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241/2000), wprowadzającego europejskie standardy BSS, co umożliwia wykonywanie kontroli 
w różnych dziedzinach przemysłu. 

Narodowe Centrum Badań Fizycznych (CTN-AGF) prowadzi obecnie projekt badawczy, 

koordynowany przez Regionalną Agencję Ochrony Środowiska (ARPA), mający na celu ocenę 
oddziaływania na środowisko niektórych przemysłów, w których występuje problem NORM. 
Wspomagane są w ten sposób wysiłki Państwowej Agencji Ochrony Środowiska (APAT) 
zbierającej informacje na temat fizycznych zanieczyszczeń środowiska (promieniowanie 

jonizujące i niejonizujące, hałas). Dotychczas wybrano do badań następujące dziedziny: 
przetwórstwo fosfatów i produkcję nawozów sztucznych, przemysł metalurgiczny, przetwór-
stwo piasków cyrkonowych, wydobycie ropy naftowej i gazu, kopalnie uranu, elektro-

ciepłownie opalane węglem. 
Informacje o występowaniu i właściwościach różnych procesów uzyskano w formie ra-

portów przygotowanych przez poszczególne przemysły lub zakłady produkcyjne. 
Przeprowadzono badania radiologiczne w celu zwiększenia informacji o poszczególnych 
aspektach procesów mogących mieć potencjalny wpływ na środowisko (pyły i osady  
w przemyśle materiałów ogniotrwałych, przy produkcji dachówek, w stalowniach etc.). 

Zebrano, za pomocą specjalnie przygotowanych kwestionariuszy, dane techniczne 

z poszczególnych procesów, w postaci scentralizowanej bazy danych. Możliwe jest obecnie 
dokonanie oceny wpływu poszczególnych działalności na środowisko, pierwszy krok do oceny 
zagrożenia radiacyjnego, dzięki posiadaniu danych radiologicznych (obecnie dostępnych)  
i informacji technicznych z kwestionariuszy o poszczególnych procesach. 
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238U, 234U and 235U were determined in tap water samples collected from water supply 

systems located in various parts of Poland. The systems were supplied with water from rivers 
or lakes (surface water) and from underground wells (underground water). 

Uranium isotopes were determined in 5 l samples. 232U was used as an internal tracer. 

After water evaporation, uranium was chemically separated by anion exchange and extraction. 

Finally uranium was electrodeposited on a stainless steel disc and activity of uranium isotopes 

was measured by alpha spectrometry. 

Average activity concentrations of 238U, 234U and 235U in tap waters originating from 

surface waters were 10.3±1.96 mBq/l, 13.8±2.68 mBq/l and 0.44±0.08 mBq/l, respectively. 
Average activity concentrations of these isotopes in tap water originating from underground 

waters for 238Uand 234U they were 4.53±1.50 mBq/l and 5.68±1.72 mBq/l, respectively, 
whereas for 235U in six out of 16 water pipes the concentrations were below the lower limit of 

detection (0.06 mBq/l), and for the other the average was 0.29±0.09 mBq/l. 
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Activity concentrations of 234U were higher than those of 238U (atomic 234U/238U ratios 

ranged from 1.07 to 2.6), indicating the lack of equilibrium between these isotopes. The 
234U/238U ratios for the surface and underground waters were similar. 

The average activity ratio of 235U to 238U for water samples was equal to 0.045±0.003 
which is close to the value 0.046 for uranium in nature. 

In seven water supply systems the samples were taken before and after water treatment. 

Only in one water source the treatment reduced the uranium content significantly (by about  

a half), while in the other sources the treatment usually did not decrease the uranium content. 

The activity concentrations of uranium isotopes in tap waters taken from surface waters were 
similar to those from rivers and lakes in Poland [1]. 
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« « « 

Izotopy uranu 238U, 234U i 235U oznaczono w próbkach wody pitnej pobieranej z wodocią-
gów zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. Wodociągi te wykorzystują wody z rzek  
i jezior (ujęcia wód powierzchniowych) lub wody głębinowe (ujęcia wód podziemnych). 

Izotopy uranu oznaczano w 5-litrowych próbkach wody. Do próbki dodawano znaną 
aktywność 232U służącego jako znacznik. Wodę odparowywano, a następnie uran oddzielano 
stosując wymianę jonową i ekstrakcję. Uran osadzano na krążkach stalowych metodą 
elektrodepozycji, a jego aktywność mierzono metodą spektrometrii alfa. 

Średnie stężenie 238U, 234U i 235U w wodach wodociągowych zasilanych wodami po-

wierzchniowymi wynosiło odpowiednio 10,3±1,96 mBq/l, 13,8±2,68 mBq/l i 0,44±0,08 
mBq/l. W wodzie z wodociągów zasilanych wodami głębinowymi średnie stężenie 238U 
wynosiło 4,53±1,50 mBq/l, 234U – 5,68±1,72 mBq/l, stężenie 235U w sześciu z 16 wodociągów 
znajdowało się poniżej granicy oznaczalności (0,06 mBq/l), a w pozostałych próbkach wody 
wynosiło średnio 0,29±0,09 mBq/l. 

Stężenie 234U było wyższe niż stężenie 238U (stosunek aktywności zawierał się w grani-

cach od 1,07 do 2,6), co wskazuje na brak równowagi promieniotwórczej między tymi 
izotopami. Stosunki 234U/238U były podobne dla wód powierzchniowych i głębinowych. 

Średni stosunek aktywności 235U/238U w wodach wynosił 0,045±0,003 i był bliski warto-

ści 0,046 określonej dla uranu w przyrodzie. 

Dla siedmiu ujęć, próbki wody pobierane były przed i po uzdatnieniu. Tylko w jednym 
przypadku uzdatnianie znacząco zmniejszyło zawartość uranu (o około połowę), podczas gdy 
w pozostałych przypadkach uzdatnianie nie zmniejszało zawartości uranu. Stężenie izotopów 
uranu w wodach wodociągowych wykorzystujących wody powierzchniowe były podobne do 
ich stężeń w rzekach i jeziorach w Polsce [1]. 
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