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Анотація 

Розглянуто питання зниження радіоактивності будівельних матеріалів і виробів та проаналізовано вико-

ристання технологічних прийомів зниження радіоактивності будівельних матеріалів. Запропоновано новий 

технологічний прийом зниження радіоактивності, за рахунок використання глауконіту, в якості активної 

сорбційної мінеральної добавки. 
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Abstract 

The issues of reducing the radioactivity of building materials and products are considered and the use of technolog-

ical methods of reducing the radioactivity of building materials is analyzed.  A new techno-logical technique for reduc-

ing radioactivity by using glauconite as an active sorption mineral additive is proposed. 

Keywords: building materials and products, reduction of radioactivity, glauconite, radiation dose, technological re-

ception chemical composition, sources of radiation. 

 

Вступ  

Багато років в центрі постійної уваги населення і наукової громадськості знаходиться проблема 

радіації і її вплив на організм людини. Кожна людина в будь-якій частині Земної кулі піддається неу-

хильному опроміненню від джерел природного походження. [1, 2]. Слід зазначити, що найбільшу 

дозу опромінення людина одержує від природних джерел радіації, які знаходяться в середовищі його 

перебування постійно протягом всього його життя. Особливе місце серед зазначених джерел займа-

ють природні джерела в будівельних матеріалах та конструкціях. [3-6].  

Важливе місце в проблемі обмеження впливу на людину радіації від будівельних матеріалів за-

ймає радіаційний-гігієнічний контроль, метою якого є забезпечення дотримання радіаційно-

гігієнічних нормативів, а також зниження доз опромінення населення. 

Метою роботи є провести аналіз методів зниження радіоактивності будівельних матеріалів та ви-

робів. 

 

Результати дослідження 

Для виробництва будівельних матеріалів, в якості сировини, використовуються: магматичні, ме-

таморфічні та осадові породи, які характеризуються різними вмістами природних радіонуклідів (ура-

ну, радію, торію та калію). 

Питанням, пов'язаних з радіаційним забрудненням сировини і будівельних матеріалів присвячено 

ряд робіт, з яких потрібно відзначити дослідження Крисюка Е. М., Сердюка В.С., Ахременка З. А., 

Козлова У. Ф., Лукутцова Н. П., Павленко В. І., Пархоменко В. І., Ахвердова І.І, Васюнина С. В., 

Bradshow M I, Hughes J S, Roberts G С, та ін. 

Відносний рівень радіоактивності будівельних матеріалів (середня концентрація природних радіо-

нуклідів у силікатній цеглі прийнята за 1) приблизно 13 такий: вапно - 0,6; цегла силікатна - 1,0; пісок 

будівельний -1,2; цемент - 1,9; глина, бетон - 2,3; граніт - 3,8; цегла червона - 3,9. Серед деяких про-

мислових відходів з високою радіоактивністю, що застосовувалися в будівництві, потрібно назвати 

цеглину з червоної глини – відходу виробництва алюмінію, доменний шлак – відходи чорної металу-
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ргії [7-10]. 

Рядом дослідників встановлено, що вміст радіонуклідів штучного походження, що знаходяться в 

адсорбованому вигляді на поверхні мінеральної сировини може бути знижено за рахунок викорис-

тання наступних технологічних прийомів  

- відсіювання і видалення пилуватих частинок, 

- декантація водою, 

- декантація водними низькокислими розчинами соляної, оцтової, щавлевої та інших кислот, 

- розведення більш «чистими» сировинними матеріалами 

Провівши аналіз літературних джерел, патентний пошук та виконавши попередні дослідження, за-

пропоновано новий технологічний прийом, що дозволяє значно знизити вміст радіонуклідів в будіве-

льних матеріалах і виробах, за рахунок використання активної сорбційної мінеральної добавки 

АСМД. В якості АСМД використовували подрібнений мінеральний порошок глауконіту.  

Глауконіту мінерал, класу силікатів групи гідрослюд, до складу якого входять кремній, алюміній, 

калій, залізо та ін. Хімічна формула (K, H2O) (Fe
3+

, Al, Fe
2+

, Mg) 2[Si2AlO10] (OH)2 · nH2O [11, 12]. 

Хімічний склад глауконіту: діоксид кремнію SiO2 — 44-56 %; оксид алюмінію Al2O3 — 3-22 %; ок-

сид заліза  Fe2O3 — 0-27 %; діоксид заліза  FeO — 0-8 %; оксид магнію  MgO — 0-10 %; оксид калію  

K2O до 10 %, H2O — 4-10 %. В Україні значні поклади глауконіту розташовані на Поділлі та Волині. 

Планується будівництво заводу з переробки глауконітових пісків на Хмельниччині. 

Сучасні екологічні та технологічні дослідження виявили для глауконіту цілий ряд універсальних 

корисних властивостей, які можна успішно, без негативних наслідків для навколишнього середови-

ща, людей і тваринного світу використовувати в різних сферах життя. Унікальність глауконіту поля-

гає в його високих іонообмінних, буферних і сорбційних властивостях. Основні напрямки викорис-

тання глауконіту зображені на схемі рис. 1 

 

 
 

Рис. 1 Основні напрямки використання глауконіту. 

 

Глауконіт застосовується для виготовлення мінеральних масел, фарб, відбілювачів, в скляній про-

мисловості, а також його використовують як мінеральне добриво, яке має велику агрохімічну ефек-

тивність в сільському господарстві. 

 

Висновки 

Запропоновано новий технологічний прийом, що дозволяє значно знизити вміст продніх радіонук-

лідів в будівельних матеріалах і виробах, за рахунок використання активної сорбційної мінеральної 

добавки. В якості АСМД використовували подрібнений мінеральний порошок глауконіту. 
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