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miały, grudki, kamień wapienny, koks, nawęglacze, żelazostopy, piaski formierskie, masy  

i wyroby ogniotrwałe, zasypki do kadzi pośredniej i krystalizatorów, żużle, pyły i szlamy. 

Pomiary wykonano za pomocą spektrometru promieniowania gamma firmy Exploranium, 

typ GR 320 Lab, z oprogramowaniem Lab Spec, zaprojektowanego specjalnie do szybkiego 

oznaczania radioaktywności nieznanych substancji promieniotwórczych w próbkach metali, 

żużla, pyłów i popiołów. Spektrometr wyposażony jest w zestaw wzorców kalibracyjnych dla 

materiałów sypkich zawierających: 60Co, 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K i 241Am. 

Przekroczenie poziomu radioaktywności 0,12 Bq/g (dla żużli i pyłów) sygnalizowane jest 

jako „próba poza zakresem”. 
W zestawie badanych materiałów około 30% prób zawierało naturalne pierwiastki pro-

mieniotwórcze takie, jak: 226Ra, 232Th, 40K o radioaktywności od 0,14 Bq/g – żużle i pyły – do 

około 2 Bq/g – zasypki, materiały i wyroby ogniotrwałe oraz niektóre surowce używane do 

produkcji tych wyrobów. 

Wykorzystując wyniki pomiarów sprawdzono możliwość użycia radioaktywnej zasypki 

jako naturalnego znacznika w badaniach źródeł powierzchniowych wtrąceń niemetalicznych 

stali. 
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w wodach pitnych w Finlandii 
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Natural radioactivity in Finnish drinking water sources comes mainly from decay series of 
238U. Radon (222Rn) has the greatest contribution to the radiation dose. The long-lived alpha-

active isotopes of uranium (238U and 234U), polonium (210Po) and radium (226Ra) and beta-active 

lead (210Pb) and radium (228Ra from 232Th series) isotopes cause high doses very rarely. For 

most of Finns, the radiation dose caused by natural radionuclides in drinking water is low. 

Only those people, who consume water from drilled wells, may obtain high doses via drinking 

water. 
During the last 35 years STUK has studied radioactivity in drinking water that originate 

either from surface or ground water sources. Now more than 1000 waterworks, 8000 wells 

drilled in bedrock and 5000 wells dug in soil have been studied. The present database includes 

results from 50000 measurements or analyses. 
222Rn is measured with a liquid scintillation spectrometer in a homogeneous solution. 

Most samples coming for radon measurement are screened by gross alpha and beta measure-

ments in order to find the occurrence of 238U, 234U, 226Ra, 210Po, 40K, 210Pb and 228Ra in water. 

Uranium (238U, 234U) and 226Ra contents can be calculated from gross alpha spectrum fairly 

accurately for most of the samples. Nuclide specific analysis with radiochemical methods are 

carried out if more precise information of 234U, 235U, 238U, 210Po or 210Pb contents are required. 
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Measurements are nowadays carried out with the liquid scintillation spectrometers, Quan-

tulus 1220TM (for gross alpha and beta, 210Pb) and Guardian 1414TM (for radon and gross 

alpha) and with the alpha spectrometer, AlphaAnalystTM (for uranium and 210Pb–210Po). 

« « « 

Naturalna promieniotwórczość wód pitnych w Finlandii jest spowodowana głównie obec-

nością izotopów z serii uranowej 238U. Radon (222Rn) wnosi największy udział do narażenia  
z tego źródła. Długożyciowe emitery promieniowania alfa, a więc izotopy uranu (238U i 234U), 

polonu (210Po) i radu (226Ra) jak też emitery promieniowania beta – izotop ołowiu (210Pb) i radu 

(228Ra z serii 232Th); rzadko mogą powodować otrzymanie wysokich dawek. Dla większości 
populacji Finlandii, dawki pochodzące od naturalnych radionuklidów w wodach pitnych są 
niskie. Tylko ci ludzie, którzy konsumują wodę z zasobów podziemnych (studni), mogą tą 
drogą otrzymywać wyższe dawki. 

Przez ostatnie 35 lat STUK badał promieniotwórczość w wodach pitnych, zarówno z ujęć 
powierzchniowych, jak i podziemnych. Zostało zbadanych ponad 1000 sieci wodociągowych, 
8000 studni wydrążonych w skałach oraz 5000 studni wykopanych w gruncie. Obecnie nasza 
baza danych zawiera wyniki ponad 50 000 pomiarów i analiz. 

222Rn jest mierzony w spektrometrze ciekłoscyntylacyjnym w postaci próbek jednorod-

nych. W większości próbek przeznaczonych do pomiaru radonu oznaczana jest także całkowita 
aktywność alfa i beta w celu stwierdzenia, czy występują w nich izotopy 238U, 234U, 226Ra, 
210Po, 40K, 210Pb oraz 228Ra. Stężenie uranu (238U, 234U) i 226Ra może być dość dokładnie 
oznaczone na podstawie widma promieniowania alfa w większości z badanych próbek. Analiza 
stężeń wybranych radionuklidów z zastosowaniem preparatyki radiochemicznej jest wykony-

wana, jeżeli wymagane są dokładniejsze dane o stężeniach 234U, 235U, 238U, 210Po czy 210Pb. 

Pomiary są obecnie wykonywane z wykorzystaniem różnych spektrometrów scyntylacyj-
nych. I tak: Quantulus 1220TM używany jest do pomiarów całkowitej aktywności alfa i beta 
oraz 210Pb, Guardian 1414TM wykorzystuje się do pomiarów radonu i całkowitej aktywności 
alfa, natomiast spektrometr alfa AlphaAnalystTM do oznaczeń uranu i 210Pb–210Po. 
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Saline waters occurring in underground coal mines in Poland often contain natural ra-

dioactive isotopes, mainly 226Ra from uranium series and 228Ra from thorium series. 

Approximately 40% of total amount of radium remains underground in a form of radioactive 

deposits, but 225 MBq of 226Ra and 400 MBq of 228Ra are released daily to the rivers with  

mine effluents through surface settling ponds. Very peculiar situation is observed in coal 

mines, where as a result of precipitation of radium from radium-bearing waters radioactive 


