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Tabela 1. Zakresy obserwowanych aktywnoTabela 1. Zakresy obserwowanych aktywnośści naturalnych ci naturalnych 
radionuklidradionuklidóów w atmosferzew w atmosferze

Radionuklid Aktywność [mBq/m3]
210Pb 0,1 ÷ 3
210Po 0.01 ÷ 0.1
212Pb 2 ÷ 100
220Rn 400 ÷ 5000
222Rn 2000 ÷ 50000
226Ra 0,0005 ÷ 0,032
232Th 0,000035 ÷ 0,001
238U 0,000035 ÷0,018

W przypadku 232Th i 238U jako tzw. referencyjną aktywność w powietrzu przyjmuje 
się wartość 0.001 mBq/m3, co w przypadku uranu odpowiada stężeniu wagowemu ~ 

0.1 ng/m3.



Tabela 2. WaTabela 2. Ważżniejszeniejsze radionuklidyradionuklidy antropogeniczne w powietrzu.antropogeniczne w powietrzu.

Nuklid T½ (rozpad)
[lat]

Źródło
uwolnienia  atm. [Bq]

Aktywność w 
powietrzu [Bq/m3]

3H 12,3 (β-) testy 1,9·1020 (8 ÷ 24) ·10-3

14C 5720 (β-) testy 2·1017~ 10% 40·10-3

85Kr 10,76 (β-) przerób paliwa 3,25·1018 ~ 1

129I 15.7·106 (β-) przerób paliwa 1·1015 (28 ÷ 325)·10-3

239Pu 24 110 (α) testy-6,5·1015

240Pu 6563 (α) testy-4,35·1015 (10 ÷ 50)·10-9

241Pu 13,2 (β-) testy-6.5·1015 (0.2 ÷ 8)·10-3







Wind profile

Relationship between 
stability of the lower 
atmosphere and the resulting 
plume shapes (adapted from
Beychok, 1979).



Trójwymiarowy obraz opadu Trójwymiarowy obraz opadu 
w okolicy elektrociepłowni w okolicy elektrociepłowni 
ECEC--3 w 1997 roku3 w 1997 roku



20-moc dawki [nGyh]

Wyniki modelowania opadu stałego przy zastosowaniu programu Wyniki modelowania opadu stałego przy zastosowaniu programu 
OPOAD 1.0 wokół trzech zakładów Zespołu Elektrociepłowni oraz OPOAD 1.0 wokół trzech zakładów Zespołu Elektrociepłowni oraz 
zmierzone wartości mocy dawki ziemskiego promieniowania zmierzone wartości mocy dawki ziemskiego promieniowania γγ



Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (g/mŚrednioroczne stężenie pyłu zawieszonego (g/m33) ) 
w Łodzi obliczone przy użyciu programu DIPCOTw Łodzi obliczone przy użyciu programu DIPCOT



Migracja cząstek pyłu



Czas życia aerozoli w ŁodziCzas życia aerozoli w Łodzi





1,135 1,140 1,145 1,150 1,155 1,160 1,165 1,170 1,175 1,180 1,185

2,10

2,12

2,14

2,16

2,18

2,20

2,22

2,24

2,26

2,28

2,30

2,32

2,34

Leaded 
gasoline

Fly ash

Soil

6 5
6 5

6
5

3

2
7
8 7

8

4

4

   7
8

4

9
1
9

1

11
 10

        11
10

3  
12    2  12
        2 1

12

9

11

          3

 10

 Czernika Street
 Legionów Street
 Rudzka Street
 Fly ash
 Leaded gasoline
 Soil

20
8 Pb

/20
6 Pb

208Pb/207Pb

Lead isotope ratios of aerosol samplesLead isotope ratios of aerosol samples in            in            
LodzLodz city.city.



RRpp = = RRss uuss + + RRgg uugg

uuss + + uugg = 1= 1

where: where: RRpp, , RRss and and RRgg denote lead isotopic ratio in denote lead isotopic ratio in 
aerosol,aerosol, unpolluted soil and leaded gasoline, unpolluted soil and leaded gasoline, 
respectively, respectively, 

whereas: whereas: uuss andand uug g contribution of the soil contribution of the soil 

resuspension   resuspension   and gasoline combustionand gasoline combustion,,
respectivelyrespectively



Dependence of  the dust concentrationDependence of  the dust concentration onon gasoline gasoline 
contributioncontribution toto the Pb budget in the airthe Pb budget in the air
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Wnioski
w Obecne w naszym środowisku radionuklidy naturalne i antropogeniczne są 

szeroko wykorzystywane w badaniach naukowych  w takich dziedzinach jak: 
ekologia czy ochrona radiologiczna.

w Metody radiometryczne w zasadzie zapewniają dokładne monitorowanie 
najważniejszych radionuklidów zawiązanych z uwolnieniami w szeroko 
rozumianej energetyce jądrowej. Wadą tych metod jest pracochłonne i kosztowne 
zagęszczanie oraz separacja radionuklidów, a także długi czas pomiaru 
aktywności.

w Postęp w dziedzinie spektrometrii masowej (akceleratorowej-AMS oraz z plazmą 
indukcyjnie sprzężoną ICP MS) pozwala na dokładny pomiar w próbkach 
środowiskowych również radionuklidów o okresach połowicznego zaniku T1/2 ~ 
100 lat (w tym: 90Sr i 226Ra).

w W ramach organizowanej sieci naukowej należy więc uwzględnić instalację w 
Polsce urządzenia AMS wyłącznie do pomiarów środowiskowych oraz 
wyposażenie kilku czołowych placówek naukowych w przyrządy typu ICP SF 
MS. 


