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« « « 

Spalanie węgla powoduje uwolnienie do atmosfery dużych ilości pyłów, zawierających 
naturalne izotopy promieniotwórcze, takie jak uran, rad, tor oraz ich produkty rozpadu. 

Stężenie izotopów naturalnych w różnych węglach na terenie kraju waha się w granicach od  

3 do 520 Bq/kg w przypadku uranu 
238

U oraz od 3 do 320 Bq/kg w przypadku toru  
232Th. Stopień skażenia środowiska tymi radionuklidami zależy od ich początkowej zawartości  

w węglu. Dlatego konieczne jest badanie promieniotwórczości węgli i wybór takich, które 

zawierają najniższe stężenia substancji niebezpiecznych. Aktywność właściwa izotopów 

naturalnych w popiołach może kilkakrotnie przewyższać jej początkową wartość w węglu, 

ponieważ materia organiczna ulega spaleniu, a promieniotwórcze izotopy pozostają w po-

piołach i żużlach. 

Ustalono, że spalanie węgla zawierającego około 90 Bq/kg uranu prowadziło do powsta-

nia popiołu o zawartości uranu około 270 Bq/kg. Zazwyczaj jednak aktywność właściwa uranu 
w popiołach zawiera się w granicach 500–600 Bq/kg, czasem sięgając bardzo wysokich 

wartości takich, jak 1740, a nawet 3055 Bq/kg. Jest to przyczyną poważnych skażeń środowi-

ska naturalnego i problemów z usuwaniem takich popiołów. 

Znając aktywności izotopów naturalnych w węglach i powstających z nich popiołów 

można w taki sposób zoptymalizować dobór spalanego węgla, aby nie prowadziło to do 

ponadnormatywnych skażeń środowiska naturalnego. 

11.  
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Peninsula (Azerbaijan) 

Promieniotwórcze skażenia środowiska naturalnego półwyspu Absheron 

(Azerbejdżan) 

Sabina Aliyeva 

H. Cavid av., 29a, Baku, AZ 1143 AZERBAIJAN, Geology Institute of Azerbaijan National 

Academy of Sciences, aliyevas@yahoo.com 

The territory of Azerbaijan due to its geographical situation, the total combination of 

nature-climate zones and the presentation of industrial potential is the unique object of 

ecological researches. 

One of the most ecologically problematic regions of Azerbaijan is Absheron Peninsula. 

The main factors of pollution in development of oil deposits are the oil and oil products. 

Normal radioactive background in the Absheron peninsula varies from 4 to 10 μR/h. 

The problem of pollution of oil-producing areas by the radionuclides of the natural origin 

arises recently. Polluted by radionuclides surfaces and oil industrial equipment are discovered 
at almost all exploration fields surrounding the large industrial centre – Baku city. There were 

determined anomalous areas where intensity of gamma-radiation reaches 600 μR/h. Besides, 

within the Absheron peninsula there are iodine plants, the territory of which are also polluted 

by radionuclides of the natural origin. 

The identification of the radionuclides showed that they were presented by the group of 

uranium-radium, the content of which reaches the high concentrations. One of the methods of 
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reducing the ecological intensity on the oil fields can be the utilization of underground salt 

brines and, probably, their usage for the medical goals. 

During the process of oil-gas fields exploration (especially in the offshore area of the 

Caspian Sea) it is necessary to take environmental protection measures before geologic-

exploration works linked with the study of radiation background of the coastal-shelf zones and 

radioactivity of bottom sediments. At present there is a large experience of radioecological 

works that can be used in creation of radiation monitoring in Azerbaijan. 

« « « 

Obszar Azerbejdżanu, ze względu na usytuowanie geograficzne i klimatyczne oraz duży 
potencjał przemysłowy, stanowi niezwykle interesujący poligon do badań ekologicznych. 
Szczególnie ciekawym obszarem badań jest Półwysep Absheron z bogatymi złożami ropy 

naftowej. Występowanie zanieczyszczeń związane jest z przemysłem wydobywczym  
i przeróbczym ropy naftowej. W obszarze Półwyspu naturalne tło promieniowania gamma 
waha się w zakresie od 4 do 10 R/h. 

Problem skażeń promieniotwórczych naturalnymi radionuklidami regionów związanych  
z przemysłem naftowym zaczęto podnosić dopiero w ostatnich latach. Na podstawie wyników 
badań stwierdzono, że prawie w każdym polu wydobywczym otaczającym największe centrum 
przemysłowe kraju – Baku, występują skażenia promieniotwórcze gleb i sprzętu wydobywcze-

go. Wskazano obszary, w których moc dawki ekspozycyjnej promieniowania gamma sięga  
600 R/h. Na terenie Półwyspu zlokalizowane są ponadto instalacje do produkcji jodu, gdzie 
również stwierdzono skażenia naturalnymi izotopami. 

Ustalono, że głównym źródłem skażeń promieniotwórczych są izotopy uranu i radu, któ-
rych stężenia przewyższają przeciętne występujące wartości. Jedną z metod ograniczania 
skażeń promieniotwórczych związanych z przemysłem naftowym jest odpowiednia utylizacja 

słonych wód towarzyszących złożom ropy naftowej oraz możliwość wykorzystania ich do 
innych celów, np. medycznych. 

Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego przed skażeniami promienio-
twórczymi powinny być podejmowane przed procesem rozpoznania złóż metodami 
geologicznymi. Dotyczy to szczególnie pasa przybrzeżnego Morza Kaspijskiego, gdzie 
konieczne jest określenie naturalnego tła promieniowania gamma oraz promieniotwórczości 
naturalnej osadów dennych. Obecnie prowadzone są szeroko zakrojone badania i pomiary, 

które dadzą podstawę do opracowania systemu monitoringu skażeń promieniotwórczych 
Azerbejdżanu. 
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One of the main tasks in selection of construction sites is study of geologic structure. 

Tectonic faults within construction sites represent additional hazard for buildings. Radiometric 


