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Wprowadzenie

Zmiany warunków radiologicznych zachodzące w środowisku naszego kraju, pozyskanie w wyniku

prowadzonych w ostatnich latach badań dalszych, dotychczas niepublikowanych informacji o stanie

tego środowiska, a także duże zainteresowanie społeczne skłoniło autorów do publikacji drugiej,

rozszerzonej edycji Atlasu Radiologicznego Polski. Nakład poprzedniego wydania Atlasu z 1992 r.

został już całkowicie wyczerpany.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, przy poparciu i zaangażowaniu Państwowej

Inspekcji Ochrony Środowiska, zrealizowało konieczne badania i zgromadziło materiały, które

posłużyły do opracowania niniejszego wydania Atlasu Radiologicznego Polski, 1997. Przedsta-

wione w formie map dane umożliwią czytelnikowi uzyskanie informacji dotyczących zawartości

radionuklidów naturalnych oraz Cs w środowisku. W publikacji podano również wartości średnich

rocznych dawek otrzymywanych przez ludność kraju od różnych źródeł promieniowania jonizu-

jącego np. dawek powodowanych stosowaniem promieniowania rentgenowskiego i radionuklidów

w diagnostyce medycznej lub wynikających ze skażeń wewnętrznych organizmu.

Preface

Changes in the radiological conditions occurring in the environment of our country, obtaining further

(yet unpublished) information on the state of the environment as a result of the investigations of

recent years and great social concern determined the authors of the publication to prepare the

second extended edition of the Radiation Atlas of Poland.The edition of the previous issue of the

Atlas published in 1992 is entirely out of print.

The Central Laboratory for Radiological Protection with support and committment of the State

Inspectorate for Environmental Protection carried out necessary surveys and collected materials

which allowed to elaborate present edition of the Radiation Atlas of Poland (1997). Data presented

in the form of maps provide readers with the information on the 1 3 7Cs and natural radionuclides

concentration in the environment. The average annual doses to the public from various sources of

the ionising radiation, e.g. doses from X-ray apparatus and radionuclides used in medical diagnostics

or from the internal contamination of the human organism are also presented in the publication.
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Wstęp

Radionuklidy naturalne a także, od czasu przeprowadzenia pierwszych wybuchów jądrowych,

radionuklidy pochodzenia sztucznego są wszechobecne w środowisku Ziemi. Stężenia ich w glebie,

wodzie, powietrzu, roślinach, żywności, materiałach budowlanych i innych produktach i materiałach

mogą wielokrotnie różnić się między sobą. Radionuklidy naturalne i pochodzenia sztucznego są

emiterami promieniowania: alfa, beta, gamma i X. Promieniowanie oddziaływujące na człowieka

pochodzi od radionuklidów znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz jego organizmu.

Wielkość dawki, jaką ludzie w ciągu roku otrzymują od wszelkich źródeł i rodzajów promieniowania

jonizującego, określa całkowity roczny efektywny równoważnik dawki.

Radioaktywność naturalna

Promieniowanie jonizujące pochodzenia naturalnego to promieniowanie kosmiczne i promienio-

wanie radionuklidów obecnych w środowisku Ziemi. Radionuklidy te można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią radionuklidy powstające w wyniku reakcji jądrowych zachodzących między

cząstkami promieniowania kosmicznego i jądrami niektórych pierwiastków znajdujących się w

powietrzu. Radionuklidami powstającymi w ten sposób są: 3 H, 7Be, 1 4 C.

Radionuklidy drugiej grupy utworzone zostały w czasie formowania się systemu słonecznego.

Charakteryzują się one długimi okresami połowicznego zaniku porównywalnymi do czasu istnienia

Ziemi, wynoszącego 5-109 lat. Do grupy tej zaliczane są także radionuklidy pochodne długo

żyjących pierwiastków macierzystych trzech naturalnych szeregów promieniotwórczych: torowego,

uranowo-radowego i uranowo-aktynowego.

O wielkości dawki otrzymywanej przez człowieka ze źródeł naturalnych decyduje promieniowanie

radionuklidów szeregów torowego i uranowo-radowego oraz 4 0K, będącego składnikiem potasu

naturalnego.

Wśród radionuklidów szeregu uranowo-radowego i torowego występują dwa gazy radioaktywne,

radon ( Rn) i toron ( uRn) odpowiednio. Są to gazy, które w wyniku rozpadu promieniotwórczego

tworzą kolejne radionuklidy tych szeregów. Radon i toron przenikają do powietrza atmosferycznego
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z gleby i z materiałów budowlanych. Gazy te wdychane wraz ze swoimi pochodnymi tworzącymi

aerozole promieniotwórcze, przedostają się do płuc i stanowią największy składnik dawki otrzymy-

wanej przez ludzi z naturalnych źródeł promieniowania. Głównym składnikiem decydującym o

wielkości tej dawki jest radon i jego radionuklidy pochodne (Rysunki: 1 i 2 ).

Radioaktywność pochodzenia sztucznego

W następstwie wybuchów jądrowych przeprowadzonych w atmosferze oraz awarii elektrowni

jądrowej w Czarnobylu, środowisko Polski zanieczyszczone zostało wieloma radionuklidami po-

chodzenia sztucznego, z których większość, z uwagi na krótki okres ich połowicznego zaniku,

praktycznie całkowicie się rozpadła i obecnie nie występuje już w środowisku naszego kraju.

Natomiast izotopy o długim, wieloletnim okresie połowicznego zaniku (np. Cs) w dalszym ciągu

zanieczyszczają to środowisko.

Metody badań i prezentacji wyników

Mapy przedstawiające rozkład mocy dawki promieniowania gamma oraz stężeń Rn w powietrzu

atmosferycznym opracowano korzystając z wyników pomiarów wykonanych w 260 ogródkach

meteorologicznych stacji i posterunków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, rozmieszczo-

nych na terenie całej Polski (Rysunek 3 ).

Wartości rocznej dawki promieniowania gamma zmierzono za pomocą detektorów termolumines-

cencyjnych - zestawy trzech sztuk tych detektorów umieszczone były w każdym punkcie pomia-

rowym na wysokości 1 m nad powierzchnią ziemi.

Średnie roczne stężenia Rn oznaczono metodą detektorów śladowych znajdujących się w

komorach dyfuzyjnych umieszczonych na tej samej wysokości.

Mapy przedstawiające rozkład stężeń radionuklidów naturalnych oraz Cs w powierzchniowej

warstwie gleby sporządzono na podstawie wyników pomiarów próbek pobranych w tych samych
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miejscach. Każda próbka powierzchniowej warstwy gleby o grubości 10 cm pobierana była za

pomocą cylindrycznego wykrojnika z sześciu miejsc znajdujących się na okręgu koła o promieniu

2 m i ze środka koła. Pomiary promieniowania gamma próbek gleby wykonywano w laboratorium

za pomocą spektrometrów z detektorami HPGe umieszczonymi w niskotłowych domkach osłon-

nych. Czas pojedynczego pomiaru wynosił 70000 s.

Stężenia 2 2 2 Rn w budynkach mieszkalnych, tak jak na otwartym terenie, mierzone były metodą
opp

detektorów śladowych. Wartości stężeń Rn w budynkach zależą od gruntów, na których wznie-

sione są te budynki, od zawartości radionuklidow naturalnych w materiałach budowlanych i od

lokalnych warunków meteorologicznych. W tej sytuacji ekstrapolacja wyników pomiarów prze-

prowadzonych w poszczególnych mieszkaniach na tereny sąsiednie może prowadzić do błędnych

ocen. Dlatego też przyjęto, że lepsza będzie prezentacja wyników w postaci mapy obrazującej
pop

średnie wartości stężeń Rn w budynkach mieszkalnych dla poszczególnych województw.
Średnie roczne wartości stężeń 1 3 7 Cs w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego ozna-

czono pobierając próbki aerozoli za pomocą stacji pracujących w sposób ciągły z nominalną

wydajnością przepływu 500 m3/h i mierząc promieniowanie gamma tych próbek za pomocą

spektrometrów z detektorami HPGe. Wartości stężeń Cs w powietrzu w 10 miejscach lokalizacji

stacji poboru aerozoli zostały przedstawione na mapie Polski w postaci słupków.

Mapy radiologiczne Polski wykonano korzystając z programu „Sinus" ekstrapolującego wyniki

pomiarów uzyskanych w 260 miejscach na obszar całego kraju oraz systemu kartodiagramu

kołowego, za pomocą którego przedstawiono wartości uzyskane w poszczególnych punktach

pomiarowych i średnie wojewódzkie.

Warunki radiologiczne środowiska Polski

Rozkład średniej w ciągu roku mocy dawki promieniowania gamma radionuklidow naturalnych

i pochodzenia sztucznego na obszarze Polski przedstawia mapa na Rysunku 4. Zmierzone wartości

mieszczą się w granicach od 18,8 do 86,0 nGy/h. Wartość średnia tych wyników wyznaczona dla

obszaru Polski wynosi 47,4 nGy/h.
pOO

Wartości średnich rocznych stężeń Rn w powietrzu dla poszczególnych województw przedstawia

mapa na Rysunku 5. Zawierają się one w przedziale od 4,5 do 8,9 Bq/m3. Wartości tych stężeń
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w zależności od miejsca pomiaru wynosiły od 1,0 do 11,9 Bq/m3, a wartość średnia wyznaczona dla

obszaru Polski 6,5 Bq/m . Wartości średnich stężeń Rn w budynkach mieszkalnych dla poszcze-

gólnych województw przedstawiono na Rysunku 6. Określono je na podstawie 3302 pomiarów

wykonanych na terenie kraju. Wartości te w zależności od województwa zawierają się w zakresie

od 12,7 do 99,0 Bq/m3. Wartość średnia dla Polski wynosi 49,1 Bq/m3. Największa wartość stężenia
2 2 2 Rn zmierzonego w mieszkaniu wynosiła 1300 Bq/m3. W związku z Zarządzeniem* Prezesa

??P

Państwowej Agencji Atomistyki ograniczającym stężenia Rn w budynkach mieszkalnych,

badania tych stężeń w powiązaniu z lokalnymi warunkami geologicznymi są kontynuowane przez

Państwowy Instytut Geologiczny i CLOR.
Mapy na Rysunkach 7, 8 i 9 przedstawiają wartości stężeń w powierzchniowej warstwie gleby

PPfi P1O 22R

odpowiednio: Ra i Pb, które są radionuklidami szeregu uranowo-radowego oraz Ac -

radionuklidu szeregu torowego. Zakładając, że w środowisku naturalnym istnieje równowaga

promieniotwórcza między tymi radionuklidami a ich radionuklidami macierzystymi, można przyjąć,
pop PPR P1^? 92R

że stężenie U w glebie jest takie samo jak Ra, a Th takie jak Ac. Wartości oznaczonych

stężeń 2 2 6 Ra w glebie wynoszą od 4,2 do 124 Bq/kg, stężeń 2 1 0 Pb od 7,9 do 91,2 Bq/kg, a stężeń
2 2 8 Ac od 3,7 do 86 Bq/kg. Wartości średnie stężeń 2 2 6Ra, 2 1 0 Pb i 2 2 8 Ac dla obszaru Polski wynoszą

odpowiednio: 25,2 , 24,7 i 20,7 Bq/kg.

Rozkład stężeń 4 0 K w glebie na terenie Polski przedstawia mapa na Rys 10. Stężenia te wynoszą

od 123 do 1020 Bq/kg, wartość średnia 410 Bq/kg.

Zgodnie z Raportem UNSCEAR 1982** średnie światowe stężenia 2 2 6Ra, 2 2 8Ac oraz 4 0 K w glebie

wynoszą odpowiednio: 26, 26 i 370 Bq/kg.
1 *̂ 7

Stężenie Cs w 10 cm powierzchniowej warstwie gleby w 1996 roku przedstawia mapa na
1 ̂ 7 P

Rysunku 11. Wartości zmierzonych stężeń Cs wynosiły od 0,31 do 37,6 kBq/m , wartość średnia
P 1 *37 P

3,65 kBq/m . Dla porównania, w 1990 roku wartość średnia stężenia Cs wynosiła 4,72 kBq/m .

Obserwowany spadek stężenia 1 3 7Cs w glebie powodowany jest rozpadem promieniotwórczym

tego radionuklidu oraz procesami migracji zachodzącymi w środowisku.

Średnie roczne, w 1997 roku, stężenia 1 3 7Cs w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego

w 10 miejscowościach przedstawia Rysunek 12. Stężenia te zawierają się w granicach od 0,9 do

2,2 uBq/m3. Określona na tej podstawie wartość średnia dla Polski wynosi 1,6 uBq/m .

Zarządzenie Prezesa PAA z dnia 7 lipca 1995 r. §1, p 2.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1982 Report to the
General Assembly, with Annexes. IONIZING RADIATION: SOURCES AND BIOLOGICAL EFFECTS.
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Roczny efektywny równoważnik dawki

Średnia wartość całkowitego efektywnego równoważnika dawki promieniowania jonizującego w
roku 1996, obliczona zgodnie z zaleceniami podanymi przez UNSCEAR 1993*, wyniosła dla
statystycznego mieszkańca Polski 2,9 mSv. Na wartość tę złożyło się promieniowanie radionuklidów
naturalnych i pochodzenia sztucznego obecnych w środowisku oraz promieniowanie radionuklidów,
które ze środowiska przedostały się do wszelkiego rodzaju materiałów i produktów, takich jak np.
materiały budowlane czy produkty żywnościowe.

Największy udział w tej wartości, około 76%, ma promieniowanie radionuklidów naturalnych.
Znaczny udział w całkowitym rocznym efektywnym równoważniku dawki ma także promieniowanie
jonizujące stosowane w diagnostyce medycznej.

Zestawienie wartości średnich rocznych efektywnych równoważników dawek otrzymywanych
przez mieszkańców Polski z różnych źródeł promieniowania jonizującego przedstawiono na
Rysunkach 1 i 2.

Obowiązujące w Polsce przepisy przyjmują, że dawka graniczna dla osób zamieszkałych lub
przebywających w ogólnie dostępnym otoczeniu źródeł promieniowania jonizującego, w tym
również obiektu jądrowego, oraz narażonych wskutek skażeń promieniotwórczych środowiska,
wyrażona jako efektywny równoważnik dawki w ciągu 12 miesięcy wynosi 1 mSv. Dawka graniczna
nie obejmuje napromieniowania pochodzenia kosmicznego oraz z naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych zawartych w środowisku w jego naturalnym stanie lub występujących w
organizmach w warunkach fizjologicznych.

Badania prowadzone przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej pozwalają ocenić, że
wartość rocznego efektywnego równoważnika dawki powodowanej promieniowaniem radionukli-
dów pochodzenia sztucznego jaką otrzymał mieszkaniec Polski w 1996 r. wyniosła ok. 0,033 mSv.

Z porównania tej wartości z wartością dawki granicznej i z wartością średnią całkowitego rocznego
efektywnego równoważnika dawki wynika, że w 1996 r. efektywny równoważnik dawki powodowany
promieniowaniem radionuklidów pochodzenia sztucznego stanowił odpowiednio około 3,3% dawki
granicznej i około 1% średniego całkowitego rocznego efektywnego równoważnika dawki otrzy-
manej przez mieszkańca Polski.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1993 Report to the
General Assembly, with Scientific Annexes. SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION.



RADIATION ATLAS OF POLAND

Introduction

Natural and, since the beginning of the nuclear weapons tests, artificial radionuclides are widely

present in the environment of the Earth. Their concentration in soil, water, atmosphere, plants, food,

building materials and other products and materials varies considerably. Natural and artificial

radionuclides are the emitters of alpha and beta particles, gamma and X rays. Radiation affecting

man comes both from outside and from inside human body.

A dose which is absorbed by people from different types of sources and different kinds of radiation

over one-year period is expressed by the annual effective dose equivalent.

Natural radioactivity

Ionising radiation of natural origin consists of cosmic radiation and radiation of radionuclides present

in the environment of the Earth. These radionuclides can be divided into two groups.

The first group is constituted by radionuclides created during nuclear reactions between particles of

cosmic radiation and nuclei of some elements present in the atmosphere.

Radionuclides belonging to the second group were created during forming process of the solar

system. They are characterized by long half-life comparable to the age of the Earth (5-109 years).

This group contains also daughter isotopes of the long-living parent radionuclides of three natural

radioactive series: thorium, uranium-radium and uranium-actinium.

The amount of the dose absorbed by humans from the natural radiation sources depends upon

radionuclides of thorium and uranium-radium series and 40K isotope which is the component of

naturally occurring potassium mixture.

Among radionuclides of the uranium-radium and thorium series occur two radioactive gases: radon

( Rn) and thoron ( Rn), respectively. These gases produce successive radionuclides of the

series during their decay. Radon and thoron diffuse from the soil and building materials to the

atmosphere. They and their short-lived daughters, creating radioactive aerosols, penetrate lungs

and contribute most significantly to the dose absorbed by humans from the natural sources of

radiation. The main component of this dose is radon and its daughters (Figures 1, 2).

Artificial radioactivity

In consequence of the nuclear explosions carried out in the atmosphere and the accident at the

Chernobyl Nuclear Power Plant the environment of Poland has been contaminated by the radionu-

clides of artificial origin. Due to short half-life most of them have already decayed and practically are

not present in the environment of Poland. But the isotopes having half-life of many years (e.g. 137Cs)

still pollute the environment.
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Methods of investigations and data presentation

Maps presenting the distribution of gamma dose rate and 222Rn concentration in the atmosphere
were prepared using the results of measurements taken in 260 meteorological stations and posts
belonging to the Institute of Meteorology and Water Management located all over Poland (Figure 3).

Annual gamma dose was estimated making use of thermoluminescent detectors - set of three
detectors were placed 1 m over the ground level at each measuring point.

pop

Average annual concentration of Rn was determined with the method of track detectors mounted
in the diffusion chambers at the same height.
Maps presenting the distribution of 137Cs and natural radionuclides concentration in the surface
layer of the soil were prepared basing upon the measurements of soil samples taken at the same
places. Each sample of 10 cm surface layer soil was taken by a knife-edge pipe in six places lying
on the circumference of the circle having the radius of 2 m and in the centre of the circle. The
measurements of gamma radiation were carried out in a laboratory by means of the spectrometers
equipped with HPGe detectors placed in low-background shielding houses. Measurement time of
each sample was 70000 seconds.
222Rn concentration in dwellings, like outdoors, was measured by track detectors. 222Rn concen-
tration in buildings depends upon the ground on which these houses are built, natural radionuclide
content in building materials and local meteorological conditions. In such case the extrapolation of
measurement results for individual dwellings to the vicinity can lead to erroneous estimates.
Therefore it was assumed that the presentation of the measurement results in the form of map
showing average Rn concentration in dwellings for particular voivodships will be better.

Average Cs concentration in ground-level layer of the atmosphere was determined by taking
aerosol samples using the stations working in continuous regime with the nominal flow efficiency of
500 m3/h and further measurements of the collected samples by means of the spectrometers
equipped with HPGe detectors. 137Cs concentration in 10 station localities are presented on the
map in the form of bars.

Radiological maps of Poland were prepared using „Sinus" system which extrapolates measurement
results from 260 sites to the whole area of Poland and circle diagram system which allows to present
results in particular measurement sites and voivodship averages.
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Radiological state of the environment in Poland

Distribution of the average annual dose rate from natural and artificial radionuclides in Poland is

shown on the map in Figure 4. Values measured vary from 18.8 to 86.0 nGy/h. Average annual

dose rate for Poland is 47.4 nGy/h.

Average annual Rn concentration in the air for particular voivodships is presented on the map in

Figure 5. It covers the range from 4.5 to 8.9 Bq/m3. The concentration depends upon the

measurement site and varies from 1.0 to 11.9 Bq/m3, and average value for Poland is 6.5 Bq/m3.
pop

Average Rn concentration in dwellings for particular voivodships are shown in Figure 6. They

were determined basing upon 3302 measurements performed in Poland. These values cover the

range from 12.7 to 99.0 Bq/m3 depending upon voivodship. Average value for Poland is 49.1 Bq/m3.

Highest Rn concentration measured in a dwelling amounted to 1300 Bq/m . According to the

regulation of President of the National Atomic Energy Agency* limiting indoor Rn concentration

the measurements of these concentrations in connection with local geological conditions are

continued by the Polish Geological Institute and the CLRP.

Maps in Figures 7, 8 and 9 present the concentration of 226Ra, 210Pb (radionuclides of uranium-ra-

dium series) and 228Ac (thorium series) in the surface layer of soil. Assuming radioactive equilibrium

in the environment between these radionuclides and their parents it can be settled that U in soil

is the same as Ra and Th is the same as Ac. The concentration of Ra in soil varies from

4.2 to 124 Bq/kg, 210Pb concentration from 7.9 to 91.2 Bq/kg and 228Ac concentration from 3.7 to

86 Bq/kg. Average concentration of 226Ra, 210Pb and 228Ac in soil in Poland is 25.2, 24,7 and

20.7 Bq/kg respectively.

Distribution of 40K concentration in soil in Poland is presented on the map in Figure 10. The

concentration ranges from 123 to 1020 Bq/kg, and the average value is 410 Bq/kg.

According to the UNSCEAR Report (1982)** the world average concentrations of 226Ra, 228Ac and
40K in soil are 26, 26 and 370 Bq/kg respectively.

137Cs concentration in 10 cm surface layer of soil in 1996 is presented on the map in Figure 11. The

measured values of Cs concentration ranged from 0.31 to 37.6 kBq/m , the average is 3.65 kBq/m .
1 fK7 P

For comparison, in 1990 the average concentration of Cs in soil was 4.72 kBq/m . The observed

decrease in 137Cs concentration in soil is due to the radioactive decay of this radionuclide and the

migration processes occurring in the environment. Annual averages of Cs concentration in 1997

in the ground-level layer of the atmosphere in 10 measurement sites is presented in Figure 12. The

concentrations cover the range from 0.9 to 2.2 uBq/m3, the average value is 1.6 uBq/m3.
Regulation of NAEA President of July 7, 1995, §1, p 2.
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1982
Report to the General Assembly, with Annexes, SOURCES AND BIOLOGICAL EFFECTS.
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Annual effective dose equivalent

The average annual effective dose equivalent in 1996, calculated according to the recommendation
given by UNSCEAR 1993*, amounted to 2.9 mSv for the statistical inhabitant of Poland. This value
is contributed by radiation of natural and artificial radionuclides present in the environment and
radiation of radionuclides which penetrated from the environment into various types of products and
materials such as building materials, food and so on.

The most considerable contribution to this value, about 76%, comes from the radiation of the natural
radionuclides. Substantial contribution to the annual effective dose equivalent is also given by
ionising radiation used in medical diagnostics.

The average annual effective dose equivalents for inhabitants of Poland from various sources of
radiation is shown in Figures 1 and 2.

According to the national regulations the limit dose for people living or staying in the vicinity of ionising
radiation sources, including nuclear installations, and for people exposed to the radiation resulting
from the radioactive contamination of the environment within the period of 12 months, expressed
as the effective dose equivalent is 1mSv. The limit dose does not include irradiation from cosmic
rays and from natural radioactive elements present in the environment or in human organism in
physiological conditions.

The investigations carried out by the Central Laboratory for Radiological Protection allow to estimate
the value of the annual effective dose equivalent caused by radiation of radionuclides of artificial
origin for the inhabitant of Poland in 1996 to be 0.033 mSv.

Comparing this value to the annual limit dose and the average annual effective dose equivalent
shows that in 1996 the effective dose equivalent reached 3.3% of the limit dose and 1% of the
average annual effective dose equivalent to which the inhabitant of Poland was exposed.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1993 Report to
the General Assembly, with Scientific Annexes, SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION.
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LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH I POBORU PRÓBEK GLEBY

LOCALIZATION OF MEASUREMENT AND SAMPLING POINTS

• . . . • , # • .
. * • * •

i • *
K

Fig. 3.



MOC DAWKI PROMIENIOWANIA GAMMA

GAMMA DOSE RATE

if- " ^ .

k - Ji [ ;
\ \ 1

1 t

11 Ł"

nGy • h"

max. 86

<30
30-50
50-70
>70 Fig. 4



STĘŻENIE 222r W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
222Rn CONCENTRATION IN AIR OUTDOORS
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Fig. 5



222iSTĘZENIE^Rn W POWIETRZU W BUDYNKACH

Rn CONCENTRATION IN AIR INDOORS222
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STĘŻENIE 226r W GLEBIE
226Ra CONCENTRATION IN SOIL
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228S T Ę Ż E N I E ^ °Ac W G L E B I E
228'Ac C O N C E N T R A T I O N IN S O I L
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Objaśnienia

Aktywność liczba samoistnych przemian jądrowych dokonujących się w danej ilości
radionuklidu w jednostce czasu. Jednostką aktywności jest bekerel, Bq.
1 Bq = jedna przemiana w ciągu sekundy.

Dawka - termin ogólny, oznaczający dawkę pochłoniętą, mogący również
oznaczać np. równoważnik dawki lub efektywny równoważnik dawki.

Dawka pochłonięta ilość energii promieniowania jonizującego przekazana jednostce masy
napromienianej materii. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej, Gy.

Efektywny
równoważnik dawki
(dawka efektywna)

dawka obrazująca całkowite narażenie organizmu przy równomiernym,
jak i nierównomiernym napromienieniu narządów lub tkanek. Jednostką
efektywnego równoważnika dawki jest siwert, Sv.

Moc dawki - dawka przypadająca na jednostkę czasu.

Nuklid - atom określony liczbą masową i atomową.

Okres
połowicznego
zaniku

- czas, po którym aktywność radionuklidu zmniejsza się do połowy.

Promieniowanie
gamma

promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od około 10" do
10~8 cm powstające w wyniku przejść kwantowych między poziomami
energetycznymi jąder atomowych.

Promieniowanie
jonizujące

promieniowanie (elektromagnetyczne lub korpuskularne) powodujące
jonizację materii.
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Promieniowanie
kosmiczne

promieniowanie jonizujące składające się z cząstek pierwotnych
pochodzenia pozaziemskiego charakteryzujących się wysoką energią
i cząstek wtórnych wytworzonych w wyniku wzajemnego oddziaływania
cząstek pierwotnych z atmosferą.

Radioaktywność samorzutne przekształcanie się radionuklidów w połączeniu z emisją
promieniowania jądrowego.

Radionuklid - nuklid o własnościach promieniotwórczych.

Równowaga
promieniotwórcza

stan, który występuje gdy stosunek pomiędzy aktywnościami członów
szeregu promieniotwórczego pozostaje stały i w którym to szeregu okres
połowicznego zaniku pierwiastka macierzystego jest dłuższy niż
pozostałych członów.

Równoważnik dawki - iloczyn dawki pochłoniętej i współczynnika jakości promieniowania.
Współczynnik jakości promieniowania uwzględnia zależność prawdopo-
dobieństwa wystąpienia skutków biologicznych od rodzaju i energii
promieniowania.
Jednostką równoważnika dawki jest siwert, Sv.
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Glossary

Activity

Dose

Absorbed dose

Effective dose
equivalent
(effective dose)

Dose rate

Nuclide

Half-life

Gamma ray

Ionising radiation

Cosmic rays

Radioactivity

Radionuciide

Radioactive
equilibrium

Dose equivalent

- attribute of an amount of a radionuciide. Describes the rate at which
transformation occurs in it. Unit becquerel, symbol Bq = 1 transformation
per second.

- general term for a quantity of radiation. Also used for dose equivalent and
effective dose equivalent.

- quantity of energy imparted by ionising radiation to unit mass of irradiated
matter. Unit gray, symbol Gy.

- dose corresponding to the total exposure of an organism in the condition
of as well homogenious and as unhomogenious irradiation of organs and
tissues. Unit sieved, symbol Sv.

- dose per time unit.

- species of atom characterized by its mass number and atomic number.

- time in which amount of a radioactive nuclide decays to half its initial value.

- short wavelenght electromagnetic radiation of nuclear origin with a range
of wave lengths from about 10"11 to 10"8 cm, emitted from the nucleus.

- radiation (electromagnetic or corpuscular) that produces ionization in
matter.

- ionizing radiation consisting of high energy particles of extra-terrestrial
origin and the secondary particles generated by interaction of these
particles with atmosphere.

- property of radionuclides of spontaneously decaying with emitting ionising
radiation.

- nuclide that emits ionising radiation.

- state which prevails when the ratios between the activities of successive
members of the series remain constant, in a radioactive series for which
the radioactive half-life of the precursor is longer than that of any other
member of the series.

- quantity obtained by multiplying the absorbed dose by a weighting factor
for the different effectiveness of the various ionising radiations in causing
harm to tissue. Unit sievert, symbol Sv.
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