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WPŁYW STOPNI WODNYCH W KRAKOWIE NA PROCES
TRANSPORTU IZOTOPU RADU Ra-226 W WIŚLE
Wstęp
Wisła stanowi „arterię wodną”, wzdłuż której odbywa się transport zanieczyszczeń z ośrodków przemysłowych zlokalizowanych zarówno nad brzegami rzeki
jak i na obszarze zlewni. O ile zasolenie Wisły, zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
ściekami komunalnymi, olejami i innymi substancjami, związanymi ze ściekami
z zakładów przemysłowych na Śląsku należy do zjawisk dobrze rozpoznanych,
o tyle zanieczyszczenie radioaktywne Wisły nie znalazło się nigdy w centrum
szczególnego zainteresowania środowisk naukowych. Tymczasem wody kopalń
śląskich należą do jednych z najsilniej radowych wód w przyrodzie. Dopiero w latach
70. XX w. stwierdzono, iż na obszarze Górnego Śląska istnieje dodatnia anomalia
radiohydrogeologiczna.
Podwyższona promieniotwórczość w kopalniach wynika przede wszystkim
z zawartości radu Ra-226 w węglu kamiennym. Ponadto, dużą promieniotwórczością odznaczają się nie tylko wody krążące w obrębie węglonośnych utworów
skalnych, ale także wytrącające się z nich osady. Zagrożeni są nie tylko górnicy,
bowiem część wód kopalnianych trafia na powierzchnię. Stężenie radu Ra-226
w osadach transportowanych przez wody w kopalniach waha się od 110 000
do 170 000 Bq m-3, natomiast stężenie radu Ra-226 w wodzie kopalnianej, pompowanej na powierzchnię z niektórych kopalń na Górnym Śląsku wynosi od 1000
do 20 000 Bq m-3 (Lebecka i in. 1994). Wody te dostają się do Wisły, powodując
podwyższoną koncentrację 226Ra w wodzie rzecznej. W przypadku wód siarczanowych, izotopy radu są przenoszone na znaczne odległości (Jasińska i in. 1998;
Pociask-Karteczka 1997; Pociask-Karteczka i in. 1999; Wysocka i in. 1996).
Dotychczas, poznano ponad 25 izotopów radu, z których wszystkie są radioaktywne. Najbardziej rozpowszechnionym jest Ra-226, którego okres połowicznego
rozpadu wynosi 1600 lat. Ra-226 rozpada się na Rn-222 przez emisję cząstki alfa o
energii 4,7 MeV. W kolejnych rozpadach Rn-222 i jego pochodnych emitowane są
następne cząstki alfa oraz kwanty gamma, odznaczające się dużą przenikliwością.
Ra-226 jest również źródłem promieniowania gamma o energii 186 keV.
Celem badań było określenie wpływu trzech stopni wodnych zlokalizowanych
na obszarze Krakowa na proces transportu izotopu radu Ra-226 w Wiśle. Średni
przepływ Wisły w rejonie Śląska wynosi 22,7 m3 s-1 (Nowy Bieruń), natomiast w
rejonie Krakowa (Tyniec) – 99,6 m3 s-1. Przekrój w Tyńcu zamyka dorzecze Wi537

sły o powierzchni 7524 km2. Na obszarze Krakowa, Wisła przepływa z zachodu
na wschód. Odległość między górnym stopniem „Kościuszko” i dolnym „Przewóz”
wynosi około 25 km (ryc. 1). Na tym odcinku do Wisły wpada kilka dopływów,
z których największymi są: Rudawa (2,4 m3 s-1 ), Prądnik (1,1 m3 s-1), Dłubnia
(1,1 m3 s-1)i Wilga (ok. 1 m3 s-1).
Metoda badań

Ryc. 1. Kaskada Wisły w Krakowie
Fig. 1. The cascade of three weirs on the Vistula River in Cracow

Próby wody z Wisły pobrano w okresie od 07.05.1999 r. do 01.07.1999 r.
przy różnych stanach wód (tab. 1). Wodę pobierano przez zanurzenie plastikowej,
1-litrowej butli w warstwie powierzchniowej w dwóch punktach: powyżej kaskady
trzech stopni – w rejonie dawnego wodowskazu w Tyńcu oraz poniżej kaskady –
w Przewozie (ryc. 1). Stężenia radu w próbach wyznaczano metodą radiochemiczną
z zastosowaniem spektrometru promieniowania alfa Silena AlphaQuattro z detektorami krzemowymi SBSi, zbierając widma cząstek alfa Ra-226. Do wyznaczenia
wydajności radiochemicznej procedury stosowano wzorzec wewnętrzny Ba-133
i rejestrowano widma promieniowania gamma, używając spektrometru z detektorem germanowym (Pociask-Karteczka i in. 2000).
Wyniki
Koncentracja radu Ra-226 w wodzie filtrowanej wynosiła od 14±8
do 134±9 mBq dm-3. W czterech przypadkach, koncentracja Ra-226 poniżej kaskady była mniejsza aniżeli powyżej, co może wynikać z rozcieńczenia wód Wisły
wodami jej dopływów zarówno przy stanach niskich, średnich jak i wysokim
(tab. 1). Jednakże w trzech przypadkach – przy stanach średnich i wysokim –
538

Tab. 1. Koncentracja radu Ra-226 w Wiśle powyżej i poniżej kaskady
Tab. 1. Ra-226 concentration in the Vistula River water above and below cascade

koncentracja Ra-226 poniżej kaskady była znacznie wyższa niż powyżej kaskady
(ryc. 2A). Jest to trudne do wyjaśnienia; można przypuszczać, iż zachodzi proces
rozpuszczania radioaktywnej zawiesiny transportowanej przez rzekę na odcinku
kaskady.
Koncentracja Ra-226 w zawiesinie wynosiła od 3±0,3 do 298±15 mBq dm
-3
(tab. 1). W większości przypadków, koncentracja Ra-226 w zawiesinie poniżej
kaskady była taka sama lub wyższa aniżeli przed kaskadą (ryc. 2B). Wyższy ładunek
radu poniżej kaskady może oznaczać, iż w wodzie rzecznej znalazł się nowy ładunek
radu, który mógł pochodzić z osadów dennych Wisły. Jedynie podczas wezbrania
(23.06.1999), koncentracja Ra-226 powyżej kaskady była wyższa aniżeli poniżej
niej. Mogło to być spowodowane zarówno rozcieńczeniem wodami dopływów
jak również sedymentacją osadów w korycie Wisły między stopniami.
Koncentracja Ra-226 w spopielonym materiale transportowanym przez
Wisłę wynosiła od 0,034±0,004 do 2,05±0,12 kBq kg-1 (tab. 1). Tylko w dwóch
przypadkach – przy stanach średnim i wysokim – koncentracja Ra-226 poniżej kaskady była niższa aniżeli powyżej kaskady (ryc. 2C). W pozostałych przypadkach,
promieniotwórczość materiału transportowanego przez Wisłę poniżej kaskady
była wyższa aniżeli powyżej niej (np. podczas wezbrania 19.06.1999. była ona aż
dziesięciokrotnie wyższa). Świadczy to o pojawieniu się w wodzie Wisły nowego
materiału o znacznej promieniotwórczości. Może on pochodzić z osadów dennych.
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Fig. 2. Ra-226 concentrations in filtered water (A), suspended material (B)and in ash (C)

Ryc. 2. Koncentracja radu Ra-226 w wodzie filtrowanej (A), materiale zawieszonym (B) i materiale spopielonym (C)

Wnioski
1. Na podstawie badań koncentracji Ra-226 w Wiśle (powyżej i poniżej kaskady
w Krakowie), można stwierdzić, iż na odcinku pomiędzy stopniami, zachodzi
uruchamianie osadów dennych zdeponowanych w korycie. Z wcześniejszych
badań wiadomo, iż osady te odznaczają się podwyższoną koncentracją Ra-226
(Pociask-Karteczka i in. 1997; Wardaszko i in. 1996).
2. Dopływy Wisły na odcinku krakowskim w bardzo niewielkim stopniu lub wcale
nie wpływają na obniżenie koncentracji Ra-226 w zawiesinie. Jedynie nieznacznie
rozcieńczają wody Wisły powodując obniżenie koncentracji Ra-226 w wodzie
filtrowanej.
3. Stężenie Ra-226 w wodzie Wisły jest zatem uzależnione nie tylko od wielkości dostawy Ra-226 ze Śląska, ale również od redepozycji osadów dennych w
korycie rzeki. Można się spodziewać, iż nawet jeśli kopalnie na Śląsku zostaną
zamknięte, osady promieniotwórcze będą jeszcze długo obecne w korycie Wisły.
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INFLUENCE OF WEIR CASCADES ON THE TRANSPORT
OF RADIUM ISOTOPE Ra-226 IN THE VISTULA RIVER CHANNEL
Summary
The aim of the project was to determine the influence of weirs on the concentration of Ra-226 in the Vistula water and in the process of radium transport
in the river channel. One of a major source of Ra-226 in the river is its high concentration in brines (1-390 kBq m-3) circulating in geological strata and pumped
out into the tributaries of the Vistula. The concentration of Ra-226 in filtered
water of the Vistula River is higher than the mean value for Polish rivers, which
is testified by research results conducted on the cascade of three weirs in Cracow.
The highest load of Ra-226 in suspended matter occurs during high water periods
when the amount of transported material is high.
There is evidence of resuspension process of bottom sediments with high
radioactivity in the sector between the weirs during both low, medium, and high
water levels, this expressed by:
1. an increase in the load of dry matter transported by the river (even 2.5 times)
between weirs,
2. an increase in the load of Ra-226 in suspended matter as well as an increase in
Ra-226 concentration in ash along the investigated reach of the river channel.
The research has confirmed that radium is transported mainly in insoluble
form. It has also shown another aspect of the phenomenon: radium in insoluble
form is the main source of radioactivity during high water levels. The Ra-226
concentration in the Vistula River water depends not only on the input from
the Silesia region but on the resuspention process in the cascade sector. The input
from coal mines strongly affects the natural environment of the Vistula River.
On the basis of this preliminary research it may be stated that even after
the closure of the Silesian mines there will be a source of toxic material in the
channel.
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