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STRESZCZENIE 

W celu oszacowania zagrożenia radiologicznego ludności Polski na 
skutek spalania węgla kamiennego dla potrzeb energetyki zmierzono 
aktywności podstawowych radionuklidów w węglu, żuż lu , popiołach z 
e l ek tro f i l t rów oraz w popiołach lotnych. Obliczono rozkład 
przyrostów aktywności zawieszonej w powietrzu i rozkład przyrostów 
aktywności opadającej na podłoże pray zastosowaniu programs 
komputerowego ATMC. Rozważono t rzy drogi narażenia: inha lac je , 
i n g e s t i e oraz zewnętrzne napromieniowanie. Obliczono dawki 
indywidualne dla grupy krytycznej i dawki kolektywne dla c a ł e j 
populacji Polski . Uzyskana obciążająca dawka skuteczna od 
wszystkich radionuklidów dla grupy krytycznej mieszkańców Polski 
otrzymana na skutek spalania węgla w elektrowniach polskich w 1968 
roku wyniosła około O.l «Sv. co stanowi 4 К dawki od t ł a 
naturalnego. Całkowita kolektywna dawka skuteczna dla populacji 
polskiej wyniosła 367 osobo-Sv Cczyll 47 osobo-Sv na GW-гокЭ. co 
odpowiada 0.4 X dawki od t ła naturalnego. 

SUMMARY 

The radiological hazard of Polish population due to coal combustion 
for electric power production was assessed. Activity 
concentrations of the elementary radlonuclides in coal and all 
kinds of ashes were measured. The ATMO computer program was applied 
to calculate the annual increase of the activity concentration in 
the air and of the annual increase of activity falling on the 
ground. Exposition by inhalation, oral mgestion and external 
irradiation was taken into account. The assessed value of 
individual effective dose equivalent, comittments for the critical 
group i s O.I mSv. i . e . 4% of the total dose rate from natural 
radiation. The collective effective dose equivalent comittments 
received of all sources by an inhabitant of Poland as a consequence 
of annual coal combustion in Polish CPP i s 367 manSv/a С i . e . 47 
manSv per GWa). i . e . 0. 4,% of the dose from natural radiation. 

РЕЗЮМЕ 

В целях опенки радиологического загрохения Поль ям в результате 
сжигания каменного угля для нухд энергетики, проведены измерения 
концентраций основных радионуклидов в угле. ишаке, золе из 
електрофкльтров, а также летучей золе. При использовании 
компьютерной программы АТНО одсчитано распределение прироста 
активности висяяей в воздухе и оседающей яа почве. Рассмотрены три 
способа подвержеиия опасности: при вдыхании, приеме пиши, а также 
вниеимеп облучении. Рассчитаны индивидуальные дозы для критической 
группы и коллективные дозы для всего населения Польши. Эффективная 
доза от всех радионуклидов, полученная в 1988 году ыт критической 
группы населения Польши вследствие сжигания каменного угля на 
электростанциях, равняется около O.I MSV. Ч Т О составляет 4У. дозы от 
натурального Фона. Полная коллективная эффективная доза для 
польского населения равна 367 мен-Sv. что соответствует 47 мен-Sv 
на гигават год. т.е. 0.4*4 дозы от натурального Фона. 



WSTĘP 
Zagrożenie chemiczne spowodowane spalaniem węgla dla potrzeb 
energetyki konwencjonalnej jeat oczywiste. Mato jednak się «ówi 
o zagrożeniu radiologiczny» od pierwiastków promieniotwórczych, 
jak uran czy tor (oraz ich pochodne), które w Śladowych ilościach 
znajdują się w węglu i w wyniku spalania gromadzą się w żużlach, 
popiołach i popiołach lotnych. Są więc emitowane z kominów 
elektrownianych powodując wzrost aktywności powietrza, który» 
oddychamy, gleby, na której uprawiamy nasze pożywienie i hodujemy 
zwierzęta, co prowadzi w rezultacie do wzrostu aktywności 
produktów żywnościowych. 
Celem tej pracy było oszacowanie dawek, jakie otrzymują 
mieszkańcy Polski na skutek spalania węgla kamiennego dla potrzeb 
energetyki konwencjonalnej naszego kraju. Wiadomo bowiem, że 
ekspozycja na promieniowanie Jonizujące może być przyczyną 
wzrostu liczby przedwczesnych zgonów na choroby nowotworowe. 
Bazę takiego oszacowania stanowiły pomiary aktywności węgla oraz 
produktów jego spalania i analiza sposobu rozchodzenia się w 
Środowisku radionuklidów emitowanych wraz z popiołami przez elek¬ 
trownie. Obliczono przyrosty stężenia aktywności w powietrzu i 
w glebie, a następnie przeliczono je na dawki indywidualne dla 
grupy krytycznej i dawki kolektywne dla całej populacji. 

CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ ENERGETYKI WĘGLOWEJ 

Węgiel kamienny jest w Polsce głównym paliwem energetycznym dla 
celów produkcji energii elektrycznej i ciepła. Elektrownie wodne 
dostarczają zaledwie 3X globalnej produkcji energii elektrycznej, 
a elektrownia jądrowa długo jeszcze nie zostanie uruchomiona. 
W 1988 roku wydobyto 193 min ton węgla, a z tego około 58 min ton 
zużyto w elektrowniach zawodowych na wyprodukowanie 78,7 TWh 
energii elektrycznej (1]. Od 1981 roku średnia wartość 
kaloryczna spalanego w Polsce węgla stale maleje; w 1988 r. 
wynosiła ona zaledwie 18,22 MJ kg"1 [1]. Popielność tego 
węgla wynosi (35-45) X i. nadal Wzrasta. Stwarza to wielkie 



problemy ze składowaniem i utylizacją popiołów. Olbrzymie hałdy 
popiołów tworzą wokół elektrowni krajobraz "księżycowy", a 
spaliny oraz pyły emitowane do atmosfery zanieczyszczają 
powietrzet glebę, wodę, i w konsekwencji Żywność. 
Produkcja energii w Polsce dokonuje się głównie w elektrowniach 
zawodowych zasilających miasta, wsie i osiedla, transport, trak¬ 
cje elektryczne. W 1988 roku w oparciu o węgiel kamienny 
działało w Polsce 16 takich elektrowni, 34 elektrociepłownie i 10 
ciepł owni. 
Jednostkowa moc zainstalowana poszczególnych elektrowni zawodo¬ 
wych jest niewielka, gdyż tylko dziewięć z nich ma moc większą 
niż 1 GW [1]. Typowe ich wyposażenie stanowią kotły parowe 
pyłowe, ogrzewacze powietrza, urządzenia do odpylania najczęściej 
elektrofiltry lub cyklony, wentylatory spalin i kominy. W 
zasadzie w elektrowniach tych nie ma skruberów ani innych 
urządzeń do odsiarczania. Wiele jest zakładów wyposażonych w 
kotły o starej konstrukcji, produkujące dużo drobnoziarnistego 
pyłu wskutek niecałkowitego spalania węgla. Wydajność 
elektrofiltrów w polskich elektrowniach zawodowych jest niska i 
wynosi od zaledwie 70 do 95 procent. W bardzo nielicznych 
przypadkach osiąga wartość 98%. Emisja popiołów z poszczególnych 
zakładów waha się od około 50 ton na rok do 47 tysięcy ton na 
rok. W 1988 roku sumaryczna emisja popiołów do atmosfery 
wyniosła 605 300 ton. 
Elektrownie przemysłowe - siłownie zakładów pracy - wytworzyły 
w rozważanym roku około 8,4 TWh energii, co stanowi zaledwie 10Х 
globalnej produkcji. Elektrownie przemysłowe nie zostały wzięte 
pod uwagę w niniejszej pracy. 

DROGI ZAGROŻENIA ORAZ METODY JEGO OCENY. 

Najbardziej typowe odpady elektrowniane stanowią: 
- żużle - tworzące się na Ścianach kotłów i odprowadzane na sucho 
lub za pomocą strumienia wody (szlaka) 

- popioły z elektrofiltrów - wydzielane ze spalin przy pomocy 



urządzeń odpylających tj. elektrofiltrów lub cyklonów oraz 
- popiół у lotne - frakcje popiołów emitowane do atmosfery przez 
kominy elektrowni» po oddzieleniu od popiołów z elektrofiltrów. 

Na rysunku 1. przedstawiono uproszczone drogi przenoszenia 
radionuklidów od elektrowni węglowej do człowieka. 
Najgroźniejsze dla człowieka są emisje z kominów, powodujące 
wzrost koncentracji aktywnych pierwiastków w powietrzu, oraz ich 
depozycję w glebie, będącą przyczyną promieniowania gamma. 
Rozważono dwie drogi wprowadzania radionuklidów do organizmu 
człowieka: inhalację i ingestię (wchłonięcia drogą pokarmową) 
oraz napromieniowanie zewnętrzne. 
Pod uwagę wzięto tylko najbardziej toksyczne radionuklidy. 
czyli te, których ALI są mniejsze niż 10 . Przyjęto założenie 
równowagi wiekowej w całym szeregu torowym, a w szeregu uranowym 

23* 226 21О 

między pierwiastkami od U do Ra oraz pomiędzy Po i 
Pb. W przypadku węgla jest to założenie prawidłowe, natomiast 

w przypadku odpadów elektrownianych może prowadzić do pewnych 
błędów w (granicach współczynnika 2). Ograniczono się do 
pomiarów aktywności Th, jako reprezentanta szeregu torowego, 

Ra z szeregu uranowego, oraz К w węglu, Żużlu i popiołach z 
2ЭЙ 

elektrofiltrów. W popiołach lotnych zmierzono aktywność U 
oraz Po. Nie wykonywano pomiarów aktywności К w popiołach 
lotnych, gdyż potas gromadzi się głównie w żużlach, więc jego 
stężenie w popiołach lotnych praktycznie jest takie same jak w 
glebie. Ponadto nadmiar potasu człowiekowi nie zagraża dzięki 
zdolności wydalania go przez organizm. Przyjęto, że aktywność 

Th w popiołach kominowych jest taka sama, jak zmierzona dla 
popiołów z trzeciej strefy elektrofiltrów, gdyż zgodnie z 
raportem UNSCEAR [2] dla ziaren o średnicy w przedziałach ф>50 ил 
i 3O<0<5O um aktywności te niewiele się różnią. 
Pierwiastki z szeregu aktynowego pominięto w pomiarach ponieważ 
występują one w węglu bardzo rzadko. 
ALI - Annual Lim.it on Intake - roczny lim.it wniknięcia 

dotyczy dawki skutecznej dla pojedynczej osoby. 



POBOE PRÓBEK 

Wszystkie próbki został у pobrane przez pracowników poszczególnych 
zakładów i dostarczone do IFJ za pośrednictwem ich Działów 
Ochrony Środowiska. 
Próbki popiołów lotnych uzyskano przez zacysanie z kominów elek¬ 
trowni anych. Pobór minimalnej, wystarczającej do badań ilości 
próbki trwał od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Po 
analizie granulometrycznej wykonanej w Pracowni Ochrony przed 
Promieniowaniem IFJ, spośród próbek nadesłanych z S3 elektrowni, 
elektrociepłowni i ciepłowni, do analizy na spektrometrze 
alfa wybrano grupę próbek z 10 zakładów. Kryterium wyboru 
stanowiła grubość ziaren: pozostawiono próbki o najdrobniejszych 
ziarnach. 
Próbki węgla, żużla i popiołów ze wszystkich stref elektrofiltrów 
pobrano z dwóch wybranych elektrowni Rybnik i Skawina. 
Informacje na temat wielkości emisji popiołów lotnych oraz 
wszelkie dane techniczne dotyczące emitorów uzyskano, podobnie 
jak próbki, od pracowników Działów Ochrony Środowiska rozważanych 
zakładów energetycznych. 

METODY POMIAROWE 

Metoda spektrometrii alfa. 

Analizy zostały wykonane w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. 
Oznaczono stężenie U i Po w popiołach lotnych. Próbki 
mineral i zowano na mokro za pomocą HNO + HC1O wobec U i Po 
jako wskaźników odzysku. Otrzymane sole potraktowano 
następująco: 
Oznaczenie U: sole rozpuszczono w 9 molowym HC1 i roztwór 
przesączono przez filtr z włókien szklanych. Klarowny roztwór 
przesączono przez kolumnę jonowymienną wypełnioną anionitem Dowex 
1x4. Uran wymyto roztworem 1 normalnym HC1. Towarzyszące jony 
Fe oddzielono na drugiej kolumnie wypełnionej żywicą Dowex 1x4 
w postaci siarczanowej. Frakcję uranu po odparowaniu poddano 



elektrolizie przy gęstości prądu 1 A ca w ciągu 2 godzin. Uran 
osadzony na wypolerowanych płytkach ze stali nierdzewnej, 
analizowano na spektrometrze alfa. Zastosowano spektrometr ORTEC 
576 A z detektorami krzemowymi z barierą powierzchniową, o 
powierzchni 450 mm , o zdolności rozdzielczej równej 22 keV 
(szerokość połówkowa dla źródła punktowego z odległości potrójnej 
średnicy detektora). Praktyczna zdolność rozdzielcza układu 
wynosiła 40 - 50 keV przy źródłach maksymalnie zbliżonych do 
detektora. Wydajność detektorów - 0,35 cpm dpm ; czas pomiaru 
wynosił jedną dobę. Dla tych warunków minimalna wykrywalne 
aktywność równa jest 0,9 Bq kg . Błąd oszacowania wynosi 2-10 X 
(± er) zależnie od próbki. 

21О 

Oznaczenie Po: sole rozpuszczono w 0,5 normalnym HC1 i 
przesączono. Z klarownego roztworu polon zdeponowano bezprądowo 
na płytkach srebrnych, preparaty analizowano w spektrometrze 
alfa! opisanym powyżej. 
Analiza granulometryczna popiołów lotnych. 

Pomiary wykonano w Pracowni Ochrony przed Promieniowaniem IFJ, 
metodą pipety Andreasena [3]. Jako wynik uzyskano udział 
procentowy w badanych próbkach pięciu frakcji o średnicy ziaren ф 
w przedziałach: 75-50 ця, 50-30 цт, 30-20 ,um, 20-10 цш i ф < 10 
fum, oraz prędkości opadania w powietrzu poszczególnych frakcji. 
Dokładność metody wynosiła 0,1%. 

Metoda spektrometrii gamma. 

Pomiary prowadzące do onaczenia aktywności Th, Ra i К w 
węglu, żużlu i popiołach ze wszystkich stref elektrofiltrów 
wykonano w Samodzielnej Pracowni Ochrony przed Promieniowaniem 
(SPOpP) IFJ na spektrometrze у z półprzewodnikowym detektorem 
Ge(Li) typu koaksjalnego, o objętości czynnej 60 cm , i 800 
kanałowym analizatorem NOKIA-POLON. Dane z analizatora były 
przekazywane do minikomputera, a kalibracji energii oraz 
oszacowania aktywności próbek, w oparciu o wzorce standardowe, 
dokonywano według programów opracowanych w SPOpP IFJ. 



METODY OBLICZENIOWE 

Program ATMO. 

Do obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza pierwiastkami 
promieniotwórczymi emitowanymi przez elektrownie n* skutek 
spalania węgla zastosowano program komputerowy ATMO służący do 
obliczania «tężenia zwykłych zanieczyszczeń pyłowych. Jest to 
program opracowany przez Instytut Inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej. Jegc opis oraz instrukcje dotyczące 
wykorzystania zostały wydane w postaci "Wytycznych obliczania 
stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznegto" [4]. Program 
jest oparty na równaniu Pasquille'a dla rozchodzenia się 
zanieczyszczeń z emitorów punktowych lub zespołów emitorów 
punktowych. 

Dane wejściowe do programu ATMO. 

1. Poł ożenię źródeł emisj i . 

Zgodnie z instrukcjami [4] położenie każdego źródła emisji 

określono w załcżonym układzie współrzędnych kartezjanskich przy 

pomocy współrzędnych X ,Y (m). Oś X była skierowana w kierunku 

wschodnia, a oś Y w kierunku północnym. W przypadku braku 

bliższych informacji o położeniu źródeł emisj i , przyjęto ich 

wspólną lokalizację w środku zakładu. 

2. Parametry techniczne źródeł . 
- wysokość źródła od powierzchni terenu h(m) 

h 
Jeśli 0,7 < ~ < 1,3 obliczano wysokość emitora zastępczego 

h = —=r-= gdzie: h - wysokość n-tego Źródła 
Z Ł Ci П n 

E - emisja n-tego źródła 
Г1 

- średnica wewnętrzna wylotu przewodu emitującego d(m) 
- prędkość gazów na wylocie ze Źródła v(m/s) = 0.5 h°' * (m/s) 
- temperatura gazów na wylocie ze Źródła T(K) 
3. Emisja zanieczyszczenia. 
Danymi wejściowymi opisującymi emisję zanieczyszczenia są 

10 



wartości aktywności pięciu frakcji popiołu lotnego emitowanego z 

kominów elektrowni w ciągu 1 a. Ponadto naloty podać prędkości 
w ,...«. opadaaia siaran ka£dej z pięciu frakcji, obliczone na 
podstawie prawa Stokeaa. 
Dysponując niewielką ilością popiołów lotnych," przeprowadzono 
analizę granuloatctryczną każdej próbki oraz dokonano poeiaru 
aktywności A próbki, jako całości, na spektrometrze alfa. 
Aktywności właściwe frakcji policzono korzystając ze 
współczynników wzbogacenia podanych w literaturze (2). Tak więc 

\ "Л • 'A * 
. о f.l * tg*...* t. Л 

К - К 
о 

gdzie ; А - aktywność najgrubszej frakcji 
о 
к - liczba frakcji 
f . ..f. " współczynniki wzbogacenia frakcji 
g •••g. - udział procentowy frakcji w całości próbki 

4. Dane meteorologiczne. 
- róża wiatrów czyli statystyka stanów równowagi atmosfery, 
oraz prędkości i kierunków wiatrów 

- średnia temperatura powietrza T ( Ci 
o 

- wysokość anemometru h (m) od powierzchni terenu 
л 

Wielkości te rfożna znaleźć w Katalogu Danych Meteorologicznych, 
który jest załącznikiem do Wytycznych Obliczania Stanu 
Zanieczyszczenia Powietrza [4]. 
Jeśli emitor znajduje się w miejscowości nie ujętej w katalogu 
stacji meteorologicznych, to najczęściej przypisujemy mu dene dla 
najbliższej stacji (autorytatywną decyzję podejmuje Instytut 
Meteorolologii). Duża odległość emitora od stacji, dla której 
określono różę wiatrów, stanowi niejednokrotnie źródło poważnych 
błędów, ale lepszego sposobu nie ma. 

11 



5. Aerodynamiczna szorstkość terenu. 
Wartości współ czynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z 
wzięto z tablic 2,3 "Wytycznych obliczania stanu zanieczyszczenia 
powietrza" [4]. Wartości te zostały wyznaczone przez 
pianimetrowanie вару terenu. Przy zróżnicowanym przestrzennie 
terenie dla wszystkich 12 sektorów ińży wiatrów przyjęto wartość 
najwyższego współczynnika, dla dużych obszarów i przy rozrzuceniu 
obiektów - wartość średni* z dla rozpatrywanego obszaru. 

Dane wyjściowe programu ATMO. 

Wynikiem numerycznych obliczeń ATMO są tablice liczb opisujących 
terytorialny rozkład Średniorocznych przyrostów aktywności zawie¬ 
szonej w powietrzu w [Bq m ] oraz takiż rozkład przyrostów 
aktywności opadającej na podłoże w [Bq m ] na skutek spalania 
węgla kamiennego w elektrowniach polskich. Zgodnie z wytycznymi 
[4], układ współrzędnych kartezjańskich, w którym opisano 
położenia receptorów, podobnie jak emitorów został tak dobrany, 
żeby cała powierzchnia Polski znajdowała sił w pierwszej ćwiartce 
(X ,У >0). Receptory czyli punkty obliczeniowe stanowiły węzły 
kwadratowej sieci o zadanym skoku, równym 5 km. Dla ułatwienia, 
aby nie operować zbyt dużymi liczbami (Z ,T * 0 - 1000 000 m), 
obliczenia prowadzono w 23 podsieciach zlokalizowanych wokół 
pojedynczych emitorów lub grup emitorów, znajdujących się w 
pobliżu tej samej stacji meteorologicznej, dla której określona 
jest róża wiatrów. 

Program, liczący dawki skuteczne. 

Program ten został opracowany w SPOpP IFJ w oparciu o model 
Jacobiego [5] ze współczynnikami konwersji "stężenie - dawka" ob¬ 
liczonymi na podstawie publikacji ICRP-30 [8]. Wzięto pod uwagę 
wchłonięcia poprzez inhalację, spożycie oraz zewnętrzne 
napromieniowanie. Przy oszacowaniu dawek od radonu przyjęto, że 
cały radon zawarty w węglu jest podczas spalania uwalniany do 
atmosfery. Rad zdeponowany do podłoża na głębokość 20 cm jest 
.';:'<dłem izotopów radonu, które częściowo wydostają się z gleby 
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awiększając aktywncAć atmosfery, częściowo jako rozpuszczalne w 
wodzie są wchłaniane przez korzenie roślin. Nierozpuszczalne w 
wodzie radionuklidy osadzają się na liściach roślin i mogą być 
wraz z nimi wprowadzone do organizmu człowieka. Założono, że 
rozpatrywane osoby przebywają stale w Miejscu największej imisji 
bez żadnych osłon i spożywają tylko pokarmy wyprodukowane w tymże 
terenie. 
Są to założenia silnie zawyżające, przyjęte zgodnie z zasadą 
pesymizacji, tj. brania pod uwagę najgorszych warunków 
potencjalnego narażenia. 
Do uruchomienia programu wymagane są następujące dane wejściowe: 
- całkowita aktywność uwalniana w ciągu roku dla U, Pb, 

Po, i Th obliczona jako iloczyn aktywności właściwej 
próbki w [Bq kg ] oraz masy emitowanych w badanym okresie 
popiołów lotnych. Wielkość tę wyraża się w GBq rok . 

- maksymalne przyrosty aktywności pyłu zawieszonego w powietrzu 
A (x,y) wyrażone w pBą u . odczytane z wydruków otrzymanych w 

2Эв 21О 21О 2Э2 

wyniku obliczeń programem ATMO dla U, Po, Pb i Th. 
- maksymalne przyrosty aktywności pyłu opadającego na podłoże 
A (x,y) wyrażone w Bq m , odczytane również z wydruków 
o 

uzyske vch z obliczeń ATMO dla Z3*0, 2*°Pb, Z1°Po i M 2Th. 
W wyniku obliczeń otrzymano maksymalne dawki skuteczne jakie 
uzyskali mieszkańcy najbardziej skażonych terenów Polski (grupa 
krytyczna) na skutek działalności elektrowni zawodowych 
zasilanych węglem kamiennym w 1988 r. 
Program, liczący kolektywne dawki skuteczne. 
Program ten oparty jest na modelu opisanym w raporcie UNSCEAR 
[2]. który zakłada, że całkowita aktywność A emitowana w badanym 

с 

rejonie opada równomiernie na całą powierzchnię S tego rejonu ze 
średnią gęstością A S [Bq m" ]. Zakłada się ponadto, że cały 
radon zawarty w węglu, podczas spalania jest uwalniany do 
atmosfery. 
Dane wejściowe do progranu liczącego kolektywne dawki skuteczne: 
- całkowita aktywność uwalniana w ciągu roku dla U. Pb, 
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2t°Po, 2 KTh (podobnie jak dla oblicsenia dawek skutecznych) 
22/6 797 

- całkowite aktywność Ra i Th w węglu zużywanym w :ią«u 
roku [Bq/a] obliczona jako iloczyn sLtywności właściwej tych 
pierwiastków w węglu oraz easy węgla spalanego w ciągu roku. 

Wynikiea oblicznA są wartości kolektywnych dawek skutecznych od 
spalania węgla w elektrowniach zawodowych otrzymane w 1988 roku 
przez mieszkańców Polaki drogą inhalacji, injeatii oraz 
zewnętrznego napromieniowania. 
WYNIKI 

Pomiary aktywności węgla Żużla i popiołów ze wszystkich stref 
elektrofiltrów miały na celu między innymi przeanalizowanie 
rozkładu aktywności, w procesie spalania» pomiędzy różne rodzaje 
produktów spalania. 
W tabeli 1 przedstawiono wyniki tych pomiarów w postaci wartości 
aktywności Th, Ra, К w węglu i popiołach z elektrofiltrów 
pobranych z dwóch elektrowni, a w tabeli 2 stosunki aktywności 
odpadów do aktywności węgla. Aktywność popiołu rośnie wraz ze 
zmniejszaniem ziaren. Przyjęto, że wartości aktywności toru i 
radu dla popiołów lotnych są takie same jak zmierzone metodą 
spektrometrii gamra dla próbek popiołu z trzeciej strefy 
elektrofiltru (zgodnie z raportem UNSCEAR [2] dla ziaren o 
średnicy większej niż 20 firn wzrost aktywności ze zmniejszaniem 
ziaren jest nieznaczny). 
Tabela 3 przedstawia bilans aktywności wprowadzanych do 
elektrowni i wychodzących z produktami jego spalania dla 
elektrowni w Skawinie i Rybniku. Obliczenia wykonano dla Th i 
226 

Ra, czyli dla czterech przypadków. 
Roczne emisje popiołu z kominów polskich elektrowni zawodowych w 
1988 roku podano w tabeli 4. Sumaryczne aktywności tych popiołów 
wyniosły odpowiednio dla M*0 - ̂ R a - 111 GBq, И°РЬ i а 0Ро 
189 GBq, * № - M*Ra - 94,6 GBq. 
W tabeli 5 przedstawiono wyniki pomiarów metodą spektrometrii 
alfa aktywności popiołów lotnych dla całych próbek, wyniki analiz 
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granulometrycsnych w postaci udziału procentowego w całości 
próbki pięciu frakcji grubości ziaren oral aktywności właściwe 
tych frakcji, (obliczone w oparciu o współczynniki wzbogacenia z 
raportu UNSCEAR [2]). 
Do oszacowania zagrożenia radiologicznego środowiska wybrano 
(zgodnie z zasadą peayitizaeji) próbkę popiołu z elektrowni w 
Rybniku, ponieważ jej aktywności zmierzone metodą spektrometrii 
alfa były największe. Próbkę tę potraktowano jako standard 
aktywności dla wszystkich popiołów emitowanych z kominów polskich 
elektrowni. Aktywność tej próbki wynosiła dla uranu U - (183 
- 13) Bq kg"1, dla polonu M°Po - (312 - 18) Bą kg'*, dla toru 
łi*Th - (156,4 - 2.7) Bq kg"*. 
W wyniku obliczeń ATHO otrzymano wydruki średniorocznych przyros¬ 
tów aktywności zawieszonej w powietrzu i średniorocznych przyros¬ 
tów aktywności opadającej na podłoże na skutek spalania węgla w 
polskich elektrowniach zawodowych w 1988 roku. 
Z wydruków okazało się, że promień oddziaływania radiologicznego 
przeciętnej polskiej elektrowni węglowej jest mniejszy niż 50 кв. 
W większych odległościach od emitorów przyrosty aktywności były 
nieznaczące. W południowej Polsce, gdzie dużo zakładów 
energetycznych jest zlokalizowanych w niewielkich odległościach 
od siebie, skutki emisji z kominów 22 elektrowni dodawały się. 
Sporządzono mapy izolinii średniorocznych przyrostów aktywności 
zawieszonej w powietrzu oraz średniorocznych przyrostów 
aktywności opadającej na podłoże. Przykładowo przedstawiono 
takie mapy izolinii dla Po dla Polski południowej. W innych 
regionach, otrzymane izolinie miały kształt bardziej lub mniej 
zdeformowanych elips lub okręgów, otaczających źródła emisji. 
Rysunek 2 przedstawia rozkład średniorocznych przyrostów 
aktywności opadającej na podłoże dla Po w południowej Polsce. 
Maksymalne wartości tych przyrostów przypadają w odległościach 
mniejszych od 5 km od źródła emisji. Opadające popioły są 
ciężkie ich granulacja jest stosunkowo duża, nie mogą więc być 
unoszone z wiatrem zbyt daleko. Lokalne maksima pru,rostu 
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aktywności popiołów opadających na podłoże istnieją wokół każdej 
elektrowni. Stwierdzono, Że maksimum dla całej Polaki leży w 
pobliżu Łazisk i wynosiło w 1988 roku dla U - 25,7 Bq a , dla 
232Th - 17,5 Bq иГ2, "°Po i 21°Pb - 52,4 Bq m"2. Dla terenów 
położonych daleko od elektrowni otrzymane przyrosty aktywności 
były mniejsze od 0,1 Bq m , a w odległości około 20 km od 
elektrowni przyrost aktywności opadu nie przekracza 0,1 wartości 
maksymalnej. 
Emisja z kominów elektrownianych powoduje wzrost aktywności za¬ 
wieszonej w powietrzu w otoczeniu o promieniu większym niż obser¬ 
wowany wzrost aktywności opadającej na podłoże. Dopiero w 
odległości około 35 km od Źródła emisji przyrost aktywności w 
powietrzu spowodowany spalaniem węgla maleje do 0,1 wartości 
maksymalnej. Na rysunku 3 pokazano rozkład przyrostów aktywności 
zawieszonej w powietrzu dla Po na obszarze Polski południowej. 
Najbardziej skażone przez emisję z elektrowni jest powietrze w 
pobliżu Bytomia, Łazisk, Jaworzna i Kędzierzyna (otoczenie 
elektrowni Blachownia). Maksymalny dla całej Polski przyrost 
aktywności zawieszonej w powietrzu na skutek spalania węgla w 
elektrowniach zawodowych w 1988 r znajdował się w okolicach 

230 "226* -3 
Bytomia i wynosił odpowiednio dla: U - Ra - 6,48 /JBq m , 
dla И°Ро i И°РЬ - 9,14 fiBq m"', dla 2"*Th - 22*Ra - 5,30 fiBq 
m . Średnia aktywność powietrza spowodowana promieniowaniem 
naturalnym jest zgodnie я raportem [2] dla szeregu uranowego 
równa 1.5 fjBq m , czyli przyrost wyniósł 432% stężenia 
naturalnego. 
Maksymalne przyrosty aktywności kumulującej się w glebie na 
głębokości 20 cm w ciągu 30 lat działalności elektrowni wynoszą 
dla szeregu *"*и - "вЯл - 2,32 Bq kg"1 dla И°РЬ i M OPo - 2,3 
Bq kg"1, a dla szeregu M*Th - ***Ra - 1,6 Bq kg"1. Zakładając, 
że średnia naturalna koncentracja radionuklidów w glebie wynosi 
25 Bq kg" , uzyskany przyrost stanowi około 9X. 
W tabeli 6 podano maksymalne roczne wchłonięcia drogą inhalacji 
oraz ingestii, spowodowane spalaniem węgla w elektrowniach 
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zawodowych dla szeregu uranowego i torowego oraz dla ołowiu i 
polonu. W celu porównaniat po prawej stronie podano zacytowane z 
Podstawowych Nora Bezpieczeństwa [7] wartości ALI. Obliczone 
wchłonięcia są, Jak widać o kilka rzędów wielkości aniejsze od 
ALI. 
Wartości indywidualnych dawek skutecznych wynikające z rocznej 
działalności elektrowni węglowych zebrano w tabeli 7. Dla 
сzł owieka z grupy krytycznej najwyżeza dawka otrzyaana drogą 
inhalacji pochodzi od szeregu torowego i wynosi 53,3 /JSv, 
następna co do wielkości pochodzi od szeregu uranowego i wynosi 
15,9 /JSv. Dawka inhalacyjna od Pb jest równa 0,27 juSv, a od 

Po - 0,17 pSv. Największe dawki pokaraowe pochodzą od Pb i 
wynoszą 12,0 £iSv, a najniższe od szeregu torowego - 1 fjSv. 
Zewnętrzne naproaieniowanie prowadzi do dawek około 6,3 /nSv od 
szeregu uranowego i 6,6 fJSv od szeregu torowego. 
Pełna obciążająca dawka skuteczna dla mieszkańca Polski 
należącego do grupy krytycznej, wynikająca ze spalania węgla w 
elektrowniach zawodowych w 198в г otrzyaana od wszystkich 
radionuklidów wyniosła 0,10 aSv, w tya dawka inhalacyjna wyniosła 
69,2 iuSv (czyli około 70X), pokaraowa - 16,8 jiSv (około 17X), a 
od zewnętrznego napromieniowania - 13,0 pSv (13X). 
W tabeli 8 przedstawiono całkowitą kolektywną dawkę skuteczną 
pochodzącą od wszystkich radionuklidów i pochłoniętą wszystkimi 
rozpatrywanymi drogaai narażenia przez mieszkańców Polski w 1988 
roku na skutek spalania węgla w elektrowniach zawodowych. 
Wyniosła ona 367 oeobo-Sv, z tego 64X pochodziło od zewnętrznego 
napromieniowania, 26X od inhalacji, a 10X od ingestii. Obliczona 
cał kowita kolektywna dawka skuteczna od spalania węgla stanowi 
około 0,4 X całkowitej dawki pochodzącej od tła naturalnego. 

DYSKUSJA 

Dokładność pomiarów na spektrometrze alfa była rzędu 2 - 10 X, na 
spektrometrze gaaaa około 10X. Analizę granuloaetryczną wykonano 
z dokładnością 0,1 X. Dpkładności te dotyczą jednak tylko samych 
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pomiarów, a nie oszacowania dawek. 
Otrzymane wyniki pomiarów aktywności węgla, żużla oraz 
popiołów z elektrofiltrów w granicach błędu zgadzał у się s 
wynikami długoletnich pomiarów rutynowych prowadzonych przez 
"Energopomiar" w Katowicach dla wielu elektrowni w całej Polsce. 
Ponieważ statystyka pomiarów a spektrometrycznych była niewielka 
ze względu na duże trudności w pobraniu odpowiedniej ilości 

226 2S2 
próbek, przeprowadzono dla Ha i Th bilans aktywności 
wprowadzanych z węglem do elektrowni i wychodzących z elektrowni 
wraz z produktami spalania. Widać jednak, że z bilansu tego nie 
można wyciągać wniosków o dokładności wyznaczenia aktywności 
popiołów kominowycht ponieważ masa tych popiołów etanowi 
zaledwie kilka procent masy pozostałych produktów spalania węgla, 
więc mimo więk3zej aktywności właściwej popiołów kominowych, ich 
całkowita aktywność niewiele wpływa na wynik bilansu. Przyjęte 
założenia pesymizacji warunków stosowane zarówno dla aktywności 
właściwej popiołów kominowych jak i w modelach obliczania dawek 
zawyżają nieco wyniki. Jednak Źródłem istotnych błędów metci' t są 
wspomniane poprzednio różnice pomiędzy rzeczywistymi warunkami 
meteorologicznymi emitorów a przyjmowanymi, określonymi dla 
najbliższej stacji meteorologicznej. Nie istnieją niestety 
dokładne statystyki stanów równowagi wiatrów dla każdego komina 
ze wszystkich elektrowni. 
Weryfikację doświadczalną metody oraz otrzymanych wyników mogłyby 
stanowić pomiary iaiaji pyłów, ale czas zbierania masy próbki 
wystarczającej do pomiaru musiałby być odpowiednio długi. 
Skutki radiologiczne spalania węgla dla potrzeb energetyki badano 
w wielu krajach. Na przykład we Włoszech Battaglia i Bramati [8] 
obliczyli przyrost aktywności środowiska na skutek spalania węgla 
w elektrowniach Apulii, startując z aktywności węgla równej 40 Bq 
kg dla urenu i toru oraz aktywności apalin w kominie 0,01 Bq 
kg"* dla uranu, toru i radu, a 0,03 Bq kg"ł dla Pb i Po oraz 3,2 
Bq kg dla Rn. Otrzymali wartości maksymalnego przyrostu 
aktywności w powietrzu 100 rasy mniejsze niż w Polsce. Przyrost 
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aktywności zdeponowanej z popiołem w glebie po 30 latach pracy 
-2 

elektrowni Apulii, Battaglia i Braaati oszacowali na 0,2 Bo. • 
dla uranu, toru i radu, i 0,2 Bq a dla ł Pb. 
W Niemczech Roaner i Bunzl [9] mierzyli przyrost aktywności gleby 
wokół elektrowni w Bawarii. Uzyakali 2,6 - 7,4 Bq kg dl* Po 
i 1,1 - 5,9 Bq kg'1 dla ZZ<JBa. Wyniki te aą więc tego aaaego 
rzędu, co w Polsce. 
Obliczone wartości indywidualnych dawek skutecznych wynikających 
ze spalania węgla w polskich elektrowniach zawodowych w 1988 
roku, w porównaniu do dawki pochodzącej od tła naturalnego, 
(która wynosi 2,4 mSv na rok 110)), aą niewielkie. Całkowita 
indywidualna dawka od spalania węgla dla oaób w grupie krytycznej 
wyniosła 0,1 mSv, czyli stanowi około 4 X dawki od tła. 
Według raportu UNSCEAR [11] wartość rocznej indywidualnej dawki 
skutecznej od spalania węgla w elektrowni produkującej 1 GW-rok 
energii elektrycznej wynosi dla osoby z grupy krytycznej 1 /jSv w 
pobliżu elektrowni nowego, a 20 fjSv w pobliżu elektrowni starego 
typu. Widać, że uzyskana wartość dla polskich elektrowni jest 
ponad 5 razy większa niż dla starych elektrowni na świecie. 
Całkowita kolektywna dawka skuteczna od wszystkich radionuklidów 
wynikająca ze spalania węgla w 1988 roku w» wszystkich polskich 
elektrowniach zawodowych wyniosła 367 oeobo-Sv (czyli 47 osobo-Sv 
na GW-rok), co odpowiada 0,4% dawki od tła . naturalnego. 

WNIOSKI 

Porównując otrzymane w tej pracy wartości z danymi uśrednionymi 
dla całego świata w raportach UNSCEAR, można powiedzieć, że: 
- ilość spalanego węgla potrzebna na wytworzenie jednostki 

energii jest w Polsce około dwa razy większa niż średnio na 
świecie. 

- oszacowane aktywności uwalniane do atmosfery i przypadające na 
jednostkę wyprodukowanej energii są 7 razy wyższe niż średnie 
uwolnienia światowe 
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- dawki kolektywne przypadające na jednostkę wyprodukowanej 
energii są w Polsce około 34 razy większe od oszacowanych dawek 
światowych. 

wyniki oszacowania wykazały, źe zagrożenie radiologiczne ludności 
Polski na skutek spalania węgla kamiennego w elektrowniach 
zawodowych dla grupy krytycznej nie przekracza kilku procent 
zagrożenia od tła naturalnego, więc zmiany jego giną w skutkach 
fluktuacji czasowych i przestrzennych promieniowania tła. Koszty 
obniżania zagrożenia radiologicznego znacznie przewyższają 
zamierzony efekt - poprawę stanu zdrowia ludności. Wysiłki 
prowadzące do zmniejszanie zagrożenia chemicznego: jak 
ograniczenie emisji w wyniku zwiększenia sprawności 
elektrofiltrów, wymiana starych kotłów, w których spalanie jest 
niedostateczne, uszlachetnienie paliwa poprzez oczys£C£<enie 
węgla, oraz zaniechanie eksploatacji, i spalania węgli zbyt 
aktywnych prowadzą również do znacznego zmniejszenia zagrożenia 
radiologicznego środowiska. 
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Tabela 1. Aktywności właściwe węgla i produktów jego spalania dla 
2S2Th, **вВа i *°K z dwóch elektrowni [Bq kg"1] 

«"Я. 22dRa 4°K 

S k a w i n a 

węgiel 17,59+1,52 29,21+1,25 132,69+14.55 

żużel 67,42+2,57 93,32+2,22 439,54+30,83 

popiół 1 przed EF 73,22+2,33 145,37+2,54 469,43+29,63 

popiół 2 przed EF 67,48+2,37 138,72+2,52 493,78+31,33 

popiół 1 z I strefy EF 73,01+2,19 132,45+2,29 442,81+27,51 

popiół 1 z II strefy EF 80,62+2,69 121,24+2,48 549,21+35,13 

popiół 1 z III strefy EF 46,55+2,50 134,23+2,65 465,96+31,47 

popiół 2 z I strefy EF 52,26+1,72 111,39+1,96 380,75+23,78 

popiół 2 z II strefy EF 91,26+2,91 156,46+2,89 604,90+37,94 

popiół 2 z III strefy EF 75,68+2,51 114,04+2,29 477,43+31,07 

R y b n i k 

węgiel 23,89+1,20 23,47+0,92 192,00+15,13 

Żużel 49,24+2,32 41,17+1,67 432,24+30,64 

popiół z I strefy EF 63,03+2,33 59,51+1,70 546,27+34,86 

popiół z II strefy EF 68,81+2,08 79,50+1,74 395,31+25,77 

popiół z III strefy EF 156,40+2,68 182,71+2,09 583,78+37,10 

popiół zbiorczy 67,14+2,10 74,56+1,72 486,45+30,40 
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Tabela 2. Stosunek koncentracji radionuklidu w popiele do jego 
koncentracji w węglu. 

S k a w i n a 

Żużel 

1 popiół przed EF 

2 popiół przed EF 

popiół 1 z I strefy EF 

popiół 1 z II strefy EF 

popiół 1 z III strefy EF 

popiół 2 z I strefy EF 

popiół 2 z II strefy EF 

popiół 2 z III strefy EF 

R y b n i k 

Żużel 2,06 
popiół z I strefy EF 2,64 
popiół z II strefy EF 2,88 
popiół z III strefy EF 6,54 
popiół zbiorczy 2,81 

4°K 

3,80 

4,16 

3,84 

4,15 

4,58 

2,65 

2,97 

5,19 

4,90 

3,19 

4,90 

4,75 

4,53 

4,15 

4,59 

3,81 

5,36 

3,90 

3,31 

3,54 

3,72 

3,34 

4,14 

3,51 

2,87 

4,56 

3,60 

2,v>0 

2,53 

3,38 

7,77 

3,18 

2,25 

2,84 

2,06 

3,04 

2,53 
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Tabela 3. Bilans aktywności wchodzących i wychodzących z dwu 
elektrowni w [QBq rok"*]. 

R 

węgiel 

V В N 1 К 

«Th 

129,0 131,7 

żużel 
popiół 
popiół 

zbiorczy 
lotny 

16 
105 
3 

,6 
,2 
.3 

17.4 
94,7 
3,8 

razem 

S к A 

125 

W 1 

35 

.1 

N 

.3 

A 

115 

58 

.9 

.6 

Żużel 4,3 5.9 
popiół 25,4 45,0 
popiół lotny 3,2 2,7 

razem 32,9 53,6 
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T a b e l a 4. Roczne eaiaje w pol s k i c h e l e k t r o w n i a c h zawodowych [ t a ] 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Ec 
Ec 
Ec. 
Ec. 
Ec. 
Ec. 
Ec. 
Ec. 
Ec. 
El. 
Ec 
C. 
El. 
El. 
C. 
El. 
С 
С. 
Ее. 
Ее. 
El. 
El. 
Ее. 
Ее. 
С. 
El. 
El. 
С. 
El. 
El. 

. 2eran 

. Siekierki 

. Powielę 

. Prusaków 

. Łód* 1 

. Lód* 2 
bódź 3 
Łódź 4 
Ostrołęka A 
Ostrołęka В 
Białystok 
Kawęczyn 
Kozienice 
Stalowa Wola 
Lublin 
Poł aniec 
Rzeszów 
Zema&ć. 
Będzin 
Chorzów 
Łaziska 
Miechowice 
Szoabierki 
Zabrze 
Cieszyn 
Haleaba 
Jaworzno 1 
Tychy 
Lagisza 
Skawina 

36866 
27791 
1150 
413 

2414 
29846 
5828 
3208 

18779 
14791 
12468 

570 
19370 
33714 
1495 

12187 
835 
142 

6684 
6214 

47067 
7609 
1609 
8054 
176 

3162 
10679 
1413 

14800 
28343 

R a z e • 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

El 
El 
Be 
Be 
El 
Ec 
C. 
С 
El 
С 
Be, 
Ее 
Ее 
El 
El 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Вс. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
Ее. 
С. 
Ее. 

. Jaworzno Z 

. Rybnik 

. Bielsko Biała 

. Blachownia 

. Siersz* 

. Kraków fc*g 
Csfstochowa 
Bielsko Płn. 

. Jaworzno 3 
Katowice 

. Czaehnica 

. Wrocław 

. Szczecin 

. Poaorsany 

. Dolna Odra 
• Gorzów 
. Poznań Garb. 
. Poznań Karol. 
Kalisz 
Zielona Oóra 
Gdynia 1 
Gdynia 2 
Gdynia 3 
Gdańsk 1 
Gdansk 2 
Bydgoszcz 1 
Bydgoszcz 2 
Bydgoszcz 3 
Toruń 
Elbląg 

605 300 ton 

15043 
21078 
3687 
30872 
14495 
13435 

49 
842 

11893 
419 
5145 
6704 
4596 
1676 

35319 
18013 
5799 
775 
600 
1044 
7464 
4934 
2421 
1629 
7502 
568 

13773 
7101 
814 
994 6 
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Tabela 5. Aktywności właściwe próbek popiołów lotnych, udział 
procentpwy frakcji oraz obliczone aktywności właściwe frakcji. 

-i. Wielkość 
ziarna [ 1 

Udział 
procentowy X 

Aktywność 
U Po 

75 -
50 -
30 -
20 -
10 -

< 

75 -
50 -
30 -
20 -
10 -

< 

75 -
50 -
30 -
20 -
10 -

< 

75 -
50 -
30 -
20 -
10 -

< 

75 -
50 -
30 -
20 -
10 -

< 

50 
30 
20 
10 

5 

5 

50 
30 
20 
10 

5 

5 

50 
30 
20 
10 

5 

5 

50 
30 
20 
10 

5 

5 

50 
30 
20 
10 

5 

5 

E 1. 
100,0 
61,3 
29,9 

4 , 2 
1.9 
1,8 

0 ,8 

Б 1. 
100,0 
50,7 
44,5 

2 .7 
0 , 9 
0 ,8 

0 ,4 

E c. 
100,0 
50,1 
34,5 

5 , 9 
3 , 6 
3 .4 

2 ,2 

Б с. 
100,0 
49,2 
35,8 

6 ,1 
3 , 8 
3 , 2 

1.8 

С 
100,0 
45,3 
37,2 

8 .1 
4 , 2 
3 ,2 

2 ,0 

P o ł a n i e c 
111+6 
103,7 
103,7 
124,5 
136,9 

331,8 

D o l n a O d r a 
117+5 
113,2 
113,2 
135,8 
149,4 

362,2 

W r o c ł a w 1 
110+5 
85,9 
85,9 

103,8 
113,4 

274,9 

W r o c ł a w 2 
110+5 
97,3 
97,3 

116,8 
128,4 

311,4 

. L u b l i n 
126+5 
110,5 
110,5 
132,6 
145,9 

353,6 

36+4 
34,2 
34,2 
39,3 
54,7 

153,9 

140+5 
133,3 
133,3 
153,3 
213,3 

600,0 

216+28 
163,6 
163,6 
188,2 
261,8 

736,2 

101+10 
83,5 
83,5 
96,0 

133,6 

375,7 

95+24 
77,9 
77,9 
89,6 

124,6 

350,5 
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75 - 50 
50 - 30 
30 - 20 
20 - 10 
1 0 - 6 

E l . P o a o r z a n y 
100,0 

59,2 
28,3 

5,2 
3,1 
2,1 

126+5 
112,5 
112,5 
135,0 
148,5 

60+4 
51,3 
51,3 
59,0 
82,1 

360,0 
2,0 

230,8 

75 - 50 
50 - 30 
30 - 20 
20 - 10 
1 0 - 5 

E 1. К о 
100,0 
22,3 
61,4 
9,2 
3,3 
1.1 
2,4 

i c e . 
96+5 
87,3 
87,3 
104,8 
115,2 
279,4 

89+12 
77,4 
77,4 
89,0 

123,8 
348,3 

75 - 50 
50 - 30 
30 - 20 
20 - 10 
1 0 - 5 

E 1. 
100,0 
15,8 
30,5 
32,8 
11,5 
8,2 
2,2 

S k a i n a 
160+7 
119,0 
119,0 
142,8 
157,1 
380 

192+12 
128,7 
128,7 
148,0 
205,9 
579,1 

75 - 50 
50 - 30 
30 - 20 
20 - 10 
1 0 - 5 

E 1. 
100.0 
24,6 
31,4 
9,05 
17,6 
10,8 

2,1 

R y b n i k 
183±13 312+18 

136,5 308,1 
136,5 308,1 
163,8 354,3 
180,2 494,2 
436,8 1386 

75 - 50 
50 - 30 
30 - 20 
20 - 10 
1 0 - 5 

E c . K r a k ó w 
100,0 
23,6 
55,5 
10,15 
5,85 
4,95 
0,85 

Ł ę g 
143+7 
121,7 
121,7 
146,0 
160,6 
389,4 

230±13 
225 
225 
258 
360 

1012 
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Tabela 6. Średnioroczne wchłonięcia poprzez różne drogi 
narażenia, и punkcie Baksyaalnej inisji. 

« и 
M eRa 

"°Pb 
2 1 0 Po 

2 3 Z Th 

2 2 8 T h 

2 2 B Ra 

2 2 4 Ra 

Inhalacja 

[»Bq] 

47 ,3 

47 ,3 

66.7 

66.7 

38,7 

38,7 

38,7 

3 8 , 7 

ALI [mBql 

2x1 O**-6x107* 

2 x l O 7 

9x1 O*5 

2x10 7 

(l-4)xlO5* 

(4-6)xlO7* 

4x107 

6x107 

Spożycie 

464,0 

232,0 

4790.0 

4790,0 

158,0 

947,9 

947,9 

158,0 

ALT [mBq] 

5х10в-8х109* 

7x107 

2x107 

lxlOS 

3x107 

2x108 

9x107 

3x10* 

Podano największą i najmniejszą wartość ALI dla różnych 
związków. 
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Tabela 7. Indywidualne obciążające dawki skuteczne wynikające z 
rocznej działalności elektrowni zawodowych w Polsce [д/Sv] 

Inhalacja Spożycie Zewnętrzne 
napromieniowanie f 

Th 

Ra 

Pb 

г 10 Po 

г 32 Th 

228 
Th 

226 
Ra 

1.183 

2,365 

11,826 

0,118 

0,265 

0,167 

48,363 

0,048 

4,836 

0,031 

0,232 

0,056 

0,116 

0,974 

11,975 

2,395 

0,269 

0,531 

0,237 

0,027 

6,26 

6,64 

Razem 69,2 16,8 13,0 

O G Ó Ł E M 0 ,1 [ B Sv] 
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Tabela 8. Kolektywne dawki skuteczne wynikające z rocznej eaisji 
z elektrowni zawodowych w Polsce [osobo-Sv). 

INHALACJA SPOŻYCIE 

226. 
"Th 
R. 

222 

21О 

210 

232 

228 

224 

220 

Po 
Pb 

Th 
Ra 
Rn 

3,7 
4,2 
14,3 
0,3 
0,1 
1,0 
1,1 

59,8 
0,1 
12,2 
0,2 

0,12 
0,14 
0,59 
2,47 
15,21 

\ 9,24 

0,85 
0,85 
2,95 
4,78 

Dawki od promieniowania у 

szereg uranowy 
U - Ba 3,06 
Rn + pochodne 30,56 
Pb, Po 0,05 

szereg torowy 
Th - Ra 40,02 
Rn + pochodne 160,09 

C a ł k o w i t e d a w k i 
od spalania węgla каюlennego 

[osobo-Sv rok j 

INHALACJA 96,90 
SPOŻYCIE 36,34 
ZEWNĘTRZNE NAPROMIENIOWANIE 233,78 

R A Z E M 367,00 
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Bezpośrednie napromieniowaniu od,chmiry* 

Pometfze 

Emitory 

Osad: 

(tzfxanie 

ante 

г 
аи. 

—к. 

•*— 

Rośliny 
uprawne 

J 
Н 

Spożycie^ 

Bezpośrednia _ 
promieniowanie 

Zwierzęta 
Spożycie 

Inhalacja 

Mrtnimk 

Bys.l. Drogi rozprzestrzeniania się radionuklidów. 



CZĘSTOCHOWA 
m - Elektrownia 
o -1 Bqm~* 
*-2Bqm"2 

л - 3 Bqm'z 

n - 4 Bqm~* 
v-5Bqm'2 

Rys .2. I z o l i n i e i redniorocznych przyrostów akt.ywno^c i opadającej 
па podłoże dla Po w Polsce południowej. 



CZĘSTOCHOWA 
- Elektrownio 

q 
t-3-1O~7Bqm-1 

1 * 

SKAWINA 

CIESZYN 
BIELSKO-RIAt A 

Hys.3 . I z u l i n i o ś r rdn i 


