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Mining activities represent a potential source of increment of radiation doses to which the 

public are exposed (TENORM). In this paper, a niobium mining plant in Brazil is approached 

in respect to its environmental radiological impact. Radionuclides from the uranium and 

thorium decay chains occur in the ore, and some of them are concentrated during the 

metallurgic process. Therefore, an environmental monitoring program was established on  

a routine basis. The aquatic environment in the influence area of the plant was assessed by 

measuring samples of drinking water, groundwater, river water, and sediment from riverbed. 

Samples of atmospheric air were also collected. In the water samples, 226Ra, 228Ra, 210Pb, 238U 

and 232Th were determined by total alpha and beta counting after radiochemical separation and 

neutron activation analysis. In the sediment samples, 226Ra and 228Ra were determined by 

gamma spectrometry. In the atmospheric air, 222Rn and its decay products were determined by 
grab sampling. The external exposure was evaluated by thermoluminescent dosimetry. For 

dose calculations, the pathways taken into account were external exposure and internal 

exposure, from water consumption and air inhalation. The results obtained in this study show 

that the mining activities do not imply in any detectable increment to the radiation doses to 

which individual members of the general public are exposed. 

« « « 

Przemysł wydobywczy stanowi potencjalne źródło powodujące wzrost dawek, na jakie 
narażone jest społeczeństwo (TENORM). W pracy przedstawiono wpływ zakładu górniczego 
wydobywającego rudy niobu na stan skażeń radiologicznych środowiska naturalnego. Rudom 

niobu towarzyszą radioizotopy z szeregu uranowego i torowego. Podczas procesów metalur-

gicznych następuje kumulowanie i zatężanie naturalnych radionuklidów. Z tego względu 
opracowano i wprowadzono do rutynowego stosowania program kontroli środowiska 

naturalnego. W ramach monitoringu środowiska wodnego w obszarze wpływów zakładów 
wydobywczo-przeróbczych badano próbki wody pitnej, wód gruntowych, wód rzecznych oraz 
rzecznych osadów dennych. Pobierano również próbki powietrza. W próbkach wodnych 
oznaczano izotopy 226Ra, 210Pb, 238U, 232Th poprzez pomiar całkowitej aktywności alfa i beta, 
po uprzedniej radiochemicznej separacji izotopów oraz z pomocą neutronowej analizy 
aktywacyjnej. W próbkach osadów oznaczano izotopy radu 226Ra i 228Ra metodą spektrometrii 

gamma. W powietrzu atmosferycznym oznaczano stężenie radonu 222Rn i jego pochodnych 

stosując pomiary chwilowe. Napromienienie zewnętrzne oszacowano na podstawie dozymetrii 
termoluminescencyjnej. Przy obliczaniu dawek uwzględniono napromienienie zewnętrzne  
i wewnętrzne spowodowane stosowaną wodą pitną i wdychanym powietrzem. Wyniki tak 
przeprowadzonych szacunków pokazały, że działalność górnicza badanego zakładu wydo-

bywczego nie powoduje wzrostu dawek wśród ogółu ludności. 


