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Saline waters from underground coal mines in Poland often contain natural radioactive 

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

Approximately 60% of the total amount of radium remains underground as radioactive 

deposits, but 120 MBq of 226Ra and 200 MBq of 228Ra are released daily into the rivers along 

with the other mine effluents from all Polish coal mines. Technical measures such as inducing 

the precipitation of radium in gobs, decreasing the amount of meteoric inflow water into 

underground workings etc., have been undertaken in several coal mines, and as a result of these 

measures the total amount of radium released to the surface waters has diminished by about 

60% during the last 5–6 years. 

Mine water can have a severe impact on the natural environment, mainly due to its salini-

ty. However associated high levels of radium concentration in river waters, bottom sediments 
and vegetation have also been observed. Sometimes radium concentrations in rivers exceed 

0.7 kBq/m3, which is the permitted level for waste waters under Polish law. The extensive 

investigations described here were carried out for all coal mines and on this basis the total 

radium balance in effluents has been calculated. Measurements in the vicinity of mine settling 

ponds and in rivers have given us an opportunity to study radium behaviour in river waters and 

to assess the degree of contamination. 

« « « 

Kopalnie węgla kamiennego powodują czasem promieniotwórcze skażenia ze względu na 
odprowadzanie przez nie wód radowych do osadników powierzchniowych, a stamtąd do rzek. 
W roku 1986 wprowadzono przepis, nakazujący kopalniom monitoring naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w wodach zrzutowych i w ciekach powierzchniowych poniżej punktów 
zrzutu. Jednak kontrola stężeń izotopów radu w wodach rzecznych jest prowadzona jedynie 
okazjonalnie. Takie badania były prowadzone przez Laboratorium Radiometrii GIG w latach 

1993–1994 w ramach grantu celowego. Od tego czasu sytuacja uległa znaczącej zmianie –  

w niektórych kopalniach wprowadzono metody ograniczania dopływów wód słonych do 
wyrobisk podziemnych, w innych zastosowano technologie usuwania radu w wyrobiskach 

podziemnych, a część kopalń została po prostu zlikwidowana. Stąd potrzeba powtórzenia 
badań środowiskowych w rzekach na terenie Śląska. Powiązanie wyników pomiarów stężeń 
radu w wodach rzecznych z wynikami systematycznego monitoringu w wodach zrzutowych 

kopalń w latach 2002 i 2003 pozwoliło na powtórne wykonanie bilansu izotopów radu 
odprowadzanych do środowiska naturalnego. Umożliwiło to ocenę efektywności działań, 
podjętych przez kopalnie w celu obniżenia czy wręcz zaprzestania dalszego zanieczyszczania 

środowiska naturalnymi izotopami promieniotwórczymi. 


