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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. 
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So far, the input has been carbon or stainless steels with contamination of 226Ra as main 

nuclide in case of NORM contamination or elementary mercury from oil and gas producing 

facilities or from chlorine electrolysis. 

In a recent project, more than 130 t of tungsten and molybdenum contaminated with ra-

dioactive 232Th from the production of welding electrodes, have been successfully 

decontaminated and have been converted into a Fe-W-Mo-alloy, which could be sold as a high 

value product. By this way, up to 25 wt-% of tungsten/molybdenum could be dissolved in an 

iron melt and the thorium-oxide could be transferred to the slag. 

The slag can be released for recycling, if the 1 mSv/a-criterium for workers and popula-
tion according to the current German radiation protection ordinance is fullfilled. 

In an expert opinion it was ascertained, that according to the typical distribution of 

throughput in the GERTA plant, specific activities up to 65 Bq/g 232Th and 87 Bq/g 226Ra can 

be accepted in the slag. 

This paper describes the “tungsten project” in terms of metallurgy, radiation protection 
and legislation. 

« « « 

W Krefeld, Niemcy, firma Siempelkamp posiada zakład przetopu, przeznaczony do utyli-

zacji złomu skażonego naturalną promieniotwórczością, rtęcią i innymi toksycznymi 

substancjami chemicznymi. Tak zwany zakład GERTA jest uprawniony do wykonywania 

takiej działalności na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z federalnymi przepisami 

ochrony środowiska. 

Zakład ten wyposażony jest w piec indukcyjny (50 Hz) który umożliwia przetopienie 

około 2000 ton złomu na rok. Podstawowe zadanie tego zakładu to oczyszczanie materiału 

wsadowego w takim stopniu, aby był dopuszczony bez ograniczeń do normalnego cyklu 
produkcji stali. 

Dotychczas materiał wejściowy stanowiła stal węglowa lub nierdzewna skażona radem, 

lub innymi naturalnymi izotopami promieniotwórczymi lub rtęcią pochodząca z przemysłu 

naftowego, gazowego lub produkującego chlor. 

Ostatnio, ponad 130 ton wolframu i molibdenu skażonego radioaktywnym torem 232Th 

pochodzących z produkcji elektrod spawalniczych było z powodzeniem przetworzone w wolny 

od skażeń stop Fe-W-Mo, nawiasem mówiąc, produkty osiągające wysokie ceny na rynku.  

W ten sposób, do 25% wolframu/molibdenu mogło być rozcieńczone w roztopionym żelazie,  

a tor, w postaci tlenku toru, został skumulowany w żużlu. 

Zgodnie z niemieckimi przepisami żużel może być dopuszczony do swobodnej utylizacji, 

jeżeli osoby zatrudnione w tego typu procesie technologicznym oraz osoby postronne nie są 

narażone na pochłonięcie dawki wyższej niż 1 mSv/rok. W opinii ekspertów, na podstawie 
właściwości strumienia materiałów przechodzących przez zakład GERTA, można przyjąć, że 

średnie zawartości 232Th i 226Ra powinny wynosić odpowiednio 65 i 878 Bq/kg. 

Niniejszy artykuł opisuje wspomniany powyżej „projekt – wolfram” z punktu widzenia 

metalurgii, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska. 


