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The objective of the current research is to check whether or not radon concentrations in 

the surface layer can be related to mining and mining subsidence voids in order to allow the 

drawing of a subsidence risk map. 

The chosen test site is located in a forested area on the plateau of the Luxembourg mining 

basin. Under an overburden of 65 m thick limestone and marls two approximately 3-m-high 

iron layers have been worked between 1920 and 1950. Due to the prevailing room-and-pillar 

extraction method, pillars of different shape and size have been kept in place. Mining 

subsidence has progressively occurred for more than 50 years and is currently going on. Along 

the western mine boundary a long surface fissure has developed and some 25 subsidence pits 

occurred over a period of several decades, the last in 1995. The site was mainly chosen because 
it has a more or less uniform surface, the old mining maps still exist and further subsidence 

may be expected the more than the neighbouring busy road has not been protected by  

a continuous pillar. 

The ease of radon to leave the site of production in the soil and rocks and the differences 

in the subsequent possibility to migrate and concentrate in underground voids, give the 

possibility to locate underground inhomogeneities by a survey based on radon soil measure-

ments. Normally mining voids situated at a depth of 60 m have no influence on radon 

concentrations measured in one meter depth. But due to mining subsidence, an important 

brittleness of the rocks can develop moving up to the surface; as a consequence we expect 

locally increased radon concentrations. We report of an intensive investigation on radon in soil 

measurements, distributed over 10 parallel transects. Along a transect the spacing between the 
measurement points was 4 meter, for 8 transects the inter-distance was 10 m, it was 30 m for 

the last two transects. 

Radon concentrations plotted against sample spacing are very irregular documenting  

a very inhomogenious subsoil. The map of the radon concentrations (Fig.1) shows these 

irregularities, bur on the whole it is possible to identify a trend from East to West, correspond-

ing to the main directions of the old mine roadways. The location of enhanced radon 

concentrations may present an increased subsidence risk consecutive to a fractioning of the 

underground. This study documents that investigations based on radon in soil can contribute to 

risk investigation related to mining subsidence occurrences. 
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Fig. 1: Map of radon concentrations (in Bq/m3) 

« « « 

Zadaniem przedstawionych badań było sprawdzenie, czy można powiązać wyniki pomia-

rów radonu w górnej warstwie gruntu z osiadaniem wyeksploatowanych pustek pogórniczych  

i wyznaczenia na tej podstawie mapy ryzyka osiadania. 

Wybrano obszar testowy w zalesionej części płaskowyżu, gdzie w Luksemburgu znajdo-

wał się obszar górniczy rud żelaza. Pod grubą warstwą nadkładu wapieni i margli (około 65 m) 

dwa pokłady rudy żelaza o miąższości 3 m były eksploatowane w okresie pomiędzy 1920  

a 1950. Ze względu na stosowaną metodę komorowo-filarową, po eksploatacji złoża, 

pozostawiono filary o różnym kształcie i wymiarach. Osiadanie powierzchni na tych terenach 

zachodziło przez ponad 50 lat i trwa nadal. Wzdłuż zachodniej granicy obszaru górniczego 

utworzyła się długa szczelina i powstało w ciągu kilku dekad około 25 dołów, ostatni z nich  

w roku 1995. Obszar ten został wybrany do badań ze względu na dość jednorodną powierzch-
nię, istnienie starych map górniczych tego rejonu oraz fakt, że przewidywane są dalsze ruchy 

terenu. Ponadto przez teren niechroniony filarem ochronnym biegnie ruchliwa droga. 

Radon łatwo migruje z miejsc, w których powstaje, w gruncie czy skałach, do pustek 

podziemnych, gdzie następuje jego koncentracja. Daje to możliwość lokalizacji niejednorodno-

ści struktur podziemnych na podstawie wyników badań radonu w gruncie. W normalnych 

warunkach pustki poeksploatacyjne na głębokości 60 m nie mogą wpływać na stężenia radonu 

w gruncie na głębokości 1 metra, ale w efekcie osiadania, szczeliny w skałach mogą się 

rozwijać aż do powierzchni gruntu, a w konsekwencji można przewidywać lokalnie podwyż-

szeń stężenia radonu w gruncie. Wykonano intensywne badania radonu w gruncie, wzdłuż 10 

równoległych profili. Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi wzdłuż 

profilów wynosiły 4 metry, w przypadku 8 profili odległość między profilami wynosiła 10 m,  

a dla dwóch ostatnich była większa i wynosiła 30 metrów. 
Stężenia radonu zostały naniesione na mapę, co wykazało bardzo nieregularny i niejedno-

rodny rozkład radonu na tym obszarze. Mapa, zamieszczona na rysunku 1, pokazuje te 

nieregularności. Można jednakże zaobserwować trend zmian ze wschodu na zachód, 

odpowiadający głównym kierunkom prowadzenia wyrobisk w pokładach rudy. Punkty  

o podwyższonych stężeniach radonu mogą być związane z miejscami o podwyższonym ryzyku 

osiadania, spowodowanym pękaniem i szczelinowaniem skał. Wyniki naszej pracy potwierdza-

ją, że badania oparte na pomiarach stężenia radonu w gruncie mogą wnieść dodatkowe 
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informacje pozwalające określić ryzyko występowania ruchów terenu na obszarach pogórni-

czych. 

 
Rys. 1: Mapa rozkładu stężeń radonu (w Bq/m3) 
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Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) assessment was carried out at oil 

production platforms and gas processing units in Nigeria with the aim of establishing baseline 
levels and problem areas. The assessment consisted of external radiation measurements on 

production units, from the wellheads to the product outlets, sampling and gamma spectrometric 

analysis of scales and sludge from pig stations and of replaced pipes and vessels. The NORM 

levels on the installations and associated equipment ranged from 0.1 to 15 Sv/h and  
spectrometric analysis indicate the presence of 

226
Ra, 

214
Bi and 

214
Pb in the scales and sludge 

having maximum concentration of 200 Bq/g. The levels may seem low but there is still the 

need to establish routine monitoring program for the Industry, which presently is non-existent. 

« « « 

Badania występowania naturalnych izotopów promieniotwórczych (NORM) zostały wy-

konane w rejonie platform naftowych i szybów gazowych na terenie Nigerii w celu określenia 

poziomu skażeń i obszarów, gdzie one występują. Badania polegały na pomiarach mocy dawki 

promieniowania gamma na powierzchniach instalacji, od głowic szybów aż do wylotów 

rurociągów. Pobierano także próbki osadów i szlamów z przepompowni oraz z usuniętych rur  

i zbiorników, które następnie badano metodami spektrometrii gamma. Analizy te wykazały 


