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Kontrola poziomu skażeń promieniotwórczych jest prowadzona w Polsce w sposób
zorganizowany od początku lat 60-tych. Uchwałą Rady Ministrów powołana została w roku
1961 Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP), a Uchwała nr 265/64 Rady
Ministrów z dnia 29 sierpnia 1964 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby
pomiarów skażeń promieniotwórczych nadała jej trwałe formy organizacyjne.

Zadaniem SPSP jest wykrywanie skażeń promieniotwórczych, dokonywanie ich pomiarów
oraz opracowywanie danych pomiarowych i wniosków dla właściwych organów
państwowych. Działanie służby nadzorowane jest przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki.

Służbę pomiarów tworzą placówki pomiarowe i Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń
Promieniotwórczych (COPSP). Placówki pomiarowe zorganizowane są w laboratoriach i
pracowniach kontrolnych należących do różnych instytucji. Obecnie działają one w ramach:
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
Zakładów Higieny Weterynaryjnej, Stacji Chemiczno-Rolniczych, Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji. Placówki pomiarowe funkcjonalnie podlegają swoim
macierzystym instytucjom, natomiast ich działanie merytoryczne jest koordynowane i
nadzorowane przez Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych. Funkcję
COPSP pełni Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, stanowiące jednocześnie bazę
naukowo-badawczą SPSP.

Do zadań placówek pomiarowych należy wykrywanie i pomiar skażeń przede wszystkim
sztucznymi izotopami promieniotwórczymi, pochodzącymi z opadu promieniotwórczego
bądź też pojawiającymi się w środowisku w wyniku innej działalności człowieka. Pomiarami
objęte są powietrze, opad całkowity, opady atmosferyczne, wody powierzchniowe, woda
wodociągowa, ścieki, gleba, rośliny, artykuły rolno-spożywcze i produkty żywnościowe. Na
terenie każdego województwa wytypowane są punkty lub rejony poboru próbek. W
zależności od aktualnej sytuacji radiologicznej i od tego jaki materiał stanowi próbkę,
częstotliwość badań jest różna. Na przykład w sytuacji normalnej zboża bada się raz na rok,
mięso- raz na kwartał, rośliny zielone w okresie wegetacji. W razie potrzeby częstotliwość
poboru próbek i sieć punktów poboru może być odpowiednio zwiększona.

Na rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie placówek pomiarowych SPSP na terenie kraju, a
w tabeli 1 zakres kontroli prowadzonej przez poszczególne grupy placówek.

Tabela 1. Zakres kontroli skażeń promieniotwórczych prowadzonych przez grupy
placówek SPSP.

Instytucja
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Stacje Chemiczno- Rolnicze
Zakład Higieny Weterynaryjnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji

Liczba placówek SPSP
9

49

14
19
10

Zakres kontroli
aerozole powietrza, opad całkowity,
opady atmosferyczne
opad całkowity. mleko, produkty
żywnościowe
produkty rolne, zboża, warzywa, owoce
mięso, pasza, trawa
woda powierzchniowa, woda
wodociągowa, ścieki ..

Wszystkie placówki mierzą moc dawki promieniowania gamma
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Rys. 1. Placówki Pomiarowe Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych.

COPSP, z ramienia Państwowej Agencji Atomistyki, nadzoruje i koordynuje całokształt
prac związanych z wykrywaniem i pomiarami skażeń na terenie kraju i prowadzi w tym
zakresie prace doświadczalne i badawcze. Do zadań COPSP należy opracowywanie programu
pomiarów wykonywanych przez placówki oraz zasad realizacji tych programów,
opracowywanie jednolitych metod pomiarowych, ustalanie wyposażenia placówek w
niezbędny sprzęt i aparaturę pomiarową, organizowanie szkolenia i konsultacji naukowych
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dla personelu, opracowywanie danych otrzymanych z placówek i sporządzenie okresowych
raportów o stanie zagrożenia na terenie kraju.

Standardowe wyposażenie placówek stanowią zestawy pomiarowe SAPOS-90 z sondami
scyntylacyjnymi (z detektorem plastikowym do pomiarów beta i z detektorem Nal (TL) do
pomiarów gamma) oraz sondą z licznikami G-M do pomiarów mocy dawki promieniowania
gamma.

W placówkach pomiarowych SPSP stosowane są jednolite metody poboru próbek i
pomiarów aktywności. COPSP przeprowadza coroczne interkalibracje sprawdzające pracę
laboratoryjną placówek i działanie aparatury pomiarowej.

W szerokiej sieci placówek SPSP mogą być prowadzone proste pomiary globalnej
aktywności beta próbek komponentów środowiska i żywności. Pomiary te nie dają
dostatecznych danych do oceny zagrożenia radiologicznego, pozwalają jednak śledzić zmiany
poziomu skażeń i wykrywać ich gwałtowny wzrost.

Globalna aktywność beta mierzona jest w cienkiej warstwie popiołu po spopieleniu próbki
(lub w sytuacjach awaryjnych w grubej warstwie bez spopielania) licznikiem scyntylacyjnym
z cienkim scyntylatorem plastikowym.

Część placówek pomiarowych wykonuje metodami radiochemicznymi lub spektrometrią
gamma oznaczenia stężeń istotnych dla oceny zagrożenia izotopów promieniotwórczych w
badanych próbkach. Próbki z pozostałych placówek przekazywane są do COPSP, gdzie
przeprowadza się takie oznaczenia w próbkach zbiorczych.

Do oznaczania aktywności cezu metodą radiochemiczną wykorzystuje się selektywną
sorpcję cezu z roztworu analizowanej próbki w kwasie azotowym na powierzchni złoża AMP
(fosforomolibdenianu amonu). Aktywność strontu 90 oznacza się poprzez pomiar aktywności
itru 90. Z roztworu analizowanej próbki oddziela się stront, po ustaleniu równowagi
stront 90 - itr 90 wydziela się itr 90. Pomiary aktywności złoża AMP i preparatu itru 90
przeprowadza się licznikiem scyntylacyjnym, jak globalną aktywność beta. W sytuacji
awaryjnej może być stosowana metoda radiochemiczna do oznaczania aktywności izotopów
jodu.

Ponad 40 placówek wyposażonych jest w wielokanałowe spektrometry gamma
scyntylacyjne, kilka w spektrometry z detektorem germanowym. Przy wysokich poziomach
skażeń placówki mogą wykorzystywać standardową aparaturę pomiarową SAPOS- 90 jako
prosty trzykanałowy spektrometr scyntylacyjny do szybkich pomiarów aktywności Cs-137,
Cs-134 iI-131.

Dodatkowych istotnych danych do oceny sytuacji radiologicznej dostarczają
specjalistyczne programy pomiarowe: pomiary zanieczyszczeń powietrza przyziemnego z
wykorzystaniem stacji ASS-500, pomiary środowiskowe tła promieniowania gamma i skażeń
promieniotwórczych gleby, badania pionowych rozkładów skażeń promieniotwórczych
atmosfery, pomiary skażeń wód powierzchniowych rzek i jezior.

Placówki pomiarowe w 9 stacjach meteorologicznych pełnią rolę placówek alarmowych,
ostrzegających o nadzwyczajnym wzroście poziomu promieniowania na terytorium kraju.
Prowadzą ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma oraz pomiary globalnej
aktywności beta w dobowych próbkach aerozoli powietrza i opadu całkowitego. Placówki
alarmowe razem ze stacjami ciągłego monitoringu (11 stacji), mierzącymi moc dawki
promieniowania gamma i analizującymi widmo promieniowania gamma otoczenia oraz
stacjami ASS-500 (10 stacji), pozwalającymi na pobieranie na filtr dużych próbek aerozoli
powietrza z umieszczoną nad filtrem sondą scyntylacyjną sygnalizującą pojawienie się na
filtrze sztucznych izotopów promieniotwórczych, tworzą system ostrzegania. Z systemem
ostrzegania współdziałają również wojskowe placówki pomiarowe (10 placówek),
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prowadzące ciągłe pomiary mocy dawki. Rysunek 2 przedstawia sieć placówek systemu
ostrzegania.

Kraków ) • Rzeszów

Sanok®
Zakooane _ ^ _ Lesko

©
Ł
m

Placówki meteorologiczne SPSP

Stacje ASS-500

Stacje ciągłego monitaringu

Placówki w ojskowe

Rys. 2. Sieć placówek wczesnego wyrywania.

Wyniki pomiarów z placówek meteorologicznych przekazywane są meteorologiczną siecią
wymiany danych METPAK do zbiornicy danych w IMGW w Warszawie, a stąd do COPSP.
W warunkach normalnych wyniki pomiarów przekazywane są raz na dobę, a w sytuacjach
awaryjnych zaraz po uzyskaniu wyników pomiarów. Wyniki pomiarów prowadzonych przez
sieć stacji ASS-500 i sieć stacji ciągłego monitoringu przekazywane są do CLOR
bezpośrednio ze stacji.
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