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źródeł na terenach pogórniczych. W tym przypadku wody te charakteryzowały się znacznie 

wyższymi zawartościami izotopów alfa i beta promieniotwórczych. 

Próbki wód z rejonów pogórniczych charakteryzują się także podwyższonymi stężeniami 

radonu, powstającego w skałach zawierających uran. Stężenia radonu oznaczano również  

z wykorzystaniem techniki LSC poprzez jego produkty rozpadu. Do tego celu kalibrację 

spektrometru wykonano za pomocą roztworu wzorcowego 226Ra, mierzonego po miesiącu od 

spreparowania a następnie skorygowano wyniki dla stopnia równowagi promieniotwórczej 

pomiędzy 226Ra i 222Rn. Wydajność detekcji była bliska maksymalnej wartości teoretycznej 

(500%). Dolny próg detekcji dla radonu określono jako 0,195 Bq/l dla czasu pomiaru 60 min. 
W referacie przedstawiono również wstępne wyniki badań stężeń radonu w wodach. 
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Natural occurring radioactive materials (NORM) are quite common in the South African 

mining and mineral processing industry, even so that uranium is produced as a by-product at 

certain gold and copper mining sites. Other major industries associated with NORMs are the 

coal, copper and heavy mineral sectors. 

Legislation in South Africa addresses the allowed yearly radiation dose to registered rad-

iation workers and the general public, and adheres to the most common internationally 

accepted standards of 20 mSv/a and 1 mSv/a respectively for these categories. The yearly dose 

is obviously the sum of the contributions from every individual nuclide from all possible 

sources. Accordingly, for members of the public, the individual sources are to be evaluated at 

the (South African) guideline level of 25 μSv/a. This imposes severe constraints on the 

radioanalytical laboratory to offer an affordable routine service due to the required sensitivity 
to analyse these NORMs and the variety of matrices involved. 

Determination of all required parameters to evaluate the yearly dose is possible, although 

costly. Correlations of yearly dose with one or two chemical/radionuclide components will 

allow an affordable monitoring strategy. According to the evaluation of a survey performed in 

one of the gold-mining catchment areas in South Africa this seems indeed possible. 

« « « 

Materiały o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej (NORM) powszechnie towa-

rzyszą eksploatacji górniczej i przeróbce surowców mineralnych w Południowej Afryce, 

albowiem uran jest produktem ubocznym wydobywanym razem z rudami złota i miedzi. Inne 

przemysły, którym towarzyszą materiały NORM to górnictwo węgla, rud i metali ciężkich. 
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Prawodawstwo w RPA określa dopuszczalne roczne dawki dla pracowników pracujących 
w warunkach narażenia radiacyjnego oraz dla ogółu ludności zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w większości krajów odpowiednio na poziomach 20 mSv/rok i 1 mSv/rok. 
Roczna dawka szacowana jest jako suma wkładów od poszczególnych izotopów ze wszelkich 
źródeł. Zgodnie z krajowymi wytycznymi, poszczególne źródła zagrożenia podlegają kontroli 
w sytuacji kiedy dawka może przekroczyć poziom 25 Sv na rok. Narzuca to surowe warunki 
dla laboratoriów analitycznych, które muszą opracować odpowiednio dokładne metodyki 
pomiarowe uwzględniające różnorodność badanego materiału. Określenie wszystkich 
parametrów niezbędnych do oszacowania rocznej dawki jest możliwe, ale wiąże się z dużymi 
kosztami. Powiązanie wielkości dawki z jednym lub dwoma składnikami chemicznymi lub 
promieniotwórczymi pozwoli na opracowanie odpowiedniej strategii monitoringu. Zgodnie  
z oceną przeprowadzoną w obszarze jednego z południowoafrykańskich rejonów eksploatacji 
złota, wydaje się, że taka strategia ma szansę powodzenia. 
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As part of its periodic review of radiation doses to the population of the United Kingdom, 

the National Radiological Protection Board identified the need to estimate the radiological 

impact of the operation of non-nuclear industries which use or produce materials containing 

enhanced levels of naturally occurring radionuclides. A number of industries have been 
considered in the study. These include: coal-fired electricity generation; the steel production 

industry; the oil and gas industry; and rare earth industries. For each industry the radiological 

impact of the primary industry, the waste streams produced and, where applicable, the use of 

by-products were addressed. Doses to workers in the industries and members of the public 

were estimated as part of the study. 

« « « 

W ramach przeprowadzanej okresowo przez Państwowy Urząd Ochrony Radiologicznej 
(NRPB) oceny dawek promieniowania, na jakie narażana jest populacja zamieszkująca Wielką 
Brytanię pojawiła się konieczność uwzględnienia dawek dotyczących przemysłu niezwiązane-

go bezpośrednio z energetyką jądrową, a wykorzystujących lub produkujących materiały 
zawierające podwyższone zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych. W rezultacie 
zostały przeprowadzone badania licznych gałęzi przemysłu, między innymi: energetyki opartej 

na spalaniu węgla, górnictwa nafty i gazu, produkcja stali i metali ziem rzadkich. Dla każdej 
dziedziny badanego przemysłu przeanalizowano wpływ podstawowego procesu technologicz-

nego, powstających odpadów, oraz, tam gdzie miało to zastosowanie, wykorzystanie 


