanotowano przekroczenie wartości granicznej wskaź-
nika f1 (tab. 5.2).

Udział poszczególnych pierwiastków (potasu, radionuklidów szeregu roz-
padów uranu oraz toru) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1  dla wychodni 
łupków kwarcowo-grafitowych został przedstawiony na rys. 5.5-5.8.

Zależności pomiędzy zawartościami radionuklidów w łupkach kwarcowo-
grafitowych strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy – Kamieńca Ząbkowi-
ckiego przedstawiono na rys. 5.9-5.11.
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Rys. 5.4. Rozkład parametrów radiologicznych łupków kwarcowo-grafitowych
Fig. 5.4. Distribution of radiological parameters of quartz-graphitic schists
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Rys. 5.5. Udział potasu K (kolor fioletowy), uranu U (kolor żółty) oraz toru Th 
(kolor niebieski) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 dla łupków kwarcowo-
grafitowych z okolic Zwróconej (za Badura i Dziemiańczuk, 1981) [11]
Fig. 5.5. Potassium (purple), uranium (yellow) and thorium (blue) share of f1 
index for outcrops of quartz-graphitic schists in Zwrócona area (after Badura i 
Dziemiańczuk, 1981) [11]
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Rys. 5.6. Udział potasu K (kolor fioletowy), uranu U (kolor żółty) oraz toru Th 
(kolor niebieski) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 dla łupków kwarcowo-
grafitowych z okolic Brodziszowa (za Badura i Dziemiańczuk, 1981) [11]
Fig. 5.6. Potassium (purple), uranium (yellow) and thorium (blue) share of f1 
index for outcrops of quartz-graphitic schists in Brodziszów area (after Badura 
i Dziemiańczuk, 1981) [11]
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Rys. 5.7. Udział potasu K (kolor fioletowy), uranu U (kolor żółty) oraz toru Th 
(kolor niebieski) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 dla łupków kwarcowo-
grafitowych z okolic  Sulisławic (za Badura i Dziemiańczuk, 1981) [11]
Fig. 5.7. Potassium  (purple), uranium (yellow) and thorium (blue) share of f1 
index for outcrops of quartz-graphitic schists in Sulisławice area (after Badura i 
Dziemiańczuk, 1981) [11]
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Rys. 5.8. Udział potasu K (kolor fioletowy), uranu U (kolor żółty) oraz toru Th 
(kolor niebieski) w tworzeniu wskaźnika aktywności f1 dla łupków kwarcowo-
grafitowych z okolic  Żelowic (za Wójcik, 1968) [12]
Fig. 5.8. Potassium (purple), uranium (yellow) and thorium (blue) share of f1 
index for outcrops of quartz-graphitic schists in Żelowice area (after Wójcik, 
1968) [12]
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Rys. 5.9. Zależność pomiędzy zawartością potasu K (%) i uranu U (ppm) w 
łupkach kwarcowo-grafitowych strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy – 
Kamieńca Ząbkowickiego
Fig. 5.9. Correlation between potassium K (%) and uranium U (ppm) 
concentrations in quartz-graphitic schists of the Niemcza Zone and the Niemcza-
Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic Unit

Na rys. 5.9 ilustrującym zależność pomiędzy zawartością potasu i uranu 
widoczny jest liniowy trend, wzdłuż którego układają się wyniki pomiarów 
wykonanych na wychodniach łupków kwarcowo-grafitowych w Żelowicach, 
Zwróconej i Sulisławicach. Rosnącym zawartościom potasu zmieniającym 
się w zakresie od 1,1 do 4,9% odpowiada wzrost zawartości uranu od 1,8 do 
14 ppm. W przypadku łupków z Brodziszowa przy stosunkowo niewielkich 
zawartościach potasu zmieniających się w przedziale od 0,6 do 1,9% moż-
na obserwować zawartości uranu zmieniające się od 2,3 do 25,6 ppm. Łupki 
kwarcowo-skaleniowe (leptyty) charakteryzują się zdecydowanie najwyższy-
mi zawartościami potasu, niskim stosunkiem U/K, a wyniki ich analiz wyka-
zują wyraźny liniowy trend.
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Rys. 5.10. Zależność pomiędzy zawartością potasu K (%) i toru Th (ppm) 
w łupkach kwarcowo-grafitowych strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy – 
Kamieńca Ząbkowickiego
Fig. 5.10. Correlation between potassium K (%) and thorium Th (ppm) 
concentrations in quartz-graphitic schists of the Niemcza Zone and the Niemcza-
Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic Unit

Na rys. 5.10 ilustrującym zależność pomiędzy zawartością potasu i toru 
widoczny jest wyraźny liniowy trend, wzdłuż którego układają się wyni-
ki pomiarów wykonanych na wychodniach łupków kwarcowo-grafitowych 
w Żelowicach, Zwróconej i Sulisławicach. Rosnącym zawartościom potasu 
zmieniającym się w zakresie od 1,1 do 4,9% odpowiada wzrost zawartości 
toru od 4,9 do 18,8 ppm. Przy wyższych zawartościach potasu daje się tu 
jednak zauważyć odchylenie od tego trendu. Jest ono szczególnie wyraźnie 
widoczne  w przypadku dwóch pomiarów z Żelowic o najwyższych zawar-
tościach potasu (4,5 i 4,9%) gdzie zawartość toru wynosi tylko 18,6 i 18,8 
ppm. W przypadku łupków z Brodziszowa, chociaż wpasowują się w wyraźny 
liniowy trend całości wyników, to dla nich samych brak wyraźnej zależności, 
gdyż przy stosunkowo niewielkich zawartościach potasu zmieniających się w 
przedziale od 0,6 do 1,9 % można obserwować zawartości toru zmieniające 
się od 3,1 do 9,7 ppm. Wyniki uzyskane dla łupków kwarcowo-skaleniowych 
(leptytów) tworzą najwyższą część liniowego pasa widocznego na wykresie i 
z powodu wysokich zawartości potasu powodują wyraźne przesunięcie jego 
górnej części na prawo.
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Na rys. 5.11 ilustrującym zależność pomiędzy zawartością uranu i toru 
widoczny jest wyraźny liniowy trend, wzdłuż którego układają się wyniki 
pomiarów wykonanych na wychodniach łupków kwarcowo-grafitowych w 
Żelowicach, Zwróconej i Sulisławicach. Wyniki uzyskane dla łupków kwar-
cowo-skaleniowych (leptytów) tworzą górne przedłużenie tego trendu. W 
przypadku łupków kwarcowo-grafitowych rosnącym zawartościom uranu 
zmieniającym się w zakresie od 1,8 do 7,1 ppm odpowiada wzrost zawartości 
toru od 4,9 do 17,5 ppm. Cztery pomiary z Żelowic odchylają się wyraź-
nie od liniowego trendu w stronę większych zawartości uranu sięgających  
14,1 ppm przy stosunkowo niewielkich zawartościach toru, nie przekraczają-
cych 18,8 ppm. W przypadku łupków z Brodziszowa brak wyraźnej zależności, 
przy zawartościach uranu zmieniających się w przedziale od 2,3 do 25,6 ppm 
można obserwować zawartości toru zmieniające się nieregularnie od 3,1 do 9,7 ppm.

Silna korelacja pomiędzy potasem, uranem i torem wskazuje na udział 
pierwotnych minerałów akcesorycznych jako nośników radionuklidów. Naj-
prostszym wyjaśnieniem tej sytuacji jest przyjęcie, że wynika ona ze zmien-
nej domieszki minerału akcesorycznego charakteryzującego się stałym sto-
sunkiem zawartości tych trzech pierwiastków. W przypadku łupków z okolic 
Brodziszowa (strefa Niemczy) występuje słaba korelacja pomiędzy zawartoś-
cią uranu i potasu (rys. 5.8) oraz zawartością uranu i toru (rys. 5.10). Wzbo-
gacenie w uran łupków z okolic Brodziszowa ma charakter wtórny, związany 
prawdopodobnie z wyższym stopniem metamorfizmu. Wtórny charakter ma 
zapewne również nieznacznie podniesiona zawartość uranu i potasu w części 
łupków okolic Żelowic.

Rys. 5.11. Zależność pomiędzy zawartością uranu U (ppm) i toru Th (ppm) 
w łupkach kwarcowo-grafitowych strefy Niemczy i metamorfiku Niemczy – 
Kamieńca Ząbkowickiego
Fig. 5.11. Correlation between uranium U (ppm) and thorium Th (ppm) 
concentrations in quartz-graphitic schists of the Niemcza Zone and the Niemcza-
Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic Unit
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Zależność pomiędzy wartościami wskaźników f1 i f2 dla łupków kwarco-
wo-grafitowych Brodziszowa, Żelowic, Zwróconej i Sulisławic oraz łupków 
kwarcowo-skaleniowych - leptytów przedstawiono na rys. 5.11. 

W przypadku łupków kwarcowo-grafitowych, ponieważ część łupków 
kwarcowo-grafitowych okolic Brodziszowa charakteryzuje się nieznacznie 
podwyższoną zawartością uranu, to w przypadku czterech pomiarów wartość 
wskaźnika f1 przekracza wartość graniczną 1 decydującą o stosowaniu w po-
mieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt. Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [10] dopuszcza 20% przekroczenie 
tego wskaźnika i dla łupków kwarcowo-grafitowych okolic Brodziszowa takie 
przekroczenie o ponad 20% zachodzi tylko w jednym przypadku. Znacznie 
częściej, bo w siedmiu przypadkach dla łupków kwarcowo-grafitowych okolic 
Brodziszowa został przekroczony wskaźnik f2, w tym w czterech przypadkach 
o ponad 20%. Wynika to z faktu, że zawartość potasu i toru w tych łupkach 
jest niewielka, a o promieniotwórczości decyduje aktywność radionuklidów z 
szeregu rozpadu uranu 238U. Łupki kwarcowo-grafitowe okolic Brodziszowa 
stanowią jedyny przypadek wśród opisywanych w tej monografii ponad 1300 
analiz, kiedy przy zachowanych wymaganych przez Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [10] wartościach wskaźnika f1 dochodzi do 
przekroczenia wskaźnika f2. Należy podkreślić, że dla wartości wskaźnika f1 
mniejszych od 1, przekroczenie wskaźnika f2 nie przekracza dopuszczalnych 
przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 [10] dwudzie-
stu procent (trzy punkty na rys. 5.12).

Rys. 5.12. Zależność pomiędzy wartościami wskaźników f1 i f2 dla łupków 
kwarcowo-grafitowych Brodziszowa, Żelowic, Zwróconej i Sulisławic oraz 
łupków kwarcowo-skaleniowych – leptytów
Fig. 5.12. Correlation between f1 and f2 indices for quartz-graphitic schists of 
Brodziszów, Żelowice, Zwrócona and Sulisławice area and quartz-feldsphatic 
schists
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Dla pozostałych łupków kwarcowo-grafitowych odsłaniających się w 
okolicach Żelowic, Zwróconej i Sulisławic tylko w czterech przypadkach dla 
łupków z Żelowic doszło do przekroczenia granicznej wartości wskaźnika 
f2, w tym tylko w dwóch przypadkach o ponad 20%. W żadnym przypadku 
dla łupków kwarcowo-grafitowych odsłaniających się w okolicach Żelowic, 
Zwróconej i Sulisławic nie dochodzi do przekroczenia wskaźnika f2. 

W przypadku łupków kwarcowo-skaleniowych - leptytów przekroczenie 
granicznej wartości wskaźnika f1, zachodzi zdecydowanie najczęściej (21 
spośród 24 analiz) ale w żadnym przypadku nie dochodzi do przekroczenia 
granicznej wartości wskaźnika f2, co wynika z podrzędnej roli aktywności 
radionuklidów z szeregu rozpadów uranu 238U.

5.5. Podsumowanie
Wykonane przy pomocy przenośnego gamma spektrometru RS 230 po-

miary terenowe pozwoliły na rozpoznanie parametrów radiologicznych łup-
ków kwarcowo-skaleniowych i kwarcowo-grafitowych w oparciu o istniejące 
odsłonięcia. Stwierdzono, że łupki kwarcowo-skaleniowe w większości wy-
padków przekraczają graniczną wartość wskaźnika f1 dopuszczalną dla mate-
riałów stosowanych w budynkach mieszkalnych. Łupki kwarcowo-grafitowe 
znacznie rzadziej przekraczają graniczną wartość wskaźnika f1 dopuszczal-
ną dla materiałów stosowanych w budynkach mieszkalnych, ale niekiedy w 
przypadku łupków z odsłonięcia w Brodziszowie dochodzi do przekroczenia 
wartości granicznej wskaźnika f2.

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zachowania szczególnej 
ostrożności w przypadku dokumentowania badanych łupków jako materiałów 
okładzinowych dla budynków mieszkalnych.
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6. Ocena zagrożeń radiacyjnych w budynkach 
wykonanych z różnych materiałów budowlanych

Radiological risk assessment in buildings made of various building 
materials

(Kamila J. Nowak)

6.1. Wstęp
Budynki są miejscem, w którym człowiek stale poddawany jest działa-

niu promieniowania jonizującego. Zgodnie z raportem UNSCEAR (2000) [1] 
przeciętny człowiek przebywa rocznie 7008 godzin w budynku. Oznacza to, 
że średnio 80% czasu spędzamy wewnątrz budynków (indoor occupancy fac-
tor = 0,80) a zaledwie 20% czasu na otwartej przestrzeni, poza budynkiem, 
dlatego też budynki stanowią ważne źródło promieniowania jonizującego, na 
które narażony jest człowiek.

Na promieniowanie jonizujące wewnątrz budynku składa się tło promie-
niowania gamma działające na całe ciało człowieka oraz promieniowanie alfa 
pochodzące z produktów rozpadu radonu i działające na układ oddechowy.

Wielkość tła promieniowania gamma wewnątrz budynku zależy od zawar-
tości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budow-
lanych, z których wykonany jest budynek, od zawartości radionuklidów w 
podłożu, a także od wielkości promieniowania kosmicznego przenikającego 
do wnętrza budynku.

Materiały budowlane wytwarzane są z surowców mineralnych lub z od-
padów przemysłowych, w których obecne są naturalne pierwiastki promie-
niotwórcze. Stężenie aktywności radionuklidów w wyrobach budowlanych 
wpływa na moc dawki promieniowania gamma wewnątrz budynku. Niekiedy 
może dojść do sytuacji zagrożenia radiacyjnego wewnątrz budynku na skutek 
podwyższonej zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w za-
stosowanych materiałach budowlanych.

W Polsce obowiązek badań kontrolnych promieniotwórczości naturalnej 
wyrobów budowlanych został wprowadzony z inicjatywy Instytutu Techni-
ki Budowlanej (ITB) i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej  
(CLOR) w 1980 roku. Obecnie obowiązek ten wynika z art. 5.1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wg którego wyroby budowlane powinny 
spełniać wymagania podstawowe dotyczące odpowiednich warunków higie-
nicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska [2]. Obowiązek ochrony 
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przed promieniowaniem jonizującym został uściślony w dziale VII, rozdz. 
3 § 313 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [3]. Natomiast przepisy szczegółowe dotyczące ochrony przed 
naturalnym promieniowaniem jonizującym w budownictwie zawarte są w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wyma-
gań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych pota-
su K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych 
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także 
w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie [4]. Przepisy te 
wynikają z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe [5].

Od roku 1980 krajowym dokumentem o charakterze doradczym, zawiera-
jącym wymagania, procedury badania zawartości naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych w wyrobach budowlanych oraz metody oceny wyników 
była wielokrotnie wznawiana Instrukcja ITB nr 234 (ostatnie wydanie z 2003 
r.). Najbardziej aktualnym dokumentem, w którym podane są rekomendo-
wane procedury badawcze i zasady oceny wyników badań materiałów bu-
dowlanych jest Poradnik ITB 455/2010 „Badania promieniotwórczości na-
turalnej wyrobów budowlanych”, zastępujący dotychczasową Instrukcję ITB 
234/2003 [6].

6.2. Zawartość radionuklidów w materiałach budowlanych
Radioaktywność materiałów budowlanych wynika z ich pochodzenia. Su-

rowce mineralne i odpady przemysłowe stosowane do produkcji materiałów 
budowlanych zawierają naturalne pierwiastki promieniotwórcze. W zależ-
ności od stężenia pierwiastków promieniotwórczych w surowcu użytym do 
produkcji, materiały budowlane mogą charakteryzować się różną zawartością 
naturalnych izotopów promieniotwórczych.

Na podstawie analizy literaturowej wyników badań przeprowadzonych na 
terenie państw członkowskich Unii Europejskiej zespół Trevisi [7] stworzył 
bazę danych zawierającą informacje na temat zawartości naturalnych izoto-
pów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych stosowanych najczęściej 
na terenie większości państw członkowskich UE (tab. 6.1).
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Tab. 6.1. Zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych 226Ra,  232Th  
i 40K (Bq·kg-1) w materiałach budowlanych [7]
Tab. 6.1.  Natural radionuclides 226Ra,  232Th  i 40K content (Bq·kg-1) in building 
materials [7]

Materiał budowlany
226Ra (Bq·kg-1) 232Th (Bq·kg-1) 40K (Bq·kg-1)

Śr Min Max Śr Min Max Śr Min Max

Cegła 47 2 148 48 2 164 598 12 1169

Beton 60 1 1300 35 1 152 392 7 1450

Cement 45 4 422 31 3 266 216 4 846

Naturalny gips 407 18 1406 21 2 118 78 0 569

Materiały budowlane mogą niekiedy zawierać naturalne izotopy promie-
niotwórcze w ilości stwarzającej zagrożenie radiacyjne dla człowieka przeby-
wającego w budynku wykonanym z tych materiałów.

W Niemczech, do produkcji cegieł używano czerwonego mułu [8], odpa-
du powstającego w procesie produkcji aluminium z boksytu metodą Bayera. 
Odpad ten jest bogaty w pierwiastki promieniotwórcze. Zawartość uranu w 
czerwonym szlamie może sięgać 15 ppm, a toru 62 ppm [9]. Wskaźnik aktyw-
ności dla czerwonego mułu z huty aluminium w Guizhou (Chiny), obliczony 
przez zespół Gu [10], którego odpowiednikiem w polskim prawodawstwie 
jest wskaźnik f1, może sięgać wartości równej 3,5, podczas gdy w Polsce do-
puszczalna maksymalna wartość wskaźnika f1 dla surowców i materiałów bu-
dowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego wynosi 1.

Również w Niemczech, w mieście Saar, zaobserwowano podwyższoną dawkę 
promieniowania gamma w budynkach, których ściany wykonane były z materiałów 
budowlanych, do produkcji których użyto żużla wielkopiecowego [8]. Wg informa-
cji zawartych w poradniku Komisji Europejskiej [11], średnia zawartość pierwiast-
ków promieniotwórczych w żużlach wielkopiecowych wynosi 226Ra = 270 Bq·kg-1,  
232Th = 70 Bq·kg-1,  40K = 240 Bq·kg-1, a maksymalnie może sięgać   
226Ra = 2100 Bq·kg-1, 232Th = 340 Bq·kg-1, 40K = 1000 Bq·kg-1. Wartość wskaźni-
ka aktywności f1 dla żużla wielkopiecowego w przypadku średniej zawartości 
radionuklidów wynosi zatem f1 = 1,33, a w przypadku maksymalnych stężeń 
izotopów promieniotwórczych f1 = 9,03.

Granit, z uwagi na dostępność dużych bloków, łatwość cięcia i po-
lerowania, walory estetyczne, wytrzymałość oraz kwasoodporność jest 
często używany w budownictwie jako kamień budowlany i dekoracyj-
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ny. Niekiedy granit, szczególnie czerwony, którego barwa pochodzi od 
skaleni, może zawierać podwyższone zawartości naturalnych pierwiast-
ków promieniotwórczych. Wg zespołu Pavlidou [12] średnia zawartość 
radionuklidów w granitach użytych jako materiały budowlane wynosi  
226Ra = 64 Bq·kg-1, 232Th = 81 Bq·kg-1,  40K = 1104 Bq·kg-1, a maksymalnie 
może sięgać 226Ra = 170 Bq·kg-1, 232Th = 354 Bq·kg-1, 40K = 1592 Bq·kg-1. 
Wskaźnik aktywności osiąga maksymalnie wartość równą 2,15.

Ciemne bitumiczne łupki ilaste, tzw. łupki ałunowe, były w Szwecji uży-
wane do produkcji betonu komórkowego. Przez szereg lat stanowiły około ⅓ 
wszystkich materiałów budowlanych dostępnych w Szwecji. Ich produkcja 
została wstrzymana w 1979 r. [8]. Średnia zawartość radionuklidów w betonie 
komórkowym zawierającym łupki ałunowe wynosi 226Ra = 670 Bq·kg-1, 232Th 
= 53 Bq·kg-1,  40K = 1190 Bq·kg-1 [13]. Dla takiej zawartości naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych, wskaźnik aktywności f1 wynosi 2,9.

W świetle wyżej przedstawionych przykładów zasadne wydają się kon-
trolne pomiary zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w 
materiałach budowlanych, z których wykonane są istniejące budynki oraz po-
miary mocy dawki promieniowania gamma wewnątrz budynków. 

6.3. Wskaźniki zawartości pierwiastków promieniotwórczych w 
wyrobach budowlanych
Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 2 stycznia 2007 r. [4] podstawowy-

mi miarami zawartości izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowla-
nych są wskaźniki aktywności f1 oraz f2. 

Wskaźnik aktywności f1 jest wielkością bezwymiarową. Określa zawar-
tość naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiale budowlanym i 
dotyczy wyłącznie promieniowania gamma. Natomiast wskaźnik aktywności 
f2 określa zawartość radu Ra-226 w materiale budowlanym. Dokładny opis 
obu wskaźników znajduje się w rozdziale 1.

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 2 stycznia 2007 r. [4] wskaźniki 
aktywności f1 oraz f2 nie mogą przekraczać więcej niż o 20% przyjętych war-
tości granicznych. 

W przypadku surowców i materiałów budowlanych przeznaczonych 
na pobyt ludzi lub inwentarza żywego wartości graniczne wynoszą: f1 ≤ 1  
i f2 ≤ 200 Bq·kg-1. Uwzględniając dopuszczalne 20% przekroczenie wartości 
granicznych ostatecznie otrzymujemy: f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 Bq·kg-1.
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6.4. Obowiązujące procedury badań kontrolnych i oceny wyników 
badań promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

Poradnik ITB 455/2010 podaje szczegółową procedurę badań kontrolnych 
i oceny wyników badań promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowla-
nych [6].

Obecnie badania surowców i materiałów przeznaczonych dla budowni-
ctwa prowadzi CLOR oraz 23 atestowane laboratoria współpracujące. Bada-
nia wykonywane są w celu:

− sporządzania dokumentacji geologicznej złóż surowców mineralnych,
− wydawania ocen w sprawie możliwości wykorzystania w budownictwie 

odpadów przemysłowych oraz innych pochodzenia mineralnego,
− udzielania aprobat technicznych na wyroby budowlane, dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie,
− wydawania certyfikatów lub deklaracji zgodności z dokumentami od-

niesienia,
− wydawania opinii o materiale budowlanym na życzenie dostawcy, od-

biorcy lub użytkowników obiektów budowlanych.
W przypadku materiałów budowlanych kontroli podlegają materiały wy-

mienione w tab. 6.2. W tabeli podano również zalecane minimalne częstości 
badań kontrolnych.

Szczegółowe procedury pobierania próbek surowca lub materiału poda-
ne są w odpowiednich polskich normach. Jeśli wyniki badań mają stanowić 
podstawę wydania certyfikatu zgodności, wówczas pobranie i przygotowanie 
próbek do badań musi wykonać przedstawiciel akredytowanego laboratorium 
badawczego w obecności przedstawiciela dostawcy. W pozostałych przypad-
kach za pobranie i przygotowanie próbki do badań laboratoryjnych odpowie-
dzialny jest dostawca.

Próbka materiału przekazana do laboratorium badawczego powinna być 
dostarczona w szczelnym i trwałym opakowaniu (np. zamkniętym naczyniu 
lub worku z tworzywa sztucznego). Jej masa powinna wynosić ok. 5 kg, a 
objętość po rozdrobnieniu min 2 dm3 [6]. 

Zgodnie z poradnikiem 455/2010 [6] zalecaną metodą badania stężeń 
naturalnych  pierwiastków promieniotwórczych jest metoda porównawcza, 
polegająca na analizie widma promieniowania gamma w trzech kanałach 
pomiarowych, które odpowiadają trzem przedziałom energii promieniowa-
nia izotopów: potasu K-40, szeregu uranowego (Ra-226) i szeregu torowego 
(Th-228), w odniesieniu do badanej próbki i trzech objętościowych wzorców 
promieniotwórczych wymienionych izotopów. 
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Tab. 6.2. Materiały budowlane podlegające kontroli promieniotwórczości 
naturalnej
Tab. 6.2. Building materials controlled in terms of radiological safety

Materiał budowlany Zalecana częstość kontroli
Płytki ceramiczne, w tym ścienne, 
posadzkowe oraz cegły, dachówki i materiały 
budowlane, z wypalanej gliny – wszelkie 
wyroby ceramiczne

Kontrola 2 razy w roku, w II i IV 
kwartale

Wyroby ogniotrwałe nie wypalane oraz inne 
z surowców mineralnych

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Klinkier cementowy i cementy oraz spoiwa 
osobno nie wymienione

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Wapno i wyroby wapienno-piaskowe oraz 
silikaty i wyroby z betonu komórkowego, 
z wyłączeniem produkowanego na bazie 
popiołów

Kontrola nie jest wymagana (kontrola 
coroczna, nie później niż w II kwartale)

Gips i spoiwa zawierające gips palony lub 
siarczan wapniowy oraz wyroby gipsowe

Kontrola nie jest wymagana (kontrola 
coroczna, nie później niż w II kwartale)

Wyroby z betonu komórkowego, na bazie 
popiołów lotnych

Kontrola comiesięczna

Wyroby z betonu lekkiego pozostałe, w tym 
kruszywowe z keramzytu

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Materiały mineralne porowate łącznie z ich 
mieszaninami, nie wymienione gdzie indziej 
– w tym iły porowate, kruszywa lekkie 
z surowców ilastych i popiołów lotnych 
oraz kruszywa spęczniane pochodzenia 
wulkanicznego

Kontrola 2 razy w roku, w II i IV 
kwartale

Zaprawy murarskie oraz mieszanki 
tynkarskie i podobne

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Kamienie granitowe obrobione oraz wyroby 
z nich

Kontrola 2 razy w roku, w II i IV 
kwartale

Kamienie wapienne obrobione oraz wyroby 
z nich

Kontrola nie jest wymagana (kontrola 
coroczna, nie później niż w II kwartale)

Kamienie pozostałe obrobione oraz wyroby 
z nich

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Łupki obrobione oraz wyroby z łupków lub 
łupków aglomerowanych

Kontrola 2 razy w roku, w II i IV 
kwartale

Wyroby z włókien szklanych, w 
szczególności wyroby izolacyjne

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Wełna mineralne luzem i wyroby izolacji 
termicznej i akustycznej z wełny mineralnej

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale

Wyroby izolacji termicznej i akustycznej z 
mineralnych surowców, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane

Kontrola coroczna, nie później niż w II 
kwartale
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Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiale oznacza 
się za pomocą aparatury spektrometrycznej z detektorem scyntylacyjnym lub 
półprzewodnikowym na podstawie liczby zliczeń impulsów w odpowiednim 
kanale energetycznym. Fotony promieniowania gamma emitowane przez 
badany materiał uderzają w sondę i generują impuls elektryczny, który jest 
następnie wzmacniany i przekazywany za pośrednictwem jednokanałowych 
analizatorów do 3-kanałowego przelicznika. Następuje zliczenie impulsów w 
poszczególnych kanałach energetycznych i zapisanie wyniku w trzech gru-
pach pamięci. Do oszacowania stężenia izotopów promieniotwórczych w ba-
danym materiale służą empiryczne zależności rekomendowane przez CLOR 
[6]. Ostatecznie w raporcie z badań kontrolnych podane są obliczone wartości 
stężeń SK, SRa, STh, niepewności oznaczenia stężeń U(SK), U(SRa), U(STh), ob-
liczone wartości wskaźników aktywności f1 i f2 oraz niepewności pośredniego 
obliczenia wskaźników aktywności U(f1) i U(f2).

Ocena możliwości zastosowania materiału budowlanego w budownictwie 
w określonym zakresie dokonywana jest na podstawie porównania otrzyma-
nych wartości wskaźników aktywności f1 i f2 z wymaganiami zawartymi w 
rozporządzeniu RM z dnia 2 stycznia 2007 r. [4].

6.5. Metodyka
Przeprowadzono badania in situ zawartości naturalnych pierwiastków pro-

mieniotwórczych U, Th i K w materiałach budowlanych, z których wykonane 
są budynki oraz pomiar mocy dawki promieniowania gamma wewnątrz tych 
budynków.

Wszystkie pomiary były prowadzone przy pomocy przenośnych mierni-
ków: gamma spektrometrów RS 230 oraz radiometrów EKO D.

Gamma spektrometr RS 230 wyposażony jest w detektor BGO z auto-
matyczną stabilizacją opartą o kwanty gamma o energii  2615 keV emito-
wane przez tal 208Tl. Gamma spektrometr rejestruje wyniki jako zawartość 
U w ppm, Th w ppm i K w % oraz moc dawki pochłoniętej promieniowania 
gamma w nGy·h-1.  Pomiar odbywa się w oparciu o analizę fotonów gamma 
zliczanych w oknach związanych z pikami 1461 keV (40K), 1765 keV (214Bi) 
i 2615 keV (208Tl). Ponieważ 238U nie jest gamma emiterem, jego zawartość 
obliczana jest na podstawie kwantów gamma emitowanych przez bizmut 214Bi 
będący produktem rozpadu 238U, przy założeniu istnienia stanu równowagi 
pomiędzy izotopami szeregu promieniotwórczego. Tak obliczona zawartość 
uranu 238U zwana jest zawartością równoważną eU. Podobnie zawartość toru 
232Th, obliczana jest na podstawie kwantów gamma emitowanych przez tal 
208Tl i nazwana jest zawartością równoważną eTh.



131

Pojedynczy pomiar gamma spektrometrem trwał 180 s. Badania ekspery-
mentalne prowadzone w pracowni przy pomocy gamma spektrometru wyka-
zały, że pomiar trwający 180 sekund zapewnia wystarczającą dokładność. Dla 
porównania przeprowadzono każdorazowo serię 30 pomiarów na tym samym 
materiale budowlanym (płyty granitowe) ustalając czas pojedynczego pomia-
ru kolejno na 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s oraz 240 s. Wyniki wskazują na to, 
że wraz z wydłużeniem się czasu pojedynczego pomiaru, zwiększa się jego 
dokładność. Odchylenie standardowe (rys. 6.1) oraz błąd standardowy (rys. 
6.2) dla pomiaru trwającego 180 s zbliżone są do tych samych miar obliczo-
nych dla pomiaru trwającego 240 s. Zadecydowano zatem, aby czas pojedyn-
czego pomiaru wynosił 180 sekund.

Badania w mieszkaniach mają charakter przesiewowy, prowadzone są w 
celu ewentualnego wykrycia budynków o podwyższonym zagrożeniu radia-
cyjnym, dlatego też w każdym pomieszczeniu wykonano tylko po jednym 
pomiarze. 

Radiometr EKO D jest prostym miernikiem polskiego producenta o wy-
miarach 60mm × 180mm × 30mm i masie ok. 200 g, służącym do oceny za-
grożenia radiacyjnego. Detektorem jest licznik Geigera-Müllera. Radiometr 
EKO D został użyty podczas badań w celu sprawdzenia czy możliwe jest 
użycie nieskomplikowanej i niedrogiej aparatury pomiarowej do oceny in situ 
zagrożenia radiacyjnego materiałów budowlanych. Radiometr podaje moc 
równoważnika dawki w μSv·h-1. Zakres pomiarowy mocy dawki obejmuje 
przedział od 0,01 µSv·h-1 do 999,9 µSv·h-1 ± 20% (± 1 cyfra). 

Badania prowadzono w kościołach oraz budynkach mieszkalnych wyko-
nanych z różnych materiałów budowlanych. 

Wytypowano 4 kościoły na terenie Wrocławia o ścianach zewnętrznych 
zbudowanych z cegły (kościół NMP na Piasku, Archikatedra św. Jana Chrzci-
ciela, kościół św. Idziego, kościół św. Marcina), 2 kościoły granitowe – w 
Strzegomiu (Bazylika Strzegomska) i w Niemczy (kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP) oraz jeden kościół drewniany w Karpaczu (Świątynia Wang). 
Dodatkowo wykonano pomiar w granitowej wieży, położonej obok świątyni 
w Karpaczu i będącej dzwonnicą. 

Pomiary wykonywano bezpośrednio na materiale budowlanych, jak rów-
nież wewnątrz i na zewnątrz budynków na wysokości 1 metra nad powierzch-
nią ziemi. We wszystkich przypadkach teren wokół świątyń wyłożony był 
kostką granitową.

Pomiary prowadzono nie tylko na powierzchniach ścian zewnętrznych, ale 
także na elementach konstrukcyjnych i dekoracyjnych wykonanych z mate-
riałów innych niż materiał budujący ściany zewnętrzne, np. przeprowadzono 
pomiary na filarach z piaskowca.
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Wykonano również profil we wnętrzu każdej ze świątyń, robiąc serię po-
miarów mocy dawki promieniowania gamma w równych odstępach pomiędzy 
dwiema ścianami zewnętrznymi. Celem tych pomiarów było sprawdzenie jak 
zmienia się moc dawki promieniowania gamma w zależności od odległości od 
materiału budowlanego. 

Pomiary w budynkach mieszkalnych wykonano w większości na terenie 
Wrocławia. Dodatkowo wytypowano dwa budynki leżące poza Wrocławiem,  
jeden dom wolnostojący wykonany z drewna oraz jeden dom wolnostojący 
zbudowany z cegły oraz kamienia i posadowiony w pobliżu źródła radoczyn-
nego.

Pomiary wykonano w 18 budynkach mieszkalnych. W każdym mieszkaniu 
przeprowadzono pomiary w 4 pomieszczeniach: dwóch pokojach, w których 
spędza się najwięcej czasu (zwykle w sypialni i pokoju dziennym), kuchni 
oraz łazience. Właściciel każdego mieszkania otrzymał ulotkę na temat pro-
wadzonych badań oraz został poproszony o wypełnienie ankiety zawierającej 
pytania dotyczące budynku mieszkalnego, głównie materiałów budowlanych 
i wykończeniowych użytych w lokalu mieszkalnym. W ankiecie pozostawio-
no miejsce na ewentualne uwagi.

Kwestionariusz zawierał 15 pytań:
1) typ budynku mieszkalnego,
2) łączna liczba kondygnacji w budynku mieszkalnym (wliczając parter, 

bez piwnicy),
3) rok budowy,
4) liczba pomieszczeń w lokalu mieszkalnym/domu,
5) piętro/poziom, na którym znajduje się sypialnia, pokój dzienny, kuch-

nia, łazienka,
6) materiał budowlany, z którego wykonane są ściany zewnętrzne,
7) typ stropu,
8) materiał wykończeniowy, którym pokryte są podłogi w sypialni,
9) materiał wykończeniowy, którym pokryte są podłogi w pokoju dzien-

nym/salonie,
10) materiał wykończeniowy, którym pokryte są podłogi w łazience,
11) materiał wykończeniowy, którym pokryte są podłogi w kuchni,
12) materiał wykończeniowy, którym pokryte są ściany w łazience,
13) materiał wykończeniowy, którym pokryte są ściany w kuchni,
14) średnia liczba godzin spędzanych dziennie w domu przez jednego 

mieszkańca,
15) liczba mieszkańców.
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Pomiary w budynkach mieszkalnych wykonywano umieszczając miernik 
w rogu pomieszczenia w odległości około 1,0 metra od każdej ze ścian i na 
wysokości około 1,0 metra nad podłogą. Uzyskiwano w ten sposób średnią 
zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach bu-
dowlanych, z których wykonane jest pomieszczenie. Oznacza to, że kwanty 
gamma wychwytywane przez gamma spektrometr i przeliczane na zawartość 
naturalnych radionuklidów pochodziły od pierwiastków promieniotwórczych 
zawartych we wszystkich materiałach budowlanych w danym pomieszczeniu, 
w tym w materiałach wykończeniowych pokrywających ściany, podłogę oraz 
sufit.

6.6. Wyniki
Przeprowadzono łącznie 725 pomiarów na materiałach budowlanych, z 

których wykonane są ściany zewnętrzne oraz inne elementy konstrukcyjne 
i dekoracyjne badanych świątyń (658 pomiarów na cegle, 40 pomiarów na 
granicie, 19 na piaskowcu i 8 na marmurze). Średnie zawartości naturalnych 
pierwiastków promieniotwórczych w poszczególnych materiałach budowla-
nych przedstawiono w tab. 6.3.

Rozkłady częstości dla zawartości pierwiastków promieniotwórczych U, 
Th i K w cegle na podstawie pomiarów wykonanych we wrocławskich świą-
tyniach przedstawione zostały na rys. 6.3.

W celu sprawdzenia jak zmienia się moc dawki promieniowania gamma 
wewnątrz budynku w zależności od odległości od materiału budowlanego, 
wykonano dla każdego kościoła serię pomiarów w równych odstępach pomię-
dzy dwiema ścianami zewnętrznymi. Przykładowe profile z kościoła pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Niemczy oraz z Bazyliki Strzegomskiej przed-
stawiono na rys. 6.4. W obu przypadkach widoczny jest wzrost mocy dawki 
promieniowania gamma wraz ze zbliżaniem się do materiału budowlanego.

Wewnątrz oraz na zewnątrz każdej świątyni wykonano pomiary mocy daw-
ki promieniowania gamma (nGy·h-1) na wysokości 1 metra nad powierzchnią 
posadzki lub powierzchnią ziemi. Wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 
6.4. W większości przypadków zaobserwowano wyższą moc dawki promie-
niowania gamma na zewnątrz badanych świątyń w porównaniu z mocą dawki 
promieniowania gamma pomierzoną we wnętrzu budynku. Może to wynikać 
z faktu, iż teren wokół każdego z kościołów wyłożony jest kostką granitową. 
Jedynie w przypadku wieży granitowej zlokalizowanej przy świątyni Wang, 
moc dawki promieniowania gamma była dwukrotnie wyższa wewnątrz niż na 
zewnątrz (tab. 6.4).
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Tab. 6.3. Średnie zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w 
materiałach budowlanych
Tab. 6.3. The mean radionuclides concentration in building materials

Budynek eU (ppm) eTh (ppm) K (%)

cegła

Kościół NMP na Piasku 4,1 11,7 2,0

Archikatedra św. Jana 
Chrzciciela 4,1 11,5 2,0

Kościół św. Marcina 3,6 10,9 2,2

Kościół św. Idziego 4,3 12,6 2,3

średnia 4,0 11,7 2,1

marmur

Kościół NMP na Piasku 3,0 7,8 1,5

Archikatedra św. Jana 
Chrzciciela 2,0 4,8 1,0

średnia 2,5 6,3 1,2

piaskowiec

Archikatedra św. Jana 
Chrzciciela 1,7 4,0 0,5

granit

Kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Niemczy 5,6 17,3 3,6

Bazylika Strzegomska 6,4 21,2 4,1

średnia 6,0 19,3 3,9
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Rys. 6.3. Rozkład częstości dla zawartości potasu K (%), uranu eU (ppm) i toru 
Th (ppm) w cegle na podstawie wyników badań z: a – kościoła NMP na Piasku, 
b – kościoła św. Idziego, c – Archikatedry św. Jana Chrzciciela, d – kościoła św. 
Marcina
Fig. 6.3. The frequency distributions of radionuclides K (%),U (ppm), Th (ppm) 
content in bricks, on the basis of the results from: a – NMP na Piasku church,  
b – św. Idziego church, c – św. Jana Chrzciciela Cathedral,  
d – św. Marcina church
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Rys. 6.4. Moc dawki promieniowania gamma  w zależności od odległości od ścian 
zewnętrznych w: a – Bazylice Strzegomskiej, b – kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Niemczy
Fig. 6.4. Gamma dose rate depending on the distance from exterior walls in: a 
– Strzegomska Basilica, b – Niepokalanego Poczęcia NMP church in Niemcza

Wykonano również gamma spektrometryczne pomiary w budynkach 
mieszkalnych. Zmierzono zawartości naturalnych pierwiastków promie-
niotwórczych eU (ppm), eTh (ppm), K (%) w materiałach budowlanych, z 
których wykonane były pomieszczenia budynków. Otrzymane wyniki ozna-
czają średnią zawartość pierwiastków promieniotwórczych wyznaczoną dla 
wszystkich materiałów budowlanych w danym pomieszczeniu. W każdym 
mieszkaniu zmierzono również moc dawki promieniowania gamma (nGy·h-1) 
generowanej przez radionuklidy obecne w materiałach budowlanych. Anali-
zując otrzymane wyniki uwzględniono rodzaj materiałów budowlanych, w 
tym materiałów wykończeniowych, z których zbudowane są budynki oraz 
inne informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Wyniki 
badań przedstawione zostały w tab. 6.5. 

Najwyższą średnią moc dawki pochłoniętej zaobserwowano w przypadku 
budynku, którego ściany zewnętrzne wykonane są z cegły pełnej i kamienia 
(DR = 108,6 nGy·h-1), natomiast najniższą w przypadku budynku wykonane-
go z drewna (DR = 30,3 nGy·h-1).
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Tab. 6.4. Moc dawki promieniowania gamma DR (nGy·h-1) wewnątrz i na 
zewnątrz badanych świątyń
Tab. 6.4. Gamma dose rate DR (nGy·h-1) inside and outside the churches

Budynek
(materiał budowlany) 

Miejsce 
pomiaru

DR
 (nGy·h-1)

DR 
(mSv·a-1)

Kościół św. Marcina (cegła)
wewnątrz 74,3 0,7

na zewnątrz 77,6 0,7

Archikatedra św. Jana Chrzciciela 
(cegła)

wewnątrz 59,8 0,5

na zewnątrz 86,2 0,8

Kościół św. Idziego (cegła)
wewnątrz 77,8 0,7

na zewnątrz 96,5 0,8

Kościół NMP na Piasku (cegła)
wewnątrz 75,0 0,7

na zewnątrz 84,6 0,7

Świątynia Wang w Karpaczu (drewno)
wewnątrz 76,0 0,7

na zewnątrz 107,5 0,9

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Niemczy (granit + cegła)

wewnątrz 84,1 0,7

na zewnątrz 98,0 0,9

Dzwonnica przy świątyni Wang w 
Karpaczu (granit)

wewnątrz 202,3 1,8

na zewnątrz 107,5 0,9

Bazylika Strzegomska (granit)
wewnątrz 106,3 0,9

na zewnątrz 185,1 1,6

W większości zbadanych budynków mieszkalnych (72%) najwyższą moc 
dawki pochłoniętej zaobserwowano w łazienkach. Zwykle były to pomiesz-
czenia pozbawione okien, słabo wentylowane, których podłogi i ściany pokry-
te były płytkami ceramicznymi. Najniższą moc dawki pochłoniętej obserwo-
wano natomiast zwykle w pokoju dziennym lub sypialni (56% przypadków), 
rzadziej w kuchni (33% przypadków).
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6.7. Ocena zagrożenia radiacyjnego
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów gamma spektrometrycz-

nych wyznaczono wskaźniki aktywności f1 i f2 dla materiałów budowlanych, 
z których wykonane są zbadane budynki (tab. 6.6 i 6.7).  W większości przy-
padków nie zostały przekroczone wartości graniczne wskaźników aktywności 
dla surowców i materiałów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi i 
inwentarza żywego zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 7 stycznia 2007 r. 
[4], które wynoszą odpowiednio f1 ≤ 1 i f2 ≤ 200 Bq·kg-1. Jedynie w przypadku 
dzwonnicy przy świątyni Wang, wykonanej z granitu, wskaźnik aktywności 
f1 wyniósł 1,5. Wartość wskaźnika aktywności f2 (139,2 Bq·kg-1) nie przekra-
cza wartości granicznej. Budowla ta nie jest jednak miejscem stałego pobytu 
ludzi. 

Tab. 6.6.Wskaźniki aktywności f1 i f2 dla materiałów budowlanych, z których 
wykonane są badane kościoły
Tab. 6.6. f1 and f2 indices calculated for building materials used for the construction 
of investigated churches

Budynek
Materiał budowlany, z 
którego wykonane są 

ściany zewnętrzne
f1

f2 
(Bq·kg-1)

Kościół św. Marcina cegła pełna 0,6 42,2

Archikatedra św. Jana Chrzciciela cegła pełna 0,5 39,5

Kościół św. Idziego cegła pełna 0,6 48,4

Kościół NMP na Piasku cegła pełna 0,6 48,8

Świątynia Wang w Karpaczu drewno 0,6 59,8

Kościół pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Niemczy granit + cegła pełna 0,6 46,7

Dzwonnica przy świątyni Wang w 
Karpaczu granit 1,5 139,2

Bazylika Strzegomska granit 0,8 64,1
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Tab. 6.7. Wskaźniki aktywności f1 i f2 dla materiałów budowlanych, z których 
wykonane są badane budynki mieszkalne
Tab. 6.7. f1 and f2 indices calculated for building materials used for the construction 
of investigated dwellings

Budynek
Materiał budowlany, z 
którego wykonane są 

ściany zewnętrzne
f1

f2 
(Bq·kg-1)

M-1 cegła pełna 0,4 40,1

M-2 pustak ceramiczny 0,6 43,5

M-3 cegła pełna 0,5 42,0

M-4 pustak betonowy + płyta 
żelbetowa 0,5 32,6

M-5 żelbet-monolit 0,5 32,6

M-6 cegła pełna 0,4 34,2

M-7 płyta żelbetowa + inny 
materiał: silka 0,4 29,8

M-8 płyta żelbetowa 0,4 28,3

M-9 płyta żelbetowa 0,3 23,6

M-10 drewno 0,2 19,6

M-11 silka 0,3 24,8

M-12 cegła pełna 0,5 44,8

M-13 cegła pełna 0,6 35,1

M-14 cegła pełna 0,5 36,7

M-15 pustak ceramiczny 0,5 37,3

M-16 żelbet-monolit 0,5 38,2

M-17 płyta żelbetowa 0,4 29,8

M-18 cegła pełna + kamień 0,8 56,9
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Rys. 6.5. Zależność pomiędzy wskaźnikiem aktywności f1 uzyskanym na 
podstawie pomiarów gamma spektrometrycznych a mocą dawki równoważnej 
w μSv·h-1 zmierzoną przy pomocy radiometru EKO D
Fig. 6.5. The correlation between f1 index calculated on the basis of the results 
of gamma spectrometric measurements and equivalent dose rate in μSv·h-1 
measured by means of the radiometer EKO D

Równocześnie z gamma spektrometrycznymi pomiarami zawartości radio-
nuklidów w materiałach budowlanych i pomiarami mocy dawki pochłoniętej 
promieniowania gamma, pochodzącej od materiałów budowlanych wykony-
wano pomiar całkowitej mocy równoważnika dawki promieniowania gamma 
(z uwzględnieniem promieniowania kosmicznego) przy pomocy radiometru 
EKO D (w μSv·h-1). Zależność pomiędzy wskaźnikiem aktywności f1, wyzna-
czonym na podstawie wyników badań gamma spektrometrycznych, a mocą 
równoważnika dawki pomierzoną radiometrem EKO D w budynkach została 
przedstawiona na rys. 6.5. Badania wykazały silną korelację (R = 0,92) po-
między wskaźnikiem aktywności f1 a mocą równoważnika dawki w μSv·h-1, 
co świadczy o tym, że nawet prosty, przenośny radiometr jest wiarygodnym 
narzędziem służącym do oceny ryzyka radiacyjnego materiałów budowla-
nych.

6.8. Podsumowanie i wnioski
Radioaktywność materiałów budowlanych określana jest mianem promie-

niowania naturalnego. Nie oznacza to jednak, że jest to zjawisko nieszkodli-
we, pomimo, iż jest ono naturalne. W ocenie zagrożenia radiacyjnego nie ma 
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znaczenia czy pochodzi ono ze źródeł naturalnych czy sztucznych. Istotna jest 
otrzymana łączna dawka promieniowania, która w zależności od wielkości 
może wywoływać mniejsze lub większe skutki biologiczne. Ważne są zatem 
badania kontrolne materiałów budowlanych pod kątem zawartości natural-
nych pierwiastków promieniotwórczych.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów in situ określono średnią za-
wartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowla-
nych, z których wykonane są zbadane budynki. Średnia zawartość radionu-
klidów w cegle wynosi eU = 3,9 ppm, eTh = 11,3 ppm, K = 2,1%, w granicie  
eU = 6,0 ppm, eTh = 19,3 ppm, K = 3,9%, w piaskowcu eU = 1,7 ppm,  
eTh = 4,0 ppm, K = 0,5% i w marmurze eU = 2,5 ppm, eTh =  6,3 ppm, K = 1,2%.

Dokonano oceny zagrożenia radiacyjnego w świątyniach i budynkach 
mieszkalnych zbudowanych z różnych materiałów budowlanych, oblicza-
jąc wskaźniki aktywności f1 i f2. Wskaźnik aktywności f1 dla zbadanych bu-
dynków wahał się w granicach 0,2 – 1,5, a wartość wskaźnika aktywności f2 
zawierała się w przedziale od 19,6 Bq·kg-1 do 139,2 Bq·kg-1. W przypadku 
budynków mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, nie zaobser-
wowano przekroczenia wartości granicznych obu wskaźników aktywności.

Wykazano, że istnieje silna korelacja pomiędzy wskaźnikiem aktywności 
f1 oszacowanym na podstawie pomiarów gamma spektrometrycznych a mocą 
równoważnika dawki w μSv·h-1 zmierzoną radiometrem EKO D. Tym samym 
udowodniono, że możliwe jest użycie nieskomplikowanych i niedrogich mier-
ników do oceny in situ zagrożenia radiacyjnego materiałów budowlanych.
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