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Tab. 1: Skład szkła uranowego

angielski polski nazwa 
chemiczna wzór Masa 

molekularna
 
g/mol 

Masa 
w szkle udział

YELLOW GLASS żółte 
szkło kg %

SAND piasek tlenek 
krzemu SiO2 60 100 63.50%

SODA ASH soda węglan 
sodu Na2CO3 106 24 15.24%

POTASSIUM potas węglan 
potasu K2CO3 138 14 8.89%

LIMESTONE wapń węglan 
wapnia CaCO3 100 14 8.89%

TINCAL(BORAX) borax tetraboran
sodu Na2B4O7 187 2 1.27%

SALTPETER 
POTASSIUM

saletra azotan 
potasu KNO3 101 2 1.27%

  Wstęp

W przypadku oceny wpływu szkła uranowego na poszczególne osoby, należy na początku wyjaśnić, że chodzi 
tu o szkło kryształowe zabarwione na miodowy kolor, które nie ma szkodliwego wpływu na ludzki organizm. W 
tym przypadku uran stanowi jedynie domieszkę, na podstawie której szkło uzyskuje zieloną lub żółto-zieloną 
barwę.

Powszechnie wiadomo, że pierwiastek chemiczny uran i jego pochodne są substancjami występującymi 
powszechnie. W szczególności należy tu wspomnieć o jego rudzie o wzorze chemicznym U3O8, czyli oktatlenek 
triuranu, o zawartości uranu wynoszącej 84%. Wiemy również, że uran łączony jest z radioaktywnością. 
Radioaktywność jest zjawiskiem naturalnym i występuje wszędzie wokół nas. Radioaktywne jest nawet ciało 
człowieka, ponieważ zawiera w szczególności  takie izotopy jak 40K i 14C.

Jeśli chodzi o pierwotny nuklid 40K, względnie izotop 40K, występuje on wszędzie tam, gdzie występuje potas, 
czyli również w organizmie człowieka. Wraz z sodem pełni w nim istotną rolę w układzie nerwowym. Nuklid 14C, 
względnie izotop 14C, należy do tzw. radionuklidów pochodzenia kosmicznego, które powstają w górnych 
warstwach atmosfery pod wpływem wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego. Na powierzchni ziemi ich 
udział w stosunku do stabilnych izotopów C jest niemal niezmienny, co obowiązuje również w przypadku 
występowania w organizmach żywych. Innymi słowy, radioaktywność jest rzeczą naturalną i jeżeli nie nastąpi jej 
poważny wzrost, nie stanowi zagrożenia.

Skład szkła uranowego
W Tab.1 przedstawiony został skład szkła uranowego ( Źródło: Producent szkła – huta szkła A JE TO!). W 
wymienionej tabeli widnieje również obliczenie zawartości uranu, która w tym wypadki wynosi 0.22%. Gdyby do 
produkcji szkła został zastosowany wyłącznie krzemień i oktatlenek triuranu, zawartość uranu wynosiłaby 0.34%.



ROCK-SALT
sól 
kamie
nna

chlorek
sodu KCl 75 0.5 0.32%

ERBIUM OXIDE tlenek erbu Er2O3 383 0.05 0.03%

SULPHATE siarczan 
sodu Na2SO4 142 0.5 0.32%

OXIDE OF 
NEODYMIUM

tlenek 
neodymu Nd2O3 336 0.025 0.02%

U3O8
Oktatlenek
triuranu U3O8 842 0.4 0.25%

razem 157 100.00%

z tego U uran uran U 238 0.34 0.22%
udział U tylko w 
stosunku do SiO2 0.34%

Zawartość uranu w produktach Somavedic i ich bezpieczeństwo.
W Tab. 2 zostały przedstawione łączne masy urządzeń SOMAVEDIC oraz modeli uran i buton, jak również całkowitą 
zawartość pierwiastka uran w tych urządzeniach. W przypadku modelu Uran zakłada się, że użytkownicy nie mają z 
nim bezpośredniego kontaktu. Podczas dokonywania oceny bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę również kształt 
urządzenia oraz fakt, że do otoczenia przedostaje się jedynie część promieniowania emitowanego przez uran. W tym 
wypadku część promieniowania pochłonięta jest przez samo urządzenie, w związku z jego wagą. 
Zawartość uranu w urządzeniu typu Button wynosi jedynie 0.1g. Tak samo jak w przypadku modelu Uran, również 
tutaj część promieniowania pochłaniana jest przez samo urządzenie, tak więc do otoczenia przedostaje się jedynie 
część promieniowania. Oba modele urządzenia Somavedic, czyli model Uran i Button są więc bezpieczne. 

W Republice Czeskiej organ odpowiedzialny za nadzór, czyli Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego 
(SÚJB) przeprowadził w 2004 roku obszerną analizę ryzyka związanego z napromieniowaniem podczas korzystania z 
wszystkich możliwych produktów wykonanych ze szkła uranowego. W celu dokonania oceny ryzyka wykonano 
szereg obliczeń, uzupełnionych o eksperymentalne pomiary emisji możliwych rodzajów promieniowania 
pochodzącego ze szkła uranowego produkowanego w Republice Czeskiej. 

Przeprowadzona przez SÚJB analiza ryzyka związanego z korzystaniem z przedmiotów wyprodukowanych ze szkła 
uranowego  obejmowała wszystkie mogące zostać wzięte pod uwagę produkty oraz wszystkie istniejące możliwości 
napromieniowania podczas dystrybucji i stosowania tych produktów. Wzięto pod uwagę napromieniowanie 
wewnętrzne wskutek wypłukania uranu z przedmiotów codziennego użytku (szklanki, kielichy, puchary) do 
przyjmowanych płynów, jak również zewnętrzne napromieniowanie takimi przedmiotami, podczas korzystania z nich 
przy stole albo ich mycia. Uwzględniono także napromieniowanie zewnętrzne pochodzące od przedmiotów 
niestosowanych do użytku osobistego (zdobione szkło, popielniczki itd.) oraz napromieniowanie zewnętrzne 
pochodzące od przedmiotów do użytku osobistego (biżuteria), wskutek kontaktu ze skórą człowieka. Dużą uwagę 
skierowano szczególnie na ostatni wymieniony sposób napromieniowania, podczas którego napromieniowanie skóry 
uzależnione  jest od zawartości uranu w szkle, długości okresu osobistego kontaktu ozdobnego przedmiotu ze skórą 
oraz od powierzchni skóry, która kontaktowała się z takim przedmiotem. 

Na podstawie uzyskanych szczegółowych danych dotyczących produkcji szkła uranowego (ilość szkła, zawartość 
uranu w różnych partiach i cel zastosowania poszczególnych rodzajów szkła) oraz z badań wykonanych przez SÚJB 
jednoznacznie wynika, że przewidziane przez prawo kryteria dotyczące ochrony jednostki i społeczności przez 
szkodliwym wpływem wykorzystywanego szkła uranowego, nie są na terenie Republiki Czeskiej przekraczane  [1].



Tab. 2: Zawartość uranu w urządzeniach „uran“ i „button“

[1] SÚJB: Problematyka szkła barwionego uranem
https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/problematika-uranem-barveneho-
skla/ 

Z poważaniem,

Rybjanský Ivan 
Somavedic Technologies s.r.o. 

  

Datum : 19.10.2020 

typ urządzenia waga zawartość U
g

uran 830 2.8
button 39 0.1

g
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