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16.  

Assessment of NORM in Saudi Aramco Facilities 

Występowanie materiałów NORM w instalacjach naftowych 

Saudi Aramco 

Khalid Mously, Osama Fageeha, Michael Cowie 

Environmental Protection Department, Saudi Aramco 

Dhahran 31311, SAUDI ARABIA, mouslyka@aramco.com 

It has been established that Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) accumu-

lates at various locations along the oil/gas production process. Components such as wellheads, 

separation vessels, pumps, and other processing equipment can become NORM contaminated. 

This can create a potential radiation hazard to workers and the environment. 

Saudi Aramco Environmental Protection Department initiated a program to identify the 

extent, form and level of NORM contamination associated with their operations. This paper 
provides an overview of Saudi Aramco’s NORM assessment program and highlights lessons 

learned and knowledge gained. 

« « « 

Stwierdzono, że naturalne substancje promieniotwórcze (NORM) kumulują się na róż-
nych etapach procesu wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego. Takie elementy 

instalacji, jak głowice odwiertów, separatory, pompy, czy inne urządzenia wydobywcze mogą 
zostać skażone materiałami, zawierającymi NORM. Może to powodować narażenia radiacyjne 
pracowników i zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Departament Ochrony Środowiska firmy Saudi Aramco zainicjował program badania 
występowania, formy oraz poziomu skażeń naturalnymi izotopami promieniotwórczymi 
powiązanymi z jej procesami wydobywczymi. Praca zawiera przegląd wyników programu 
badawczego Saudi Aramco w odniesieniu do materiałów typu NORM i naświetla zdobyte przy 
tym doświadczenia oraz zgromadzoną wiedzę. 
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At gamma-spectrometric measurements on environmental samples the 238U activity is 

determined from the gamma-lines of its first daughters 234Th and 234Pa. The 24.1 d half-life  

of 234Th might be in principle sufficient to disturb the 238U–234Th equilibrium in environmental 

samples. In few recent articles the possibility of quick 238U determination by means of gamma-

spectroscopy was challenged on this base. In the paper we present the results of gamma-
spectroscopic measurements on soil samples performed immediately after sampling and about 
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1 year after the sampling. The 238U–234Th equilibrium in fresh samples is discussed and the 

limits of the accuracy of quick 238U determination are presented. 

« « « 

W pomiarach gamma-spektrometrycznych próbek środowiskowych stężenie 238U jest 

określane na podstawie linii gamma jego izotopów pochodnych 234Th i 234Pa. Okres połowicz-

nego zaniku 234Th wynosi 24,1 dnia i w zasadzie jest wystarczający, aby w tego typu próbkach 
doszło do zaburzenia równowagi promieniotwórczej pomiędzy 238U i 234Th. W ostatnim 

okresie w kilku artykułach opisano przypadki, gdy w szybkim oznaczaniu 238U za pomocą 
spektrometrii promieniowania gamma przeszkodą był ten właśnie efekt. W naszym artykule 

przedstawiamy porównanie wyników pomiarów próbek gleby, wykonanych natychmiast po ich 
pobraniu i po upływie około 1 roku. Przedstawiono także dyskusję na temat stopnia równowagi 
238U–234Th w świeżo pobranych próbkach, jak również oszacowania dokładności wyników 
szybkich pomiarów 238U. 
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Foods bought at Novi Sad markets were investigated by gamma-spectrometric measure-

ments. Milk and dairy products, cereals and cereals products, fruit, vegetable, meat and meat 

products, tea, herb, salt, mineral water, cacao etc. were collected. The activity concentration of 

20 radionuclides in each sample was measured for 50 000 s. The average radiation ingestion 

dose is estimated only for radionuclide 40K for all foodstuff groups and the results are 

compared with the results of earlier measurements. 

Key words: food, radioactivity, radionuclide, gamma-spectrometry, 40K, ingestion dose. 

« « « 

Zawartość radionuklidów w produktach żywnościowych zakupionych na targach w No-

wym Sadzie mierzono za pomocą metody spektroskopii gamma. Badano próbki mleka  
i produktów mlecznych, kasz, wody mineralnej, owoców, warzyw, mięsa i jego przetworów, 
herbaty, ziół, kakao itp. Oznaczano aktywność właściwą 20 radionuklidów w każdej próbce, 
stosując czas pomiaru 50 000 s. Średnia dawka otrzymana na skutek wniknięcia drogą 
pokarmową została oszacowana tylko dla izotopu potasu 40K we wszystkich badanych 
próbkach. Wyniki porównano z istniejącymi danymi z pomiarów wykonanych w latach 
poprzednich. 


