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koncentraty apatytów Kola. Jedynie ten ostatni materiał zawiera wyższe stężenia 238U, 226Ra  

i 228Th (do kilkudziesięciu Bq/kg), ale nawet w tym przypadku dawka efektywna dla 

pracowników nie przekracza dopuszczalnych limitów. 

Pigmenty oparte na tlenku tytanu są produkowane tylko w jednym zakładzie. Jako suro-

wiec wykorzystywany jest ilmenit z Ukrainy, o nieco podwyższonych stężeniach naturalnych 

izotopów – około 140 Bq/kg dla 238U oraz 80 Bq/kg w przypadku 228Th. Produkt finalny (rutyl-

TiO2) zawiera jedynie niewielkie stężenia wspomnianych izotopów. Większość naturalnych 

radionuklidów pozostaje w różnego typu odpadach – na przykład stężenia 210Pb i 226Ra sięgają 

w szlamach nawet kilku kBq/kg. 
W chwili obecnej jeden zakład produkuje cyrkonowe materiały ogniotrwałe (EUCOR). 

Jako jedyny surowiec do produkcji EUCOR wykorzystywane są cegły o stężeniach 226Ra 

sięgających 1,700 Bq/kg, pochodzące z fabryk szkła. Obecnie przetwarza się około 200 ton 

cegieł cyrkonowych rocznie, co oznacza, że przetwarzane jest też 340,000 kBq 226Ra. 

Wydobycie i przeróbka węgla stanowią jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, gdzie 

powstają odpady NORM. Stężenie uranu w czeskich węglach brunatnych waha się w zakresie 

5–16,3 ppm a toru odpowiednio 0,2–30,2 ppm; natomiast węgiel kamienny zawiera 2–9 ppm 

uranu. Większość węgla wykorzystywana jest do produkcji energii. Izotopy uranu i toru 

koncentrują się głównie w popiołach i szlakach – 20 ppm toru oraz 12 ppm uranu, a stężenia 

izotopów naturalnych w gipsach, powstających przy odsiarczaniu spalin są niewielkie. 

Większość gazu i ropy naftowej, zużywanych przez czeski przemysł, pochodzi z zagrani-

cy. Pomiary próbek uzyskanych podczas czyszczenia rurociągów IKL i Drużba oraz 
zbiorników ropy wykazały niewielkie stężenia radionuklidów (kilkadziesiąt Bq/kg). Podobne 

zakresy stężeń mierzono w próbkach pochodzących z czeskich szybów naftowych. 

Badania promieniotwórczości osadów z 68 zakładów uzdatniania wód podziemnych  

i powierzchniowych były również przeprowadzone przez NRPI. Badania te wykazały, że 

średnie stężenie 226Ra w tego typu odpadach wynosi około 200 Bq/kg. 
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Radon provides the largest contribution to the effective dose absorbed by the population 

inhabiting the region of normal radiation background. In Poland, the radon effective dose is 

about 39%. The radon concentration in the indoor air undergoes diurnal and seasonal changes. 

In order to analyze more accurately radon significance in the evaluation of radiological status 

of the population it is important to improve methods of the annual mean radon concentration 

evaluation, as the basis to assess the obtained effective dose. 

One-year's radon concentration measurements were performed in 10, previously chosen, 

dwelling houses. Buildings qualified to the examination revealed the radon concentration of 

above 200 Bq m3. The integral method of Cr-39 trace detectors in diffusive chambers was used 
in the study. In each building, 3 detectors, changed every month, were exposed. All the 
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buildings showed seasonal changeability in radon concentrations. The ratio of the radon 

concentrations during one-month's exposure to the mean annual concentration ranged from 

0.16 to 2.35. Similar ratios were determined for 2-, 3-, and 6-months' exposure. The values of 

coefficients equaled from 0.2 to 2.3 for 2-months' exposure, 0.26 to 2.21 for 3-months' 

exposure, and 0.36 to 1.54 for 6-months' exposure. Most buildings presented the negative 

correlation of radon concentration with outside temperature. However, the positive correlation 

could be also observed. There was a correlation of radon concentration with the sizes of 

atmospheric pressure amplitudes observed in the month's period. 

The coefficients of seasonal radon concentration changeability determined for the ex-
amined buildings approximate the annual value of radon concentration based on 3- or 6-

months' exposure. They can be used to assess the mean concentration with reference to larger 

groups of houses. Such assessments, unlike short-term exposure, represent the risk of 

population connected with radon inhalation. There cannot be drawn any conclusions, based on 

determined coefficients, concerning radon concentration changeability in a given building as, 

in spite of dominating tendencies, particular buildings reveal individual changeability schemes. 

« « « 

Radon wnosi największy wkład do dawki skutecznej populacji zamieszkującej w rejonie, 
gdzie tło naturalne nie jest zaburzone. W Polsce udział radonu w dawce sięga 39%. Stężenie 
radonu w budynkach podlega dziennym i sezonowym zmianom. W celu dokładniejszej oceny 

jego wkładu do dawki jest zatem rzeczą istotną poprawienie metod oceny średniorocznego 
stężenia radonu. 

W 10 wybranych budynkach wykonano jednoroczne pomiary stężenia radonu. W wybra-

nych obiektach zmierzone pilotażowo stężenie radonu było wyższe niż 200 Bq/m3.  

Do realizacji programu badawczego wykorzystano detektory śladowe CR-39 umieszczone  
w komorze dyfuzyjnej. W każdym budynku eksponowano po trzy detektory wymieniane co 
miesiąc. We wszystkich budynkach obserwowano zmienność sezonową. Stosunek stężeń 
radonu zmierzonych podczas jednego miesiąca do średniej całorocznej zmieniał się  
w granicach od 0,16 do 2,35. Podobne wartości obliczone dla ekspozycji 2-, 3- i 6-miesięcznej 
mieściły się w zakresach od 0,2 do 2,3 (ekspozycja 2 miesięczna), od 0,26 do 2,21 (ekspozycja 

3-miesięczna) i od 0,36 do 1,54 (ekspozycja 6-miesięczna). Dla większości budynków 
otrzymano ujemną korelację między stężeniem radonu, a zewnętrzną temperaturą. Zaobser-

wowano równocześnie korelację między stężeniem radonu i amplitudą ciśnienia obserwowaną 
w okresie jednego miesiąca. 

Współczynnik określający sezonową zmienność stężenia radonu, obliczony dla badanych 
budynków, pozwala oszacować przybliżone średnioroczne stężenie w oparciu o wyniki 3-  

i 6-miesięcznej ekspozycji. Można je zastosować do oceny średnich wartości w odniesieniu do 
większej grupy budynków. W taki sposób, w przeciwieństwie do ekspozycji krótkotermino-

wych, można oszacować ryzyko związane z inhalacją radonu dla całej populacji. Nie można 
jednak wyciągnąć w taki sam sposób wniosków dotyczących zmienności stężeń radonu  
w odniesieniu do konkretnego obiektu budowlanego, ponieważ w przeciwieństwie do 
określonych ogólnych trendów, poszczególne budynki wykazują swój własny indywidualny 
schemat zmian stężenia radonu. 


