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Trzecie spotkanie koordynatorów programów dotyczących rozwoju przepisów bezpie-

czeństwa radiacyjnego podczas transportu niskoaktywnych materiałów oraz obiektów 

skażonych powierzchniowo (LSA/SCO) odbyło się w Republice Południowej Afryki, 

Kapsztadzie w lutym 2001 roku, pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 

Wzięli w nim udział koordynatorzy naukowi (Chief Scientific Investigators – CSI) z Brazylii, 

Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki. Ponadto  

w konferencji wzięli udział obserwatorzy z Republiki Południowej Afryki i Japonii. 

Przedstawiciele firmy „A Phosphate Rock and Fertiliser Producer” (RPA) uczestniczyli  

w spotkaniu w charakterze obserwatorów. Wyrazili zgodę na powtórne wykonanie badań 
piasków cyrkonowych w apatytach i w kwasie fosforowym w celu dostarczenia danych dla 

tworzenia modeli teoretycznych procesu, mimo że materiał w zasadzie nie podlega przepisom 

prawnym „ST1: Bezpieczny transport materiałów radioaktywnych”. 

W artykule przedstawiono niektóre szczegóły uzgodnień dotyczących: 

a) narażenia zawodowego przy załadunku apatytów do wagonów, podczas transportu 

kolejowego i wyładunku w porcie; 

b) narażenia ludności podczas transportu oraz czasowego przechowywania w silosach; 

c) niektórych wypadków i zdarzeń, np. rozsypania materiału podczas transportu. 

Ocena ryzyka radiacyjnego została oparta na wynikach pomiarów wszędzie tam gdzie 

było to możliwe. Modele i wyliczenia teoretyczne stosowano jedynie w przypadkach, gdy nie 

dysponowano żadnymi wynikami badań. 

9.  

NORM in building materials 

NORM w materiałach budowlanych 
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Specific activity (Cef) of building materials depends on amount of radionuclides in their 

composition. According to standards of radiation safety Cef should not exceed a dose  

Bq/kg (Cef = CRa + 1,31CTh + 0,085CK). Gamma-spectrometric investigations in Azerbaijan 

demonstrated that Cef for building materials manufactured from natural raw materials varied 
from 30 to 190 Bq/kg. Average Cef for Azerbaijan is 69 Bq/kg. 

Products made from artificial materials should not contain radionuclides. Investigations 

demonstrated that sometimes Cef 10 times exceeds standards and is 3800 Bq/kg at account of 

increased amount of radium. This strengthens hazard of their utilization. Cases are known 

when sources of ionizing radiation have been lost while manufacturing building blocks of 

cement and concrete. Being installed in dwellings they create hazardous situation. Utilization 

of high-radioactive industrial wastes to manufacture bricks or cement to lay floors was found 

out. 

These data demonstrate urgency of constant control for quality of the products used in 

construction of buildings and dwellings. 

The most effective and economic way of quality control of the building materials is gam-

ma-spectrometric analysis. This method is scientifically grounded and passed though great 
practical expertise. 
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Aktywność właściwa (Cef = CRa + 1,31CTh + 0,085CK) materiałów budowlanych zależy od 
ich składu. Zgodnie z normami bezpieczeństwa radiacyjnego wartość Cef dla materiałów 
budowlanych nie powinna przekraczać wartości 380 Bq/kg. Badania materiałów budowlanych 
produkowanych w Azerbejdżanie z surowców naturalnych, przeprowadzone za pomocą 
spektrometrii promieniowania gamma wykazały, że obliczone dla nich wartości współczynnika 
Cef mieszczą się w granicach od 30 do 190 Bq/kg. Wartość średnia wynosi 69 Bq/kg. 

W zasadzie materiały produkowane ze sztucznych materiałów nie powinny zawierać 
izotopów promieniotwórczych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że czasami 
współczynnik Cef może być dla nich nawet 10 razy większy od dopuszczalnego limitu i osiągać 
wartości przekraczające 3800 Bq/kg na skutek podwyższonych zawartości radu. Fakt ten 
zwiększa ryzyko związane z wykorzystaniem tych materiałów. Znane są przypadki, kiedy 
źródła promieniowania jonizującego zostały zagubione podczas procesu produkcji prefabry-
kowanych elementów betonowych. Zastosowanie później takich elementów w budynkach 
mieszkalnych prowadzi do wzrostu zagrożenia radiacyjnego. Stwierdzono również przypadki 
stosowania wysoko aktywnych odpadów przemysłowych jako dodatków do cementu 
wykorzystywanego następnie do produkcji pustaków lub wylewek betonowych. 

Przedstawione dane uzasadniają konieczność wprowadzenia stałej kontroli jakości mate-

riałów stosowanych w budownictwie. Jako najbardziej skuteczną i wydajną metodę do 
realizacji tego celu proponuje się spektrometrię promieniowania gamma. 

10.  

NORM in coal 

Naturalne izotopy promieniotwórcze w węglu 
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While combusting coal outburst occurs into the atmosphere: a great amount of aerosol 

particles containing natural radionuclides (uranium, radium, thorium and products of their 

decay). Concentration of radionuclides in different coals varies in Bq/kg from 3 to  

520 Bq/kg for 238U and from 3 to 320 Bq/kg for 232Th. Degree of radionuclide contamination of 

the environment depends on the original matter. For this reason it is necessary to study 

radioactivity of coals and to select that which contains the lowest amount of harmful matters. 

Concentration of radionuclides in cinder grows 3–4 times as compared with the original matter 
as while combusting coal the organic component burns out and concentration of radionuclides 

in cinder and slog becomes higher. 

Thus, during a slight growth of amount of uranium in coal – 90,7 Bq/kg and in ash it 

might be 270,3 Bq/kg. Normally amount of uranium in ash varies 500–600 Bq/kg but 

sometimes it is 1742 Bq/kg and even 3055 Bq/kg. This results in a heavy contamination of the 

environment and causes problems with the removal of such ash. 

Knowing amount of radionuclides in coal and in ash, one can calculate safety level of the 

environmental contamination and to increase efficiency of purifying to substitute radioactive 

coal by coal with lower amount of uranium. 


