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źródeł promieniowania prowadzi do znaczącego wzrostu ekspozycji pracowników lub osób 

postronnych, którego nie można pomijać ze względu na wymogi ochrony radiologicznej. 

Wdrożenie postanowień Rozdziału VII spowodowało istotne zmiany prawne w Irlandii. 

Wprowadzono je do prawa irlandzkiego jako Zarządzenie Ministerialne (Statutory Instrument 

Nr 125 z 2000 roku) z mocą obowiązywania od maja 2000 roku. 

W niniejszym artykule zostanie dokonany przegląd podjętych działań i wyniki przedsię-

wzięć podejmowanych przez agendy rządowe jak i Irlandzki Instytut Ochrony Radiologicznej 

(RPII – Radiological Protection Institute of Ireland) po wejściu w życie nowych regulacji 

prawnych. 
Biorąc za podstawę znaczenie gospodarcze, została – na podstawie doniesień literaturo-

wych – wytypowana grupa największych działających obecnie w Irlandii gałęzi przemysłów,  

w których może wystąpić problem zagrożenia powodowanego przez NORM. Obejmuje ona: 

wydobycie i przetwórstwo gazu oraz energetykę opartą na spalaniu węgla i torfu. 

Dla każdego z nich RPII opracował wstępną ocenę skali problemu na podstawie przeglądu 

literatury (częściowego). Przeprowadzono spotkania z przedstawicielami zarządów tych 

przemysłów, odpowiedzialnymi za sprawy zatrudnienia, a także stan bezpieczeństwa lub 

ochronę środowiska, w celu zwiększenia poziomu ich świadomości odnośnie do obowiązują-

cych przepisów prawnych oraz przedyskutowania potencjalnych konsekwencji. Zebrano w ten 

sposób informacje charakteryzujące każdą działalność i zogniskowano zainteresowania na 

konkretnych zagadnieniach. 

Przeprowadzono również badania terenowe i wdrożono programy monitoringu. Zostaną 
przedstawione dotychczas uzyskane wyniki wraz z płynącymi z nich wnioskami. Przewiduje 

się, że począwszy od 2004 roku, badaniami zostaną objęte zakład przetwórstwa boksytu  

i produkcji aluminium (największy tego typu zakład w Europie zlokalizowany jest na 

zachodzie Irlandii), przemysł cementowy i zakłady stosujące tlenek tytanu (producenci bieli 

tytanowej) oraz piaski cyrkonowe. Zostanie przedstawiony również krótki przegląd problemów 

ochrony radiologicznej dla każdego z tych przemysłów. 
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As the national agency with regulatory responsibility for ionising radiation in charge of 

the implementation of the most recent version of the BSS Directive 96/29/EURATOM, the 

Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) initiated a programme in 2000 to identify 

types of industry currently active in Ireland, which on the basis of the literature were 

considered liable to (1) involve operations with and storage of materials not usually regarded as 

radioactive but which contain naturally occurring radionuclides causing a significant increase 
in the exposure of workers and, where appropriate, members of the public and/or (2) lead to the 



Górnictwo i Środowisko 

 17 

production of residues not usually regarded as radioactive but which contain naturally 

occurring radionuclides causing a significant increase in the exposure of workers and, where 

appropriate, members of the public. 

Irish industries meeting one or two of the above conditions include the gas extraction 

industry, the fossil fuel power production (peat and coal-fired) and industrial processes using 

bulk materials with enhanced levels of NORMs (bauxite refinery, cement industry, mineral 

sands). 

The Irish situation with regard to electricity generation is of particular interest as approx-

imately 15% of the country’s electricity requirement is provided through peat combustion. By 
2004, only two large power plants will remain operative, representing a combined capacity of 

250 MW. Between the two of them, just over 2 million tonnes of peat per annum will be used. 

At the end of 2001, the RPII initiated a radiological investigation of the largest Irish peat-

fired power plant in collaboration with Trinity College Dublin (TCD) and the Electricity 

Supply Board (ESB, the national Irish electricity supplier) to review the potential occupational 

exposures arising from the occurrence of NORMs at different stages of the industrial process. 

The objectives were to provide a valuable experience to the RPII in the frame of the new  

EU Directive, if necessary to provide the peat industry with advices and/or guidelines to adapt 

the production process and the environmental discharges to the new regulations, and finally  

to produce the first comprehensive radiological study of this industry. 

Results of field investigations (external radiation dose rate measurements, aerial radon 

measurements, inhalation of airborne radioactive particles) and on-going monitoring of the 
radioactivity content of the peat, peat ash and effluent samples from the ash ponds will be 

presented as well as calculations of estimated radiation doses to workers involved in relevant 

work activities. 

« « « 

Irlandzki Instytut Ochrony Radiologicznej (RPII), jako państwowa jednostka odpowie-

dzialna za wdrażanie zaleceń Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/29/Euroatom, zainicjował  
w 2000 roku program badawczy mający na celu identyfikację wszystkich działających gałęzi 
przemysłu, które zgodnie z publikacjami mogą: 
1. uczestniczyć w przetwarzaniu lub magazynowaniu materiałów, które zazwyczaj nie są 

uważane za radioaktywne, ale zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze w ilościach 
mogących spowodować istotny wzrost ekspozycji na promieniowanie jonizujące pracowni-

ków lub/i osób postronnych przebywających w ich sąsiedztwie; 
2. prowadzić do powstawania odpadów, które zazwyczaj także nie są uważane za promienio-

twórcze lecz zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze w takich stężeniach,  
że powodują istotny wzrost ekspozycji na promieniowanie pracowników lub osób postron-
nych. 

W przemyśle irlandzkim zjawiska takie występują przy eksploatacji gazu ziemnego,  
w energetyce opartej na spalaniu paliw kopalnych (torf i węgiel) oraz przetwarzaniu znacznych 

ilości surowców zawierających podwyższone zawartości naturalnych izotopów promienio-

twórczych takich, jak: boksyty, cement, piaski mineralne zawierające metale ziem rzadkich. 
W Irlandii sytuacja związana z wytwarzaniem energii jest szczególnie interesująca, po-

nieważ około 15% krajowego zapotrzebowania na energię pochodzi ze spalania torfu. 
Działające aktualnie (2004 rok) dwie duże elektrownie o łącznej mocy 250 MW zużywają 
ponad 2 miliony ton torfu rocznie. 

Pod koniec 2001 roku RPII, przy współpracy z Trinity College Dublin (TCD) i irlandzkim 
państwowym przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dystrybucję energii (ESB), rozpoczął 
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badania radiometryczne w największej irlandzkiej elektrowni opalanej torfem w celu 

rozpoznania zagrożenia radiacyjnego powodowanego obecnością naturalnych izotopów 

promieniotwórczych na różnych etapach procesu wytwarzania energii. 

Badania te miały na celu, po pierwsze, stwierdzenie, czy energetyka oparta na spalaniu 

torfu wymaga wdrożenia konkretnych działań na etapie procesu technologicznego oraz 

postępowania z odpadami odprowadzanymi do środowiska, mających na celu dostosowanie ich 

do wymagań wspomnianej na wstępie Dyrektywy oraz opracowanie pierwszej kompleksowej 

oceny zagrożenia radiacyjnego w tej gałęzi przemysłu. 

Zostaną przedstawione wyniki badań środowiskowych (moc dawki promieniowania, 
stężenie radonu w powietrzu, stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu) i ciągłych pomiarów 

zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w torfie, popiołach i odpadach płynnych 

z osadników popiołów oraz obliczenia dawek promieniowania, jakie mogą otrzymać 

pracownicy zatrudnieni przy określonych czynnościach. 
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The majority of countries of the Carpathian Basin have no radon map. The goal of the 

paper is a proposal for a common sampling and measurement method to estimate the radon 

potential of this area. 

The research was effectuated in 2003 summer and autumn period. The measurement 

points were chosen taking account the soil characteristics. Different soil types were investi-

gated. The soil radon gas concentration was measured using track-etched detectors and the 
radon exhalation from soil was determined with accumulative method by ionization chamber. 

In the same place we determined the radon exhalation from different depth respectively 

20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm. We also determined the radon soil gas concentration in these 

depths. 

In the case of the accumulation method for the best fitting we need a measurement as long 

as possible. If the measurement time is too long the main problems are the back diffusion and 

the meteorological factors. 

It is reasonable to use the longest measuring cycle because in this case the uncertainties of 

radon activity concentration measurements are the smallest. 

The radon activity concentration values did not fit perfectly with the theoretical curve in 

case of soil concentration gradient method. Probably the reasons are the inhomogeneous and 


