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WSTÊP
Rozwa¿ania zwi¹zane ze stosowaniem Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego, substancji radioaktywnych, a tak¿e
przemys³em j¹drowym, zawsze wi¹¿¹ siê z tematem ich wp³ywu na œrodowisko naturalne oraz ludzi. Dla wielu,
promieniotwórczoœæ to wymys³ cz³owieka i czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e promieniowanie
wystêpowa³o i wystêpuje w œrodowisku naturalnym od pocz¹tku œwiata. Odkrycia koñca XIX wieku
zapocz¹tkowa³y now¹ erê w historii cz³owieka. XX wiek umo¿liwi³ stosowanie Ÿróde³ promieniowania
jonizuj¹cego na szerok¹ skalê, o której czêsto nie wiemy, kojarz¹c wszystko, co zwi¹zane z tym zagadnieniem z
elektrowniami j¹drowymi i zastosowaniem w medycynie. O ile akceptacja zastosowania w celu leczenia lub
diagnozy chorób jest oczywiœcie du¿a, tak zastosowania w przemyœle (tak¿e j¹drowym) wywo³uje uczucie
niepewnoœci a czêsto strachu. Ta sytuacja jest szczególnie widoczna w Polsce, która planuje wybudowaæ
elektrownie j¹drowe. Warto zatem przybli¿yæ nieco temat promieniowania jonizuj¹cego, zasad ochrony przed
wp³ywem na cz³owieka i œrodowisko naturalne a tak¿e aspekty prawne bêd¹ce podstaw¹ kontroli i
nadzorowania dzia³alnoœci zwi¹zanych z jego wykorzystaniem. Poniewa¿ ka¿da dzia³alnoœæ powoduje
powstanie materia³ów, które nie s¹ ponownie wykorzystane, opisane zostan¹ tak¿e odpady promieniotwórcze.

CZYM JEST PROMIENIOWANIE JONIZUJ¥CE?
Promieniowanie jonizuj¹ce to wysy³anie i przenoszenie energii, wywo³uj¹ce na swej drodze jonizacjê.
Zjawisko to polega na wyrwaniu elektronów z
atomów i powstaniu w ten sposób jonu dodatniego i
swobodnego elektronu.
O istnieniu promieniowania jonizuj¹cego wiemy
dopiero od stu lat, a dok³adnie - od 1895 roku, kiedy
to fizyk niemiecki, Wilhelm Konrad Roentgen odkry³
tajemnicze promieniowanie, które nazwa³ promieniowaniem X. Nie oznacza to jednak, ¿e promieniowanie jonizuj¹ce jest nowym elementem, który
cz³owiek wprowadzi³ do œrodowiska. Rok po sukcesie
Roentgena, fizyk francuski, Henri Becquerel dokona³
kolejnego odkrycia - zjawiska promieniotwórczoœci.
Okaza³o siê, ¿e w przyrodzie istniej¹ pierwiastki

(œciœlej - izotopy) promieniotwórcze (radioaktywne),
które s¹ nietrwa³e i wysy³aj¹ promieniowanie w
wyniku samorzutnego rozpadu j¹der atomowych,
a wiêc stanowi¹ naturalne Ÿród³o promieniowania
jonizuj¹cego. Nale¿¹ do nich np. uran, tor oraz
produkty ich rozpadu np. rad, odkryty w 1898 roku
przez Mariê Sk³odowsk¹-Curie i Piotra Curie. W 1913
roku, fizyk austriacki, Wiktor Franz Hess odkry³
jeszcze jedno Ÿród³o naturalne - promieniowanie
kosmiczne, które - jak nazwa wskazuje – dociera do
nas z kosmosu. Promieniowanie kosmiczne docieraj¹ce w pobli¿e Ziemi pochodzi czêœciowo ze S³oñca,
a czêœciowo ze Ÿróde³ znajduj¹cych siê poza uk³adem s³onecznym (promieniowanie galaktyczne). W
sk³ad tego promieniowania wchodz¹ g³ównie
protony, cz¹stki alfa, elektrony oraz j¹dra pierwiastków ciê¿kich od Be do Fe. Ziemia chroniona jest
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przed promieniowaniem kosmicznym przez pole
magnetyczne oraz przez atmosferê, tak¿e do
poziomu morza prawie ono nie dociera jednak
zderzenia cz¹stek promieniowania kosmicznego z
atomami górnych warstw atmosfery jest przyczyn¹
powstawania wysokoenergetycznych protonów,
neutronów oraz unosz¹cych wiêkszoœæ energii,
krótko ¿yj¹cych cz¹stek elementarnych: mionów,
mezonów ð i hiperonów. W wyniku reakcji j¹drowych
w atmosferze, pod wp³ywem promieniowania
kosmicznego, powstaj¹ równie¿ takie izotopy
promieniotwórcze jak np. wêgiel-14.
Promieniowanie jonizuj¹ce towarzyszy³o i towarzyszy cz³owiekowi zawsze i wszêdzie, ale cz³owiek
bardzo d³ugo o tym nie wiedzia³. Od lat trzydziestych
XX wieku izotopy promieniotwórcze (radionuklidy)
wytwarzane s¹ tak¿e w laboratoriach, w których
dotychczas wytworzono ich blisko 2000. Tego typu
izotopy nazywamy sztucznymi, w odró¿nieniu od
naturalnych, istniej¹cych w przyrodzie, których jest
kilkadziesi¹t. W XX wieku cz³owiek wprowadzi³
równie¿ do œrodowiska szereg sztucznych Ÿróde³
promieniowania jonizuj¹cego, jak chocia¿by aparaty
rentgenowskie, akceleratory, reaktory j¹drowe.
RODZAJE PROMIENIOWANIA
JONIZUJ¥CEGO I ICH W£ASNOŒCI
Odkrycie ró¿nych rodzajów promieniowania i
poznanie w³aœciwoœci umo¿liwi³o wykorzystanie ich
w wielu dziedzinach nauki, przemys³u i medycyny.
Zarówno to, jak i mo¿liwoœæ bezpiecznego stosowania wymaga opisu poszczególnych rodzajów
promieniowania jonizuj¹cego.
1.Promieniowanie á (alfa) – to strumieñ j¹der atomów helu - 4 (jonów helu) wysy³anych przez izotopy
promieniotwórcze. Promieniowanie to jest bardzo
silnie jonizuj¹ce bezpoœrednio, a wiêc groŸne przy
wch³oniêciach do organizmu. Jest przy tym s³abo
przenikliwe, czyli silnie poch³aniane przez materiê
np. poch³onie je ca³kowicie kartka papieru. Maksymalny zasiêg w powietrzu to ok. 10 cm.
2. Promieniowanie â (beta) – to strumieñ elektronów wytarzanych w aparatach rentgenowskich lub
akceleratorach ale promieniowanie â to tak¿e

strumieñ elektronów (â-) lub pozytonów (â+)
wysy³anych przez izotopy promieniotwórcze. Wywo³uje ono jonizacjê bezpoœrednio, jest przenikliwe a
maksymalny zasiêg w powietrzu to kilkanaœcie
metrów. Skutecznie poch³aniane jest przez materia³y
lekkie np. tworzywa sztuczne, aluminium.
3. Promieniowanie ã (gamma) – to fale elektromagnetyczne wysy³ane przez izotopy promieniotwórcze, promieniowanie X wytwarzane jest w aparatach rentgenowskich i akceleratorach. Oba
promieniowania jonizuj¹ poœrednio, s¹ bardzo
przenikliwe i skutecznie poch³aniane przez materia³y
ciê¿kie np. o³ów.
4. Neutrony (n) – ich strumieñ wytwarzanych jest w
reakcjach j¹drowych (g³ównie w reaktorach j¹drowych, równie¿ w akceleratorach). Jonizuj¹ poœrednio
i s¹ bardzo przenikliwe.
W³aœciwoœci promieniowania jonizuj¹cego umo¿liwi³y stosowanie w ochronie radiologicznej odpowiednich os³on (patrz Rys.1).
Wspomniana wczeœniej ochrona radiologiczna to
ca³okszta³t dzia³añ i przedsiêwziêæ prowadz¹cych do
zapobiegania nara¿eniu ludnoœci i œrodowiska na
promieniowanie jonizuj¹ce. W przypadku braku
mo¿liwoœci zapobie¿enia takiemu nara¿eniu wdra¿a
siê dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia szkodliwego wp³ywu promieniowania na zdrowie przysz³ych pokoleñ (a œciœlej, wyst¹pienia u nich skutków
genetycznych). Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
ochrona radiologiczna oparta jest na dwóch
g³ównych filarach:
?
licencjonowaniu i nadzorze dzia³alnoœci zwi¹zanej z
nara¿eniem na promieniowanie jonizuj¹ce oraz
?
ograniczeniu nara¿enia na to promieniowanie.
RODZAJE PROMIENIOWANIA
JONIZUJ¥CEGO I ICH W£ASNOŒCI
Istniej¹ce przepisy prawne ustalaj¹, w jakich mo¿na
stosowaæ Ÿród³a promieniowania jonizuj¹cego tak,
aby ludzie - zarówno ci pracuj¹cy z nimi, jak i przebywaj¹cy czy mieszkaj¹cy w pobli¿u byli jak najmniej
nara¿eni. Okreœlone s¹ równie¿ warunki, jakie musz¹
spe³niaæ osoby, które maj¹ podj¹æ pracê z promie-
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Rys. 1 W³asnoœci promieniowania jonizuj¹cego- przenikliwoœæ [opracowanie w³asne autora]

niowaniem oraz obowi¹zki pracodawcy. Istnieje
tak¿e system kontroli czy te warunki s¹ przestrzegane oraz system postêpowania w wypadku
jakiejkolwiek awarii.
Podstawowe wymagania dotycz¹ce ochrony
radiologicznej i bezpieczeñstwa j¹drowego, które
powinny byæ przestrzegane w warunkach nara¿enia
na promieniowanie jonizuj¹ce, reguluje w Polsce
ustawa „Prawo atomowe” oraz akty wykonawcze
w postaci Rozporz¹dzeñ Rady Ministrów. Poni¿ej
wymieniono przyk³adowe Rozporz¹dzenia RM
dotycz¹ce:
?
dawek granicznych promieniowania jonizuj¹cego,
?
warunków bezpiecznej pracy ze Ÿród³ami
promieniowania jonizuj¹cego,
?
rodzajów stanowisk maj¹cych istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeñstwa j¹drowego i ochrony
radiologicznej, szczegó³owych warunków i trybu
nadawania uprawnieñ dla osób, które mog¹ byæ
zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegó³owych warunków i trybu nadawania uprawnieñ

inspektora ochrony radiologicznej,
?
dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia³alnoœci
zwi¹zanej z nara¿eniem na dzia³anie promieniowania jonizuj¹cego albo przy zg³oszeniu wykonywania tej dzia³alnoœci,
?
przypadków, w których dzia³alnoœæ zwi¹zana z
nara¿eniem na promieniowanie jonizuj¹ce nie
podlega obowi¹zkowi uzyskania zezwolenia albo
zg³oszenia, oraz przypadków, w których mo¿e byæ
wykonywana na podstawie zg³oszenia,
?
odpadów promieniotwórczych,
?
wymagañ na sprzêt dozymetryczny,
?
wymagañ w zakresie rejestracji dawek indywidualnych,
?
wymagañ dla terenów kontrolowanych i nadzorowanych,
?
ochrony fizycznej materia³ów j¹drowych,
?
warunków przewozu i wywozu z polskiego obszaru
celnego oraz tranzytu przez polski obszar celny
materia³ów j¹drowych, Ÿróde³ promieniotwórczych
i urz¹dzeñ zawieraj¹cych takie Ÿród³a,
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OS£ONA

ODLEG£OŒÆ

CZAS PRZEBYWANIA
W POLU PROMIENIOWANIA

Rys. 2 Trzy zasady ochrony przed promieniowaniem jonizuj¹cym

?
planów postêpowania awaryjnego w przypadku
zdarzeñ radiacyjnych.

Wymagania dotycz¹ce ochrony radiologicznej w
pracowniach stosuj¹cych aparaty rentgenowskie w
celach medycznych okreœlone s¹ w Rozporz¹dzeniach Ministra Zdrowia.
Przy konstruowaniu ustawy 'Prawo atomowe' i aktów
wykonawczych do niej, uwzglêdniono postanowienia umów miêdzynarodowych wi¹¿¹cych Polskê i
aktów prawnych Unii Europejskiej.
OGRANICZENIE NARA¯ENIA OD
PROMIENIOWANIA JONIZUJ¥CEGO
1. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej [1]
Bezpieczeñstwo pracy ze Ÿród³ami promieniowania
jonizuj¹cego wymaga przestrzegania pewnych
zasad w celu ograniczenia nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce. Zasady te wynikaj¹ z w³aœciwoœci
poszczególnych rodzajów promieniowania jonizuj¹cego oraz z w³aœciwoœci substancji promieniotwórczych. Mo¿emy zatem mówiæ o zasadach
ochrony radiologicznej przy nara¿eniu zewnêtrznym
oraz wewnêtrznym. Inne bowiem zasady obowi¹zuj¹
przy nara¿eniu spowodowanym napromienieniem
wi¹zk¹ promieniowania jonizuj¹cego ze Ÿród³a
zewnêtrznego (nara¿enie zewnêtrzne), a inne w celu
unikniêcia lub zminimalizowania skutków wch³oniêcia substancji promieniotwórczej do organizmu
(nara¿enie wewnêtrzne).

Przy nara¿eniu zewnêtrznym mo¿emy wyró¿niæ trzy
g³ówne zasady ochrony radiologicznej zobrazowane
na Rys. 2.
1. Zachowanie odpowiedniej odleg³oœci od Ÿród³a
promieniowania. Jest to najprostsza metoda
ograniczenia dawek otrzymywanych przez
pracowników. Istniej¹ jednak sytuacje, kiedy
niemo¿liwe jest zastosowanie fizycznych barier
ograniczaj¹cych dystans od Ÿród³a, wówczas
pracownicy musz¹ pos³ugiwaæ siê takimi
urz¹dzeniami, które pozwalaj¹ pracowaæ na
odleg³oœæ. Istotne jest tu równie¿ wykszta³cenie
nawyków warunkuj¹cych bezpieczn¹ pracê ze
Ÿród³ami promieniowania jonizuj¹cego np. przenoszenie Ÿróde³ za pomoc¹ odpowiednich przyrz¹dów
np. manipulatorów.
2. Skracanie czasu przebywania w pobli¿u Ÿród³a.
Aby zachowaæ tê zasadê nale¿y odpowiednio
zorganizowaæ czas pracy ze Ÿród³ami, np.
wczeœniejsze przygotowanie siê i upewnienie, ¿e
posiadamy wszelkie niezbêdne narzêdzia i wyposa¿enie stanowiska pracy lub przetrenowanie
czynnoœci najpierw bez Ÿród³a tak, aby odpowiednio
przygotowaæ siê do szybkiej i sprawnej pracy.
3. Stosowanie odpowiednich os³on. Gdy dwie
pierwsze zasady nie s¹ mo¿liwe do zachowania
nale¿y stosowaæ odpowiednie os³ony. Gruboœæ i
rodzaj materia³u wykorzystanego na os³ony zale¿y
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od rodzaju, natê¿enia i energii promieniowania
jonizuj¹cego. W³aœciwy dobór os³on wymaga
znajomoœci mechanizmów oddzia³ywania promieniowania jonizuj¹cego z materi¹. Niew³aœciwe
os³ony nie tylko nie ograniczaj¹ dawek otrzymywanych przez pracowników, ale równie¿ mog¹ byæ
powodem zwiêkszenia nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce.
Przy nara¿eniu wewnêtrznym mo¿emy natomiast
wyró¿niæ nastêpuj¹ce zasady ochrony radiologicznej:
1. Kontrola eliminacja ska¿eñ promieniotwórczych.
W miejscach pracy z otwartymi Ÿród³ami
promieniotwórczymi bardzo wa¿nym elementem
bezpieczeñstwa jest ci¹g³y monitoring ska¿eñ
promieniotwórczych i substancji promieniotwórczych znajduj¹cych siê poza Ÿród³em. Ska¿enia
promieniotwórcze mog¹ powstaæ np. podczas pracy
w laboratorium, gdy zostanie rozsypana lub rozlana
substancja promieniotwórcza na powierzchni
roboczej, pod³odze czy odzie¿y roboczej. Ska¿enia
nie musz¹ byæ niebezpieczne, gdy zostan¹
zlokalizowane i okreœlone ich poziomy, ale musz¹
zostaæ natychmiast usuniête, je¿eli istnieje
mo¿liwoœæ szybkiego rozprzestrzenienia siê np. w
sytuacji, gdy do ska¿enia dosz³o w miejscu ogólnie
dostêpnym.
2. Stosowanie odzie¿y roboczej i œrodków ochrony
osobistej. Stosowanie siê do tej zasady zapobiega
wyst¹pieniu ska¿eñ zewnêtrznych, które z kolei
mog¹ byæ przyczyn¹ ska¿eñ wewnêtrznych. Bardzo
istotnym elementem jest przestrzeganie zasad BHP
i regulaminów pracowni, laboratoriów, w których
stosowane s¹ substancje promieniotwórcze, oraz
szczególne przestrzeganie zakazów jedzenia, picia
i palenia tytoniu w strefie potencjalnych ska¿eñ (np.
pomieszczenia socjalne nale¿y organizowaæ poza t¹
stref¹).
3. Kontrola ska¿eñ osobistych przy opuszczaniu
ska¿onego terenu. Istot¹ tej zasady jest ochrona nie
tylko pracowników, ale równie¿ osób z ogó³u
ludnoœci, poniewa¿ Ÿród³em ska¿enia mo¿e byæ np.
pracownik opuszczaj¹cy teren ska¿ony substancja
promieniotwórcz¹ bez nale¿ytej kontroli dozymetrycznej.

Analizuj¹c powy¿sze zasady mo¿na œmia³o
stwierdziæ, ¿e ograniczanie nara¿enia od promieniowania jonizuj¹cego polega w zasadzie na unikaniu
zbêdnych Ÿróde³ promieniowania, kontrolowaniu
prowadzonej dzia³alnoœci zwi¹zanej z nara¿eniem
tak, aby otrzymane dawki by³y tak niskie jak to tylko
mo¿liwe, planowaniu dzia³ania w taki sposób, aby
korzyœci uzasadnia³y otrzymane dawki oraz
przestrzegania przepisów dotycz¹cych tzw. dawek
granicznych.
DAWKI GRANICZNE
Pierwsze próby ustalenia dopuszczalnych warunków, w jakich pracowa³y osoby maj¹ce stycznoœæ ze
Ÿród³ami promieniowania podj¹³ w 1902 roku
William Rollins. Zaproponowa³ on stosowanie kliszy
fotograficznej i analizê jej obrazu. Brak „zadymienia”
kliszy w czasie nie krótszym ni¿ 7 min pozwala³
wed³ug niego na bezpieczne stosowanie Ÿród³a.
W miarê rozwoju zastosowania Ÿróde³ promieniotwórczych w medycynie, przemyœle i nauce zaistnia³a
potrzeba ustalenia dopuszczalnych limitów, jakie
u¿ytkownik móg³ otrzymaæ. Na I Miêdzynarodowym
Kongresie Radiologicznym (Londyn 1925 r.)
powo³ano Komitet ds. Jednostek Pomiarowych
promieniowania X (obecnie Miêdzynarodowa
Komisja ds. Jednostek promieniowania i Pomiarów –
International Commission on Radiation Units and
Measurements – ICRU) a na drugim Kongresie
(Sztokholm, 1928) Komitetu Ochrony przed Promieniowaniem X i Radu (obecnie Miêdzynarodowa
Komisja ICRP). Do g³ównych zadañ komitetów
nale¿a³o wydanie zaleceñ odnoœnie wielkoœci i
jednostek promieniowania oraz radioaktywnoœci a
tak¿e okreœlenie dopuszczalnych poziomów
napromienienia. [2]
W Polsce, dawka graniczna to - wed³ug ustawy
'Prawo atomowe' - wartoœæ dawki promieniowania
jonizuj¹cego, wyra¿ona jako dawka skuteczna lub
równowa¿na, dla okreœlonych grup osób, pochodz¹ca od kontrolowanej dzia³alnoœci zawodowej,
której poza przypadkami przewidzianymi w ustawie,
nie wolno przekroczyæ. Tabela 1. podaje wartoœci
dawek granicznych wed³ug Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku.
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Tabela 1. Dawki graniczne

Dawka skuteczna
(efektywna)

Dawka równowa¿na
mSv/rok

mSv/rok
Grupa nara¿enia

skóra***), d³onie,
ca³e cia³o

oczy

przedramiona,
stopy, podudzia

Pracownicy, uczniowie,
studenci i praktykanci
w wieku ? 18 lat

20

*)

150

500

50

150

****)

Uczniowie, studenci
i praktykanci w wieku

6

od 16 do 18 lat
Osoby z ogó³u ludnoœci
oraz uczniowie, studenci
i praktykanci w wieku

**)

1

15

dla skóry
50

poni¿ej 16 lat
*) wartoœæ ta mo¿e byæ w danym roku kalendarzowym przekroczona do wartoœci 50 mSv, pod warunkiem, ¿e w
ci¹gu kolejnych piêciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartoœæ nie przekroczy 100 mSv
**) dla ogó³u ludnoœci dawka mo¿e byæ w danym roku kalendarzowym przekroczona, pod warunkiem, ¿e w ci¹gu
kolejnych piêciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartoœæ nie przekroczy 5 mSv
***) dla skóry, jako wartoœæ œrednia dla dowolnej powierzchni 1 cm2 napromienionej czêœci skóry
****) kobieta, od chwili zawiadomienia przez ni¹ kierownika jednostki organizacyjnej o ci¹¿y, nie mo¿e byæ
zatrudniona w warunkach prowadz¹cych do otrzymania przez maj¹ce urodziæ siê dziecko dawki skutecznej
(efektywnej) przekraczaj¹cej wartoœæ 1 mSv

Dawki graniczne obejmuj¹ sumê dawek pochodz¹cych od nara¿enia zewnêtrznego i wewnêtrznego.
Podanych w Tabeli 1 liczb nie nale¿y traktowaæ jako
wartoœci dopuszczalnych, lecz stosuj¹c promieniowania jonizuj¹cego d¹¿yæ nale¿y do tego, aby
otrzymane dawki by³y mo¿liwie jak najmniejsze.
Dawki graniczne nie obejmuj¹ nara¿enia na
promieniowanie naturalne oraz nara¿enia osób
poddawanych dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego w celach medycznych.
Nara¿enie pracowników oraz osób z ogó³u ludnoœci
ocenia siê w oparciu o otrzymane przez nich dawki
skuteczne (efektywne) i dawki równowa¿ne.

Dawka skuteczna opisuje nara¿enie ca³ego cia³a,
natomiast dawka równowa¿na odnosi siê tylko do
wybranej tkanki lub narz¹du- mo¿na powiedzieæ, ¿e
opisuje „nara¿enie lokalne”. Najczêœciej mamy do
czynienia z nara¿eniem ca³ego cia³a, które opisuje siê
za pomoc¹ dawki skutecznej. S¹ jednak takie prace,
w których przede wszystkim nara¿one s¹ np. rêce
(prace z u¿yciem komory rêkawicowej, a w
medycynie nuklearnej – obs³uga generatora
izotopów). Takie nara¿enie opisuje siê za pomoc¹
dawki równowa¿nej. [3, 4, 5]
STOSOWANIE RÓDE£ PROMIENIOWANIA
JONIZUJ¥CEGO
Od pocz¹tku, kiedy to Roentgen odkry³ tajemnicze
promieniowanie, które nazwa³ promieniowaniem X,
zdawano sobie sprawê z mo¿liwoœci, jakie przynios³o
to odkrycie. Postêp, jaki nast¹pi³ przez ponad 100 lat,
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przyniós³ szereg mo¿liwoœci w stosowaniu materia³ów promieniotwórczych i urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych
promieniowanie. Korzystamy z nich na co dzieñ
znacznie czêœciej ni¿ nam siê wydaje. Izotopy
promieniotwórcze stosuje siê bowiem nie tylko
w medycynie, ale równie¿ w przemyœle i badaniach
naukowych. Ze Ÿród³ami mo¿emy spotkaæ siê np.
w wielu czujkach dymu, które instalowane s¹
w budynkach mieszkalnych, szko³ach, zak³adach
pracy. Urz¹dzenia takie zawieraj¹ niewielkie iloœci
materia³ów promieniotwórczych (alfa-promieniotwórczego ameryku-241), umo¿liwiaj¹c¹ detekcjê
dymu i uruchomienie alarmu. Produkty spo¿ywcze,
kupowane przez nas ka¿dego dnia, czêsto
poddawane s¹ kontroli na obecnoœæ niechcianych
elementów (od³amków szk³a, metalowych
elementów), w³aœnie poprzez stosowanie promieniowania jonizuj¹cego. Sam proces nalewania
napojów mo¿e byæ ustalony na zasadzie detekcji
promieniowania, które w razie przekroczenia
ustalonego poziomu zmniejsza swoj¹ wartoœæ.
W przemyœle na szerok¹ skalê stosuje siê mierniki
gruboœci i gêstoœci do kontroli poziomu cieczy w
zbiornikach, pomiarów gruboœci, masy i gêstoœci
ró¿nych materia³ów, analizy sk³adu chemicznego
oraz do nieniszcz¹cych badañ materia³owych. Tego
rodzaju pomiary umo¿liwiaj¹ ci¹g³¹, automatyczn¹
kontrolê ró¿nych procesów produkcyjnych, które
dawniej mog³y byæ kontrolowane tylko wyrywkowo
za pomoc¹ metod laboratoryjnych a teraz opiera siê
na zale¿noœci miêdzy badanym parametrem i
strumieniem fotonów gamma transmitowanych lub
rozpraszanych w danym materiale. W budownictwie
i wielu innych dziedzinach stosuje siê defektoskopiê
gamma umo¿liwiaj¹c¹ badanie nieniszcz¹ce
odlewów metalowych, elementów ró¿nych instalacji
i maszyn oraz spoin rur i kot³ów, maj¹ce na celu
wykrywanie ich wad (defektów) w postaci ró¿nych
niejednorodnoœci wewnêtrznych, takich jak
pêkniêcia, pêcherze gazu, wtr¹cenia niemetaliczne
itp. W metodzie tej stosuje siê Ÿród³ami
promieniowania gamma o du¿ych aktywnoœciach s¹:
Co-60, Ir-192, Tm-170 (tul).

Wspomniana wczeœniej lampa rentgenowska
znajduje u¿ytek w aparacie rentgenowskim
stosowanym w diagnostyce medycznej w tomografii
komputerowej czy znanych zapewne ka¿demu
przeœwietleniach na kliszy fotograficznej. Specjalnie
przystosowane do tego aparaty rentgenowskie s³u¿¹
na lotniskach i przejœciach granicznych do
przeœwietlania baga¿y, dziêki czemu udaremniæ
mo¿na przemyt czy te¿ przewóz niedozwolonych
materia³ów (np. wybuchowych). W medycynie,
izotopy promieniotwórcze, znajduj¹ równie¿ liczne
zastosowania terapeutyczne (np. Ÿród³o 60Co,
wykorzystywane w tzw. bombach kobaltowych do
leczenia choroby nowotworowej). Promieniowaniem
gamma dokonuje siê radiacyjnej sterylizacji
przyrz¹dów medycznych i sanitarnych, ale tak¿e
sterylizacji i utrwalania ¿ywnoœci.
Podczas napromieniowania dochodzi bowiem do
uszkodzenia DNA obecnego w komórkach np.
bakterii chorobotwórczych. W ten sposób hamuje siê
rozwój wielu patogenów (np. bakterii), niszczy
pleœnie, grzyby, zabija szkodniki (np. larwy i jaja
owadów), które nierzadko s¹ obecne w konserwowanej ¿ywnoœci. St¹d napromieniowanie ró¿nych
warzyw, owoców i przypraw mo¿e skutecznie
przed³u¿yæ ich trwa³oœæ bez wp³ywu na jakoœæ
od¿ywcz¹. Pod tym wzglêdem, takie produkty nie
ró¿ni¹ siê od ¿ywnoœci œwie¿ej, niepoddanej
dzia³aniu promieniowania, gdy¿ do naœwietlania
¿ywnoœci stosowane s¹ zewnêtrzne Ÿród³a promieniotwórcze, st¹d napromieniowana ¿ywnoœæ nie
staje siê promieniotwórcza (nie emituje promieniowania), podobnie jak pacjenci poddani przeœwietleniu np. krêgos³upa, po zabiegu nie s¹ Ÿród³em
promieniowania.
Promieniowanie znalaz³o równie¿ zastosowanie
w sterylizacji owadów, które s¹ znacz¹cymi
szkodnikami ziarna siewnego czy te¿ w przypadku
much Tse-tse przyczyn¹ roznoszenia choroby.
Redukcja ich populacji za pomoc¹ promieniowania
ma znacz¹c¹ przewagê nad np. chemicznymi
œrodkami owadobójczymi. Owady naœwietlane
odpowiedni¹ dawk¹ promieniowania jonizuj¹cego
staj¹ siê bezp³odne a nastêpnie uwalniane s¹ do
swojego naturalnego œrodowiska, konkuruj¹c
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z innymi przedstawicielami swojego gatunku
i bardzo szybko doprowadzaj¹ do zmniejszenia
liczebnoœci populacji na danym obszarze.
W badaniach naukowych znaczniki promieniotwórcze stosuje siê np. podczas produkcji nowych
leków, w badaniach rolniczych (np. tworzenie,
udoskonalanie nowych odmian roœlin, które s¹
odporne na szkodniki, czy bakterie chorobotwórcze).
W naukach biologicznych znaczniki promieniotwórcze wykorzystuje siê do np. œledzenia szlaków
metabolicznych wybranych zwi¹zków i cz¹steczek.
W geologii wiek ska³ okreœla siê na podstawie
zawartoœci konkretnych radionuklidów naturalnych
obecnych w ska³ach. Powszechnie wykorzystywanym w badaniach archeologicznych pierwiastkiem promieniotwórczym jest wêgiel 14C, za
pomoc¹ którego okreœla siê wiek znalezisk organicznych, np. pradawnych zwierz¹t.
Oczywiœcie nie s¹ to wszystkie zastosowania Ÿróde³
promieniotwórczych i substancji promieniotwórczych, ale wa¿ne jest uœwiadomienie sobie od
jak dawna i na jak¹ skalê stosuje siê promieniowanie
jonizuj¹ce. [1, 6]
ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE –
KLASYFIKACJA I PRZECHOWANIE
[7,8, 9, 10, 11]
Tak ró¿norodne zastosowanie Ÿróde³ promieniowania jonizuj¹cego i substancji promieniotwórczych
w nauce, przemyœle, medycynie oraz energetyce
j¹drowej powoduje powstawanie odpadów
promieniotwórczych. Do dzia³añ podejmowanych z
odpadami nale¿y w pier wszej kolejnoœci
„unieszkodliwianie” a wiêc zmniejszanie objêtoœci,
zestalanie i umieszczanie w opakowaniach a
nastêpnie sk³adowanie. Nadzór i wymóg spe³nienia
obowi¹zuj¹cych wymagañ w postêpowaniu z
odpadami promieniotwórczymi, narzuca obowi¹zek
wyboru takich czynnoœci i metod, aby nara¿enie
pracowników na promieniowanie jonizuj¹ce
utrzymane by³o w akceptowalnych granicach.
Okreœlone s¹ równie¿ wymagania wzglêdem
ograniczenia wp³ywu tego promieniowania na
œrodowisko naturalne. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zatem przywi¹zywaæ do kontroli dróg nara¿enia i

nale¿y wykazaæ, ¿e takie nara¿enie utrzymane jest w
ustalonych i dopuszczalnych granicach.
Ustanawianie akceptowalnych poziomów ochrony
zwykle opiera siê na rekomendacjach Miêdzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej
(International Commmission of Radiological
Protection – ICRP) oraz wytycznych MAEA. K³adzie
siê szczególny nacisk na to, by stosowanie Ÿróde³
promieniowania jonizuj¹cego i substancji
promieniotwórczych, w wyniku której powstaj¹
odpady, podejmowano jedynie wtedy gdy korzyœci
p³yn¹ce z tej dzia³alnoœci przewy¿szaj¹ niedogodnoœci powodowane powstawaniem odpadów.
Rozs¹dne uwzglêdnienie czynników ekonomicznych
i spo³ecznych w odniesieniu do liczby osób
nara¿onych w procesie postêpowania z odpadami
powinna, która to liczba powinna byæ jak najmniejsza
(ma³e dawki promieniowania), nazywana jest zasad¹
optymalizacji. Ograniczanie otrzymywanych dawek
oznacza przestrzeganie ustanowionego systemu
dawek granicznych.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, ograniczenia
dotycz¹ce odpadów promieniotwórczych odnosz¹
siê równie¿ do œrodowiska. Bezpieczne postêpowanie z odpadami zapewnione powinno byæ
poprzez utrzymanie uwolnieñ substancji promieniotwórczych do œrodowiska na najni¿szym, mo¿liwym
do wykonania poziomie, we wszystkich etapach tego
postêpowania. Do tych etapów zalicza siê: odbiór,
transpor t, przetwarzanie, przechowywanie
(magazynowanie okresowe) i sk³adowanie odpadów.
Odpady promieniotwórcze wystêpuj¹ w postaci
gazowej, ciek³ej jak i sta³ej. Grupê odpadów ciek³ych
stanowi¹ g³ównie wodne roztwory i zawiesiny
substancji promieniotwórczych. Do grupy odpadów
sta³ych zaliczane s¹ zu¿yte zamkniête Ÿród³a
promieniotwórcze oraz zanieczyszczone substancjami promieniotwórczymi materia³y i produkty.
Mog¹ to byæ œrodki ochrony osobistej (rêkawice
gumowe, odzie¿ ochronna, obuwie), materia³y i
sprzêt laboratoryjny czy te¿ zu¿yte narzêdzia i
elementy urz¹dzeñ technologicznych. Po zakoñczeniu procesu u¿ytkowania substancji promieniotwórczych mo¿na oczyszczaæ roztwory promieniotwórcze, b¹dŸ powietrze uwalniane z reaktorów
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i pracowni izotopowych. Dzia³ania takie zmniejsz¹
liczbê odpadów ciek³ych i gazowych a przyczyni¹ siê
do wzrostu odpadów sta³ych, które ³atwiej
kontrolowaæ i bezpieczniej przechowywaæ. Zaliczyæ
tu mo¿na zatem materia³y sorpcyjne i filtracyjne,
zu¿yte jonity, szlamy postr¹ceniowe czy te¿ wk³ady
filtracyjne.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 3
grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa j¹drowego,
ustanowiono podzia³ na: niskoaktywne, œrednioaktywne i wysokoaktywne. Odpady promieniotwórcze
dzieli siê na podkategorie:
1) odpady przejœciowe — je¿eli stê¿enie promieniotwórcze izotopów w tych odpadach w momencie
ich wytworzenia jest takie, ¿e w okresie 3 lat obni¿y
siê poni¿ej wartoœci okreœlonych dla odpadów
niskoaktywnych;
2) odpadów krotko¿yciowe — je¿eli zawieraj¹
izotopy krotko¿yciowe, których okres po³owicznego
rozpadu nie przekracza 30 lat
3) odpadów d³ugo¿yciowe — których okres
po³owicznego rozpadu przekracza 30 lat.
Zu¿yte zamkniête Ÿród³a promieniotwórcze kwalifikuje siê ze wzglêdu na poziom aktywnoœci do
podkategorii:
1) niskoaktywne — je¿eli aktywnoœæ zawartych
w nich izotopow przekracza wartoœci okreœlone
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia, ale nie
przekracza wartoœci 108 Bq;
2) œrednioaktywne — je¿eli aktywnoœæ zawartych
w nich izotopów przekracza wartoœæ 108 Bq, ale nie
przekracza wartoœci 1012 Bq;
3) wysokoaktywne — je¿eli aktywnoœæ zawartych
w nich izotopów przekracza wartoœæ 1012 Bq.
Odrêbn¹, zazwyczaj zaliczan¹ do wysokoaktywnych
odpadów, stanowi wypalone paliwo j¹drowe.

Po wytworzeniu, odpady promieniotwórcze, które
nie zosta³y poddane przetworzeniu, mog¹ podlegaæ
przechowywaniu. Ma to na celu u³atwiæ nastêpny
krok postêpowania z nimi, gdy¿ w zale¿noœci od
rodzaju odpadów, postêpowanie mo¿e byæ ró¿ne.
Przechowywanie odpadów zawieraj¹cych radioizotopy krótko¿yciowe, np. w szpitalach, oœrodkach
onkologicznych i laboratoriach medycznych; np. w
miejscach gdzie stosowne s¹ terapie jodowe,
umo¿liwia rozpad tych radioizotopów do poziomu,
przy którym odpady te mog¹ byæ wy³¹czone spod
kontroli dozorowej lub mo¿na zezwoliæ na ich
zwolnienie, usuwanie lub ponowne wykorzystanie
albo recykling. Postêpowanie z odpadami mo¿e
polegaæ równie¿ na zebraniu i zgromadzeniu
odpowiedniej iloœci odpadów promieniotwórczych
przed ich przekazaniem do innego obiektu w celu
poddania obróbce i kondycjonowaniu lub sk³adowaniu. W odniesieniu do odpadów wysokoaktywnych, które mog¹ wytwarzaæ du¿¹ iloœæ ciep³a –
przechowanie ma na celu zmniejszenie jego iloœci do
poziomu umo¿liwiaj¹cego dalsze postêpowanie.
Niezbêdny czas przechowywania odpadów przed
ich ostatecznym sk³adowaniem mo¿e byæ ró¿ny - od
zaledwie kilku dni, tygodni lub miesiêcy w przypadku
przechowywania krótko¿yciowych radioizotopów,
po d³u¿sze, wieloletnie okresy przechowywania
odpadów wysokoaktywnych w celu zmniejszenia
ciep³a rozpadu. Jednak na ka¿dym etapie postêpowania z odpadami musz¹ byæ zagwarantowane
warunki, które zapewni¹ odpowiedni¹ ochronê
pracowników, osób postronnych, a tak¿e œrodowiska. Zatem dawki promieniowania, otrzymywane
przez pracowników i osoby postronne na skutek
dzia³alnoœci zwi¹zanej z przechowywaniem
odpadów, nie mog¹ przekraczaæ odpowiednich
ograniczeñ ustanowionych przepisach krajowych.
ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE
W CYKLU PALIWOWYM
Na cykl paliwowy sk³ada siê z wielu wystêpuj¹cych
po sobie dzia³añ. Wytworzenie paliwa do reaktorów
j¹drowych wymaga wydobycie rudy uranu,
nastêpnie jej przerób i wzbogacenie (zwiêkszenie
zawartoœci U-235), produkcja w³aœciwego paliwa,
jego wypalenie w reaktorze i wstêpne studzenie
wypalonego paliwa. Po kilkunastu latach, gdy
aktywnoœæ paliwa zmaleje, a generacja ciep³a stanie
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siê tak ma³a, ¿e mo¿liwe jest odprowadzenie ciep³a
bez ch³odzenia wod¹ w tzw. przechowalnikach
mokrych, nastêpuje moment decyzji dot. dalszego
postêpowania. Paliwo mo¿e byæ bowiem
w ca³oœci przekazane do ostatecznego sk³adowania
pod ziemi¹, albo wdra¿a siê czynnoœci maj¹ce na celu
odzyskanie zawartego w nim jeszcze uranu (oko³o
1,5 -2% U-235) i nagromadzonego w toku pracy
reaktora plutonu. Do sk³adowiska odes³ane mog¹
byæ w ten sposób tylko odpady o wysokiej
aktywnoœci, ulegaj¹ce znacznie szybszemu rozpadowi ni¿ pluton. Takie postêpowanie z paliwem
reaktorowym to tzw. zamkniêty cykl paliwowy. Cykl
zamkniêty jest zatem postêpowaniem umo¿liwiaj¹cym rozdzielanie ró¿nych materia³ów odpadowych
i odzyskiwaniu materia³ów u¿ytecznych maj¹cych
ponowne zastosowanie. Stê¿enie plutonu w
wypalonym paliwie jest na tyle du¿e, ¿e mo¿na z
niego wytwarzaæ nowe paliwo bez wzbogacania
uranu. W praktyce takie nowe paliwo zwane MOX
(Mied OXide), wykonuje siê z mieszaniny tlenków
uranu wzbogaconego i plutonu. Obecnie w wielu
elektrowniach j¹drowych w Europie, Rosji i Japonii
stosuje siê w³aœnie taki tryb postêpowania dziêki
czemu iloœci odpadów wysokoaktywnych w takim
procesie s¹ ma³e. W stosunku do wytworzonej
energii, iloœæ wypalonego paliwa (nawet bez
stosowania zamkniêtego cyklu paliwowego)
pozwala na odizolowanie go od œrodowiska w
specjalnie do tego zbudowanych sk³adowiskach
g³êbinowych (geologicznych). Rozwa¿ania w tej
kwestii skupiaj¹ siê jednak wobec koniecznoœci
sk³adowania wypalonego paliwa przez bardzo d³ugi
czas ze wzglêdu na zawarte w nim d³ugo¿yciowe
izotopy. Chocia¿ sk³adowanie g³êboko pod ziemi¹
jest od strony technologicznej opanowane, budzi
ono jednak obawy spo³eczeñstw. Planowane
sk³adowisko g³êbinowe w USA w Yucca Mountains
wci¹¿ czeka na ostateczn¹ decyzjê uruchomienia a w
Europie najszybciej powstanie w Finlandii oraz
Szwecji.

dzia³alnoœci wymaga od u¿ytkownika szczególnego
dbania o ochronê zdrowia pracowników, lokalnej
spo³ecznoœci a tak¿e œrodowiska naturalnego.
Ustalone dawki graniczne i limity musz¹ byæ
przestrzegane na ka¿dym etapie prac pocz¹wszy od
wytworzenia, transportu, u¿ytkowania, powstania
odpadów i postêpowania z nimi. Ustanowione
prawo œciœle okreœla warunki, w jakich odpady
promieniotwórcze powinny byæ przechowywane w
celu dalszego ich przerobu lub te¿ sk³adowane w
specjalnie do tego przystosowanych jednostkach.
Szczególn¹ trosk¹ i restrykcjami objêto wypalone
paliwo z reaktorów j¹drowych. W postêpowaniu z
nim preferuje siê jak najwiêksze odzyskanie
materia³ów do ponownego u¿ycia w celu
zmniejszenia iloœci odpadów. Ostatecznie jednak,
d³ugo¿yciowe izotopy zawarte w wypalonym
paliwie, wymusi³y opracowanie technik ich
sk³adowania w sposób zapewniaj¹cy skuteczne
odizolowanie od œrodowiska naturalnego i ludzi.
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