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57.  

Presence of NORM in the Czech Republic 

NORM w Republice Czeskiej 

H. Moravanska, A. Laciok 

Nuclear Research Institute Rez (NRI), CZECH REPUBLIC, moh@ujv.cz 

NRI Rez participates in the TENORMHARM project within the 5th EU Framework Pro-
gramme. NRI´s effort is focused on evaluation of NORM inventory and assessment of 
radiation dose and health risks to workers and members of the public. 

In case of phosphate fertilisers’ production, three major factories ensure the Czech con-

sumption at present. Nowadays, generally less radioactive raw materials are used such as 

yellow phosphorus, phosphoric acid, concentrate of Cola-apatite and AMOFOS. Only the 

concentrate of Cola-apatite contains higher quantities of 238U, 226Ra and 228Th (several tens of 

Bq/kg), but even in this case the resulted annual effective dose of workers does not exceed the 

regulatory limit. 

Titanium dioxide pigments are produced only in one factory. Relatively radioactive  

ilmenite (approx. 140 Bq/kg of 238U and 80 Bq/kg of 228Th) from Ukraine is used as the raw 

material. The final product (rutile-TiO2) contains only negligible quantities of the mentioned 

nuclides. The majority of the radioactivity content thus remains in the various wastes – e.g. the 
content of 210Pb and 226Ra reaches up to several 1000 Bq/kg in sludges. 

Currently, one factory processes zirconium refractory material (EUCOR). Only zirco-

nium–containing bricks (with specific activity approx. 1.700 Bq/kg of 226Ra) discarded from 

glass factories are used for production of EUCOR. The current consumption of approx. 200 

tons of zirconium input material (bricks) means reprocessing of 340.000 kBq of 226Ra. 

The coal exploitation and use represents one of the most important industries concerning 

NORM. The concentration of U in the Czech brown coal varies in the range 5–16.3 ppm and 

Th 0.2–30.2 ppm; the hard coal contains 2–9 ppm of U. The majority of the coal is used for the 

energy production. The U and Th concentrate mostly in the ash and slag (about 20 ppm of Th 

and <12 ppm of U); the concentration of all radioelements in gypsum produced in desulphuri-

sation process is negligible. 
The majority of oil and gas used in the Czech industries is imported from abroad. Mea-

surements of samples of oil sludge from cleaning of IKL and Druzba pipelines and from of oil 

tanks exhibited only negligible concentrations (tenths of Bq/kg) of all radioelements. The 

similar range of activity has been found in samples from domestic oil exploitation. 

Evaluation of radioactivity in sludges resulting from the 68 ground and surface water 

treatment installations was performed by NRPI. Average specific activity 200 Bq/kg of 
226

Ra 

was identified in ground water treatment sludges. 

« « « 

NRI Rez bierze udział w projekcie TENORMHARM w ramach V Programu Ramowego. 
Wysiłki NRI w ramach tego projektu są ukierunkowane na rozpoznanie występowania 
materiałów NORM w przemyśle oraz ocenie dawek i ryzyka dla pracowników, i ogółu 
ludności. 

W Czechach trzy główne zakłady zaspokajają w chwili obecnej popyt na nawozy fosfo-

rowe. W zasadzie wykorzystywane przez te zakłady surowce charakteryzują się niską 
zawartością izotopów promieniotwórczych. Jest to żółty fosfor, kwas fosforowy oraz 
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koncentraty apatytów Kola. Jedynie ten ostatni materiał zawiera wyższe stężenia 238U, 226Ra  

i 228Th (do kilkudziesięciu Bq/kg), ale nawet w tym przypadku dawka efektywna dla 

pracowników nie przekracza dopuszczalnych limitów. 

Pigmenty oparte na tlenku tytanu są produkowane tylko w jednym zakładzie. Jako suro-

wiec wykorzystywany jest ilmenit z Ukrainy, o nieco podwyższonych stężeniach naturalnych 

izotopów – około 140 Bq/kg dla 238U oraz 80 Bq/kg w przypadku 228Th. Produkt finalny (rutyl-

TiO2) zawiera jedynie niewielkie stężenia wspomnianych izotopów. Większość naturalnych 

radionuklidów pozostaje w różnego typu odpadach – na przykład stężenia 210Pb i 226Ra sięgają 

w szlamach nawet kilku kBq/kg. 
W chwili obecnej jeden zakład produkuje cyrkonowe materiały ogniotrwałe (EUCOR). 

Jako jedyny surowiec do produkcji EUCOR wykorzystywane są cegły o stężeniach 226Ra 

sięgających 1,700 Bq/kg, pochodzące z fabryk szkła. Obecnie przetwarza się około 200 ton 

cegieł cyrkonowych rocznie, co oznacza, że przetwarzane jest też 340,000 kBq 226Ra. 

Wydobycie i przeróbka węgla stanowią jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, gdzie 

powstają odpady NORM. Stężenie uranu w czeskich węglach brunatnych waha się w zakresie 

5–16,3 ppm a toru odpowiednio 0,2–30,2 ppm; natomiast węgiel kamienny zawiera 2–9 ppm 

uranu. Większość węgla wykorzystywana jest do produkcji energii. Izotopy uranu i toru 

koncentrują się głównie w popiołach i szlakach – 20 ppm toru oraz 12 ppm uranu, a stężenia 

izotopów naturalnych w gipsach, powstających przy odsiarczaniu spalin są niewielkie. 

Większość gazu i ropy naftowej, zużywanych przez czeski przemysł, pochodzi z zagrani-

cy. Pomiary próbek uzyskanych podczas czyszczenia rurociągów IKL i Drużba oraz 
zbiorników ropy wykazały niewielkie stężenia radionuklidów (kilkadziesiąt Bq/kg). Podobne 

zakresy stężeń mierzono w próbkach pochodzących z czeskich szybów naftowych. 

Badania promieniotwórczości osadów z 68 zakładów uzdatniania wód podziemnych  

i powierzchniowych były również przeprowadzone przez NRPI. Badania te wykazały, że 

średnie stężenie 226Ra w tego typu odpadach wynosi około 200 Bq/kg. 
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Radon provides the largest contribution to the effective dose absorbed by the population 

inhabiting the region of normal radiation background. In Poland, the radon effective dose is 

about 39%. The radon concentration in the indoor air undergoes diurnal and seasonal changes. 

In order to analyze more accurately radon significance in the evaluation of radiological status 

of the population it is important to improve methods of the annual mean radon concentration 

evaluation, as the basis to assess the obtained effective dose. 

One-year's radon concentration measurements were performed in 10, previously chosen, 

dwelling houses. Buildings qualified to the examination revealed the radon concentration of 

above 200 Bq m3. The integral method of Cr-39 trace detectors in diffusive chambers was used 
in the study. In each building, 3 detectors, changed every month, were exposed. All the 


