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obecność substancji NORM w różnych częściach instalacji, gdzie moc dawki promieniowania 
gamma zmieniała się w zakresie od 0,1 do 15 Sv/h a wyniki badań spektrometrycznych 
wskazywały na obecność w osadach i szlamach izotopów 226Ra, 214Bi oraz 214Pb w stężeniach 
sięgających 200 Bq/g. Poziomy skażeń nie wydają się być wysokie, jednak potrzebne jest 
wprowadzenie w tych gałęziach przemysłu rutynowego systemu monitoringu, który nie istnieje 

w chwili obecnej. 
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The Institute for Ferrous Metallurgy (IFM) activities in the field of the monitoring of the 

radioactive contamination in the steel industry are presented. The research was carried out in 

the framework of EUREKA “Intracem” project. 
The aim of the activities is development of integrated radiation protection system for 

Polish steel industry (comprising staff, products, waste and environment). Definition of “steel 
industry” includes also other cooperating manufactures and companies i.e.: suppliers or 
producers of scrap, raw materials and refractory products. 

The scope of interest includes both artificially and naturally occurring contaminating 

radionuclides (NORM). 

The most often occurred radionuclides are: 60Co, 137Cs, 226Ra, 232Th, 140K. Their behaviour 

in the metallurgical processes depend on physico-chemical characteristics of the specific 

elements. NORM occur especially in the by-products (slag, dust, refractory waste). 

Control levels for above mentioned radionuclides proposed by IAEA, commonly used in 

the metallurgy as “business acceptance level” are: steel – 0.1 Bq/g; slag/dust – 0.12 Bq/g. 

The approach set out for NORM in the steel and steel co-operating facilities is made up of 

three steps: 

 Identification of the contaminated materials recycling in the technological processes, 

radionuclides and its activity levels, and the activities, which may be concern, deve-
lopment of the database 

 setting up appropriate means for monitoring exposure in the identified activities, and as 

necessary 

 implementation of corrective measures and application of all or part of the radiation 

protection system appropriate for activities in which natural radioactive materials are 

used. 

The first step of the above mentioned activities (results of the measurements) is reported 

in the paper. There were carried out measurements of several hundreds of the different 
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materials samples from Polish steel industry. They were: scrap, products, raw materials, 

refractories, mould fluxes, nozzles, dusts, recycling waste. 

The measurements were carried out by laboratory radiation monitoring system 

EXPLORANIUM GR-320 Lab with LabSpec Analysis Software, developed for special 

requirements of the metal industry. 

EXPLORANIUM supplies special calibration samples for slag, dust and other by-

products analysis. The quantitative analysis is available currently for 6 radionuclides: Co-60, 
137Cs, 226Ra, 40K, 232Th, 241Am, as those are the most common ones. All measurements results 

over 0.12 Bq/g are shown as “sample above limit”. 
About 30% of the measured samples are NORM (226Ra, 232Th, 40K) contaminated mate-

rials. The scope of the radioactivity varied between 0.15 Bq/g (slag, dust) and 2.0 Bq/g (mould 

fluxes, refractory mass and products, some of the constituents of the bed refractory masses). 

There were carried out the analysis of the possibility of the implementation of contaminated 

mould fluxes as a tracers of the surface non-metallic inclusions in steels. 

« « « 

W referacie przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Metalurgii Żelaza w zakresie 
monitoringu radioaktywnych skażeń materiałów wsadowych dla hutnictwa, wyrobów i odpa-

dów poprodukcyjnych, wykonane w ramach projektu EUREKA (INTRACEM). 

Celem badań jest opracowanie dla polskiego hutnictwa stali i zakładów z nim współpracu-

jących zintegrowanego systemu ochrony przed skażeniami radioaktywnymi, obejmującego 
miejsca pracy, procesy technologiczne, zagospodarowanie odpadów i ochronę środowiska. 

Zakres prowadzonych prac dotyczy naturalnych i sztucznych źródeł skażeń. Najczęściej 
identyfikowanymi źródłami skażeń szeroko rozumianych materiałów hutniczych są izotopy: 
60Co, 137Cs, 226Ra, 232Th, 140K. Ich zachowanie w procesie metalurgicznym i końcowa 
lokalizacja po zakończeniu procesu wytwarzania stali, zależy od własności fizykochemicznych 
danego pierwiastka. Naturalne pierwiastki promieniotwórcze w procesie stalowniczym 
przechodzą do żużli, pyłów i gazów. Znajduje się je także w przeznaczonych do zagospodaro-

wania odpadach. 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opracowała propozycje dopuszczalnych 
poziomów radioaktywności w wyrobach i odpadach hutniczych jako tzw. „business acceptance 
level”. Dla stali wartość ta wynosi 0,1 Bq/g, a dla żużli, pyłów i odpadów – 0,12 Bq/g. 

Procedura analizy i opracowania zasad kontroli skażeń naturalnymi pierwiastkami pro-

mieniotwórczymi w hutnictwie i zakładach współpracujących obejmuje trzy podstawowe 
etapy: 

 identyfikację materiałów skażonych podlegających recyklingowi w procesach techno-

logicznych, określenie rodzaju występujących w nich izotopów promieniotwórczych  
i poziomu ich radioaktywności, 

 dobór właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności metod monitoringu radioak-

tywności, 
 wprowadzenie skorygowanych zasad pomiaru i uruchomienie (w całości lub w części) 

zintegrowanego systemu ochrony właściwego dla zakresu prac prowadzonych z zasto-

sowaniem surowców i/lub wyrobów o podwyższonym poziomie radioaktywności 
naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. 

W referacie zaprezentowano wyniki pomiarów wykonanych w Instytucie Metalurgii 
Żelaza w ramach pierwszego etapu opisanej wyżej procedury. 

Zestaw badanych materiałów obejmował kilkaset prób różnych materiałów dostarczonych 
przez kilka hut i zakłady materiałów ogniotrwałych, w tym: złom, surówkę, koncentraty, 
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miały, grudki, kamień wapienny, koks, nawęglacze, żelazostopy, piaski formierskie, masy  

i wyroby ogniotrwałe, zasypki do kadzi pośredniej i krystalizatorów, żużle, pyły i szlamy. 

Pomiary wykonano za pomocą spektrometru promieniowania gamma firmy Exploranium, 

typ GR 320 Lab, z oprogramowaniem Lab Spec, zaprojektowanego specjalnie do szybkiego 

oznaczania radioaktywności nieznanych substancji promieniotwórczych w próbkach metali, 

żużla, pyłów i popiołów. Spektrometr wyposażony jest w zestaw wzorców kalibracyjnych dla 

materiałów sypkich zawierających: 60Co, 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K i 241Am. 

Przekroczenie poziomu radioaktywności 0,12 Bq/g (dla żużli i pyłów) sygnalizowane jest 

jako „próba poza zakresem”. 
W zestawie badanych materiałów około 30% prób zawierało naturalne pierwiastki pro-

mieniotwórcze takie, jak: 226Ra, 232Th, 40K o radioaktywności od 0,14 Bq/g – żużle i pyły – do 

około 2 Bq/g – zasypki, materiały i wyroby ogniotrwałe oraz niektóre surowce używane do 

produkcji tych wyrobów. 

Wykorzystując wyniki pomiarów sprawdzono możliwość użycia radioaktywnej zasypki 

jako naturalnego znacznika w badaniach źródeł powierzchniowych wtrąceń niemetalicznych 

stali. 
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Natural radioactivity in Finnish drinking water sources comes mainly from decay series of 
238U. Radon (222Rn) has the greatest contribution to the radiation dose. The long-lived alpha-

active isotopes of uranium (238U and 234U), polonium (210Po) and radium (226Ra) and beta-active 

lead (210Pb) and radium (228Ra from 232Th series) isotopes cause high doses very rarely. For 

most of Finns, the radiation dose caused by natural radionuclides in drinking water is low. 

Only those people, who consume water from drilled wells, may obtain high doses via drinking 

water. 
During the last 35 years STUK has studied radioactivity in drinking water that originate 

either from surface or ground water sources. Now more than 1000 waterworks, 8000 wells 

drilled in bedrock and 5000 wells dug in soil have been studied. The present database includes 

results from 50000 measurements or analyses. 
222Rn is measured with a liquid scintillation spectrometer in a homogeneous solution. 

Most samples coming for radon measurement are screened by gross alpha and beta measure-

ments in order to find the occurrence of 238U, 234U, 226Ra, 210Po, 40K, 210Pb and 228Ra in water. 

Uranium (238U, 234U) and 226Ra contents can be calculated from gross alpha spectrum fairly 

accurately for most of the samples. Nuclide specific analysis with radiochemical methods are 

carried out if more precise information of 234U, 235U, 238U, 210Po or 210Pb contents are required. 


