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wdrażały metody zapobiegania ryzyku. W artykule opisano wyniki monitoringu zagrożenia  

i opracowane w Polsce metody przeciwdziałania. 
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By the 1970 year Polish hard coal mining was not considered as source of radiation expo-

sure due to presence of enhanced concentration of natural radionuclides. After the radioactive 

scales in pipelines draining of brines had been found, the necessity of radiation risk’s 

monitoring emerged. During few next years a lot of different surveys have been carried out that 

resulted in the complex system of occupational radiological protection. In 1982 year due to 

relevant national rules the system has been enforced into the whole of Polish underground 

mining. The system consists of systematic measurements of particular factors of the miners’ 

radiation risk, like radioactive aerosols, sediments and waters. Unfortunately, less attention has 

been given to exposures that can occur as a result of releasing of naturally radioactive materials 

to environment. 
The territory the Upper Silesian Coal Basin is densely populated. Since the phenomenon 

of enhanced natural radioactivity has become well known to the members of the public a lot of 

social troubles appear. Majority of them was unexpectedly related to waste rocks piles that are 

deemed to be as danger as radioactive scales and sediments. According to claims of local 

societies the assessment of the radiation exposure at waste rock piles has been done. 

Concentrations of natural radionuclides in extracted from underground rocks slightly 

exceed the natural background on the Earth surface. This fact results in an enhanced gamma 

dose rate at the places where this kind of waste was dumped. Additionally the structure of spoil 

banks creates possibility of radon exhalation’s increasing. Taking into consideration the total 

amount of spoil and gangue and the current international recommendation, the enhanced level 

of external radiation and radon exhalation seems to be significant from point of view of 
radiological science. 

Due to the fact that the waste rock are not undergone any chemical transformation the 

potential enhanced radiation risk is directly related to geological origin of rocks that constitute 

that waste. Therefore for investigation two different mining regions have been chosen. The 

coal seems, exploited in those regions, lie on different carboniferous system so that properties 

of rocks occurring together with coal differ each other. Measurements of radiation risk have 

been done on three waste rock piles that vary in age and stage of land reclamation.  

For comparison the same measurements have been done on neighbouring rural areas. The 

results of investigations shows that the major contribution to slightly enhanced radiation risk at 

these areas derives from external irradiation due to enhanced concentration of natural 

radioactivity in waste material. 
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Po stwierdzeniu na początku lat 70. ubiegłego wieku faktu, że w niektórych przypadkach 
osady wytrącające się w rurach odprowadzających solanki z polskich kopalń węgla kamienne-

go zawierają podwyższone zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, 
przeprowadzone zostały liczne badania tego zjawiska. W rezultacie określone zostały 
wszystkie potencjalne źródła zagrożenia, a w 1982 roku wdrożony został, we wszystkich 
podziemnych zakładach górniczych, kompleksowy system oceny zagrożenia radiacyjnego.  
W ramach tego systemu kontrolowane są dołowe wody i osady promieniotwórcze oraz stężenie 
aerozoli promieniotwórczych w powietrzu w wyrobiskach dołowych. Niestety, system ten 
obejmuje jedynie zagrożenia zawodowe występujące na dole kopalni. Nie poświęcono 
dostatecznej uwagi zagrożeniu powstającemu w rezultacie odprowadzania odpadów do 
środowiska wokół kopalń. 

Terytorium GZW jest gęsto zaludnione. W momencie, kiedy zjawisko podwyższonej 
promieniotwórczości powodowane działalnością kopalń dotarło do publicznej świadomości 
pojawiło się wiele związanych z tym problemów społecznych. Większość z nich dotyczy 
składowisk odpadowych mas skalnych, które w świadomości społecznej uważane są za równie 
niebezpieczne jak promieniotwórcze osady dołowe. Niniejsza praca została przeprowadzona  
w celu dostarczenia wiarygodnych informacji na temat rzeczywistego zagrożenia radiacyjnego 
na składowiskach odpadów górniczych. 

Zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w skalach towarzyszących pokła-

dom węgla kamiennego nieco przekracza typowe wartości występujące na powierzchni ziemi. 
Fakt ten powoduje nieznaczny wzrost mocy dawki promieniowania gamma na obszarach, 
gdzie odpady zawierające tego typu skały są składowane. Dodatkowo stosunkowo luźna 
struktura składowisk odpadów sprzyja wzrostowi ekshalacji radonu. Jeżeli weźmie się pod 
uwagę powierzchnie zajmowaną przez tego typu składowiska oraz aktualne międzynarodowe 
zalecenia z zakresu ochrony radiologicznej, ten stosunkowo niewielki wzrost ekspozycji na 

promieniowanie może jednak być istotny z punktu widzenia zagrożenia radiacyjnego. 
Odpadowe masy skalne w trakcie procesu eksploatacji węgla nie są poddawane żadnym 

przemianom chemicznym, zatem ich właściwości będą zależeć głownie od ich pochodzenia 
geologicznego. Zatem do badań zostały wytypowane dwa obszary górnicze leżące na terenach 
o różnej budowie geologicznej. Pomiary radiometryczne przeprowadzone zostały na 
składowiskach odpadów znajdujących się w różnych stadiach eksploatacji, począwszy od 
nowych, w trakcie eksploatacji a skończywszy na starych, których eksploatacja została 
zakończona kilkadziesiąt lat temu. Dla porównania identyczne pomiary zostały przeprowadzo-

ne na sąsiadujących terenach rolniczych. Rezultaty badań wykazują, że największy wkład do 
wzrostu zagrożenia radiacyjnego na badanych terenach ma zewnętrzne promieniowanie 
gamma. 


