
Mining and Environment 

 68 

42.  

Industries giving rise to NORM discharges in the EU – a review 

Przegląd gałęzi europejskiego przemysłu powodującego wzrost zagrożenia 

od naturalnej promieniotwórczości 

T.P. Ryan1), A. Janssens1), E. Henrich1), J.L. Daroussin1), Z.K. Hillis2), E.I.M. Meijne3) 

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

Bâtiment Wagner, L-2920 LUXEMBOURG 
2) NNC Limited, The Renaissance Centre, 601 Faraday Street, Birchwood Park, Warrington, 

Cheshire, WA3 6GN, ENGLAND 
3) NRG, PO Box 25, NL-1755 ZG Petten, THE NETHERLANDS 

The focus of this paper is the identification of industries giving rise to discharges or resi-

dues of naturally occurring radioactive material (NORM) that are potentially significant in 

terms of public exposure and therefore may require regulatory control as set out in Title VII of 
EU Council Directive 96/29/Euratom (Basic Safety Standards Directive). The industries have 

been identified and assessed as part of a study commissioned by the European Commission 

with a view to assisting Member States in implementing the aforementioned Directive in this 

area. Information was gathered largely on the basis of data supplied by regulatory authorities in 

Member States by means of a questionnaire as well as through published reports and direct 

contacts with organisations such as trade associations. It is evident that available information 

on wastes and discharges both in terms of volume and content are limited. Furthermore, there 

are few reliable monitoring data for radioactive substances probably as a consequence of the 

absence of previous regulatory control. 

The industries studied in this paper include: fossil fuel power stations; oil and gas extrac-

tion; metal processing; phosphate processing and production; titanium oxide pigment 
production; rare earth processes and cement production. A brief description of the processes 

involved in each is presented including an analysis of the waste production pathways, activity 

concentrations, typical emissions and annual throughput, where available. It is noted that 

characteristics of discharges and residues, even from the same type of industry and production 

process, have been found to differ widely because of the variation in raw material used and 

processing methods. This is particularly pertinent in respect of differences in treatment of 

liquid wastes and off-gases prior to discharge. 

It is possible that for some of the NORM industries studied, controls already in place to 

prevent non-radioactive pollution may have the additional benefit of controlling the radioactive 

discharges. However it must also be highlighted that restricting discharges may increase  

the amount of radioactivity retained in residues such as sludge and dust. 

« « « 

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja gałęzi przemysłu, w których powstają odpady 
zawierające naturalnie występujące izotopy promieniotwórcze w ilościach, które mogą 
powodować istotną, z punktu widzenia ochrony radiologicznej, ekspozycję na promieniowanie 

przebywających w ich sąsiedztwie ludzi, i w związku z czym mogą podlegać obowiązkowej 
kontroli na podstawie wymagań Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/29 EURATOM. 
Identyfikacja ta została przeprowadzona na polecenie KE łącznie z oceną stopnia zaangażowa-

nia poszczególny członków UE we wdrażanie wymagań ww. dyrektywy.  
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Informacje zostały zgromadzone w większości za pomocą specjalnej ankiety przesłanej do 

odpowiednich urzędów w poszczególnych krajach członkowskich. Wyniki uzupełniono 

przeglądem dostępnej literatury, jak również informacjami z bezpośrednich kontaktów  

z organizacjami związanymi z występowaniem NORM. 

Z pozyskanych informacji jasno wynika, że dane dotyczące ilości i rodzaju odpadów są 

mocno ograniczone. Ponadto wiarygodne informacje dotyczące monitoringu odpadów 

zawierających NORM są nieliczne i niekompletne. Sytuacja ta wynika prawdopodobnie  

z braku w przeszłości odpowiednich wymogów prawnych. 

W artykule omówiono: energetykę konwencjonalną, górnictwo nafty i gazu, metalurgię, 
przeróbkę fosforytów, produkcję bieli tytanowej, produkcję lantanowców i cementu.  

Dla każdej gałęzi przemysłu, w miarę możliwości, przedstawiono schemat procesu technolo-

gicznego ze szczególnym uwzględnieniem powstających odpadów, obserwowanych aktyw-

ności, emisji oraz rocznego obrotu surowców i wyrobów. Stwierdzono znaczne różnice we 

właściwościach poszczególnych odpadów, nawet w tych samych gałęziach przemysłu, 

wynikające z różnic w technologiach produkcji i stosowanych surowcach. Szczególnie dotyczy 

to odpadów ciekłych i gazowych, gdzie postępowanie z nimi przed odprowadzeniem do 

środowiska ma istotny wpływ na ich właściwości. 

Niektóre zakłady przemysłowe, które wdrożyły już metody ograniczania innych, niepro-

mieniotwórczych skażeń, nie będą miały problemów z ograniczaniem również odpadów 

promieniotwórczych. Należy jednak podkreślić, że ograniczając emisję substancji odpadowych 

można doprowadzić do wzrostu ilości pozostających w nich naturalnych izotopów promienio-
twórczych (np. pyły, żużel). 
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The European Commission (EC) is mindful of the potential difficulties for national regu-

lators in implementing a process of regulatory control as set out in Title VII of EU Council 

Directive 96/29/Euratom (Basic Safety Standards Directive) for NORM industries discharging 

into the environment. As a consequence, the EC commissioned a study to identify possible 

procedures for the rapid identification of such industries or work activities where members of 

the public are potentially exposed, with a view to producing guidelines. The results of the study 

are presented in this paper. 

It is well understood that there is no simple relationship between discharge rate from  

a NORM industry and dose to members of the public. However, with respect to regulatory 


