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izotopy z szeregu torowego. Mieszkańcy rejonu są zaniepokojeni rezultatami dotychczasowych 
badań. 

Zadaniem prowadzonych badań jest określenie rozmiaru i charakterystyki skażeń w celu 
wskazania właściwej metody rekultywacji terenu. Ponadto przeprowadzono badania społecz-

nego odbioru problematyki skażeń promieniotwórczych. Badania te wspomogą opracowanie 
schematów porozumiewania się ze społecznościami lokalnymi w celu włączenia ich do 
procesu remediacji skażonych terenów, a także ułatwią dialog między organami tworzącymi 
przepisy a społeczeństwem. 

26.  

Passive antineutrino sounding of spatial distribution of radioactive 

elements in the Earth depths 

Badania przestrzennego rozkładu pierwiastków promieniotwórczych 

we wnętrzu Ziemi za pomocą pasywnego profilowania antyneutrinowego 

V.D. Rusov1), V.M. Pavlovich2), V.M. Vaschenko3) 

1) Odessa National Polytechnic University, UKRAINE 
2) Kiev Institute for Nuclear Research, UKRAINE 
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The method is offered of the Earth depth antineutrino sounding with the help of antineu-

trino registration by several detectors located at different points of the Earth surface. 

The modern knowledge about structure, element composition, physical condition of plu-
tonic layers of the earth crust, the mantle and core of the Earth are insufficient for the solution 

of many problems. For example, the information about the element structure of the Earth 

mantle and core can help during refinement of an earth type planet formation models its 

evolution. At the same time, the knowledge of quantity and spatial distribution of radioactive 

elements in the Earth depth will enable to update a heat balance of the Earth, that can 

essentially influence on the development of climate models and methods of forecasting of 

climate change, and also, in general, on our ideas about a nature of energy-mass processes in 

plutonic entrails of the Earth. The especially practical problem of obtaining of more detail 

contours of radioactive elements fields is also important. All these problems are connected with 

determination of spatial distribution and quantity of radioactive elements in the Earth depth, 

and its can be solved with the help of antineutrino sounding of our planet. 
Except the type and quantity of nucleous, which emit antineutrino, the determination of  

a spatial distribution of these nucleous is very important. It can be made with the help of  

a passive detection and ranging methods, which have reached high perfection during the last 

years due to practical requirements of medicine, military applications and development of 

computer equipment. The problem of antineutrino sounding of the Earth depth is similar with 

some differences to problems of a medical tomography and problem of a passive electromag-

netic or sound detection and ranging of moving objects. 

The technology of passive sounding requires large interdetection base. The size of this 

base should be as greatest as possible in order to achive the maximum accuracy of measure-

ments. Therefore for sounding of the planet depth, it is necessary to place detectors at the 

opposite points of the globe, for example, one detector is placed in Antarctic Continent, second 



Mining and Environment 

 46 

– in Europe, third – in Asia and so on. All detectors should be connected by the common 

electronic circuit, which will ensure correlation measurements. 

The arrangement of one or several detectors in Antarctic Continent or Greenland can be 

useful from the several points of view. First, it can be placed under a thick enough layer of ice, 

which will ensure the space radiation detector screening. Secondly, ice can serve as the 

detector material, and the size of the detector in this case will limit only by available quantity 

of photomultipliers and detectors of neutrons, so the size of the detector will be determined by 

the accessible cost and experimental expediency. 

Thus, the organization of antineutrino-correlation experiments with the purpose of passive 
sounding of the Earth, on the one hand, opens the exclusive capabilities of the direct identifica-

tion of a radioactive element spatial distribution in the Earth mantle and core, and on the other 

hand, can help to solve some relevant problems during the refinement of the planet formation 

models. For example, to find out the connection between the field of magma speed and the 

complex rotation and transmition motion of continental plates. 

« « « 

Zaproponowana metoda badań wnętrza Ziemi oparta jest na pasywnym profilowaniu  
z wykorzystaniem antyneutrin, które są rejestrowane przez kilka detektorów, znajdujących się 
w różnych punktach na powierzchni Ziemi. 

Współczesna wiedza na temat struktury, składu, czy warunków fizycznych panujących  
w skorupie ziemskiej, płaszczu, czy jądrze Ziemi, jest niewystarczająca do rozwiązania wielu 
problemów. Dla przykładu, wiedza na temat składu pierwiastkowego płaszcza i jądra Ziemi 
mogłaby pomóc w stworzeniu lepszego modelu ewolucji planet typu ziemskiego. Jednocześnie 
wiedza na temat wielkości i rozkładu przestrzennego izotopów promieniotwórczych  
w głębokich warstwach może pozwolić na poprawienie bilansu ciepła Ziemi, co zasadniczo 
wpłynęłoby na rozwój modeli klimatycznych oraz metod przewidywania zmian klimatu. 

Dodatkowo, może pozwolić na lepsze poznanie natury przemian energetycznych i masowych 
we wnętrzu Ziemi, a praktycznym efektem byłoby uzyskanie pełniejszego rozkładu prze-

strzennego izotopów promieniotwórczych. 

Wszystkie te problemy są związane z możliwością określenia rozkładu przestrzennego  
i aktywności pierwiastków promieniotwórczych w głębokich warstwach, co może być 
rozwiązane za pomocą profilowania naszej planety za pomocą antyneutrin. 

Metody pasywnej detekcji oraz przetwarzania obrazu osiągnęły wysoki poziom w ostat-

nich latach w związku z ich zastosowaniami w medycynie, czy wojskowości, jak też rozwojem 
techniki komputerowej. Problem profilowania za pomocą antyneutrin jest nieco podobny do 
problemów, występujących w tomografii oraz w pasywnych metodach elektromagnetycznego 
czy akustycznego wykrywania obiektów znajdujących się w ruchu. 

Technika pasywnego profilowania wymaga posiadania dużej matrycy detekcyjnej.  
Jej wielkość powinna być tak duża, jak to jest możliwe w celu uzyskania jak najlepszej 
dokładności pomiarów. Dlatego dla profilowania wnętrza planety konieczne jest rozmieszcze-

nie detektorów praktycznie na całej kuli ziemskiej (Antarktyda, Europa, Azja i pozostałe 
kontynenty). Wszystkie detektory muszą być ze sobą powiązane za pomocą układów 
elektronicznych, zapewniających korelacje w pomiarach. 

Umieszczenie jednego czy kilku detektorów na Antarktydzie i Grenlandii może być uży-

teczne z kilku powodów. Po pierwsze, można je umieścić pod grubą warstwą lodu,  
co zapewnia osłonę przed promieniowaniem kosmicznym. Po drugie, lód może służyć jak 
detektor, a wielkość detektora będzie w tym przypadku limitowana tylko ilością dostępnych 
fotopowielaczy i detektorów neutronów. Wówczas rozmiar detektora będzie zależał przed 
wszystkim od dostępnych środków finansowych i możliwości eksperymentalnych. 
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Dlatego organizacja eksperymentów dla pasywnego profilowania wnętrza Ziemi z wyko-

rzystaniem korelacji antyneutrinowych, otwiera z jednej strony niezwykłe możliwości 

bezpośredniej identyfikacji rozkładu przestrzennego pierwiastków promieniotwórczych  

w płaszczu i jądrze Ziemi, a ponadto wyniki mogą być wykorzystane do uzupełnienia modelu 

powstawania planet. Mogłoby to pomóc w określeniu związków między prędkością magmy  

i rotacją Ziemi, czy ruchem płyt kontynentalnych. 

27.  

Status of radon dosimetry in Zambian underground mines 

Stan dozymetrii radonowej w kopalniach podziemnych w Zambii 

P. Hayumbu11), S. Mulenga2), M. Nomai1), P. Mulenga1), R. Katebe1), P. Shaba1), T. Chunga3), 

D. Inambao3), F. Mangala2), P. Tembo2), Y. Malama2) 

1) National Institute for Scientific and Industrial Research (NISIR), Lusaka, ZAMBIA 
2)

 Konkola Copper Mines plc (KCM), Chingola, ZAMBIA 
3) Radiation Protection Service (RPS), Lusaka, ZAMBIA 

The Zambian economy has significantly relied on copper and cobalt mining in the rela-

tively uraniferrous Katanga Basin with a potential hazard of radon for over 50 years now. The 

radon preliminary survey of Hayumbu et al (1998) showed that at least 30% of the 42 

randomly sampled sites in 8 underground mines had radon levels over 1000 Bq/m3 (IAEA, 
1996). 

This paper outlines on-going radon dosimetry activities in Zambian underground mines 

and presents radon grab sampling and personal measurements at one of the mines identified to 

have high radon concentrations during the preliminary survey. 
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Figure 1. Radon Grab Sample Measurements of September 2002 

 


