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ich w pokojowej działalności człowieka. Międzynarodowe Podstawowe Standardy Bezpie-

czeństwa dla Promieniowania Jonizującego i Bezpieczeństwa Źródeł Promieniowania (BSS), 
opublikowane przez MAEA w 1966 roku i sponsorowane przez liczne inne duże organizacje 
międzynarodowe, zawierają podstawowe wymagania dla wszelkiej działalności wykonywanej 
w warunkach zagrożenia radiacyjnego, włączając zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
pochodzenia naturalnego. W opracowaniu pomocniczych standardów i praktycznych zaleceń 
co do stosowania BSS, MAEA zwraca coraz większą uwagę na zwiększone zagrożenie przy 
pracy z surowcami zawierającymi radionuklidy pochodzenia naturalnego. W niniejszym 
artykule opisano kierunki, w jakich program ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
wyrażanym w latach ubiegłych przez uczestników różnych międzynarodowych konferencji  

i spotkań organizowanych przez MAEA. Zidentyfikowano potrzebę zebrania większej liczby 
danych o poziomach aktywności, ekspozycji i dawek, jak również czynników wpływających 
na te parametry i ustalających relacje między nimi w poszczególnych procesach przemysło-

wych, w których występuje NORM. Opisano liczne inicjatywy gromadzenia danych, włączając 
gromadzenie, interpretację i analizę istniejących, wiarygodnych danych dla poszczególnych 
procesów przemysłowych, i sformułowanie na 2004 rok Skoordynowanego Programu 
Badawczego dla pozyskania nowych danych. Zidentyfikowano również potrzebę opracowania 
praktycznych wytycznych w celu ustanowienia narodowych systemów kontroli zagrożenia 
naturalnymi radionuklidami, biorąc pod uwagę szeroki zakres scenariuszy zagrożenia  
i potrzebę pragmatyzmu – co w ochronie radiologicznej oznacza konieczność optymalizacji, 
aby stopień zainteresowania prawodawcy konkretną sytuacją był skompensowany realistycz-
nymi efektami tego zainteresowania. Artykuł opisuje postęp, jaki został dokonany na tym 
obszarze w formie wniosków wysnutych z istniejących danych, programu rozwoju dalszych 
wytycznych w obszarach, co do których istnieją wątpliwości i rozpowszechnianiu tych zaleceń 
w formie szkoleń i innych działań. 
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A specific study concerning refractory industries has been performed by a group of Italian 

Regional Environmental Protection Agencies together with the National Environmental 

Protection Agency. The aim of this study was to evaluate the environmental impact for some 
activities dealing with NORM. 
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In this frame, all steps of the standard working cycle are described: the beginning from the 

raw materials (zircon sands or semi-finished zircon silicates based components) and the end up 

to the finished products and the production of residues, dust and treatment water. A radiologi-

cal survey has been carried out in two Northern Italy companies. 

Activity concentrations measurements by gamma spectrometry (more relevant gamma 

nuclides of natural chains) and radiochemical analysis (210Pb, 210Po) on raw materials, finished 

products, residues and treatment water were made. 

Information and technical data related to the present working cycle have been collected by 

means of specific questionnaires, sent to most of the involved factories selected from the sector 
association’s data base. 

An estimate of the environmental pressure from the two companies and the whole sector 

itself is assessed by the combination of the radiological results of two companies survey with 

information from the questionnaires. 

« « « 

Grupa włoskich regionalnych agencji ochrony środowiska w porozumieniu z Narodową 
Agencją Ochrony Środowiska przeprowadziła badania problemów związanych z występowa-

niem NORM w przemyśle materiałów ogniotrwałych. W ramach tych badań przeprowadzono 
analizę poszczególnych etapów procesu technologicznego, począwszy od surowców (piaski 
cyrkonowe, półfabrykaty silikatów cyrkonowych), a skończywszy na wyrobach końcowych, 
odpadach produkcyjnych, pyłach i wodzie technologicznej. 

Badania radiometryczne zostały przeprowadzone w dwóch fabrykach na północy Włoch. 
Pomiary surowców, wyrobów, odpadów i wody technologicznej wykonano metodami analizy 

radiochemicznej (210Pb, 210Po) i spektrometrii promieniowania gamma. 

Informacje dotyczące szczegółów technicznych stosowanych obecnie w przemyśle mate-
riałów ogniotrwałych procesów zgromadzono za pomocą specjalnie opracowanej ankiety 

rozesłanej do firm wybranych z branżowej bazy danych. 
Ocena wpływu na środowisko została przeprowadzona na podstawie szczegółowych 

badań przeprowadzonych w dwóch zakładach oraz informacji ilościowych i jakościowych 
pochodzących z całego sektora zajmującego się produkcją materiałów ogniotrwałych. 
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Known procedures of radiometric measurements of ground differ significantly in grain 

size of the sample. The range is 0.043–0.25 mm. To answer the question about the proper grain 

size of the sample to be measured one must address to the three types of radioactivity in 

grounds. 

Natural radioactivity is distributed homogeneously through the bulk of sample. It is either 

nuclides in crystal structure of minerals (K in KAlSi3O8) or isomorphic replacement in crystal 


