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WYKAZ STRESZCZEŃ

CHEMIA RADIACYJNA
CHRl.Nietypowe własności spektroskopowe kationów arylowych; H.Ambroź,

G.Przybytniak; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195
Warszawa

CHR2.Wychwyt elektronów termicznych przez halogenopochodne metanu:
CH2C12, CHFC12,, CF2CI2; W.Barszczewska, H.Kość, LSzamrej,
M.Foryś; Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła
Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

CHR3 .Badania symulacyjne procesów dyfuzji i rekombinacji jonów w gniazdach
i torach jonizacji; W.M.Bartczak; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika
Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR4. Reaktywność rodników HCo w lodzie polikrystalicznym:
niemonotoniczne zmiany szybkości dysproporcjonacji w zakresie temperatur
100-200 K; ./.Bednarek, A.Płonka; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR5.Radioliza klatratu (CH3)4N+OH-.5H2O; J.Bednarek; Instytut Techniki
Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź;
S.Schlick, Department of Chemistry, University of Detroit Mercy 4001
W.Nichols Rd, Detroit MI 48219-0900, USA: A.Lund, Institute! for fysik ocb
mattechnik, Universitet i Linkoping S-58 183 Linkoping, SVER1GE

CM R6.Mechanizm utleniania kwasów zawierających grupę tioeterową
generowanymi vadiacyjnic rodnikami OH; K.Bobrowski, D.Pogocld; Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa; C.Schoncich;
Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Kansas, Lawrence.Ks
66045, USA

CHR7.Procesy Radiacyjne w polipropylenie i jego odmianach. Rodniki
pierwotne i nadtlcnkowe; .1.Bojarski, G.Busiińska, Z.Zimek; Instytut Chemii
i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CJ4R8.Procesy rodnikowe w polikryslalicznych peptydach metioninowych;
G.Buriińska, K.Bobrowski, T.Wąsowicz; Instytut Chemii i Techniki
Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CHR9.Some aspects of the radiation chemistry of polimers; A.Chapiro;
C.N.R.S., 94320-Thiais, France

CHR10.Radiacyjna redukcja izopolimolibdenianów w szkliwach alkoholowo-
wodnych; G.Chlcbosz, J.Kalcciński; Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, ul.Okólna 2, 50-950 Wrocław



CHRll.Higienizacja osadów ściekowych przy użyciu wiązki elektronów;
A.G.Chmielewski, Z.Zimek, T.Bryl-Sandelewska, W.Kosmal; Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa; L.Kalisz,
M.Kaźmicrczuk, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa; A.Kubera,
Dyrekcja Wodociągu Północnego, Warszawa

CHR12.Reakcje produktów utleniania bromków z enzymami hemowymi;
L.Gębicka, J.Gębicki; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróblewskicgo 15; 93-590 Łódź

CHR 13.Procesy rodnikowe w micelach odwrotnych AOT/heptan/woda badane
metodą radiolizy impulsowej; J.Gębicki, Ł.Gębicka; Instytut Techniki
Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHRM.Radiacyjnie generowane wstrzykiwanie ładunku przez kontakt metal-
polietylen; K.Hodyr; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź; S.Wysocki, Instytut Podstaw Chemii
Żywności, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 4/10,90-924 Łódź

CHR15.Procesy przenoszenia energii wzbudzenia elektronowego w radiolizie
impulsowej układów Xe-M, ( M= CF4, CHF3, CH2F2, CHF2CI, CHFCI2
CF3CI), A.Jówko, J.Kowalczyk, M.Symanowicz, K.Wojciechowski;
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Rolniczo-
Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

CHR 16.Reaktywność imidazolowych kompleksów platyny; E.Kalecińska,
J.Kaleciński*, J.Kuduk-Jaworska; Instytut Chemii, Uniwersytet
Wrocławski, uLłoliot-Curie 14, 50-383 Wrocław; *Insty1ut Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul.Okólna 2, 50-950 Wroclaw

CHR 17.Procesy radiacyjno-chemiczne i fotochemiczne w zamrożonych
szkliwach wodnych; J.Kaleciński, Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, ul.Okólna 2, 50-950 Wrocław

CHRIS.Radioliza po!i(perfluoro)eterówt S.Karolczak; Instytut Techniki
Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróbiewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR 19.Pulsed electron spin resonance studies on photolytic and radiolytic
Intermediates, L.Kevan; Department of Chemistry, University of Houston,
Houston, Texas 77204-5641, USA

CHR20.Wychwyl elektronów termicznych przez halogenopochodne metanu:
CH2F2, CHF3, CHCI2F, CCIF3; H.Kość, W.Barszczewska, I.S/amrej,
M.Foryś; Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Cliemii, Wyższa Szkoła
Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

CHR21.Symulacja komputerowa procesów dyfuzji i rekombinacji jonów w
modelowych układach anizotropowych; C.Kośka, W.Bartczak; Instytut
Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskicgo 15; 93-590 Łódź

CMR22.Aglomeracja srebra w sitach molekularnych SAPO-5 i SAPO-lł;
J.IYlichalik, J.Sadio, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-
195 Warszawa; N.Azumn, L.Kevan, Department ofChemistny', University o!'
Houston, Houston, Texas 77204-564!, USA



CHR23.Symulacja tcrmalizacji elektronów w napromienionych ciekłych
ośrodkach niepolarnych, Ł.Musolf, W.M.Barrczak; Instytut Techniki
Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CffR.24. Badania dozymefryczne przy wdrażaniu do sterylizacji radiacyjnej
nowych opracowań wyrobów medycznych w Stacjii Sterylizacji Radiacyjnej
Sprzętu Medycznego i Przeszczepów; P.Panią, W.Głuszewski; Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CHR25.Radioliza impulsowa detergentów niejonowych-tritonów w roztworach
wodnych, J.Perkowski, J.Maycr; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika
Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR26.Kinetyka fraktalna fotolizy wodnych roztworów nitrozylo hemoglobiny,
A.Płonka, J.Bednarek; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź; A.Zgirski, M.Hilewicz-Grabska, Instytut
Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul.Banacha 12/16, 90-237 Łódź

CHR27.Dynamika reakcji w przejściu szklistym: fotoliza po!i(metakrylanu
metylu), A.Płonka, J.Bednarck, K.Pietrucha; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR28.Radiolityczne utlenianie atomu siarki i stabilizacja produktów
przejściowych w sulfidach, G.Przybytniak, H.Ambroż; Instytut Chemii i
Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CHR29.Dozymetr alaninowy z detekcją spektrafotometryczną jako alternatywa
dla dozymetru z detekcją EPR, A.Rafalski, Z.Zagórski; Zakład Chemii i
Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-
195 Warszawa

CMR30.Hipotetyczne wiązanie wodorowe nadmiarowego elektronu, M.Sopek,
W.Bartczak; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR31. Identyfikacja napromienionej żywności metodą spektrometrii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego, W.Stachowicz, G.Burlińska,
J.Michalik; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195
Warszawa, A.Dziedzic-Goclawska, K.Ostrowski, Akademia Medyczna,
Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

CHR32.Efekty wtórne towarzyszące radiolizie cieczy wiązkami ciężkich cząstek
naładowanych, Z.Stuglik; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16,
03-195 Warszawa

CHR33.Radioliza impulsowa polietylenu zawierającego związki aromatyczne,
M.Szadkowska-Niczc, J.Maycr, .I.Kroh; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR34.MiędzymiceIarny transport uwodnionego elektronu w roztworach miceli
kationowych, Badania metodą radiolizy impulsowej, E.Szajdzińska-PieJek,
J.Gębicki i J.Kroh, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka:
Wróblewskiego !5; 93-590 Łódź



CHR35.Kinetyka i mechanizm szybkich procesów przekazywania energii w
układach gaz szlachetny-domicszka molekularna, K.Wojciechowski; Katedra
Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w
Siedlcach, 08-110 Siedlce

CHR36.Symulacja komputerowa procesów transportu jonów w układach
micelamych, M.Wójcik; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR37.Niskotemperaturowa lumincsccncja lodu podczas radioiizy impulsowej.
Mechanizm emisji. M.Wypych i J.Kroh; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR38.Efekly strukturalne w niskotemperaturowej radiolumincsccncji
zamrożonych wodnych roztworów elektrolitów, M.Wypych, J.Kroh; Instytut
Techniki Radiacyjnej. Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR39.Łuminescencja poli(sulfono)eterów indukowana impulsem
wysokoenergetycznych elektronów, SAVysocki, Instytut Podstaw Chemii
Żywności, Politechnika Łódzka, Stcfanowskiego 4/10, 90-924 Łódź;
S.KaroIczak; Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;
Wróbiewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR40. Radiacyjna konserwacja zabytków, J.Zajączkowska-Kłoda,
konserwator dziel sztuki; J.Perkowski; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CIIR41.0 oddziaływaniach jonizujących wspólnych wszelkim układom
napromieniowanym, Z.Zagórski; Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CHR42.Wykorzystanie wiązki elektronów i energii mikrofalowej w procesie
usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych, Z.Zimek, A.Chmieiewski;
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
Dorodna 16, 03-195 Warszawa

CHR43.Reakcja Maillnrila w napromieniowanych mieszaninach fruktozy z
alaniną i fenyloalaniną, A.Żcgota, S.Bachman; Instytut Techniki Radiacyjnej,
Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

CHR44.Radioliza patuliny w roztworach wodnych, H.Żegota; Instytut Techniki
Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź



RADI0BI0L0G1A
RBI.Wpływ wstępnego traktowania dcltametryną. na poziom aberacji

chromosomowych indukowanych przez promieniowanie X w G2 fazie cyklu
limfocytów; A.Ccbulska-Wasilcwska, A.Wierzewska, E.Kasper,
B.Krzykwa; Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, I.F.J.,
ul.Radzikowskiego 152,31-342 Kraków

RB2.Przydatność testu mikrokolonii jelitowych do analizy komputerowej
przeżywalności nabłonka krypt po napromienieniu różnymi dawkami
promieniowania gamma oraz podaniu stymulatorów biologicznych
regeneracji; K.Chomiczewski, J.H.Hendry, C.S.Pottcn; Zakład
Radiobiologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,01-
163 Warszawa, Peterson Institute for Cancer Research, Manchester, GB.

RB3.Modyfikacja odpowiedzi popromiennej układu krwiotwórczego i nabłonka
jelita cienkiego przez WR-2721 i prostaglandynę E2; K.Chomiczewski,
H.Jabłońska, W.Gdowski, R.Ehnnan; Zakład Radiobiologii, Wojskowy
Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

RB4.Eiekt promieniowania jonizującego na wzbogacanie w substancje odżywcze
podłoży pohodowlanych grzyba rodzaju Pleurotus; K.J.Chrapkowska:
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego; Akademia Rolnicza
w Poznaniu; ul. Wojska Polskiego 31,60-624 Poznań.

RBS.Promieniowanie jonizujące jako czynnik stymulujący rozwój i wzrost
grzybów rodzaju pleurotus na wybranych podłożach; K.J.Chrapkowska:
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego; Akademia Rolnicza
w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań; M.Ziombra, Katedra
Warzywnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu; S.Góral, Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k/Warszawy, 05-870 Błonic.

RB6. Dawka optymalna neutronów prędkich w programach hodowli mutacyjnej
żyta. M.Darlewska, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa SGGW,
uI.Nowoursynowska 166,02-766 Warszawa.

RB7. Zmiany morfologiczne plemników po skojarzonym działaniu
promieniowania X i leków przeciwnowotworowych. M.M Dobrzyńska,
Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład
Higieny,00-791 Warszawa; A.K Gajcwski, Akademia Wychowania
Fizycznego, ul.Marymoncka 34, 00-813 Warszawa.

RB8.Cytofluory metryczna ocena tempa proliferacji i ploidalności raka pluć,
szyjki macicy i nowotworów mózgu. A.Gasińska, K.Urbański, B.Biesnga,
L.Kołoriziejski, T.Kr/yszkowski, J.Skoiyszcwski; Centrum Onkologii,
uLGarncarska 11,31-115 Kraków



RB9.Działanie kamptotecyny na komórki dwóch podlinii L5178Y napromienione
promieniowaniem X. I.Grądzka, I.SzumicI, G.G.Afanasjew; Zakład
Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa; M.Kapiszewska Zakład Biochemii
Uniwersytetu AJ-Ain, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

RB10.Przeżywalność krypty jelitowej y-napromienionych myszy w
subchronicznym zatruciu azotanem potasowym, azotanem sodowym i N-
nitrozodietyloaminą. I.Grudziński, S.Jednoróg, A.Szymański, A.Krasińska,
A.Frankiewicz-Jóźko, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa

RB 11.Wpływ promieniowania gamma na poziom procesów wolnorodnikowych
w wątrobie myszy indukowany N-nitrozodictyloaminą. I.Grudziński,
A.Szymanski, A.Frankiewicz-Jóźko, M. Szczypka*, J.Gajewska*,
A.Krasińska; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-
163 Warszawa; Instytut Matki i Dziecka, ul.Kasprzaka 17,01-211 Warszawa

RB 12.Metoda identyfikacji napromienionych owadów dla potrzeb kwarantanny
roślin. S. lgnatowicz; Katedra Entomologii Stosowanej SGGW,
ul.Nowoursynowska 166, 02-766 Warszawa

RB 13.Zastosowanie promieniowania jonizującego w kwarantannie roślin.
SJgnatowicz^ Katedra Entomoloiiii Stosowanej SGGW, ul.Nowoursynowska
166,02-766 Warszawa

RB 14,Współczynnik przeżywalnoścr napromienionych myszy po podaniu PGE2 i
WR-272! - próba korelacji /. niektórymi wykładnikami morfologicznymi
uszkodzenia i regeneracji układu krwiotwórczego oraz nabłonka jelita
cienkiego. HJablońska, K.Chomiczewski, W.Gdowski, R.Ehrmannt

Zakład Radiobiologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01 -163 Warszawie

RB15.Wpłyvv leczniczego działaniu wybranych substancji na aktywność chłonną
i niektóre parametr)' biochemiczne błony śluzowej jelita cienkiego u
napromienionych szczurów. A.Karasińska, A.Szymański, I.Grudziński;
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163
Warszawa

RB 16. Indukcja i naprawa uszkodzeń DNA w komórkach Ł5178Y o
zróżnicowanej wrażliwości na promieniowanie X i nadtlenek wodom.
M.Kruszcwski, Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instylui Chemii i
Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa

RB 17.Wpływ promieniowania jonizującego na proces gojenia ran. J.Kocik,
Zakład Hematologii Radiacyjnej Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01-163 Warszaw;)



RB18.Stosunek zawartości miedzi do żelaza oraz indukcja uszkodzeń labilnych
w pH 9 w komórkach o zróżnicowanej wrażliwości na promieniowanie X i
nadtlenek wodoru. M.Kmszewski, I.Szumiel, M.Kapiszewska*,
T.Iwaneóko, Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i
Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa; *Zakład Biochemii
Uniwersytetu Al-Ain, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

RB19.Wpływ promieniowania X na przeżywalność i częstość transformacji
nowotworowej fibroblastrów mysich linii 1 OT 1/2. Maria Kowalska;
Centralne Laboratorium Ochrony RadiologicznejjUl.Konwaliowa 7, 03-194
Warszawa,

RB20.Mutagenne skutki skojarzonego działania promieniowania X i. leków
przeciwnowotworowych. M.Lena rczyk, M.Dobrzyńska, M.SIowikowska,
Zakład Surowic i Szczepionek, Państwowy Zakład Higieny, 00-791
Warszawa; A.K.Gajewski; Zakład Biologii, Akademia Wychowania
Fizycznego, ul. Marymoncka 34,00-813 Warszawa.

RB21.Zastosowanie testu mikrojądrowego w rerikulocytach krwi obwodowej w
badaniach mutagenezy popromiennej. M.Lenarczyk, M.SIowikowska*,
T.Majle, Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii; Zakład Surowic i
Szczepionek*; Państwowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24,

RB22.Mikronukleusy jako biologiczny wskaźnik genotoksyczności
promieniowania jonizującego. L.Mazur; Pracownia Hematologii i
Toksykologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Jagieloński, ul.R.Ingardena 6,
30-060 Kraków.

RB23.Stan badań, osiągnięcia i perspektywy mutagenezy radiacyjnej w hodowli
roślin uprawnych w Polsce. S.Muszyński, Katedra Hodowli Roślin SGGW,
ul.Nowoursynowska 166,02-766 Warszawa.

RB24.Badania poziomu oksydacyjnych uszkodzeń DNA i aktywności enzymów
antyoksydacyjnych we krwi pacjentów chorych na nowotwory, podczas
radioterapii. R.Oliński, T.H.Zastawny, M.Foksiński, Katedra i Zakład
Biochemii Klinicznej.Akademia Medyczna w Bydgoszczy, W.Windorbska;

' Zakład Teteterapii, Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy; Miral
Dizdaroglu, Chemical Science and Technology Laboratory, National Institute
of Standards and Technology, Gaitherburg, USA.

RB25.Zastosowania cytokin w leczeniu choroby popromiennej. Z.Pojda, Zakład
Hematologii Radiacyjnej ,Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa.

RB26.Ocena wybranych parametrów układu odpornościowego w zespole
popromienno-oparzeniowym. E.Sobiczewska, Z.Pojda, Zakład Hematologii
Radiacyjnej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-
163 Warszawa.

RB27.Metabolizm kwasu arachidonowego w komórkach o zróżnicowanej
wrażliwości na promieniwanie X. B.Sochanowicz, I.Szumiel, Zakład
Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa.



RB28.Zastosowanie aberacji chromosomowych w limfocytach krwi ludzkiej w
ocenie skuteczności biologicznej neutronów, A.Wierzewska, E.Kasper,
B.Krzykwa, A.Cebulska-Wasilewskat Zakład Biologii Radiacyjnej i
Środowiskowej, IFJ ul.E.Radzikowskiego 152,31 -342 Kraków. .

RB29.Odpowiedż adaptacyjna limfocytów ludzkich; modyfikacja inhibitorami
przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych, M.Wojewódzka,
M.Walicka, B.Sochanowicz, I.Szumiel, Zakład Radiobiologii i Ochrony
Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195
Warszawa.

RB30.Środki modyfikujące skutki ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
S.Lipski, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163
Warszawa.
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OCHRONA RADIOLOGICZNA
ORl .Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie w

Stulecie odkrycia promieni X; Z.Bałtrukiewicz, J.Derecki Wojskowy
Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa;*
Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej; ul. Szaserów
128,00-909 Warszawa

OR2.Narażenie pacjentów w wyniku diagnostycznych badań znacznikami
promieniotwórczymi w latach 1975 -1993; J.Chaś, E.Dziuk*, M.Marciniak:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163
Warszawa; *CentraIny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej;ul
Szaserów 128, 00-909 Warszawa

OR3.Problemy związane z kontroląjakości aparatów mammograflcznych starego
typu; E.Fabiszewska*, K.Pachocki, J.Tołwiński*; 'Centrum Onkologii,
Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, ul.Wawelska 15, Warszawa; Zakład
Ochrony Radiacyjnej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny ,
ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa

OR4.Migracyjne zależności radionuklidów cezu w' glebach województwa
płockiego; W.Flakiewicz; Oddział Ochrony Radiologicznej Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku; ul.Kolegialna 20,09-1G0 Płock

OR5.Skażenia promieniotwórcze w Polsce - stan aktualny: D.Grabowski,
W.Kurowski, W.Mus^yński, B.Rubel, G.Smugała, J.Świętochowska,
J.WHgos; Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul.Konwaliowa
7,03-194 Warszawa

ORó.Skażenia promieniotwórcze Bałtyku; D.Grzybowska, M.Suplińska;
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul.Konwaliowa 7, 03-
194 Warszawa

OR7.Centralne stanowisko zbierania danych z placówek pomiarowych
wojskowej służby zdrowia; S.Jednoróg, G.Mazur; Zespól Nadzoru
Radiologicznego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,
01-163 Warszawa

OR8.Komputerowe wspomaganie decyzji podczas wielkoskalowych awarii
radiacyjnych i wojen jądrowych; S.Jednoróg, G.Mazur; Zespół Nadzoru
Radiologicznegio, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa

OR9.Analiza sytuacji radiacyjnej dla potrzeb wojskowej służby zdrowia;
S.Jednoróg, G.Mazur; Zespół Nadzoru Radiologicznego, Wojskowy Instytut
Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa

ORlO.Zmiany rozkładów pionowych koncentracji cezu promieniotwórczego w
atmosferze; L.Kownacka; Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul.Konwaliowa 7,03-194 Warszawa
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0R11.Weryfikacja komputerowych modeli zachowania się radionuklidów w
ekosystemie człowieka; Podsumowanie programu VAMP "Validatio of
Environmental Model Predication" (Uwiarygodnienie Prognoz Modeli
Środowiska) prowadzonego przez Międzynarodową Agencję Energii

• Atomowej w latach 1988-1994. P.Krajewski; Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej, Zakład Higieny Radiacyjnej; ul.Konwaiiowa 7, 03-
194 Warszawa

OR12.Fenomen Sellafield - efekt popromienny czy artefakt?; J.Liniecki,
Akademia Medyczna w Łodzi

OR13.Skażenie powierzchniowej warstwy gleby l37Cs i '34Cs; T.Majle,
K.Pachocki, W.Cieśla", P.Malczyk*, W.Kędzia*; Zakład Ochrony
Radiacyjnej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny ,ul.Chocimska 24,
00-791 Warszawa;'Katedra Gleboznawstwa, Akademia Techniczno-Rolmcza
w Bydgoszczy

OR 14.Stanowisko pomiarowe w programie monitorowania medycznych skutków
eksplozji awaryjnych; G.Mazur, SJednoróg; Zespół Nadzoru
Radiologicznego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,
01-163 Warszawa

OR 15.Centralne stanowisko decyzyjne wojskowych służb medycznych na czas
awarii radiacyjnych; G.Mazur, S.Jednoróg; Zespół Nadzoru
Radiologicznego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,
01-163 Warszawa

OR16.Ocena zawartości radonu 222Rn w wodzie z ujęć głębinowych na terenie
Warszawy; K.Pachocki, B.Gorzkowski, T.Majle, Z.Różycki; Zakład
Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny,
ul.Chocimska 24, 00-79! Warszawa

OR17.Migracja cezu promieniotwórczego w środowisku leśnym; ZJPietrzak-
Flis, LRadwan, L.Rosiak; Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul.Konwaiiowa 7. 03-194 Warszawa

OR18.Przechodzenie 232xh, 230ih, 228Th, 238u, 234U do roślin przez system
korzeniowy i części nadziemne; Z.Pietrzak-Flis, M.M.Suplńska; Centralne
Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul.Konwaiiowa 7, 03-194 Warszawa

OR 19. Rozmieszczenie plutonu w osadach dennych morza Bałtyckiego w latach
1991-1994; M.M.Siiplińska; Centralne Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, ul.Konwaiiowa 7,03-194 Warszawa

OR20.Radioaktywność Digitalis purpurea L. w Sudetach; H.Wożakowska-
Natkanicc; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Instytut Botaniki,
Uniwersytet Wrocławski, ul.Kanonia 6/8,50-328 Wrocław
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PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
EMI.Ocena bezpieczeństwa dla użytkownika urządzeń radiokomunikacji

ruchomej stosowanych w Polsce; H.Aniołczyk, Instytut Medycyny Pracy
im.J.Nofera ul.Św.Teresy 8,90-950 Łódź

EM2.Baza danych o źródłach pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości;
H.Ąniolczyk, M.Zmyślony; Instytut Medycyny Pracy im.J.Nofera
ul.Św.Teresy 8, 90-950 Łódź

EM3.Pole Magnetyczne 50 Hz w otoczeniu linii elektromagnetycznych
wysokiego napięcia: J.Arciszcw.ski, I.Komorowska; Instytut Energetyki,
ul.Mory 8,01-330 Warszawa

EM4.Pola elektryczne i człowiek w procesach elektrostatycznego wytwarzania
powłok lakierniczych; P.Barmuta, K-Cywiński; Wydział Elektryczny,
Politechnika Białostocka, ul.Grunwaldzkal 1/15,15-950 Białystok

EM5.Zaburzenia tolerancji glukozy u pracowników narażonych na
promieniowanie elektromagnetyczne; J.Bielski, M.Sikorski, Katedra Higieny
i Ochrony Pracy A.R. i Oddział chorób Zawodowych Wielkopolskiego
Centrum Medycyny Pracy, ul.Wojska Polskiego 38/42,60-627 Poznań

EM6.Wpływ lekkich jon'Sw powietrza na stnn psychofizyczny człowieka;
Z.Grabarczyk; Centralny Instytut Ochrony , ,acy, ul.Czerniakowska 16, 00-
701 Warszawa

EM7.Środowisko jonowe na ' różnych stanowiskach pracy; J.Karpowicz;
Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

EM8.Elektromagnetyczna metrologia formalna; H.Korniewicz, ICGryz;
Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

EM9.Pole elektrostatyczne monitorów ekranowych; H.Korniewicz;Centralny
Instytut Ochrony Pracy, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

EM10.Prąd kontaktowy, indukowany przez pola elektryczne i magnetyczne z
pasma częstotliwości 50 Hz-100kHz; H.Korniewicz;Centralny Instytut
Ochrony Pracy, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

EMU.Pole elektromagnetyczne instalacji elektrycznego ogrzewania
podłogowego; H.Korniewicz, KXryz;Centralny Instytut Oclirony Pracy,
ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

EM12.Z dotychczasowych badań nad wpływem pól magnetycznych na
wątrobowce wodne; KLKolon, J.Sarosiek, Instytut Botaniki, Uniwersytet
Wrocławski, ul.Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

EM13.Wzorcowe pola mikrofalowe do legalizacji mierników; E.Kulpiński;
Zepół Ochrony Mikrofalowej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa
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CHR1. Nietypowe własności spektroskopowe
kationów arylowych

Hanna A mb roi, Grażyna Przybytniak
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;

Dorodna 16,03-195 Warszawa

Kationy arylowe (Ar+), generowane radiacyjnie lub fotolitycznie z
odpowiednio podstawionych soli benzenodiazoniowych, mają konfigurację
elektronową stanu podstawowego (P)5 (sp2)l i dają charakterystyczne dla stanu
tripletowego widma do ok. 7 kGys. W układach polizorientowanych, w
proszkach mikrokrystalicznych, zaobserwowano znaczne rozszczepienie energii
niektórych kationów arylowych. Spośród 33 różnie podstawionych kationów
mających, jak znaleziono, podstawowy stan tripletowy, co najmniej 7 posiada od
dwóch do czterech różnych energetycznie stanów łripktowych o niespotykanych
różnicach wielkości parametrów rozszczepienia energii przy zerowym polu
magnetycznym, tzw. parametrów ZFS. Np. w widmie 2,4,5-trimetoksy 3A+
obserwowana wielkość parametru D wynosi od 0.1031 do 0.2093 cm-1, przy
czym główny dkładnik, o największej populacji w 77K, ma D równe 0.1767 cm-
1.Publikowane dotychczas różnice ZFS w innych tripletach nie przekraczają paru
procent [1-4].

Kationy arylowe będące w różnych niskoenergetycznych stanach
tripletowych, zlokalizowane w odmiennych centrach Shpolskiego w matrycy
mikrokrystalicznej, odznaczają się różną odpornością termiczną. Przy
podnoszeniu temperatury zanikają selektywnie a składowa dominująca w 77K.
może być domieszką w temperaturach wyższych.

1 A.M.Merle. W.M.Pitts, M.A.EI-Sayed, Chem.Phys. Letters, 54(1978)211
2. C.P.Keijzers, D.Haarer, J.Chem.Phys.,67(1977)925
3 C.Thompson. J.Chem.Phys.,41(1964)1
4. E, !.J Groenen, Excited state ESR of crystalline fiillercnes, referat niepub., 2-ga

Konferencja European Federation of ESR Groups.Paryż, 5-9,1994.
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CHR2. Wychwyt elektronów termicznych przez
halogenopochodne metanu:
CH2C12, CHFC12, CF2CI2

W.Barszczewska, H.Kość, I.Szamrej, M.Foryś
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Rotniczo-

Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

Znajomość kinetyki i mechanizmu procesów wychwytu elektronu
przebiegających z udziałem halogenopochodnych węglowodorów nasyconych ma
duże znaczenie zarówno z punktu widzenia zastosowań technologicznych tych
iwiązków (dielektryki gazowe) jak i ochrony środowiska (destrukcja ozonu).
Większość halogenopochodnych węglowodorów.(za wyjątkiem CCI4 i CHCI3),
w reakcjach dwucząsteczkowych reaguje z elektronem termicznym bardzo
powoli. Stałe szybkości tych procesów nie przekraczają z reguły wartości 10-12
cm3cząsteczka-ls-l. Okazało się jednak, że większość z tych związków bardzo
efektywnie wychwytuje elektrony termiczne w obecności innych gazów, takich
jak np. dwutlenek węgla. Stosując metodę obłoku elektronowege z impulsową
komorą jonizacyjną określono mechanizm i kinetykę reakcji elektronów
termicznych z CH2CI2, CHFC12 i CF2CI2 w obecności dwutlenku węgla. We
wszystkich trzech przypadkach okazało sie, że dominującym procesem
przebiegającym z udziałem elektronów termicznych jest reakcja sumarycznie
trzeciorzędowa

e + RX + CO2 > Produkty
Efektywność tej reakcji w porównaniu z ogólnie znanym procesem
dwucząsteczkowego wychwytu dysocjatywnego

e + RX > R + X-
wzrasta wraz z momentem dipolowym RX.
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CHR3. Badania symulacyjne procesów dyfuzji i
rekombinacji1 jonów w gniazdach i torach jonizacji

Witold.M.Bartczak
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; ul.Wróblewskiego 15,93-

590 Łódź

Promieniowanie jonizujące działające na materię skondensowaną
powoduje powstanie torów jonizacji. Znacząca, a niekiedy dominująca część par
elektron-kation wchodzących w skład toru tworzy zespoły jonów, które nie mogą
być zredukowane do zbioru odseparowanych par jonowych. Zagadnienie dyfiizji i
rekombinacji jonów jest, dla pojedynczej pary jonowej, opisane przy pomocy
równania Debe' a-Smoluchowskiego. Równania takiego nie można jednak
rozwiązać analitycznie dla zespołów wielu par jonowych.

Zagadnienie dyfuzji i rekombinacji jonów w zespołach wielojonowych
zostało rozwiązane przy pomocy specjalnie zaprojektowanej metody symulacji
komputerowej 1. W pierwszej fazie projektu wykonano obliczenia kinetyki
rekombinacji i prawdopodobieństwa ucieczki jonu dla niewielkich klastrów, do
czterech par jonowych, reprezentujących gniazda jonizacji. Oceniono przy tym
skalę odchyleń kinetyki procesu rekombinacji w gniazdach od rozwiązań
teoretycznych reprezentujących pojedyncze pary jonowe.

Następne fazy projektu 2 objęły badania procesu rekombinacji w torach
jonizacji elektronów o wysokiej energii, dla zakresu energii od keV do 10 MeV.
Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi danymi eksperymentalnymi dla
wybranych cieczy niepolamych, takich jak n-heksan i dekaloiny.

Obliczenia, które w początkowej fazie projektu obejmowały głównie
kinetykę rekombinacji i prawdopodobieństwo ucieczki jonu, zostało rozszerzzone
na wiele innych procesów zachodzących w torach jonizacj. Między innymi
podjęto problem powstawania stanów wzbudzonych o różnej multipletowości w
wyniku rekombinacji jonów i elektronów 3, problem zmiatania elektronów przez
cząsteczki akceptora w ośrodku 4? jtp. Najnowsze obliczenia dotyczą stałej
szybkości rekombinacji jonów w ośrodkach o rożnym stężeniu jonów 5 i
wchodzą w zakres problemów ogólnej teorii procesów dyfiizji i reakcji.
1. W.M.Banczak, A.Hummel,J.Chem.Phys.,87,( 1987)5222
2. W.M.Bartczak, A.Hummel,J.Phys.Chem.,97,(1993)1253
3. W.M.Bartczak, A.Hummei,Chem.Phys.Lett.,208,( 1993)232
4. M.Wójcik, W.M.Bartczak, A.Hummel,J.Chem.Phys.,97,(!992)3688
5. K.Wolf, J.Kamiewicz, W.M.Bartczak, BuII.Pol.Acad.Sci.,41(1993)199
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CHR4.Reaktywność rodników HO2 w lodzie
polikrystalicznym: niemonotoniczne zmiany szybkości
dysproporcjonacji w zakresie temperatur 100-200 K

Janusz Bednarek, Andrzej Pionka;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15,93-590 Łódź

Metodą spektroskopii EPR zbadano kinetykę dysproporcjonacji rodników
HO2 generowanych światłem UV w zamrożonych, rozcieńczonych wodnych
roztworach H2O2. Kinetyka zaniku rodników w temperaturze ich generowania
została opisana w formalizmie kinetyki dyspersyjnej równaniem drogiego rzędu.
Stwierdzono nimonotoniczne zmiany parametrów kinetycznych w zakresie
temperatur 100-200 K. Położenia ekstremów parametrów kinetycznych
powiązano z relaksacjami strukturalnymi lodu obserwowanymi w badanym
zakresie temperatur.
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CHR5. Radioliza klatratu (CH3)4N+OH-.5H2O

Janusz Bednarek,
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka; Wróblewskiego 15; 93-590

Lódż

Shulamith Schlick,
Department of Chemistry, University of Detroit Mercy 4001 W.Nichols Rd,

Detroit MI 48219-0900, USA *

Anders Lund,
Instirutet for fysik och mattechnik,

Universitet i Linkoping S-58 183 Linkoping.SVERIGE

Metodami spektroskopii EPR oraz ENDOR zbadano produkty
niskotemperaturowej radiolizy polikrystalicznego klatratu (CH3)4N+OH- .
5H2O. Stwierdzono stabilizację elektrów, rodników metylowych oraz
kationorodników (CH3)4N+C*H2. Elektrony pułapkowane są wybielane przez
światło widzialne. Częściowe odbudowanie się niebieskiego zabarwienia próbek
oraz linii elektronów pułapko wanych w widmach EPR podczas wygrzewania
wybielanych próbek przypisano dysocjacji termicznej dwuelektronów. Rodniki
metylowe giną w temperaturach powyżej 100 K. Aż do temperatury 130 K
widmo EPR kationorodników (CH3)4N+C*H2 wykazuje odwracalne zmiany
wskazujące na efekty dynamiczne, w temperaturach powyżej 150 K ginie.
Zbieżność temperatur przemian rodnikowych w klatracie i lodzie sugeruje
zbliżoną dynamikę sieci powiązanych wodorowo cząsteczek wody w obydwu
układach.
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CHR6. Mechanizm utleniania kwasów zawierających
grupę tioeterową generowanymi radiacyjnie rodnikami

OH

Krzysztof Bobrowski, Dariusz Pogocki;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

DoTodna 16,03-195 Warszawa;

Christian Schoncich
Department of Pharmaceutical Chemistry,

University of Kansas, Lawrence, Ks 66045,USA

Przedmiotem pracy jest jednoelektronowe " utlenianie kwasów
zawierających grupę tioeterową przez rodnik OH. Badania zostały
przeprowadzone w zakresie pH 1-7.5. Szybkie procesy powstawania
krótkożyciowych indywiduów przejściowych śledzono za pomocą radiolizy
impulsowej z detekcją spektrofotometryczną. Wydajność radiacyjną
nieodwracalnego procesu dekarboksylacji G(-COO)=G(CO2) oznaczano metodą
stacjonarnej y-radiolizy połączonej z metodami chromatograficznymi
(chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia jonowa).

Badania te mają na celu przedstawienie całościowego mechanizmu
wawnątrzcząsteczkowego procesów rodnikowych w aminokwasach
zawierających grupę tioeterową, dla których badane kwasy są związkami
modelowymi pozwalającymi prześledzić wpływ parametrów strukturalnych
cząsteczki na przebieg przemian rodnikowych.

Przedstawienie całościowego mechanizmu wewnątrz-cząsteczkowego
procesów rodnikowych w aminokwasach zawierających grupę tioeterową ma
istotne znaczenie dla zrozumienia procesów rodnikowych zachodzących w
układach złożonych, głównie w cząsteczkach białkowych, w których
aminokwasy z grupą tioeterową odgrywają ważną rolę w procesach
redoksowych.
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CHR7, Procesy radiacyjne w polipropylenie i jego
odmianach. Rodniki pierwotne i nadtlenkowe

Jerzy Bojarski, Grażyna Burlińska, Zbigniew Zimek;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa

W chemii radiacyjnej polimerów wolne rodniki, powstałe na skutek
działania promieniowania jonizującego i związane z nim procesy radiacyjne są
przedmiotem badań wielu ośrodków badawczych. Zainteresowanie to wynika
zarówno z badań poznawczych procesów radiacyjnych w polimerach, jak i oceny
możliwości wykorzystania zdolności rodników w modyfikacji chemicznej
polimerów na drodze wzajemnych reakcji chemicznych (kopolimeryzacja
szczepiona, sieciowanie łańcuchów, kontrolowana zmiana ciężarów
cząsteczkowych). W wyniku badań podawane są ogólne schematy mechanizmów
tworzenia sie rodników w polipropylenie (PP). Kontrola procesów radiacyjnych
na podstawie oznaczeń EPR pozwala na określenie stężeń rodników pierwotnych
(alkilowych, allilowych) i wtórnych, nadtlenkowych oraz czasu ich trwania.

Oznaczanie EPR wykorzystano w badaniach procesów radiacyjnych w PP
i jego następujących odmianach:
- PP czysty, bez dodatków pomocniczych, w postaci proszku,
- PF czysty bez dodatków, po przetopieniu w 230 oc,
- PP granulat handlowy, z dodatkami pomociaczymi,
- PP /PE 6% mieszanina PP i 6%PE,
- PP /PE 30% mieszanina PP i 30%PE,
- CPP /E 6% i 30% kopolimery o zawartości 6% i 30% etylenu.

Wyniki badań przedstawione w postaci tabel i diagramów pozwalają na
stwierdzenie różnic w stężeniach rodników pierwotnych i nadtlenkowych w
zależności od dswek napromieniowania wiązką szybkich elektronów w PP i jego
odmianach. Określony czas trwania i zaniku rodników może pośrednio świadczyć
o zdolności ich do wzajemnych reakcji chemicznych. Z porównania mieszanek
PP/PE z kopolimerem CPP/E widoczny jest wpływ procesów radiacyjnych na
zmiany chemiczne typu kopolimeryzacji w mieszankach PP/PE. Wyniki badań
wykorzystano w opracowaniu PP odpornego radiacyjnie o jakości medycznej
zastosowanego do produkcji wyrobów medycznych sterylizowanych radiacyjnie.
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CHR8. Procesy rodnikowe w polikrystalicznych
peptydach metion in owych

Grażyna Burlińska, Krzysztof Bobrowski, Tomasz Wąsowicz
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

Stosując metodę EPR zidentyfikowano rodniki powstałe w wyniku y~
radiolizy polikrystalicznych peptydów zawierających metioninę. Badania
prowadzono w zakresie temperatur 77-293K. W zakresie temperatur 77-95K we
wszystkich peptydach stwierdzono obecność aminorodników utworzonych w
wyniku addycji elektronu do grupy karbonylowej wiązania peptydowego. Po
podgrzaniu matrycy do 180-230K obserwowano rodniki powstałe w wyniku
deaminacji cząsteczki tylko w peptydach typu X-Met, natomiast w peptydach
typu Met-X i homometioninowych rodniki powstałe w wyniku oderwania wodoru
od węgla a w stosunku do siarki w bocznym łańcuchu metioniny. Przy dalszym
podgrzaniu do 293K obserwowano w peptydach typu X-Met rodniki powstałe w
wyniku dekarboksylacji cząsteczki lub oderwania wodoru od węgla Ca, w
peptydach typu Met-X rodniki powstałe w wyniku abstrakcji wodoru do węgla
Ca, a w peptydach homometioninowych rodniki metylowe. Otrzymane wyniki
sugerują że w peptydach typu X-Met proces wychwytu elektronu prowadzi
głównie do pęknięcia wiązania azoWęgiel, natomiast w peptydach
homometioninowych do pęknięcia wiązania siarka-węgiel.
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CHR9. Some Aspects of the radiation
chemistry of polimers

Adolpfae Chapiro;
C.N.R.S., 94320-Thiais, France

Polymers represent a class of compounds of great value to radiation
chemistry. Several processes involving the irradiation of polymers are practised
today on a large scale in industry and enjoy a rapid development every year. The
chemical reactions which are mostly used in this field fall into three groups:

Radiation induced polymerization;
Radiation induced cross-linking;
Radiation induced grafting.

The polymerization of pure monomers initiated by ionizing radiation was
extensively studied over the past forty years. Numerous results of fundamental
value were reached but industrial applications are limited to a few specific cases.
However, a technology derived from this work represents today on of the largest
practical applications: the curing of thin layers of coatings on wood, paper or
metals, but also for the treatment of bulk materials, such as reinforced plastic
combinations. Its advantages over conventional chemical methods lie in its easy
operation at moderate temperature, reduced pollution by solvents and high speeds
of treatment.

Cross-linking of polymers by irradiation is an extension of the old
technique of vulcanizing rubbers with sulfur to a large variety of materials not
containing double bonds. This is an example of a chemical reaction occuring with
a high efficiency in the solid state, a process not believed to be possibje prior to
its discovery in radiation chemistry, particularly when involving such "inert"
polymers as polyethylene. Today radiation induced cross-linking is practised on a
large scale in industry in order to upgrade numerous plastic materials for a better
stability at elevated temperatures and radiation cross-linked insulators for wires
and cables are extensively used in aircrafts, automobiles, household equipments
and many other applications in our every-day life. Radiation cross-linking of
water-soluble polymers in aqueous solutions generates hydrogels which find
interesting uses in biomedical products.

The synthesis of graft-copolymers can be efficiently produced by
combining the "activation" of a polymer by irradiation with the initiation of
polymerization of a monomer by the resulting "active groups". This technique can
be carried out in single step, by irradiating the polymer in the presence of the
monomer or in two independant steps, involving the peroxidation of the polymer
by irradiation in air, followed by the the polymerization of the monomer initiated
by the resulting polymeric peroxides. Graft-copolymers contain sequences of two
different polymers and may therefore combine properties of each of these
components. They represent a whole group of new polymeric materials similar to
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alloys in the case of metals. Only few of the potential applications of graft-
copolymers are presently exercised in industry. They involve surface
modifications of existing polymers which induce a better compatibility of these
materials for adhesion, printing or uses in biomedical devices. This field of
application of radiation chemistry still incorporates interesting potentialities which
should be exploited in the future.

23



CHRIO. Radiacyjna redukcja izopolimolibdenianów w
szkliwach alkoholowo-wodnych

- G.Chlebosz, J.Kalectóslć;

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,
ul.Okólna 2,50-950 Wrocław

Zbadano procesy radiacyjno-chemiczne zachodzące w napromienionych
izopolimolibdenianach w szkliwach alkoholowo-wodnych zamrożonych w 77K i
podgrzewanych do temperatury pokojowej. Wyznaczono wydajność procesu
redukcji oraz identyfikowano poszczególne postacie blęlcitów molibdenowych
metodą widm absorbcyjnych. Pokazano, że indywidualne formy błękitów
powstają następczo.
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CHR1L Higienizacja osadów ściekowych przy użyciu
wiązki elektronów

A.G.Chmielewski, Z.Zimek, T.Bryl-Sandelewska, W.Kosmal

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa;

L.Kalisz, M.Kaźmierczuk,
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa;

A.Kubera,
Dyrekcja Wodociągu Północnego, Warszaw

Rosnąca świadomość zagrożeń które wynikają z zanieczyszczenia
środowiska, powoduje w wielu krajach zaostrzenie przepisów dotyczących
usuwania odpadów, co zmusza do poszukiwania nowych, bezpieczniejszych
metod ich składowania i utylizacji. W dłuższej perspektywie czasowej najlepszą
wydaje się być ponowne wykorzystanie odpadów po odpowiedniej ich obróbce.

Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych, stanowiące uciążliwy i
niebezpieczny sanitarnie odpad, zawierają równocześnie cenne składniki
organiczne i nieorganiczne, a ich właściwości fizyczne i chemiczne są zbliżone
do właściwości próchnicy glebowej. Mogą więc one - po poddaniu dezynfekcji-
stanowić cenny materiał nawozowy do ulepszania gleb na terenach rolniczych i
zurbanizowanych.

Badania przeprowadzone w wielu krajach wykazały, że poddanie osadów
działaniu odpowiedniej dawki promieniowania gamma lub wiązki
przyśpieszonych elektronów, czyni je sanitarnie bezpiecznymi i stwarza
możliwości użycia ich jako nawozu bezpośrednio po obróbce, bez konieczności
składowania przez odpowiednio długi okres czasu.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych w
Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczących wpływu wiązki
elektronów o energii 10 MeV na bakterie, pasożyty i jaja pasożytów obecne w
osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Otwocku.
Przedstawiono również schemat węzła radiacyjnego do higienizacji osadów
zaprojektowanego na podstawie w/w badań.
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CHR12. Reakcje produktów utleniania bromków z
enzymami hemowymi

Lidia Gebicka, Jerzy L.Gębicki;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

uł.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Metodą radiolizy impulsowej zastosowano do badania reakcji Br2* z
peroksydazą chrzanową (HRP) i katalazą. W obu przypadkach nie stwierdzono
istotnych zmian w przebiegu reakcji katalitycznej z nadtlenkiem wodoru
produkowanym radioiitycznie. Dowodzi to, że histydyna 170 w centrum
aktywnym HRP i tyrozyna 357 w centrum aktywnym katalazy nie są dostępne dla

Obserwowano natomiast produkt reakcji bromu cząsteczkowego (Br2) z
tzw.zwtązkiem I HRP, powstałym w wyniku reakcji enzymu z nadtlenkiem
wodoru. Kinetykę tej reakcj badano spektrofotometrycznie metodą zatrzymanego
przepływu ("stop-flow"). Przedyskutowano możliwość przebiegu reakcji
katatazowej (rozkład H2O2 na 02 i H2O) katalizowanej przez HRP w obecności
jonów bromkowych.



CHR13. Procesy rodnikowe w micelach odwrotnych
AOT/heptan/woda badane metodą

radiolizy impulsowej

Jerzy L.Gębicki, Lidia Gębicka;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Radioliza impulsowa umożliwia obserwację widma absorbcyjnego
elektronu solwatowanego w różnycii matrycach, w tym także w pęcherzykach
wodnych zamkniętych w micelach odwrotnych. Obserwacje te pozwoliły
wyciągnąć wnioski dotyczące własności takiego heterogenicznego ośrodka. W.
toku badań zauważyliśmy, że oprócz pasma widzialnego związanego z
elektronem, występują pasma absorbcyjne w nadfiolecie z maksimum przy ok.
330 i 260 nm. Pierwsze z nich powiązaliśmy z rodnikami karboksylowymt
tworzącymi się w wyniku oddziaływania elektronu, wytworzonego radiacyjnie w
fazie węglowodorowej, z cząsteczkami surfaktanta podczas przenikania przez
powierzchnię micelarnądo pęcherzyka wodnego 1.

Drugie pasmo (260 nm) przypisać należy rodnikom węglowodorowym
oraz ponadtlenkowym, których powstawanie jest zjawiskiem znanym w radiolizie
węglowodorów. Jednakże w układzie zawierającym micele odwrotne zarówno
intensywność tego pasma jak i kinetyka jego powstawania i zaniku zależą od
składu matrycy. Podjęliśmy systematyczne badania tego pasma mając nadzieję,
że pozwoli nam to na lepsze zrozumienie własności miceli odwrotnych. W tym
komunikacie przedyskutujemy niektóre zagadnienia związane z powstawaniem
rodników alkilowych i ponadtlenkowych w układzie zawierającym micele
odwrotne utworzone przez AOT rozpuszczony w heptanie z dodatkiem zmiennej
ilości wody.

1. Jerzy L. Gębicki, Lidia Gębicka and Jerzy Kroh, Electron Processes in AOT Reverse
Micelles. Part 1 - Absorption Spectra and Lifetimes of Hydrated Electrons as Studied by Pulse
Radiolysis, to be published in J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1994, 90
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CHR14. Radiacyjnie generowane wstrzykiwanie ładunku
przez kontakt metal-polietylen

Krzysztof Hodyr;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul. Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź;
Stanisław Wysocki,

Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 4/10,90-924 Łódź

Kinetyki tworzenia i zaniku ładunku wstrzykiwanego przez złącze metal-
polietylen do cienkiej warstwy folii polietylenowej pod wpływem impulsu wiązki
elektronów lub promieniowania X wykazują zaleność od sposobu wzbudzenia.
Zbadany został wpływ wielkości i kierunku przyłożenia zewnętrznego pola
elektrycznego do wartości 7 MV/m. Dla obu typów wzbudzenia badano czas
przelotu wstrzykiwanego ładunku przez próbkę znajdując jego ruchliwość jako
1.7 . 10 -6 m2\Ms-l. Pozycja maksimum wygenerowanego w próbce przebiegu
prądu przy wzbudzeniu impulsem 17 ns wiązki elektronów jest niezależna od
zewnętrznego pola i znajduje się około 3 ms po wzbudzeniu. Dla próbek
wzbudzonych impulsem promieniowania X pozycja ta zmieniała się z
zewnętrznie przyłożonym polem elektrycznym od 12 ms do 3.5 ms. Zbadano
własności kontaktu metal-polietylen przy wzbudzeniu próbki impulsem
promieniowania X dla dwóch rodzajów elektrod napylonych na próbkę t j Al i
Au. Ze względu na istotne różnice w pracach wyjścia elektronu z metali elektrod
w stosunku do położenia poziomu Fermiego w folii polietylenowej otrzymano
złącze o charakterze omowym (Al-PE) lub strukturę blokującą wstrzykiwanie
(Au-PE). W tej ostatniej prąd wstrzykiwania pojawiał sie dopiero przy
doprowadzeniu zewnętrznego pola o wartości 5 MV/m. Pozwoliło to wyznaczyć
energetyczną gęstość stanów powierzchniowych dla polietylenu jako 3-1015 eV-
lm-2.



CHR15. Procesy przenoszenia energii wzbudzenia
elektronowego w radiolizie impulsowej układów Xe-M,

(M= CF4, CHF3, CH2F2, CHF2CI, CHFCI2 CF3CI)

A.Jówko, J.Kowalczyk, M.Symanowicz, KAVojciechowski;
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii,

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

Badania mieszaniny Xe-RF napromieniano impulsem elektronów o energii
350keV i czasie trwania 12ns (akcelerator SINUS-5). Czasowe zależności
intensywności fiuorescencji Xe2*, XeF* i XeCl* od ciśnienia Xe (PXe=40*
120Tr) i zawartości domieszki 0.14-3 Tr rejestrowano przy X=250-K560 nm.

Stosując następujący model reakcji zaniku wzbudzenia elektronowego
Xe*:
l)Xe* >Xe + hu
2) Xe* + 2Xe > Xe2* + Xe

* > 2Xe + hu
4) Xe* + M > M* + Xe
5) Xe* + M > XeF*(XeCl*) + R*
na podstawie zależności If = f{t) określono stale szybkości formowania (kf) Xe2*
i XeX* (X=F,C1) dla badanych układów.

Z zależności kf=f([RF]) określono stale szybkości procesu przeniesienia
wzbudzenia (k4= 2-10x10-10 cm3s-l).

Przeprowadzone badania wykazały, że dla niektórych z badanych układów
np. Xe-CHF3 wartości stałej szybkości k4=f(PXe) można wyjaśnić przyjmując,
że część wzbudzonych atomów Xe* traci swoją energię w reakcjach
"harpunowania":
6) Xe* + M + Xe > produkty
przebiegających ze starymi szybkości l-2xlO-28cm6s-l.



CHR16. Reaktywność imidazolowych kompleksów platyny

E.Kalecińska, J.Kaleciński*, J.Kuduk-Jaworska;
Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski,

ul.Joliot-Curie 14,50-383 Wrocław;
*Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,

ul.Okólna 2,50-950 Wrocław

Zbadano radiacyjne wydajności redukcji i reaktywność imidazolowych
kompleksów platyny w roztworach metanolowo-wodnych i w metanolu.
Redukcja kompleksów przebiega poprzez pośrednie stopnie utlenienia platyny:
Pt(IIl) i Pt(I), aż do koloidalnej Pt{0). Pośrednie stadia identyfikowano w ciele
stałym metodą EPR, a wydajność Pt(l) maleje w szeregu Cl->Br>J-.

Wyznaczono odpowiednie stale szybkości reakcji kompleksów platyny z
e-sotv metodą radiolizy impulsowej. Próby wyznaczenia stałych szybkości
reakcji kompleksów z utleniającą komponentą radiolizy metodą konkurencyjną z
pNDA zakończyły się częściowym niepowodzeniem ze względu na małe staie
szybkości odpowiednich reakcji, a wyznaczona stała odpowiada szybkości
reakcji pNDA z kompleksem.
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CHR17. Procesy radiacyjno-chemiczne i fotochemiczne w
zamrożonych szkliwach wodnych

J.Kalecinski,
Instytut Niskich Temperatur i Badnń Strukturalnych PAN,

ul.Okólna 2, 50-950 Wrocław

Pułapkowane pierwotne produkty radiolizy są trwałe w szkliwach
zamrożonych w 77K.. Wzrost temperatury lub światło uruchamia elektrony
wywołując reakcję z dodanymi zmiataczami.

W niniejszej pracy badano procesy radiacyjno-chemiczne w zamrożonych
matrycach chlorkowo-aikoholowych wywołane powyższymi czynnikami stosując
zmiatacze takie jak: chromian, azotan, p-nitrozo dimetyloanilinę (pNDA) i p-
benzochinon (pBQ). Zbadano widma absorbcyjne produktów pośrednich oraz
reaktywność powyższych zmiataczy w stosunku do elektronów, która maleje w
szeregu: pNDA(kwas)> pBQ> pNDA(zasada)> azotan» hydrochinon.
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CHR18. Radioliza poli(perfluoro)eterów

Stefan Karolczak;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Poli(perfluoro)etery - związki, których budowę można przedstawić
ogólnymi wzorami RfO(CF2CF2O-)n(CF2O-)mRf i RfO(CF2CF(CF3)
O-)n(CF2O-)mRf. gdzie Rf= CH3, a n/m = 0.5-200, charakteryzują sie niezwykle
korzystnymi własnościami użytkowymi i znalazły zastosowanie jako najwyższej
klasy izolatory, oleje smarne a także substytuty krwi. W przeciwieństwie do
wysokiej odporności termicznej i chemicznej związanej z wymiana atomów
wodoru na atomy fluoru, polimery te ulegają łatwo radiolizie. Opublikowane
prace nie wyjaśniają w pełni mechanizmu radiolizy, a zwłaszcza jej pierwotnych
etapów. Badania przeprowadzone metodą radiotermoluminescencji (RTL),
radiolizy impulsowej i niskotemperaturowej spektrofotometrii absorbcyjnej
dostarczyły nowych informacji o prekursorach luminescencji, pierwotnych
produktach radiolizy i roli tlenu. Wyniki te pozwalają na weryfikację modelu
radiolizy zaproponowanego przez Faucitano i wspl.

1 A.Faucitano i wsp.: ESR Study of The Gamma-Radio lysis of Perfluoropolyelhers.
Rad.Phys.Chem.37, 493 (1991)
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CHR19. Pulsed Electron Spin Sesonance Studies on
Photolytic and Radiolytic Intermediates

Larry Kevan;
Department of Chemistry, University of Houston, Houston,

Texas 77204-5641, USA

Many intermediates in photolysis and radiolysis are paramagnetic and can
be incisively studied by electron magnetic resonance methods. In the condensed
phase, it is often important to study the environment of a trapped paramagnetic
species in order to understand its subsequent chemistry. This involves the
detecition of very weak electron-nuclear dipolar interactions with surrounding
molecules which can be achieved by a pulsed electron spin resonance method
known as electron spin echo modulation spectroscopy. This method was earlier
used to delineate the geometrical structure of solvated electrons in various glassy
aqueous and organic media. Following an introduction to electron spin echo
modulation, applications to two current areas of interest will be described.

The first area involves the structural aspects controlling photoinduced
charge separation of photoionizable molecules embedded in micelles and vesicles
as a means to develop light energy storage systems. An example will be described
involving the photoionization of alkylphenothiazines and alkyltrimethylbenzidines
in vesicles and micelles where the alkyl chain length is shown to control
photoyield and the molecule location with respect to the micelle interface is
demonstrated to affect the photoyield.

The second area involves the radiolytic generation of paramagnetic valence
states of transition metal ions in microporous such as aluminosilicates (zeolites),
aluminophosphates and layered silicates. These systems are important for
heterogeneous catalysis. Typically such catalysts are "activated" by thermal
means to produce a catalytically active, often paramagnetic, valence state of a
transition metal ion. An example will focus on the reduction of Ni(ll) to Ni(I) in
such microporous oxide systems. In certain system radiolytic reduction to
stabilize Ni(I) is more efficient than thermal reduction. It will also be shown how
electron spin echo modulation methods can be used to locate the site of Ni(I) and
determine its adsorbate geometry in such catalytic systems.
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CHR20. Wychwyt elektronów termicznych przez
halogenpochodne metanu: CH2F2, CHF3, CHCI2F, CC1F3

H.Kość, W.Barszczewska, I.Szamrej, M.Foryś;
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Rolniczo-

Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

Wiele cząsteczek bardzo słabo reagujących, bądź całkowicie inertnych w
stosunku do elektronów termicznych w reakcji bezpośredniej

e + RX > Produkty
staje się efektywnymi zmiataczami w obecności substancji trzecich .

e + RX + nM > Produkty
przyczym M może być cząsteczka RX a n może być >1. Przyczyny tego zjawiska
są jak dotąd niewyjaśnione. Co więcej takie "wielkocząsteczkowe" reakcje
przebiegać mogą zgodnie z różnymi mechanizmami: dwuetapowym, gdzie
powstające jony RX-* są stabilizowane w zderzeniu z cząsteczką M, jedno- bądź
dwuetapowym, kiedy elektron reaguje z obecnym w układzie kompleksem van
der Waalsa typu (RX*M) a powstający jon wymaga (tub też nie) stabilizacji w
zderzeniu z kolejną cząsteczką. Chcąc wyjaśnić przyczyny powodujące różne
mechanizmy procesów wychwytu elektronu wybraliśmy jako obiekt badań
halogenopochodne węglowodorów. Wydaje nam się, że obserwując mechanizm
procesu dla dużej grupy związków o podobnej strukturze będzie można znaleźć
pewne generalne zależności wyjaśniające kiedy i dlaczego mamy do czynienia z
określonym mechanizmem procesu.

Stosując metodę obłoku elektronowego z impulsową komorą jonizacyjną
określony został mechanizm i kinetyka procesów wychwytu elektronów
termicznych przez CH?F2, CHF3, CHCIFo i CCIF3 w obecności "nadmiaru
dwutlenku węgla. Stwierdzono, że w przypadku wszystkich badanych substancji
reakcja z elektronem przebiega głównie według mechanizmu
"wielkocząsteczkowego". Z analizy danych doświadczalnych wynika, że w
procesie tym udział biorą kompleksy van der Waalsa typu (CH2F2)2,
(CHF3*CO2), (CHC1F2)2 oraz (CCIF3*CO2).
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CHR21. Symulacja komputerowa procesów dyfuzji i
rekombinacji jonów w modelowych układach

an izotropowych

Czesław Koska, Witold M.Bartczak;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

W wyniku napromienienia ośrodka powstają w nim najczęściej pary jon-
elektron, ułożone wzdłuż toru przejścia cząsteczki promieniowania jonizującego.
Oprócz pojedynczych par w pewnej przestrzeni mogą znajdować się układy
wieloparowe. Dla takiej przestrzeni, zwanej gniazdem jonizacji, zostały
przeprowadzone symulacje procesów dyfuzji i rekombinacji cząstek
naładowanych w ośroHku skondensowanym. Wypadkowy ruch jonu określano
jako wynik złożenia ruchu pod wpływem dwóch czynników: ruchu wywołanego
błądzeniem przypadkowym na skutek działania ośrodka na jon oraz poruszania
się jonu w polu wytworzonym przez inne cząsteczki naładowane.

Modelowy ośrodek anizotropowy, dla którego przeprowadzono obliczenia
symulacyjne charakteryzował się tym, że współczynnik dyfuzji ( u = Dz/Dx)
można określić jako stopień anizotropii ośrodka. Ruchliwość nośników w tym
wyróżnionym kierunku jest większa niż w pozostałych. Ten uproszczony model
dotyczy zjawiska przemieszczania się nośników ładunku w układzie
polimerowym o długich, niezbyt rozgałęzionych łańcuchach, które są ułożone
(przynajmniej lokalnie) równolegle względem siebie.

Przeprowadzono symulację dla różnorodnego usytuowania torów jonizacji
względem równoległych łańcuchów tworzących ośrodek, a więc zmieniono
charakterystykę wygenerowanych centrów jonizacji. Uzyskano w ten sposób
efekt przejścia promieniowania jonizującego przez modelowy układ zbliżony do
warunków eksperymentalnych.

Wyniki symulacji porównane zostały z dotychczas przeprowadzonymi
symulacjami dla ośrodków izotropowych. Na charakterystykach
przedstawiających kinetyki rekombinacji można zaobserwować efekty
wynikające z anizotropii ośrodka. Efekty te są bardziej widoczne począwszy od
pewnej wartości stopnia anizotropii (u = ok. 5).
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CHR22. Aglomeracja srebra w sitach molekularnych
SAPO-5iSAPO-ll

J.Michaltk, J.Sadlo,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa;

Naoto Azuma, L.Kevan,
Department of Chemistry, University of Houston, Houston,

Texas 77204-5641, USA

Przy użyciu spektroskopii elektronowego resonansu paramagnetycznego
(EPR) oraz elektronowego echa spinowego (ESEM) badano atomy i aglomeraty
srebra powstające w procesach radiolizy glinokrzemofosforanów (SAPO)
zawierających Ag+ jako kationy wymienne. Materiały SAPO posiadają
trójwymiarową strukturę szkieletową zbudowaną z czworościanów S1O4, AIO4 i
PO4 połączonych poprzez wspólne atomy tlenu. Struktura SAPO-5 i SAPO-11
ma charakter kanałowy, w której większe kanały o przekroju kołowym (f=0.73
nm) lub eliptycznym (0.63 x 0.39 nm) otoczone są kilkoma kanałami o
niniejszych przekrojach.

W dehydratowanych próbkach Ag-SAPO-5 i Ag-SAPO-11 poddanych g-
radiolizie w 77 K nie obserwowano powstawania małych aglomeratów srebra w
trakcie podnoszenia temperatury w granicach 77-300 K, Natomiast próbki, na
których adsorbowano metanol, etanol lub propanol przed napromienieniem,
wydajnie stabilizują paramagnetyczne dimery i trimery srebra, Ag2+ i Ag32+.
Kationowe aglomerat)' srebra tworzą się powyżej 200 K w wyniku reakcji
między AgO i Ag+. Reakcją konkurencyjną w stosunku do procesów aglomeracji
jest atak rodników "CH2OH na kationy Ag+ z utworzeniem adduktu
Ag.CH2OH+. Badania ESEM wykazały, że dimery Ag2+ stabilizowane są w
małych, sześcioczłonowych kanałach, natomiast trimery Ag32+ i addukty
Ag.CH2OH+ w kanałach dużych, w których są bezpośrednio koordynowane
przez dwie cząsteczki alkoholu.
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CHR23. Symulacja termalizacjf elektronów w
napromienionych ciekłych ośrodkach niepolarnych

Łukasz K.Musolf, Witold M.Bartczak;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul. Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Przeprowadzono symulację komputerową procesów termalizacji
elektronów powstałych w wyniku działania promieniowania jonizującego na
ciekły ośrodek niepolamy (na przykładzie heksanu) dla gniazd zawierających
jedną lub więcej par elektron-kation.

Podstawą konstrukcji zastosowanego modelu matematycznego były prace
A.Mozumdera. W odróżnieniu od dotychczas opublikowanych prac na ten temat,
w których .omawiano proces termalizacji w gniazdach jednoparowych, w
poniższej pracy głównym celem była odpowiedź na pytanie jak wpływa na
proces termalizacji ilość par jonowych w gnieździe jonizacji.

Zastosowany model uwzględnia przekroje czynne na możliwe procesy
utraty energii (w sposób uproszczony, poprzez wartość średniej drogi
swobodnej), średnią wielkość traconej energii i prawdopodobieństwo jej oddania
w konkretnym oddziaływaniu. Uwzględnione zostały zakrzywienia torów
elektronów wywołane przez oddziaływania elektronów z kationami i elektronów
pomiędzy sobą w ramach tego samego gniazda.

Mimo uproszczonego charakteru modelu, wyniki wskazują na wyraźną
różnicę pod względem rozkładu odległości termalizacji pomiędzy gniazdami
wieioparowymi a jednoparowym. Okazuje się także, że średni czas termalizacji
jest odwrotnie proporcjonalny do ilości par jonowych w gnieździe. Rozkłady
czasu termaiizacji można dobrze opisać rozkładem odwrotnym gaussowskim
(Walda). Zwiększenie ilości par w gnieździe powoduje "skrócenie" rozkładu,
przy czym skala tego skrócenia jest mniejsza, niż wzrost ładunku kationów
gniazda, co można tłumaczyć ekranowaniem.

Otrzymane wyniki mają zasadnicze znaczenie dla interpretacji przebiegu
procesów postradiacyjnych. Można wnioskować, że przy pomiarach o
rozdzielczości czasowej rzędu 1 ps praktycznie obserwuje się efekty
termalizacyjne w gnieździe jednoparowym i trochę "pozostałości" po gniazdach
wieloparowych, w których odległości termalizacji są znacznie krótsze.
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CHR24. Badania dozymetryczne przy wdrażaniu do
sterylizacji radiacyjnej nowych wyrobów medycznych w

Stacjii Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego i
Przeszczepów

P.P.Panta, W.J.Głuszewski;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

Uruchomiona w 1994 roku w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w
Warszawie Stacja Sterylizacji Radiacyjnej Sprzętu Medycznego i
Przeszczepów, wyposażona w akcelerator produkcji rosyjskiej Elektronika 10/10
ma zaspokoić zapotrzebowanie krajowego rynku na usługi w zakresie sterylizacji
szybkimi elektronami. Nowa linia technologiczna powinna w pierwszej
kolejności przejąć zadania pracującej od 20 lat półtechnicznej instalacji
działającej w oparciu o akcelerator LAE 13/9. Wszystko wskazuje również na to,
że należy liczyć się z koniecznością sterylizacji radiacyjnej części wyrobów
medycznych, które tradycyjnie sterylizuje się metodami chemicznymi a w
szczególności tlenkiem etylenu.

Autorzy na przykładzie najnowszych wdrożeń pragną omówić aktualne
tendencje w zakresie produkcji sprzętu medycznego sterylizowanego radiacyjnie,
oraz przedstawić potencjalne możliwości Stacji Sterylizacji Radiacyjnej w
dziedzinie badań naukowych w tym zakresie.

Zaprezentowany będzie plan utworzenia laboratorium dozymetrycznego
dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej w medycynie. Laboratorium to powinno
wprowadzić do praktyki produkcyjnej najnowsze przepisy międzynarodowe w
opracowaniu których ma również udział Zakładu Chemii i Techniki Radiacyjnej.
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CHR25. Radioliza impulsowa detergentów niejonowych-
tritonów w roztworach wodnych

Jan Perkowski, Józef Mayer;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

uLWróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Tritony [p-(l,1,3,3 - tetra metylbutyl) phenyl] polioksyetyleny z różną
ilością grup oksyetylenowych należą do tzw. detergentów twardych,
niejonowych, pomimo ich słabej odbudowalności biologicznej nadal są szeroko
produkowane i stosowane w wielu krajach. Poznanie mechanizmu ich rozkładu
jest zagadnieniem nie tylko ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska lecz
także bardzo interesujące dla osób zajmujących się problemami biologii
molekularnej.

Do doświadczeń użyto siedmiu tritonów o różnej długości łańcucha (n
oznacza średnią liczbę grup etylenowych) a mianowicie: triton X-15
(n=l); trytion X-35 (n=3); trytion X-45 (n=5); triton X-114 (n=8); triton X-100
(n=10); triton X-305 (n=30) i triton X-405 (n=40). Metodą radiolizy impulsowej
w Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej wyznaczono widma
produktów reakcji rodników OH i H z cząsteczkami tritonów w zakresie 260 -
400 nm. Narastanie widma obserwowano w czasie do około 4 jas, a następnie
jego zanik w czasie do 900 \is. Dawka w impulsie 17 ns wynosiła 33-36 Gy.
Zależność stałej szybkości (wyznaczona dla długości fali 300 nm)
pseudopierwszego rzędu dla reakcji rodnika OH z cząsteczkami tritonów
wykazuje dwa liniowe zakresy przecinające się w okolicach krytycznego stężenia
micelarnego (CMC) dla wszystkich tritonów z wyjątkiem X-15 i X-35.

Podobne wyniki uzyskuje się dla reakcji rozkładu pośredniego produktu,
którym jest prawdopodobnie rodnik cykloheksadienylowy powstały przez
oderwanie wodoru od pierścienia benzenowego.

Doświadczenia wykonano także dla reakcji poszczególnych tritonów z
rodnikami H. Otrzymane widma produktu przejściowego w zakresie 260-380 nm
posiadają dwa maksima dla 300 i 350 nm. Zależność stałej szybkości
pseudopierwszego rzędu od stężenia wyznaczona dla reakcji rodnika H z
cząsteczkami detergentów wykazuje zależność liniową.

W oparciu o otrzymane wyniki stałych szybkości reakcji podjęto próbę
określenia wpływu długości łańcucha oksyetylenowego na reaktywność tritonów
z pierwotnymi produktami radiolizy wody a co za tym idzie ich podatności na
radiacyjną degradację.
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CHR26. Kinetyka fraktalna fotolizy wodnych roztworów
nitrozylo hemoglobiny

Andrzej Płonka, Janusz Bednarek;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

uLWróblewskiego 15; 93-590 Łódź;

Alojzy Zgirski, Maria Hilewicz Grabska;
Instytut Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego,

ui.Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Metodą niskotemperaturowej spektroskopii EPR zbadano kinetykę
fotoindukowanej dysocjacji nitrozylo hemoglobiny. Pokazano, że formalizm
kinetyki dyspersyjnej opisuje badany proces w całym zakresie temperatur i
czasów pomiarów dostępnych dla spektroskopii EPR. Powiązanie badanej
kinetyki z dynamiką matrycy, wynikające w naturalny sposób ze stochastycznej
teorii kinetyki w układach dynamicznie nieuporządkowanych, pozwoliło uniknąć
komplikowania mechanizmów reakcji elementarnych w celu wyjaśnienia
zależności temperaturowej kinetyki w układach biologicznych.
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CHR27. Dynamika reakcji w przejściu szklistym: fotoliza
poli(metakrylanu metylu)

Andrzej Pionka, Janusz Bednarek, Krystyna Pietrucha;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Metodą spektroskopii EPR zbadano kinetykę zaniku rodników
generowanych fotolitycznie w poli(metakrylanie metylu) w zakresie temperatur
300-400 K. W wysokich temperaturach, znajdujących się w zakresie przejścia
szklistego, kinetyka zaniku jest bliska klasycznej. Poniżej zakresu przejścia
szklistego ujawnia się dyspersyjność reakcji oraz znaczne, sięgające dwóch
rzędów wielkości, obniżenie energii aktywacji. Obydwa zjawiska wyjaśniono w
oparciu o stochastyczną teorię reaktywności w układach dynamicznie
nieuporządkowanych.



CHR28. Radiolityczne utlenianie atomu siarki i
stabilizacja produktów przejściowych w sulfidach

Grażyna Przybytniak, Hanna Ambroź;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

Zidentyfikowano produkty przejściowe powstające podczas radiolizy
sulfidów zawierających drugi heteroatom - S, Se lub, oddzielonych trzema
grupami metylenowymi. Pierwotnymi produktami procesu są rodniki powstające
z rozkładu matrycy, którą stanowi szkliwo 4,6 M kwasu siarkowego.
Podwyższenie temperatury powyżej 77K prowadzi poprzez utlenienie siarki do
tworzenia kationorodników sulfidów. Następnie indywidua te są stabilizowane
wewnątrz- lub międzycząsteczkowym trójelektronowym wiązaniem siarka-siarka
identyfikowanym metodami spektrometrii EPR i UV-VIS. Jest to dowód na silną
aglomerację cząsteczek sulfidów w roztworach wodnych jeszcze przed
zamrożeniem. Metodą radiolizy pulsowej stwierdzono, że czynnikami
utleniającymi mogą być nie tylko rodniki hydroksylowe lecz również te
powstające z radiolizy kwasów, bowiem wydajność radiacyjna G(OH.) w
stężonych kwasach jest niższa niż G(S\S).
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CHR29. Dozymetr alaninowy z detekcją speklrofoto-mełrycznąjako
alternatywa dla dozymetru z detekcją EPR

A.Rafalski, Z.P.Zagórski;
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej,

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

W ostatnich latach rozwinęła się dozymetria dużych dawek
promieniowania jonizującego z użyciem krystalicznej L-alaniny zawieszonej w
matrycy polimerowej, w postaci cyhndcrków dostosowanych do wnęki
pomiarowej spektrometru EPR. Dozymetr ten stał się przedmiotem normy ASTM
i jest dostępny komercyjnie w firmie Bruker, która dostarcza nawet uproszczony
spektrometr wyłącznie do tego celu. Przyrząd ten nie pozwala na wybór
dowolnych parametrów, dostępnych w bardziej uniwersalnych spektrometrach
badawczych, np. w modelu 300. Mimo dużych kosztów (spektrometr nie nadaje
się do innych celów) oraz kosztu kształtek {kilka dolarów za sztukę specjalnie
wyselekcjonowanych egzemplarzy dla zapewnienia dokładności) dozymetr
przyjął się jako wtórny, po kalibracji względem innego, do dozymetrowania pól
gamma dobrej jednorodności uzyskiwanej w instalacjach z przemieszczeniem
paczek względem kobaltu 60. Obróbka akceleratorowa wymaga jednak
dozymetrów w poi tact folii, tak by różnica dawek w dozymetrze nie przekraczała
0,5% w ekstremalnych partiach folii. Jakkolwiek pomiar EPR takich folii jest
możliwy, to jednak osiągnięcie precyzji i dokładności takiej jak w wersji
cylinderków dla dozymetrii gamma nie jest możliwe i komercyjna wersja takiego
cienkiego dozymetru nie jest jeszcze oferowana.

W naszych badaniach nad wolnymi rodnikami unieruchomionymi w fazie
stałej w temperaturze pokojowej zastosowaliśmy pomiar spektrofotometryczny
widma absorbcyjnego światła rozproszonego w funkcji Kubelki-Munka. Wolny
rodnik CH3CHOO wytworzony przez samorzutną deaminację alaniny wykazuje
łatwo mierzalne widmo z maksimum przy 350 nm, o wysokości w maksimum
związanym z pochłoniętą dawką promieniowania. Alanina w kompozycie
polimerowym daje się łatwo formować w folie o grubości odpowiedniej do
bardzo zagęszczonych izodóz w polach przyśpieszonych elektronów, dając
prawidłowe odpowiedzi dozymetryczne. System jest bardziej dostępny od
systemu EPR, ponieważ przyrząd pomiarowy, czyli dowolny spektrofotometr
ogólnego przeznaczenia musi być jedynie wyposażony w przystawkę,
dostarczaną obecnie w kilku wersjach przez każdą firmę produkującą
spektrofotometry. W naszym rozwiązaniu (spektrofotometr Perkin Elmer Lambda
9 z kulą integrującą) płatek dozymetryczny ma wymiar 6x14 mm, pasując do
płaskich pól izodozowych dla elektronów dowolnej energii. Istotą powodzenia
tego typu dozymetru dla małych energii jest pomiar powierzchniowy stężenia
wolnych rodników, a nie stężenia w masie jakie uśrednia metoda EPR bez
większego znaczenia dla interpretacji dawki.
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CHR30. Hipotetyczne wiązanie wodorowe
nadmiarowego elektronu

Mirosław Sopek, Witold M.Bartczak;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

uLWróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Jedną z najdokładniejszych metod teoretycznej analizy nadmiarowego
elektronu jest symulacja komputerowa wykonywana w ramach formalizmu całek
po trajektoriach. W symulacji takiej własności stanu podstawowego
nadmiarowego elektronu obliczane są jednocześnie z własnościami układu
molekularnego o dużej liczbie cząsteczek (kilkaset). Dzięki temu unikamy
arbitralnych założeń o strukturze i wielkości pułapki elektronowej. W omawianej
pracy zastosowano metodę całek po trajektoriach dla przypadku lokalizacji
elektronu w ciekłym metanolu. Obliczenia przeprowadzono dla 256 molekuł
alkoholu. Trajektoria elektronu przedstawina była za pomocą izomorficznego
łańcucha o rozdzielczości 256 punktów.

Uzyskano radialne funkcje rozkładu opisujące korelacje tak gęstości
elektronowej jak i centrum rozkładu ładunku nadmiarowego z cząsteczkami
ośrodka. Zbadano orientację molekuł wokół pułapki elektronowej oraz rozkłady
energii wiązania molekuła-eiektron.

Analiza uzyskanych wyników doprowadziła autorów do zaproponowania
hipotezy o charakterze wiązania elektron-molekuła. Hipoteza ta zakłada, że
wiązanie to zarówno energetycznie jak i strukturalnie odpowiada ogólnie
przyjętej definicji wiązania wodorowego, w którym molekuły ośrodka tworzące
pułapkę są donorami protonów dla gęstości ładunku związanej ze
zlokalizowanym elektronem.

Praca omawia konsekwencje hipotezy oraz podaje plan badań
zmierzających do jej potwierdzenia lub odrzucenia.



CHR31. Identyfikacja napromienionej żywności metodą
spektrometrii elektronowego rezonansu

paramagnetycznego

W.Stachowićz, G.Burlińska, J.Michalik;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;'
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa,

A.Dziedzic-GocIawska, FLOstrowski;
Akademia Medyczna, ul. Chahibińskiego 5,02-004 Warszawa

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w badaniu metodą EPR tkanek
zniineralizowanych (kości, zęby, chrząstka, naczynia krwionośne) poddawanych
napromienianiu, opracowano sposób wykrywania napromienienia w drobiu i
mięsie zawierającym kości, a także w mrożonych rybach oraz jajach. Pozytywne
wyniki identyfikacji napromienienia uzyskano w przypadku niektórych owoców
(pestki) i orzechów (skorupy), przypraw i ziół, jak również w suszonych
grzybach, makaronie i żelatynie.

Obok wymienionych, jakościowych metod wykrywania napromienienia w
żywności, opracowano w przypadku kości drobiowych metodę oceny wysokości
dawki, jaką zastosowano do higienizacji tuszek kurcząt. Metoda polega na
kilkukrotnym dopromienieniu próbek i ekstrapolacji dawki (liniowa zależność
dawka-intensywność sygnału EPR).

Zespół uczestniczy w międzynarodowych testach identyfikacji
napromieniania żywności organizowanych przez Wspólnotę Europejską oraz
WHO, FAO i IAEA.



CHR32. Efekty wtórne towarzyszące radiolizie cieczy
wiązkami ciężkich cząstek naładowanych

Zofia StugHk;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa

Istotną różnicą między najczęściej stosowanymi promieniowaniami (y, X,
wiązki przyśpieszonych elektronów) a wiązkami ciężkich cząstek naładowanych
jest różna efektywność procesu przekazywania energii i wynikający stąd
odmienny rozkład przestrzenny obszarów zaburzonych. W pierwszym przypadku
energia przekazywana na jednostkę drogi (linear energy transfer, LET) jest rzędu
0.2 eV/nm a rozkład obszarów jest z maliroskopowego punktu widzenia -
homogeniczny. W drugim - LET dochodzi do kilku keV/nm zaś obszary
zaburzone są silnie skoncentrowane wokót trajektorii cząski. W obu przypadkach
średnia wartość energii promieniowania jonizującego przekazywana ośrodkowi w
akcie elementarnym wynosi około 100 eV.

Od dawna postulowano, iż wtórnym efektem koncentracji zaburzeń wokół
trajektorii ciężkiej cząstki naładowanej są zmiany fizyczne takie jak lokalne silne
wzrosty temperatury [I] oraz zjawiska akustyczne [2]. Te ostatnie potwierdzone
eksperymentalnie w serii szczegółowych pomiarów fizycznych [3], mogą być
czynnikiem ułatwiającym propagację energii na duże odległości.

Do chwili obecnej nie jest jasne na ile wyszczególnione wyżej zjawiska
mogą uzewnętrzniać się w efektach chemicznych i (lub) biologicznych.

Uruchomione kilka lat temu w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych
w Dubnej stanowisko do badań chemo-radiacyjnych [4] pozwoliło na podjęcie
chemicznych prac w tym zakresie. Pionowa wiązka jonów z 4-metrowego
cyklotronu pozwala na napromienienie cieczy pozostających w bezruchu od
strony powierzchni ciecz-atmosfera. Analiza wyników otrzymanych w
rozcieńczonych roztworach wskazuje na istnienie mechanizmu (-ów) podaży
substratów reakcji do przestrzeni wokółgniazdowych znacznie szybciej niż
proces dyfuzji. Jest to pośrednie potwierdzenie istnienia wspomnianych wyżej
wtórnych efektów.

[1] A.Norman, Radiat.Res.Supl.7(1967) 33-37,
[2] G.A.Askarian, At.Energ.3(1957) 152-154,
[3] L.Sulak et al„ NucUnstrum.And Meth. 161(1979) 203-217,
[4] Z.Stuglik et., Radiat.Phys.Chern.,43(1994) 463-469.
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CHR33. Radioliza impulsowa polietylenu zawierającego
związki aromatyczne

M.Szadkowska-Nicze, J.Mayer, J.Kroh;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Przeprowadzone metodą radiolizy impulsowej badania polietylenu
zawierającego piren i dimetylodifenyl, miały na celu wyjaśnienie mechanizmów
przenoszenia energii i ładunków powstających podczas napromieniania matrycy
polimerowej. Procesy te mają duże znaczenie w przypadku polietylenu
zawierąjącedo antyutleniacze, fotostabilizatory lub inne związki polepszające
własności użytkowe polimeru. Obserwacje emisji polietylenu, zawierającego
związki aromatyczne, powstające w wyniku 17 nanosekundowych i 1
mikrosekundowego impulsów, dostarczyły informacji o tworzących się stanach
wzbudzonych domieszki aromatycznej. Rejestracja widm absorbcyjnych filmów
polietylenowych po 1 mikrosekundowej radiolizie impulsowej pozwoliła
obserwować powstające jony związków aromatycznych. Badania były
przeprowadzone dla różnych stężeń wprowadzanych domieszek, w zakresie
temperatur od pokojowej do~100K. Stwierdzono, że w temperaturach od
pokojowej do 220 K, rekombinacja jonów domieszki, jak również reakcja
przekazywania ładunku pomiędzy jonami dimetylodifenylu i cząsteczkami pirenu
przebiega z energią aktywacji - 80 kJ/mol, poniżej 200 K, energia aktywacji
powyższych reakcji nie przekracza 5 kJ/mol. Ostra zmiana energii aktywacji
następuje w zakresie temperatury przejścia szklistego Tg polietylenu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że powyżej
temperatury przejścia szklistego matrycy procesy przebiegające w polietylenie są
związane z ruchami dyfuzyjnymi, natomiast poniżej Tg matryca jest sztywna i
obserwowany ruch ładunków ma charakter tunelowy.
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CHR34.Micdzy micelarny transport uwodnionego
elektronu w roztworach miceli kationowych, Badania

metodą radiolizy impulsowej

Ewa Szajdzińska-Pietek, Jerzy Gębicki i Jerzy Kroh;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Metodą radiolizy impulsowej zbadano kinetykę zmiatania elektronu
uwodnionego (e-aq) przez chlorek heksadecylopirydynowy (HPC) w roztworach
miceli kationowych halogenków alkilotrójmetyloamoniowych. Krzywe zaniku e-
aq opisano równaniem kinetyki dyspersyjnej pseudo 1 rzędu. Przedyskutowano
mechanizm procesu uwzględniający następujące etapy: (i) pulapkowanie e~aq w
dodatnim polu potencjalnym miceli, (ii) migrację e-aq pomiędzy micelami
"pustymi" i zawierającymi cząsteczkę zmiatacza, (iii) wewnątrzmicelarne
przeniesienie elektronu. Przyjmując, że przy niskim stopniu obsadzenia raiceli
cząsteczkami zmiatacza, zanik e-aq determinowany jest szybkością etapu
drugiego, wyznaczono średni czas przejścia elektronu z jednej miceli na drugą w
roztworach związków powierzchniowo czynnych różniących się długością
łańcucha alkilowego i rodzajem przeciwjonu. Wyniki badań e-aq metodą
radiolizy impulsowej porównano z danymi uzyskanymi dla jonu J- metodą
wygaszania luminescencji.
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CHR35. Kinetyka i mechanizm szybkich procesów
przekazywania energii w układach gaz szłachetny-

domieszka molekularna

K.Wojciechowski;
Katedra Chemii Fizycznej, Instytut Chemii,

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce

Prowadzone od kilkunastu lat w Katedrze Chemii Fizycznej WSRP
badania mechanizmu i kinetyki przekazywania energii od wzbudzonych atomów
gazów szlachetnych do cząsteczek wykazały, że mechznizm ten jest złożony.
Przekazywanie energii odbywa się w reakcjach:
(1) Rg* + M >Rg + M
(2) Rg* + M + Rg > [RgM]* + Rg

Przeprowadzone badania metodami fotolizy i radiolizy stacjonarnej oraz
radiolizy impulsowej dla modelowych układów Xe-M wykazały, że
trój cząsteczkowa reakcja (2) odgrywa dominującą rolę w przekazywaniu energii
wzbudzenia elektronowego [ Xe(3Pi), Xe (np) ] do cząsteczek. Wyznaczone
stałe szybkości tej reakcji dla szeregu cząsteczek leżą w granicach (1-20) x 10-28
cm6s-l. W przypadku cząstek donorów chloru (CC14, SOC12) wykazano, 2e
jednym z produktów reakcji trój cząsteczkowej (2) sąckscimery XeCl*.

Uzyskane doświadczalnie wartości stałych szybkości w/w reakcji
porównano z teoretycznymi dla modelu reakcji trójcząsteczkowej podanego
przez Collinsa i Lee.



CHR36. Symulacja komputerowa procesów transportu
jonów w układach micelarnych

Mariusz Wójcik;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Zaproponowano metodę symulacji komputerowej służącej do
modelowania procesów transportu jonów (jak również elektronów
solwatowanych) w układach micelli jonowych. W symulacji pojedyncza micella
reprezentowana jest jako układ jonowych grup czołowych surfaktanta,
położonych nieruchomo na powierzchni sfery, oraz jonów przeciwnego znaku
wykonujących ruch dyfuzyjny w wypadkowym polu elektrycznym. Ruch jonów,
które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie grup czołowych obliczany
jest, w kolejnych krokach czasowych, jako złożenie losowego przesunięcia
brownowskiego oraz dryfu w polu elektrycznym. Gdy jon przeciwnego znaku
zbliża się do powierzchni micelli, założenie o liniowym dryfie jonu w polu
elektrycznym przestaje być uzasadnione. W tym przypadku oddziaływanie
pomiędzy tym jonem i najbliższą grupą czołową micelli modelowane jest poprzez
wprowadzenie sferycznej studni potencjałów wokół grupy czołowej. Wewnątrz
tej studni jon wykonuje wyłącznie nich brownowski, zaś podczas każdego
zderzenia z zewnętrzną ścianą studni energia kinetyczna jonu losowana jest z
rozkładu Maxwella. Jeżeli energia kinetyczna jonu przewyższa wymaganą
różnicę energii potencjalnej jon ten może opuścić studnię, w przeciwnym
wypadku odbija się od jej zewnętrznej powierzchni i pozostaje wewnątrz studni.
Aby zapobiec wnikaniu jonów do wewnątrz micelli w symulacji wprowadzono
dodatkowe "hydrofilowe" pole elektryczne, działające na jony znajdujące się w
pobliżu powierzchni micelli.

W tej pracy przedstawione są wyniki pierwszej fazy obliczeń,
prowadzonych dla pojedynczych micelli, których celem było dopasowanie
parametrów symulacji, tak by poprawnie reprezentowały rzeczywiste układy
micellarne. Osiągnięto to poprzez dopasowanie rozkładów odległości jonów
przeciwnego znaku wokół grup czołowych micelli oraz wokół środka micelli do
wyników uzyskanych przez Bockera et. al. [1] dla miceli CloTAC przy użyciu
metody dynamiki molekularnej. Wyznaczone parametry wykorzystano również
do modelowania micelli CJÓTCA.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że przy użyciu proponowanej metody
symulacji będzie można efektywnie modelować procesy transportu jonów w
układach wielu micelli, zachodzące w czasie znacznie przekraczającym
możliwości innych metod symulacyjnych, w szczególności dynamiki
molekularnej. Opracowana metoda symulacji znajdzie zastosowanie min. do
wyznaczania kineMd zarioi ekkicnów sdwEtwvHr̂ di w układach micellarnych
zawierających zmiatacz elektronów zlokalizowany w fazie hydrofobowej.
1. J.Bocker, J.Brickman, P.Bopp; J.Phys. Chem. 98,712(1994)
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CHR37. Niskotemperaturowa iuminescencja lodu podczas
radiolizy impulsowej. Mechanizm emisji

Maria Wypych i Jerzy Kroh;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul. Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Badano widma emisyjne obserwowane podczas radiolizy impulsowej
wodnych roztworów chlorków (MeCl) i wodorotlenków (MeOH) w
temperaturach z zakresu 6-60 K oraz ich ewolucję czasową (Me+= Li+, Na+, K+
lub Rb+). Stwierdzono, że Iuminescencja zamrożonych wodnych roztworów
elektrolitów jest związana głównie z promienistą rekombinacją pułapkowanych
elektronów [(e-jr)Me+ i (e~vis)Me+] z rodnikami OH, kationami Me+ i atomami
Ht. Efektywność luminescencji podobnie jak położenie Xmax widma emisyjnego
są zależne od rodzalu Me+,anionu (OH-, C1-) i od temperatury matrycy. Energia
aktywacji związana z zanikiem niskotemperaturowej luminescencji została
oszacowana na ca 0.5 MeV w zakresie 6-20 K do 10-20 MeV w przedziale 80-
50 K. W przypadku wszystkich badanych matryc polikrystalicznych, podobnie
jak dla lodu H2O, w temperaturach poniżej 30 K rejestrowano pasmo z Amax=

330 nm, przypisywane przejściu OH* A^I >X^Yl. Dyskutowany jest
mechanizm luminescencji.
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CHR38. Efekty strukturalne w niskotemperaturowej
radioluminescencji zamrożonych wodnych roztworów

elektrolitów

Maria Wypych i Jerzy Kroh;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Zbadano wpływ struktury lodu utworzonego przez zamrażanie 4 M
roztworów wodnych chlorków Ca-+ i Mg2+ oraz 5 M LiCl na widma
luminescencji matryc poddawanych niskotemperaturowej ms-radiolizie
impulsowej. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur 6-50 K. Ewolucję
czasową pasm emisyjnych rejestrowano w przedziale czasowym 1-400 ms.
Stwierdzono, że w szkliwach , emisja obserwowana w ciągu pierwszych
kilkudziesięciu ms jest kilkakrotnie większa niż w odpowiednich matrycach
polikrystalicznych o tym samym składzie. Stosunek ten w miarę upływu czasu
zmienia się na korzyść tych ostatnich. Np. w 4 M CaCl2 po ca 200 ms świecenie
lodu polikrystalicznego przewyższa emisję szkliwa o ca 50%. Równolegle ze
zmianami łlościowymi luminescencji obserwuje się także różnice jakościowe
polegające na przesunięciach pasm i zmianach w ich wzajemnych stosunkach.
We wszystkich matrycach polikrystalicznych, podobnie jak w czystym lodzie,
obserwuje się pasmo emisyjne przy Xmax= 330 nm, które można przypisać
przejściu OH*A2S »X2n w krystalitach H2O. W długofalowej części
widma (400-600 nm) obserwuje się m.in. pasma związane z emisją (OH-)*,
promienistym wychwytem pułapkowanych elektronów e~t przez kationy metali
Me2+(Me+) i pułapkowane atomy H-t oraz z emisją (C12-2)* (w przypadku
matryc polikrstalicznych). Tego typu zależności y-radioliiminescencji od struktury
matrycy w temperaturach powyżej 77 K i przedziały czasowym min-godz nie
były znaczące.
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CHR39. Luminescencja poli(sulfono)eterów indukowana
impulsem wysokoenergetycznych elektronów

Stanisław Wysocld,
Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka,

ul.Stefanowskiego 4/10,90-924 Łódź;

Stefan Karolczak;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Poli(sulfono)etery ze względu na swoją wysoką odporność termiczną
znajdują nowe zastowania między innymi w badaniach i technologiach
kosmicznych. Rozpoczęte ostatnio badania dotyczące wpływu promieniowania
jonizującego na tytułowe polimery mają na celu wyjaśnienie mechanizmu
pierwotnych etapów ich radiolizy. W ramach tego progranu zbadano między
innymi kinetykę procesów luminescencyjnych wywołanych nanosekundowymi
impulsami elektronów o energii 8 MeV. Luminescencja badana w szerokim
zakresie temperatur charakteryzuje się widmem emisyjnym z maksimum przy
X=340 nm. W obszarze ruskich temperatur (20-80 K) bezpośrednio po impulsie
obserwuje się wzrost natężenia luminescencji, a po około 30 ns stopniowy jej
zanik. Śledzono także emisję w długiej skali czasowej (ms-sekundy).
Zaproponowany został mechanizm tworzenia, zaniku luminescencji oraz udział
fluorescencji, fosforescencji, stanów ekscimerowych, a także wpływ relaksacji
matrycy.

Pomiary rozdzielcze w czasie uzupełniono wynikami badań metodą
radiotermoluminescencji dla polimerów napromienionych w temperaturze 77 K.
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CHR40. Radiacyjna konserwacja zabytków

Joanna Zajączkowska-KJoda,
konserwator dzieł sztuki;

Jan Perkowski;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

uLWróblewskicgo 15; 93-590 Łódź

Wykorzystanie techniki radiacyjnej do konserwacji zabytków znane jest i
stosowane na świecie od co najmniej 20 lat. Główne zastosowanie, to
higienizacja wszelkiego typów zakażonych obiektów, a w szczególności
drewnianych. Właściwości promieniowania jonizującego pozwalają na niszczenie
drobnoustrojów różnego rodzaju w całej objętości obiektu muzealnego. Metoda
jest znacznie pewniejsza i szybsza od stosowanych dotychczas sposobów:
nasycania różnego typu substancjami chemicznymi czy też stosowanie komór
gazowych z tlenkiem etylenu.

W konserwacji zabytków stosowana jest także radiacyjna konsolidacja
polegająca na nasyceniu obiektu muzealnego odpowiednim monomerem i
następnie jego napromienieniu w wyniku czego następuje polimeryzacja.
Powstała w ten sposób kompozycja (np. drewno-plastik) zachowuje specyficzne
cechy materiału wyjściowego (kształt, kolor, fakturę itp.) przy jednoczesnym
zwiększeniu jego wytrzymałości mechanicznej, odporności na warunki
atmosferyczne oraz praktycznie jest niepodatna na wszelkiego typu zakażenia
biologiczne.

Obie wymienione radiacyjne technologie stosowane są szeroko z
powodzeniem w Czechach, Francji i Niemczech, a ilość poddawanych
konserwacji obiektów przekracza w ciągu roku tysiąc.

W Polsce radiacyjna konserwacja zabytków jak dotychczas nie znalazła
szerszego zastosowania pomimo że w Instytucie Techniki Radiacyjnej
przeprowadzono szereg eksperymentów w odniesieniu do jednostkowych
obiektów: drewnianych, skórzanych i tkanin, które w całej rozciągłości
potwierdziły przydatność tej techniki.

Zasadniczo pierwszym obiektem muzealnym w naszym kraju, w którego
konserwacji wykorzystano technikę radiacyjną jest ołtarz z kaplicy w Rząśni,
(województwo Piotrkowskie) powstały w roku 1610. Wykonany został w stylu
manierystycznym (warsztat ludowy), jest drewniany, polichromowany ze
złoceniamy. Prace konserwatorskie prowadzono w okresie czerwiec-grudzień
1994r.
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CHR4L O oddziaływaniach jonizujących wspólnych
wszelkim układom napromieniowanym,

ZJ\Zagórski;
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;uLDorodna 16,03-195

Interdyscyplinarny charakter naszego Towarzystwa ujawnia się najlepiej
gdy rozważamy procesy pierwotne oddzaływań promieniowań jonizujących z
materią. Jak wiadomo, kwanty i cząsteczki jonizujące "widzą" tylko elektrony
ośrodka, nie rozróżniają atomów i cząsteczek do których oderwane elektrony
należały. Tym bardziej nie odróżniają materii nieożywionej i ożywionej.
Oddziaływując statystycznie, jonizują składniki główne, a nie związki obecne w
małych stężeniach. To pierwsza cecha tak różniąca chemię i biochemię
radiacyjną od fotochemii, a radiobiologię ou fotobiologii. Konsekwencje tego
rodzaju doprowadzenia energii do układów są daleko idące. Przy okazji warto
przypomnieć, że już druga generacja wtórnych cząstek jonizujących nie różni się
między sobą i nie zależy od tego czy przyczynami jonizacji były kwanty czy
cząsteczki o dużej energii. Również ważne są następstwa drugiej cechy
specyficznej promieniowań jonizujących, to znaczy heterogennego depozytu
energii na poziomie molekularnym, w postaci gniazd bardzo różnej wielkości.
Skutkiem w ośrodkach wodnych są "produkty molekularne", a więc wodór
cząsteczkowy i ważniejszy nawet nadtlenek wodoru, o których często się
zapomina z uwagi na małą, z pozoru, reaktywność. Przypadająca w ubiegłym
roku setna rocznica reakcji Fentona kazała zwrócić uwagę na większe
rozpowszechnienie tego typu reakcji prowadzącej do powstania reaktywnego
rodnika OH, niż można się było spodziewać. Warto więc zwrócić większą uwagę
w ośrodkach wodnych na H2O2, zwłaszcza w przypadku promieniowań o
wyższym LET, a nawet oddziaływań "promieniowań" krypto-jonizujących jak
fale naddżwiękowe w ośrodkach wodnych. I wreszcie, po wszystkich aktach
jonizacji i osiągnięciu pierwszego stadium równowagi po stermalizowaniu
elektronów podwzbudzonych zaczyna się stadium reakcji rządzonych kinetyką
dyfuzyjną. Jest ona dziś bardzo dobrze poznana, a reaktywne indywidua
przejściowe mają dokładnie oznaczone stałe szybkości reakcji z trwałymi
składnikami układu. Możemy dziś kontrolować nasze hipotezy, a nawet je
rozwijać i potwierdzać programami komputerowymi, pozwalającymi obliczyć
stałe szybkości pewnych reakcji, których badania eksperymentalne nie jest
jeszcze możliwe nawet metodami radiolizy impulsowej. Komputeryzacja jest
możliwa oczywiście tylko w przypadku gazów i cieczy, a niekiedy i układów
biologicznych. Badania radiacyjne fazy stałej i sztywnej są pod każdym
względem jaszcze zapóżnione, ale wszystko wskazuje na to, że i tu nastąpi
postęp, na przykład w zakresie interpretacji roli gniazd i reakcji gniazdowych.
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CHR42. Wykorzystanie wiązki elektronów i energii
mikrofalowej w procesie usuwania
zanieczyszczeń z gazów odlotowych

Zbigniew Zimek, Andrzej.G.Chmielewski
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;

ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

Proces usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych może być prowadzony
wieloma metodami. Do najbardziej powszechnych należą mokre technologie
chemiczne, które są drogie i oferują nieużyteczny produkt końcowy. Metoda
radiacyjna oraz wyładownie koronowe są obecnie intensywnie rozwijane dla
uzyskania lepszych rezultatów w zakresie wydajności procesu oraz uproszczenia
stosowanej aparatury.

Unikalne możliwości może zaoferować plazma wytwarzana przez
wyładowanie mikrofalowe, gdzie większość energii elektrycznej jest
przekazywana raczej w postaci reaktywnych stanów wzbudzonych niż jonizacji
lub dysocjacji. Istotną zaletą proponowanej metody jest możliwość użycia
energii mikrofalowej w dużych objętościach, przy ciśnieniu atmosferycznym, co
zapewnia odpowiednią wydajność procesu.

W Instytucie Chemii i Techniuki Jądrowej zbudowano stanowisko
wykorzystujące akcelerator elektronów oraz generatory mikrofalowe: impulsowy,
cw i diagnostyki plazmy, co pozwala na badania efektów jednoczesnego wpływu
tych czynników na proces usówania zanieczyszczeń.

Przeprowadzone pomiary testujące wykazały przydatność zestawu
eksperymentalnego do generowania w komorze reakcyjnej wyładowania
mikrofalowego w kontrolowany sposób w zmiennych warunkach określonych
przez długość trwania impulsów mikrofalowych, ich amplitudę, częstotliwość
powtarzania a także charakterystyki elektryczne komory reakcyjnej.Uzyskano
zbieżność wyników z danymi literaturowymi w zakresie usuwania SO2 i NOx
przy użyciu wiązki elektronów. Na podkreślenie zasługuje uzyskanie zbliżonych
wydajności usuwania SO2 w obecności amoniaku przy wykorzystaniu wiązki
elektronów i wyładownia mikrofalowego w optymalnych warunkach.

Jednoczesne zastosowanie wiązki elektronów i wyładowaniajak wykazały
pomiary, może prowadzić w określonych warunkach do uzyskania większego
efektu usunięcia SO2 od sumy wydajności procesów prowadzonych oddzielnie.
Badania modeli teoretycznych przy użyciu programów komputerowych
potwierdziło możliwość uzyskania większej łącznej wydajności usunięcia SO2 w
wyniku pojawienia się reakcji łańcuchowej opartej o bardziej efektywne
wykorzystanie swobodnych elektronów.

56



CHR43. Reakcja Maillarda w napromieniowanych
mieszaninach fruktozy z alaniną i fenyloalaniną

Alicja Żegota, Stefania Bachman;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskiego 15; 93-590 Łódź

Reakcje Miliarda zachodzące pomiędzy cukrami redukującymi i
związkami aminowymi mają duże znaczenie w chemii żywności i mogą wpływać
na kolor, smak, aromat i wartość odżywczą produktów spożywczych. Badano
reakcje nieenzymatycznego brązowienia inicjowane radiacyjnie w zakresie
dawek 0.5-30 kGy w układach zawierających 0.03M fruktozy i 0.01M alaniny i
fenyloalaniny. Straty fenyloalaniny po napromienieniu spowodowane jej dużą
reaktywnością w stosunku do produktów radiolizy wody są większe w
porównaniu z alaniną. Produkty radiolizy fruktozy takie jak: glukson, 2,5-
heksodiuloza, 6-dezoksy-2,5-heksodiuloza i inne pochodne karbonylowe
wyraźnie przyśpieszają brązowienie. Napromienione roztwory fruktozy z
aminokwasami wykazywały charakterystyczne widma absorbcyjne w zakresie
UV. Ogrzewanie tych roztworów powoduje powstanie związków
cliromoforowych z maksimum absorbcji przy 285 nm. Produkty powstające w
czasie radiolizy badanych układów oraz w czasie ich ogrzewania analizowano
metodą HPLC. W układach napromieniowanych i ogrzewanych wydajności
produktów reakcji nieenzymatycznego brązowienia są znacznie większe niż w
układach tylko ogrzewanych. Ma to istotne znaczenie praktyczne dla zastosowań
promieniowania jonizującego do utrwalania wybranych produktów spożywczych.
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CHR44. Radioliza patuliny w roztworach wodnych

Henryk Żegota;
Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka;

ul.Wróblewskśego 15; 93-590 Łódź

Patuliną jest mikotoksyną wytwarzaną przez pleśnie głównie z rodzajów
Penicillium i Aspergillus. Toksyczne działanie patuliny objawia się hamowaniem
wzrostu drobnoustrojów oraz mutagennym działaniem na komórki roślinne i
zwierzęce. Szczególnie duże stężenie patuliny występuje w jabłkach i innych
owocach porażonych przez pleśnie. Obecność patuliny w produktach
spożywczych potwierdzono w wielu badaniach. Zastosowanie małych dawek
promieniowania jonizującego, około 1-2 kGy, może znacznie obniżyć poziom
patuliny w sokach owocowych.

Celem pracy było wyjaśnienie mechanizmu radiolizy patuliny w
roztworach wodnych. Metodę radiolizy impulsowej określano stałe szybkości
reakcji rodników OH i e~aq z patuliną, wynoszą one 2.4x1010 i 1x1010 M-ls-1.
Rodniki OH reagują z patuliną poprzez addycję do jednego z podwójnych
wiązań, co potwierdza zmiany widm absorbcyjnych. Wydajność radiacyjna
rozkładu paruliny wzrasta wraz ze wzrostem stężenia roztworu i w roztworach
nasyconych N2O dochodzi do 10.5, co może świadczyć o zachodzeniu reakcji
łańcuchowej. Do badań produktów radiolizy paruliny zastosowano
chromatografię cieczową.
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RBI. Wpływ wstępnego traktowania deltametryną
na poziom aberacji chromosomowych indukowanych
przez promieniowanie X w G2 fazie cyklu limfocytów

A.CebuIska-Wasilewska, A.Wierzewska, E.Kasper, B.Krzykwa

Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej IFJ,
ul.Radzikowskiego 152,31-342 Kraków

Poprzednie badania z zastospwaniem testu genowych mutacji w
somatycznych komórkach Tradescantia (TSH assay), w większości badanych
związków wykazywały istnienie synergistycznego efektu wywołanego
współdziałaniem promieniowania i chemicznych mu^agenów. W badaniach nad
interakcją pestycydów z promieniowaniem, deltametryną była jedynym
związkiem wykazującym zdecydowanie antagonistyczny charakter.

Prezentowane w tej pracy wyniki badań demonstrują wpływ wstępnego
traktowania daltametryną na poziom aberracji chromosomowych indukowanych
przez promieniowanie X w limfocytach ludzkiej krwi obwodowej bądących w
G2 fazie cyklu komórkowego. Warunki hodowli i metodę analizy aberracji
chromosomowych zastosowano wg. obowiązującej procedury. Wybrane kultury
traktowano roztworem deltametryny w DMSO. Po traktowniu, w 42 godzinie po
stymulacji napromieniowano ją dawką jednorazową lub podzieloną na dwie
frakcje. Zachowując tą samą procedurę napromieniowano kultury, których nie
traktowano deltametryną. Uzyskane rezultaty demonstrują obniżony poziom
częstości aberacji chromosomowych typu dicentryk oraz ring we wszystkich
kulturach, oraz podwyższony poziom aberacji typu chromatydowego, a także
wyższy efekt dla dawki podzielonej na dwie frakcje. Ponadto częstości aberacji
obserwowanych w limfocytach traktowanych przed naprominiowaniem
deltametryną są wyraźnie obniżone, sugerując, że podobnie jak w komórkach
Tradescantia deltametryną wywołuje ochronny efekt w komórkach ssaków.
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RB2. Przydatność testu mikrokolonii jelitowych do
analizy komputerowej przężywalności nabłonka krypt po

napromienieniu różnymi dawkami promieniowania
gamma oraz podaniu

stymulatorów biologicznych regeneracji

KXhomiczewski, J.H.Hendry, C.S.Potten

Zakład Radiobiologii,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa,

Peterson Institute for Cancer Research, Manchester, GB

Celem serii doświadczeń było wyjaśnienie mechanizmu prześpieszonej
wczesnej regeneracji nabłonka krypt jelitowych wywołanej podaniem
zawiesinny żywych komórek krypt. Wykonano 8 doświadczeń, w których myszy
szczepu B6D2F, napromieniano na całe ciało dawkami od 10 do 18 Gy
promieniowania gamma, a w 4 godziny lub 20 godzin po napromienieniu w
czasie laparotomii podawano żywą zawiesinę komórek krypt jelitowych bądź
uzyskany z nich nadsącz. Po 3-ch i 4-ch dobach po użyciu testumikrokolonii
jelitov.ych Withersa i Elkinda oznaczano liczbę mikrokolonii oraz gniazd
reganerujących komórek w kryptach pizypadąjących na przekrój poprzeczny
jelita. Wszystkie dane poddano analizie komputerowej przy użyciu programu
DRIFT w celu wyliczenia przeźywalności jako funkcji dawki dla mikrokolonii
jelitowych oraz kombinacji mikrokolonii i gniazd komórek nabłonka. Wykazano,
że podanie zawiesiny żywych komórek oraz nadsączu przyśpiesza wczesną
regenerację poprominną w zakresie dawek 14-18 Gy w przypadku podania w 4
godziny po napromienieniu. Wyniki badań wskazują, że efekt ten wywołany jest
przez czynnik rozpuszczalny znajdujący się w komórkach nabłonka krypt, a nie
przez mechanizm adhezji bądź transplantacji.
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RB3. Modyfikacja odpowiedzi popromiennej układu
krwiotwórczego i nabłonka jelita cienkiego przez WR-

2721 i prostaglandynę E2

K-Chomiczewski, H.Jablońska, W.Gdowski, REhrman

Zakład Radiobiologii,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

Do doświadczeń użyto samce myszy niewsobnego szczepu Swiss-PZH w
wieku 3 miesięcy. Zwierzęta napromieniano na całe ciało dawką 5.5 Gy
promieniowania gamma w źródle kobaltowym. Pierwsza grupa myszy
otrzymywała 16.16-dwumetyloprostaglandynę E2 (PGE2) podskórnie w dawce
25 mg na mysz 30 minut przed napromienieniem, druga grupa tę samą dawkę 30
minut po napromienieniu, a trzeciej grupie doświadczalnej wstrzykiwano w
dawce 400 mg/kg. Myszy tylko napromienione i nienapromienione służyły jako
grupy kontrolne. Zwierzęta zabijano po 24 godzinach oraz 3, 5, 7, 10, i 12
dniach po napromienieniu. Metodami ilościowymi, częściowo przy użyciu
systemu komputerowej analizy obrazu "Supervist" v.1.0, mierzono niektóre
wykładniki morfologiczne regeneracji. Wyniki badań ilościowych poddano
analizie statystycznej przy użyciu programu PC SSTAT v.4.1. Uzyskane wyniki
badań wskazują, że podanie PGE2 przed napromienienieniem stymuluje
regenerację układu krwiotwórczego w śledzionie i grasicy między 5 i 12 dniem i
w szpiku kostnym przez cały okres obserwacji. Stwierdzono, że WR-2721 .był w
podobnym działaniu bardziej skuteczny, a śledzionę pobudzał do regeneracji
również przez cały czas doświadczenia. W jelicie cienkim aktywność mitotyczna
i liczba komórek w przekroju poprzecznym krypt były znamiennie wyższe po
zastosowaniu PGE2 we wszystkich okresach obserwcji w porównaniu z grupami
kontrolnymi oraz otrzymującymi WR-2721. Takich efektów nie obserwowano
po podaniu PGE2 w 30 minut po napromienieniu.
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RB4. Efekt promieniowania jonizującego na wzbogacanie
w substancje odżywcze podłoży podhodowlanych grzyba

rodzaju Pleurotus;

Krystyna Józefa Chrapkowska

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego;
Akademia Rolnicza w Poznaniu; ul. Wojska Polskiego 31,60-624 Poznań.

Celem badań było określenie efektu promieniowania jonizującego na
wyjałowienie (wg patentu autorki i in.PL 161145) podłoży ze słomy pszennej i
rdestu sachalińskiego (Poligonum sachalinense) oraz uprawa na wymienionych
podłożach grzyba rodzaju Pleurotus (boczniak).Do wyjaławiania podłoży
zastosowana dawki promieniowania 10 i 15 kGy.

W rezultacie zastosowana tego rodzju wyją równocześnie wzbogacone w
inne substancje biologicznie czynne i aktywne. Takie podłoża poprodukcyjne

mogą. mieć zastosowanie jako składniki paszowe dla zwierząt.
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RB5. Promieniowanie jonizujące jako czynnik
stymulujący rozwój i wzrost grzybów rodzaju pleurotus

na wybranych podłożach

Krystyna Józefa Chrapkowska
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego;

Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 31,60-624 Poznań;
Mirosława Ziombra,

Katedra Warzywnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu
Krystyna Józefa Chrapkowska

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego;
Akademia Rolnicza w Poznaniu

Mirosława Ziombra,
Katedra Warzywnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu;

Stanisław Góral,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

w Radzikowie k/Warszawy, 05-870 Błonie

Celem badań było określanie procesu stymulacji promieniowania
jonizującego na rozwój i wzrost kilku odmian grzyba rodzaju Pleurotus
(boczni ak).

Do badań użyto m.in, grzybnię boczniaka: Px, P20 i 3200. Stosowano
dawki promieniowania od 0,02 do 0.5 kGy.

Wybranymi podłożami do uprawy grzyba były łodygi i liście roślin
niekonwencjonalnych takich jak Helianthus tuberosus L. (topinambur), czy
Poligonum sachalinense (rdest sachaliński).

Najbardziej stymulujące właściwości, zarówno na rozwój jak i wzrost
boczniaka obserwowano przy stosowaniu niskich dawek promieniowania na
grzybnię. Stwierdzono jednocześnie wysoką przydatność stosowania do uprawy
boczniaka niekonwencjonalnych podłoży, wyjałowionych radiacyjnie według
patentu współautorek i in. nr PL 161145.
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RB6. Dawka optymalna neutronów prędkich w
programach hodowli mutacyjnej żyta

M.Darlewska

Katedra Chodowli Roślin i Nasiennictwa,
Szkoła Główna Gospodarki Wiejskiej;

ul. Nowoursynowska 166,02-766 Warszawa

Określenie wielkości dawki optymalnej neutronów prędkich dla celów
hodowlanych w przypadku żyta ozimego zależy od właściwości biologicznych
roślin jak i sposobu uzyskiwania pokolenia Ml - to jest sposobu zimowania
roślin i kontrolowanego krzyżowania.

Do badań nad optymalizacją dawki napromieniowania nasion nytronami
prędkimi wzięto 4 odmiany żytra ozimego; Amilo, Dańkowskie Nowe,
Dańkowskie Złote i Motto. Powietrznie suche nasiona poddano napromienieniu
nutronami prędkimi na cyklotronie U-120 IFJ w Krakowie, zastosowano dawki
400 i 600 rad.

W celu ustalenia wielkości uszkodzeń somatycznych wywołanych
działaniem neutronów prędkich przeprowadzono obserwacje roślin w
doświadczeniu laboratoryjnym, szklarniowym i polowym. Doświadczenia
wielopowtórzeniowe. Zastosowano krzyżowanie par roślin i panmiktyczne
krzyżowanie kontrolowane pokolenia Ml w obrębie każdej kombinacji.
Obserwcje dotyczył}'; redukcji wschodów, redukcji wzrostu, przeżywalności
roślin i redukcji płodności. Postępowanie takie miało na celu uzyskanie danych
na określenie optymalnych dawek neutronów prędkich które mogą być
wykorzystywane w programach hodowli mutacyjnej żyta.

Podsumowując całość otrzymanych wyników na podstawie
przeprowadzonych doświadczeń i wszystkich obserwacji, a zwłaszcza
przeżywalności roślin i redukcji płodności w doświadczeniu polowym przyjęto,
że dawka 400 rad jest dawką optymalną dla żyta ozimego.

Druga dawka neutronów prędkich 600 rad mieści się również w zakresie
dawek optymalnych dla żyta oz. (przeżywalność roślin żyta oz. w warunkach
polowych od 36-53 % wzorca, redukcja płodności od 11-28 % wzorca, przy
krzyżowaniu par roślin i od 32-66 % wzorca przy panmiktycznym,
kontrolowanym krzyżowaniu) i może być stosowana w programach hodowli
mutacyjnej żyta ozimego.
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RB7. Zmiany morfologiczne plemników po skojarzonym
działaniu promieniowania X i leków

przeciwnowotworowych

M.M Dobrzyńska,
Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii,
Państwowy Zakład Higieny, 00-791 Warszawa;

A.K Gajcwski,
Akademia Wychowania Fizycznego, ul.Maiymoncka 34, 00-813 Warszawa

Test morfologii plemników pozwala na oszacowanie uszkodzeń
.plemników w ejakulacie. Zdolność*zwiazkó\. do uszkodzeń plemników u myszy
jest związana z ich zdolnością, do indukcji mutacji w komórkach fozrodczych
n.p. dominujących mutacji letalnych, dziedzicznych translokacji lub mutacji
określonych loci.

Badania przeprowadzona na myszach niewsobnego szczepu Swiss/PZH.
Zwierzęta napromieniono lub/i podawano im dootrzewnowo leki
przeciwnowotworowe: cyklofosfamid (CP), mitomycynę C (MMC). Oba
czynniki podawano w tzw. małych i dużych dawkach. Wielkość dawek ustalono
na podstawie testu dominujących mutacji letalnych (DML). Dawki male (0.25
Gy, 25 mg/kg m.c., 1.75 mg/kg m.c) nie powodowały efektu mutagennego w
teście DML po działaniu jednego czynnika. Natomiast dawki duże (1.00 Gy, 100
mg/kg m.c, 5.25 mg/kg m.c.) indukowały DML. Grupę kontrolną stanowiły
myszy, którym podano dootrzewnowo 0.9 °/?> roztwór NaCl. Po 35 dniach myszy
były zabijane. W preparatach zliczano plemniki o nienaturalnych kształtach:
pozbawione haczyka, z bananokształtną główką, amorficzne, z powiniętą główką
oraz dwuwiciowe.

U samców kontrolnych stwierdzono około 8% zmienionych
morfologicznie plemników. Po działaniu zarówno małej, jak i dużej dawki
promieniowania lub cyklofosfamidu na spermatogonia częstość występowania
anormalnych plemników była zbliżona do wartości uzyskanych u myszy
kontrolnych. Istotną statystycznie (p<0.05) liczbę uszkodzonych plemników
zaobserwowano natomiast po podaniu mitomicyny C. Po skojarzonym działaniu
dwóch czynników jedynie małe dawki promieniowania X i CP nie powodowały
zwiększenia częstości występowania zmienionych morfologicznie główek
plemników. Skojarzenia promieniowania X i związków chemicznych w dużych
dawkach, jak również małych dawek promieniowania X i MMC powodowało
znaczne podwyższenie odsetka plemników o nienaturalnych kształtach. Ponadto
po skojarzonym działaniu 1.00 Gy promieniowania X i 5.25 mg/kg m.c. MMC
na spermatogonia obserwowano teratozoospermię.



RB8. Cyto fluory metryczna ocena tempa proliferacji
i ploidalności raka piuc, szyjki macicy

i nowotworów mózgu

A.Gasińska, K-Urbański, B.Biesaga, L.Kolodziejski, T.Krzyszkowski,
J.Skołyszewski

Centrum Onkologii, ul. Garncarska 11,31-115 Kraków

Tempo proliferacji i ploidalności komórek nowotworowych są
parametrami biologicznymi nowotworu, które mogą być czynnikami
prognostycznymi dla oceny szans wyleczenia. Znajomość tych parametrów
często decydyje o wyborze metody leczenia.

Przedmiotem analizy było 234 wycinków pobranych z raka szyjki macicy,
71 z raka płyuca i 137 z nowotworów mózgu. Tempo proliferacji komórek
nowotworowych oceniano na podstawie indeksu wiązania bromodeoksyurydyny
(IWBrdUrd). Fragmenty nowotworów inkubowano z BrdUrd przez 1 godzinę w
370 c, a następnie po utrwaleniu barwiono przeciwciałami monoklonalnymi
sprzężonymi z barwnikami fluorescencyjnymi i analizowano w cytoiluorymetrze
(FACScan). Najszybsze tempo proliferacji charakteryzowało raka szyjki macicy
(średni IW = 10.3 % ± SD %.5.7), pośrednie raka płuca (średni IW = 5.8% ±
4r'\ natomiast najniższe wysokozróżnicowane nowotwory mózgu (średni IW=

)

Rak płuca charakteryzowało występowanie najwyższego odsetka guzów
aneuploidalnych (69%). Odsetek ten był najniższy w grupie chorych na raka
szyjki macicy (57%). W materiale raka phic przeważały nowotwory
hiperdiploidalne (indeks DNA=1.45), w materiale raka szyjki macicy
hipotetraploidalne (indeks DNA=1.75), natomiast w grupie nowotworów mózgu
tetraploidalne (indeks DNA=1.9). U chorych na raka szyjki macicy określenie
IW było pomocne dla wyboru sposobu frakcjonacji dawki promieniowania w
teleradioterapii. Powyższe parametry biologiczne nowotworów będą korelowane
z wynikami leczenia operacyjnego albo napromienianiem
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RB9. Działanie kamptotecyny na komórki dwóch podlinii
L5178Y napromienione promieniowaniem X

I.Grądzka, I.Szumie], G.G.Afanasjew,

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa;

M.Kapiszewskn
Zakład Biochemii Uniwersytetu Al-Ain, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Celem pracy było sprawdzenie, czy odpowiedz komórek białaczki mysiej
L5178Y (LY) na łączne działanie kamptotecyny (CPT) i promieniowania X
moża interpretować w ramach h hipotezy, opisującej rolę topoizomerazy I w
generowaniu pęknięć podwójnoniciowych w napromienionym DNA. Hipotezę tę
sformułował Boothman; przewiduje ona, że topoizomeraza I przyłącza się do
pęknięć pojedynczoniciowych DNA i nacina nić przeciwległą, tworząc pęknięcia
podwójnoniciowe. W napromienionych komórkach topizomeraza I jest
inaktywowana przez poli(ADP-iybozylację), natomiast CPT współzawodniczy z
tym procesem, wiążąc enzym z DNA.

Metodą klonowania stwierdzono sumujące się działanie CPT i
promieniowania X w komórkach LY-R (podlinia oporniejsza na promieniowanie,
wrażliwsza na CPT) i więcej niż sumujące się - w komórkach LY-S {podlinia
oporniejsza na CPT, wrażliwsza na promieniowanie). Wstępne traktowanie
benzamidem, inhibitorem poli(ADP-rybozylacji), powodowało uczulenie
komórek LY-R, nic zmieniając wrażliwości komórek LY-S. Metodami poświaty
fluorescencyjnej i elektroforezy nukleoidów z pojedynczych komórek (t.zw.
kometek) stwierdzono, że w ciągu pierwszych kilku minut po napromienieni u
następuje w obecności CPT nacinanie nici DNA, zgodnie z przewidywaniem
hipotezy. Naprawa uszkodzeń jest przez traktowanie CPT spowolniona,
żwiadczy to o współzawodnic-twie polimerazy poli(ADP-rybozy) i CPT o pulę
topoizomerazy I.
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RB10. Przeżywalność krypty jelitowej
y-napromienionych myszy w subchronicznym zatruciu

azotanem potasowym, azotanem sodowym i
N-nitrozodietyloaminą

I.Grudzinski, S.Jednoróg,
A.Szyrnański, A.Krasińska, A.Frankiewicz-Jóźko

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, uLKozielska 4,01-163 Warszawa

Opracowane podstawy teoretyczne dla tak zw. "matrycy
radiotoksyczności" pozwoliły na przedstawienie skutku w postaci przeżycia
frakcji krypt jelitowych (fkj) w następstwie oddziaływania promieniowania
gamma w ostym zatruciu azotanem potasowym i azotanem sodowym. Wykazany
monotoniczny przebieg krzywych przeżywalności (fkj) zgodny z modelem
stochastycznym GWP opisano wielomianem IH-stopnia.

Celem podjętych badań była ocena przeżywalności krypty jelitowej myszy
B6C3F1 g-napromienionych dawką 2.5,5.0,7.5, i 10.0 Gy poddanych uprzednio
30-dniowemu zatruciu azotanem potasowym (50.0, 100.0, 200.0, i 400.0 mg
KNO3/kg m.c/dzień), azotanem sodowym (5.0, 10.0, 20.0 i 40.0 mg NaNO2/kg
m.c/dzień) oraz N-Nitrozodietyloaminą (0.01, 0.1, 1.0 i 5.0 NDEA/kg
m.c/dzień). Badania wykonano 3,.5 dnia po napromienieniu zwierząt.

W przeprowadzonych badaniach wykazano podobieństwo wpływu
subchronicznego zatrucia KNO3 i NaNO2 na przeżywalność (fkj) u myszy g-
napromienionych. Podano rozwiązanie matematyczne (wielomian II-stopnia) dla
izolinii reprezentujących stalą przeżywalność krypty. W przypadku
subchronicznego zatrucia NDEA obserwowano monotoniczny przebieg izolinii
(fkj) w postaci wielomianu II-stopnia.

Zwiększenie radioopomości tkanki nabłonkowej jelita cienkiego poddanej
uprzednio toksycznej ekspozycji na azotan potasowy, azotan sodowy oraz
NDEA wskazuje na aktywację komórek potencjalnie klonogennych (radio i
chemio-zależnych) w krypcie jelitowej zdolnych do jej repopulacji.

68



RBI 1. Wpływ promieniowania gamma na poziom
procesów wolnorodnikowych w wątrobie myszy

indukowany N-nitrozodietyloaminą

I.Grudziński, A.Szyraaóski; A.Frankiewicz-Jóźko, A.Krasińska,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozieiska 4,01-163 Warszawa;

M.Szczypka, J.Gajewska
Instytut Matki i Dziecka, ul.Kasprzaka 17,01-211 Warszawa

Jednym z dyskutowanych mechanizmów oddziaływania promieniowania
jonizującego oraz alkilonitrozoamin na organizm żywy jest ich udział w
stymulacji procesów wolnorodnikowych. Celem pracy było prześledzenie
wpływu g-napromieniowania (60Co) dawką. 2.5, 5.0 i 10.0 Gy na aktywność
oksydacyjną wątroby myszy B6C3F1 poddanych uprzednio enteralnemu 21-
dniowemu zatruciu N-nitrozodietyloaminą (NDEA) w dawkach 0.01, 0.1, 1.0 mg
NDEA/kg m.c./dzień. Badania wykonano 3.5 dnia po napromienieniu zwierząt.

Wykazano, że procesy oksydacyjne (po) w wątrobie myszy mierzone
poziomem uznanego wskaźnika peroksydacji lipidów (TBARS) były zależne od
dawki NDEA i promieniowania gamma. Maksymalne nasilenie (po)
obserwowano przy dawce 0.1 mg NDEA/kg m.c. w grupie napromieniowanej
dawką 5 Gy. Nie wykazano istotnego wpływu promieniowania gamma na
aktywność peroksydazy, transferazy i reduktazy glutationowej. Obserwowano
natomiast wzrost aktywności w/w enzymów wraz ze zwiększeniem dawki
NDEA. Przy niezmiennej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (grupy 2.5 i
5.0 Gy) wykazano TBARS-zależną korelację liniową dla zwiększonej
aktywności katalazy.

Uzyskane wyniki wskazują na popromienne generowanie stanów
peroksydacyjnych oraz glutationo-zależną aktywację systemów
antyoksydacyjnych wątroby w następstwie toksycznego oddziaływania NDEA.
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RB12. Metoda identyfikacji napromienionych owadów dla
potrzeb kwarantanny roślin

S. Ignatowicz;
Katedra Entomologii Stosowanej SGGW, ul.Nowoursynowska 166,

02-766 Warszawa

Zabieg radiacyjnej dezynsekcji produktów rolnych z zastosowaniem
niskich dawek promieniowania jonizującego, po którym w produkcie pozostają
żwe, chociaż sterylne szkodniki, stwarza poważny problem. Służby
kwarantannowe po stwierdzeniu żywych szkodników w produkcie, mogą taki
produkt zdyskwalifikować. Służby kwarantannowe muszą więc być pewne, że
zabieg kwarantannowy został poprawnie wykonany, a znajdujące się w
produkcie żywe szkodniki nie stanowią zagrożenia kwarantannowego. Potrzebne
są więc badania w celu znalezienia praktycznej i prostej metody (testu)
identyfikacji napromienionych szkodników. Taki test powinien upewnić służbę
kwarantannową, że produkt został napromieniony, a znajdujące się wnim żywe,
pojedyncze szkodniki są płciowo sterylne i nie stanowią zagrożenia
kwarantannowego.

Test identyfikacji napromienionych szkodników powinien być prosty,
szyuki i nie wymagający zastosowania drogiej i skomplikowanej aparatury i
procedury. Nieliczne laboratroria badwcze podjęły się opracowamia testu
identyfikacji napromienionych szkodników. Do tej pory zaproponowano
nieliczne testy, nie zawsze spełniające powyższe wymagania. Do
najwnznicjszych należy test oparty o zjawisko inhibicji melanizacji ciała u
napromieniowanych owadów.

Melaniny są najpospolitszymi barwnikami owadów, dającymi barwy od
ochrowożóhej przez czerwoną do brunatnej i czarnej. Procesy melanizacji
przebiegają intensywnie u owadów z przeobrażeniem zupałnym, szczególnie w
okresie formowania się pokrycia ciała poczwarek. Melanizacja jest też częstą
reakcją organizmu owadożywiciela polegającą na wytworzeniu kapsuły
mclaninowej z melaniny wokół pasożyta, która izoluje go i niszczy. Często ciało
owadów ciemnieje po ich śmierci.

Stwirdziliśmy , że proces pośmiertnej melanizacji ciała u młodych larw
trojszyka ulca, Tribolium confusum DuVal., uległ obniżeniu już po pierwszym
tygodniu po napromienieniu i całkowicie był zahamowany w drugim i trzecim
tygodniu. Duża zmienność w melanizacji ciała u starszych kontrolnych larw
zaciemnia nieco obraz wpływu promeniowania gamma na ten proces.
Stwierdziliśmy jednak, że melanizacja jest również wyraźnie obniżona u
napromienionych starszych larw trojszyka. Stopień zahamownia melanizacji
ciała u napromienionych larw trojszyka jest wprost proporcjonalny do czasu, jaki
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upłynął od zabiegu do momentu oceny zjawiska. Nie zależy jednak od dawki
stosowanej w granicach od 0.1 do 0.5 kGy.

Test identyfikacji oparty o melanizację ciała owadów jest testem prostym,
szybkim i nie wymagającym skomplikowanej procedury i aparatury naukowo-
badawczej. Po prostu, polega na umieszczeniu larw w niskiej temperaturze w
celu ich zabicia, przeniesieniu następnie do temperatury pokojowej i obserwacji
stopnia ciemnienia ich ciała. Należy jednak potwierdzić.czy test ten może być
stosowany do wykrywania innych napromienionych szkodników, należących do
różnych grup systematycznych.
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RB13. Zastosowanie promieniowania jonizującego
w kwarantannie roślin

S. Ignatowicz;
Katedra Entomologu Stosowanej SGGW, uI.Nowoursynowska 166,

02-766 Warszawa

Każde państwo posiada służbę kwarantannową, aby ograniczyć lub
uniemożliwić rozprzestrzenianie się nowych gatunków szkodników na obszary,
na których nie występują . Służby kwarantannowe kontrolują zdrowotność
materiałów roślinnych będących przedmiotem handlu zagranicznego. Jeśli
stwierdzi się, że produkt jest porażony przez szkodnika z listy kwarantannowej,
to musi on być poddany zabiegom dezynsekcji (= Zabiegom kwarantannowym)

W międzynarodowym obrocie towarami rolno-spożywczymi najczęściej
stosowane są następujące kryteria skuteczności zabiegu kwarantannowego
(1CGFI, 1986): (a) "Neglible Pest Risk": nie więcej niż 30 osobników szkodnika
na 1 milion jednostek produktu, fip. owoców; (b) Śmiertelność na poziomie
Probit-9, tj. nie więcej niż 32 osobniki żywe na jeden milion osobników
traktowanych; (c) Niezdolność traktowanych osobników do rozmnażania się na
nowym terenie.

Ostatnie kryterium jest stosowane w przypadku wykorzystania
promieniowania jonizującego do zwalczania szkodników kwarantannowych.
Zalecane sa niskie dawki promieniowania zapewniające sterylizację płciową
ciwadów i roztoczy lub hamujące ich rozwój. Najczęściej stosuje się dawkę 300
Gy jako .minimalną zapewniającą akceptowany poziom bezpieczeństwa
kwarantannowego.

W kwarantannie roślin moą być wykorzystywane następujące rodzaje
promieniowania jonizującego: (a) promieniowanie gamma emitowane przez
izotopy 60co lub 137Cs; (b) promieniowanie X o energii do 5 MeV; (c)
przyśpieszone elektrony w akceleratorach o energii do 10 MeV,

Promieniowanie jonizujące można stosować do zwalczania szkodników
kwarantannowych w produktach suchych, takich jak ziarno i zioła lub świeże
owoce. Napromiemowaniu mogą być poddawane przechowywane produkty,
produkty przewożone luzem lub paczkowane. Opakowania nie stanowią bariery
dla promieniowania jonizującego.

Omówione zostaną przykłady zastosowania promieniowania jonizującego
w kwarantannie roślin.
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RB14. Współczynnik przeżywalności napromienionych
myszy po podaniu PGE2 i WR-2721 - próba korelacji

z niektórymi wykładnikami morfologicznymi uszkodzenia
i regeneracji układu krwiotwórczego

oraz nabłonka jelita cienkiego

H Jablońska, K-Chomiczewski, W.Gdowski, R.Ehrmann
Zakład Radiobiologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,

ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

Do badań użyto samce myszy Swiss-PZH w wieku trzech miesięcy.
Zwierzęta napromieniono na całe ciało promieniowaniem gamma w źródle 6ÓC0
dawką 5.5 Gy. Pierwsza grupa myszy otrzymała podskórnie 16,16 dm-
prostaglandynę E2 w dawce 25 mg na mysz 30 minut przed napromieniowaniem,
drugą tę samą dawkę 30 minut po napromienieniu. Zwierzęta w trzeciej grupie
podano dootrzewnowe WR-2721 (Amifostine) w dawce 400 mg/kg 30 minut
przed napromieniowaniem. Grupy kontrolne stanowiły awierzęta
nienapromienione , tylko napromienione oraz te, które otrzymały PGE2 bez
napromienicnia. Przeżywalność oceniano w każdej grupie jako odsetek zwierząt,
które przeżyły 30 dni obserwacji. Myszy z poszczególnych grup
eksperymentalnych uśmiercano przez przerwnie ciągłości rdzenia po 24
godzinach oraz w 3, 5, 7, 10, 12 dniu po napromienieniu. W szpiku
kostnym.śledzionie, grasicy i jelicie cienkim dokonano ilościowe oceny
niektórych morfologicznych parametrów uszkodzenia i regeneracji. Zwierzęta,
które otrzymały PGE2 i WR-2721 przed napromienieniem przeżyły w 85%,
tylko napromienione i po iniekcji PGE2 po napromienieniu odpowiednio 47% i
50% (różnica nieistotna statystycznie). PGE2 przed napromienieniem i WR-2721
redukowały w sposób znaczący spadek ciężaru ciała podczas całego
eksperymentu. Zwiększonej przeżywalności odpowiadały ilościowe parametry
prześpieszonej regeneracji układu krwiotwórczego szczególnie w szpiku
kostnym,przy czym WR-2721 był bardziej skuteczny. Natomiast oddziaływanie
PGE2 po napromienieniu było słabiej wyrażone. Amifostyna i PGE2 podane
przed napromienieniem zwiększały aktywność mitotyczną i liczbę komórek
nabłonka krypt jelita cienkiego przez cały czas obserwacji, przy czym
prostaglandyna E2 była bardziej skuteczna. Tych efektów nie zaobserwowano u
zwierząt, które otrzymały PGE2 po napromienieniu.
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RB1S. Wpływ leczniczego działania wybranych substancji
na aktywność chłonną i niektóre parametry biochemiczne

błony śluzowej jelita cienkiego
u napromienionych szczurów

A.Karasińska, A.Szymański, I.Grudziński
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa.

, Pod wpływem promieniowania jonizującego ulegają zmianie głównie
funkcje jelitowe, co przejawia się m.in. zahamowaniem zdolności absorbcyjnych
błony śluzowej jelita cienkiego oraz obniżeniem aktywności niektórych
enzymów transportu jelitowego. Poznanie mechanizmów tych zmian jest zatem
konieczne w celu podjęcia skutecznej terapii.

Celem pracy było prześledzenie wpływu witaminy B6, kwasu foliowego,
teofiliny oraz preparatu arninokwasowego (terapin) na aktywność chłonną jelita
cienkiego w ocenie testu D-ksylozowego oraz aktywność Na, K-ATPazy,
alkalicznej fosfatazy i poziom cAMP w błonie śluzowej jelita cienkiego
szczurów napromienionych dawką 5.0 i 7.5 Gy. Badane preparaty podawano
przez okres 11 dni sondą dożołądkową (1-raz dziennie) w dawkach leczniczych.

W przeprowadzonych badaniach wykazano popromienne obniżenie
aktywności jelita cienkiego w ocenie testu D-ksylozowego istotnie korelujące ze
zmienioną aktywnością ATP-azową i fosfatazową błony śluzowej jelita
ckiikiego przy niezmiennej aktywności ATP-azowej i fosfatazowej błony
śluzowej oraz zwiększonym poziomie cAMP.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowane
preparaty zawierające witaminę B6, kwas foliowy i preparat aminokwasowy
(terapin) wywierały korzystne działanie lecznicze w ocenie badanych
parametrów na jelito cienkie napromienionych szczurów.
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RBI6. Indukcja i naprawa uszkodzeń DNA w komórkach
L5178Y o zróżnicowanej wrażliwości

na promieniowanie X i nadtlenek wodoru

M. Kraszewski

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa

W komórkach białaczki mysiej L5178Y (LY), LY-R (podlinia oporniejsza
na promieniowanie X, wrażliwsza na H2O2) i LY-S (podlinia oporniejsza na
H2O2, wrażliwsza na promieniowanie X) zbadano uszkodzenia DNA i ich
naprawę metodą elektroforezy nukleoidów z pojedynczych komórek (t.zw.
kometek). Czynnikami uszkadzającymi były promieniowanie X i FbCty W
napromienionych komórkach obu podlinii uszkodzenia początkowe DNA były na
tym samym poziomie, zaś ich naprawa przebiegała z taką samą szybkością. W
komórkach traktowanych H2O2 (1 h, 37°C w roztworze soli) uszkodzenia
początkowe DNA były również jednakowe, natomiast ich naprawa w czasie
pierwszych w 10 min po zakończeniu traktowania przebiegała wolniej we
wrażliwej na H2O2 podlinii LY-R niż w bardziej opornej - LY-S. Chelatory
żelaza (desferal, Fura-2) i wapnia (Fura-2) nie zmieniały ilości uszkodzeń DNA
w napromienionych komórkach, natomiast obniżały ją w komórkach
traktowanych H2O2. Zróżnicowana odpowiedź komórek LY na promieniowanie
X i H2O2 nie zależy zatem od ilości uszkodzeń początkowych i ich naprawy -
wykrywanych metodą kometkową, można ją natomiast tłumaczyć odmiennym
charakterem i/lub lokalizacją uszkodzeń w obrębie genomu. Jądra komórek LY-
R zawierają 2,5 raza więcej jonów żelaza, niż jądra komórek LY-S; oznacza to
możliwość generowania większej ilości rodników OH* w reakcji Fentona w
sąsiedztwie DNA w komórkach LY-R, zgodnie z ich wyższą wrażliwością na
H2O2.
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RB17. Wpływ promieniowania jonizującego
na proces gojenia ran

J, Kocik
Zakład Hematologii Radiacyjnej,

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, uLKozielska 4,01-163 Warszawa.

Celem pracy było stworzenie modelu umożliwiającego badanie procesu
gojenia ran w warunkach obniżonej odporności organizmu. Oceniano wpływ
promieniowania jonizującego na niektóre parametry poszczególnych faz onowy
tkankowej u myszy poddanych autoprzeszczepowi skóry. Zwierzęta były
napromienione dawkami od 350 do 500 cGy promieniowania jonizującego.
Autoprzeszczep wykonano w fazie największego spadku leukocytozy krwi
obwodowej. Badano zmiany w procesie gojenia za pomocą: określania liczby i
aktywności komórek kluczowych w poszczególnych okresach przy użyciu
cytofluorymetrii przepływowej; badania różnic w sile kontrakcji ziaminy i
blizny; oceny obrazu mikroskopowego. Przedstawiony model doświadczalny
posłuży w dalszych etapach pracy do poszukiwania metod mogących znaleźć
zastosowanie do leczenia zakażonych i trudno gojących się ran w zespole ostrej
choroby popromiennej.
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RB18. Stosunek zawartości miedzi do żelaza oraz indukcja
uszkodzeń labilnych w pH 9 w komórkach

o zróżnicowanej wrażliwości na promieniowanie X
i nadtlenek wodoru

M.Kruszewski, I.Szumiel, M.Kapiszewska*, T.Iwaneńko; M.Kapiszewska

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa;

•Zakład Biochemi Uniwersytetu Al-Ain, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

• Komórki białaczki mysiej L5178Y (LY), LY-R (podlinia opomiejsza na
promieniowanie X, wrażliwsza na H2O2) i LY-S (podlinia opomiejsza na H2O2,
wrażliwsza na promieniowanie X) traktowano H2O2 w temperaturze 37°C i 0°C
i badano uszkodzenia DNA metodami poświaty fluorescencyjnej i elektroforezy
nukleoidów z pojedynczych komórek (t.zw. kometek). Stwierdzono, że
uszkodzenia początkowe DNA, oznaczone obiema metodami, są znacznie
wyższe w komórkach LY-R niż w komórkach LY-S, zwłaszcza indukowane w
0°C. Różnice w rozwijeniu i ponownym zwijaniu DNA przez wzrastające
stężenia jodku propidyny w pH 9 i 6,9 (metoda poświaty fluorescencyjnej
wskazują na występowanie odmiennej ilości uszkodzeń labilnych w pH 9 w
podliniach LY. Opisane tu oraz poprzednio opublikowae wyniki (Kapiszewska i
wsp. 1992) wskazują, że początkowe ilości uszkodzeń labilnych w pH 9 w
komórkach polinii LY odpowiadają ich wrażliwości na dany czynnik
uszkadzający. Jest ich więcej w komórkach LY-R traktowanych H2O2 i w
napromienionych komórkach LY-S. Można to wytłumaczyć odmienną proporcją
jonów miedzi i żelaza w jądrach komórek LY i różną zdolnością tych jonów do
uczestniczenia w reakcjach z H2O2 i produktami radiolizy wody. Stosunek
Cu/Fe w*jądrach komórkowych wynosi 1,31 w komórkach LY-R i 4,84 w
komórkach LY-S.
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RB19. Wpływ promieniowania X na przeżywalność
i częstość transformacji nowotworowej

fibroblastrów mysich linii 10T1/2

M. Kowalska
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,

ul.Konwaliowa 7,03-194 Warszawa

Komórki 10T1/2, znajdujące się w logarytmicznej fazie wzrostu,
napromieniono dawkami 0.35, 0.70. 1.05 Gy promieniowania X wytworzonego
prry capięciu lampy 250 kV,

Bezpośrednio po zakończeniu napromieniania komórki przeprowadzono
do postaci zawiesiny przy użyciu 0.1% roztworu trypsyny i wysiano do butelek o
powierzchni wzrostu 25 cm2 celem określenia ich przeżywalności i częstości
transformacji.

Stopień przeżywalności komórek 10T1/2 oceniano na podstaw, e ich
zdolności do tworzenia kolonii komórkowych po 14 dniach inkubacji.CztćStość
transformacji oceniano po 6 tygodniach inkubacji w oparciu o liczbę
charakterystycznych dla tej linii komórkowej struktur utworzonych przez
komórki, które uległy transformacji. Wyniki uzyskane w dwóch niezależnych
eksperymentach wykazały, że przeżywalność komórek 1 OT 1/2 malała wraz z
dawką 250 kV promieniownia X zgodnie ze wzorem:

InS=-(0.0106D + 0.058D2)
natomiast częstość transformacji rosła w sposób liniowo-kwadratowy opisany
równaniem

T = 2.08x10-3 + 1.93xlO-5D + 2.93X10-8D2
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R820. Mutagenne skutki skojarzonego działania
promieniowania X i leków przeciwnowotworowych

M.Lenarczyk, M.M.Dobrzyńska, M.G.Slowikowska,
Zakład Surowic i Szczepionek,

Państwowy Zakład Higieny, 00-791 Warszawa;

A.K.Gajewski#;
Akademia "Wychowania Fizycznego, ul.Marymoncka 34,00-813 Warszawa

Celem podjętych badań było określenie mutagennych skutków
indukowanych w komórkach rozrodczych i somatycznych po skojarzonym
działaniu promieniowania X i cyklofosfamidu (CP) i/lub mitomycyny C (MMC).

Doświadczenia przeprowadzono na myszach niewsobnego szczepu
PZH:SFIS stosując test dominujących mutacji letalnych (DML) i test
mikrojądrowy (MN) w komórkach szeregu erytrocytarnego szpiku kostnego.
Samce poddawano skojarzonemu działaniu promieniowania X i CP lub MMC w
następujących dawkach: 25cGy + 25 mg/kg mc CP, 100 cGy + lOOmg/kg mc
CP, 25 cGy + 1.75 mg/kg mc MMC, 100 cGy + 5.25 mg/kg mc MMC.

W prezentowanej pracy przedstawione zostaną rezultaty badań dotyczące:
a) obserwowanej częstości indukcji DNL (w zależności od stadium
spermatogenezy) oraz MN w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego
w 14,48, i 72 godzinie po ekspozycji,
b) oszacowanie ryzyka indukcji DML i MN na skutek skojarzonego działania
promieniowania X i CP lub MMC zgodnie z modelem "podwyższonego ryzyka"
wg. Streffera i Mullera.



RB21. Zastosowanie testu mikrojądrowego
w retikulocytach krwi obwodowej

w badaniachmutagenezy popromiennej

M.Lenarczyk, M.G.SIowikowska*, T.Majle
Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii

Zakład Surowic i Szczepionek*;
Państwowy Zakład Higieny»uLChocimska 24, 00-791 Warszawa

W badaniach podjęto próbę zastosowania techniki przyżyciowego
barwienia retikulocytów krwi obwodowej (RETs) oranżem akrydyny do oceny
indukcji skutków mutagennych (mikrojąder-MN) po działaniu promieniowania X.

Doświadczenia przeprowadzono zgodnie z metodą opisaną pprzez
Hayashi i wsp. (Mutat.Res., 1990,245, 245-249). Samce niewsobnego szczepu
myszy PZH;SF1S napromieniono jednorazowo na całe ciało dawkami 0, 5 ,10,
15, 25 i 50 cGy stosując jako źródło promieniowania X terapeutyczny aparat
rentgenowski Medicor fHX-250. Indukcję MN w RETs (MNRETs) określano w
0 (kontrola), 24, 48, 72 i 96 godzinie po napromienieniu.

Obserwowana ilość MN indukowanych w RETs wzrastała wraz z dawką
promieniowania X do 48 godzin po ekspozycji. Niezależnie od dawki,
maksymalną częstość MNRETs obserwowano zawsze w 48 godzinie po
napromienieniu. Statystycznie istotny (p<0.05) wzrost indukcji MN w RETs
zanotowano po napromienieniu myszy dawkami 10, 15, 25 i 50 cGy. Natomiast
po dawce 5 cGy obserwowana częstość MNRETs była na poziomie grupy
kontrolnej. Stwierdzono również, iż maksymalna ilość MN w RETs indukowana
była 24 godziny później w stosunku do maksymalnej ilości MN obserwowanych
w erytrocytach polichromatycznych szpiku kostnego.

Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że technika
przyży ci owego barwienia RETs oranżem akrydyny jest metodą równie czulą jak
klasyczny test mikrojądrowy i może to być alternatywna metoda cytogenetyczna
stosowana do oceny mutagennych skutków indukowanych w komóiiiach szeregu
erytrocytarnego po działaniu prominiowania X

80



RB22. Mikronuklcusy jako biologiczny wskaźnik
genotoksyczności promieniowania jonizującego

L. Mazur
Pracownia Hematologii i Toksykologii Eksperymentalnej,

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mikronukleusy stanowią ciałka chromatyny powstające z
acentrycżnych/ćentrycznych fragmentów chromosomów lub z całych
chromosomów które podczas podziału mitotycznego nie zostały wbudowane w
jądra komórek siostrzanych. Zwiększona frekwencja mikronukleusów w
komórkach proliferujących układów biologicznych jest wskaźnikiem
genetoksyczności różnych czynników fizycznych i chemicznych.

Cytotoksyczność promieniowania jonizującego związana jest głównie z
jego genetoksycznością . Promieniowanie jonizujące uznawane jest za czynnik
klastogenny.

Aminotiole są związkami radioprotekcyjnymi modyfikującymi skutki
działania promieniowania jonizującego. Wśród związków aminotiolowych MEA
(cysteina HC1), AET (2-aminoetylotiomocznik Br.HBr), a zwłaszcza WR-2721
(kwas S-2/3 -aminopropylamino-etylo-tiofosforowy) charakteryzują się znaczną
efektywnością w działaniu.

Analizowano genotoksyczność promieni X w układzie erytrocytarnym
oraz możliwość modyfikacji klastogenncgo efektu promieni X przez aminotiole
MEA, AET, oraz WR-2721, a obserwowanego w szpiku kostnym, krwi
obwodowej i śledzionie myszy.

Stosując test mikronukleusowy wykazano znaczną aktywność klastogenną
promieni X przejawiającą się wzrostem aberracji chromosome wych powstałych
w erytroblastrach, czyli zwiększoną ilością mikronukleusów w erytrocytach
polichromatycznych, jak również stwierdzono protekcyjną rolę związków
aminotiolowych przeciw klastogennemu działaniu promieni X w układzie
erytrocytarnym.

W odniesieniu do tradycyjnej metody analizy aberracji chromosomowych,
test mikronukleusowy, jako szybka w wykonaniu a jednocześnie czuła metoda
stwarza lepszą możliwość określania genotoksyczności różnego rodzaju
promieniowania jonizującego w układach komórek poliferujących, oraz pozwala
na analizę modyfikacji genotoksycznego działania promieniowania jonizującego
występującej pod wpływem różnych czynników.
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RB23. Stan badań, osiągnięcia i perspektywy mutagenezy
radiacyjnej w hodowli roślin uprawnych w Polsce

S. Muszyński
Katedra Chodowli Roślin, Szkoła Główna Gospodarki Wiejskiej,

ul Nowoursynowska 116,02-766 Warszaw

Indukowanie mutacji jest unikalną metodą zmiany pojedynczych cech u
roślin uprawnych. Samo zjawisko mutagenezy radiacyjnej wykryte zostało w
latach 1927/28 (przy użyciu promieni X) i nieco później, bo w latach 1944/46,
jnulayenezy chemicznej Prn'^yczne wykorzystanie mutacji indukowanych,
przede wszystkim radiacyjnie, nastąpiło dopiero w latach 60-tych, tj. po
upowszechnieniu źródeł promieni jonizujących, zarówno promieni gamma jak i
neutronów. Większe sukcesy zanotowano już wkrótce po tym, w Polsce dopiero
jednak w lalach 80-tych, W naszym kraju badania nad mutagenezą indukowaną u
roślin uprawnych prowadzone są przede wszystkim w SGGW, w IHAR-
Radzików i w IGR Poznań, w mniejszym zakresie natomiast w kilku innych
ośrodkach. Udostępnione są promienie gamma (IHAR Radzików) oraz neutrony
prędkie (IFJ Krków). Z braku funduszy prace nad mufagenezą radiacyjną uległy
zbyt dalekiemu ograniczeniu. Szczególnie niekorzystne jest ograniczenie
działalności Pracowni Generatorowej Analizy Aktywacyjnej w ICHTJ na
Żeraniu, gdzie możliwe było nieniszczące oznaczanie zawartości białka w
nasionach. Nestcty, w Polsce, w odróżnieniu od wielu innych krajów, metody
radiacyjne w rolnictwie są niedoceniane. Negatywną rolę odgrywa zwłaszcza
monopolista w dziedzinie finansowania badań czyli KBN, przy biernej postawie
PAA i MRiGŻ.

Do sukcesów w skali międzynarodowej należy zaliczyć mutanty b nowych
cechach, uzyskane u bobiku (IHAR Radzików), grochu (ośrodek poznański, żyta
i soi (SGGW). U tej ostatniej rośliny otrzymano mutanty giganteum,
Wystarczające wczesne, by umożliwić uprawę tej rośliny w naszym kraju.
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RB24. Badania poziomu oksydacyjnych uszkodzeń DNA
i aktywności enzymów antyoksydacyjnych we krwi

pacjentów chorych na nowotwory podczas radioterapii

Ryszard Oliński, T.H.Zastawny, M.Foksiński
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Akademia Medyczna w Bydgoszczy;

W.Wndorbska;
Zakład Teleterapii,Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

Miral Dizdaroglu;
Chemical Science and Technology Laboratory, National Institute of Standards

and Technology, Gaitherburg,USA.

Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia nowotworów jest
radioterapia. Powszechnie przyjmuje się, że powodem śmierci napromienionych
komórek są uszkodzenia DNA. Ponieważ promieniowanie jonizujące jest
czynnikiem mutagennym i karcynogennym, radioterapia jest nieodłącznie
związana z ryzykiem indukowania wtórnych nowotworów. Analiza zmian w
DNA u pacjentów poddanych radioterapii pozwoliłaby na określenie ryzyka i
optymalizację warunków napromieniania.

Jak dotąd jedyną metodą pozwalającą na izolowanie i chemiczną
identyfikację znacznej ilości (nawet 18) produktów reakcji zasad azotowych,
wchodzących w skład DNA, z wolnymi rodnikami tlenowymi jest metoda
chromatografii gazowej połączona ze spektrometrią masową (GC-MS).

W naszej pracy zastosowaliśmy metodę GC-MS do monitorowania
poziomu zmodyfikowanych zasad azotowych w limfocytach krwi pacjentów
podczas radioterapii. Wstępne rezultaty przeprowadzonych pr/cz nas badań na
chromatynie uzyskanej z limfocytów sugerują, że niskie, tera;»eutycznie dawki
promieniowania (200-400 cGy) indukują u niektórych pacjentów znaczny wzrost
ilości zmodyfikowanych zasad azotowych, U wszystkich pacjentów u których
obserwowaliśmy wzrost poziomu zmodyfikowanych zasad azotowych
zauważono również ich szybkie usuwanie. Kinetyka ich usuwania była różna dla
poszczególnych zasad, zaobserwowano też różnice międzyosobnicze. Reakcja
niektórych pacjentów sugeruje obecność odpowiedzi adaptacyjnej (adaptive
response).

Przeprowadzono również badania aktywności enzymów
antyoksydacyjnych i poziomu grup-SH.
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RB25. Zastosowanie cytokin w leczeniu
choroby popromiennej

Z. Pojda

Zakład Hematologii Radiacyjnej WIHiE, Wojskowy Instytut Higieny i
Epidemiologii, ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

W ostatnich latach zidentyfikowano szereg czynników regulujących
funkcji układu krwiotwórczego i odpornościowego. W naturalnych warunkach
czynniki te (cytokiny, krwiotwórcze czynniki wzrostowe) są wytwarzane przez
wyspecjalizowane komórki organizmu. Synteza genów, odpowiedzialnych za ich
produkcję, pozwoliła otrzymywać je w tzw. postaci rekombinowanej na skalę
przemysłową i stosować jako leki. Jednym z potencjalnych ich zastosowań jest
leczenie zespołu uszkodzenia układu krwiotwórczego w przebiegu ostrej
choroby popromiennej. Najszerzej obecnie wykorzystywanymi w lecznictwie
cytokinami są granulopoetyny (G-CSF, GM-CSF) stymulujące produkcję
granulocytów obojętnochłonnych. Podane przed napromienieniem działają jako
środki radioochronne, po napromienieniu przyspieszają odnowę układu
granulopoezy zapobiegając zakażeniom. Inny czynnik (mpl-ligand,
trombopoetyna) stymuluje wytwarzanie płytek krwi zapobiegając krwotokom.
Cytokiny pozwalają również namnaźać komórki krwiotwórcze in vitro,
stwarzając obiecującą perspektywę "produkcji" komórek do przeszczepów
krwiotwórczych poza organizmem biorcy. Nowo poznane inhibitory aktywności
komórek macierzystych krwiotworzenia stwarzają szansę zmniejszenia
proniieniowrażliwości tych komórek poprzez zatrzymanie ich w fazie GO cyklu
komórkowego. Postęp w zakresie identyfikacji nowych cytókin, ich
otrzymywania na skalę przemysłową i poznawania ich własności biologicznych
pozwala przypuszczać, że rola tych czynników w zapobieganiu i leczeniu
choroby popromiennej będzie szybko wzrastała.



RB26. Ocena wybranych parametrów układu
odpornościowego w zespole popromienno-oparzeniowym;

E. Sobiczewska, Z. Pojda
Zakład Hematologii Radiacyjnej .Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,

ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

W prezentowanej pracy podjęto próbę scharakteryzowania układu
odpornościowego w doświadczalnym zespole poprominno-oparzeniowym u
myszy. W tym celu zbadano zmiany komórkowe zachodzące w krwi
obwodowej, jamie otrzewowej, śledzionie i grasicy zwierząt, które ulegry
urazowi mieszanemu. Zbadano również aktywność układu odpornościowege
oceniając zdolność limfocytów do produkcji przeciwciał i odpowiedzi na różne
mitogeny. Badano intensywność produkcji limfokin i aktywność fagocytamą
makrofagów i granulocytów. Zmiany występujące w układzie odpornościowym
myszy jednocześnie napromienionych i tylko oparzonych porównano ze
zmianami zachodzącymi u myszy tylko napromienionych i tylko oparzonych.

Uraz mieszany (napromienienie plus oparzenia) powoduje upośledzenie
funkcji układu odpornościowego i zmienia liczebność populacji komórkowych
wchodzących w jego skład. Zmiany liczebności komórek przypominają efkty
obserwowane w "czystym" zespole popromiennym, przy czym na skutek
oparzenia stymulacji ulega regeneracja liczby granulocytów obojętnochłonnych.
Innym skutkiem oparzenia jako składowej urazu mieszanego jest upośledzenie
aktywności fagocytamej granulocytów i makrofagów jamy otrzewnej.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że zespół
popromienno-oparzeniowy posiada własną charakterystykę odróżniającą go od
zespołu "czysto" poprominnego, czy "czysto" oparzenioweyo, co być może
należy uwzględnić podczas leczenia pacjentów, którzy ulegli urazowi
mieszanemu.
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RB27. Metabolizm kwasu arachidonowego w komórkach
o zróżnicowanej wrażliwości na promieniwanie X

B. Sochanowicz, I. Szumiel

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul.Dorodna 16, 03-125 Warszawa

W komórkach białaczki mysiej L5178Y (LY), LY-R (podlinia oporaiejsza
na promieniowanie X) i LY-S (podlinia wrażliwsza na promieniowanie X)
zbadano wbudowywanie kwasu '*C arachidonowego (AA) i uwalnianie
radioaktywności ^ C oraz syntezę prostaglandyn (PG) i kwasu 5-
hydroksyeikosatetraenowego (5-HETE). Komórki obu podlinii wbudowywały
egzogenny AA i uwalniały go z lipidów błon plazmatycznych. Jonofory wapnia
(A23187 i jonomycyna), w przeciwieństiwe do PMA, pobudzały uwalnianie
^ C AA z komórek LY. PMA nie potęgował uwalniania ^ C AA ani w
obecności ani w nieobecności jonoforu A23187. Nasuwa to przypuszczenie, źe
aktywacja kinazy białkowej C nie jest istotna w regulacji uwalniania AA przez
komórki LY. Napromienienie dawką 5 Gy promieniowania X nie zmieniało
pobierania ani uwalniania AA, pobudzało natomiast syntezę PG w komórkach
podlinii LY-R. Także wrażliwość metabolizmu eikosanoidÓw na A23187 i
H2O2 ulegała zmianie w tych komórkach po napromienieniu. A23187 pobudzał
tylko syntezę PG i 5-HETE w napromienionych komórkach LY-R, natomiast
H2O2 nie pobudzał syntezy PG z egzogennego AA w obu podliniach i syntezy
5-HETE w podlinii LY-R. W świetle danych w piśmiennictwie o
promienioochronnym działaniu PG można sądzić, że zwiększona synteza
popromienna PG może być jednym z czynników obniżających
promieniowrażliwość podlinii LY-R w porównaniu z podlinia LY-S.
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RB28. Zastosowanie aberacji chromosomowych
w limfocytach krwi ludzkiej

w ocenie skuteczności biologicznej neutronów

A.Wierzewska, E.Kasper, B.Krzykwa, A.Cebulska-Wasilewska

Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej IFJ,
ul.Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Neutrony prędkie stosowane są w IFJ w Krakowie między innymi do
radioterapii nowotworów głowy i szyi. Aberacje chromosomowe są najbardziej
rozwiniętym i poznanym indykatorem ekspozycji na promieniowanie jonizujące.
W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty pierwszej części badań nad
skutecznością indukowania aberracji chromosomowych przez różne rodzaje
promieniowania jonizującego. Krew napromieniowaną w fazie Go cyklu
komórkowego hodowano wg standardowej procedury przyjętej w świecie jako
podstawę do oceny dawki pochłoniętej. Aberracje chromosomowe dicentryczne i
koliste analizowano w pierwszej mitozie. Zbadano skuteczność neutronów
prędkich z cyklotronu U-120 IFJ w Krakowie, oraz promieniowania X w
zależności od dawki promieniowania. Porównano efektywności indukowania
tego samego typu aberracji dla niskich dawek promieniowania i poprzez analizę
współczynników a wyznaczono względną skuteczność biologiczną neutronów
cyklotronowych. Uzyskane dane pozwolą na porównanie efektywności
neutronów stosowanych w IFJ do terapii nowotworów, ze skutecznością
biologiczną przygotowanych do terapi (Boron Neutron Capture Therapy) wiązek
neutronowych z reaktora w Petten w Holandii. Badania te są częścią programu
badawczego sponsorowanego przez CEC w Brukseli.
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RB.29 Odpowiedź adaptacyjna limfocytów ludzkich,
modyfikacja inhibitorami

przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych

M.Wojewódzka, M.Walicka, B.Sochanowicz, l.Szumiel

Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul.Dorodna 16,03-195 Warszawa

Odpowiedź adaptacyjną w limfocytach ludzkich indukowano fnalą dawką
promieniowania rentgenowskiego (1 cGy) lub nadtlenkiem wodoru. Oba
czynniki powodowały 30% spadek częstości mikrojąder po napromienianiu
dawką wyzwalającą (1,5 Gy). Przyjmując, że dawka adaptacyjna powoduje
wysłanie sygnahi alarmowego, zbadano testem mikrejądrowym odpowiedź w
limfocytach, które dawkę adaptacyjną otrzymały w obecności następujących
czynników: psi-tektorygeniny (inhibitora obrotu fosfoinozytoli), TMB-8
(antagonisty wapnia"), staurosporyny (inhibitora kinaz białkowych ze
szczególnym powinowactwem do kinazy białkowej C) i EGTA (chelatora
wapnia). Stwierdzono, że warunkiem wywołania odpowiedzi adaptacyjnej jest
obecność jonów wapnia pozakomórkowego. Ze zbadanych związków tylko psi-
tektorygenina nie przeciwdziałała indukcji odpowiedzi adaptacyjnej, pozostałe
powodowały jej zahamowanie. Metodą elektroforezy nukleoidów z
pojedynczych komórek (t.zw. kometek) zbadano szybkość naprawy uszkodzeń
DNA w limfocytach kontrolnych oraz adaptowanych promieniowaniem X lub
nadtlenkiem wodoru. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w szybkości
naprawy między komórkami adaptowanymi a kontrolnymi: limfocyty z
indukowaną odpowiedzią adaptacyjną szybciej naprawiały uszkodzenia
wywołane dawką wyzwalającą.
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RB30. Środki modyfikujące skutki ekspozycji
na promieniowanie jonizujące

S.Lipski
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,

ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa.

Już ponad 30 lat trwają poszukiwania środków zmniejszających
szkodliwość skutków napromienienia najbardziej radiowrażliwych układów:
krwiotwórczego i nabłonka jelita cienkiego poprzez ochranianie
wielopotencjalnych komórek macierzystych i/lub regenerację komórek
dojrzałych, dzięki czemu napromieniony organizm ma większą szansę naprawy
uszkodzeń a w konsekwencji zwiększenia przezywalności. Środki te działają
poprzez różne, nie zawsze znane mechanizmy działania, Są to m.in. środki, które
redukują wolne rodniki, działają na receptory błony komórkowej i układ kinazy
białkowej C, generują zmiany mikrośrodowiska szpiku, nieswoiście modyfikują
układ odpornościowy, zastępują uszkodzone narządy, działają za pośrednictwem
endogennych' cytokin itp. Środki te podawane są w różnym czasie przed i po
napromienieniu. Ich działanie jest w znacznym stopniu zależne od stosowanych
dawek. Ponadto, niektóre z nicli działają przeciwnowotworowo i
przeciwwirusowo.
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0R1. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
im. Marii Skłodowskiej Curie

w Stulecie odkrycia promieni X

ZuBałtnikiewicz, J.Derecki*

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4, 01-163 Warszawa;

* Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej;
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa

Przedstawiono niektóre fakty z historii odkrycia Wilhelma Konrada
Roentgena oraz ówczesną reakcję świata nauki i opinie społeczne n.t.
praktycznego wykorzystania promieni X. Omówiono w zarysie rozwój
rentgenologii i zastosowań promieni X w technice, nauce i medycynie, w
nawiązaniu do środowiska związanego z badaniami radiacyjnymi w Polsce,
Podkreślając pionierską rolę Patronki Towarzystwa, Marii Skłodowskiej Curie w
tworzeniu tej dziedziny wiedzy i zastosowań.

Wymieniono ważniejsze fakty integrujących dążeń środowiska
zajmującego się badaniami radiacyjnymi w Polsce w latach sześćdziesiątych i
powołania 29 czerwca 1967 roku Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnvch.
Scharakteryzowano cele Towarzystwa i ich realizację w przekroju Zjazdów,
począwszy od I Zjazdu PTBR im. Marii Skłodowskiej Curie, który odbył się 8
stycznia 1969 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Przedstawiono kalendarz ważniejszych zdarzeń w 28 letniej działalności
Towarzystwa.
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OR2. Narażenie pacjentów w wyniku diagnostycznych
badań znacznikami promieniotwórczymi w latach 1975 -

1993

J.Chaś, E.Dziuk*, M.Marcinlak

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa;

"'Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej;
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa

Wzrost liczby pacjentów poddawanych diagnostycznym badaniom
izotopowym "in vivo" stwarza konieczność kontroli i oszacowania dawek
pochłoniętych promieniowania jonizującego i związanego z tą dawką zagrożenia
całej populacji.

W zakładzie Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego
Wojskowej Akademii Medycznej (ZMN CSK WAM) w Warszawie ogólna
liczba pacjentów w latach 1975-1993 wzrosła prawie 2.5 krotnie, zaś roczne
stosowane aktywności radiofarmaceutyków ponad trzydziestokrotnie.

Celem pracy było oszacowanie indywidualnych i zespołowych
efektywnych równoważników dawek po stosowaniu radiofarmaceutyków do
badań diagnostycznych "in vivo" w ZMN CSK WAM w tym czasie.
Uwzględniono liczbę pacjentów, rodzaj radiofarmaceutyku , stosowane
aktywności radionuklidów w poszczególnych badaniach diagnostycznych.
Porównano liczbę pacjentów, aktywności i częstość stosowania znaczników
promieniotwórczych, określono roczne zbiorowe efektywne równoważniki
dawek i roczne średnie efektywne równoważniki dawek na pacjentach w latach
1975-1993.

Ogólnie podane w ciągu roku aktywności wszystkich stosowanych
znaczników promieniotwórczych wynosiły: 0.05 TBq u 1485 pacjentów w 1975
r. i 1,62 TBq u 3599 pacjentów w 1993 r.
Roczny zbiorowy efektywny równoważnik dawki wahał się w granicach od 16
osobo-Sv w 1976 r. do 47 osobo -Sv w 1986 r.. Średni roczny równoważnik
dawki na pacjenta zawierał się .w przedziale od 6.7 mSv w 1992 r. do 17.8 mSv
w 1976 r„
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0R3. Problemy związane z kontrolą jakości aparatów
mammograficznych starego typu

E.Fabiszewska, KPachoctd*, J.Totwiński
Centrum Onkologii, Instytut im.M.Skłodowskiej-Curier ul.Wawelska 15,

Warszawa;
*) Zakład Ochrony Radiacyjnej i Radiobiologii,

Państwowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24,00-791 Warszawa

Celem doniesienia było wskazanie trudności związanych z oceną
parametrów fizycznych mammografów starego typu. Dotyczy to aparatów rtg,
które zostały zaadoptowane do potrzeb diagnostyki raka sutka. Omawiane
mammografy różnią się od współczesnych, przede wszystkim; materiałem anody
w lampie rtg (anoda wolframowa - w nowych; molibdenowa), wielkością
ogniska lampy (nominalna wielkość ogniska wynosi powyżej 0.5 mm- w nowych
: 0.1 mm i 0.3 - 0.4 mm), zakresem napięć na lampie rtg (powyżej 28 kV - w
nowych 22 kV do 36 kV) oraz brakiem możliwości stosowania kaset z ekranami
wzmacniającymi. Wymienione różnice bezpośrednio wpływają na jakość obrazu
(rozdzielczość, kontrast) oraz narażenie pacjentki na promieniowanie X.

Sprawdzono mammograf typu TUR DG-140 pod kątem widoczności
elementów fantomu symulującego sutek o grubości 4.5 cm i 50% udziale tkanki
gruczołowej (powinno być widoczne co najmniej 10 grup elementów z 16
istniejących) oraz średniej dawki gruczołowej przypadającej na jedną ekspozycję
(dawka nie powinna przekraczać 1 mGy dla aparatów pracujących bez kratki
przeciwrozproszeniowej). Na uzyskanym obrazie fantomu widoczne były 3 grupy
elementów, a średnia dawka gruczołowa wyniosła 12.4 mGy.

Jak wynika z uzyskanych informacji, około 54 mammografy z 149
eksploatowanych w różnych ośrodkach na terenie Polski, to aparaty starego typu.
Część ośrodków (25) wyposażono w kasety z ekranami wzmacniającymi.
Pozwala to na obniżenie dawki na jedną ekspozycję, ale nie jest to jednak
warunek wystarczający do uznania jakości pracy aparatu.
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0R4. Migracyjne zależności radio nuklidów cezu w
glebach województwa płockiego

W.Flakiewicz

Oddział Ochrony Radiologicznej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku

Dość jak i zachowanie się radionuklidów deponowanych na glebach jest
podstawą do oszacowania narażenia w następstwie ich uwolnienia do
środowiska. Istotną jest znajomość rozkładu w glebie jak i ilościowe ustalenia
procesów migracyjnych w profilu glebowym, w celu oceny, m.in. ich wchłonięć
przez korzenie roślin.

. Celem pracy była ocena poziomów skażeń radionuklidami cezu gleb w
woj.płockim oraz traw na nich rosnących w latach 1988-1992, jak też określanie
współczynników rozkładu radionuklidów w glebie (ot) oraz usuwanej
radioaktywności w ciągu roku (y-1) w określonych warstwach gleby.

Stosunek zawartości radionuklidów cezu (TC) trawa: gleba wynosi od 0,17
na glebach z piasków i mułów rzecznych do 0.21 na glebach piaszczysto-
gliniastych. Natomiast 0.36 na glebie piaszczysto-gliniastej i trawie nic usuwanej
przez wypas bądź koszenie przez 15 lat.

Wartości współczynników usuniętej radioaktywności radionuklidów cezu
(y-1) w wyniku procesów migracyjnych, w warstwie gleby 0-10 cm wynosiły od
0.07 do 0.216.'Średnio dla gleb torfowych 0.196, dla pozostałych 0.130.
Zależność wartości współczynników (TC), czyli trawa [Bq/kg]: gleba [Bq/kg] od
zróżnicowania wartości (y-1) depozycji [kBq/m2] oraz procentowej zawartości
substancji organicznych w 10-cio cm warstwie gleby opisnuo równaniami,
odpowiednio:
y = 0.27x + 0.03x + 0.17 (R2= 0.86) i
y = 4.10-0.87x + 0.12x (R2=0.88)

Opracowane dla gleb łąkowych, różnego pochodzenia, współczynniki
rozkładu (a) radionuklidów Cs-134 i Cs-137 wynosiły od 0.53 ± 0.19 do 0.62 ±
0.5 [cm-1], w przypadku niewykorzystywanej gleby i nieusuwalnej z niej trawy
przez 15 lat - 0.38*± 0.05 [cm-1] a dla Cs-134 1.6 ± 0.8 [cm-l].
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0R5. Skażenia promieniotwórcze w Polsce - stan aktualny
D.Grabowski, W.Kurowski, W.Muszyński, B.Rubel, G.Smugala,

J.Świctochowska, J.Wilgos
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,

ul.Konwaliowa 7,03-194 Warszawa

W polsce prowadzona jest systematyczna kontrola poziomu skażeń
środowiska i żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.
Przedstawiono aktualne wyniki pomiarów i porównano je z danymi z lat
wcześniejszych od 1985 roku.

Stwierdza się stopniowy spadek poziomu skażeń od okresu awarii w
Czamobylu. Moc dawki promieniowania gamma, skażenie powietrza, opadu
całkowitego, wód powierzchniowych i wodociągowych są na poziomie z roku
1985. Wyższe pozostały skażenia gleby izotopami cezu i w konsekwencji wyższe
niż przed awarią stężenia tych izotopów w żywności, przede wszystkim
pochodzenia zwierzęcego. Obecnie źródłem dodatkowych dawek, otrzymywnycłi
w wyniku skażeń sztucznymi izotopami promieniotwórczymi, są wchłonięcia
tych izotopów drogą pokarmową, Nie rejestruje się znaczących regionalnych
różnic w poziomach skażeń cezem na terenie kraju. Głównym źródłem izotopów
cezu w diecie jest mleko, którego udział w rocznej podaży cezu stanowi ok.
40%.

Średnie roczne efektywne równoważniki dawek otrzymywanych przez
mieszkańca Polski w latach 1993-1994 były na poziomie 13-24 JIS, co stanowi
pojedyncze procenty rocznej dawki granicznej wynoszącej lmS.



0R6. Skażenia promieniotwórcze Bałtyku

D.Grzybowska, M.Suplińska

. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul. Konwaliowa 7, Warszawa

Badania skażeń promieniotwórczych Bałtyku prowadzone są w
Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej od 1983 roku we współpracy
z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Od 1985 roku badania
te prowadzone są w ramach Komisji Helsińskiej i w programie tym uczestniczą
wszystkie kraje nadbałtyckie.

Próby pobierane są raz w roku z rejonu Bałtyku pld., Zatoki Gdańskiej i
Zatoki Pomorskiej jak również z obszaru otwartego morza. Pobierane są próby
wody, osadów dennych, organizmów dennych i ryb.

Awaria w Czarnobylu wprowadziła do środowiska Bałtyku znaczne ilości
substancji promieniotwórczych w rym ' 3 4 c s i 137cs. Izotopy te bardzo szybko
rozprzestrzeniły się w środowisku morskim i latem 1986 roku były obecne we
wszystkich badanych elementach.

Awaria w Czarnobylu spowodowała 10-krotny wzrost stężeń ' 3 7 c s w
wodzie, 3-5 krotny, w zależności od rejonu, w osadach dennych i 6-krotny
wzrost stężeń w rybach.

Spływ wód morskich z północno-wschodnich najbardziej skażonych
obszarów Bałtyku, pwodował,że w latach 1986-90 stężenia w wodzie i innych
elementach środowiska z badanego obszaru zmieniały się. Począwszy od 1990
roku obserwujemy bardzo wolny spadek stężeń w wodzie, organizmach dennych
i w rybach. W osadach dennych stężenia 137c;s powoli wzrasta.

Dane z 1994r, wykazały, że w najbardziej skażonych osadach z Zatoki
Gdańskiej, w warstwie wierzchniej stężenie '3 7 Cs wynosi 303-479 Bq/kg s.
masy, na obszarze otwartego morza od 37-129 Bq/kg. Stężenie ^ 7 c s w rybach
złowionych w wodach Zatoki Gdańskiej wynosi od 6,8 do 12,5 Bq/kg świeżej
masy, a w organizmach dennych na poziomie 30 Bq/kg s. masy.

Na podstawie wieloletnich obserwacji możemy stwierdzić bardzo powolny
spadek stężeń 13?Cs w wodzie, organizmach dennych i rybach oraz stały wzrost
stężeń *37cs w wierzchnich warstwach osadów dennych.
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OR7. Centralne stanowisko zbierania danych z
placówek pomiarowych wojskowej sJużby zdrowia.

S.Jednoróg G.Mazur
Zespól Nadzoru Radiologicznego

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Centralne stanowisko zbierania danych z placówek pomiarowych
wojskowej służby zdrowia jest punktem węzłowym programu monitorowania
medycznych skutków ekspozycji awaryjnych. Na stanowisku rym odbywa się
akwizycja informacji ze stanowisk pomiarowych oraz globalna analiza i ocena
narażenia radiacyjnego w rejonie dyslokacji wojsk.

Centralne stanowisko zbierania danych przekazuje do stanowiska
decyzyjnego syntetyczny obraz sytuacji radiacyjnej w zakresie przewidywanego
narażenia radiacyjnego, oraz bierze udział w wypracowaniu decyzji dotyczących
zapobiegania napromienianiu.

Na wyposażeniu stanowiska znajduje się sprzęt mikroprocesorowy, środki
teletransmisji danych, oraz oprogramowanie systemowe umożliwiające realizację
poszczególnych zadań.

W ramach realizowanego programu centralne stanowisko zbierania danych
wykonuje działania bieżące lub alarmowe. W trybie pracy bieżącej dokonywana
jest akwizycja wyników pomiarów środowiskowych objętych protokołem
teletransmisji automatycznej oraz nadzór nad poszczególnymi stanowiskami
pomiarowymi. Program pozwala operatorowi na sterowanie pracą stanowisk
podległych poprzez wybranie i przesłanie parametrów pracy i łączności do
wszystkich stanowisk pomiarowych.

W czasie wielkoskalowych awarii lub wojen jądrowych podstawowym
zadaniem jest oszacowanie narażenia radiacyjnego wojsk pozostających na
terenie objętym skutkami awarii. Odbywa się to na podstawie analizy i oceny
sytuacji, prognozowaniu zmian narażenia, typowaniu, dla strefy zagrożenia,
środków zaradczych. Wytypowane środki zaradcze, przed wprowadzeniem do
stanu realizacji, przekazywane są celem zatwierdzenia, do nadrzędnego ogniwa
programu czyli do stanowiska decyzyjnego.
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OR8. Komputerowe wspomaganie decyzji podczas
wielkoskalowych awarii radiacyjnych i wojen jądrowych

SJednoróg G.Mazur

Zespół Nadzoru Radiologicznego
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

W czasie wielkoskalowych awarii radiacyjnych oraz wojen jądrowych
możliwe będzie skażenie substancjami promieniotwórczymi obszaru kraju, a w
związku z tym wystąpienie narażenia radiacyjnego dużych populacji. W takiej
sytuacji w celu podjęcia optymalnych decyzji dotyczących ochrony
radiologicznej, niezbędna jest szybka analiza sytuacji radiacyjnej.

Wiarygodne oszacowanie narażenia wymaga uwzgtędnienia szeregu
czynników. Należą do nich charakterystyki źródła emisji, warunki
meteorologiczne, charakterystyki środowiskowe i społeczne oraz warunki
radioekologiczne. W miarę rozwoju sytuacji radiacyjnej oraz w związku ze
zmianami któregokolwiek z wymienionych wcześniej czynników, zachodzić
będzie konieczność wielokrotnego analizowania sytuacji. Wynikiem oceny
sytuacji radiacyjnej będą zalecenia do prowadzenia działalności zaradczej. Celem
takiej działalności jest ograniczenie skutków medycznych ekspozycji awaryjnej
poprzez wytypowanie optymalnych środków radioochronnych.

Celowi takiemu służy program komputerowego wspomagania decyzji
opracowany w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii. Program składa
się z trzech części strukturalnych: rozwiązania problemu dynamicznego
przemieszczania substancji promieniotwórczych pomiędzy ekosystemem i
człowiekiem oraz oszacowania narażenia radiacyjnego, analizy sytuacji
radiacyjnej i wyboru środków zaradczych, oceny skuteczności działalności
zaradczej na tle rozwijającej się sytuacji radiacyjnej.

Oprogramowanie napisane zostało w języku C++ i działa w środowisku
MS WINDOWS. W program "Dawka" wyposażone są ogniwa wojskowej służby
zdrowia.
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0R9. Analiza sytuacji radiacyjnej dla potrzeb wojskowej
służby zdrowia

S.Jednoróg G.Mazur

Zespół Nadzoru Radiologicznego
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

W przypadku dużych uwolnień substancji promieniotwórczych do
środowiska należy się liczyć z możliwością wystąpienia skutków medycznych
wśród populacji znajdujących się na skażonym terytorium. W celu ochrony wojsk
oraz ludności narażonych na ekspozycję opracowano jednolity program analizy i
oceny sytuacji radiacyjnej dla wojskowej służby zdrowia. Ochrona radiologiczna
wojsk, po zastosowania broni jądrowej oraz w czasie wielkoskalowych awarii
radiacyjnych realizowana będzie przy współudziale trzech wyspecjalizowanych
ogniw wojskowej służby zdrowia.

Program przygotowany jest metodycznie i programowo do prowadzenia
nadzoru radiologicznego w warunkach bieżących oraz w warunkach awaryjnych.

Podstawowymi ogniwami tego programu są "stanowiska pomiarowe"
wyposażone w: jednolite melodyki pracy, sprzęt pomiarowy do określania mocy
dawki ekspozycyjnej oraz analizy ilościowej i jakościowej radionuklidów w
środowisku, sprzęt komputerowy i teletransmisyjny oraz oprogramowanie do
analizy i oceny sytuacji radiacyjnej.

Ogniwem pośrednim programu jest "centralne stanowisko zbierania
danych". Stanowisko to połączone jest poprzez środowisko teletransmisyjne ze
"stanowiskami pomiarowymi" oraz "centralnym stanowiskiem decyzyjnym".
Centralne stanowisko zbierania danych wyposażone jest w sprzęt komputerowy i
teletransmisyjny oraz oprogramowanie. Na stanowisku gromadzone są informacje
o pracy bieżącej stanowisk pomiarowych, rozwoju sytuacji radiacyjnej oraz o
decyzjach zaradczych wprowadzonych. Na stanowisku tym tworzy się
syntetyczny obraz sytuacji radiacyjnej kraju. Poprzez obsadzenie stanowiska
specjalistami w dziedzinie ochrony radiologicznej oraz zastosowanie
zaawansowanych metod przetwarzania informacji spełnia ono kluczową role w
systemie.

Nadrzędnym ogniwem programu jest centralne stanowisko decyzyjne. Rola
tego ogniwa polega na selekcjonowaniu i zatwierdzaniu działalności zaradczej
prowadzonej wokół stanowisk pomiarowych.
Oprogramowanie teletransmisyjne, analityczne, zarządzające napisane zostało w
języku C++, Dyna Com, Excel i pracuje w środowisku Ms Windows. W oparciu
o w/w program działają ogniwa wojskowej służby zdrowia.



OR10. Zmiany rozkładów pionowych koncentracji
cezu promieniotwórczego w atmosferze

L.Kownacka
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,

ul. Konwaliowa 7, Warszawa

Od 1973 roku w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej
prowadzone są pomiary pionowych rozkładów koncentracji radionuklidów w
powietrzu troposfery i dolnej stratosfery. Próbki są pobierane przy pomocy
specjalnie skonstruowanych urządzeń podwieszanych do samolotów oraz przy
powierzchni ziemi. Oznaczenia stężeń cezu promieniotwórczego, dobrze
mierzalnego przedstawiciela produktów rozszczepienia, są prowadzone przy
pomocy analizy Y-spektrometrycznej i radiochemicznej przy niskich
aktywnościach.

W okresie prowadzonych pomiarów występowały trzy różne okresy: 1)
okres chińskich i francuskich wybuchów jądrowych w atmosferze, 2) okres bez
wybuchów jądrowych wprowadzających produkty rozszczepienia do atmosfery
oraz 3) okres awarii czamobylskiej i jej konsekwencje.

W pierwszym okresie rozkłady pionowe charakteryzowały się, małymi
wartościami koncentracji przy powierzchni ziemi, niewielkim wzrostem wraz z
wysokością w powietrzu troposfery oraz silnym wzrostem w powietrzu strato-
sfery, bo na tych poziomach znajdował się źródła. Oczywiście wartości stężenia
na różnych wysokościach zależały od przeprowadzanych prób z bronią jądrową.

Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu całkowicie zmieniła rozkłady
pionowe koncentracji produktów rozszczepienia. W pierwszym okresie
maksymalne wartości skażeń występowały przy powierzchni ziemi i wraz ze
wzrostem wysokości malały. Wartości te różniły się 4 rzędy wielkości. W kilka
dni po awarii (5 maja) maksymalne wartości stężeń cezu występowały na
wysokości 9 km.

W miarę upływu czasu różnice te się zacierały, wystąpił okres wyrównania
stężeń na różnych poziomach. Mimo, że najprawdopodobniej wskutek
bezpośredniego wybuchu radionuklidy nie zostały wprowadzone do stratosfery,
to wskutek pionowego transportu wraz z masami atmosferycznymi część skażeń
przedostała się do powietrza stratosfery. Ponieważ okres przebywania skażeń w
troposferze jest krótki w stosunku do strato- sferycznego, można powiedzieć, że
już od kilku lat ogólny kształt rozkładów pionowych powrócił do
przedawaryjnego, natomiast poziom skażeń na wszystkich wysokościach w
atmosferze jest wyższy niż w okresie poprzedzającym awarię czarnobylska.

Począwszy od 1987 roku obserwujemy większe stężenia cezu na
wysokości 1 km. Zjawisko to, zaobserwowane w rok po awarii czamobylskiej i
występujące obecnie, najprawdopodobniej jest spowodowane działalnością
źródła, które istnieje wokół Czarnobyla.

99



OR11. Weryfikacja komputerowych modeli zachowania
się radionuklidów w ekosystemie człowieka.

Podsumowanie programu VAMP "Validatio of
Environmental Model Predication" (Uwiarygodnienie

Prognoz Modeli Środowiska) prowadzonego przez
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w latach

1988-1994

P.Krajewski
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Zakład Higieny Radiacyjnej;

ul.Konwaliowa 7, Warszawa

W referacie przedstawiono wyniki międzynarodowego programu: VAMP
"Validation of Environmental Model Prediction" (Uwiarygodnienie prognoz
modeli środowiska). Program ten został stworzony w MAEA 1988 r. w celu
testowania zdolności prognozowania modeli komputerowych stosowanych dla
oceny ryzyka radiologicznego w środowisku. Testy modeli komputerowych
prowadzone były na bazie dwóch "ślepych" scenariuszy CB i S i dotyczyły
przeprowadzenia prognoz dla skażeń środowiska cezem promieniotwórczym
137CS.

W testach w/w programu brał udział polski model CLRP (Concentration
Levels Rapid Prediction). W/w kod - opracowany w Centralnym Laboratorium
Ochrony Radiologicznej umożliwia szybkie przewidywanie dawek od izotopów
promieniotwórczych cezu i jodu na podstawie danych, o stężeniu tych
radionuklidów w powietrzu jak zapewnia komputerową symulację zastosowania
środków zapobiegawczych takich jak np. wprowadzenie restrykcji pokarmowych
lub podawanie blokującej dawki jodku potasu.
Program VAMP składał się z następujących etapów:
1. Zebranie i analiza danych pomiarowych w celu wybrania odpowiedniego
regionu (w/w region pozostanie nieznany dla uczestników biorących udział w
modelowaniu)
2. Przeprowadzenie obliczeń modelowych (określenie wartości przewidywanych
przez model dla różnych komponentów środowiska up. stężenie radionuklidu w
różnego typu produktach roślinnych i zwierzęcych jak: stężenie w ziarnach zbóż,
warzywach, mleku, mięsie); stężenie rądionuklidu w ciele reprezentatywnych
grup populacji.
3. Analiza wyników:
a. Określenie przyczyn niezgodności przewidywań modelu z wynikami
pomiarowymi.
b. Określenie błędu statystycznego wartości przewidywanych przez model.
c. Sprawdzenie możliwości przewidywania przez model wartości dawek dla
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wielokrotnych dróg ekspozycji w przypadku ustalonego regionu.
d. Sprawdzenie wkładu poszczególnych dróg narażenia do całkowitej ekspozycji
populacji w danym regionie jak również poszczególnych podgrup oraz wpływu
procesów zachodzących w środowisku na wielkość tej ekspozycji.
e. Określanie rozkładu dawek w wybranych podgrupach populacji,
wyodrębnienie grup krytycznych.
W programie brało udział 18 różnych modeli komputerowych z piętnastu krajów.
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OR12. Fenomen Sellafield
- efekt popromienny czy artefakt?

J. Linieć ki

Akademia medyczna w Łodzi, Zakład Medycyny Nuklearnej

W 1983 r w audycji Yorkshire TV zwrócono uwagę, że w Sallafield,
miejscowości położonej w pobliżu zakładów przerobu paliwa jądrowego w
SeascaJe zanotowano w latach 1950-1984 5 zgonów dzieci na białaczkę w
porównaniu z oczekiwaną liczbą 0.5. Podjęto badania epidemiologiczne
zmierzające do weryfikacji tej obserwacji.

Badania epidemiologiczne potwierdziły prawdziwość doniesień
dziennikarskich. Wykazały one, że w środowisku dzieci urodzonych i
zamieszkałych w Sellafield umieralność na białaczki była rzeczywiście o rząd
wielkości większa niż oczekiwana na podstawie średnich wskaźników dla Anglii
i Walii. Zakres tych badań rozszerzono na obszar znacznej części Anglii, a
następnie również na Szkocję, na okolicę Dounreay. gdzie mieści się drugi w
Wielkiej Brytanii ośrodek przerobu paliwa jądrowego, Kilkakrotne badania
umieralności i zapadalności na białaczki i chloniaki w dzieciństwie i wieku
młodzieńczym, w oparciu o różne modele epidemiologiczno-statystyczne,
wykazały analogiczne zwiększenie tych wskaźników w okolicy Dounreay na
południu Anglii w pobliżu Aldemaston i Burghfield (zakłady produkcji broni
jądrowej).

Badania narażenia ludności na promieniowanie z wszystkich źródeł
sztucznych i naturalnych we wspomnianych okolicach (dawki dla szpiku)
wykazały, że udział promieniowania wynikający z aktywności usuwanej do
środowiska przez zakłady Seascale w okolicy Sellafield był mały i nie
przekraczał 16% dawki całkowitej, a w pozostałych 3 okolicach był jeszcze o co
najmniej kilka rzędów wielkości mniejszy. Zakładając, że całkowite dawki (tło +
sztuczne promieniowanie) w różnych okolicach różniły się bardzo nieznacznie i
udział promieniowania ze źródeł pochodzących z pizemysłu jądrowego był
bardzo małą częścią dawki całkowitej, efekt w postaci kilkukrotnego
zwiększenia umieralności na białaczki nie był zrozumiały. Nie można było w
sposób przyczynowy wiązać zwiększonego ryzyka białaczek ze skażeniami
środowiska albowiem przy założeniu takiej samej zależności dawka-skutek dla
promieniowania ze wszystkich źródeł, umieralność na te choroby od dawek
pochodzenia naturalnego powinna być setki razy wyższa od obserwowanej.

Dla wytłumaczenia przyczyn zanotowanego zjawiska Gardner i wsp.
wysunęli hipotezę, że obserwowany wzrost umieralności na białaczki w wieku
dziecięcym jest wynikiem napromieniania ojców w okresie 6 miesięcy przed
poczęciem dzieci. W badaniach typu "case-control" zaobserwowano bowiem w
Sellafield wzrost ryzyka względnego ze wzrostem dawki z tytułu zawodowej
ekspozycji zewnętrznej.
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Hipoteza ta była przedmiotem wnikliwej krytyki i wydaje się obecnie
obalona z następujących powodów:
1) braku zwiększonej umieralności na białaczki wśród dzieci, których ojcowie
byli eksponowani (przed poczęciem) w Hiroszimie i Nagasaki na znacznie
większe dawki promieniowania (przeciętnie - 0.4 Gy);
2) braku analogicznej zależności w Dounreay;
3) braku wystarczających danych o istotnym znaczeniu u człowieka genetycznej
transmisji białaczki; postulowany przez hipotezę Gardnera efekt transmisji z
ojców na dzieci zakładać musi istnienie dawki podwajającej o dwa rzędy
wielkości mniejszej niż wynikająca ze wszystkich dotychczasowych badań z
zakresu genetyki radiacyjnej;
4) powtórne badania w zachodniej Kumbrii, gdzie leży Sellafield wykazały, :>e
efekt podwyższonego ryzyka związanego z napromienieniem ojców nie
potwierdza się, gdy uwzględnić dzieci zmarłe na białaczki w Sellafield, które
urodziły się poza obszarem samej miejscowości, a których ojcowie pracowali w
zakładzie Seascale.

Alternatywną hipotezę wysunęli Kinlen i wsp. postulując, że wzmożona
zapadalność na białaczki (L) i chłoniaki nie ziarnicze (NHL) u dzieci jest
wynikiem napływu dużych grup ludności z zewnątrz do rzadko zaludnionych
okolic wiejskich, związanych z dużymi inwestycjami. Szerzenie się infekcji
prawdopodobnie wirusowej, wśród miejscowej ludności może powodować, jako
rzadkie następstwo, białaczki i chłoniaki nie ziarnicze (NHC) u dzieci. Istnieje
szereg spostrzeżeń o występowaniu tego zjawiska w kilku okolicach Wielkiej
Brytanii, gdzie nie istnieją ośrodki jądrowe, a gdzie notowano gwałtowny wzrost
ludności.

Zauważono ponadto, że zwiększona zapadalność na oba schorzenia (być
może jest to jedna choroba o różnym przebiegu) występowała w okolicach, gdzie
planowano wybudowanie ośrodków jądrowych, ale tego nie zrealizowano, bądź
rozpoczęto eksploatację w okresie późniejszym niż ten, w którym notowano
wzrost zapadalności na L i NHL. Wreszcie, analogiczne badania
epidemiologiczne we Francji, USA, Kanadzie i w Niemczech nie potwierdziły z
reguły spostrzeżeń brytyjskich.

W sumie, mimo ogromnych wysiłków badawczych nie udało się do tej
pory wyjaśnić natury omawianego zjawiska. Wydaje się jednak, że łączenie
obserwowanego wzrostu częstości obu schorzeń z jonizującym
promieniowaniem, emitowanym przez nuklidy przedostające się do środowiska z
zakładów jądrowych lub z tytułu ekspozycji ojców na promieniowanie
zewnętrzne, nie znalazło potwierdzenia.
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0R13. Skażenie powierzchniowej warstwy gleby
137CS i 134CS

T.Majle, K-Pachocki, W.Cieśla*, P.MaJczyk*, W.Kędzia*
Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii, Państwowy Zakład Higieny,

ul.Chociraska 24,00-791 Warszawa .
*Katedra Gleboznawstwa, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Wytananobachia zawartości 137Cs i 134Cs w powierzchniowych poziomach
gleb województwa bydgoskiego. Do oznaczeń pobrano 60 prób z punktów
węzłowych sieci pomiarowej o wymiarach 15 X 15 km. Stwierdzono znacznie
wyższą 2a\vartość 137Cs i 134Cs w poziomach ściółki leśnej niż w poziomach
mineralnych AEes gleb leśnych i poziomach próchnicznych gleb uprawnych. Jak
wynika z przebiegu wyznaczonych stref skażenia gleb radioizotopami cezu,
największa ich akumulacja miała miejsce w północnej części województwa
bydgoskiego.

W przypadku gleb leśnych zwraca uwagę obliczony procentowy udział
i37cs i 134cs w sumie obu izotopów (137Cs + 134Cs), W poziomach ściółki
udział 134Cs jest wyższy niż w poziomach mineralnych AEes. Odwrotna
sytuacja ma miejsce dla 137Cs. Świadczyć to może o większej zdolności 137Cs
do przemieszczania w glebach leśnych z jednej strony lub o silniejszym wiązaniu
I37cs przez próchnicę nadkładową z drugiej strony. Potwierdzeniem tej
ostatniej hipotezy zdają się być wyliczone wartości stosunku ilościowego 137cs
/134Cs dla obu poziomów tzn. O i AEes. Wyższe wartości stosunku 137cs
/134Cs w glebach leśnych niż w glebach uprawnych wskazują na ochronne
działanie ściółki leśnej w migracji 134Cs do mineralnej części profilu
glebowego.

Jak wykazały badania, zawartości izotopów cezu były zróżnicowane w
zależności od sposobu użytkowania gleb. W glebach uprawnych zawartość
!37cs mieściła się w przedziale od 6.05 do 26,16 Bq/kg gleby, a 134Cs od 0.29
do 11.59 Bq/kg gleby. W ściółce gleb leśnych stwierdzono stężenia 137Cs w
granicach 42.54 do 507.15 Bq/kg a w poziomach AEes od 3.26 do 22.33 Bq/kg
gleby. Zawartości 134Cs zaś wahała się w granicach od 4.91 do 30.11 Bq/kg dla
poziomów próchnicy nadkładowej i od 0.12 do 1.08 Bq/kg gleby w poziomach
akumulacyjno-eluwialnych.

Wysoka zawartość radionukiidów cezu w poziomach ściółki leśnej, jak to
potwierdzają dane literaturowe, wynika z tego, że cez jest wnoszony do gleb
wskutek opadu promieniotwórczego oraz, że ulega bardzo powolnej migracji.
Szacuje się, że szybkość przemieszczania 137Cs wynosi od 0.3 do 0.8 cm na rok
oraz, że znaczna jego część (ok. 85%) pozostaje nadal w warstwie gleby
kontaktowej z atmosferą. Decydujące znaczenie w tym aspekcie ma także
zawartość węgla organicznego, odczyn oraz skład granulometryczny.
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OR14. Stanowisko pomiarowe w programie
monitorowania medycznych

skutków ekspozycji awaryjnych.

G.Mazur S Jednoróg
Zespół Nadzoru Radiologicznego

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Dla celów analizy medycznych skutków uwolnień radionuklidów do
środowiska opracowany został ukierunkowany program monitorowania.
Podstawowymi ogniwami tego programu są "stanowiska pomiarowe".

Zadaniem Stanowisk Pomiarowych, jest prowadzenie, w sposób ciągły
monitorowania, środowiska naturalnego oraz prognozowanie skutków medycz-
nych ekspozycji w czasie wojny i w czasie pokoju. Cel ten realizowany jest
poprzez wykonywanie systematycznych pomiarów mocy dawki ekspozycyjnej
oraz zawartości radionuklidów w wybranych elementach środowiska i
porównywanie ich wartości z ustalonymi poziomami. Prawidłowa ocena sytuacji
radiacyjnej na terenie całego kraju nakłada na stanowiska wykonujące pomiary,
obowiązek jednakowych warunków pracy. Obejmuje to zarówno stosowaną
aparaturę jak i jednolite metodyki pracy.

Stanowiska pomiarowe posiadają aparaturę do pomiarów promieniowania,
sprzęt mikroprocesorowy, oraz oprogramowanie i metodyki pracy.
W skład aparatury pomiarowej wchodzą: miernik do ciągłego pomiaru mocy
dawki ekspozycyjnej, spektrometr promieniowania y, mierniki aktywności Y i P
oraz stacja poboru aerozoli z powietrza.

W trakcie pracy bieżącej mierzona jest moc dawki ekspozycyjnej i porzez
odpowiednie sprzężenia jest ona bezpośrednio rejestrowana poprzez system
operacyjny. W przypadku przekroczenia wartości granicznej system
automatycznie przechodzi w stan logiczny pracy awaryjnej. Następuje zasilenie
systemu w informacje o warunkach atmosferycznych oraz o zawartości
radionuklidów w przyziemnej warstwie atmosfery. Informacje te pochodzą z
własnych pomiarów środowiskowych. Stanowisko pomiarowe posiada
możliwość pracy w ograniczonym trybie autonomicznym poprzez sprzężenie
operacyjne z nadrzędnymi ogniwami programu. W takiej sytuacji wykonuje
analizę i ocenę sytuacji radiacyjnej oraz prognozowanie zmian dynamicznych
narażenia radiacyjnego. Jednak każdorazowo informuje o sytuacji radiacyjne
ogniwa nadrzędne oraz oczekuje akceptacji na prowadzenie działalności
zaradczej. W przypadku ustania nadzoru, poprzez wyeliminowanie ogniw
nadrzędnych, stanowisko pomiarowe uzyskuje pełną autonomie. Oznacza to
uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów systemu oraz uzyskanie
programowego i rzeczywistego dostępu do środków zaradczych.

Stanowiska pomiarowe umiejscowione są w wyspecjalizowanych
placówkach wojskowej służby zdrowia.
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0R15. Centralne stanowisko decyzyjne wojskowych służb
medycznych na czas awarii radiacyjnych

G.Mazur S.Jcdnoróg

Zespół Nadzoru Radiologicznego
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

W okresie wielkoskalowych awarii lub wojen jądrowych wszelkie decyzje
mające skutki ekonomiczne, społeczne i prawne muszą mieć akceptację
najwyższego organu dowodzenia. W strukturze opracowanego programu
monitorowania środowiska przez wojskowe służby medyczne, taką rolę spełnia
centralne stanowisko decyzyjne.

Stanowisko wyposażone jest w sprzęt mikroprocesorowy, teletransmisyjny
oraz specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia realizację programu
monitoringu.
Program monitoringu określa, zadania stanowiska w trybie pracy bieżącej i
awaryjnej. Głównym zadaniem stanowiska, w trybie pracy awaryjnej, jest
podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących wprowadzenia środków
zaradczych w związku z zaistniałą sytuacją radiologiczną. Decyzja podejmowana
jest po otrzymaniu ze stanowiska weryfikacyjnego analizy zaistniałej sytuacji,
oceny narażenia radjacyjnego jak również propozycję środków zmniejszających
to narażenie. Decyzja podjęta przez operatora stanowiska decyzyjnego
przekazywana jest automatycznie do stanowisk pomiarowych poprzez
stanowisko weryftkacyje a w przypadku braku łączności z nim, bezpośrednio do
stanowisk pomiarowych.
Program poza możliwością łączenia się z podległymi stanowiskami, umożliwia
wgląd w zasoby danych pomiarowych na wybranym stanowisku pomiarowym,
zarówno w trybie pracy bieżącej jak i awaryjnej.
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0R16. Ocena zawartości radonu 222Rn w wodzie z ujęć
głębinowych na terenie Warszawy

K-Pachocki, B.Gorzkowski, T.Majle,
Z.Różycki

Zakład Ochrony Radiologicznej i Radiobiologii,
Państwowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24,00-791 Warszawa;

Określono ilościowo stężenia radonu 222Rn w wodzie z ujęć głębinowych
na terenie Warszawy. Pomiary wykonano metodą ciekłej scyntylacji cząstek alfa
przy wykorzystaniu licznika Packard Tri-Carb 1900 TR, roztrwoni
scyntylacyjnego Opti-Fluor O oraz programu komputerowego (Pico-Rad Radon
Analysis Program, Niton Inc, ver.3.11). Próby wody pobierano kilkakrotnie z
ponad czterdziestu ujęć głębinowych, zarówno przed jak i po jej uzdatnieniu (po
filtrach). Obserwowane stężenia radonu 222Rn zawierały się w przedziale od
kilkunastu pCt/1 (kilkuset mBq/l) do kilkuset pCifl (kilka tysięcy mBq/l).
Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników w odniesieniu do
proponowanych limitów stężenia radonu 222Rn w wodzie do picia oraz podjęto
próbę oszacowania dawek promieniowania otrzymanych przez osoby
spożywające tą wodę.
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0R17. Migracja cezu promieniotwórczego
w środowisku leśnym

Z.Pietrzak- Flis, I.Radwan, L.Rosiak

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul.KonwaJiowa 7,03-194 Warszawa

Celem badań było określenie rozkładu pionowego cezu
promieniotwórczego w glebie oraz jego przechodzenia do grzybów i roślin
zielonych. Badania prowadzono w dwóch siedliskach leśnych na terenie Puszczy
Kampinoskiej (Palmiry i Truskaw) w latach 1993 -1994.

Próbki gleby pobierano z powierzchni 0.25m2 (kwadrat 50X50cm), lub z
powierzchni 132,7 cm2 przy użyciu specjalnego urządzenia do pobierania rdzeni
glebowych. Wyodrębniano następujące warstwy: Of - ściółka zmineralizowana
z wyraźnymi fragmentami liści i roślin; On - gleba organiczna o jednolitej
strukturze; Oh/Ah - gleba mieszana, organiczna + mineralna; Ah - gleba
mineralna. Grzyby (Xerucomus badius, POMIIUS involutus) zbierano w rym
samym miejscu, w którym pobierano glebę, natomiast rośliny zielone (trawa,
wrzos, jagodziny i mchy) pobierano w najbliższym otoczeniu miejsca poboru
gleby.

Po wstępnej preparatyce, 137Cs i 40K oznaczano w poszczególnych
warstwach gleby, w grzybach i w roślinach metodą gamma spektrometrii. Układ
pomiarowy kalibrowano dla każdej geometrii pomiaru za pomocą roztworów
wzorcowych. Czas pomiaru dobierano tak, aby błąd pomiaru (1,69 5) nie
przekraczał 10%.

Wyniki oznaczeń 137Cs w poszczególnych warstwach gleby wskazują, że
rozmieszczenie tego radionuklidu w profilu glebowym ma charakter wykładniczy.
W pierwszej warstwie organicznej Of znajdowało się ok. 60% 137Cs, w
warstwie Oh - ok. 34%, natomiast pozostałe ok. 6% cezu obecnego w całym
profilu glebowym znaleziono w warstwie mieszanej i mineralnej. Powyższe dane
świadczą o tym, że migracja pionowa cezu promieniotwórczego w glebie jest
bardzo powolna. Po ośmiu latach od awarii czarnobylskiej praktycznie cały
137Cs znajduje się wciąż w warstwie organicznej i jest dostępny dla roślin
czerpiących składniki pokarmowe z tej warstwy. Wyraża się to między innymi
wysokim stężeniem tego radionuklidu w grzybach, których grzybnia rozwija się
w warstwie organicznej. Ponieważ grzybnia może się rozprzestrzeniać na
znacznych obszarach, I37cs w owocnikach grzybów może pochodzić z dużych
powierzchni lasu. Prowadzić to może do wyraźnego zwiększenia stężenia cezu
w glebie, w miejscu dekompozycji grzybów, charakteryzujących się zdolnością
do koncentracji tego radionuklidu. Proces ten może być odpowiedzialny za
horyzontalną migracje cezu w środowisku leśnym.

Oznaczenia stężeń 13?Cs w glebie, grzybach i roślinach pozwoliły na
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obliczenie współczynników przejścia tego radionuklidu (TF) określonego jako
stosunek stężeń 137Cs jednym kg suchej masy grzybów lub roślin do jego
stężenia w I kg suchej masy gleby organicznej (Of+Oh). Wartości TF określone
dla Xerocomus badius mieściry się w granicach od ok, 8 do ok.130 i były
znacznie wyższe od wartości otrzymanych dla roślin zielonych. Najniższe
wartości TF uzyskano dla trawy i zawierały się one w granicach od 0,5 do 1,7,
natomiast dla wrzosu i jagodzin byiy zbliżone i wynosiły od 0.7 do 7,0.

Stężenie 137Cs w mchach, pobieranych z tego samego miejsca, różniło się
w zależności od gatunku i wynosiło średnio 153 Bq kg-^sm dla Pleurozium
schreberi i 296 Bq kg-l$rn dla. Dicramim scoparinum.
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OR18. Przechodzenie 232Th, 230Th, 228Th, 238U, 234U
do roślin przez system korzeniowy i części nadziemne

Z.Pietrzak-Flis, M.M.Supińska

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul.Konwaliowa 7,03-194 Warszawa

Badano przechodzenie izotopów toru i uranu do zbóż, warzyw,
ziemniaków oraz lucerny i trawy. Rośliny uprawiano jednocześnie na odkrytym
polu i pod namiotem polietylenowym, wyposażonym w system irygacji
podziemnej. Rośliny uprawiane pod namiotem były odizolowane od mokrej
depozycji, częściowo od suchej depozycji oraz od cząsteczek gleby nanoszonych
na powierzchnię roślin przez wiatr i deszcz. Do roślin rosnących pod namiotem
radionuklidy mogły być inkorporowane z gleby przez system korzeniowy,
natomiast do roślin uprawianych na odkrytym polu radionuklidy mogły przenikać
również przez liście i łodygi oraz skażać je powierzchniowo.

Liście i łodygi roślin myto w wodzie destylowanej. 232Th, 230*rh, 228yh,
238u i 234TJ byty oznaczane w glebie, umytych roślinach, w przesączonym
roztworze pochodzącym z mycia roślin i w osadzie oraz w ziarnie zbóż i w
korzeniach. Izotopy toru i uranu oznaczano radiochemicznie w obecności
znaczników toru (229Th) i uranu (232U), dodawanych do spopielonych próbek.
Radionuklidy deponowano elektrolitycznie na stalowych krążkach, a pomiar
aktywności prowadzono metodą spektromerii alfa.

Stężenie 232lh, 230Th, 228Th i 238u, 234u w glebie wynosiło
odpowiednio 18,9; 19,5; 20,1; 18,8 i 19,1 Bq kg-l s m (suchej masy). •

Przyjęto, że izotopy uranu i toru oznaczone w korzeniach, ziarnach zbóż
oraz umytych roślinach stanowią część inkorporowaną do roślin, natomiast
radionuklidy zawarte w przesączu i osadzie otrzymanym z mycia liści i łodyg
skażają rośliny powierzchniowo.

W mytych nadziemnych częściach roślin uprawianych na odkrytym polu
stężenie izotopów toru i uranu było znacznie wyższe niż w nadziemnych
częściach roślin uprawianych pod namiotem. Również większe stężenie
radionuklidów obserwowano w przesączu i w osadzie pochodzącym z mycia
roślin uprawianych na polu. Radionuklidy te znajdowały się głównie w osadzie.

Różnice w stężeniu radionuklidów w roślinach uprawianych na odkrytym
polu i pod namiotem przyjęto jako miarę przechodzenia radionuklidów przez
części nadziemne roślin. Stosunek tej różnicy do zawartości radionuklidu w
roślinach rosnących na odkrytym polu wyraża udział radionuklidów
przechodzących do roślin przez ich części nadziemne. Udział ten waha się w
granicach od 0 dla toru w korzeniach rzodkwi do 86% dla toru w liściach i
łodygach rzodkwi.
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Współczynniki przechodzenia (TF) radionuklidów z gleby do roślin
wyrażano jako stosunek stężeń odpowiednich radionuklidów w roślinach do ich
stężenia w glebie. Wartości TF określano tylko dla roślin rosnących pod
namiotem. Wartości TF obliczone dla 238y i 234y były podobne i zawierały się
w granicach od 0,001 (ziarna jęczmienia) do 0,010 (trawa). Podobne
współczynniki przechodzenia obserwowano dla 232Th i 230Th (od 0.0003 dla
ziarna zbóż do 0.07 dla trawy). Wartości TF dla 228Th były od 2 do 6 razy
wyższe niż dla 232Th i 230Th.
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OR19. Rozmieszczenie plutonu w osadach dennych morza
Bałtyckiego w latach 1991-1994

M.M.Suplińska

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
ul.Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Osady denne są cennym materiałem do badań ekologicznych środowiska
morskiego ze względu na kumulację w nich zanieczyszczeń chemicznych i
promieniotwórczych.

Prowadzone przez nas badania miały na celu określenie zawartości plutonu
w osadach dennych, jego rozkładu pionowego i ewentualnych zmian w czasie.

Próbki rdzeniowe osadów dennych pobierano w okresie 1991-1994 w
Zatoce Gdańskiej, Głębi Gdańskiej i Basenie Bornholmskim. W 1992r. pobrano
rdzenie osadów dennych również z Zatoki Botnickiej, Zatoki Fińskiej, północnej
części Otwartego Bałtyku oraz z Głębi Gotlandzkiej.

Rdzenie osadów dennych pobierano sondą udarową. Rdzenie dzielono na
ogół na warstwy jedno i d\vu centymetrowe. Oznaczenia plutonu wykonywano
do głębokości 20 cm.

Do oznaczeń plutonu stosowano metodę radiochemiczną, zakończoną
pomiarem ałfa-spektrometrycznym. Próbki osadów dennych po wysuszeniu
trawiono mieszaniną kwasów. Pluton z ekstraktów oddzielano i oczyszczano za
pomocą chromatografii jonowymiennej. Preparaty pomiarowe wykonywano
metodą elektrodepozycji plutonu na krążkach stalowych o średnicy 1.7 mm, ze
środowiska kwasu siarkowego i amoniaku o pH 2 i natężeniu prądu 1 A.

Do pomiaru alfa-spektrometrycznego stosowano detektor krzemowy z
barierą powierzchniową typ Si/Au firmy ORTEC, połączony z analizatorem
wielokanałowym Canberra 90. Pomiary prowadzono w czasie 82000 i 164000 s.
Granica detekcji wynosiła 0.2 mBq/próbę, wydajność metody 60-90%, a błąd
oznaczania mieścił się od 10-20%.

Najmniejsze aktywności 239,240pu w Morzu Bałtyckim w 1992r.
obserwowano w Głębi Gdańskiej P-l (21 Bq/nĄ i Głębi Gotlandzkiej BY-15
(28 Bq/m-). Maksymalne zawartości 239,240pu v v obszarze polskiej strefy
ekonomicznej Bałtyku zaobserwowano w Zatoce Gdańskiej P-l 10 (110 Bq/nA.
Maksymalne zawartości 239,240pu Ze wszystkich badanych rejonów Bałtyku
zaobserwowano w Zatoce Fińskiej XV-1 (206 Bq/nĄ.

Z analizy rozkładów pionowych plutonu w osadach dennych wykonanych
w przeciągu czterech lat wynika, że maksymalne jego stężenia występują głównie
w głębszych warstwach. Wyliczony na podstawie szybkości sedymentacji
charakterystycznej dla danego regionu przyrost osadów w przeciągu ostatnich 30
lat wskazuje, że warstwy z maksymalnym stężeniem plutonu przed 30 laty były
warstwami powierzchniowymi osadów dennych.



W próbach charakteryzujących się wyższymi stężeniami plutonu
oznaczano również 2 3 8 ^ a stężenia jego mieściły się w zakresie 0.03-0.3
Bq/kg. Wyliczony w tych próbach stosunek stężeń 238pu fo 239,240pu mieścił
się w zakresie od 0.02 do 0.05, a wartości te są charakterystyczne dla opadu
radioaktywnego po testach nuklearnych.

Z powyższych badań wynika, że nie zaobserwowano znaczącego wpływu
opadu radioaktywnego po awarii w Czarnobylu na zwiększoną zawartość plutonu
w badanych rejonach Morza Bałtyckiego, a pochodzenie plutonu w tym
środowisku związane jest z testami nuklearnymi prowadzonymi w latach
sześćdziesiątych.
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OR20. Radioaktywność Digitalis purpurea L.
w Sudetach

H.Wozakowska-Natkaniec

Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody, Instytut Botaniki,
Uniwersytet Wrocławski, ul.Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Digitalis purpurea występuje w Sudetach w rozproszeniu, w'różnych
zbiorowiskach, na zróżnicowanych glpbach odzwierciedlających specyfikę
mineralizacji podłoża, w rym także mineralizację uranową w obrębie sudeckich
anomalii radiacyjnych. Rozważano kwestię, czy Digitalis purpurea wykaże różną
aktywność właściwą w zależności od warunków siedliskowych, a także w ĵakim
stopniu odzwierciedla ewidentne skażenia radiochemiczne?

Wykazano, że średnia aktywność właściwa Digitalis purpurea jest zmienna
w dużym zakresie: alfa od 0,16 do 0.389 Bq/g, beta od 8.69 do 14.5 Bq/g oraz
gamma od 4.108 do 6.422 Bq/g. Koncentracja 137Cs w badanych roślinach
wynosiła od 2.2 do 6,5 Bq/g, 90Sr od 3.5 do 7.1 Bq/g, 226Ra od 2.2 do 2.8 Bq/g,
a 40K od 7.2 do 9.8 Bq/g. Bliższe ustalenia środowiskowego tj. głównie
edaficznego uwarunkowania radioaktywności Digitalis purpurea w Sudetach
pozwoli wykorzystać tę roślinę w bioindykacji skażeń promieniotwórczych
naturalnego środowiska.
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EMI. Ocena bezpieczeństwa dla użytkownika urządzeń
radiokomunikacji ruchomej stosowanych w Polsce

H.Aniolczyk
Instytut Medycyny Pracy im.J.Nofera ul.Św.Teresy 8,90-950 Łódź

Podczas pracy CB-radia, telefonu komórkowego czy radiotelefonu, w
warunkach nadawania, w otoczeniu anteny zwsze występuje pole
elektromagnetyczne (PEM) o częstotliwości odpowiadającej zakresowi pracy
nadajnika danego urządzenia.

Przebadano ponad 300 radiotelefonów pracujących w zakresie 300-344
MHz z mocą wyjściową nadajnika 5 W dla radiotelefonów przewoźnych i 0.5 W
dla radiotelefonów osobistych. Zmierzone wartości gęstości mocy dla operatora
radiotelefonów osobistych zawierały się w przedziale 2.4 - 20 W/m2 natomiast
dla operatora radiotelefonów przewoźnych 0.03 - 5 W/m2.

CB-radio pracuje w zakresie 27 MHz. Stosowane moce wyjściowe
nadajnika 150 mW-4\V (ze wzmocnieniem - do I00W). W przypadku CB-radia
osobistego zmierzone wartości natężenia pola zawierały się w przedziale 32-60
V/m a dla przewoźnego w przedziale od 30-140 V/m.

Polska Telefonia Komórkowa pracuje narazie w systemie NMT 450i, co
oznacza, że wszystkie rodzaje telefonów pracują podczas nadawania w paśmie
452-457 MHz. Stosowane moce wyjściowe 0.125-7 W. Zmierzone wartości
gęstości mocy dla operatora telefonu osobistego zawierały się w przedziale 0,13-
7.5 W/m2, w samochodzie z anteną zewnętrzną w przedziale 0.07-0.32 W/m.2.

Przeanalizowano efektywny czas ekspozycji na PEM przy stosowaniu \vw
urządzeń. Otrzymane wyniki badań porównano z obowiązującymi w kraju
normami higienicznymi i zaleceniami proponowanymi w tym przedmiocie na
świecie jak również dostępnymi danymi literaturowymi odnośnie absorpcji PEM
w organizmie człowieka.
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EM 2. Baza danych o źródłach pó! elektromagnetycznych
wielkiej częstotliwości

H.Aniołczyk, Z.Marek
Instytut Medycyny Pracy imJ.Nofera ul.Św.Teresy 8,90-950 Łódź

W ostatnich latach obserwuje się na świecie znaczny wzrost liczby
urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM) wielkiej
częstotliwości. Szczególnie dotyczy to takich dziedzin jak radiokomunikacja
rozsiewcza i łączność. O ile identyfikacja i rejestracja urządzeń w ww
dziedzinach zastosowań jest uporządkoawana stosownymi przepisami o tyle
informacja o liczbie i parametrach urządzeń wytwarzających PEM w przemyśle,
medycynie czy nauce jest trudna do oszacowania. Uzyskanie informacji o ilości i
rodzajach tych urządzeń oraz wielkości intensywności w wytworzonych przez nie
PEM jest, o ile w ogóle możliwe, czasochłonne i wymaga dużych nakładów
finansowych.

W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi opracowano koncepcję struktury i
zasad funkcjonowania bazy danych o stosowanych w Polsce urządzeniach
wytwarzających PEM w zakresie częstotliwaości 0.1-300.000 MHz (BAZA
DANYCH PEM).

Celem BAZY DANYCH PEM jest stałe gromadzenie w sposób
uporządkowany danych dotyczących ilości i rodzajów urządzeń wytwarzających
PEM, ich parametrów technicznych, intensywności PEM w bezpośrednim ich
otoczeniu oraz na stanowiskach pracy, Liczebności osób zatrudnionych
bezpośrednio przy ich stosowaniu, wielkości ekspozycji w wartościach
bezwzględnych czy według zadanych kryteriów lub obowiązujących
normatywów.

Struktura BAZY DANYCH PEM oparta jest na takiej organizacji
gromadzonych danych aby poszukiwanie informacji odbywało się na podstawie
list parametrów istotnych dla danego hasła głównego. Umożliwia ona szybkie
uzyskanie informacji w pożądanej skali (np.miasta, regionu, kraju, dziedziny
zastosowań, rodzaju urządzenia itp.). Informacja taka przedstawiona jest w
formie raportu, który może mieć różną zawartość w zalażności od potrzeb
zainteresowanego. Scalona w skali kraju informacja jest konieczna do
prowadzenia spójnej polityki m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia. Można ją też
wykorzystać przy porządkowaniu procedury wydawania zezwoleń od okresowej
kontroli urządzeń czy jej zaostrzeń, przy planowaniu badań nad wpływem PEM
na zdrowie ludzi, kontroli jakości pomiarów PEM, przestrzegania przepisów
higienicznych przyez użytkownika i in.

Struktura BAZY DANYCH PEM jest otwarta z możliwością rozszeżenia,
co czyni ją podatną na bieżące uzupełnienia zbioru danych czy weryfikację
przyjętych kryteriów oceny ekspozycji na PEM. Stanowi jednocześnie
podstav/owe narzędzie Systemu Kontroli Ekspozycji NA PEM i bogate źródło
informacji. Tworzenie Baza Danych PEM jest sponsorowane przez Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej.
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EM3. Pole Magnetyczne 50 Hz w otoczeniu linii
elektromagnetycznych wysokiego napięcia

' J.Arciszewski, I.Komorowska
Instytut Energetyki, id.Mory 8,01-330 Warszawa

Pole magnetyczne 50 Hz występuje w otoczeniu wszystkich, praktycznie
urządzeń elektrycznych. Wartość natężenia pola magnetycznego H oraz jego
zasięg oddziaływnia zależy od konstrukcji tych urządzeń. Obszar woływu pola
magnetycznego linii na otoczenie jest znaczny i zależy głównie od gabarytów,
odstępów między przewodami, a tylko pośrednio od napięcia linii.

Poziomy natężenia pola magnetycznego H, które brane są pod uwagę przy
badaniach skutków jego oddziaływania na ludzi zawierają się zwykle w
granicach 0.1-200 mT.

W otoczeniu linii WN, przy najbardziej niekorzystnych warunkach, H nie
przekracza wartości 45 mT, przyczym wartość H w funkcji odległości od linii
szybko maleje osiągając znikomo małą wartość np. 10 mT już w odległości 15 m
od linii, a 1 mT w odległości 60 m.

Ludzie mieszkający w budynkach w pobliżu linii narażeni są na trwałe
oddziaływania pola magnetycznego. Budynki te lokalizowane są jednak w
odległościach od linii nie mniejszych niż:
12m -110kV; 22m - 220kV; 36m - 400kV

Pole magnetyczne oddziaływujące na mieszkańców tych budynków będzie
na poziomie nie większym niż 15 mT.

Przeprowadzona szczegółowa analiza należenia pola magnetycznego w
otoczeniu linii WN pozwala stwierdzić, że w budynkach lokalizowanych w
pobliżu linii WN natężenie pola magnetycznego jest niewielkie i nie ma podstaw
do podejmowania działań zmierzających do jego zmniejszenia.
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EM4. Pole elektryczne i człowiek w procesach
elektrostatycznego wytwarzania powłok lakierniczych

P.Barmuta, ICCywiński
Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka; Wydział Elektryczny,

Politechnika Białostocka, ul.Gmnwaldzkal 1/15,15-950 Białystok

Technologia wytwarzania powłok lakierniczych przy wykorzystaniu pól
elektrycznych niesie za sobą szereg specyficznych efektów niepożądanych.
Typowym tego przykładem mogą być zjawiska zachodzące podczas osadzania
farb proszkowych w polu qasielektrycznym wysokiego napięcia. Skalę zagrożeń
potęguje, obserwowany w ostatnich latach, skokowy wręcz wzrost ilości powłok
wytwarzanych ta metodą.

W pracy omówiono, stanowiące zagrożenie dla obsługi a związane z
polami stałymi źródeł wysokiego napięcia,wybrane typy zjawisk zachodzących w
lakierniach proszkowych, zjawiska związane z polami zmiennymi
transformatorów wysokiego napięcia oraz zjawiska jonizacji i elektryzacji.
Opisano też zagrożenia wynikające z zabużeń w naturalnym składzie jonowym
powietrza oraz efektów kierowania cząstek pyłów polem elektrycznym wokół
osoby operatora pistoletów elektrostatycznych. Przedstawiono również wybrane
wyniki pomiarów pól elektrycznych w rzeczywistych obiektach przemysłowych.
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EM 5. Zaburzenia tolerancji glukozy u pracowników
narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne

J.Bielski, M.Sikorski
Katedra Higieny i Ochrony Pracy A.R. i Oddział chorób Zawodowych

Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy,
ul.Wojska Polskiego 38/42,60-627 Poznań

Obecna praca stanowi część prowadzonych przez Katedrę badań nad
szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego. Jej celem było określenie
zachowania się poziomu cukru we krwi po doustnym obciążeniu glukozą, u
pracowników zawodowo narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne.

Materiał badawczy stanowiło 50 pracowników (36 kobiet i 14 mężczyzn),
w wieku 20-51 lat o stażu pracy 2-24 lat, zatrudnionych przy zgrzewarkach do
folii, piecach indukcyjnych, w zasięgu nadajnika KF i średniofalowego oraz
innych różnych urządzeniach telekomunikacyjnych, narażonych na
promieniowanie elektromagmetyczne o częstotliwości 0.44-300 MHz. Na
stanowiskach pracy wykonano pomiar pól w.cz. oraz innych czynników
środowiskowych (mikroklimat, zapylenie, hałas) a eksponowanych pracowników
poddano obserwacji klinicznej dla dokładnego ustalenia ich stanu zdrowia.

Stwierdzono, że badane urządzenia emitują promieniowanie niejonizujące
0 natężeniu 3-300 V/m, a pracownicy przeważnie przebywają w strefie
zagrożenia.

Wśród przebadanych pracowników większość (65%) skarżyła się na różne
niespecyficzne dolegliwości, jak nadmierna drażliwość, ból i zawroty głowy,
niemożność skupienia się, ogólne osłabienie i in. U 12% osób występowały pyłki
1 punkcikowate przymglenia w obwodowych częściach soczewek oczu, a u 35%
badanych stwierdzono zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu w zapisie
EEG (fale wolne theta i fale ostre-"ig!ice").

U 31 pracowników (62%), zatrudnionych przeważnie w strefie
zagrożenia,stwierdzono nieprawidłowy przebieg glikemii po doustnym
podawaniu 75 g glukozy, przy prawidłowym poziomie cukru we krwi na czczo..
Poziom cukru we krwi, po obciążeniu glukozą , po 30 min. przeważnie
przekraczał nieraz znacznie, wielkość 160 mg%, również po 60 min. był wysoki
(najwyższy poziom 405 mg%), a po 2 godz. od podania glukozy nie wracał do
wartości wyjściowych (w niektórych przypadkach wynosił nawet 195 mg%). U
10 osób (32%) z zaburzeniami tolerancji giukozy występował nieprawidłowy
zapis EEG.
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EM6. Wpływ lekkich jonów powietrza na stan
psychofizyczny człowieka

Z. Grabarczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy

ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

Wpływ jonizacji powietrza na stan psychofizyczny człowieka jest
najbardziej dyskusyjny spośród wpływów fizycznych czynników środowiska na
organizmy żywe. Mimo, że istotność tego czynnika bada się od początków XX
wieku, to rozbieżność wyników jest tak duża, że niektórzy badacze kwestionują
ją całkowicie, argumentując to b. małym stężeniem jonów lekkich w powietrzu
(10" 12 do 10-8 ppm). Jednak argument ten, od czasu odkrycia feromonów nie
jest uznawany za przekonywujący. Podstawowym wskazaniem za biologiczną
aktywnością jonów, zwłaszcza lekkich (cząsteczki o wymiarach nie większych
od 2 nm i ruchliwości większej od 0.1cm2/Vs), jest silna korelacja między
pogarszaniem się stanu zdrowia, wydolności psychofizycznej i samopoczucia
ludzi a zmianami koncentracji aerojonów, towarzyszącymi frontom atmosferycz-
nym, wiatrom fenowym itp. Sulman ocenia, że 30%populacji jest wrażliwe na te
zmizny. Z badań prowadzonych w okresie od lat dwudziestych do
sześćdziesiątych przez Kruegera a następnie przez Bachmana, Sulmana,
Charry'ego, Bailey'a, Hawkinsa, Olivereau i innych wynika, że w warunkach
znacznej przewagi koncentracji jonów ujemnych (ich koncentracja od kilkunastu
do kilkuset tys. j/ml) poprawia się nastrój człowieka, skraca czas reakcji, obniża
się temperatura, maleje tętno, spada napięcie psychiczne (gwałtowność reakcji
sztucznie prowokowanych rośnie), wzrasta pH krwi, poprawia się pamięć
wzrokowa i słuchowa, wzrasta aktywność rzęsek, przepływu i objętości śluzu
górnych dróg oddechowych, maleje nasilenie bólów głowy, wzrasta sprawność i
aktywność fizyczna, łagodnieją ataki astmy oskrzelowej. Przewaga jonów
dodatnich wywołuje reakcje o przeciwnym kierunku, powodując spadek
sprawności psychicznej i fizycznej i pogorszenie samopoczucia a ponadto
wywołuje suchość i obrzęk błon śluzowych ust, nosa, spadek drożności nosa, u
alergików objawy duszności i znaczne nasilenie się ataków przy astmie
oskrzelowej. Z badań Jaśkowskiego i Myśliwskiego wynika, że zwiększona
koncentracja jonów ujemnych przyspiesza gojenie się ran, natomiast nadwyżka
jonów dodatnich spowalnia ten proces.

W literaturze brakuje doniesień o skutkach obniżenia koncentracji jonów
lekkich, co jest obecnie nagminne w pomieszczeniach sztucznie
klimatyzowanych i wentylowanych, przy monitorach komputerowych i
telewizyjnych, w obecności silnych pól elektrostatycznych (np. wywołanych
obecnością naładowanych materiałów syntetycznych - wykładziny podłogowe,
meble, itp.). Wyjątek stanowią doniesienia Jury, Nizioła i Zakrockiego z 1973 r. i
Michałowicza z 1954 r. o efektach letalnych u zwierząt przetrzymywanych przez
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kilka tygodni w atmosferze pozbawionej jonów lekkich.
Znaczne kontrowersje budzi, relacjonowany przez Kruegera wpływ jonów

na poziom serotoniny (jony dodatnie mają powodować wzrost je stężenia, ujemne
- spadek). Brak jest także teorii mechanizmu wpływu jonów na procesy
fizjologiczne. Trwają poszukiwania, przewidywa-nego przez Wasileva
występowania w płucach chemoreceptorów, wrażliwych na jonizację powietrza.

W 1984 Charry sformułował 3 kryteria oceny wyników badań biologicznej
aktywności aerojonów: 1. - kontrolowane w pełni, zmierzone i udokumentowane
parametry fizycznego środowiska, 2.- projekt eksperymentu i procedur oraz
statystyczna analiza wyników, 3.- powtarzalność w różnych laboratoriach. W
oparciu o nie ocenił wiarygodność kilkuset doniesień, uznając z akceptowalne
jedynie 89. Praktycznie odrzucono wszystkie wyniki sprzed 1950 roku. Trudność
tych badań wynika z trudności wytworzenia kontrolowanej atmosfery o zadanym
składzie jonowym (koncentracja i skład chemiczny), z różnej wrażliwości osób
badanych, braku możliwości skontrolowania ilości jonów rzeczywiście
wchłanianych przez człowieka. Dlatego do wyników podchodzi się obecnie
bardzo ostrożnie i dotychczas, poza dawnym ZSRR, żadne państwo ani
organizacja nie podjęły się opracowania norm higienicznych dla koncentracji
aerojonów mimo, że istnieje wyraźna korelacja miedzy składem jonowym
powietrza a stanem jego czystości.
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EM7. Środowisko jonowe na różnych stanowiskach pracy

J. Karpowicz

Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

Jednym z naturalnych składników środowiska są aerojony, czyli
zjonizowane składniki powietrza, o ładunku dodatnim lub ujemnym. Miarą
wielkości jonów jest ruchliwość, wyrażona w cm /Vs, a koncentracja danego
rodzaju aerojonów wyrażona w j/ml oznacza ilość jonów w cm powietrza.

Pomiary dotyczyły koncentracji tzw. lekkich aerojonów dodatnich i
ujemnych. Miernik koncentracji aerojonów SCHOMANDL MGK-01, którym
przeprowadzono badania, mierzy lekkie aerojony o ruchliwościach większych od
0,76 cnr/Vs i koncentracjach od kilkudziesięciu j/ml do 5000000 j/ml.

Dotychczas nie ustalono międzynarodowych wartości największych i
najmniejszych koncentracji aerojonów. W byłym ZSRR wydano Zalecenia
Higieniczne Ministra Zdrowia nr 21-52-50/80, wg. których dopuszczalne są
następujące koncentracje: dla aerojonów dodatnich od 400 do 50000 j/ml
(optymalnie 1500-3000), a dla aerojonów ujemnych od 600 do 50000 j/ml
(optymalnie 3000-5000). Wiele prac kwestionuje tak duże dopuszczalne
koncentracje aerojonów, podając możliwość ich szkodliwego oddziaływania. W
tej sytuacji jako punkt odniesienia dla przeprowadzonych pomiarów środowiska
jonowego można przyjąć koncentracje występujące w naturalnym,
niezakłóconym środowisku.

Wg. przeprowadzonych w Warszawie i okolicach pomiarów, na świeżym
powietrzu zaobserwowano koncentracje wahające się od ok. 100 do 700 j/mi,
zwykle występuje równowaga obu rodzajów aerojonów lub niewielka, przewaga
koncentracji jonów ujemnych. Najczęściej obserwujemy od 200 do 400 j/ml.

W pomieszczeniach biurowych zwykle obserwujemy w lecie od 100 do
200 j/ml, obu rodzajów aerojonów, w zimie, na skutek zmniejszonej w sezonie
grzewczym wilgotności powietrza, koncentracje spadają poniżej 20 j/ml. Zwykle
towarzyszy temu zjawisko występowania nadmiernej elektryczności statycznej,
np.: wyładowania przy dotykaniu do obudowy komputera, klamki, metalowych
urządzeń, itp., oraz złe samopoczucie pracowników.

W pracowniach kserograficznych koncentracje aerojonów przekraczają
dwukrotnie i więcej poziom tła w budynku, od 300 do 2000 j/ml. Często
występuje przewaga jonów dodatnich..

Przy naświetlarkach taśmy światłoczułej zaobserwowano koncentracje 3-5
razy większe niż tło, od 200 do 800 j/ml, przy ok. 10 % przewadze jonów
ujemnych.

W pomieszczeniach pracowni rentgenowskich nie zaobserwowano
zwiększonej w stosunku do tła koncentracji aerojonów. Jedynie w bezpośrednim
sąsiedztwie lampy rentgenowskiej, w obszarze wiązki promieniowania występują
duże koncentracje jonów, powyżej 1000 j/ml.
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W pracowniach fizykoterapeutycznych silnym źródłem aerojonów są
lampy do naświetlań typu "kwarcówka" UV+IR, przy których obserwuje się do
2500 j/ml oraz lampy "Solux" z filtrem niebieskim, przy których koncentracje
jonów wzrastają o 50 j/ml powyżej tła w budynku.

W szklarniach o wilgotności powietrza od 25 do 40 % zaobserwowano od
200 do 500 j/ml, z przewagą jonów ujemnych - do 25%, tj. podabnie jak na
świeżym powietrzu.

W piwnicach występuje zwiększona ilość aerojonów, ok 2 razy więcej niż
w budynku, oraz niewielka przewaga jonów dodatnich -do 30 %.
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EM8.EIektromagnetyczna metrologia formalna

H. Korniewicz, K. Gryz
Centralny Instytut Ochrony Pracy

ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

W • kraju wydano ostatnio kilka przepisów, które bezpośrednio lub
pośrednio mają wpływ na dobór aparatury i wykonywanie pomiarów pól
elektromagnetycznych na stanowiskach pracy.

Z inicjatywy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wydano normy
metrologiczne [PN-90/T-06583, PN-90/T-06584, PN-89/T-06580 ark.01, 02, 03]
podające wymagania na aparaturę pomiarową i metody badania warunków pracy
w polach magnetycznych 0 Hz, 50 Hz i 1-100 kHz oraz pól elektrycznych 1-100
kHz. W ostatecznym uzgodnieniu jest projekt normy metrologicznej dotyczącej
pól elektrycznych 50 Hz (tłumaczenie zaleceń IEC 833 ).

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie
zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych w
środowisku pracy [Dz.U. nr 26, poz.116, 1993], które dotyczy m.in. badań pól
elektromagnetycznych. Upoważnionymi do wykonywania badań są laboratoria
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe i
CIOP.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może upoważnić w tym
zakresie inne laboratoria. Z rozporządzenia wynikałoby, że badania warunków
pracy powinny być dokonywane na wniosek zakładu pracy, raz na dwa lata przy
stwierdzeniu występowania w miejscu przebywania pracowników pól
elektromagnetycznych od 0 do 0,5 wartości dopuszczalnej przy ekspozycji 8 -
godzinnej ( NDN ) i raz w roku przy stwierdzeniu pól od 0,5 do 1,0 wartości
NDN. Przy stwierdzeniu przekroczenia wartości NDN ( dot. przebywania w
strefie zagrożenia ), badań i pomiarów należałoby dokonywać co najmniej raz na
sześć miesięcy (.Wyniki badań zakład pracy zobowiązany jest przekazać do
wiadomości właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, lekarzowi
sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Prezes Głównego Urzędu Miar na podstawie Ustawy Prawo o miarach z
dnia 3 kwietnia 1993 roku [Dz.U. nr 55, poz. 248, 1993] wydał szereg
przepisów, w stosunku do których:

1. Mierniki pól elektromagnetycznych wyprodukowane w kraju, bądź
sprowadzane z zagranicy podlegają zatwierdzeniu typu [Żarz. nr 3 Prezesa GUM
z dnia 3 stycznia 1994 r., Dz. Urz. Miar i Probiemictwa nr 1. poz. 3, 1994].
Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego jest decyzja Prezesa GUM,
dopuszczająca do obowiązkowego uwierzytelnienia lub użytkowania w kraju
przyrządów pomiarowych danego typu. Dodatkowo, jako przyrządy stosowane w
ochronie zdrowia, powinny uzyskać zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej na wprowadzenie do stosowania (zasady wprowadzenia ich do
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stosowania przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej reguluje rozporządzenie
MZiOS [Dz.U. nr 31, poz. 135,1992]).

2. W/w mierniki powinny spełniać wymagania podanp w Polskich
Normach (normy ww. oraz PN-77/T - 06581, PN-72/T-04900)

3. Obowiązkowe uwierzytelnienie wskazań mierników powinno
następować co 13 miesięcy [Żarz. nr 12 Prezesa GUM z dnia 22 kwietnia 1994
roku., Dz. Urz. Miar i Probiemictwa nr 4. poz. 8, 1994]. Uwierzytelnień
dokonują na wniosek zgłaszającego (wytwórca, importer, sprzedawca,
użytkownik albo wykonawca naprawy) organy administracji miar (Główny
Urząd Miar, Okręgowe Urzędy Miar) albo laboratoria pomiarowe
akredytowane).

Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotowuje laboratoria do akredytacji
w zakresie uwierzytelniania mierników pól elektrycznych (0 Hz - 500 MHz) i
magnetycznych (0 Hz -10 MHz).

Wprowadzanie mierników do obrotu lub użytkowania bez dowodu
uwierzytelnienia lub zatwierdzenia typu podlega karze grzywny ( Dz.U 55/1993 ,
Prawo o miarach, rozdz. 6).
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EM9. Pole elektrostatyczne monitorów ekranowych

H. Korniewicz

Centralny Instytut Ochrony Pracy,
ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

W roku 1994 Międzynarodowe Biuro Pracy (ELO, Genewa) wydało
informator (nr 70) omawiający problem pól elektromagnetycznych monitorów
ekranowych. W informatorze tym podane są następujące stwierdzenia
sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Promieniowań Niejonizujących
(INIRC), działający w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony
przez Promieniowaniem (IRPA):
# Pola elektromagnetyczne monitorów nie stanowią zagrożenia dla zdrowia
pracowników (IRPA 1988).
# Nie ma naukowego uzasadnienia dla wprowadzania ekranowania monitorów
lub wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych przy monitorach (IRPA,
1988).
# Filtry ekranowe, które stosuje się w celu ograniczenia odbić światła od ekranu
monitora mogą mieć warstwę przewodzącą, uziemioną, zmniejszającą natężenie
pól elektrycznych (elektrostatycznych) wytwarzanych przez monitor (INIRC,
1994).

To pełne uznanie nieszkodliwości pól elektromagnetycznych monitorów
ekranowych budzi wątpliwości szeregu specjalistów - z uwagi na zbyt
powierzchowne uzasadnienie jak i z uwagi na wyniki praktycznych obserwacji,
które przeczą danym podanym w informatorze. Dobitnym przykładem
kwestionowania danych z informatora jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, z
dnia 5 maja 1994 na temat konieczności ograniczenia szkodliwych efektów
promieniowań niejonizującycłj. W rezolucji tej zaleca się umieszczenie, w
Dyrektywie Rady nr 90/ 270 HEC (minimalne wymagania dot. monitorów
ekranowych), wymagań szwedzkich' MPR 1990: 8 ograniczających pola
elektromagnetyczne monitorów ekranowych. W wymaganiach tych ogranicza się
potencjał ekranu monitora do wartości maksymalnej 500 V, co oznacza, że
natężenie pola elektrostatycznego w odległości 10 cm od ekranu nie powinno
przekraczać 5 kV/m.

W kraju od roku 1984 obowiązują "Wytyczne w zakresie ochrony przed
elek- trycznością statyczną obiektów i instalacji produkcyjnych WBP - 84 /
MPCh i L - 04 **, z których wynika, że ze względów zdrowotnych, potencjał
ekranu monitora powinien być ograniczony do 200 V (natężenie pola w
odległości 10 cm powinno być mniejsze od 2 kV/m). Natężenie pola
elektrostatycznego na stanowisku pracy, przy ekspozycji całodziennej, nie
powinno przekraczać 20 kV/m.

Badania własne wykazujące przy wielu typach monitorów występuje wiatr
elektryczny, powodujący szarpanie za włosy ręki zbliżonej do ekranu,
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świadczący o występowaniu potencjałów ekranu powyżej 3 kV. Przy wiehi
typach monitorów natężenie pola w odległości 30 cm od ekranu przekracza 20
kV/m. Z tego powodu przy starszych typach monitorów (nie spełniających
wymagań szwedzkich) niezbędne jest stosowanie dodatkowych filtrów
ekranujących przed polem elektrycznym. Zjawisko elektryczności statycznej jest
szczególnie silne zimą, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniach spada
poniżej 30 %. (Wg informatora ILO nr70 zakłada się, że elektryczność statyczna
monitorów nie stanowi problemu, bo dyrektywy EWG nie dopuszczają obniżania
wilgotności powietrza poniżej 30 %. W naszym kraju dyrektywa ta nie jest
przestrzegana i przez szereg tygodni w pomieszczeniach biurowych, bez
klimatyzacji, wilgotność powietrza jest w zakresie 15-30 %.)

Poniżej podaje się przykładowe natężenia pola elektrostatycznego w
odległości 10 cm od ekranu monitora:
1. Monitor kolorowy CTX - CPS 1760, USA > » » 110 kV/m, 110 kV/m
2. Monitor mono IBM 3178 c » » » » » 80 kV/m, 14 kV/m, 5kV/m, 80
kV/m
3. Monitor IBM 3 2 0 5 » » » » » » » » » » » » 22 kV/m
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EM10. Prąd kontaktowy, Indukowany przez pola
elektryczne i magnetyczne z pasma

częstotliwości 50 Hz-lOOkHz;

Henryk Korniewicz;

Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul.Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

W Dzienniku Ustaw nr 3 z dnia 16 stycznia 1995r. zostało zgłoszone
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r.
określające Najwyższe Dopuszczalne Natężenia pól magnetycznych (0 Hz, 50 Hz
i 1-100 kHz) i elektrycznych 1-100 kHz na stanowiskach pracy.

Dla pól magnetycznych (0 Hz) i pól magnetycznych częstotliwości
przemysłowej (50 Hz) przyjęto (wg propozycji z Instytutu Medycyny Pracy w
Sosnowcu i Politechniki Wrocławskiej) wartość z zaleceń IRPA, zmodyfikowane
wg propozycji CIOP. Modyfikacje polegały na zdefiniowaniu dozy
dopuszczalnej i podaniu jej wartości - dla przypadku przebywania w strefie
zagrożenia. Zastosowane rozwiązanie spowodowało zwiększenie współczynnika
bezpieczeństwa i uzależnienie dopuszczalnego oddziaływania pola
magnetycznego od dziennego czasu ekspozycji. Rozwiązanie to podyktowane
zostało koniecznością przynajmniej częściowego dostosowania zasad
normalizacji warunków do zasad stosowanych dotychczas w zakresie
częstotliwości radiowych i do zasad proponowanych równocześnie dla zakresu
częstotliwości 1-100 kHz. Najwyższe Dopuszczalne Natężenia pól elektrycznych
i magnetycznych z pasma 1-100 kHz zostały zaproponowane przez CIOP - przy
wsółpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi i Politechnikę Wrocławską Są
to rozwiązania w pełni orginalne, opracowane przed 1990 r. gdy jeszcze nie były
znane rozwiązania zagraniczne. Ekspozycja w polach o natężeniach 0.1-1 kV/m i
10-100 A/m jest ekspozycją dopuszczalną dla pracowników niezbędnych do
obsługi źródeł pól. Jest limitowana czasowo do dziennej liczby godzin przy
której nie są przekroczone dozy ekspozycji dopuszczalnej, wynoszące: dla pola
elektrycznego: E2 t = 0.008 (kV/m)2h i dla pola magnetycznego: H2 t - 800
(A/m)2h. Wartości te wybrano po analizie, na różnych modelach, gęstości
absorbowanej mocy (SAR), gęstości prądu indukowanego.w tkankach i wartości
prądu kontaktowego (przepływającego przez powierzchnię ciała stykającego się
z przewodami, uziemionymi ciałami). Stwierdzono, że dominujący (występujący
najwcześniej) jest efekt podrażnienia nerwów czuciowych przez prąd
kontaktowy. Do analizy tego efektu zastosowano modele opracowane w CIOP.
Jast to model walcowy - dla przypadku rozpatrywania oddziaływania na
człowieka pola elektrycznego i model pętlowy dwu pracowników podających
sobie ręce (sneaking hands model) - dia przypadku pola magnetycznego. Dla
modelu walcowego wyznaczono prąd kontaktowy wg wzoru: IE = 0.314 mA x
E(kv/m)x f̂ kHz). Progowe podrażnienie nerwów czuciowych otrzymano przy E
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= 1.6 kV/m (przypadek pracownika o wzroście 1.75 m). Dla modelu pętlowego
(powierzchnia pętli 1 m2, rezystancja pętli 1.5 komów) otrzymano wzór na prąd
kontaktowy: IH = 0.0052 mA x H(A/m)x f(kHz). Efekt podrażnienia nerwów
czuciowych uzyskano przy H = 96 A/m. W modelu tym nie uwzględniono
impedancji kontaktów w obwodzie. Uznano, że w rzeczywistych warunkach prąd
kontaktowy będzie znacznie silniej ograniczony - przynajmniej dwukrotnie. W
rzeczywistych warunkach o prądzie kontaktowym, indukowanym przez pole
magnetyczne decydować będzie obuwie, które w rozważaniach można
zastępować przez pojemność elektryczną rzędu 60 - 500 pF.
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EMIL Pole elektromagnetyczne instalacji elektrycznego
ogrzewania podłogowego

H.Komiewicz. K. Gryz

Centralny Instytut Ochrony Pracy, ui.Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Elektryczne ogrzewanie podłogowe, o najkorzystniejszym pod względem
komfortu cieplnego rozkładem temeperatury, znajduje coraz szersze
zastosowanie zamiast / bądź jako uzupełnienie tradycyjnych systemów grzejnych.
Energia cieplna o niewielkim natężeniu, emitowana z dużej powierzchni podłogi
na drodze promieniowania i konwekcji sprawia, że ściany i sufit pomieszczeń są
równomiernie ogrzewane i rozkład temperatury w pomieszczeniu jest zbliżony do
idealnego. Wprowadza się natomiast do mieszkań następne, obok urządzeń
gospodarstwa domowego i instalacji elektrycznej, wewnętrzne źródło pola
elektromagnetycznego oddziaływującego na człowieka, mogące stanowić
zagrożenie zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów jednożyłowej elektrycznej
instalacji grzejnej, umieszczonej 5 cm pod podłogą, o mocy znamionowej 2,44
kW stwierdzono przy powierzchni podłogi natężenia pola elektrycznego rzędu
4.5 V/m (pomijalne w stosunku do wymagań krajowych przepisów pz.U. nr 25,
1980, M.P. nr 3, 1985], w których dopuszczalną wartość natężenia dla
ekspozycji 24-godzinnej ogółu ludności określono na poziomie 1 kV/m) i pola
magnetyczne o indukcji do 30 fiT.

Oceniając pola magnetyczne w oparciu o zalecenia Międzynarodowego
Stowarzyszenia Ochrony Przed Promieniowaniem (IRPA) z 1990 dla
ograniczenia ekspozycji ogółu ludności (w kraju istnieją jedynie przepisy dla
narażenia zawodowego [Dz.U nr 3, 1995]), można stwierdzić, że są to wartości
uznawane za nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia (dopuszczalna wartość
indukcji wg IRPA dla ekspozycji całodobowej jest równa 0,1 mT (80 A/m), a
przy ekspozycji krótszej, do kilku godzin na dobę 1 mT (800 A/m)).

Dokonując natomiast oceny pola magnetycznego instalacji ogrzewania
podłogowego pod kątem relacjonowanych w publikacjach wyników badań
epidemiologicznych (jeszcze nie w pełni udokumentowanych) o podwyższonym
ryzyku zachorowalności na nowotwory w przypadku narażenia na pola
elektromagnetyczne 50 Hz, należy stwierdzić przekroczenie wartości progowych
indukcji i dozy w tym zakresie.

Wg Delpizzo, który analizował wyniki badań wykonanych do 1990 roku,
zagrożenie od pola magnetycznego mo2e wystąpić gdy roczny iloczyn średniej
indukcji, w której człowiek przebywa i czasu przebywania przekracza wartość
400 îT x h. (320 (A/m) x h), a wg badań szwedzkich częstość występowania
białaczek u dzieci wzrasta w zakresie 2,1 do 3,8 razy w miarę, jak poziom
indukcji wzrasta od 0,1 do 0,3 ^T.
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W przypadku dziecka bawiącego się lub raczkującego na podłodze
wartość średnią dla ekspozycji całego ciała wynosi ok. 10-15 \xT (8-12 A/m) i
przy jednogodzinnej eksploatacji ogrzewania w ciągu doby, roczna doza indukcji
pola magnetycznego wyniesie ok. 3650-5500 pTxIi, natomiast w przypadku
osoby leżącej w łóżku (0,4-0,6 m nad podłogą) narażonej na działanie pola o
średniej indukcji na poziomie ok. 2-3 yiT (1,6-2,4 A/m), dla przyjętych założeń
co do stosowania instalacji grzejnej jak powyżej, roczna doza indukcji wyniesie
ok. 730-1100 nTxh.

Badania zachodnie i własne CIOP wykazują, że pola magnetyczne o
indukcji powyżej 0,5 \iT mogą pogarszać jakość obrazu na ekranie monitora
komputerowego lub telewizora poprzez deformacje obrazu i drżenie linii.
Zjawisko to może wystąpić w pomieszczeniach z elektrycznym ogrzewaniem
podłogowym.

Powyższe szacunkowe obliczenia w świetle stawianych w literaturze
hipotez o potencjalnie szkodliwym odziaływaniu na człowieka pól
magnetycznych o stosunkowo niskich poziomach indukcji, wskazują na
konieczność maksymalnego ograniczanie pól magnetycznych pochodzących od
instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego. Można to uzyskać np. poprzez
stosowanie przewodów dwużyłowych, ułożonych bardzo blisko siebie, w których
prądy płyną w przeciwnych kierunkach i wypadkowa indukcja (natężenie)
magnetyczna jest bliska zeru. Jest to zalecane np. w Szwecji.
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EM12. Z dotychczasowych badań nad wpływem pól
magnetycznych na wątrobowce wodne

K. Kolan, J. Sarosiek
Instytut Botaniki, Uniwersytet Wrocławski,

" ul.Kanonia 6/8,50-328 Wrocław

W doświadczeniach in vitro badano wpływ stałego pola magnetycznego i
impulsów pola magnetycznego na rozwój eksperymentalnych populacji wodnych
wątrobowców pochodzących z okolic Wołowa na Dolnym Śląsku, a mianowicie
14 populacji Riccia ftuitans L. i 10 populacji Ricciocarpus natans (L.)Corda.
Zastosowano stałe pole magnetyczne o natężeniu od 0 do 8 Oe i impulsy pola
magnetycznego o natężeniu od 0 do 7.7 Oe (maksymalna wartość natężenia pola
w impulsie była 2.5 krotnie wyższa), emitowane z częstotliwością 50 Hz. Rośliny
umieszczano na szalkach z pożywką Shive'a na szklanym stoliku pomiędzy
dwoma cewkami Helmholtza-Gaugaina, odpowiednio zasilanych prądem
elektrycznym. Przed i po zakończeniu 30 dniowych doświadczeń w stałych
warunkach świetlnych i temperaturowych mierzono długość i szerokość
segmentów plech wątrobowców, a po zakończeniu doświadczeń liczono je.
Zaobserwowano zróżnicowane reakcje roślin obu gatunków z różnych populacji.
na zastosowanie pola magnetycznego. Wpływ stałego pola magnetycznego
przejawia się w szybszym, w porównaniu z kontrolą, przyroście długości i
szerokości segmentów plechy. Im wyższe natężenie pola, tym większe były
przyrosty, jednakże tempo wzrostu było różne dla roślin z różnych populacji. W
przypadku kilku populacji wpływu tego w ogóle nie zaobsenvowano. Impulsy
pola magnetycznego o średnim natężeniu ok 6.5 Oe oddziaływały natomiast na
rosimy z wszystkich populacji, choć w porównaniu z próbą kontrolną przyrost
długości i szerokości segmentów plech był bardzo nieduży i niewiele przekraczał
wartość krytyczną statystycznej istotności zróżnicowania. Również tempo
wegetatywnego rozmnażania, wyrażające się przyrostem liczby segmentów plech
było wyższe w doświadczeniach z impulsami pola o średnim natężeniu 6.5 Oe.
Zarówno niższe, jak i w mniejszym stopniu wyższe średnie natężenia pola
magnetycznego w impulsach wywierały mniejszy wpływ na badane rośliny. Pola
magnetyczne wywierały wpływ na rozwój i wegetatywne rozmnażania
wątrobowców wodnych, mogą być więc ważnym czynnikiem ekologicznym.
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EM13. Wzorcowe pola mikrofalowe do legalizacji
mierników

E. Kulpiński
Zespól Ochrony Mikrofalowej,

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

W referacie przedstawiono sposoby wytwarzania i charakterystyki
wzorcowych pól mikrofalowych w bezodbiciowej komorze pomiarowej o
wymiarach 6000x3000x2500 mm i współczynniku bezcechowości nie mniejszej
niż 50 dB w zakresie częstotliwości 2-r tOGHz.

Wzorcowe pola mikrofalowe wytworzone zostały przez generator firmy
Bonn Elektronik Model TWAL 0204-20 w zakresie częstotliwości od 2*4GHz i
mocy 20W oraz Model TWAL 0408-20 w zakresie częstotliwości od 4-r8GHz i
mocy 20W za pomocą szerokopasmowej anteny Model 3115 firmy EMCO o
polaryzacji liniowej. Zastosowana antena posiada indywidualny certyfikat w
zakresie częstotliwości l-rl8GHz. Niewielki wymiary anteny -szerokość x
długość x wysokość (27.9 x 24.4 x 5.9mm) umożliwiają spemienie kryterium
antenowego 2L2/A, w prezentowanej komorze bezodbiciowej dla długości fali
3cm, 10cm, 20cm. Wzorcowe pola w zakresie częstotliwości 150MHz-r450MHz
wytworzone zostały w linii paskowej konstrukcji Zakładu Metrologii Pól
Elektromagnetycznych Głównego Urzędu Miar, przy pomocy generatora -
Amplifier Research Model 25W 1000M7 o częstotliwości 25-rl 000MHz.
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EM14. Problemy miernictwa impulsowych pól radio-

i mikrofalowych

R. Kubacki, K. Obarski

Zespół Ochrony Mikrofalowej
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

ul. Kozielska 4,01-163 Warszawa
Współczesne urządzenia nadawcze, w większości przypadków,

wytwarzają modulowane promieniowanie elektromagnetyczne. Głębokość
modulacji podyktowana jest przeznaczeniem urządzenia wytwarzającego
promieniowanie. Specyficzną modulacją amplitudową - tzw. modulacją
impulsową charakteryzują się urządzenia radiolokacyjne.

Ostatnie badania wykazują, że promieniowanie impulsowe, może
powodować większe oddziaływanie biologiczne aniżeli ciągłe promieniowanie o
tej samej wartości średniej gęstości strumienia energii. W Polsce do oceny
zagrożenia od pól modulowanych, w tym również od pól impulsowych, należy
wyznaczyć wartość średnią za okres powtarzania. Niektóre kraje limitują również
górną dopuszczalną wartość promieniowania w impulsie.

Mierniki przeznaczone do pomiarów impulsowego promieniowania muszą
charakteryzować się specyficznymi parametrami umożliwiającymi pomiar
wysokich wartości promieniowania wytwarzanego w postaci krótkotrwałego
impulsu (tj«10~6sek).

Dostępne na rynku mierniki można podzielić na dwie grupy różniące się
formą detekcji promieniowania. Pierwszą grupę stanowią mierniki z czujnikami
termistorowymi bądź termoparami (Narda, P0-1, P3-9). Mierniki te są
przystosowane do pomiarów wartości średnich - uśrednianie mierzonych
sygnałów realizowane jest w czujnikach sond pomiarowych. Wadą ich jest brak
możliwości pomiarów maksymalnych wartości promieniowania w impulsie, a ze
względu na duże stałe czasowe są mało przydatne do określania zagrożenia od
radarów, z obracającymi się antenami nadawczymi.

Drugą grupą są mierniki z czujnikami dipolowo-diodowymi (MEH,
Holaday, P3-I7). Stałe czasowe sond tych mierników znacznie przekraczają czas
trwania impulsów i z tego powodu mierników tych nie można wykorzystywać do
pomiarów promieniowania impulsowego.
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EM15. Efekt nietermicznych dawek promieniowania
mikrofalowego na układ krwiotwórczy myszy

£. Machaj, £. Sobiczewska, B. Strumiłowska-Braun, K. Wargocka,
Z. Pojda

Zakład Hematologii Radiacyjnej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

Myszy F 1 WBR x DB A zostały poddane dzianiu promieniowania
mikrofalowego o częstotliwości 2,35 GHz w dawce 3,6 W/kg. Zwierzęta
opromieniano przez okres 11 dni tj. przez czas potrzebny do pełnego
zróżnicowania się komórki od formy macierzystej do dojrzałej komórki
obwodowej. W 5, 11 i 15 dniu doświadczenia określano efekty działania
promieniowania na trzech poziomach krwiotworzenia:
- na poziomie komórek macierzystych - testem kolonii śledzionowych;
- na poziomie komórek ukierunkowanych - testem hodowli in vitro w podłożu
półstałym komórek linii granulocytamo - makrofagalne} (GM - CFU) i"
erytroidalnej (BFU-E);
- na poziomie komórek dojrzałych - określając liczbę krwinek białych na
obwodzie.

Wyniki otrzymane w doświadczeniu pokazują, że zastosowane
promieniowanie powoduje zmiany w układzie krwiotwórczym na wszystkich
jego poziomach. Najwyraźniej zaznaczyły sie one w śledzionie, gdzie doszło do
wyraźnego upośledzenia jej funkcji krwiotwórczej oraz na obwodzie gdzie
zaobserwowano istotny wzrost liczby neutrofilów utrzymujący sie przez pełny
okres trwania eksperymentu.
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EM 16. State pole magnetyczne - Najwyższe Dopuszczalne
Natężenia na stanowisku pracy. Normatywy zagraniczne i

propozycje normatywów polskich (skrót)

J. Michnikowski,
ul. Lwa 22 m 7,61-245 Poznań

1.1. Podstawowe jednostki w których wyrażane są wartości stałego pola
magnetycznego. Tesla, Oerstet, A/m. Wzajemne zależności.
II. NDN dla stałego pola magnetycznego na świecie.

1. Wspólny normatyw USA i Japonii z roku 1983 dla ekspozycji
zawodowej powtarzalnej i jednorazowej.
2. Normatyw American Conference of Govermental Industrial
Higienists z 1993 roku.
3. Propozycje CERN w Genewie.
4. Propozycje Stanford Linear Accelertor Center.
5. Propozycje National Accelerator Laboratory NAL-USA.
6. Normatywy obowiązujące w ZSRR.

III. Projekt normatywów polskich.
1. Projekt CIOP-u z roku 1972.
2. Propozycje Zakładu Szkodliwości Fizycznych IMP w Łodzi z
roku 1993.

IV. Podsumowanie z uwzględnieniem znacznych różnic w omówionych
normatywach i propozycjach normatywów.
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EM17. Techniczne aspekty badań
bioeiektromagnetycznych przy częstotliwości 50 Hz

A. Pilatowicz,

Instytut Energetyki.Warszawa; ul.Mory 8,01-330 Warszawa

Charakter pól elektromagnetycznych 50 Hz wytwarzanych przez
urządzenia wysokiego i niskiego napięcia. Wyniki badań rozkładów składowych
elektrycznej i magnetycznej pól o częstotliwości 50 Hz w środowisku pracy i w
środowisku ogólnym. Metody i mierniki pomiarów pól elektromagnetycznych 50
Hz. Poglądy dotyczące potrzeby normowania pól 50 Hz oraz przykładowe
wartości dopuszczalne.
Identyfikacja (dokumentacja) narażeń na działania pól elektromagnetycznych,
zwłaszcza w przypadku badań epidemiologicznych. Przykłady dotychczasowych
trudności w powiązaniu efektów i wyników badań z faktycznie występującymi
zagrożeniami. Wnioski.
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EM18. Wpływ pól elektromagnetycznych na właściwości
nasion roślin rolniczych

M. Rochalska

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa SGGW,
Nowogrodzka 166,02-975 Warszawa

Badano wpływ zmiennych pól elektromagnetycznych o częstotliwości 16
Hz i 50 Hz na własności nasion pszenicy jarej odmian Jota, pszenicy ozimej
odmiany Alba, pszenżyta jarego odmiana Jago i pszenżyta ozimego odmiany
Tewo w warunkach laboratoryjnych i polowych oraz kukurydzy odmian Duet i
rodu KLG i soi odmian Progres i Połam w warunkach laboratoryjnych.

Nasiona pszenicy i pszenżyta pochodziły ze zbioru lat 1990 i 1993.
Nasiona kukurydzy i soi ze zbiorów roku 1993. Badania zdolności kiełkowania
nasion w warunkach laboratoryjnych prowadzono w temperaturze optymalnej
oraz obniżonej.
1. Nie stwierdzono istotnego wpływu stosowania pól elektromagnetycznych na
nasiona zbóż jarych pochodzących ze zbioru 1993 roku, których energia
kiełkowante była zbliżona do 100% zarówno w temperaturze optymalnej jak i
obniżonej.
2. Stwierdzono wzrost energii i sił kiełkowania nasion zbóż jarych pochodzących
ze zbioru roku 1990 zarówno w warunkach temperatury optymalnej jak i
obniżonej. Efekt ten wysąpił już po 1 dniu po potraktowaniu nasion polem
elektromagnetycznym i utrzymywał się w przypadku kiełkowania w temperaturze
optymalnej do 80 dnia. W przypadku kiełkowania nasion w temperaturze
obniżonej zanikał wcześniej. Obserwowano również zwiększenie świeżej i
suchej masy pędu i korzenia siewek szczególnie widoczne u siewek pszenżyta.
Podobne efekty obserwowano w badaniach laboratoryjnych nasion zbóż
ozimych.
3. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono zwiększenie energii kiełkowania
traktowanych polami elektromagnetycznymi nasion kukurydzy kiełkujących w
obniżonej temperaturze. Efekt ten utrzymywał się w ciągu 55 dni po traktowaniu
nasion. Nasiona kukurydzy kiełkujące w temperaturze optymalnej
charakteryzowały się obniżeniem współczynnika Pipera. Podobne efekty
obserwowano dla nasion soi. Wydaje się że większy efekt wykazuje pole
elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz.
4. Obserwowano wpływ stosowanych pól elektromagnetycznych na higienizację
nasion. Liczba nasion wykazujących rozój patogenów grzybowych uległa
zmniejszeniu 2-4 razy w porównaniu z-kontrolą. Dotyczyło to nasion soi i
kukurydzy. Również w tym przypadku pole o częstotliwości 50 Hz wywoływało
silniejszy efekt.
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EMI9. Ocena zagrożenia promieniowaniem
elektromagnetycznym na terenach zurbanizowanych

(na przykładzie Warszawy)

S. Różycki*, H. Aniolczyk", K. Pachocki,
W. Markiewicz,

'Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
ul.Wawelska 52/54,00-922 Warszawa;

•Instytut Medycyny Pracy im.J.Nofera ul.Św.Teresy 8,90-950 Łódź,
Państwowy Zakład Higieny, Zakład Radiologii i Ochrony Radiologicznej,

ul.Chociraska 24,00-721 Warszawa

Przeprowadzono szerokopasmowe • pomiary natężenia pól
elektromagnetycznych w 13 wybranych punktach Warszawy, leżących wewnątrz
okręgu o średnicy równej w przybliżeniu 7 km i środku położonym w okolicy
Pl.Defilad. Przeprowadzone badania widma natężenia pola
elektromagnetycznego w funkcji częstotliwości składały się z okoła 2 milionów
pojedynczych pomiarów.Dane pomiarowe poddano analizie i obróbce
komputerowej.

Stwierdzono, iż głónymi źródłami sztucznych pól elektomagnetycznych
występujących na terenie Warszawy, w zakresie częstotliwości 0.009 - 1300
MHz są stacje radiofonii razsiewczej pracujące w zakresie fal długich, średnich i
ultrakrótkich oraz stacje telewizyjne. Urządzenia nadawcze służb
radiokomunikacji ruchomej nie wprowadzają zauważalnego udziału do widma
poziomu natężenia sztucznych pól elektromagnetycznych. Dla zakresu fal długich
widoczne jest osłabienie natężenia pola występujące w centrum miasta będące
wynikiem ekranowania tego obszaru przez zabudowę i infrastrukturę miejską

Natężenia sztucznych pól elektromagnetycznych, w zakresie badanym,
były zdecydowanie niższe od wartości ustalonych przepisami jako graniczne dla
stref ochronnych drugiego stopnia.
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EM20. Wpływ pól elektromagnetycznych na rośliny z
rodziny Lemnaceae

J. Sarosiek, A. Rudecki

Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie wpływu
jednoczesnego oddziaływania pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
(częstotliwość sieci 50 Hz) oraz toksycznych stężeń soli metali ciężkich (kobaltu
i niklu) na Wolfia arrhiza (L.) Wimm. i Lemna minor L. z rodziny Lemnacae,
hodowanych w warunkach in vitro. Sporządzono po dwie serie rozcieńczeń soli
kobaltu i niklu w krystalizatorach, wykorzystując jako rozpuszczalnik
przesączoną wodę z mikrosiedlisk badanych roślin. Do krystalizatorów
wprowadzano badane rośliny o jednakowej ilości członów i porównywalnej
kondycji. Naczynia umieszczono na jednakowych elektromagnesach zasilanych
prądem sieci. Jako kontrolę wykorzystano identyczną serię prób umieszczonych
na elektromagnesach niezasilanych. W trakcie doświadczenia badano tempo

przyrostu liczby członów roślin,"śmiertelność (LC50i LClOO), przyrost biomasy
a także cechy osobnicze roślin. Stwierdzono styrmilację wzrostu roślin w wodzie
z mikrosiedliska oraz w niskich stężeniach soli, wywołaną prawdopodobnie
oddziaływaniem termicznym pola elektromagnetycznego, a przejawiającą się w
większej biomasie i większych rozmiaiach roślin. W wyższych stężeniach soli
zaobserwować można było zwiększenie toksycznego oddziaływania metali w
porównaniu z próbami kontrolnymi. Pole elektromagnetyczne może być zatem
istotnym czynnikiem ekeologicznym, szczególnie w warunkach skażeń
chemicznych środowiska.
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EM21. Wpływ pól magnetycznych o częstotliwości 50 Hz
na układ krwiotwórczy i odpornościowy myszy

- badania wstępne

G. Sokolska, Z. Góralska;

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,
ul.Kozielska 4,01-163 Warszawa

Przedmiotem prezentowanych badań jest ocena wybranych parametrów
hematologicznych i immunologicznych myszy w ciągłych polach magnetycznych
o częstotliwości 50Hz i wartości indukcji magnetycznej 2,5mT.
Ich celem jest znalezienie ewentualnych zależności pomiędzy warunkami
ekspozycji (czas trwania, wartość'indukcji) i odpowiedzią na nie.

' Ekspozycji dokonano w specjalnie skonstruowanym układzie
doświadczalnym składającym się z 2 jednakowych ułożonych poziomo,
wielozwojowych cewek Helmholtza o promieniu 0.4m i wzajemnym oddaleniu
0.4m. Obie cewki umieszczone są na usztywniającej konstrukcji o wymiarach
1x1 m, wykonanej z płyt stolarskich laminowanych i lakierowanych, połączonych
sześcioma gwintowanymi prętami mosiężnymi, umożliwiającymi precyzyjne
ustawienie odległości międzycewkowej. Ta z kolei decyduje o wymiarach
obszaru, w którym wytwarzane jest pole jednorodne.

Do badań wykorzystano myszy (samce) Fj WBRExC57BlO mające 6
tygodni w momencie, rozpoczynania eksperymentu. Cztery grupy zwierząt
poddano ekspozycji w PM 50Hz, 2.5mT trwającej łącznie 90 dni: grupa I była
eksponowana 7 godzin dziennie, II-3.5, III-2.5, IV-1 godzinę. Każdej z nich
odpowiadała grupa poddawana ekspozycji pozorowanej. Kontrole absolutną
stanowiły myszy, które nie opuszczały zwierzętami. W momencie rozpoczęcia
eksperymentu, a następnie co miesiąc, oceniano niektóre parametry
hematologiczne: wartość hematokrytu, ogólna liczbę leukocytów, ich wzór
odsetkowy. Po upływie 90 dni wykonano także rozmazy szpiku i zbadano
niektóre cechy układu immunologicznego testowanych myszy. Do oceny
odpowiedzi nieswoistej zastosowano test fagocytozy i redukcji NBT przez
makrofagi otrzewne. Sprawność mechanizmów zaangażowanych w odpowiedź
immunologiczną typu komórkowego oceniano na podstawie testu nadwrażliwości
kontaktowej na oxazole. Test PFC określający liczbę śledzionowych komórek
produkujących przeciwciała posłużył do oceny odpowiedzi immunologicznej
typu humoralnego.
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EM22. Działanie pól sieciowych na organizmy żywe

M. Szuba
*

Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki 1-8,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,50-370 Wrocław

Od wielu już lat problematyka oddziaływania pól elektromagnetycznych na
organizmy żywe znajduje się w centrum zainteresowania świata nauki i techniki,
tworząc dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę naukową- bioelektromagnerykę.

Spośród wielu rodzajów pól elektromagnetycznych obejmujących swoim
zakresem szerokie spektrum częstotliwości, pola o częstotliwości sieciowej
(50/60Hz), wytwarzane przez urządzenia elektromagnetyczne, przemysłowe czy
elektryczny sprzęt powszechnego użytku, są jednym z ważniejszych czynników
fizycznych oddziaływujących na człowieka zarówno w środowisku pracy jak i
poza nim.

Doniesienia o efektach biologicznych oraz możliwym ryzyku zdrowotnym
pól sieciowych-podsumowane w niniejszym referacie -prowadzą do niewielu
jednoznacznych wniosków, szczególnie dotyczących prawdopodobnych
mechanizmów interakcji: pole elektromagnetyczne - struktura biologiczna. Stały
się one jednak-jak wykazano w referacie - podstawą do działań
normalizacyjnych, w konsekwencji których przyjęto w wielu krajach wartości
dopuszczalne dla składowej elektrycznej pola, a prace nad ustaleniem ograniczeń
dla składowej magnetycznej są bardzo zaawansowane.

Zaprezentowane w niniejszym referacie techniczne aspekty zagadnień
związanych zarówno z identyfikacją pól elektromagnetycznych w otoczeniu
typowych urządzeń elektromagnetycznych, jak również z możliwościami
poprawnego ilościowego opisu na działanie pól sieciowych ujawniają złożoność
problematyki oraz wskazują na wiele nie dokońca roztrzygniętych kwestii.

Końcowa część referatu prezentuje możliwość ograniczenia wpływu pól
elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizm człowieka, zarówno
w sytuacji ekspozycji zawodowej jak i środowiskowej.
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EM23. Metrologia i dozymetria promieniowań
niejonizujących

H. Trzaska

Pracownia Ochrony Środowiska EM Instytut Telekomunikacji i Akustyki,
Politechnika Wrocławska, ul.Wyspiańskiego 27,50-370 Wrocław

Pomiar pola elektromagnetycznego (PEM) jest podstawowym warunkiem,
jaki musi być spełniony zarówno przy badaniach podstawowych związanych z
oddziaływaniem PEM na materię, jak i przy podejmowaniu wszelkich
przedsięzięć kontronych lub ochronnych.

PEM jest niewykrywalne metodami organoleptycznymi ani nie istnieją
metody pomiaru PEM wprost. Dla zmierzenia PEM koniecznym jest
wykorzystanie elementu reagującego na działanie PEM, przy czym reakcja ta jest
możliwa do zmierzenia, ponadto powinna ona pozwolić na uchwycenie możliwie
dużej ilości wielkości charakteryzujących badane PEM. Wielkości te to:
częstotliwość PEM (oraz jej czasowe zmiany lub widmo częstotliwości), wektory
natężenia pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H) (ich czasowe zmiany oraz
przesunięcie fazowe pomiędzy tymi wektorami) i przestrzenne położenie obu
wektorów (oraz jego czasowe zmiany).

W pracy przedstawiono podstawowe metody pomiaru pola E i H
stosowane do celów ochrony pracy oraz ochrony populacji generalnej zwłaszcza
przez służby inspekcyjne i kontrolno-pomiarowe (metody te są wykorzystywane
w rozwiązaniach przyrządów powszechnie dostępnych na rynku). Na tle tych
metod pokazano specyfikę wybranych metod stosowanych w warunkach
laboratoryjnych. Zarysowano analityczne podejście do absorbcji energii
elektromagnetycznej w ośrodku półprzewodzącym oraz praktyczne
wykorzystanie modeli analitycznych w określaniu dopuszczalnej ekspozycji.

Przedstawiono wyniki analiz dotyczących podstawowych czynników
pdreśląjących dokładność pomiaru składowych PEM w różnych warunkach.

Pokazano, że podstawowym czynnikiem ograniczającym dokładność
pomiaru w otoczeniu źródeł PEM jest wymiar czujnika pomiarowego.
Ograniczenie to zależy zarówno od stosunku wymiarów czujnika do odległości
od źródła, w jakiej ma być przeprowadzony pomiar, jak i od struktury źródła.

Pokazano jaki wpływ na doładność pomiaru ma obecność w obszarze
pomiarów osoby wykonującej pomiar a także innych obiektów powodujących
deformację mierzonego PEM. Przedyskutowano błędy pomiarowe wynikające z
niedopasowania charakterystyki widmowej źródła do charakterystyki
częstotliwości czujnika.

Szczegółwo przedstawiono problematykę związaną z wykorzystaniem
czujników o różnych charakterystykach promieniowania do pomiarów PEM o
dowolnej polaryzacji. Stosowany czujnik może mierzyć jedną ze składowych
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-przestrzennych pola E lub H, bądź też wszystkie. Wynika z tego potrzeba
właściwej interpretacji wyniku pomiaru.

Zwrócono uwagę na wpływ zmian temperatury na dokładność pomiaru.
Zilustrowano przykładami podstawowe błędy natury metrologicznej popełniane
w badaniach biomedycznych (swego czasu badania prowadzone w b.krajach
RWPG uważano za mało wiarygodne ze względu na błędy metodologiczne;
zdaniem autora ponad 50% dzisiejszych publikacji zachodnich takie błęd^
zawiera).

Przedstawiono tendencje rozwojowe idące w kierunku zmiany dotychczas
stosowanych czujników na czujniki optyczne, umożliwiające ograniczenie
oddziaływania osoby mierzącej na wynik pomiaru a także dokładne
odzwierciedlenie PEM impulsowych; jednak ich rozpowszechnienie wymaga
podniesienia ich czułości oraz dopracowania technologii.
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EM24. Analiza zapisów EKG i monitorowania ciśnienia
krwi u pracowników nadawczych stacji średniofalowych

M. Zmyślny, A. Bortkiewicz, S. Szmigielski*

Instytut Medycyny Pracy imJ.Nofera
ulŚw.Teresy 8,90-950 Łódź;

* Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
uLKozielska 4,01-163 Warszawa

Badania na temat wpływu słabych PEM działających w sposób przewlekły
na układ krążenia były prowadzone głównie w ZSRR w latach piędziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. U osób narażonych stwierdzono
występowanie zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. Dane te nie zostały
zweryfikowane przy użyciu nowoczesnych metod diagnostycznych.

Celem badań była ocena stanu układu krążenia osób narażonych w różnym
stopniu na PEM. Proponowany dobór metod, umożliwiał przeprowadzenie
wnikliwej oceny czynności elektrycznej serca oraz zaburzeń regulacji
neurowegetatywnej, a co za tym idzie weryfikację ww. obserwacji.

Badania przeprowadzono w 4 stacjach nadawczych średniofalowych i 2
stacjach linii radiowych (grupa kontrolna). Obiekty te charakteryzowały się
podobnym rozkładem wieku, stażu pracy, systemem pracy i stylem życia
zatrudnionych w nim pracowników. Różniły się jedynie poziomem ekspozycji
pracowników (np. maksymalne natężenie pola elektrycznego na stanowisku pracy
w stacjach nadawczych średniofalowych wahała się od 50V/m do 550V/m), a w
stacjach linii radiowych ekspozycja była pomijalnie mała.

Badaniami objęto 71 osób eksponowanych i 22 osoby nieeksponowane w
wieku od 20 do 68 lat i o stażu pracy od 1 do 41 lat. Wykonano u nich badania
podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzono ankietę obejmującą wywiad
kardiologiczny i rodzinny, badania holterowskie, analizę EKG wysokiego
wzmocnienia (LVP), analizę zmienności rytmu serca (HRV), długookresową
rejestrację ciśnienia tętniczego krwi (ABP). Dokonano również szacowania, na
podstawie pomiarów cząstkowych, doz ekspozycyjnych na zmianę roboczą i doz
życiowych.

Wyniki badań potwierdziły hipotezę o zaburzeniach neurowegetatywnej
regulacji układu krążenia u osób eksponowanych przewlekle na PEM o niskich
poziomach, przy czym obserwowane w niniejszych badaniach zaburzenia były
inne niż stwierdzone w badaniach wykonanych w ZSRR. Istotnie częściej niż u
pracowników stacji linii radiowych, którzy nie są eksponowani na takie PEM u
pracowników stacji nadawczych średniofalowych występowały zmiany
elektrokardiologiczne.
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EM25. Problemy ochrony przed działaniem pól
elektromagnetycznych

i

R. Kubacki

Zespół Ochrony Mikrofalowej
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

ul. Kozielska 4,01-163 Warszawa

W Polsce ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania
elektromagnetycznego (EM) ustanowiono w postaci prawnego systemu
ochrony. Zadaniem tego systemu jest:
• ograniczenie lub zminimalizowanie występowania pól EM w miejscu

przebywania ludzi,
* ograniczenie czasu przebywania ludzi w tych polach.

Realizację zadań ochrony przed polami EM ralizuje się zarówno metodami
organizacynymi, jak również środkami i metodami technicznymi (stosując
ochronę zbiorową bądź indywidualną). Ustanowione przepisy dotyczą
oddzielnie ochrony stanowisk pracy (przepisy BHP) i oddzielnie ludzi nie
zatrudnionych (przepisy dotyczące ochrony środowiska). Przepisy te są
niespójne zarówno w zakresie wyznaczania stref ^ochronnych i zasad
przebywania w nich ludzi, jak również w* zakresie metodyk prowadzenia
pomiarów. ^

W zakresie częstotliwości 5OHz+3OOMHz do określania zagrożenia
wymagane jest określenie natężenia pola elektrycznego w [V/m] i/lub natężenia
pola magnetycznego w [A/m]. W zakresie mikrofalowym: 30QMHz-=-300GHz,
limitowaniu podlega gęstość strumienia energii w [W/m^].
Przepisy regulujące ochronę przed polami EM nie precyzują sposobu określania
zagrożenia wypadkowego od urządzeń wytwarzających promieniowanie w
różnych pasmach częstotliwości.

Duże braki interpretacyjne występują w przepisach dotyczących zakresu
częstotliwości poniżej 300MHz, szczególnie gdy promieniowanie wytwarzane
jest przez obracającą się antenę radiolokacyjną i charakteryzuje się impulsową
modulacją.
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