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◗ Naturalna promieniotwórczość środowiska
Promieniotwórczość błędnie kojarzy się wyłącznie 
z działalnością człowieka. Termin ten zazwyczaj 
przywodzi na myśl zastosowanie militarne (bom-
ba atomowa) lub energetykę jądrową. Tymczasem 
pojęcia te definiują odmienne prawa fizyki.
Rozpadem promieniotwórczym nazywamy sa-
morzutnie zachodzącą przemianę jądra atomu 
pierwiastka, w wyniku której emituje ono cząst-
kę α (jądro helu), elektron (promieniowanie β) 
lub falę elektromagnetyczną (promieniowanie γ). 
Nuklidy ulegające rozpadowi promieniotwórcze-
mu noszą nazwę izotopów promieniotwórczych 
albo radioaktywnych. Pierwiastki te wysyłając 
promieniowanie powodują powstawanie jonów 
dodatnich i ujemnych, dlatego też jest ono nazy-
wane jonizującym. Jednostką aktywności izotopu 
promieniotwórczego jest bekerel (Bq). Aktywność 
wynosi 1 bekerel, gdy w ciągu jednej sekundy 
następuje rozpad jednego atomu danego izotopu 
promieniotwórczego. Jednostka ta jest bardzo ma-
ła – wcześniej posługiwano się jednostką jednego 
Curie – 1 Ci odpowiada 37 miliardom bekereli. 
Stężenie izotopów promieniotwórczych podawa-
ne jest w jednostkach bekerel na kilogram (Bq/kg) 
lub bekerel na metr sześcienny (Bq/m3) i określa, 
ile atomów rozpada się w ciągu jednej sekundy w 
jednostce masy lub w jednostce objętości, w której 
zawarty jest izotop promieniotwórczy.
Człowiek od początku swojego istnienia podda-
wany był oddziaływaniu promieniowania jonizu-
jącego docierającego do niego zarówno z kosmosu 
(tzw. promieniowanie kosmiczne), jak i ze skorupy 
ziemskiej, która zawiera wiele naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych. W tworach geolo-
gicznych Ziemi występują do dzisiaj izotopy pro-
mieniotwórcze, których okres półrozpadu (T1/2) jest 
porównywalny lub dłuższy niż wiek Ziemi, czyli ok. 
4,5 miliardów lat. Najważniejsze z nich to promie-
niotwórczy izotop potasu (40K) o czasie półrozpadu 
T1/2 = 1.28 x 109 lat oraz pierwiastki pochodzące 
z szeregów radioaktywnego rozpadu uranu i toru:
• U‑238  T1/2 = 4.47 x 109 lat 
• 232Th  T1/2 = 14.05 x 109 lat 
Szereg promieniotwórczy rozpoczyna izotop pro-
mieniotwórczy (np. U‑238), który, rozpadając się, 
tworzy kolejny izotop i w ten sposób powstają 
następne człony, aż do momentu, kiedy po roz-
padzie poprzedniego pierwiastka powstaje izotop 
stabilny. Uran zawierają wszystkie skały i gleba. 
W Polsce średnie stężenia naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w glebie wynoszą: radu 
– 26 Bq/kg (od 4,8 do 118 Bq/kg), toru – 21 Bq/
kg (od 3,6 do 77 Bq/kg) i potasu – 413 Bq/kg 

(od 111 do 967 Bq/kg) [Jag92]. Rad został od-
kryty przez Marię Skłodowską‑Curie i Piotra Curie 
w 1898 roku w blendzie uranowej. Stężenia 226Ra 
zmieniają się od ok. 30 Bq/kg (gleba) do 75 Bq/kg 
(lawa peruwiańska) [Eis87]. 
Izotop radu (226Ra), występujący w szeregu 
promieniotwórczym uranu, jest izotopem al-
fa promieniotwórczym i z okresem półrozpadu 
T1/2=1600 lat przechodzi w radioaktywny izotop 
222Rn, który jako gaz jest szczególnie istotny ze 
względu na swój wysoki udział w dawce inhalacyj-
nej. Kolejnym izotopem naturalnym jest izotop po-
tasu (40K). Potas występuje we wszystkich minera-
łach i glebach (najwięcej w skaleniach potasowych 
oraz w mice), w wodzie oraz w organizmach ży-
wych. Według danych z terenu Polski zawartość 40K 
w glebach wynosi od 12 Bq/kg (gleby piaszczyste) 
do 1080 Bq/kg (gleby ilaste) [PAA92], [UNS77]. 
Naturalne izotopy promieniotwórcze wprowadza-
ne są do środowiska także w procesach wydoby-
wania i spalania węgla. Średnia światowa zawar-
tość izotopów naturalnych w węglach wynosi: 238U 
− 50 Bq/kg, 232Th − 20 Bq/kg i 40K − 20 Bq/kg 
[UNS93]. Prowadzone w Polsce pomiary wykazały 
silną zależność zawartości izotopów w węglach 
zarówno od miejsca wydobycia, jak i rodzaju złoża 
w obrębie tej samej kopalni. W węglach polskich 
stwierdzono średnie zawartości 226Ra, 228Ra, 40K 
wynoszące odpowiednio: 18 Bq/kg, 11 Bq/kg, 
58 Bq/kg [Sko86]. W procesach technologicznych 
(np. przemysł koksowniczy) i w trakcie spalania 
węgla następuje proces zagęszczania natural-
nych izotopów promieniotwórczych. Po spale-
niu węgla zawartość 228Ra (a także 226Ra) ulega 
wielokrotnej (do 10 razy) koncentracji w żużlu 
i popiołach [Hal82]. Popiół ze spalania węgla 

kamiennego zawiera od 15 do 560 Bq/kg izo-
topu 226Ra, od 20 do 160 Bq/kg izotopu 228Ra 
a także do 4000 Bq/kg izotopu 210Pb i od 240 do 
1500 Bq/kg izotopu 40K [UNS82]. 
Poza naturalnymi izotopami promieniotwórczymi 
w środowisku występują także izotopy antropo-
genne, które są wynikiem rozwoju techniki jądro-
wej zarówno w sferze zastosowań cywilnych, jak 
i wojskowych.
Promieniowanie jonizujące w normalnej sytuacji 
(tzn. gdy nie występują awarie elektrowni jądro-
wych lub innych obiektów jądrowych) nie sta-
nowi głównego zagrożenia dla zdrowia, szcze-
gólnie w porównaniu z tymi, których przyczyną 
może być skażenie środowiska (np. substancjami 
chemicznymi). Jednak z powodu efektu syner-
gicznego promieniowanie może mieć w pew-
nych okolicznościach duże znaczenie. 
Statystyczny Polak otrzymuje rocznie ze wszystkich 
źródeł promieniowania dawkę równoważną około 
3 mSv (milisiwert), z czego blisko 80% pochodzi 
ze źródeł naturalnych. Około 1,5 mSv jest spowo-
dowane przez radon, jedyny gazowy, naturalny 
pierwiastek promieniotwórczy. Rysunek poniżej 
pokazuje udział różnych źródeł promieniowania 
w sumarycznej dawce rocznej, która oddziałuje na 
przeciętnego mieszkańca półkuli północnej.
Radon jest gazem szlachetnym – nie reaguje z in-
nymi związkami. Jest niewidoczny, nie ma zapachu 
i smaku. Rozpada się z czasem półrozpadu T1/2 = 
3,8 dnia, tworząc tzw. szereg krótkożyciowych po-
chodnych rozpadu radonu (izotopy polonu: 218Po 
i 214Po, i ołowiu 210Pb), które są także izotopami 
promieniotwórczymi. Nie wpływa bezpośrednio na 
nasz organizm. Rozpada się, emitując cząstki alfa, 
na krótkożyciowe pochodne, które następnie łączą 
się z aerozolami i wnikają do układu oddechowego. 
Ten proces może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
w przypadku występowania wyższych stężeń rado-
nu (rzędu tysięcy bekereli w m3), a w konsekwencji 
jego pochodnych w pomieszczeniach, w których 
spędzamy większość czasu.
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Zagadnienie występowania naturalnej promieniotwórczości w środowisku człowieka, w tym 
również w surowcach i materiałach, z których budujemy domy, obejmuje różne aspekty. Warto 
zatem zainteresować społeczeństwo z tym problemem, aby promieniowanie jonizujące nie było 
przyczyną bezpodstawnych obaw. Wiedza na ten temat promieniotwórczości umożliwi świadome 
kontrolowanie i wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń. 
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Pochodne radonu związane z pyłami obecnymi 
w powietrzu osadzają się w płucach i mogą być 
przyczyną chorób nowotworowych. 
Dawka, która dostaje się przez płuca zależy m.in. 
od: stężenia radonu we wdychanym powietrzu, 
szybkości oddychania, obszaru płuc, gdzie czą-
steczki są zgromadzone, szybkości usuwania 
cząsteczek (ich średnicy, gęstości). 

◗ Naturalna promieniotwórczość surowców  
i materiałów budowlanych

Źródłem promieniowania jonizującego w budyn-
kach, w których statystycznie spędzamy około 
80% czasu, jest przede wszystkim podłoże, na 
którym posadowiony jest obiekt oraz materia-
ły konstrukcyjne, z których jest zbudowany. 
Naturalne izotopy promieniotwórcze zawarte 
w podłożu, mające największe znaczenie to uran 
i rad. Radon w atmosferze pochodzi głównie 
z gleby, gdzie jego stężenie sięga tysięcy beke-
reli na metr sześcienny. W powietrzu następuje 
jego rozrzedzenie, co powoduje znaczny spadek 
stężenia. Wielkość ekshalacji (wydobywania się) 

radonu z gruntu jest zależna od miejsca (rodzaj 
gleby, geologia podłoża) oraz od warunków at-
mosferycznych (ciśnienie, siła i kierunek wiatru, 
wilgotność, obecność pokrywy śnieżnej itp.). 
Średnie stężenie radonu w powietrzu na terenie 
Polski utrzymuje się na poziomie do 10 Bq/m3, 
natomiast w budynkach mieszkalnych wynosi od 
kilku do ponad 1000 Bq/m3.
Budowa domu wymaga dotarcia do głębszych 
warstw gleby, gdzie stężenie radonu jest znacz-
nie wyższe. Wewnątrz budynku powstaje różnica 
ciśnień „wysysająca” radon z gruntu, tzw. efekt 
kominowy. Drogi jego wnikania do wnętrz to 
m.in.:
• pęknięcia i szczeliny wylewki betonowej, 
• luki i szpary konstrukcyjne w budynku, 
• pęknięcia w ścianach mających bezpośredni 
kontakt z podłożem, 
• szczeliny w ścianach, 
• nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych.
Czynniki wpływające na stężenie radonu w po-
mieszczeniach to m.in. stopień szczelności oraz 
wentylacja (naturalna lub wymuszona). Wietrzenie 
powoduje dość znaczny spadek stężenia.

Na wyższych kondygnacjach maleje wpływ radonu 
docierającego z podłoża,  a większego znaczenia 
nabierają materiały, z jakich wykonane są ściany i 
stropy budynku oraz rodzaj pokrycia ścian. W celu 
ograniczenia narażenia populacji na promienio-
wanie jonizujące spowodowane przebywaniem 
w budynkach mieszkalnych i budynkach użytecz-
ności publicznej wprowadzono normy określające 
maksymalne dopuszczalne zawartości naturalnych 
pierwiastków promieniotwórczych: 226Ra, 228Th i 
40K w materiałach budowlanych.
W tabeli zestawiono udział procentowy źródeł 
radonu w typowym budynku.

◗ Zabezpieczenie przed promieniowaniem

W wielu krajach przed rozpoczęciem budowy 
kontroluje się tzw. potencjał radonowy terenu. 
W tym celu mierzone jest stężenie naturalnych 
izotopów promieniotwórczych w gruncie oraz 
stężenie radonu w powietrzu glebowym i prze-
puszczalność gleby oraz ewentualnie stopień 
ekshalacji radonu z ziemi. 
Nawet na niewielkim obszarze mogą wystę-
pować sprzyjające warunki dla migracji radonu 
z głębokich warstw geologicznych, powodujące 
jego wysokie stężenie w budynku. Na typowej 
działce budowlanej o powierzchni ok. 6 arów, aby 
uzyskać wiarygodny wynik należy wykonać po-
miary stężenia radonu i przepuszczalności gleby w 
4 do 6 punktach. Pomiar polega na umieszczeniu 
odpowiedniej sondy na głębokości od 80 cm do 1 
metra pod powierzchnią gruntu i pobraniu próbki 
powietrza glebowego. Od wyników zależy decy-
zja o podjęciu budowy i wybór technologii.  
Wszystkie materiały budowlane zarówno konstruk-
cyjne (betony, cegły, pustaki, wylewki), jak i wykoń-
czeniowe (płytki ceramiczne, podłogowe, artykuły 
ceramiczne) powinny być zbadane pod kątem za-
wartości naturalnych pierwiastków promieniotwór-
czych (głównie radu). Pomiary stężeń naturalnych 
izotopów promieniotwórczych wykonywane są w 
laboratorium za pomocą spektrometru promienio-
wania gamma. Dostarczona próbka po zmieleniu i 
wysuszeniu umieszczana jest na detektorze, który 
rejestruje promieniowanie gamma. Po analizie uzy-
skanego w trakcie pomiaru tzw. widma promienio-
wania gamma można określić stężenia izotopów 
potasu, radu i toru oraz wyliczyć tzw. wskaźniki 
aktywności f1 i f2, które decydują o dopuszczeniu 
do stosowania badanego materiału.
Uszczelnienie wszelkich pęknięć zarówno w fun-
damentach, jak i w miejscach przyłączy prowadzi 
do znacznego spadku stężenia radonu wewnątrz 
domu. W przypadku usytuowania budynku na 
terenie o średnim bądź wysokim potencjale ra-
donowym stosuje się różne techniki  redukcji 
stężenia. Ideą jest wyrównanie ciśnienia we-
wnątrz budynku z ciśnieniem atmosferycznym, 
co zmniejsza występowanie tzw. efektu komino-
wego, czyli zasysania radonu do wnętrza. Inne 
metody to specjalne systemy wentylowania fun-
damentów lub używanie specjalnych folii anty-
radonowych. Można je stosować zarówno na 
etapie budowy, jak i w istniejących obiektach.
Radon jako izotop gazowy można łatwo usunąć, 
stosując odpowiednią wentylację. Dobór syste-
mu wentylacji w istniejącym budynku zależy od 
jego konstrukcji, liczby kondygnacji oraz budo-
wy ciągów komunikacyjnych wewnątrz obiektu, 
głównie od połączenia części mieszkalnej z piw-
nicą lub pomieszczeniami mającymi bezpośredni 
kontakt z podłożem.

Pochodne radonu nie gromadzą się jednolicie  
w układzie oddechowym – głębokość 
wniknięcia cząstki zależy od jej rozmiarów

ŹRÓDŁO RADONU
UDZIAŁ 

PROCENTOWY 
[%]

grunt 78 
materiały budowlane 1� 

powietrze atmosferyczne 9,� 
woda 0,� 

gaz ziemny 0,6 
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◗ Przepisy prawne i wymagania dotyczące 
promieniotwórczości materiałów budowlanych

Aby zmniejszyć ryzyko związane z promienio-
waniem jonizującym, na które narażone są oso-
by przebywające w budynkach wprowadzono 
normy określające maksymalne dopuszczalne 
zawartości naturalnych pierwiastków promienio-
twórczych: radu (226Ra), toru (228Th) i potasu (40K) 
w materiałach budowlanych. Zawarte są one w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 stycznia 
2007 r. (DzU nr 4, poz. 29) w sprawie wyma-
gań dotyczących zawartości naturalnych izoto-
pów promieniotwórczych (potasu 40K, radu 226Ra 
i toru 228Th) w surowcach i materiałach stoso-
wanych w budynkach przeznaczonych na pobyt 
ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych wykorzystywanych w budow-
nictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów. 
Wskaźniki aktywności f1 i f2, o których mowa 
w rozporządzeniu, obliczono przy założeniu, że 
zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (DzU nr 42, 
z 14.02.2007 r.) oraz rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 18.01.2005 r. (DzU nr 20, poz.168, 
par. 5.1) w sprawie dawek granicznych promie-
niowania jonizującego dla osób z ogółu ludno-
ści, dawka graniczna, wyrażona jako dawka 
skuteczna (efektywna), nie może przekraczać 1 
mSv w ciągu roku kalendarzowego.
Zakładając czas przebywania w pomieszczeniach 
(7000 h/rok) i uwzględniając moc tła promie-
niowania gamma na poziomie 50 nGy/h oraz 
odpowiednie współczynniki konwersji stężenia 
danego izotopu (Bq/kg) na moc dawki (Gy/h) 
oraz współczynnik konwersji Gy na Sv, można 
wyznaczyć maksymalne stężenia radu, toru i po-
tasu w próbce, które gwarantują nieprzekrocze-
nie dawki granicznej. Na tej podstawie wyznacza 
się wskaźniki aktywności. Schematycznie metodę 
wyznaczania wskaźników f1 i f2 przedstawia po-
niższy rysunek:
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej 
nr 234/2003 „Badania promieniotwórczości natu-
ralnej surowców i materiałów budowlanych” po-

daje szczegółowy wykaz wyrobów podlegających 
kontroli oraz zalecaną częstotliwość ich badania. 
Na przykład surowce budowlane, takie jak popioły 
lotne powinny być kontrolowane raz w miesiącu, 
żużel raz na kwartał, zaś materiały budowlane (np. 
płytki ceramiczne) dwa razy w roku. 
Wskaźnik aktywności f2 nakłada dodatkowe ogra-
niczenie na stężenie radu (226Ra) z uwagi na to, 
iż jest on prekursorem radonu (222Rn). Występuje 
w tym zakresie pewna niekonsekwencja w obo-
wiązującym prawie. Ustawodawca, wprowadza-
jąc wskaźnik f2, zabezpiecza ludzi przed wpływem 
radonu, który może uwalniać się z materiałów bu-
dowlanych, a jednocześnie obecnie w Polsce nie 
obowiązują żadne przepisy chroniące przed ra-
donem przedostającym się do budynku z gruntu, 
którego udział jest wielokrotnie większy. W przepi-
sach wręcz powiedziane jest, że „dawki graniczne 
nie obejmują narażenia na promieniowanie natu-
ralne, jeżeli narażenie to nie zostało zwiększone 
w wyniku działalności człowieka, w szczególności 
nie obejmują narażenia pochodzącego od rado-
nu w budynkach mieszkalnych (...) jak również 
narażenia nad powierzchnią ziemi od nuklidów 
promieniotwórczych znajdujących się w niena-
ruszonej skorupie ziemskiej”. (Prawo Atomowe 
art. 13.2). Problem ochrony przed radonem w 
przepisach pojawia się jedynie w odniesieniu 
do osób pracujących „...w zakładach górniczych, 
jaskiniach i innych miejscach pod powierzchnią 
ziemi oraz w uzdrowiskach” (Prawo Atomowe art. 
23.3). Według wcześniej obowiązujących przepi-
sów, uchylonych przez nowe Prawo Atomowe, 
średnie roczne stężenia radonu nie powinny prze-
kraczać 400 Bq/m3 (budynki wybudowane przed 
1998 r.) oraz 200 Bq/m3 (obiekty powstałe po 
1998 r.), co było zgodne z przepisami obowią-
zującymi w większości państw Unii Europejskiej. 
W wielu krajach Europy i świata istnieją ściśle 
określone normy stężeń radonu w budynkach. 
Zawierają się one w granicach od 200 do 600 
Bq/m3. Zalecenia przygotowanego w 2005 r. ra-
portu ICRP (Międzynarodowej Komisji Ochrony 
Radiologicznej) określają ten poziom na 600 Bq/

m3. Najbliżsi nasi sąsiedzi, Republika Czeska, ma-
ją bardzo dobrze zorganizowany i rozbudowany 
system kontroli poziomu radonu, działający w 
oparciu o istniejące tam normy.
Przekroczenie wartości granicznych wskaźników 
aktywności najczęściej występuje w następują-
cych surowcach i materiałach budowlanych: 
żużel kotłowy, żużel i kruszywa pomiedziowe, 
popioły lotne oraz fosfogipsy. 
Pomiary stężeń naturalnych izotopów promienio-
twórczych w surowcach i materiałach budowlanych 
wykonywane są od lat w Laboratorium Ekspertyz 
Radiometrycznych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie). Laboratorium posiada akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji na tego typu pomia-
ry (AB 788). Badane są m.in. popioły, żużel, cegły, 
pustaki, cement, surowiec ilasty i płytki ceramiczne. 
Poniższe rysunki przedstawiają histogramy wartości 
wskaźników aktywności f1 i f2 dla tych materiałów 
zmierzone w latach 1993–2008. Na osiach pozio-
mych zaznaczono przedziały wartości wskaźnika 
(f1 i f2 ), zaś na pionowych – liczby próbek, dla któ-
rych uzyskano wartości wskaźników z poszczegól-
nych przedziałów. Na przykład dla popiołów war-
tość wskaźnika f1 najczęściej mieści się w granicach: 
0,8–1,2 (czyli zdarzają się przekroczenia dopusz-
czalnej wartości). Dla żużlu wskaźnik f1 przyjmuje 
najczęściej wartość z przedziału: 0,6–1. Nieco niż-
sze wartości wskaźnika f1 stwierdzono dla próbek 
cegieł i pustaków, najczęściej w zakresie: 0,4–0,8. 
Podobne wartości wskaźnika aktywności f1 zaob-
serwowano w przypadku cementów.

P R O M I E N I O T W Ó R C Z O Ś Ć
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Obecnie trwają pracę nad nową wersją instruk-
cji pt. „Metody i warunki wykonywania pomia-
rów stężenia radonu w powietrzu w pomiesz-
czeniach budynków przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi (Instrukcja 352/98) wydanej przez 
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w roku 1998. 
W nowej wersji znajdą się uaktualnione zale-
cenia i przepisy szczególne, ustalające metody 
i warunki wykonywania pomiarów radonowych 
w pomieszczeniach budynków. 
Z inicjatywy Centrum Radonowego, dzia-
łającego w Polsce w ramach Pozarządowej 
Międzynarodowej Sieci Naukowej, stanowią-
cego płaszczyznę współpracy naukowej w ob-
szarze ochrony radiologicznej w środowisku 
pracy i zamieszkania zgodnie z Agendą 21 i dy-
rektywami Unii Europejskiej, w kilku gminach 
Województwa Dolnośląskiego pojawił się zapis 
o konieczności określenia potencjału radonowe-
go w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.

dr Krzysztof Kozak, dr Jadwiga Mazur
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  
Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych 

http://radon.ifj.edu.pl
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