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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 
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wynosi 5 ha. Grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić około 2 m. W celu wykonania 

odpowiednich testów, w rejonie składowiska Jazbec wyodrębniono w roku 2003 obszar  

o długości 100 m i szerokości 12–20 m. Obszar podzielono na dwie części, z których jedną 

pokryto 5 różnego typu warstwami, a drugą tylko dwiema. Materiał tworzący warstwę 

izolacyjną składał się z drobnych frakcji łupków oraz piasku. Pomiary ekshalacji radonu 

wykonano z pomocą węgli aktywnych w miejscu zalegania nieosłoniętych odpadów, warstwy 

izolacyjnej, warstwy ochronnej i warstwy humusu. Czas ekspozycji wynosił 48 godzin. 

Otrzymane wyniki wskazują, że mieszanina łupków ilastych i piasku jest dostatecznie dobrą 

zaporą izolującą radon. Współczynniki ekshalacji były o 50% i więcej mniejsze niż dopusz-
czalny limit 0,1 Bq/(m2s). Zbudowana zapora nie zabezpieczała jednak składowiska przed 

nadmiernym przenikaniem wód opadowych, które było wyższe niż to dopuszczają przepisy.  

W pracy przedstawiono również wyniki oceny skuteczności udoskonalonej warstwy izolacyj-

nej, do której oprócz łupków ilastych i piasku dodano jeszcze bentonit. 

68.  

Estimation of radon dose in several workplaces using dosimetric model for 

inhalation of airborne radionuclides 

Ocena dawek na kilku wybranych stanowiskach pracy w oparciu o modele 

dozymetryczne wchłaniania promieniotwórczych cząsteczek zawieszonych 

w powietrzu drogą oddechową 

Kalina Mamont-Cieśla, Olga Stawarz 

Central Laboratory for Radiological Protection, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warsaw, POLAND 

There are two approaches to the estimation of the effective dose associated with the inha-

lation of 222Rn short-lived progeny. One of them based on the Publication 65 ICRP 

(International Commission on Radiological Protection ) using a single dose conversion factor, 

called conversion convention, is derived from the results of the epidemiological studies of 

uranium miners. However, the extrapolation from the lung cancer risk for uranium miners 
applied to the general population meets many objections related to both: big difference of about 

2-3 orders of magnitude in the radon exposure, and differences in the exposure environments 

(e.g. concentration, size distribution and chemical composition of aerosols), breathing rates, 

smoking pattern and so on. The second approach is based on the Publication 66 ICRP which 

strongly recommends the usage of dosimetric models for inhalation of airborne radionuclides. 

These models reveal that the dose per unit intake of radon progeny depends on the site of 

particle deposition in the respiratory track, which, in turn, strongly depends on the particle size 

distribution. It is particularly important in the estimation of the dose to take into account the 

contribution of the ultrafine particles below10 nm in diameter. To recapitulate, for the reliable 

estimation of the radon dose it is necessary to know not only the alpha potential energy 

concentration (PAEC), but also the full size distribution of radon progeny particles in the range 

from 1 to 1000 nm, which penetrate to our lungs with the air. The dosimetric model approach 
uses a weighted dose conversion factor, which combines radon progeny size distribution with 

the particle-size dependent dose conversion factors in a particular exposure location. 

By means of our Radon Progeny Particle Size Spectrometer, manufactured by dr Stephen 

Solomon in ARPANSA, Melbourne, Australia, we measured potential alpha energy concentra-


