
• Reaktory jądrowe, 
• Rurociągi pierwszego obiegu 

chłodzenia,
• Baseny służące do 

przechowywania wypalonego 
paliwa,

• Układy oczyszczania wody z 
obiegu reaktora.

Pracownicy elektrowni są narażeni na 
promieniowanie zewnętrzne 

i 
skażenia wewnętrzne.
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DOZYMETRIA I ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM W OŚRODKU JĄDROWYM



Reaktor jądrowy MARIA
z przechowalnikiem

wypalonego paliwa w 
basenie 

przechowawczym 
i

magazynem świeżego 
paliwa

Dwa przechowalniki wodne wypalonego 
paliwa (ZUOP)

4000 godz pracy 
w 2006 r



Ø narażenie personelu w obiekcie – pomiary pól promieniowania
oraz skażeń powietrza,

Ø przebieg procesów technologicznych – pomiary pól 
promieniowania oraz zawartości izotopów promieniotwórczych 
w wodzie i powietrzu,

Ø szczelność elementów paliwowych - pomiary zawartości 
izotopów promieniotwórczych (produktów rozszczepienia) w 
wodzie chłodzącej kanały paliwowe,

Ø aktywność izotopów usuwanych z obiektu - pomiary skażeń
gazów i pyłów promieniotwórczych w powietrzu usuwanym 
przez komin.

Zespół pomiaru mocy 
przestrzennego 

równoważnika dawki

Zespół pomiaru skażeń 
powietrza

Zespół pomiarów 
środowiskowych

Kontroluje:



Ø pomiar pól promieniowania gamma

Ø pomiar aktywności właściwej ścieków sanitarnych

Ø pomiar aktywności właściwej wód drenażowych 

Ø pomiar aktywności aerozoli promieniotwórczych w 
atmosferze. 

1. Monitoring on-line:



Centrala DozymetrycznaCentrala Dozymetryczna

Kontrola ruchu osobowego i Kontrola ruchu osobowego i 
samochodowego w bramach samochodowego w bramach 

ośrodkaośrodka

Kontrola ruchu osobowego w Kontrola ruchu osobowego w 
bramie głównej ośrodka bramie głównej ośrodka 

(bramka osobowa)(bramka osobowa)

Kontrola aktywności Kontrola aktywności 
właściwej ścieków właściwej ścieków 

sanitarnych odprowadzanych sanitarnych odprowadzanych 
do oczyszczalni w Otwockudo oczyszczalni w Otwocku

Kontrola aktywności właściwej Kontrola aktywności właściwej 
wód deszczowo wód deszczowo -- drenażowych drenażowych 

odprowadzanych do rzeki odprowadzanych do rzeki 
ŚwiderŚwider

Kontrola aktywności Kontrola aktywności 
właściwej powietrza właściwej powietrza 

atmosferycznegoatmosferycznego

Kontrola pola Kontrola pola 
promieniowania fotonowegopromieniowania fotonowego

Stacja meteorologicznaStacja meteorologiczna



Ø pomiar aktywności właściwej wód drenażowych i ścieków 
(alfa, beta, spektrometria, tryt, stront) 

Ø pomiar aktywności właściwej wód wodociągowych, 
rzecznych (Świder, Wisła), studziennych z okolicy (beta i 
spektrometria) oraz podziemnych (tryt),

Ø pomiar aktywności właściwej wód technologicznych 
(alfa, beta, stront, tryt, spektrometria),

Ø pomiar aktywności opadu (beta i spektrometria),
Ø pomiar aktywności właściwej aerozoli - spektrometria,
Ø pomiar aktywności gleb, traw, zbóż, mleka, osadów –

spektrometria.

2. Monitoring off-line:



• pomiary aktywności 
właściwej wód 
wodociągowych i 
podziemnych z 
piezometrów (beta i 
spektrometria),

• pomiary aktywności 
właściwej gleb i traw 
(spektrometria),

• pomiary aktywności 
właściwej aerozoli w 
atmosferze 
(spektrometria).



W ramach LPD działają dwa akredytowane W ramach LPD działają dwa akredytowane 
laboratoria:laboratoria:

LABORATORIUM WZORCUJĄCELABORATORIUM WZORCUJĄCE

LABORATORIUM BADAWCZELABORATORIUM BADAWCZE
(pomiary skażeń wewnętrznych)(pomiary skażeń wewnętrznych)



LABORATORIUM BADAWCZE
1. Pomiary zawartości radioizotopów 

gamma-promieniotwórczych w ciele 
człowieka

Pomiar in vivo w liczniku promieniowania 
ciała człowieka (spektrometria gamma 
względem wieloizotopowych wzorców 
fantomowych). 

Próg czułości zależy od izotopu oraz 
czasu pomiaru (dla 137Cs - 1 Bq/kg -
20min).

Możliwy scanning profilowy.



LABORATORIUM BADAWCZE
2. Pomiary zawartości radioizotopów 

jodu w tarczycy

Pomiar in vivo licznikiem 
promieniowania tarczycy –
spektrometria gamma 
względem wzorców 
fantomowych. 

Próg czułości 
ok. 100 Bq dla 131I 

40 Bq dla 125I



LABORATORIUM BADAWCZE
3. Pomiary zawartości radioizotopów 

gamma i beta promieniotwórczych w 
moczu ludzkim

• spektrometria gamma 
próg czułości ok. 0,1 Bq/dm3,

• licznik z ciekłym
scyntylatorem dla 
3H, 14C, 35S, 32P 
próg czułości ok. 0,1 Bq/dm3,

• radiochemia i licznik 
przepływowy dla 90Sr
próg czułości 0,04 Bq/dm3 .



LABORATORIUM WZORCUJĄCE





• Teoria transportu

• Metody numeryczne

• Probabilistyczne oceny ryzyka

• Komputerowe systemy wspomagania 
decyzji po wypadkach jądrowych i 
chemicznych



• Dedykowane numeryczne prognozowanie 
pogody w skali lokalnej i mezoskali na 
potrzeby systemów wspomagania decyzji po 
awaryjnych uwolnieniach niebezpiecznych 
substancji do atmosfery 

• Narzędzia do analizy zagrożeń związanych z 
transportem niebezpiecznych substancji

• System wspomagania decyzji po wypadku 
jądrowym RODOS 



• Wykorzystanie: 
systemów informacji przestrzennej, 
numerycznej prognozy pogody, 
symulacji procesów fizycznych, 
danych pomiarowych

• Analizy uwolnień i transportu skażeń w różnych 
skalach przestrzennych i czasowych







• Oceny skutków krótko- i długoczasowych oraz działań 
interwencyjnych



• Wspomaganie decyzji





European approach to nuclear and radiological 
emergency management “EURANOS” 

(2004-2008) – integrated project.

European approach to nuclear and radiological 
emergency management “EURANOS” 

(2004-2008) – integrated project.



Zapraszamy do współpracy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


