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2. Opis pracy 

 

Radon jest naturalnie występującym w środowisku promieniotwórczym gazem szlachetnym. 

Powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego radu i jest obecny w glebie, powietrzu i w 

wodzie. Radon rozpada się emitując cząstki alfa i powodując powstanie radioaktywnych 

pochodnych – tzw. krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.  

Radon i jego pochodne są źródłem około 70% dawki efektywnej, jaką każdego roku 

otrzymuje statystyczny Polak od promieniowania naturalnego. Główną drogą narażenia człowieka 

jest radon wdychany z powietrzem. Dostaje się on jednak do organizmu także drogą pokarmową, 

ponieważ ma stosunkowo dużą rozpuszczalność w wodzie.  

Wymagania dotyczące jakości wody pitnej w Polsce jest określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Dokument ten określa m.in. ryzyko zdrowotne wynikające z obecności radonu i jego 

pochodnych, sposób postępowania w przypadku przekroczenia wartości 10 Bq/l w próbce wody 

pitnej, wymagania dotyczące stosowanej metody pomiaru. 

Celem pracy będzie przeprowadzenie analizy stężenia radonu Rn-222 w próbkach wody 

pobranych z ogólnodostępnych ujęć (studni oligoceńskich) w różnych dzielnicach Warszawy z 

wykorzystaniem metody ciekłej scyntyalacji i analizatora TRI-CARB. Pomiary będą prowadzone 

w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych Centralnego 

Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Kolejnym krokiem będzie oszacowanie 

narażenia wynikającego z obecności radonu i jego pochodnych w pobranych próbach wody. 
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3. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta 

Zakres zadań: 

• Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony radiologicznej, 

dozymetrii radonu - w szczególności pomiarów zawartości radonu w wodzie 

• Zapoznanie się z procedurą pomiaru radonu metodą ciekłej scyntylacji i z wykorzystaniem 

zestawu AquaKIT z monitorem radonowym AlphaGUARD oraz obsługą stanowiska 

radonowego CLOR 

• Pobranie, zgodnie z procedurą, prób wody z wybranych studni oligoceńskich na terenie 

Warszawy 

• Przygotowanie prób do pomiaru 

• Przeprowadzenie pomiarów metodą ciekłej scyntylacji 

• Analiza wyników i oszacowanie niepewności pomiarów 

• Oszacowanie narażenia od radonu i pochodnych na podstawie wyników pomiarów stężenia 

radonu Rn-222 w próbkach wody 
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5. Czy przewidywana jest publikacja związana z pracą dyplomową? TAK               NIE   
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