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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. 

66.  

Identification of enhanced concentrations of 
210

Pb and 
210

Po in dust 

samples from steel-works 

Badania podwyższonych stężeń 
210

Pb i 
210

Po w próbkach pyłów 

pochodzących ze stalowni 
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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. 
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« « « 

Rozpoczęto badania naturalnych izotopów promieniotwórczych w odpadach przemysłu 
hutniczego, takich jak pyły ze spiekania rudy oraz pyły wielkopiecowe. W pierwszym etapie 
pracy, badaniami objęto próbki pyłów, uzyskane podczas procesów oczyszczania powietrza  

w jednym z zakładów hutniczych. Podwyższone stężenia 210
Pb oraz 

210
Po stwierdzono  

w wyniku pomiarów z wykorzystaniem zarówno spektrometrii gamma, jak i spektrometrii alfa. 
Stąd też z materiałami takimi należy postępować zgodnie z przepisami, zawartymi  

w Niemieckiej Ustawie o ochronie Radiologicznej, część 3, dodatek XII. Oznacza to,  
że recykling lub usuwanie takich odpadów jest regulowane przez prawo. W artykule 
przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań, jak również omówienie przepisów 
prawnych, które stosują się do tego typu odpadów. 

67.  

Test of the material for radon seal layer at the mine 

waste disposal site Jazbec 

Testowanie materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy izolującej 

radon w rejonie składowiska odpadów Jazbec 

Jozef Rojc, Mine Zirovski Vrh 

Peter Jovanovic, Institute of Occupational Safety, SLOVENIA 

About 1.4 million ton of the mine waste material was deposited at the mine waste disposal 

site Jazbec during the uranium ore mining in the uranium mine Zirovski Vrh. The average 

concentration of uranium in the mine waste is about 60 g/ton, the average specific activity of 

Radium 226Ra is 730 Bq/m3. To reduce the radon exhalation rate and to reduce the penetration 

of the rainfall water into the waste pile it should be covered with an appropriate material.  
The surface of the waste pile is about 5 ha. The thickness of the cover should be about 2 m.  

A test field on the waste pile Jazbec (100 m long and 12–20 m wide) was constructed in the 

year 2003. The surface of the test field was separated in two parts: one part with multi layer 

cover (5 layers), the second part with only two layers. For the seal layer the fine clayey silt and 

sand was used. The measurements of radon exhalation were done on the mine waste material, 

on the seal layer, on the protection layer and finally on the humus layer. For radon exhalation 

measurements a method with charcoal absorbers was applied. The time of exposure was 48 

hours. The results of radon exhalation rates assure that clayey silt and sand mixture is adequate 

material to use for radon barrage. The average results of radon exhalation rates are 50% and 

more percent lover than obligatory authorized limit of 0.1 Bq/m2s. The results of the water 

penetration measurements are not as low as it is required by regulations. The improvement of 

clayey silt and sand characteristics with bentonite was also evaluated. 

« « « 

W czasie prowadzenia eksploatacji w kopalni uranu Zirovski Vrh, na składowisku Jazbec 

zdeponowano około 1,4 miliona ton odpadów. Średnia koncentracja uranu w tych odpadach 

wynosi około 60 g/tonę, a aktywność właściwa radu 226Ra 730 Bq/kg. W celu zmniejszenia 
współczynnika ekshalacji radonu oraz zapobieżeniu infiltracji wód opadowych w głąb hałdy, 
jej powierzchnię należałoby pokryć odpowiednią warstwą izolacyjną. Powierzchnia hałdy 


