
Mining and Environment 

 128 

PIAST. Jest to unikalna, pierwsza na świecie tego typu instalacja, przeznaczona do oczyszcza-

nia z radu wód typu B (bezbarowych) i wykonana w pełnej skali technicznej w kopalni 

nieuranowej. Stacja ta działa już od kilku lat (rozruch przeprowadzono w maju 1999 r.) 

i wyniki oczyszczania wód radowych są bardzo zadowalające. Efekty ekologiczne oczyszcza-

nia 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). 

W referacie przedstawiona zostanie analiza zawartości radu w produktach i odpadach 

procesu odsalania wód kopalń Ziemowit i Piast dla wariantów z prowadzonym oczyszczaniem 
wód z radu i bez tego procesu. Ma ona uzmysłowić, jak ważne jest prowadzenie oczyszczania 

wód kopalnianych z radu, nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska wokół kopalń. 
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One of the problems, which may appear during ground reclamation of surface settling 

ponds of underground mines, is enhanced radon exhalation from bottom sediments. This 

problem would become more important, when concentration of radium isotopes in sediments is 

enhanced due to discharge of radium-bearing waters into pond. For investigations, special 

radon accumulation chambers have been designed and constructed. Concentration of radon in 

these chambers can be measured with application of Lucas cells or activated charcoal detectors. 
In the latter method radon is extracted from charcoal into liquid scintillator and such sample is 

measured in liquid scintillation spectrometer. Therefore the lower limit of detection (LLD)  

of the second metod is as low as 0.1 mBq/m2·s. while the LLD for Lucas cells is only 

1.5 mBq/m2·s. 

Mentioned above methods of measurements of radon exhalation have been applied for 

investigations of surface settling pond of one Polish coal mines, abandoned and emptied at the 

beginning of year 2002. An agreement of the mine’s management and the local authority is to 

make the ground reclamation of the pond. A thick layer of sediments with enhanced concentra-

tion of radium isotopes covers the pond’s bottom. Maximum concentration of radium isotopes 

in these sediments is as high as 2.0 kBq/kg for 226Ra and respectively up to 4.0 kBq/kg in case 

of 228Ra. Two years after the complete release of brines from the pond, bottom sediments are 

still soaked with water. Therefore measurements of radon in soil gas weren’t possible. On the 
other hand, in some parts of the pond investigations of radon exhalation coefficient were done. 

Preliminary results of measurements, done in 2002 year, showed that in specific sites of the 

pond, radon exhalation rates were higher as the highest values of radon exhalation from the 

ground in Upper Silesia region. Values of exhalation coefficient up to 200 mBq/m2·s have been 

found. It must be pointed out, that preliminary measurements were done in period, when water 
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has been only partly removed from the pond and further dry-up of sediments should lead to the 

increase of radon exhalation. 

Data from the year 2003 confirm this assumption. During this period water content in the 

bottom sediments has been significantly lower as previously and results of measurements of 

radon exhalation were sometimes above 300 mBq/m2·s. 
Vegetation transgression into the pond occurred during year 2003, mainly weeds. Samples 

of vegetation have been collected from this area to measure radium isotopes content and 

calculate transfer factors for radium isotopes. Very high concentrations of radium isotopes 

have been found at several sites. Another reason of the pollution might be the leaching of 
radium from sediments and contamination of groundwater. 

Therefore mentioned above sources of radiation hazard must be taken into account for 

planning and designing of reclamation operations for surface settling ponds of underground 

mines. 

« « « 

Jednym z problemów, jakie mogą się pojawić w czasie rekultywacji osadników kopalnia-

nych, jest wzmożona ekshalacja radonu z osadów dennych tych zbiorników. Problem staje się 
poważny, gdy stężenia izotopów radu w osadach są podwyższone na skutek zrzutów solanek 

kopalnianych, zawierających rad. Do badań tego zjawiska opracowano specjalne komory 
akumulacyjne, za pomocą których badane są współczynniki ekshalacji radonu z osadów  
i gruntów. Pomiar stężenia radonu w komorach wykonuje się za pomocą komór Lucasa lub 

kanistrów z węglem aktywnym. W przypadku użycia detektorów węglowych, radon jest 
następnie ekstrahowany z nich do ciekłego scyntylatora, a pomiar wykonuje się w spektro- 

metrze ciekłoscyntylacyjnym. Zapewnia to wysoką czułość metody i próg detekcji dla 

detektorów węglowych wynoszący 0,1 mBq/m2·s dla komór Lucasa jest znacznie wyższy – 
około 1,5 mBq/m2·s. 

Opisana metoda pomiaru ekshalacji radonu z gruntu została zastosowana w badaniach 
jednego z osadników kopalnianych, znajdującego się w fazie likwidacji i opróżnionego na 
początku 2002 roku. Kopalnia wykorzystująca osadnik i władze lokalne są w trakcie 
uzgadniania metody rekultywacji osadnika. W samym osadniku znajduje się gruba warstwa 
osadów dennych, które zawierają podwyższone stężenia izotopów radu. Maksymalne stężenie 
radu w osadach sięga 2,0 kBq/kg w przypadku 226Ra i odpowiednio 4,0 kBq/kg dla 228Ra. 

Mimo upływu ponad dwóch lat od opróżnienia osadnika, osady denne są ciągle nasycone wodą 
i dlatego nie było możliwe wykonanie pomiarów stężenia radonu w gruncie, natomiast udało 
się wykonać pomiary współczynnika ekshalacji. Wstępne wyniki badań z 2002 roku wskazy-

wały, że w niektórych miejscach współczynniki te były wyższe niż najwyższe wartości 
ekshalacji z gleb na terenie Śląska. Maksymalne wartości ekshalacji przekraczały poziom 
200 mBq/m2·s. Należy podkreślić, że pomiary te wykonywano w okresie, gdy część zbiornika 
była jeszcze pokryta wodą, a dalsze jego wysychanie spowodowało wzrost ekshalacji radonu  
z osadów. 

Kontynuacja badań w roku 2003 potwierdziła te przypuszczenia. Poziom wód w zbiorniku 
obniżył się w tym okresie znacząco i w pomiarach współczynnika ekshalacji uzyskano 
wartości ponad 300 mBq/m2·s. 

W roku 2003 zaobserwowano również sukcesję roślinności na terenie osadnika. Pobrano 
próbki różnych roślin dla oznaczenia stężeń izotopów radu i określenia współczynników 
transferu radu z osadów do roślin. Wysokie stężenia radu w próbkach roślinnych zostały 
zmierzone w kilku punktach poboru. Osady denne osadnika zawierają słabo związany rad, 
zaadsorbowany na ilastych osadach z wód typu B i stąd biodostępność izotopów radu jest 
wyższa niż w innych przypadkach. 
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Dlatego podczas projektowania procesów rekultywacji tego typu osadników trzeba wziąć 

pod uwagę wspomniane wyżej procesy i dostosować projekt do występującego zagrożenia 

radiacyjnego na takich terenach. 
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Radon levels in caves and migration processes have been investigated worldwide from 

many years. In Poland, contrary, there is no systematic measurements in caves, except Lower 

Silesia region [3], although radon levels may reach several kBq/m3 in particular caves – see 

tabel below. 

 

Cave 222Rn (kBq/m3) 

Bear’s Cave (Poland) [3] 1.3 

Gyokusen-do (Japan) [3] 1.5 

Postojna Cave (Slovenia) [2] 2.3 

Mitchelstown Cave (Ireland) [1] 3.1 

Altamira (Spain) [3] 3.2 

 

In the papers results of radon investigations in chosen caves of Kraków-Częstochowa 

Upland are presented. Measurements have been performed during summer of year 2003, from 

June to September. Different caves have been chosen for our investigations – turistic ones with 
easy access, and caves with difficult access, where specialistic speleological devices must be 

used. From geological point of view, caves located on the Upland were developed in karstic 

processes in Upper Jurrasic limestones. 

Maximum radon concentration has been found in Straszykowa Góra Cave – 7.3 kBq/m3, 

while lowest concentrations were measured in Zielona Góra Cave (near Częstochowa) – 

0.015 kBq/m3. A correlation between geological structure and radon concentration in caves has 

been found. Usually higher radon concentrations have been measured in caves, where tectonic 

deformations were negligible and roof rocks weren’t weathered and fissured. An example of 

such type is mentioned earlier Straszykowa Góra Cave, which walls and roofs are cemented by 

calcite, filling and insulating all fissures. 

Opposite situation can be seen in caves, developed along huge fissured faults. Examples 

of such caverns are Piętrowa Szczelina Cave, Mąciwody Cave, Głęboka Cave or Zielona Góra 
Cave, where thickness of roof rocks is several meters only, moreover these rocks are strongly 

weathered, therefore radon concentrations are low. 

Till now, no correlation between radon levels and depth of particular caves has been 

found. Very important problem is to pay special attention to caves with easy access. In the 

Upland area 5 turistic caves are located and several others with very easy access, but in no 

caves regular radon monitoring is done. 


