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I. Phosphate fertilizers industry 

In Romania, there were built and commissioned in the period 1964–1978, 7 fertilizers 

plants based on H2SO4 and HNO3 attack. 

A H2SO4 attack 

The deposit with sub-products (phosphogypsum) from SC SOFRET SA Bacau. The ma-

terial (phosphogypsum) resulted from H2SO4 attack of the imported phosphatic rocks has been 

deposited since 1978, close to the plant, which is located in the Eastern part of Bacau city. In 

the samples resulted from the surface of the phosphogypsum deposit and also from drills until a 

depth of 16 m there were detected the following contents in radioelements: U = 15–21 ppm, 
226Ra = 0.45–0.87 Bq/g, Th = <3 ppm, K = <1%, gamma dose flow rate between  

0.18–0.25 μSv/h. Radon concentration at the pond surface (irregular areas) was of 4860 Bq/m3 

and for thoron was of 496 Bq/m3. 
B HNO3 attack 

The tailing pond with sub-products from S.C. AZOMURES S.A. Targu-Mures. The tail-

ing pond with technological water and calcium carbonate occupies a surface of about 33 ha, 

close to the plant, which is located in the Western part of Targu-Mures city. The technological 

water from the tailing pond has a pH = 1.45 and the contents in U = 0.045 mg/l and  
226Ra = 1.4 Bq/l. The sub-product (calcium carbonate) contains 23 ppm U, 0.35 Bq/g 226Ra,  

2 ppm Th and 0.2% K. 

II. Aluminum industry 

A. Alumina Plant from Oradea 

In the western area of Oradea city there is the bauxite processing plant. In the pond with 

red sludge resulted from alumina acquirement, the contents in radionuclides are mentioned 
below (Table 1): 

Table 1 
 ppm 

U 
Bq/g 
Ra 

ppm 
Th 

Material of red colour 11 0,21 61 

Material of dark colour <10 0,137 70 

Material of light colour 127 1,675 11 

 

In air at the pond surface: 222Rn = 21 Bq/m3, thoron = 1220 Bq/m3. In water from the red 

sludge pond: 222Rn = 101 pCi/l, thoron = 0, 226Ra = 0.023 Bq/l, pH = 12.05. 

B. Alumina Plant from Tulcea 
Sub-product – red sludge: U = 15 ppm; 226Ra = 0.212 Bq/g; Th = 62 ppm. In water from 

pond: pH = 12.2; 226Ra = 0.026 Bq/l; U = 0.010 mg/l. 222Rn and thoron distribution in air at the 

red sludge pond surface: 222Rn = 248 Bq/m3, thoron = 6270 Bq/m3. 
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I. Przemysł nawozów fosforowych 
W okresie 1964–1978 w Rumunii zbudowano i oddano do użytku 7 fabryk nawozów 

fosforowych, opartych na wykorzystaniu H2SO4 lub HNO3. 

A. Zakłady oparte na wykorzystaniu H2SO4 

W zakładach SC SOFRET SA Bacau odpadem zawierającym NORM są fosfogipsy. Fos-

fogipsy powstają w trakcie oddziaływania H2SO4 na importowane fosforyty. Odpady te są 

składowane od 1978 w pobliżu zakładów, które są zlokalizowane we wschodniej części miasta 

Bacau. Próbki fosfogipsów pobrane zostały z powierzchni składowiska, jak również  

z odwiertów o głębokości do 16 metrów. W próbkach tych zmierzono następujące zawartości 

izotopów naturalnych: U = 15–21 ppm, 226Ra = 0,45–0,87 Bq/g, Th = <3 ppm, K = <1%, a moc 

dawki promieniowania gamma wahała się w granicach 0,18–0,25 μSv/h. Stężenie radonu na 

powierzchni składowiska sięgało 4860 Bq/m3, a stężenie toronu dochodziło do 496 Bq/m3. 
B. Zakłady oparte na wykorzystaniu HNO3 

W zakładach S.C. AZOMURES S.A. Targu-Mures badano osadnik zawierający odpady 

poprodukcyjne. Osadnik ten zawiera wody technologiczne oraz węglan wapnia i zajmuje 

powierzchnię około 33 ha. Jest on położony blisko zakładów, zlokalizowanych w zachodniej 

części miasta Targu-Mures. Wody technologiczne w osadniku mają bardzo niskie pH = 1,45; 

zawierają one uran w stężeniu U = 0,045 mg/l i rad 226Ra = 1,4 Bq/l. Odpadowy węglan wapnia 

zawiera 23 ppm U, 0,35 Bq/g 226Ra, 2 ppm Th oraz 0,2% K. 

II. Przemysł aluminum 

A. Huta aluminium w Oradea 

W zachodniej części miasta Oradea położony jest zakład, produkujący aluminium z bok-

sytu. W osadniku znajduje się czerwony szlam, powstający jako odpad przy produkcji 
aluminium, a zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w tym szlamie przedsta-

wiono w tabeli 1: 

Tabela 1 
 ppm 

U 
Bq/g 
Ra 

ppm 
Th 

Czerwony szlam 11 0,21 61 

Odpady ciemnego koloru <10 0,137 70 

Odpady jasnego koloru 127 1,675 11 

 

Stężenia nad powierzchnią osadnika wynosiły w przypadku: 222Rn = 21 Bq/m3, a toronu = 

1220 Bq/m3. Wody z osadnika z czerwonym szlamem zawierały radionuklidy o stężeniach: 
222Rn = 3,7 Bq/l, toron = 0, 226Ra = 0,023 Bq/l, a odczyn wody był zasadowych pH = 12,05. 

B. Huta aluminium w Tulcea 

I w tym przypadku odpadem jest czerwony szlam, zawierający naturalne radionuklidy:  

U = 15 ppm; 226Ra = 0,212 Bq/g; Th = 62 ppm. Woda z osadnika ma zasadowe pH = 12,2;  

i zawiera rad i uran 226Ra = 0,026 Bq/l; U = 0,010 mg/l. Stężenia 222Rn i toronu w powietrzu 

nad osadnikiem sięgają wartości 222Rn = 248 Bq/m3, toron = 6270 Bq/m3. 


