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İşçi sağlığı açısından yeraltı maden ocaklarındaki radon yoğunluk değerlerinin 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, Batı Karadeniz bölgesi Karbonifer 
penceresinde bulunan TTK'ya bağlı Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu ve Üzülmez 
yeraltı ocaklarında, pasif nükleer iz dedektörleri (CR-39) kullanılarak radon 
konsantrasyonlarının ölçülebilmesi için dedektörler, adı geçen işletmelerin hava dönüş 
galerilerindeki 66 noktaya yerleştirilmiştir. Her bir ölçüm istasyonundaki biri hava akımına 
dik, diğeri paralel olan dedektör çiftleri, 40 günü aşkın sürelerle, 2008 yılı boyunca her 
mevsim bu galerilerde radon gazına maruz bırakılmıştır. CR-39 dedektörlerinin hava 
akımına dik ya da paralel şekilde konumlanışının dedektörlerde kayıt edilen radon 
konsantrasyonu üzerine etkisi değerlendirilerek her bir işletme için yatay ve düşey 
dedektörlerin ölçümleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak, genelde, hava 
akımına dik konumda yerleştirilen dedektörlerin yatay konumdakilerden biraz daha fazla 
radon gazı yoğunluğu kayıt ettikleri söylenebilir. 
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THE EFFECT OF THE NUCLEAR TRACK DETECTORS' POSITION 
ON THE RADON CONCENTRATION MEASUREMENTS 

It is important to determine the radon concentration values of the underground mines 
according to workers' health. For this purpose, to be able to measure radon concentrations 
by using passive nuclear etched track detectors, CR-39 detectors were placed into 66 points 
on the way of aeration galleries of Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu and Üzülmez 
bituminous coal mines which are known as the Carboniferous outcrops of the Western 
Black Sea Area in Turkey. In every measurement point, a pair of detectors, one of them is 
being perpendicular and the other one is parallel to air flow, were exposed to radon gases 
over 40 days for four seasons of the year 2008. The relationship between the readings of 
vertically and horizontally positioned detectors was investigated by evaluating the effect of 
the detectors' positions on the detected radon concentrations. It can be concluded that, the 
vertically positioned detectors, in general, recorded higher radon gases concentration 
values than that of the horizontally positioned ones. 
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1. GİRİŞ 

Radon, çekirdek bozunumu sonucu oluşan en önemli doğal radyasyon kaynaklarından 
birisidir. Yerkürede doğal olarak bulunan radon gazının yoğunluğu toprakta bulunan 
uranyum yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Yerkabuğundaki çatlak ve kırıklardan 
sızan radon gazı atmosfere yayılmaktadır. Açık havanın seyreltikleştirmesinden dolayı dış 
ortamda radon seviyesi genellikle düşüktür. Fakat iyi havalandırmaya sahip olmayan 
kapalı mekânlarda biriken radon gazının yüksek yoğunluklara çıkabileceği bilinmektedir. 
Aynı zamanda radon, yeraltı su kaynaklarıyla birlikte yeryüzüne çıkarak içme sularına da 
karışabilir ve yoğunluğu da suyun kaynağına göre artış gösterebilir. Uzun süre yüksek 
yoğunluktaki radon ve radonun bozunması sonucu oluşan ürünlere maruz kalınması 
akciğer kanserine yakalanma riski açısından tehlikeli bir durumdur [1]. 

Radon ve özellikle radon ürünleri solunan havadaki tozlarla ve diğer parçacıklarla taşınır 
ve insan vücuduna sindirim ya da solunum yoluyla girebilir. Solunum yoluyla alınan bu 
radyoaktif parçacıklar akciğer ve üst solunum yolu organlarına yerleşebilir ve iyonlaştırıcı 
radyasyon yayarak kararlı hale gelene dek bozunmaya devam ederler. Bu durum akciğer 
kanserine yol açabilir [2]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Çevre Koruma Ajansı 
(EPA) tarafından A sınıfı kanserojen madde olarak ilan edilen radon gazı [3], dünyadaki 
toplam akciğer kanserlerinin %10'undan doğrudan sorumlu tutulmaktadır. Radon gazı 
nedeniyle akciğer kanserine yakalanma tehlikesi bakımından, özellikle maden işçilerinin 
daha yüksek bir risk altında bulundukları bilinmektedir [4, 5]. Bu nedenle, gerekli 
önlemlerin alınabilmesi için madenlerdeki radon gazı seviyesinin ölçülerek belirlenmesi 
önemlidir. Ülkemizde de nükleer iz dedektörlerinin kullanıldığı radon konsantrasyonu 
ölçümü üzerine madenlerde yapılmış çalışmalar mevcuttur [6-12]. 

Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi'nde bulunan taşkömürü ocaklarında 2008 yılı 
boyunca mevsimsel radon konsantrasyonlarının ölçülmesi projesinin bir parçası olan bu 
çalışmada, maden ocaklarının havalandırma galerilerine, hava akımına dik ve paralel 
olacak v şekilde (çiftler halinde) yerleştirilmiş dedektörlerin kayıt ettikleri radon 
konsantrasyonları karşılaştırılmaktadır. Dedektör konumunun radon gazı yoğunluğunun 
belirlenmesinde etkili olup olmayacağının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmanın 
izleyen bölümünde radon hakkında genel bir tanıtım yapılarak radon gazı için müsaade 
edilen sınır değerleri belirtilmektedir. Daha sonra ölçümlerde kullanılan ve ticari adı CR-
39 olan RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörlerinin analiz yöntemi verilmekte, üçüncü 
bölümde ise TTK'ya (Türkiye Taşkömürü Kurumu'na) bağlı 5 işletmeden elde edilen 
bulgular sergilenmektedir. Son bölümde ise hava akımına göre dedektör pozisyonunun 
radon yoğunluğu ölçümleri üzerine etkisi tartışılmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Radon ve Sınır Değerleri 

Canlılar hayatlarının her anında dış uzaydan ve güneşten gelen kozmik ışınlar, gama ve 
çekirdek ürünü yüksek enerjili parçacıklara maruz kalmaktadırlar. Bununla birlikte 
radyasyon, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, 
su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan ve bunlara ek olarak da yapay kaynaklardan sürekli 
yayılmaktadır. Tüm canlılar; yaşam alanlarının jeolojik özelliklerine ve çevre şartlarına 
bağlı olarak değişse de yılda ortalama 2,4 mSv değerindeki bir radyasyona maruz 
kalmaktadır [13]. Radon gazı ve radon bozunma ürünleri, doğal kaynaklardan alman dozun 
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en önemli kısmını teşkil eder. Canlıların bu yolla maruz kaldıkları radyasyon miktarı 
ortalama yıllık doz 1.3 mSv dir [14]. Bu oran ülkelere göre değişim gösterebilmektedir 
(Grafik 1). 

Grafik 1. Doğal radyasyon kaynaklan nedeniyle maruz kalınan yıllık dozlann ülkelere 
göre değişimi ([15]). 

Kimyasal olarak etkisiz olan radon, renksiz, kokusuz, tatsız, 86 atom numarası ile 
periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan, 119Rn-226Rn arasında toplam 28 izotopu 
bulunan bir elementtir. Kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması 
sonucunda oluşan radonun (222Rn izotopunun) yanlanma ömrü 3,8 gün (91 saat 48 dakika) 
olup kısa ömürlü bir radyoaktif gazdır. Uranyum ve toryumun bozunma serilerinden gelen 
3 doğal radyoizotopa sahiptir [15]. Bu bozunma serilerinde bulunan U-238, Th-232, Ra-
226 ve bu seriler dışında aktivite konsantrasyonu en büyük olan K-40 yerkabuğunda doğal 
olarak bulunmaktadır. Bu radyonüklitlerin yoğunluklan Çizelge l 'de verilmektedir. Bu 
radyonüklitler bütün doğal yapı malzemelerinde bulunabilir. Bu nedenle radon, her türlü 
kaya ve toprak parçalanndan ve yapı malzemelerinden ortama salınmaktadır. 

Çizelge 1. Toprakta bulunan doğal radyonüklitler ([16]). 

Toprakta Bulunan Doğal Radyonüklit Konsantrasyonları ( Bq /kg) 

K-40 U-238 Ra -226 Th -232 

Değişim Aralığı 140-850 16 -110 17 -60 11-64 

Ortalama 4 0 0 35 35 4 5 

Yeryüzü kaynaklı radon gazı solunumu, binalarda, maden ocaklannda ve derin 
mağaralarda kapalı ortam olması nedeniyle ciddi oranda artış gösterebilir. Bu gibi 
ortamlarda iyi havalandırma sağlanmaz ise canlılar için ciddi sağlık sorunlan ortaya 
çıkabilir. Bu sağlık sorunlannm başında iyi havalandınlmamış ortamlarda çalışan 
insanlarda görülen akciğer kanseri vakalan gelir. Bu yüzden ülkeler ve uluslar arası 
kuruluşlar radon gazı seviyesi için limit değerlerini belirlemişlerdir. Uluslararası 
Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) tarafından işyerleri için belirlenen yıllık 
radyasyon dozu 3-10 mSv arasında olup bu doz değerlerine karşılık gelen radon 
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konsantrasyonu 500-1500 Bq/m3 tür [17]. TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) 
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'ne göre ise, solunum yoluyla alınmasına izin verilen 
radon yoğunluk değerinin yılda ortalama olarak 1000 Bq/m3 değerini aşmaması gerektiği 
bildirilmektedir [18]. 

2.2. Analiz Yöntemi 

Bu çalışmada, radon ölçümlerinde nükleer iz dedektörü olan alfa parçacıklarına duyarlı 
RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörü CR-39 (Alil diglikol karbonat) plastik dedektörleri 
kullanılmıştır. Plastik dedektörlerin kullanımı radon ölçümleri için geliştirilmiş bir pasif 
ölçüm yöntemidir [19]. Dedektörler 20.0x20.0x0.25 mm boyutlarında kesilerek, yüksekliği 
4 cm olan plastik kaplar içine yerleştirilmiş ve kaplar plastik kapaklarla kapatılmıştır (Şekil 
1). Pasif radon dozimetreleri adını alan bu kaplar, radon yoğunluğu belirlenecek ortamda 
belirli bir zaman aralığı bekletildikten sonra toplanarak, dedektörler üzerinde oluşan alfa 
izleri nükleer iz kazıma tekniği ile mikroskopta görünür hale getirilerek sayılmakta ve 
atmosferik radon yoğunluğu hesaplanmaktadır. 

C R - 3 9 " ™ 

Şekil 1. RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörünü içeren difîizyon kabı. j 

Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu ve Üzülmez 
yeraltı ocaklarındaki radon seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada CR-
39 plastik iz dedektörlerinin bulunduğu difuzyon kaplan çiftler halinde, biri galerilerdeki 
hava akımına dik ve diğeri paralel olacak biçimde konumlandınlmıştır (Şekil 2). İz 
dedektörlerinin bu şekilde konumlandınlmasmdaki amaç, dikey konumlu dedektördeki 
difuzyon ile yatay konumdaki dedektörde oluşacak radon difüzyonunun ölçülmesi ve 
böylelikle, radon gazı miktannı belirlemede dedektörün konumlandınlmasımn önemli olup 
olmadığıyla ilgilidir. 

Şekil 2. Ölçüm yapılan istasyonlara dikey ve yatay olarak yerleştirilen dedektörlerin 
konumlandmlmasına bir örnek. 
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3. BULGULAR 

Beş bölgede dört mevsim üzerinden 42-43 gün süreyle radon gazına maruz bırakılan 
dedektörlerin analizleri sonucunda, Çizelge 2'den de görüleceği üzere mevsimlere bağlı 
olarak radon gazı yoğunluklarında farklılıklar gözlenmiştir. Bu mevsimsel farklılıkların 
yanında aynı zamanda dikey ve yatay konumlandırılmış olan dedektörlerin de farklı 
yoğunluk değerleri aldığı gözlenmiştir. Yalnız, bu oranın bazı istasyonlarda tamamıyla 
tersine döndüğünü, yani yatay dedektörlerde kayıt edilen radon yoğunluğunun dikey 
dedektörlerdeki okumalardan daha yüksek çıktığı durumlar da gözlenmiştir. 

Çizelge 2. İstasyonlara göre mevsimlik yatay (Y) ve dikey(D) radon yoğunluğundaki 
toplam ortalama değerler. 

İSTASYON KIŞ 
Rn(Bq/m3) 

BAHAR 
Rn(Bq/m3) 

YAZ 
Rn(Bq/m3) 

GUZ 
Rn(Bq/m3) 

YILLIK 
ORTALAMA 

AMASRA 
104.8 (Y) 69.0(Y) 208.7(Y) 6.3(Y) 97.2 

AMASRA 109.0 (D) 287.0(D) 14.3(D) 7.5(D) 104.4 

ARMUTÇUK 138.0(Y) 76.3(Y) 51.7(Y) 24.9(Y) 72.7 
ARMUTÇUK 133.2(D) 84.9(D) 57.5(D) 55.4(D) 82.8 

KARADON 110.3(Y) 79.6(Y) 57.9(Y) 61.1(Y) 77.2 
KARADON 147.8(D) 134.6(D) 66.4(D) 26.0(D) 93.7 

KOZLU 
109.1(Y) 71.9(Y) 34.8(Y) 28.0(Y) 61.0 

KOZLU 85.4(D) 57.2(D) 120.6(D) 40.1(D) 75.8 

ÜZÜLMEZ 
203.6(Y) 51.4(Y) 51.6(Y) 49.3 (Y) 89.0 

ÜZÜLMEZ 119.0(D) 190.6(D) 71.3(D) 15.2(D) 99.0 

Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez istasyonlarına ait havalandırma 
galerilerindeki yıllık radon konsantrasyonu ölçümlerinin ortalamaları ise Grafik 2' de 
verilmektedir. 

Grafik 2. Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez istasyonlarındaki havalandırma 
galerilerinde dik ve paralel konumlandırılmış olan CR-39 dedektörlerinin yıllık radon 

yoğunluk ölçüm ortalamalarının karşılaştırılması. 
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Bu sonuçlara göre, havalandırma galerilerinde yatay olarak konumlandırılan detektörlerin, 
istasyona ve mevsime göre, dik dedektörlere oranla farklı ölçümler yaptığı, yıllık 
ortalamalar üzerinden değerlendirildiğinde ise dikey konumlandırılmış dedektörlerin yatay 
olanlardan yaklaşık %15 daha fazla radon gazı dedekte ettiği söylenebilir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi'nde bulunan Armutçuk, Amasra, Karadon, 
Kozlu ve Üzülmez T.Î.M. yeraltı ocaklarının havalandırma galerilerinde, pasif nükleer iz 
dedektörleri kullanılarak yapılan ilk yıllık radon ölçümlerinin gerçekleştirildiği bu çalışma 
sonucunda, daha fazla radon difüzyonunun genel olarak, hava akımına dik 
konumlandırılmış detektörlerde gözlemlendiği ortaya çıkarılmıştır. Bu beklenen bir 
sonuçtur. Çünkü havalandırma galerilerinde yüksek bir hava akış hızı olduğundan radonun 
sürükleneceği ve hava akımına dik pozisyondaki difüzyon kabının daha büyük yüzey alanı 
ile daha çok sürüklenmiş radon radyoizotopunu yakalayabileceği göz önüne alındığında 
hava akımına dik konumlandırılmış dedektörlerde daha yüksek yoğunlukların ölçülmesi 
normaldir. Bununla birlikte, Amasra İşletmesi yaz dönemi ve Üzülmez İşletmesi kış 
döneminde olduğu gibi, mevsime ve işletmeye göre bu sonuçla uyuşmayan bulgulara da 
rastlanmıştır. Dikey konumlu dedektörlerin yatay konumda olanlardan daha az yoğunluğa 
sahip çıkması, söz konusu dedektörlerin aşırı neme veya aşırı toza maruz kalmasından 
dolayı izlerin sağlıklı olarak analiz edilememesinden kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç olarak, TTK işletmelerinin havalandırma galerilerindeki detektörlerden elde edilen 
yıllık ortalama bulgulardan hareketle, radon gazı yoğunluğunun ölçülmesinde dedektör 
konumunun etkili olduğu ve konumlandırılmanın %15 gibi bir farklılık meydana getirdiği 
söylenebilir. Ayrıca, mevsimlik ortalama değerlerden de görüleceği üzere, bu beş 
işletmede saptanan radon düzeyleri, iş yerlerinde ICRP'nin 65 Nolu raporuna [17] göre 
500-1500 Bq/m3 ve TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nde radona maruz kalma 
limiti olarak belirlenmiş olan 1000 Bq/m3 [18] değerinden daha düşüktür. 

v 
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