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Inleiding. 

In Amsterdam is sinds enige tijd de nieuwe Medium Energy Accele-

rator-MEA- in gebruik genomen. 

De2e versneller is gebouwd in een ondergrondse betonnen tunnel. 

De bijbehorende experimenteerruimten zijn eveneens in ondergrondse 

betonnen bunkers ondergebracht. 

Een aantal machine, hulp en bedieningsruimten zijn bovengronds ge

plaatst. De versneller produceert een electronenbundel met een maxi

maal vermogen van 300 kW. 

De bundel produceert door interactie met materialen een intense gamma 

en neutronenstraling. 

Deze ioniserende straling kan verschillende delen van de versneller, 

van de hulpapparatuur en materiaal in de onmiddellijke omgeving 

activeren. Hierbij kunnen in het algemeen de volgende bronnen ont

staan in de directe omgeving van het bundeltracee: 

- Radioactive onderdelen van de versneller 

- radioactief stof van de onderdelen en van andere gebruikte 

materialen bijvoorbeeld afscherming 

- radioactief koelwater 

- radioactieve lucht 

Bovendien kan er ozon ontstaan als de electronenbundel direct door 
de lucht gaat. 

Bij het bedrijven van de versneller ontstaat een kleine hoeveelheid 

radioactief afval. De chemische afdeling produceert radioactieve 

nucliden vooronderzoek ter plaatse en ook voor gebruik elders. Ook 

hierbij ontstaat radioactief afval. 

De radioactieve producten worden vrijwel direct na de productie ver

voerd. De radioactieve afval wordt tijdelijk opgeslagen en ongeveer 

eenmaal per jaar afgevoerd naar het ECN te Petten. 



1. Milieutechnische implikaties van het versnellerbedrijf. 

De versneller kan straling buiten de afscheiding uitzenden. Dit kan 

dan een uiterst geringe bestraling van mens, dier of flora veroor

zaken. Het betreft in hoofdzaak neutronenstraling. Zie hiervoor ver

der punt 2. 

Door activering net neutronen en hoogenergetische fotonen ontstaan 

radioactieve stoffen. Deze konen dan voor in versneller onderdelen, 

water en lucht. Bovendien kan hierbij ook nog ozon worden gevormd. 

In hoeverre deze stoffen en ozon een rol kunnen spelen in de 

milieuhygiëne -buiten de grenzen van ons terrein- is beschreven in 

punt 3. 

Transporten van radioactieve stoffen naar of van derden en van radio

actief afval kunnen misschien milieutechnisch van belang zijn. In 

punt 4 is vermeld op welke wijze de transporten plaatsvinden. 

Bovengenoemde onderwerpen lijken de enige radiologische oorzaken 

te kunnen zijn die theoretisch een verstoring kunnen geven van het 

evenwicht in het milieu. 

2. Ioniserende straling. 

De versneller produceert door interactie met materiaal een intense 

remstraling. Deze remstraling gedraagt zich als hoogenergetische 

gamma straling en veroorzaakt door interactie, vooral met zware 

atomen, secundair neutronen straling. Teneinde veilig met de ver

sneller te kunnen werken is de gehele versneller ondergronds ge

plaatst en is naar boven een zware afscherming van beton en aarde 

aangebracht. Het stralingsnivo buiten deze afscherming mag hoogstens 

2,5 mrem per uur bedragen, en de ruimten en terreinen waar dit nivo 

zou kunnen heersen zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. 

De afschermingen zijn indertijd berekend door verschillende fysici. 

De berekeningen zijn gepubliceerd in de eigen rapporten Li7, LilO en 

INTERIKO 78-7 (zie litt 1,2 en 3). 

De tunnel, de experimentele bunkers en de aarden afschermingen zijn 

overeenkomstig de gepubliceerde voorstellen gebouwd. 

Rondom de versneller en de daarop geplaatste gebouwen is een gekon-

troleerde zone ingesteld. Deze zone is met hekken omheind en de 

Ingangen van de gebouwen zijn afgesloten. Toegang is uitsluitend 

toegestaan voor bevoegden en voor gasten overeenkomstig gestelde 

procedure regels. In deze zone geldt dat het dosis tempo nergens de 



waarde van 2,5 area per uur M g overschrijden. Aan de grens van deze 

zone en als overgang naar het buitengebied is op eigen terrein aan 

de zuidzijde een smalle overgangs zone ingesteld waar een dosistempo 

van maximaal 10 «ure» per week is toegestaan, overeenkomstig het 

toestellen besluit art. 21 sub a. (500 mrem per jaar) 

Buiten deze zones is op eigen terrein en buiten de erfafscheiding 

een dosis tempo toegestaan van maximaal 3 strem per week overeenkom

stig toestellen besluit art. 21 sub b. (150 mrem per jaar) 

Zie voor de verschillende onderdelen de situatietekening in fig 1. 

Naast incidentelecontroles met hanteerbare meetapparatuur worden er 

aan de erfafscheiding de volgende controle metingen gedaan. 

2.1 Op zes plaatsen zijn kastjes opgehangen waarin zich bevinden 

een neutronen-film-dosimeter van het ECN te Petten en een T-L.D. 

gamma monitor van eigen fabrikaat. Beide monitoren worden twee

maal per jaar omgewisseld. De onderste detectiegrens bedraagt 

voor beide 20 mrem per keer, of wel 40 mrem per jaar. 

2.2 Op twee plaatsen zijn direct op de aarden afscherming kleine 

neutronen mcetunits geplaatst. De resultaten van rte metingen wor

den automatisch geregistreerd. Hiermede is een dosistempo van 

0,05 tot 0,1 mrem per uur voor neutronen goed meetbaar. 

2.3 Op vier vaste plaatsen zijn grote neutronen meetunits ge

plaatst. In iedere unit bevinden zich twee grote BF, tel-

buizen met een inhoud van 33 liter. De buizen hebben een 

omhulling van respectievelijk 2 en 13 cm polytheen. Hier

mee is het dosisequivalent voor neutronenstraling te meten 

met een ondergrens van 0,1 mrem per week. De registratie 

geschiedt geheel automatisch en werkt sinds september 1981 

continu. De meetmethode is beschreven in rapport VD4 (litt.4) 

Er is één mobiele meetunit geheel identiek aan de grote 

neutronen meetunit. Bovendien bevindt zich in de meetwagen 

een zeer gevoelige gammastralings-dosimeter. 

De constructie hiervan is zojuist gereed gekomen. 



3. Actiwring. 

Door activering ontstaan de volgende radioactieve Materialen: 

- onderdelen van de versneller 

- water 

- lucht 

3.1 Radioactieve onderdelen. 

van tijd tot tijd zullen geactiveerde onderdelen van de versneller 

moeten worden vervangen. Meestal zullen de geactiveerde onderdelen 

kunnen worden beschouwd als radio actief afval. Maar vooral grote 

delen als Magneten en dumps zullen bewaard moeten worden zodat 

ze later weer gebruikt kunnen worden. Dit soort Materialen moet 

dus worden opgeslagen voor langere tijd bijvoorbeeld 10 jaar. 

Hiervoor is een speciale opslagplaats (ORO) ontworpen boven op 

de HBCH bestralingsbunker (zie plattegrond fig. 1). Deze bunker 

is geheel ingebouwd met zeer dikke betonnen wanden zonder deur. 

Het dak is van betonnen balken net een waterdichte afsluiting 

De ruimte ORO is dus uitsluitend toegankelijk set behulp van een 

hijskraan, die ook de te bewaren onderdelen stoet plaatsen. De 

afscherming is zodanig dat ook aan de stralingseisen van de ge-

kon troleerde zone wordt voldaan. 

Alle andere radioactieve materialen die als afval kunnen worden 

beschouwd worden opgeslagen in de speciale opslagruimte ORA 

in gebouw G. Na een zekere afkoelings periode wordt dit afval 

gesorteerd en zonodig verpakt in daartoe bestemde vaten en ter 

afvoer naar ECN Petten aangeboden. 

3.2 Radioactief water. 

De versneller en de behorende apparatuur als dumps, magneten, 

targets etc. worden gekoeld met demin-water in een gesloten 

circuit. 

Indien dit water sterk radioactief kan worden, wordt dit water 

via een warmte wisselaar op een tweede gesloten 

koelsysteem aangesloten. Het warme koelwater wordt dan buiten 

gekoeld met lucht in een radiator systeem zodat er bij normaal 

bedrijf geen water verbruik is voor koeling. 

Indien het koelwater vervangen moet worden of indien er water 

gelekt is op de vloer dan wordt dit doorgepompt naar een opslag

tank. Als deze tank vol is, wordt de inhoud geloosd in het radio

actief afvalwater systeem, (in de put RK10) 

De modulatorhal heeft een eigen noteringssysteem dat is aange

sloten op een speciale tank (nr. 3) in de put RK10. In dit 

systeem lozen de wasbakken en de vloerputjes van de modulatorhal. 



Het radioactief ifvtiwttr systeem. 

Het behulp van wisseltanks, buffertank en reservetanks is een 

radioactief afvalwatersysteem geïnstalleerd in de put RK10-

(zie figuur 2) 

Het systeeai bestaat uit 2 grote tanks 1 en 2, een buffertank 3 

en 9 reservetanks (4 t/m 12). 

Het afvalwater uit het Lelab, de mobiele werkplaats en het rio

leringssysteem uit de rode zone wordt verzameld in een der grote 

tanks. De andere tank is dan automatisch afgesloten. Zodra de 

tank gevuld is werdt automatisch overgeschakeld op de andere 

tank en de eerste tank afgesloten. Signalering elders geeft aan 

dat de eerste tank bemonsterd en geseten moet worden op speci

fieke activiteit. Als deze minder is dan in de vergunning is 

toegestaan wordt met een handbediening de lozing via een over

loop naar de terrein riolering ingezet. Als de tank geledigd 

is wordt de lozing automatisch stop gezet. Indien een te hoge 

concentratie actieve stoffen in het afvalwater is gekonstateerd 

kan de tankinhoud tijdelijk worden opgeslagen in de reserve 

tanks. Dit geldt ook als het om onvoorziene redenen onmogelijk 

is om tijdig te bemonsteren. 

Het afvalwater uit de modulatorhal zal vrijwel nooit radioactief 

besmet zijn. Daarom wordt dit afvalwater via de buffertank 3 

automatisch geloosd in het terreinriool. Alleen als een besmet

ting vermoed kan worden, wordt dit systeem gekoppeld aan het 

systeem van de grote tanks. 

In de toekomst wordt ook het nieuwe chemische laboratorium bij 

HECH aangesloten op het systeem met de grote tanks. 

3.3 Radioactieve lucht. 

Door straling wordt de lucht in de rode zone enigszins radio

actief door vorming van N, O en Ar. De korte halverings

tijden van respectievelijk 10, 2 en 110 minuten maakt het mo

gelijk lozing van deze geactiveerde lucht te vermijden door tijdens 

en enige tijd na de activering niet te ventileren. Er zijn dan 

ook geen ventilatoren geplaatst om tijdens bedrijf te ventileren. 

De enige ventilator die tot nu toe is geplaatst, is bij de in

jector geïnstalleerd. Deze ventilator zal niet draaien tijdens 

en gedurende enige uren na bedrijf. Hierbij is op te merken dat 
41 de concentratie Ar uiterst laag zal blijven, zodat ook dit 

nuclide na enige uren geen belemmering meer is om alsnog enigs

zins te "ventileren" via de injectorhal als er langdurig gewerkt 

moet worden in de versnellerruimten. 

De luchtkontaminatie door actieve zuurstof en stikstof geeft 

een veel lagere dosis aan werkers in de ruimte dan de straling 

door geactiveerde onderdelen. Ook om deze reden is ventilatie 

dus niet noodzakelijk 



3.4 Ozon vorming. 

Door straling» vooral van electronen, wordt in lucht ozon ge

vormd. Da vorming van oson is te beperken door tijdans badrijf 

da gewone verlichting automatisch uit te schakelen. Dit hangt 

samen met een vrij ingewikkeld systeem van fotochemische reac

ties tussen stikstof, stikstof oxyden, zuurstof en ozon. 

Het ozongehalte in de versnellerruimten neemt na bedrijf vanzelf 

af door reacties van ozon vooral aan metaaloppervlakken. Hier

door treedt een quasi-halveringstijd op van ongeveer een half uur. 

Aangezien er niet tijdens bedrijf en enige tijd hierna "geven

tileerd" wordt, is lozing van ozon te verwaarlozen. Alleen door 

natuurlijke trek via niet af te dichten kanalen in de afscher

ming is lozing mogelijk. Maar ook dan nog alleen naar eigen be-

drij fsruimten. 

*• Transporten van radioactieve stoffen. 

De met de versneller voor onderzoeksdoeleinden geproduceerde nucliden, 

die door de chemische afdeling geïsoleerd en geprepareerd worden, 

zullen soms aan derden, als ziekenhuizen en wetenschappelijke in

stituten worden geleverd. Hierbij is dus transport noodzakelijk met 

eigen vervoer van NIKHEF of van de ontvanger. Het gaat hierbij al

tijd om heel geringe hoeveelheden van kortlevende activiteiten. 

De verpakkingen en de administratieve formaliteiten zijn steeds over

eenkomstig de bepalingen in de kernenergiewet. 

Aangezien de versneller onze voornaamste leverancier is van actieve 

stoffen, is levering door derden aan het NIKHEF nog slechts sporadisch 

en meestal beperkt tot ijkbronnen en dergelijke. Ook deze leveringen 

geschiedengeheel volgens de voorschriften en overeenkomstig de re

gels vermeld in de vergunningen. 

Het radioactieve afval wordt verdeeld in 3 categorieën: 

- Kort levend 

- Lang levend 

- Geactiveerde grote machine onderdelen. 

Alle afval wordt bewaard in de speciale opslagplaats ORA in gebouw G. 

Na verloop van tijd is dus het kortlevende afval vervallen en kan 

geselecteerd worden voor afvoer als gewoon afval. 

Het langlevende afval wordt verzameld in de voorgeschreven afvalvaten 

van het ECN en daarheen afgevoerd door, en onder verantwoordelijkheid 

van het ECN, 

Geactiveerde grote machine onderdelen zullen worden opgeslagen in de 

speciale opslagbunker 0R0, zodat hiervoor geen transport buiten ons 

terrein nodig is. Zie voor plattegrond 0R0 fig. 3. 



Legend»Radio Actief Afvalwater Wisseltanks sysfc 

1-2 Hoofdtanks (*m3) 

3 Buffertank (4a3) 

4-12 Kleine reserve tanks (2B3) 

13 Overloop vat voor afvoeren 

a Riolering uit sodulatorhal 

b Riolering uit LeLab 

c Riolering uit rode zone/eminhal 

d Riolering uit Mobiele actieve v.p. 

e Persluchtleiding 

f Afvoer naar terrein riool 

g Aftapleiding naar vloerput 

h Pers afvoerleiding uit tank 3 

j Ontluchtingsleiding 

k Pers afvoerleiding uit tanks 1,2 naar overloop vat 

1 Pers afvoer leiding uit tanks 1,2 naar reserve tanks 

m Afvoerleiding uit reserve tanks naar tanks 1,2 

n Overloopleiding tussen tanks 1 en 2 

^ ^ ^ drukvrij riool afvoer 

persriool afvoer 

luchtleiding 

X hand bediende afsluiter 

0 pneumatische automatische afsluiter 

£ hand bediende 3 weg kraan. 
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