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Jedno z zadań projektu TENORMHARM dotyczy oceny dawek otrzymywanych przez 

osoby zatrudnione w różnych gałęziach przemysłu, w których występują materiały TENORM 
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (uczestników projektu). 

Ocena bazuje na informacjach zgromadzonych w trakcie realizacji początkowych zadań 
tegoż projektu oraz, jeżeli takowe istnieją, na narodowych regulacjach prawnych. Wyniki 
oceny zostały porównane z wymaganiami określonymi w normach europejskich. 

Najistotniejsze z punktu widzenia występowania TENORM, dziedziny przemysłu zostały 
poddane ocenie zagrożenia radiacyjnego. Każdy z uczestników projektu przeprowadził ocenę 
zagrożenia radiacyjnego w jednej dziedzinie przemysłu, w której oczekiwane zagrożenie 
mogło przekraczać 1 mSv. Do obliczeń przyjęte zostały specyficzne scenariusze powstawania 
zagrożenia radiacyjnego, uwzględniające specyfikę miejsca pracy, środki ochrony osobistej  
i stanowiskowej. 

Rezultaty przeprowadzonej oceny zagrożenia zostały porównane z analogicznymi opisa-

nymi w Radiation Protection 107. Porównanie to wykazało, że stosowanie zaleceń RP 107 jest 

ograniczone z powodu niedostatecznego uwzględnienia realnych warunków pracy w przy-

jętych scenariuszach powstawania zagrożenia, na podstawie których zostały opracowane. 
Ponadto pewne sytuacje, w których powstaje zagrożenie radiacyjne nie zostały uwzględnione 

w RP 107. 

W artykule zostały zaprezentowane wyniki tych porównań oraz propozycje przeprowa-

dzania oceny zagrożenia radiacyjnego bazującego na realnych warunkach pracy. 
Uwaga: 
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The individual control at the internal and external irradiation is necessary for the entire 

personal who work in the nuclear ranges and in all the domains where are used radiation 

sources. 

In our country, the accredited work for the radiological survey at the external irradiation is 

for the dosimetric film. In the countries with evolved nuclear activities, the survey of personal 
is made with dosimetric film and thermoluminiscent dosimeters for evaluation as precise as 

possible of the equivalent dose and her evidence. 

The thermoluminiscent multifunctional dosimeter with thermoluminiscent detectors type 

TL-100, obtained in our department, respectively LiF: Mg, Ti is one of the passive system of 

detection which can be used for comparing the dosimetric film. 
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In this paper are presented experimental data compared between the two system of detec-

tion. The data are: the dosimetric answer for different values of dose and errors of 

determinations are in acceptable limits. 

« « « 

Kontrola indywidualna napromienienia zewnętrznego i wewnętrznego jest konieczna  
w przypadku osób, które zatrudnione są w pobliżu źródeł promieniowania. 

W Rumunii do kontroli napromienienia zewnętrznego przy badaniach radiacyjnych uży-

wane są błony dozymetryczne. W innych krajach, w których istnieje energetyka jądrowa, 
nadzór personelu prowadzi się nie tylko za pomocą błon dozymetrycznych, ale również  
z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych w celu jak najbardziej precyzyjnego 

określenia dawek równoważnych i możliwości ich ewidencjonowania. 
Opracowany przez nas wielofunkcyjny dawkomierz termoluminescencyjny z detektorami 

termoluminescencyjnymi typu TL-100 (LiF: Mg, Ti) jest jednym z systemów dozymetrii 
pasywnej, który może być wykorzystany zamiast błon dozymetrycznych. 

W artykule przedstawione zostaną wyniki porównań między wspomnianymi wyżej dwo-

ma systemami pomiarowymi. Przeprowadzono między innymi badania odpowiedzi obu typów 
detektorów dla różnych wielkości dawek, jak też sprawdzenie, czy niepewności oznaczeń 
dawek zawierają się w akceptowanych granicach. 
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The Swedish Government Committee on Management of Non-Nuclear Radioactive Waste 

(IKA) has the commitment to propose regulations regarding NORM to be included  

in the Swedish Radiation Protection Law and the Radiation Protection Ordinance.  

The production, handling and waste storage of such products has earlier not been subject to 

legal regulations, but is now to be included in the Radiation Protection Law and Ordinance. 

Waste that will be subject to the new regulations are for example, ashes containing 

NORM and ashes of biofuel containing 137Cs from the Chernobyl accident, uranium-rich skarn 

from mining of iron ores (even if the mine was abandoned many years ago), gypsum waste 

from phosphate production, alum shale burnt to extract oil (there exist more than 50 million m3 
of such material), filters and sludge from water treatment equipment and pipes and pumps 

contaminated with radium due to precipitation from water. 

The Committee proposes that the producer that utilizes raw material containing naturally 

occurring radioactive substances shall have the full responsibility for future depositing of  


