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Controle van radiumnaalden 

Inleiding 

In de Richtlijnen voor stralingsbeveiliging in zieken inrichtingen en poli

klinieken x) wordt aanbevolen rodiumnaa1den periodiek te controleren op het 

ontsnappen van het gasvormig dochterelement radoT (en eventueel van het nog 

veel gevaarlijker radium zelf). In een goed gesloten naald is de activiteit 

van het radon gel ijk aan die van het radium. Bij een lekkende bron zal 

slechts een gedeelte van de evenwïchtshoeveelheid radon zich binnen de ont

hulling bevinden en de rest daarbuiten. Deze laatste hoeveelheid geldt als 

maat voor het lek. Om het lek te meten vangt men het uit de omhul H n g ont-
* 

snappende radon op en bepaalt de eindwaarde van de zich buiten de bron op

bouwende activiteit. 

Beentjes e.a. 2) beschrijven verschillende methoden alle berustend op bin

ding van het vrijgekomen radon aan een fijn verdeelde vaste stof of oplos-

sing in een vloeistof. Daartoe wordt de naald met de vloeistof of het vaste 

adsorbens gedurende tenm'nste enige dagen in een gesloten vat bewaard.Tot 

nu toe hebben zich in Nederland twee methoden kunnen handhaven: 

1. Onderdompeling in zuivere ethylalcoho*. Na de verzamel periode wordt 

de naald verwijderd en het achterblijvende radon bepaald, hetzij 

door meting van de gamma-activiteit in een putkristal, dan wel door 

meting van de alpha- er. bëtastraling van de volgproducten die na 

snelle verdamping van de alcohol achterblijven (Ra A, B, C ) , Hen 

moet echter vrezen dat bij de verdamping een onbekend deel van deze 

stoffen verloren gaat, wat de betrouwbaarheid van de meting niet 

bevordert-

2. Insluiten van de naald met actieve kool. Dit geeft weliswaar zeker

heid dat het radon kwantitatief wordt gebonden maar in die toestand 

kunnen alleen gammastralen worden gedetecteerd. Als uitweg worr't 

aangegeven de kool in contact te brengen met een seint i Uatievloel-

stof, waardoor een deel van het radon in oplossing gaat (men weet 

ook hier niet hoeveel) waardoor van dit gedeelte circa 5-5 seint f I -

laties per radondesintegratie mogen worden verwacht. 
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tn vrije concurrentie, dat wil zeggen naast elkaar radon verzamelend 

vangt actieve kool U 5 maal zoveel van het gas als tolueen. Het is 

denkbaar dat dit anders wordt als beide met elkaar in contact worden 

gebracht, waarbij misschien tolueen.het radon van de bindingsplaatsen 

verdringt» 

Eigen onderzoek 

Het gebruik van actieve kool als intermediair heeft het nadeel dat niet 

bekend is welk gedeelte van het radon tenslotte In de sc«ntiïlatievloet-

stof terecht komt. Daarom werd een experiment gedaan waarbij de radium-

capsule | gedurende drie dagen in een gesloten telflesje met 15 ml scïn-

ti1 latievloeistof (Instagel) werd bewaard. 

Vervolgens werd gedurende een tijdsverloop van 25 dagen na het verwijderen 

van de capsule het verloop van de activiteit gemeten. Door eer storing 

moest toen de meting worden onderbroken. Als blanco werd een zelfde flesje 

gebruikt dat eveneens 15 rol Instagel bevatte. 

Het verloop van de activiteit (verschil van de beide flesjes) is weerge

geven in Fig.1. Na een schijnbaar exponentiele daling gedurende drïe weken 

treedt een afwijkend verloop opfdat we toeschrijven aan een spoortje radium. 

Nadat de vloeistof seint i Hat ietel Ier was gerepareerd werden daarna de me-

tingen hervat en werd een restactiviteit gevonden van 108 /minuut, die we 

toeschrijven aan radium. In deze waarde zit nog het verschil van de beide 

tel flesjes verscholen dat echter wel klein zal zijn, gezien de telsnelheid 

van hl /minuut voor het niet-actieve flesje. 

xj De radiumcapsule was afkomstig van een school waar ze wordt gebruikt 

voor proeven met een Wilson-vat. 
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De na aftrek van de Testactiviteit en de blanco verkregen waarden voor de 

te'snelheid zijn weergegeven in het eerste deel van tabel 1, met daarnaast 

de aan de best passende exponentiele afval kromme ontleende waarden. 

De öij deze ïaatste behorende halveringstijd is 3,?8 dagen, die voor radon 

3.32 dagen (3) . Het is denkbaar dat het verschil te wijten is asn verlies 

van radon door andere dan radioactieve processen, bijvoorbeeld door ont

snappen uit het telflesje. Dit laatstt proces zou dan een halveringstijd 

hebben van ruim een jaar. 

Na hl dagen werden de metingen hervat. In het tweede deel van tabel l zijn 

naast de experimentele telwaarden de door extrapolatie van kolom 3 ver

kregen waarden vermeld. 

Men zou het verschil tussen de gevonden en de ware halveringstijd van het 

recon ook kunnen toeschrijven aan het opzettelijk openen van het flesje 

(in ce zuurkast) op de zeventiende dag, waarbij het radon in de lucht bo

ven de scinti 1 latievloeistof gelegenheid kreeg te ontsr.acpen. Verwacht 

werd dat dit een duidelijk verlies aan activiteit zou oplevcen, maar in 

een uitgezette grafiek was dit niet te zier. On deze reden is met een hal

veringstijd van 3-325 dagen berekend hoeveel de gevorden te!snelheden zou

den hebben bedragen op t * 0. 

Voor de eerste negen waarnemingen levert dit een gemiddelde* van 158Ö6 • *»6 /min, 

voor de vijf na het openen van het flesje wordt dit 15223 + 81. Het ver

schil is 583 + 93, dat wil zeggen ongeveer k%. 

Bij de niet in de tabel opgenomen meting op t » 0, dus direct na het ver

wijderen van de capsule werd een telsnelheid gevonden van 17305 /min. De 

sprong is hier dus groter dan op de zeventiende dag, waarschijnlijk omdat 

bij de voorafgaande handeling het flesje langer open is oeweest dan bïj de 

tweede gelegenheid. Ce sprong is hier 1^99 /«vin dat wil zegeen dat het 

Instegcl 10^ van zijn activiteit kan afstaan aan de zich daarboven bevin

dende lucht. 



Blijkbaar vormt zich een evenwicht tussen het radon in het Instagel en de 

zich daarboven bevindende lucht. Bij opening van het flesje kan radon-

houdende lucht ontsnappen en wordt het evenwicht verstoord. Na sluiten van 

het flesje herstelt het zich vrij snel (waarschijnlijk binnen het uur) ten 

koste van het radoncehalte van de scintii'atievloeistof. 

Discussie 

Uit het voorgaande moeten we afleiden dat verreweg het grootste gedeelte 

van het radon zich in de scintiTlatfevloeistof bevindt, en dat die ver

houding nog gunstig beïnvloed kan worden door het flesje wat verder te 

vullen dan bij de hier beschreven test. Men mag verwachten dat het even

wicht niet verandert als de bron boven de vloeistof wordt gehangen in 

plaats van ondergedompeld. Men voorkomt dan dat een lek onopgemerkt blijft 

doordat het door de vloeistof wordt afgesloten (3) en tever.s wordt veront

reiniging van de bron door contact met de vloeistof vermeden. Ket zal dan 

wel nuttig zijn een constructie te verzinnen waarbij het luchtvolume be

perkt blijft. 

0e duur van de hier beschreven proef was twee maanden. Voor een routine 

onderzoek zou met een vee! kortere tijd kunnen worden volstaan door na de 

radiunmet ing het flesje open te bewaren op een goed geventileerde plaats, 

to;: allee het radium over is. 

Bij volgende metingen is het aan te bevelen van te voren het nog niet be-

s:n>;tte flesje te neten zodat de onzekerheid van de nuiwaarde wordt wegge-

p.cncn , al blijft het nuttig een blanco flesje mee te nemen. 

Voorts zou moeten worden nagegaan of er een discriminatorinstelling is te 

vinden waarbij wel alpha-strèling (energie > 5,5 MeV , telopbrengst vrïj-

v.e! ICO-1;) maar niet ce bèta- en gammastral ing (energie respectievelijk 

< 3,3 e* < 2,k MeV , met twijfelachtige telopbrengst) wordt gemeten. 

Arnhem, 22 juli 1976 

Dr.L.H.M, van Stekelenburq. 
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Tabel 1 

• 

Tijd na verwijdering 

van de capsule 

5 uur 

3 dagen 

*» ,. 

! 5 , 
i 
1 6 tl 

7 ,, 

i *12 , 
1 H , 

i 
! 17 , 

1 20 , 

i 21 , 

i 24 , 

25 , 

Vc 

42 

45 

\ k l 

4'3 

52 

Count/minuut 

Netto, gemeten 

15247 

5289 

7675 

6442 

5308 

4455 

1781 

1501 

1232 

706 

400 

342 

197 

163 

>ortzettin<3 

8 

3 

2 

2 

1 

Couris/minuut 

Be4* passende exponential 

15468 

9295 

7701 

6410 

5336 

4442 

1775 

1477 

1229 

7C9 

409 

341 

196 

163 

| 

7 
4 

3 

2 

1 



mm 

£«0 dagen 


