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uzyskania zwolnienia z obowiązku kontroli radiologicznej wycofywanych z użytku elementów 
instalacji jądrowych. W rezultacie przeprowadzanych badań nie ma możliwości odróżnienia, 
które skażenia powstają bezpośrednio na skutek działania reaktora jądrowego, a które 
powodowane są przez izotopy promieniotwórcze występujące w sposób naturalny w śro-

dowisku. Problemy stwarzają głównie naturalne izotopy będące źródłem promieniowania  
o dużym współczynniku liniowego przekazywania energii. Dodatkowym źródłem kłopotów są 
zaś takie izotopy, jak cez, jod i technet, które znalazły się w środowisku w następstwie prób  
z bronią jądrową i awariami elektrowni jądrowych takimi, jak np. w Czernobylu w 1986 roku. 
W artykule przedyskutowano doświadczenia oraz skuteczne metody rozróżniania pochodzenia 
NORM i odpadów promieniotwórczych w czasie pomiarów polowych i analizy danych. 
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In the Netherlands problems arose with naturally occurring radioactive materials (NORM) 

and enhanced concentrations of NORM (TENORM; Technical Enhanced NORM) in the mid 

eighties of the last century and was due to discussions about reuse of fly ash in building and 
road construction materials. 

Gamma spectroscopic analyses of NORM and TENORM samples were at that time still in 

its infancy. Nowadays different gamma spectroscopic analyse techniques exists all with their 

specific accuracy. 

Nowadays state of the art techniques are able to assess the specific activity of uranium and 

thorium chains present in the variety of NORM and TENORM material with accuracies 

between 2 and 10%, even when daughters nuclides are not in equilibrium with their mothers. 

This means in practice that the error due to sampling of NORM material has become and 

will be more and more important by the radiological characterization of samples of NORM and 

TENORM materials. This importance will also increase by implementing the EC directive 

L 159, 1996 in national legalisations of the European Community member states. The specific 
activity of samples has then to be calculated according to the weighted sum method as 

described in EC directive L 159. 

An overview of the different (existing) gamma spectroscopic analyse techniques, from 

straight forward up to state of the art techniques, will be presented including their unique 

advantages and disadvantages. 

Further special attention will be given to representative sampling of NORM and 

TENORM materials in practice, in order to minimize sampling error and thus minimizing the 

overall error. Applicable standards and guidelines will be discussed and also how to comply 

with these standards and guidelines in practice. 
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Problemy z naturalną promieniotwórczością (NORM) oraz wzmożoną promieniotwórczo-

ścią naturalną będącą następstwem różnych procesów technologicznych (TENORM) zaczęły 

narastać w Holandii w połowie lat 80. ubiegłego stulecia w związku z dyskusjami nad 

wykorzystaniem popiołów lotnych w budownictwie oraz drogownictwie. 

Badania materiałów zawierających NORM I TENORM za pomocą spektrometrii gamma 

były w tym czasie dopiero w fazie rozwoju. Obecnie wykorzystuje się różnorodne techniki 

spektrometryczne, charakteryzujące się dużą precyzją. Stan techniki umożliwia obecnie 

określenie aktywności właściwej izotopów z szeregu uranowego czy torowego z dokładnością 

między 2–10%, nawet w przypadkach, gdy izotopy z danego szeregu nie są w równowadze 
promieniotwórczej w różnych materiałach typu NORM czy TENORM. 

W praktyce oznacza to, że coraz istotniejszym problemem teraz i w przyszłości staje się 

niepewność spowodowana sposobem poboru próbek zawierających naturalne izotopy 

promieniotwórcze. Znaczenie prawidłowego poboru próbek wzrasta po wprowadzeniu do 

krajowego systemu legislacyjnego Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej L 159 (1996). 

Aktywność właściwa badanych próbek musi być obecnie obliczana jako średnia ważona 

zgodnie z tą Dyrektywą. 

Przegląd różnych metod gamma-spektrometrycznych, od najprostszych do najbardziej 

zaawansowanych, jest przedstawiony w niniejszej pracy wraz z ich zaletami i ograniczeniami. 

Ponadto specjalną uwagę zwrócono na praktyczne problemy, jakie pojawiają się przy 

poborze próbek reprezentatywnych materiałów zawierających materiały NORM czy 

TENORM. Ma to na celu ograniczenie możliwości błędów podczas poboru, a tym samym 
minimalizację całkowitego błędu analiz spektrometrycznych. Przedstawiono również standardy 

postępowania i wytyczne wraz z dyskusją na temat ich wprowadzania w praktyce. 
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The determination of mass radon exhalation coefficient usually consists of measurements 

of radon contents in an emanation chamber containing a certain sample of investigated material 

as a function of radon growth time. The procedure seems to be simple, however results of 

radon exhalation coefficient measurement of the same investigated material from different 

laboratories usually differ. To answer the question, the authors attempted to investigate some 

factors such: sample mass, the ratio of a sample to emanation chamber volumes (volume ratio 
Vp/Vk), sample granulation and moisture. 

To investigate the above mentioned factors an emanation chamber of a volume of 10 dm3 

and a Lucas cell with radiometer pylon AB-5 were used. The measurement procedure of the 

radon exhalation coefficient is described as follows: an investigated sample of a known mass 

and volume was closed tightly in the emanation chamber, then the growing of radon content in 

the chamber was measured. The radon contents were measured every 24 hours or so. The 


