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Promieniotwórczość naturalna szwedzkich wód pitnych, w porównaniu z wartościami  
z innych rejonów świata jest wysoka. Przyczyną tego zjawiska jest specyficzna budowa 
geologiczna podłoża: powszechnie występujące prekambryjskie granity zawierają podwyższo-

ne zawartości naturalnych radionuklidów. W wodach ze studni głębinowych stężenia 
radionuklidów są na ogół podwyższone, podczas gdy w wodach z studni płytkich jego wartość 
utrzymuje się na niskim poziomie. W ostatnich latach odpowiednie państwowe i lokalne 
urzędy zalecają i zachęcają mieszkańców do wykonywania pomiarów zawartości radu  
w wodach pitnych z własnych ujęć. Szacuje się, że dotychczas wykonano około 35 000 analiz 

wód ze studni głębinowych. Ustalono, że w 10 000–15 000 z 200 000 istniejących w Szwecji 
studni głębinowych, stężenie radonu przekracza poziom 1000 Bq/l. 

Dotychczas zgromadzono stosunkowo mało danych na temat zawartości innych radionu-

klidów w wodach pitnych. W 1988 roku wykonano 499 analiz zawartości radu w wodach ze 

studni głębinowych i stwierdzono, że podwyższone stężenia tego izotopu są rzadko spotykane. 
Na podstawie istniejących danych dotyczących zawartości uranu w wodach ze studni 
głębinowych obliczono, że średnia zawartość tego izotopu wynosi 21,1 μg/l, natomiast 12 μg/l. 

W prezentowanej pracy zestawiono wyniki analiz zawartości radionuklidów w wodzie 
pitnej z wybranych rejonów Szwecji. Na podstawie analiz próbek wód z 103 studni głębino-

wych obliczono następujące mediany stężeń uranu, radu i radonu: 

 uran 238U: 7,3 μg/l, 
 rad 226Ra: 0,02 Bq/l, 

 radon: 360 Bq/l, 

 total alfa: 0,66 Bq/l, 

 total beta: 0,3 Bq/l. 

Korelacja między stężeniami poszczególnych radionuklidów jest bardzo słaba. 
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In Annex XII Part A of the German Radiation Protection Ordinance (StrlSchV) radioac-

tive residues resulting from work activities are specified. If their specific activity is higher than 

a surveillance threshold (Überwachungsgrenze) they have to kept under surveillance. The 
disposal of such residues needs an official notification of clearance. The procedure for 

obtaining such a notification of clearance requires to file an application by the owner of the 

residues with the following content: 

 declaration of the residues (type, mass, specific activity), 

 statement of the disposal company regarding the acceptance of radioactive residues, 

 evidence of conformity with the waste law, 
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 proof that the dose limit of 1 mSv/year to the individual will be kept. 

In order to simplify the preparation of the application a well structured document conta-

ining all necessary statements and proofs was developed by us. It consists of 6 application 

formulars and 2 or 3 reports. It enables an effective preparation of the application form and  

a speedy examination of the proposal by the authority. However, the first experience obtained 

show several open problems to be solved in future.These will be presented and discussed in the 

paper. 

« « « 

W Aneksie XII Części A niemieckiego Prawa Ochrony Radiologicznej (StrlSchV)  

wyszczególniono osady radioaktywne wytwarzane w wyniku działalności zawodowej. Jeśli ich 

aktywność właściwa jest wyższa od poziomu inspekcji, osady muszą być kontrolowane, a ich 

lokowanie wymaga oficjalnego zezwolenia. Warunkiem koniecznym otrzymania zgody jest 

wypełnienie przez dysponenta osadów wniosku zawierającego: 

 opis osadów (typ, masa, aktywność właściwa), 

 oświadczenie firmy przejmującej osady o gotowości ich przyjęcia, 

 oświadczenie o zgodności z prawem zasad postępowania z odpadami, 

 udokumentowanie, że dawka 1 mSv/rok nie zostanie przekroczona. 

W celu uproszczenia procedur przygotowania wniosku, został sporządzony specjalny 

dokument zawierający wszystkie niezbędne oświadczenia. Zawiera łącznie 6 formularzy 

samego wniosku i dwa lub trzy raporty. Umożliwia efektywne przygotowanie dokumentacji  

i jej szybkie sprawdzenie przez odpowiedni urząd. Pierwsze doświadczenia jednakże 

wykazały, że pojawiło się kilka problemów, które muszą zostać w przyszłości rozwiązane. 

Zostanie to przedstawione i przedyskutowane w artykule. 
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A study has been initiated to investigate the naturally occurring radioactivity in bypro-

ducts of the industrial iron-ore reduction process such as sinter-dust and blast-furnace dust.  

In a first step, dust samples obtained from the air stream cleaning procedure at one production 
place have been investigated. Enhanced concentrations of 210Pb and 210Po radionuclides have 

been found through measurements of the emitted gamma and alpha radiations. 

Thus, these materials have to be handled according to the regulations outlined in the Ger-

man Radiation Protection Ordinance, Part 3, Appendix XII, i.e., recycling or disposal of these 

materials are controlled by law. In the presentation, the measurements performed, the results as 

well as the specific regulations which have to be applied to these materials will be given. 


