
Mining and Environment 

 86 

produktów ubocznych. Przeprowadzono również ocenę dawek promieniowania dla osób 

zatrudnionych w poszczególnych branżach oraz osób postronnych poddanych ekspozycji na 

skutek przebywania w sąsiedztwie prowadzenia określonej działalności lub składowania 

odpadów. 

56.  

Radionuclide contamination of surface waters, sediments, and soil caused 

by coal mining activities in the Ruhr District (Germany) 

Promieniotwórcze skażenie wód powierzchniowych, osadów i gleby na 

skutek działalności górniczej w Zagłębiu Ruhry w Niemczech 

Simone Schmid, Jens Wiegand 

The discharge of highly mineralised mine waters with enhanced 226Ra and 228Ra activity 

concentrations has affected creeks, rivers, sediments, soils, and plants along the Lippe River 

and its tributaries. 226Ra activity concentrations were elevated in all water samples receiving 

mine water, with activity concentrations gradually decreasing with increased distance from the 

colliery due to dilution and chemical precipitation of radium with barium. Increased concentra-

tions of radium and radium decay products were also measured in sediments and flood-affected 

soils. The sediments show an enrichment of 226Ra up to a factor of 750, while the contaminated 

soils “only” reach a factor of 10. In aquatic plants, a 4-fold increase in 226Ra activity concentra-

tions was measured downstream of the discharge points. The contamination of the river banks 

and adjacent floodplain with radium is responsible for enhanced gamma dose rates, which, 
along with the incorporation of soil by playing children, provide potential radiation exposure to 

the public. 

« « « 

Zrzuty silnie zmineralizowanych wód kopalnianych o podwyższonej zawartości izotopów 

radu 226Ra i 228Ra powodowały skażenia wód rzecznych, gleb i roślinności w obszarze zlewni 

rzeki Lippe. Stwierdzono podwyższone zawartości radu 226Ra we wszystkich badanych 

próbkach wód. Wraz z odległością od kopalni stężenie radu malało na skutek rozcieńczania 

wód i wytrącania się osadów radowo-barowych. Podwyższone stężenia radu i produktów jego 

rozpadu zmierzono również w osadach dennych i w glebach na obszarach zalewanych wodami 

rzecznymi w czasie powodzi. W osadach stwierdzono 750-krotny wzrost stężenia radu,  

a w glebach „zaledwie” 10-krotny. W roślinach wodnych, rosnących poniżej punktu zrzutu 

wód kopalnianych, mierzono 4-krotny wzrost stężeń radu. Skażenia promieniotwórcze 

brzegów rzeki oraz przylegających obszarów spowodowały wzrost naturalnego tła promienio-

wania gamma. Dzieci bawiące się nad rzeką mogą być dodatkowo narażone na skażenia 

wewnętrzne spowodowane wniknięciem skażonej gleby. Wymienione powyżej elementy 
powodują wzrost narażenia radiacyjnego ogółu ludności. 


