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40.  

Assessment of the radon contribution from mining sites to 

the geogenic environment 

Ocena wpływu eksploatacji górniczej na występowanie radonu  

w środowisku naturalnym 

R. Rolle 

Goettingen, GERMANY 

An issue of NORMs in mining areas is the mean ‘Rn-exposure’ assignable to surface 
mining residues. Outdoor Rn-decay product concentrations (at breathing height), compared 

with elevated indoor levels, are relatively low and they fluctuate widely with time and location. 

Differentiating a mining contribution of ‘Rn-exposure’ from a geogenic exposure is  
a challenging metrological task, particulary in the later stages of remediation. The interacting 

vertical and horizontal atmospheric air exchange and the Rn exhalation, largely varying with 

moisture content of the ground, cause widely varying Rn concentration patterns that are 

influenced by the weather on short and long timescales. The combined effect of varying source 

and of varying air exchange can be split into its components by time-resolved concentration 

measurement of the decay chain members of Rn, since at a given time the local ratios of 

concentration of the chain members are a function of the air exchange only. From the actual 

concentrations and the air exchange the source term can be calculated. The concentrations of 

the short-lived decay products of Rn can be measured continuously far more accurately per unit 
time than the Rn gas concentration. The Rn decay product ratios, and thus air exchange rates, 

can be assessed continuously with a time resolution of the order of 30 minutes or less. Since 

the main exposure contribution derives from a few high, short-lived exposures, accurate time-

resolved measurement of Rn decay product concentrations offers the optimal metrology for 

differentiating Rn-exposure contributions. True instrument calibration and minimal entrance 

losses in the decay product measurement are a requisite for attaining acceptable accuracy with 

an otherwise only roughly defined environmental source/sink compartment model. 

« « « 

Jednym z przejawów występowania źródeł NORM na terenach górniczych jest średnia 
„ekspozycja radonu” związana z pozostałościami po eksploatacji górniczej występującymi na 
powierzchni. Stężenie produktów rozpadu radonu zmierzone na otwartym terenie na wysokości 
ust i nosa jest niskie w porównaniu z wartościami spotykanymi wewnątrz budynków i jest 
silnie fluktuującą funkcją czasu i położenia. Odseparowanie „ekspozycji radonu” będącej 
skutkiem prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej od naturalnego tła jest trudnym 
przedsięwzięciem stanowiącym poważne wyzwanie z zakresu meteorologii, zwłaszcza  
w późniejszych stadiach prowadzonych prac rekultywacyjnych. Oddziaływanie pionowych  
i poziomych ruchów mas powietrza oraz procesów ekshalacji radonu, która zmienia się bardzo 
w zależności od wilgotności gruntu, powodują spore wahania stężenia radonu. Stężenia te są 
uzależnione od warunków pogodowych w krótko- i długoterminowej skali czasu. 

Połączony efekt zmieniającego się źródła oraz zmiennego procesu mieszania się mas 
powietrza, można rozdzielić na poszczególne komponenty dzięki pomiarowi stężeń produktów 
rozpadu radonu wykonywanych w różnych sekwencjach czasowych, ponieważ dla określonego 
momentu czasu, ich lokalne stężenie jest wyłącznie funkcją mieszania się mas powietrza. 
Uwzględniając następnie chwilowe stężenie i proces mieszania powietrza oblicza się parametry 
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charakteryzujące samo źródło. Pomiar stężenia krótkożyciowych produktów rozpadu radonu 

dokonywany w sposób ciągły cechuje daleko większa dokładność w prze-liczeniu na jakiś 

określony odcinek czasu niż pomiar stężenia samego radonu. Względne wartości stężeń 

produktów rozpadu radonu, a tym samym i szybkość mieszania się mas powietrza, można 

oceniać w sposób ciągły w odstępach co 30 minut lub mniej. Ponieważ na podstawową 

ekspozycję składa się w przeważającej mierze kilka wysokich ekspozycji od krótkożyciowych 

produktów rozpadu radonu, dokładne pomiary ich stężenia wykonane w odpowiednich 

odstępach czasu pozwalają na efektywną identyfikację źródła i rozróżnienie jego wkładu do 

całkowitej ekspozycji na radon. Właściwa kalibracja przyrządu i minimalne straty na wlocie 
układu pomiarowego są warunkiem osiągnięcia właściwej dokładności pozwalającej na 

zastosowanie z powodzeniem bądź co bądź tylko zgrubnie określonego modelu komorowego 

źródła. 

41.  

New regulatory developments and guidance in the EU with regard 

to NORM 

Nowe rozwiązania prawne i wytyczne UE w odniesieniu do NORM 

T.P. Ryan, A. Janssens, E. Henrich, J.L. Daroussin 

European Commission, DG TREN, H4, Radiation Protection, Rue Alcide de Gasperi, 

Bâtiment Wagner, L-2920 LUXEMBOURG 

A framework for a regulatory system for the control of exposure of workers and members 

of the public to natural radiation sources was introduced in Council Directive 

96/29/EURATOM 13 May 1996. The directive deals with basic safety standards for  

the protection of the health of workers and the general public against the dangers posed by 

ionising radiation. In particular Title VII of the directive deals with significant increases  
in exposure due to natural radiation sources. This applies to “work activities” or industries 

within which the presence of natural radiation sources leads to a significant increase in  

the exposure of workers or members of the public and which cannot be disregarded from  

the radiation protection point of view. In accordance with Articles 40 and 41 of the directive, 

each Member State is directed to ensure the identification of such work activities and to 

setting-up the appropriate means for monitoring exposure and applying radiation protection 

measures as set out in the directive. 

To assist Member States with the implementation of the directive in general and Title VII 

in particular, the Commission has published a number of guidance documents. However, no 

guidance has yet been developed in relation to discharges from NORM industries. In order to 

begin to address this, a study was carried out, the results of which have now been delivered. 

The aims of this study were: to review the regulatory framework within Member States 
regarding the implementation of Title VII of the directive with respect to effluent discharges;  

to provide guidance for a realistic dose assessment methodology for NORM discharges and  

to establish criteria allowing the rapid identification of effluent discharges potentially requiring 

regulatory control. The results of this study will be considered by the Group of Experts 

established under Article 31 of the Euratom Treaty with a view to advising the Commission on 

appropriate guidelines. 


