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In this frame, all steps of the standard working cycle are described: the beginning from the 

raw materials (zircon sands or semi-finished zircon silicates based components) and the end up 

to the finished products and the production of residues, dust and treatment water. A radiologi-

cal survey has been carried out in two Northern Italy companies. 

Activity concentrations measurements by gamma spectrometry (more relevant gamma 

nuclides of natural chains) and radiochemical analysis (210Pb, 210Po) on raw materials, finished 

products, residues and treatment water were made. 

Information and technical data related to the present working cycle have been collected by 

means of specific questionnaires, sent to most of the involved factories selected from the sector 
association’s data base. 

An estimate of the environmental pressure from the two companies and the whole sector 

itself is assessed by the combination of the radiological results of two companies survey with 

information from the questionnaires. 

« « « 

Grupa włoskich regionalnych agencji ochrony środowiska w porozumieniu z Narodową 
Agencją Ochrony Środowiska przeprowadziła badania problemów związanych z występowa-

niem NORM w przemyśle materiałów ogniotrwałych. W ramach tych badań przeprowadzono 
analizę poszczególnych etapów procesu technologicznego, począwszy od surowców (piaski 
cyrkonowe, półfabrykaty silikatów cyrkonowych), a skończywszy na wyrobach końcowych, 
odpadach produkcyjnych, pyłach i wodzie technologicznej. 

Badania radiometryczne zostały przeprowadzone w dwóch fabrykach na północy Włoch. 
Pomiary surowców, wyrobów, odpadów i wody technologicznej wykonano metodami analizy 

radiochemicznej (210Pb, 210Po) i spektrometrii promieniowania gamma. 

Informacje dotyczące szczegółów technicznych stosowanych obecnie w przemyśle mate-
riałów ogniotrwałych procesów zgromadzono za pomocą specjalnie opracowanej ankiety 

rozesłanej do firm wybranych z branżowej bazy danych. 
Ocena wpływu na środowisko została przeprowadzona na podstawie szczegółowych 

badań przeprowadzonych w dwóch zakładach oraz informacji ilościowych i jakościowych 
pochodzących z całego sektora zajmującego się produkcją materiałów ogniotrwałych. 

47.  

Grain size in radiometric measurements of ground 

Znaczenie rozmiarów ziaren w radiometrycznych pomiarach gruntu 

V. Gablin 

Moscow Scientific-Industrial Association „Radon” 2/14, 7th Rostovsky per., Moscow 119121 

RUSSIA, vgablin@radon.ru 

Known procedures of radiometric measurements of ground differ significantly in grain 

size of the sample. The range is 0.043–0.25 mm. To answer the question about the proper grain 

size of the sample to be measured one must address to the three types of radioactivity in 

grounds. 

Natural radioactivity is distributed homogeneously through the bulk of sample. It is either 

nuclides in crystal structure of minerals (K in KAlSi3O8) or isomorphic replacement in crystal 



Mining and Environment 

 76 

structure (Ra in BaSO4, Th in ZrSiO4, U in CePO4). Model radiometric measurements of the 

same sample with grain size ranging from 0.125 mm to 2 mm do not show significant 

difference between specific α- and β-activities in spite of increasing of specific surface. That is 

why there is no reason to grind monocrystal grains. 

Artificial radioactivity is caused by atmospheric fallout presenting nuclides in dynamic 

form, or by “hot particles” which are commonly uranium and plutonium oxides (silicates) and 

also 14C. If we grind “hot particle” its fine subparticles will cover non-active grains of matrix 

that will lead to increasing of surface contamination and as a result – to increasing of specific 

radioactivity. 
Secondary radioactivity is a result of changes of nuclides concentration in grounds owing 

to weathering, infiltration, precipitation and other natural processes. Both natural and artificial 

nuclides can be involved in these processes. Nuclides here occur preferentially in sorbed form 

on the grain surface as salts, hydroxides and complex compounds. This is another kind of 

inhomogeneity, not so sharp one. Grinding such grains increases specific surface, decreasing 

specific radioactivity. 

Thus the whole bulk of sample to be measured should be driven to monocrystal state, i. e. 

grain size does not have to be definite. In case if the sample of ground contains “hot particles” 

one must try to separate it to active and non-active parts as carefully as possible with two 

different subsequent measurements. 

« « « 

Wyniki badań gruntu, uzyskane za pomocą znanych procedur radiometrycznych, mogą 

różnić się znacząco w zależności od rozkładu ziarnowego próbek. Typowe rozmiary ziaren 

zawierają się w granicach 0,043–0,25 mm. Aby odpowiedzieć na pytanie, dotyczące właściwej 

wielkości ziaren w badanej próbce, należy rozpatrzeć to dla trzech różnych typów promienio-
twórczości. 

Promieniotwórczość naturalna jest jednorodnie rozłożona w próbce. Są to zarówno izoto-

py w strukturze krystalicznej minerałów (potas w KAlSi3O8) czy izomorficzne wtrącenia w 

sieci krystalicznej (Ra w BaSO4, Th w ZrSiO4, U w CePO4). Badania laboratoryjne tej samej 

próbki o rozmiarach ziaren zmieniających się w granicach od 0,125 do 2 mm nie wykazały 

znaczących różnic między aktywnością właściwą α i β mimo wzrostu powierzchni właściwej 

próbki. Dlatego nie ma powodu mielenia ziaren monokrystalicznych. 

Promieniotwórczość sztuczna jest efektem opadu atmosferycznego izotopów promienio-

twórczych, także w formie „gorących cząstek”, które składają się zazwyczaj z tlenków 

(krzemianów) uranu i plutonu oraz 14C. Jeżeli taka „gorąca cząstka” zostanie rozdrobniona,  

to powstałe w taki sposób drobne cząstki mogą pokryć powierzchnię nieaktywnych ziaren 

matrycy i spowodować wzrost aktywności właściwej próbki. 
Promieniotwórczość wtórna to efekt zmian stężenia radionuklidów w gruncie na skutek 

wietrzenia, infiltracji wód, wytrącania się i innych procesów naturalnych. W procesach tych 

mogą uczestniczyć zarówno izotopy naturalne, jak i sztuczne. Są one zazwyczaj zaadsorbowa-

ne na powierzchni ziaren w postaci soli, wodorotlenków, czy też w formie kompleksów. Zatem 

nie są rozłożone jednorodnie w glebie, a rozdrabnianie ziaren powoduje wzrost powierzchni 

właściwej i spadek aktywności właściwej próbki. 

Dlatego próbki gruntu powinny być mierzone tak, aby występowały w nich ziarna mono-

krystaliczne, a ich rozmiary nie były ograniczone. Natomiast w przypadku, gdy próbka zawiera 

„gorące cząstki” należy przeprowadzić możliwie najdokładniej separację aktywnych i nie-

aktywnych ziaren i wykonać oddzielne pomiary obu frakcji. 


