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A wide variety of industries extract and/or process ores and minerals containing naturally 

occurring radioactive material (NORM). In many cases the industrial processing of natural 

feedstock results in radioactive material becoming concentrated in (by-) products, wastes and 
plant installations. The main sources of NORM are members of the 238U and 232Th decay 

chains. The radioelements of greatest concern are radium, lead and polonium, due to their 

radiological and toxicological properties when inhaled and/or ingested (Kathren, 1998). 

Therefore, it is necessary for radioactive materials to be isolated from the human environment, 

thereby committing industries to costly disposal initiatives under the current directives. 

Scale samples were collected from a phosphoric acid processing plant, which is currently 

in the process of being demolished. These materials were analysed chemically, mineralogically 

and radioactively to determine the nature and concentration of the radionuclides retained in 

pipe work and process plant (Poole et al., 1995). Three areas of the site were investigated;  

1) the Green Acid Plant, where crude acid was concentrated; 2) the green acid storage tanks; 

and 3) the Purified White Acid (PWA) plant, where inorganic impurities were removed.  
The scale samples predominantly comprised: fluorides (e.g. malladrite, iron oxide fluoride); 

calcium sulphate (e.g. bassanite); and an assemblage of fluorides and phosphates (e.g. iron 

fluoride hydrate, calcium phosphate) respectively, which can be related to the process 

occurring at each of these locations. The radioactive inventory is primarily all from 238U and 

its decay chain products. Compared to the feedstock ore values, elevated concentrations,  

to levels ≤8.8 Bq/g of 238U, and its daughter 234Pa, were found to be retained in installations 

where the process stream was rich in fluorides and phosphates. Enriched levels, ≤ 11 Bq/g  

of 226Ra were found in association with precipitates of calcium sulphate. Fractionation of 226Ra 

from its daughter 210Pb was observed in some scales; however, 210Pb levels in excess of its 

parent was also noted in many materials from the PWA plant, which may be attributed to  

the purification process occurring in this installation. In addition, enriched concentrations of 

trace elements Pb (≤106), Cu (≤152 ppm), Ni (≤215 ppm), Zn (≤2183) and particularly Cr 
(≤3110 ppm) were also found in many of the materials analysed. 
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W wielu gałęziach przemysłu wydobywczego i przetwórstwa rud i minerałów występują 
surowce zawierające naturalne izotopy promieniotwórcze (NORM). W wielu przypadkach 
przeróbka takich surowców prowadzi do koncentracji radionuklidów w produktach, odpadach 

czy powstawania osadów w instalacjach. Głównymi źródłami skażeń są izotopy z serii 238U 

oraz 232Th. Izotopami o największym znaczeniu są rad, ołów i polon, co spowodowane jest ich 
radiotoksycznością i toksycznością podczas ich wchłaniania czy wdychania przez człowieka 
(Kathren, 1998). Z tego powodu konieczne jest, aby substancje promieniotwórcze nie były 
deponowane w otoczeniu człowieka, a gałęzie przemysłu, gdzie powstają odpady NORM, 
powinny stosować kosztowne procedury ich składowania i unieszkodliwiania. 

Próbki osadów do badań zostały pobrane w likwidowanych zakładach produkcji kwasu 
fosforowego. Próbki te były analizowane chemicznie, mineralogicznie oraz mierzono w nich 
stężenie radionuklidów i badano formę chemiczną, w jakiej pozostały w rurociągach  
i instalacjach likwidowanych zakładów (Poole et al., 1995). Badane były trzy główne 
instalacje: 1) instalacja zielonego kwasu, gdzie produkowany kwas był zatężany; 2) zbiorniki 
zielonego kwasu oraz 3) instalacja oczyszczonego białego kwasu (PWA), gdzie usuwane były 
zanieczyszczenia nieorganiczne. Próbki osadów składały się głównie z fluorków (na przykład 
maladrytu, czyli fluorku żelaza), siarczanu wapnia, jak i mieszaniny fluorków i fosforanów 
(jak uwodniony fluorek żelaza czy fosforan wapnia) w zależności od miejsca poboru,  

co odpowiadało procesom zachodzącym w tych partiach instalacji. Badaniami objęto przede 
wszystkim radionuklidy z szeregu uranowego 238U. W porównaniu ze stężeniami w rudzie, 
podwyższone stężenia uranu, sięgające 8,8 Bq/g 238U, jak i jego produktu rozpadu 234Pa, 
znaleziono w osadach w tych częściach instalacji, gdzie podczas procesu technologicznego 
znajdowało się dużo fluorków i fosforanów. Z kolei podwyższone stężenia radu, sięgające  
11 Bq/g 226Ra znaleziono w miejscach, gdzie osadzał się siarczan wapnia. W niektórych 
osadach zaobserwowano separację 226Ra i jego izotopu potomnego 210Pb, szczególnie zaś  
w instalacji PWA, gdzie stężenia 210Pb przekraczały stężenia radu. Mogło to być spowodowane 
procesami oczyszczania, jakie zachodziły w tej instalacji. Ponadto w wielu badanych 

substancjach zmierzono podwyższone stężenia pierwiastków śladowych Pb (≤106 ppm),  
Cu (≤152 ppm), Ni (≤215 ppm), Zn (≤2183 ppm), a szczególnie Cr (≤3110 ppm). 
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