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Abstract
EXPOSURE TO THE IONIZING RADIATION IN POLAND IN 2001

The population of Poland is at present subject to ionizing radiation from natural
and artificial sources at levels not much different from those in other European countries.
Natural sources of radiation, such as cosmic rays, terrestial radiation, radon gas in homes
and other natural radionuclides entering human body with air, water and food contributed
ca. 2.5 mSv to the total annual radiation dose of 3.36 mSv received in 2001 by average
inhabitant of our country. The irradiation from artificial sources, such as X-ray machines,
cyclotrons and radionuclides used in medical diagnostics and in industry and science, the
fallout from nuclear explosions and from the Chernobyl accident, now contribute 0.87
mSv, or about 26% to the total radiation dose; most of the man-made dose is from medical
irradiation which contributes 0.85 mSv, or ca. 25% to the total dose. The Chernobyl fall-
out is now responsible for only 0.012 mSv per year, or 0.4% of the total radiation dose
received currently by the Polish population.

1. WSTĘP

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) od kilku-
nastu lat prowadzi ocenę narażenia populacji Polski na promieniowanie
jonizujące pochodzące od źródeł naturalnych i pochodzenia sztucznego.
Wielkość dawki, jaką ludzie w ciągu roku otrzymują od wszelkich źródeł i
rodzajów promieniowania jonizującego, określa całkowita roczna dawka
efektywna. Na wielkość tę składa się promieniowanie radionuklidów natu-
ralnych i pochodzenia sztucznego obecnych w środowisku oraz promie-
niowanie radionuklidów, które ze środowiska przedostały się do wszelkie-
go rodzaju materiałów i produktów, takich jak np. materiały budowlane
czy produkty żywnościowe, a także promieniowanie generowane przez
różnego rodzaju urządzenia stosowane w diagnostyce medycznej, przemy-
śle, badaniach naukowych itp. Największy udział w tej wartości, ok. 75%,
ma promieniowanie radionuklidów naturalnych. Znaczny udział w rocznej
dawce efektywnej ma także promieniowanie jonizujące stosowane w dia-
gnostyce medycznej. Średnia roczna dawka efektywna dla statystycznego
mieszkańca Polski, obliczona zgodnie z zaleceniami UNSCEAR 2000 [1],
w roku 2001 wyniosła 3,36 mSv.
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2. DAWKA EFEKTYWNA OD ŹRÓDEŁ NATURALNYCH

Głównym składnikiem decydującym o wielkości dawki efektywnej
jest " Rn (radon) i jego produkty rozpadu, które wraz z wdychanym po-
wietrzem przedostają się do płuc. Szczególne znaczenie ma radon wystę-
pujący w powietrzu naszych mieszkań. Średnie stężenie 222Rn w budyn-
kach w Polsce, które posłużyło do obliczenia dawki efektywnej
otrzymywanej z tego źródła narażenia wyniosło 49,1 Bq/m3. Określono je
na podstawie 3302 pomiarów, wykonanych głównie metodą całkujących
detektorów śladowych, przez CLOR, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
i Akademię Medyczną w Białymstoku na terenie całego kraju. Łączna
dawka efektywna pochodząca od 222Rn obecnego w powietrzu mieszkań i
na zewnątrz budynków oraz zawartego we krwi i wchłoniętego na drodze
inhalacji z ujęć wodnych w 2001 roku wyniosła 1,361 mSv.

Analogiczna dawka od 220Rn (toronu), wynosząca 0,101 mSv, została
przyjęta na podstawie danych literaturowych [1].

Składowa dawki efektywnej spowodowana zewnętrznym promienio-
waniem gamma pochodzi od radionuklidów zawartych w skorupie ziemskiej
oraz materiałach budowlanych. Dawka od promieniowania gamma otrzy-
mywana w budynkach została określona na podstawie pomiarów przepro-
wadzonych w różnych typach budynków w ok. 500 mieszkaniach. Jej war-
tość oceniono na 0,41 mSv. Dawka otrzymywana na zewnątrz budynków
została obliczona na podstawie pomiarów wykonanych w 2001 roku w 256
punktach na terenie Polski, rozmieszczonych w stacjach i na posterunkach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pomiary wykonano metodą
całkujących dawkomierzy termoluminescencyjnych. Dawka ta wyniosła
0,052 mSv. Przy obliczeniach dawek otrzymywanych w budynkach zarów-
no od promieniowania gamma, jak też od radonu przyjęto tzw. współczyn-
nik czasu przebywania równy 0,8 [1].

Dawki wynikające z wchłonięć wewnętrznych naturalnych radionu-
klidów (z pożywienia, wody pitnej i powietrza) zostały obliczone na pod-
stawie badań własnych oraz danych literaturowych. Z danych literaturowych
[1] przyjęto wartość średniej rocznej dawki od obecnego w ciele człowieka
40K. Dawka ta, wynosząca około 170 (iSv, jest praktycznie niezależna od
wchłonięcia tego radionuklidu i determinowana metabolizmem. Wynikająca
z wchłonięć na drodze pokarmowej dawka pochodząca od 226Ra, 210Pb, 2l°Po
oraz U+Th wyniosła 90 |iSv. Dawka spowodowana wchłonięciami na dro-
dze oddechowej radionuklidów, takich jak 210Pb, 226Ra, 228Ra, 7Be oraz 40K
obecnych w przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego została osza-
cowana na 104 u.Sv. Obliczeń dokonano na podstawie tygodniowych pomia-
rów stężeń tych radionuklidów w powietrzu prowadzonych w 2001 roku
w sieci 10 stacji poboru próbek aerozoli, rozmieszczonych na terenie Polski.
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Łącznie dawkę od wchłonięć wewnętrznych naturalnych radionuklidów w
roku 2001 określono jako równą 0,271 mSv.

Dawki od promieniowania kosmicznego wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków określono na podstawie danych literaturowych [1] uwzględniając
dawkę od promieniowania kosmicznego fotonowego oraz składową neutro-
nową. W przypadku dawki otrzymywanej wewnątrz budynków uwzględnio-
no osłonność ścian.

3. DAWKA EFEKTYWNA OD ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
SZTUCZNEGO

Główną składową dawki od źródeł promieniowania jonizującego
wytworzonych przez człowieka jest dawka wynikająca z diagnostyki me-
dycznej. Informacje na ten temat pozyskano z Instytutu Medycyny Pracy
(IMP) w Łodzi. Na dawkę tę wynoszącą 0,85 mSv składa się dawka od
promieniowania rentgenowskiego (0,80 mSv) oraz dawka otrzymywana w
badaniach in vivo (0,05 mSv). Przy ocenie dawki związanej z badaniami
rentgenowskimi analizowano częstość poszczególnych rodzajów badań,
które są powodem narażenia ludności. Stwierdzono, że w Polsce najwięk-
szy wkład do tej dawki mają badania konwencjonalne klatki piersiowej i
zdjęcia kręgosłupa.

W następstwie awarii elektrowni jądrowej w Czaraobylu środowisko
Polski zostało zanieczyszczone wieloma radionuklidami pochodzenia
sztucznego, z których większość, z uwagi na krótki okres ich połowiczne-
go zaniku, prawie całkowicie się rozpadła i nie występuje już praktycznie
w środowisku naszego kraju. Obecnie jedynie L Cs wnosi wkład do dawki
efektywnej otrzymywanej przez mieszkańca Polski, przy czym dawka
spowodowana promieniowaniem zewnętrznym od tego radionuklidu, znaj-
dującego się w środowisku (głównie w glebie), jest praktycznie do pomi-
nięcia. Natomiast dawka spowodowana spożywaniem żywności skażonej
poczarnobylskim 137Cs w roku 2001 roku wyniosła 12 uSv. Dawka została
oszacowana na podstawie badań prowadzonych przez CLOR oraz sieć sta-
cji Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (SPSP).

Do źródeł pochodzenia sztucznego tzw. „innych" autorzy zaliczyli:
opad z wybuchów jądrowych, narażenie zawodowe, przedmioty po-
wszechnego użytku, loty samolotowe itp.

W przypadku opadu pochodzącego z próbnych wybuchów jądro-
wych, których nasilenie miało miejsce w latach sześćdziesiątych, narażenie
spowodowane promieniowaniem zewnętrznym obecnie praktycznie nie
występuje, natomiast narażenie spowodowane wchłonięciem radionukli-
dów pochodzących z tego opadu przyjmuje się równe 0,003 mSv.
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Tabela. Wartości średnich rocznych dawek efektywnych otrzymanych przez mieszkańców
Polski z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania w 2001 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE

O G Ó Ł E M
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA W ŚRODOWISKU

POCHODZENIA NATURALNEGO
RAZEM
Promieniowanie na zewnątrz budynków (q^O.2)1"
- promieniowanie kosmiczne
- ziemskie promieniowanie gamma od radionukiidów naturalnych
- promieniowanie Ra i jego krótkożyciowych pochodnych
- promieniowanie ~ 'Ra (toron)
Promieniowanie wewnątrz budynków (q=0.8)
- promieniowanie kosmiczne

ŚREDNIE
DAWKI

[mSv/osobeJ
1986a l

3,68
2001

3,36

NARAŻENIE
POPULACJI

[%]
1986 J"

100,0
2001

100,0

2,74 2,49 74,5 74,0

0,07
0,04
0,06
0,02

0,07
0,052
0,064
0,009

1,9
1 . 1
1,6
0.5

2,1
1,5
1,9
0,3

0,22
- promieniowanie gamma i 0,38
- promieniowanie :2:Ra i jego pochodnych w powietrzu
- promieniowanie :"''Ra (toron)
Radionuklidy inkorporowane
- naturalne (wyłączając radon, loron)

POCHODZENIA SZTUCZNEGO
RAZEM.
Promieniowanie na zewnątrz budynków (q=0,2)
- opad promieniotwórczy z wybuchów jądrowych
- skażenia po awarii EJ w Czarnobylu
Radionuklidy inkorporowane
- opad promieniotwórczy z wybuchów jądrowych

1,43
0,15

0,22
0,41

1,297
0,092

6,0
10,3
38,9

4,1

6.6
12,2
38,6

2,7

0.37 0.271 10,1 8.1

0,32 0,015 8,7 0,5

0,002
0,056

0,000
0,000

0,1
1,5

0,0
0,0

0,01 0,003 0,3 0.1
- skażenia po awarii EJ w Czarnobylu:

- skażenia powietrza
- skażenia żywności

0,045
0,207

0,000
0,012

1,2
5,6

0,0
0,4

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA
STOSOWANE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ i

RAZEM
Diagnostyka rentgenowska
Badania radioizotopowe in vivo

NARAŻENIE ZAWODOWE
RAZEM.
Promieniowanie zewnętrzne
Promieniowanie radonu i jego pochodnych w kopalniach:
- węgla kamiennego
- innych

INNE (przedmioty powszechnego użytku)
RAZEM

0,59
0,54
0,05

0,85
0,80
0,05

16,1
14,7

1,4

25,3
23,8

1,5

0,023
0,002

0,003
0,001

0,6
OJ

0,1
0,0

0,02
0,001

0,001
0,001

0,5
0,0

0,0
0,0

0,005 0,005 0,1 0,1
a) W okresie jednego roku od momentu awarii EJ w Czarnobylu.
bl Przy założeniu, że mieszkańcy Polski 80% czasu spędzają w budynkach.

Oceniając dawkę efektywną związaną z narażeniem zawodowym
brano pod uwagę narażenie zewnętrzne od promieniowania gamma górni-
ków w kopalniach, jak również pracowników różnych instytucji, w których
stosowane są źródła izotopowe oraz urządzenia emitujące promieniowanie
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X. Przy ocenie uwzględniono badania własne CLOR oraz Głównego In-
stytutu Górnictwa w Katowicach i IMP w Łodzi. Dawka ta dla statystycz-
nego Polaka wyniosła l uSv. Oceniano także narażenie wewnętrzne górni-
ków związane z obecnością radonu i jego produktów rozpadu w powietrzu
polskich kopalń. Dawka spowodowana tym źródłem narażenia wynosi ok.
5 uSv.

Zestawienie wartości średnich rocznych dawek efektywnych otrzy-
mywanych przez mieszkańców Polski z różnych źródeł promieniowania
jonizującego przedstawiono w tabeli oraz na rysunku.

radon
40,5%

toron promieniowanie
3,0% gamma - l 3,7%

awarie diagnostyka medycznaM*

promieniowanie
wewnętrzne
8,1%

promieniowanie
kosmiczne
8,7%

Rys. Procentowy udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w rocznej dawce
efektywnej otrzymanej przez mieszkańca Polski w 2001 roku (3,36 mSv).

4. PODSUMOWANIE

Średnia wartość całkowitej dawki efektywnej promieniowania joni-
zującego w roku 2001 wyniosła dla statystycznego mieszkańca Polski 3,36
mSv. Wartość ta nie różni się zbytnio od analogicznych wartości dawek
efektywnych uzyskanych w wyniku podobnych ocen prowadzonych w
innych krajach europejskich. Przykładowo dawka efektywna, którą otrzy-
mał w 2000 roku statystyczny mieszkaniec Wielkiej Brytanii została osza-
cowana na 2,6 mSv [2]. Różnica w wartościach ww. dawek wynika głów-
nie z mniejszej dawki od promieniowania jonizującego stosowanego w
diagnostyce medycznej w Wielkiej Brytanii, która wynosi ok. 0,37 mSv,
podczas gdy w Polsce 0,85 mSv.

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, wyra-
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żona jako dawka efektywna w ciągu 12 miesięcy wynosi l 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.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż oszacowana przez autorów dawka
efektywna spowodowana promieniowaniem radionuklidów naturalnych
wynosi ok. 2,5 mSv, a więc jest 2,5 razy większa od dopuszczalnej dawki
granicznej.

Warto również podkreślić, że wartość dawki efektywnej powodowa-
nej promieniowaniem radionuklidów pochodzenia sztucznego, którą staty-
styczny mieszkaniec Polski otrzymał w 2001 roku wyniosła ok. 0,023
mSv, w tym składowa od awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu -
0,012 mSv. Obie wartości w porównaniu z dawką graniczną, wynoszącą l
mSv, stanowią jedynie niewielką jej część, zaledwie tylko kilka procent jej
wartości.
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