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48.  

Test thresholds for assessment of possible groundwater contamination at 

sites contaminated with radioactive materials 

Propozycje limitów dla określenia możliwości zanieczyszczeń wód 

gruntowych w rejonach skażonych substancjami promieniotwórczymi 
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At several sites in Land Brandenburg the ground is contaminated with natural radionuc-

lides, especially thorium from former industrial processes. Such type of contamination is 

regulated neither in the Federal Ordinance on Soil Protection and Contaminated Sites 

(BBodSchV) nor in the German Radiation Protection Ordinance (StrlSchV). However, the 

European Basic Safety Standards Directive specifies that areas of former practice or work that 

are a source of permanent risk to people have to be demarcated and controlled. If necessary, 

intervention measures need to be carried out and access must be restricted. Therefore treatment 

of such cases requires technical regulations and supporting instructions to facilitate correct 

decisions by the relevant authorities. Such regulations must be conform with the existing 

regulations, especially the BBodSchV and guidelines of urban land use planning. 
When assessing existing situations, the exposure path “groundwater” is of particular signi-

ficance for any decision-making. In a study suitable criteria and instructions were derived in 

order to identify for this special path those areas that can be considered as uncontaminated and 

therefore exempt from further radiological investigations and from any restrictions concerning 

land use planning. The methodical approach used corresponds to the leachate forecast 

according to BBodSchV as applied for natural radionuclides. 

Threshold values were derived from the relation between contamination of soil and result-

ing ingestion doses for children younger than 1 year. The lower threshold “UWB” corresponds 
to a dose level of 0.1 mSv/a, the upper one “OWB” corresponds to 0.5 mSv/a. The following 
test thresholds “UBW” were obtained for a contamination close to or in contact with 
groundwater: 

40 Bq/kg for the maximum activity of 232Th decay chain; 

40 Bq/kg for maximum activity of 238U chain. 

If the contamination is located significantly higher than the groundwater table (here: more 

than 1 m), then the values are: 

1000 Bq/kg for the maximum activity of 232Th decay chain, 

200 Bq/kg for maximum activity of 238U chain. 

« « « 

W Brandenburgii w wielu miejscach stwierdzono występowanie skażeń promieniotwór-

czych gruntów spowodowanych działalnością przemysłową w ubiegłych latach. Do tego typu 
skażeń nie odnoszą się ani przepisy zawarte w Federalnym Rozporządzeniu dotyczącym 
Ochrony Gleb i Terenów Skażonych (BBodSchV), ani regulacje prawne zawarte w Niemiec-

kim Rozporządzeniu dotyczącym Ochrony Radiologicznej (StrSchV). Jednak Europejska 
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Dyrektywa na temat Podstawowych Norm Bezpieczeństwa (European Basic Safety Standards 

Directive) określa, że obszary, które w przeszłości uległy skażeniom i stanowią zagrożenie dla 

ludności powinny być zidentyfikowane i kontrolowane. W szczególnych przypadkach należy 

zaś podejmować działania interwencyjne i ograniczyć dostęp do skażonych terenów. Z tego 

względu właściwy sposób postępowania w takich sytuacjach wymaga regulacji technicznych  

i wprowadzenia instrukcji ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji przez odpowiednie 

władze. Przepisy powinny być zgodne z istniejącymi regulacjami, a szczególnie z Rozporzą-

dzeniem o Ochronie Gleb i Terenów Skażonych (BbodSchV) oraz z instrukcjami dotyczącymi 

planów przestrzennego zagospodarowania terenów. 
Analiza istniejącej sytuacji wskazuje, że problem potencjalnych skażeń wód gruntowych 

ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z omawianą 

tematyką. W pracy przedstawiono odpowiednie kryteria i instrukcje umożliwiające kwalifiko-

wanie obszarów ze względu na stan skażeń radiologicznych i wskazywanie, jakie obszary 

mogą być traktowane jako nieskażone i w związku z tym wyłączone z kontroli skażeń 

promieniotwórczych i nie podlegające jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zastosowana metodyka w odniesieniu do naturalnych 

radionuklidów zgodna jest z metodą prognozowania wymywania zalecaną przez BbodSchV. 

Wartości progowe obliczono na podstawie relacji między zanieczyszczeniami gleby  

i wynikającą z nich dawką, którą mogłyby wchłonąć dzieci poniżej pierwszego roku życia 

droga pokarmową. Dolny próg (UWB) odpowiada dawce 0,1 mSv/a, a górny próg (OWB) 

dawce 0,5 mSv/a. Następujące wartości progowe (UBW) obliczono dla zanieczyszczeń 
zlokalizowanych blisko lub pozostających w kontakcie z wodami gruntowymi: 

40 Bq/kg – maksymalna aktywność 232Th, 

40 Bq/kg – maksymalna aktywność 238U. 

W przypadku, kiedy zanieczyszczenia zlokalizowane są znacznie powyżej poziomu wód 

gruntowych (powyżej 1 metra), wartości te będą równe: 

1000 Bq/kg – maksymalna aktywność 232Th, 

 200 Bq/kg – maksymalna aktywność 238U. 
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Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie district located on East of Poland is used as recreation 

ground but mainly it is an agriculture area producing ecological food. Due to lack of industry 

this area is relatively low contaminated. An exception is Bogdanka coal mine located 20 km 

north of Łęczna town at vicinity of Poleski National Park. Its activity, despite of the law and 

technical regulations observance may be disadvantageous for the environment in future.  

A potential hazard may give accumulation of natural radioactive elements in soil and bottom 


