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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  
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the waste. The responsibility shall include a fee to a new Government fund to cover the total 

costs for management and future storage of the waste. This fee is to be paid by the producer of 

the waste material. 

In case the waste consists of material from old use of natural radioactive material with no 

present owner, e.g. uranium use for colouring ceramics, the fund may in some cases cover  

the cost. This might also be the case when the disposal costs are unreasonable high for a private 

person, e.g. for disposal of resins used for treatment of water, which is contaminated with so 

high concentrations of uranium or radium that it has to be handled as radioactive waste. 

Radioactive waste from old abandoned mines, e.g. uranium mineralised waste rock at old iron 
mines or alum shale excavations were no present owner has the responsibility for the waste are 

proposed to be regarded as contaminated sites and thus entitled to the same Government funds 

that are used for restoring land contaminated by chemical substances. 

« « « 

Szwedzki Komitet Rządowy do Spraw Postępowania z Niejądrowymi Odpadami Promie-

niotwórczymi (IKA) opracował propozycję przepisów materiałów NORM w celu ich 
włączenia do szwedzkiego Prawa o Ochronie Radiologicznej i Ustawy o Ochronie przed 
Promieniowaniem. Poprzednio ich produkcja oraz składowanie nie było przedmiotem 
uregulowań prawnych, ale obecnie zostały one włączone do obu wspomnianych aktów 
prawnych. 

Odpady, które podlegają obecnie jurysdykcji nowych uregulowań prawnych, to dla przy-

kładu popioły zawierające naturalne radionuklidy, czy popioły ze spalania biopaliw, 
zawierające pozostałości 137Cs z katastrofy w Czarnobylu, bogate w uran odpady skał 
skarnowych po wydobyciu rud żelaza (nawet w przypadkach, gdy kopalnie takie zostały 
zamknięte wiele lat temu), gipsy odpadowe z produkcji nawozów fosforowych, łupki ałunowe 
z produkcji ropy naftowej (których istnieje więcej niż 50 milionów m3), materiały filtracyjne  
i szlamy z zakładów uzdatniania wody oraz rury i pompy z osadami radowymi, wytrąconymi  
z wód. 

Komitet proponuje, aby wytwórcy, wykorzystujący surowce zawierające naturalne izoto-

py promieniotwórcze, ponosili pełną odpowiedzialność za składowanie w przyszłości odpadów 
z nich powstających. Zawierać się tu powinny także opłaty na nowy fundusz rządowy, 

przeznaczony na pokrycie przyszłych kosztów zarządzania i składowania odpadów. Opłaty te 

mają być wnoszone przez producentów odpadów NORM. 

Jeżeli odpady stanowią pozostałości wykorzystania naturalnych substancji promienio-

twórczych bez obecnego właściciela, na przykład stosowania uranu do barwienia ceramiki, 

fundusz może w niektórych przypadkach pokrywać koszty ich składowania, czy unieszkodli-

wiania. Dotyczy to także przypadków, gdy koszty składowania są rażąco duże dla osób 
prywatnych, jak to może mieć miejsce w przypadku żywic używanych do oczyszczania wód 

pitnych z uranu i radu, które następnie stają się odpadami promieniotwórczymi. Miejsca 

składowania odpadów ze starych kopalń, przede wszystkim skał płonnych o wysokiej 

zawartości uranu z kopalń rud żelaza, czy łupków ałunowych, a nieposiadające obecnie 

właścicieli, proponuje się traktować jako tereny skażone. Tym samym uprawnione jest 

wykorzystanie funduszu rządowego, przeznaczonego na rekultywację terenów zanieczyszczo-

nych chemicznie. 


