
Techniki pomiarowe  
monitoringu środowiska 

wokół EJ

J.W.Mietelski, IFJ PAN

26 listopada 2007



Cele monitoringu

• Kontrola uwolnień awaryjnych
• Subtelne śledzenie uwolnień rutynowych



Monitoring awaryjny

Automatyczne stacje: 
1. Podstawowe  (moce dawki) – detektory 

promieniowania gamma i beta
2. Rozszerzone: czerpnie aerozoli 

+detektory/spektrometry 



Automatyczna stacja 
pomiarowa - przykład



Monitoring awaryjny

Automatyczne stacje: 
1. Podstawowe - moce dawki – detektory 

promieniowania gamma i beta
2. Rozszerzone: czerpnie aerozoli 

+detektory/spektrometry 

Jest immanentną częścią EJ
Nie jest przedmiotem dalszych tu rozważań 



Monitoring uwolnień rutynowych

• Do powietrza (gazy, aerozole)
• Do wody (tryt, produkty aktywacji i 

rozszczepienia, transuranowce)

Subtelne pomiary o charakterze 
poznawczym lecz również ochroniarskim 



Badane elementy środowiska

• Woda
• Osady denne
• Gleba
• Rośliny
• Zwierzęta wodne i lądowe
• Żywność



EJ nową sytuacją dla 
monitoringu radioaktywności

• Poważne potencjalne źródło własnych 
uwolnień

• Potrzeba rozszerzenia zadań i metod 
monitoringu



Niskotłowa spektrometria 
gamma



Spektrometria gamma in situ



Spektrometria alfa

 

 

 
Przykłady widm promieniowania alfa uzyskanych metodą współstrącania z NdF3 [Mietelski, Gaca i Olech, 

2000] dla różnych frakcji tej samej próbki porostów z Antarktydy; A- frakcja zawierająca pluton, B - frakcja 
zawierająca tor (wraz z pochodnymi jego rozpadu), C - frakcja zawierająca uran, D - frakcja ziem rzadkich ze 
śladami ameryku i polonu.  
 



Spektrometria beta (LSC)
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Nowe zadania (propozycja)

1. Monitoring gazów radioaktywnych (Ar-41, 
Kr-85, Xe-133, gazowy jod)

• Gazy szlachetne - wymrażanie w pochłaniaczu 
węglowym, pomiar w ciśnieniowym naczyniu na 
spektrometrze prom. gamma (brak doświadczeń). 

• Jod – podwójna kaseta z węglem, pomiar na 
spektrometrze prom gamma (prototyp w IFJ – grant PAA 
z 2001)



Pomiar gazowego jodu



Nowe zadania (propozycja)

2. Rozszerzenie technik radiochemicznych: 
Tc-99, I-129, Zr-93, Ni-63, Np-237....

Szereg doświadczonych grup, pomiary do 
opanowania, problemy mogą być od 
strony pomiarowej.



Nowe zadania (propozycja)

3. Wszechstronne badanie opadu 
atmosferycznego (od H-3 po Cm-244) –
prace studialne, przedprototypowa
instalacja w IFJ



Nowe zadania – konieczna 
rozbudowa bazy aparaturowej

/Oprócz istniejących systemów 
spektrometrów gamma, alfa, beta /

• MS (ICP MS, TIMS, AMS...)

• Spektrometry całego ciała



Spektrometer ICP MS 



AMS



AMS-II



Uwagi końcowe

• Konieczność (?) organizacji lokalnego 
laboratorium monitoringu (LLM)

• Wspomaganie LLM - bardziej 
wyrafinowane pomiary (całość sieci)

• Transfer know-how, szkolenia


