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81.  

Measurement of short-lived radon daughters in Polish mines 

Monitorowania zagrożeń ze strony krótkożyciowych produktów rozpadu 

radonu w kopalniach 

Krystian Skubacz, Antoni Mielnikow 

Laboratory of Radiometry, Central Mining Institute, 40-166 Katowice, Pl. Gwarkow 1, 

POLAND, k.skubaczk@gig.katowice.pl 

Obligatory measurements of the potential alpha energy concentration of short-lived radon 

daughters have been performing in the Polish underground mines since 1989 year. In 

consideration of economical aspects, it is attempted from the very beginning to combine it with 

measurements of the dust concentration. Therefore the developed measuring units were an 

integral part of the dust samplers complying the requirements of the State Mining Authority to 

apply it in underground mines. This way the developed devices could fulfil two measurement 
tasks simultaneously: measurement of the dust concentration and potential alpha energy 

concentration of short-lived radon daughters. The new device based on the thermolumines-

cence detectors is able to co-operate with the SKC universal pumps equipped with a cyclone 

making it possible to operate constantly for a one working day. The lover limit of detection 

was equal about 0.04 J/m3 at a 95% confidence level and 1-hour pumping. 

« « « 

W polskich podziemnych zakładach górniczych od 1989 roku prowadzi się obligatoryjne 
pomiary stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.  
Ze względu na aspekty ekonomiczne pomiary te od samego początku próbuje się powiązać  
z pomiarami zapylenia, dlatego też skonstruowane głowice pomiarowe stanowiły integralną 
część pyłomierzy dopuszczonych do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych 
występujących w podziemnych zakładach górniczych. Powstałe w ten sposób przyrządy 
spełniają jednocześnie dwa zadania pomiarowe: pomiar zapylenia oraz pomiar stężenia energii 
potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu. Nowe urządzenie, w którym 
wykorzystano detektory termoluminescencyjne, może współpracować z pyłomierzem firmy 
SKC oraz Two-Met wyposażonymi w cyklony i pozwalającym na nieprzerwaną pracę  
w przeciągu jednej dniówki roboczej. Limit detekcji dla jednogodzinnego pomiaru i dla 
poziomu ufności 0,95 wyniósł 0,04 J/m3. 
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In underground coal mines in the Upper Silesian Coal Basin there are inflows of highly 

mineralised waters containing radium isotopes. These waters cause radioactive pollution of the 

natural environment in mining areas. Therefore cleaning of saline waters of radium is very 

important. Two types of radium-bearing waters were distinguished – one type containing 

radium and barium ions, but no sulphates (type A) and another one in which radium and 

sulphate ions are present but no barium (type B). 

A very efficient and inexpensive method of purification of saline waters of Ba2+ and Ra2+ 

ions was developed and implemented in two coal mines. As the result of used technology, 

based on application of phosphogypsum as the cleaning agent, a significant decrease of radium 
discharge was achieved – daily of about 120 MBq of 226Ra and 80 MBq of 228Ra. 

Another type of radium waters does not contain barium ions, but contains sulphate ions 
2

4
SO . There is no carrier for co-precipitation of radium so radium is transported with 

discharged waters to main rivers. Different method of purification from radium must be applied 

for such waters. Laboratory and field experiments were performed, and a cleaning method was 

chosen. For purification of saline waters – waste products from other industrial processes are 

applied. The method of purification has been applied in full technical scale in coal mine with 

very good results – of about 6 m3/min of radium-bearing waters is cleaned. Whole this process 

takes place in underground old workings without any contact of mining crew with radioactive 

deposits, which are produced during the process. As a result radium amount released to the 

natural environment was significantly diminished – approximately of about 90 MBq of 226Ra 

per day and 150 MBq of 228Ra. 

« « « 

Skażenia środowiska naturalnego wokół kopalń, powodowane przez izotopy radu, pocho-

dzące z wód kopalnianych, jak również przepisy dotyczące odpadów, spowodowały 
konieczność podjęcia badań nad możliwością oczyszczania wód kopalnianych z radu.  
W pierwszej kolejności zajęto się wodami radowymi typu A, a więc zawierającym również 
jony baru. Oczyszczanie takich wód okazało się bowiem prostsze niż oczyszczanie wód 
bezbarowych (typu B). 

W wodach radowych typu B nie ma bowiem jonów baru, a więc brak jest nośnika dla 

wytrącania radu w postaci siarczanu. Konieczne było znalezienie substancji (tzw. sorbentów), 
pozwalających na usuwanie radu z tych wód. Wykonano badania możliwości oczyszczania 
wód kopalnianych z radu, zaprojektowano i wykonano elementy systemu oczyszczania. 

Następnie przeprowadzono rozruch Centralnej Stacji Oczyszczania Wód Kopalnianych z radu 
dla wód z poziomu 650 metrów w KWK PIAST. Jest to unikalna, pierwsza na świecie tego 
typu instalacja, przeznaczona do oczyszczania z radu wód radowo-siarczanowych i wykonana 
w pełnej skali technicznej w kopalni nieuranowej. Stacja ta działa już od trzech lat (rozruch 
przeprowadzono w maju 1999 r.) i wyniki oczyszczania wód radowych są co najmniej 
zadowalające. Efekty ekologiczne oczyszczania wód w kopalni Piast są znaczące – ładunek 
radu zrzucanego przez kopalnię do środowiska naturalnego zmalał o ponad 60% w stosunku do 
stanu przed oczyszczaniem (o około 120 MBq na dobę). Doświadczenia, zdobyte w trakcie 
wdrożenia i podczas eksploatacji stanowiska wskazują na bardzo ważną rolę czynnika 
ludzkiego, czyli stosunku załogi do pełnienia obowiązków. Praca została nagrodzona przez 
Ministerstwo Środowiska i Prezydenta RP. 


