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Abstract
RADIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF AN AREA RECLAIMED

BY MEANS OF AN ASH-GRAVEL POWER PLANT WASTES
A sand excavation after extraction of gravel and sand was filled with an ash-gravel mix.

The mix was covered with shielding layers of clay and soil and grass was cultivated on it.
Investigations radiological characteristic such as: gamma radiation dose rate, radon concentra-
tion in soil air and radionuclide concentration in the ground were carried out in the both areas:
reclaimed one and in the vicinity of it. Radon exhalation coefficients were determined for
uncovered ash-gravel mix layer, the shielding soil layer and for the ground in the vicinity.
Analysis of results revealed that the reclaimed area can be used for building development.

1. WSTĘP

Badany teren znajduje się na zboczu wzgórza o wysokości 25 m po-
nad poziomem drogi biegnącej u podstawy. Przed kilkunastu laty pobiera-
no stąd żwir budowlany i w efekcie na powierzchni ok. 2 ha powstały wy-
kopy o głębokości do ok. 7 m poniżej krawędzi zbocza. Wykop został
wypełniony mieszaniną popiołowo-żużlową pochodzącą z energetycznego
spalania węgla. Mieszanina wypełniająca została przykryta izolacyjną war-
stwą zagęszczonego materiału gliniastego o grubości ok. l m, a następnie
warstwą rekultywacyjną gleby, na której zasiano mieszankę traw.

Przeprowadzone pomiary miały na celu zbadanie warunków radiolo-
gicznych na terenie zrekultywowanym i porównanie ich z warunkami na
terenie otaczającym oraz ocenę możliwości przeznaczenia terenu pod bu-
downictwo mieszkaniowe.

2. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wszystkie materiały tworzące skorupę ziemską zawierają naturalne
izotopy promieniotwórcze. Najważniejszymi z punktu widzenia ochrony
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radiologicznej są: potas, K, rodzina uranowo-radowa oraz rodzina toro-
wa. Stężenia naturalnych radionuklidów zmieniają się w szerokich grani-
cach w zależności od rodzaju skały oraz jej wieku i pochodzenia.

Wartości stężeń radionuklidów naturalnych w glebach Polski, wg
ostatnich badań Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
(CLOR) przeprowadzonych dla próbek pobranych jesienią 2000 roku, wy-
noszą [1]:
• potasu 40K: średnia - 399 Bq/kg, zakres - 35^967 Bq/kg;
• radu 226Ra: średnia - 24,0 Bq/kg, zakres - 2,8-fl32,l Bq/kg;
• toru 228Th: średnia - 23,3 Bq/kg, zakres - 2,9^103,3 Bq/kg.

W procesie pozyskiwania niektórych surowców i materiałów nastę-
puje wzrost stężeń radionuklidów naturalnych. Szczególnie dotyczy to
surowców odpadowych, takich jak: żużle pomiedziowe, fosfogipsy, po-
pioły lotne i żużle kotłowe. Wartości stężeń naturalnych radionuklidów w
takich materiałach są wielokrotnie większe niż średnie wartości stężeń tych
radionuklidów w glebach Polski. Wartości stężeń naturalnych radionukli-
dów w popiołach lotnych wynoszą [2]:
• potasu 40K: średnia - 710 Bq/kg, zakres - 20^-1390 Bq/kg;
• radu 226Ra: średnia - 120 Bq/kg, zakres - 1^-395 Bq/kg;
• toru 228Th: średnia - 89 Bq/kg, zakres - 1^194 Bq/kg.

Obecność radionuklidów naturalnych w skorupie ziemskiej jest źró-
dłem składowej ziemskiej tła promieniowania gamma. Według badań
CLOR [ l ] wartości mocy dawek ziemskiego tła promieniowania gamma w
2001 roku zawierały się w granicach od 14,8 do 83,4 nGy/h przy wartości
średniej dla Polski równej 41,9 nGy/h. Wartości mocy dawki łącznie
z promieniowaniem kosmicznym wyniosły: wartość średnia - 75 nGy/h,
zakres wartości - od 47,0 do 119,0 nGy/h.

Obliczone wartości mocy dawki promieniowania gamma (bez udziału od
promieniowania kosmicznego) nad powierzchnią dużych składowisk ubocz-
nych produktów spalania węgla zawierają się w granicach od 10 do 280 nGy/h,
przy wartości średniej równej 140 nGy/h. Największy udział w całkowitej
wartości narażenia na promieniowanie jonizujące dla populacji ma radon za-
warty w powietrzu pomieszczeń. Źródłem radonu 222Rn jest rad zawarty w ma-
teriałach ścian oraz w materiale podłoża, na którym wzniesiono budynek. Źró-
dłem radonu dyfundującego z podłoża do powietrza w budynku (lub powietrza
atmosferycznego) jest rad 226Ra zawarty w ziarnach materiału podłoża.

Proces wydobywania się radonu z materiału jest dość złożony i zale-
ży od wielu czynników. Przebiega on w dwóch etapach:
a) emanacja radonu do powietrza zawartego w porach materiału
Jak wynika z badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej (CLOR), Główny Instytut Górnictwa (GIG), Akademię
Medyczną w Białymstoku oraz Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) wartości
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stężenia radonu w powietrzu glebowym w Polsce zawierają się w grani-
cach od 0,5 do 50 kBq/m3.
b) ekshalacja radonu z materiału do otaczającego powietrza
Wartości współczynników ekshalacji radonu z gleby w krajach skandynaw-
skich [3] zawierają się w granicach od 2 do 50 Bqm'V.

Do oceny przydatności terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ze
względu na narażenie od radonu w powietrzu pomieszczeń przyjęto podział
terenów na obszary o małym, średnim i dużym potencjale radonowym.

W Szwecji została przeprowadzona w 1986 roku klasyfikacja tere-
nów w oparciu o średnią arytmetyczną stężenia radonu w powietrzu gle-
bowym [4]. Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:
• stężenie radonu w powietrzu glebowym do 10 000 Bq/m3 - obszar o

niskim potencjale radonowym;
• stężenie radonu w powietrzu glebowym od 10 000 do 50 000 Bq/m3 -

obszar o średnim potencjale radonowym;
• stężenie radonu w powietrzu glebowym powyżej 50 000 Bq/m3 - ob-

szar o wysokim potencjale radonowym.
Bardziej precyzyjnie przeprowadzono klasyfikację terenów w Cze-

chach, gdzie oprócz stężenia radonu w powietrzu glebowym wzięto pod
uwagę strukturę gleby mającą decydujący wpływ na wartość współczynni-
ka ekshalacji radonu [5] (tabela 1).

Tabela 1. Zależność ryzyka radonowego od stężenia radonu w powietrzu glebowym oraz
kategorii przepuszczalności gleby wg klasyfikacji stosowanej w Czechach.

Kategoria ryzyka radonowego

Niskie

Średnie

Wysokie

Kategoria przepuszczalności

Stężenie radonu w powietrzu glebowym [Bq/m 3]

niska

<30 000

30000-100000

> 100 000

średnia

<20 000

20 000-70 000

>70 000

wysoka

<10000

10 000-30 000

>30 000

3. METODY POMIAROWE

3.1. Metoda określania stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych

Do przeprowadzenia pomiarów stężeń radionuklidów naturalnych
40K, Ra i Th w próbkach podłoża zastosowano metodę spektrometrii
promieniowania gamma z użyciem detektora półprzewodnikowego HPGe
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współpracującego z systemem GENIE 2000 firmy Canberra. Analizę prze-
prowadzono w zakresie energii fotonów gamma od 50 do 1800 keV. Czas
pojedynczego pomiaru wynosił 80 000 s.

3.2. Metoda pomiaru mocy dawki promieniowania gamma
za pomocą komory jonizacyjnej

Do przeprowadzenia pomiarów środowiskowych mocy dawki pro-
mieniowania gamma zastosowano przenośny dawkomierz z ciśnieniową
komorą jonizacyjną typu prądowego o biegu własnym mniejszym od 0,2
uR/h (1,7 nGy/h), dokładności pomiaru mocy dawki na poziomie tła natu-
ralnego ±6% oraz zależności wskazań od energii fotonów mniejszej od
±15% dla energii od 90 keV do 1,5 MeV.

3.3. Pomiar stężenia radonu w powietrzu glebowym

Do pomiaru stężenia radonu w powietrzu glebowym zastosowano
system PicoRad oparty na detektorach z węglem aktywnym i liczniku
scyntylacyjnym TRI-CARB 1900 TR firmy Canberra-Packard. Detektory
PicoRad przymocowano szczelnie do specjalnych wkłuwaczy wbitych w
ziemię na głębokość ok. 80 cm i zaopatrzonych w otwory umożliwiające
dyfuzję powietrza glebowego do wnętrza wkłuwacza. Ekspozycja detekto-
rów trwała ok. 24 godz. W systemie Packard stosowane są kolektory z wę-
gla aktywnego z barierą dyfuzyjną jako detektory pasywne oraz technika
ciekłej scyntylacji do pomiaru promieniowania alfa i beta pochodzącego
od radonu i jego pochodnych. Metoda ta wykorzystuje zjawisko adsorpcji
radonu przez węgiel aktywny oraz duże powinowactwo radonu do par
ksylenu.

3.4. Metoda pomiaru współczynnika ekshalacji radonu

Do pomiaru wartości współczynnika ekshalacji radonu z podłoża za-
stosowano metodę komory emanacyjnej wyposażonej w monitor radonowy
Alpha Guard firmy Genitron Instruments GmbH model PQ 2000 PRO.
Komorę emanacyjną o objętości 150 l i okienku wejściowym o rozmiarach
0,45x0,45 m umieszczano na odkrytej i wyrównanej powierzchni badane-
go materiału: mieszaniny popiołowo-żużlowej, warstwy okrywowej lub
gleby w otaczającym środowisku. Wewnątrz komory umieszczono monitor
radonowy AlphaGuard firmy Genitron Instruments GmbH. Przyrząd ten
jest przenośnym systemem pomiarowym służącym do monitorowania stę-
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żenią radonu i jego pochodnych oraz dawki gamma i warunków klima-
tycznych: temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia. Cykl pomiarowy
w jednym punkcie trwał 4 godz. Dane były rejestrowane w pamięci przy-
rządu w sposób ciągły w iO-minutowych przedziałach czasu. Po zakoń-
czeniu ekspozycji dane zostały przesłane do komputera i zanalizowane za
pomocą programu AlphaEXPERT.

-4. WYNIKI POMIARÓW ! ICH OCENA

Pomiary środowiskowe wykonano w 18 punktach. Pięć punktów le-
żących wokół terenu rekultywowanego reprezentowało środowisko natu-
ralne. Trzynaście punktów wybrano na terenie rekultywowanym, przy
czym w jednym punkcie odsłonięte osłonny materiał gliniasty, w innym -
warstwę mieszaniny popiołowo-żuźlowej.

Próbki do analizy stężeń radionuklidów naturalnych pobrano z 4
punktów pomiarowych i w tych samych 4 punktach wykonano badania
ekshalacji radonu z podłoża (tabela 2).

Tabela 2. Wynik i pomiaru spektrometrycznego próbek podłoża.

Nr punktu
poboru |

Stężenie radionuklidów naturalnych
[Bq/kg]

40K :26Ra
1 243 ±5 i 16.2 ±0.8
2

4 >•
293 ±6 8,4 ±0.5
280 ±6 9.6 ±0.7

* i AOft -1 7 i 8 S 9 -t-? 1

:28Th
12,0 ±0,3
9,7 ±0,4

14.1 ±0.9

Uwagi

Warstwa rekultywacyjna
Gleba „punkt neutralny"
Gleba „punkt neutralny"

Stężenia naturalnych radionuklidów 4°K, '°'Ra i '~8Th w próbkach
gleby w punktach ..neutralnych" oraz w próbce materiału okrywowego
zawierają się w granicach stężeń odpowiednich radionuklidów w glebach
Polski i są mniejsze od ich warcośc- średnich.

S^ezema wszystkich badanych radionuklidów w próbce mieszaniny
popiołowo-zuziowej mieszczą się w górnej części zai<resu zmian stężeń
naturalnych radionuklidów w glebach Polski.

Wyniki pomiarów mocy dawki promieniowania gamma przedsta-
wiono w tabeli 3.

Wszystkie wartości mocy dawki promieniowania gamma na terenie
zrekultywowanym, na terenie „neutralnym" oraz nad odkrytą warstwą mate-
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riału okrywowego mieszczą się w zakresie zmian mocy dawki promienio-
wania gamma na terenie kraju i są bliskie wartości średniej. Wartość mocy
dawki zmierzona nad odkrytą pt wierzchnią (1,2 m2) mieszaniny popioło-
wo-żużlowej jest ok. 1,7 rażą większa od ww. wartości średniej.

Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów mocy dawki promieniowania gamma.
i .

Opis miejsca pomiaru

Punkty reprezentujące tło naturalne

Teren zrekultywowany

Odkryta warstwa okrywowa

Odkryta mieszanina
popiołowo-żużlowa (1 m x 1,2 m)

punktów

5

1 1

1

!

Moc dawki

zakres
wartości

27,6-45,1

37,9-45,4

39.3

68,8

[nGy/h]

wartość
średnia

39,6

41, i

39,3

68,8

standardowe

3,0

1,0

-

_

Celem określenia ekstremalny wartości narażenia na promieniowa-
nie gamma obliczono wartość mocy dawki nad nieograniczoną powierzch-
nią mieszaniny popiołowo-żużlowej. Dla pomierzonych wartości stężeń
wartość mocy dawki wynosi 126 nGy/h i przekracza największe wartości
spotykane na terenie kraju.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów stężenia radonu w powietrzu „glebowym"
[kBq/m3].

Opis miejsca pomiaru

Teren „neutralny" reprezentujący tło
naturalne

Teren zrekultywowany - warstwa
okrywowa

Teren zrekultywowany - mieszanina
popiołowe- żużlowa

Teren zrekultywowany - wszystkie
punkty

Ilość
punktów

5

7

6

13

Stężenie radonu [kBq/nv]

zakres
wartości

2,75-14,43

2,73-27,41

5,14-9,79

2,73-27,41

wartość
średnia

9,66

14,77

7,06

11,21

Odchylenie
standardowe

2,05

3,44

0,75

2,13

Dawka roczna dla mieszkańca obliczona dla takiego skrajnego przypad-
ku, bez uwzględnienia pochłaniania promieniowania przez ściany budynku,
wynosi 0,43 mSv powyżej średniej dawki otrzymywanej w warunkach natural-
nych na terenie kraju i jest mniejsza od wartości granicznej l mSv określonej w
Zarządzeniach (31 marca 1998 roku) do Ustawy „Prawo Atomowe".

Wyniki pomiarów stężenia radonu w powietrzu „glebowym" przed-
stawiono w tabeli 4.
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Zakres zmierzonych wartości stężenia radonu w powietrzu „glebowym"
(2,73-27,4 kBq/m3), tabela 5, zawiera się w zakresie zmian tego stężenia dla
gleb Polski (0,5-50,0 kBq/m3), przy czym dla wszystkich rodzajów podłoża
wartości zmierzone w poszczególnych punktach znacznie się różnią.

Największą wartość średnią stężenia radonu (14,77 kBq/m3) uzyska-
no dla warstwy rekultywacyjnej o charakterze gliniastym. Mniejszą war-
tość średnią stężenia (9,66 kBq/m3) uzyskano dla gleb w środowisku ota-
czającym badany teren zrekultywowany, zaś najmniejszą wartością średnią
stężenia radonu (7,06 kBq/m3) charakteryzuje się powietrze w warstwie
mieszaniny popiołowo-żużlowej. Wartość średnia stężenia radonu w po-
wietrzu „glebowym" na terenie zrekultywowanym wynosi 11,21 kBq/m3

przy wartości odchylenia standardowego wartości średniej 2,13 kBq/m3. Z
pomiarów tych wynika, że stężenie radu 226Ra w materiale podłoża nie jest
decydującym czynnikiem determinującym stężenie radonu w powietrzu
„glebowym".

Wobec powyższego badany obszar według klasyfikacji przyjętej w1

Szwecji leży na pograniczu obszarów o niskim i średnim ryzyku radonowym.
Klasyfikację kategorii przepuszczalności gruntów na badanym tere-

nie można przeprowadzić tylko szacunkowo. Dla terenów otaczających
przepuszczalność oceniono jako wysoką lub średnią, zaś dla terenu zre-
kultywowanego jako średnią lub niską. Biorąc pod uwagę średnie wartości
stężenia radonu w powietrzu glebowym (na terenach otaczających 9,66
kBq/m3 oraz na terenie zrekultywowanym 11,21 kBq/m3) cały badany ob-
szar należy zaliczyć do kategorii niskiego ryzyka radonowego. Na takim
obszarze, zgodnie z obowiązującym w Czechach Zarządzeniem nr
184/1997 Państwowego Urzędu Ochrony Radiologicznej, można budować
domy stosując standardowe zabezpieczenie przed wodą i wilgocią. W ta-
kiej sytuacji nie jest wymagane stosowanie żadnych specjalnych systemów
izolacyjnych.

Wyniki pomiarów współczynnika ekshalacji radonu wykazały, że
wartości tego współczynnika w punktach tłowych (48,6 ±6,1 i 88,2 ±10,4
Bqm'V) są wyraźnie większe niż dla warstwy zagęszczonego materiału
gliniastego (24,5 ±3,2 Bqm'V) i zestalonej mieszaniny popiołowo-żużlowej
(37,8 ±5,0 Bqm~V).

5. PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej analizy porównawcze
można stwierdzić, że zrekultywowany teren nie wyróżnia się własnościami
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radiologicznymi spośród terenów otaczających oraz innych terenów Polski
i może być przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nie mamy
w kraju zarządzeń dotyczących klasyfikacji, z punktu widzenia ochrony
radiologicznej, terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Można jedynie oprzeć się na wzorach zagranicznych. Wartości mocy daw-
ki promieniowania gamma na terenie zrekultywowanym w granicy błędów
pomiaru nie różnią się od wartości mocy dawki na terenach otaczających.

Biorąc pod uwagę wartości stężenia radonu w powietrzu glebowym,
teren zrekultywowany należy do obszarów o małym ryzyku radonowym
wg klasyfikacji przyjętej w Czechach lub jest na granicy obszarów o ma-
łym i średnim ryzyku radonowym wg klasyfikacji przyjętej w Szwecji.

Uwzględniając wszystkie wyniki przeprowadzonej powyżej analizy
autorzy nie przewidują, aby mieszkańcy domów wybudowanych na zrekulty-
wowanym terenie byli narażeni na zwiększone ryzyko radiacyjne.
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