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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 



Mining and Environment 

 30 

methods allow to determine activity of fault dislocations. In radioactive fields of the earth crust 

only active tectonic dislocations and geodynamic zones manifest themselves. 

While planning construction works it is necessary to locate buildings outside the hazard-

ous areas. Results of surveys allowed to identify areas with increased radon exhalation.  

It mitigates risk of hazardous radiation of people. According to level of gamma-radiation areas 

of grounds of different lithologic composition are identified. 

In developed countries (USA, Canada) radon investigations were conducted to evaluate 

high, middle and low level of radon exhalation. In these countries it is used to choose less 

hazardous zones. In Russia radon survey for engineer-technical construction in different areas 
has been conducted more and more intensive recently. This is also used for the studies of 

interrelation of distribution of ground radon and amount of radon in buildings. 

These problems have been discussed in China recently with account of mitigation of 

radiation risk for population. This problem should be discussed in newly established Radon 

Centre (Poland). 

« « « 

Jednym z głównych zadań przy wyborze miejsc pod zabudowę jest rozpoznanie struktury 

geologicznej podłoża. Uskoki tektoniczne w obrębie zabudowy powodują dodatkowe 

zagrożenie dla budynków. Jednym ze sposobów ich lokalizacji i określenia aktywności jest  

wykorzystanie metod radiometrycznych. Aktywne uskoki oraz strefy geodynamiczne 

przejawiają się przez zmiany pola promieniowania skorupy ziemskiej. 

Dlatego w czasie planowania zabudowy terenu jest konieczne określenie obszarów nie-

bezpiecznych. Wyniki badań pozwalają na identyfikację miejsc ze zwiększoną ekshalacją 

radonu. Unikając budowy w takich miejscach można zminimalizować ryzyko radiacyjne dla 

mieszkańców. Z kolei mierząc moc dawki promieniowania gamma można zidentyfikować 
obszary o różnej litologii. 

W krajach rozwiniętych (USA, Kanada) badania radonowe są prowadzone w celu okre-

ślenia wysokiego, średniego czy niskiego potencjału radonowego. Pod zabudowę wybiera się 

w tych krajach obszary o niższym ryzyku. W Rosji badania radonowe do celów inżynieryjnych  

są bardziej intensywnie prowadzone dopiero w ostatnich latach. Prowadzone są też badania 

korelacji między stężeniami radonu w gruncie i w budynkach. 

Takie problemy są także dyskutowane w Chinach z punktu widzenia zmniejszania nara-

żenia radiacyjnego populacji. Chcielibyśmy, aby te aspekty były przedmiotem wymiany 

doświadczeń w ramach stworzonej w Polsce Międzynarodowej Sieci Centrum Radonowe. 


