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The French Ministry of Health is preparing a series of decrees for transposing into French 
regulation the Euratom 96/29 Directive title VII concerning in particular the work activities 

where natural radioactive substances are handled and used, but not for their radioactive, fertile 

or fissile properties. Coal power stations belong to a preliminary list of industrial sectors 

potentially concerned by this transposition and the decrees' calendar of preparation includes  

a consultation period allowing to collect information about the possible dosimetric impacts on 

various population groups of these industrial sectors. At the request of the two French 

operators of coal power stations, Electricité de France (EDF) and the National Company of 
Electricity and Thermics (SNET), CEPN has evaluated occupational radiological exposures 

resulting from the industrial activities which bring into play fly ashes produced by the French 

coal power stations. 

In a first step, the various stages of the French fly ashes cycle were studied, namely their 

production, handling and transport, storage, and recycling (mainly in building materials and 
road constructions). In a second step, reference groups of workers likely to receive significant 

doses were identified. Finally, a series of exposure scenarios, aiming to be both conservative 

and realistic, were described on the basis of realistic exposure data (when available) together 

with generic values and simplifying assumptions. In the absence of dosimetric measurements, 

individual exposures were evaluated using appropriate models for external irradiation, dust and 

radon inhalation, ingestion and transfer in the biosphere. 

Estimated annual individual doses range from fractions to hundreds of microsieverts per 

year and maximum doses are associated with situations where external contribution is largely 

dominating (tailings works, road construction). Sensitivity analyses were performed to evaluate 

the impact on dose estimates of possible variations of the calculation parameters. This study 

should provide both industrial and regulatory bodies with a methodological approach enabling 
to pinpoint situations in the French context that may be calling for a particular attention  

in terms of radiation protection. 

This paper summarises the methodology of the assessment as well as the characteristics 

and individual doses results associated with the most important scenarios. 

« « « 

Francuskie Ministerstwo Zdrowia przygotowuje serie rozporządzeń dostosowujących 
francuskie prawo do wymagań Dyrektywy 96/29/EURATOM RECYCLING w zakresie 
dotyczącym szczególnie działalności związanej z wykorzystaniem substancji promieniotwór-

czych, ale niezwiązanych bezpośrednio z energetyką jądrową, produkcją materiałów 
rozszczepialnych, czy bezpośrednim zastosowaniem źródeł promieniotwórczych w przemyśle 
lub medycynie. Elektrownie węglowe zostały wstępnie zaliczone do dziedzin przemysłu, 
których powyższe regulacje prawne mogą dotyczyć. 
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Kalendarz przygotowywania ww. rozporządzeń przewiduje pewien okres czasu konieczny 
na konsultacje i zgromadzenie koniecznych informacji na temat możliwego wpływu tego 

rodzaju przemysłu na stan zagrożenia radiacyjnego poszczególnych części populacji.  

W rezultacie dwie francuskie firmy posiadające elektrownie węglowe: Electricité de France 

(EDF) i National Company of Electricity and Thermics (SNET) przy współpracy z CEPN 

przeprowadziły ocenę zawodowego zagrożenia radiacyjnego w dziedzinach przemysłu 

związanego z wykorzystaniem popiołów lotnych. 

Pierwszy krok stanowiła analiza całego cyklu obiegu popiołów, począwszy od ich pro-

dukcji, transportu i magazynowania, a skończywszy na ich utylizacji, głównie przy produkcji 
materiałów budowlanych. Następnie zostały wytypowane referencyjne grupy pracowników, 

dla których prawdopodobieństwo otrzymania podwyższonych dawek było największe.  

Dla grup tych została przeprowadzona analiza rozmaitych scenariuszy powstawania zagroże-

nia, opierających się zarówno na schematycznych, typowych założeniach, jak i danych 

pochodzących z bezpośrednich obserwacji i pomiarów w konkretnych sytuacjach.  

W przypadku braku bezpośrednich danych pomiarowych, indywidualne narażenie było 

szacowane na podstawie odpowiednich modeli napromienienia zewnętrznego, wniknięć drogą 

pokarmową i oddechową i transferu do biosfery. 

Oszacowana roczna dawka indywidualna zawiera się w przedziale od ułamków do setek 

mikrosiwertów na rok. Maksymalne dawki związane są z sytuacjami, gdzie dominujące 

znaczenie ma napromieniowanie zewnętrzne (składowanie odpadów, roboty drogowe). 

Przeprowadzono dokładną analizę wpływu przyjętych do obliczeń parametrów na ostateczny 
wynik oceny otrzymywanych dawek. 

Praca zawiera wyniki oceny dawek promieniowania otrzymywanych w najbardziej praw-

dopodobnych sytuacjach związanych z wykorzystywaniem popiołów, jak i również 

podsumowanie stosowanych metod. 

Wyniki tej pracy powinny dostarczyć solidnych podstaw merytorycznych, co może być 

wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za tworzenie prawa, jak również zarządzające 

francuską energetyką węglową, do precyzyjnego wyselekcjonowania sytuacji, w których 

wymagana jest interwencja z punktu widzenia ochrony radiologicznej. 
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In Krefeld, Germany, Siempelkamp operates a melting plant to treat steel scrap contami-

nated with natural radioactivity, mercury and other chemical and toxical substances. The so-

called GERTA plant is licensed according to the German BImSchG (federal law on protection 

against environmental pollution). 

The facility is equipped with a net frequency induction furnace and has an annual capacity 

of 2000 t/a. The purpose is to produce a final metal product, which is completely free of all 
contamination and can be released to the steel cycle without any limitations. 


