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Nationaal Instituut voor Kern-en Hoge Energie Fysika

Veiligheidsjaarverslag 1981

Voorwoord

Formeel bestaat het NIKHEF (Nationaal Instituut voor Kernfysica- en Hoge

Energiefysica) nog niet: de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier

partners FCM, U.v.A. KUN en VU is nog niet getekend.

Om toch tot een werkbare situatie te komen, is een NIKHEF-bestuur-in-oprichting

ingesteld, dat per 1 april 1981, met instemming van de partners een beherend

direkteur heeft benoemd.

Met de komst van dit bestuur kon tevens een begin worden gemaakt met de

integratie tussen tussen de secties H en K (het voormalige IKO)

Voor de veiligheidswerkzaamheden heeft deze in 1981 nog geen gevolgen

gehad; dit jaarverslag beperkt zich dus tot de veiligheidsaspekten

van de sectie K.

J. Schutten

Beherend direkteur.



Beleid.

1. Overzicht

Bij de opening van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, waarvan

het NIKHEF een partner is, was een open huis voorbereid, teneinde ook

aan buitenstaanders en omwonenden een zo goed mogelijke informatie te

verschaffen. Helaas is door externe oorzaken het open huis uitsluitend

"geopend" gebleven voor genodigden. Daarom is besloten op zo kort mogelijke

termijn betere mogelijkheden voor externe voorlichting te scheppen.

In de herfst is de versneller zoveel beter gaan funktioneren dat er

regelmatig bundel geproduceerd kon worden, zij het nog met beperkt

vermogen.(tot ongeveer 15 KW). Hierdoor werd er voor het eerst een sterk

stralingsveld opgewekt binnenin de bunkers.

Tegelijkertijd is een vrij uitgebreid meetnet gereedgekomen waarmede

continu het stralingsnivo gemeten en geregistreerd wordt. Uit deze

metingen is gebleken dat er geen duidelijke verhoging van het

stralingsnivo aan de erfscheiding is opgetreden. De installatie van

het meetnet is uitsluitend geschied teneinde verantwoording te kunnen

afleggen betreffende de voorwaarden in de vergunning voor de versneller

betreffende het maximaal toegelaten straiingsnivo aan de erfscheiding.

In 1981 is het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek overgegaan in de

sektie K van het Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge Energie Fysika.

Hierbij wordt op het gebied van beheer integratie nagestreefd met de

sektie H. Voor de veiligheidsdienst heeft dit nog geen uitwerking gehad

en dit verslag betreft dus alleen sektie K.



i . 2 Realisatie jaarplan ]981

Algemene asgekten.

1.2.1 De veiligheidswenken en de ontbrekende veiligheidsvoorschriften zijn

nog niet opgesteld.

1.2.2. De verblijfsruimte voor het vrouwelijk personeel van de huishoudelijke

dienst is in kamer B002 ingericht.

Conventionele_aspekten

1.2.3 Het chemische laboratorium LELAB en de dfvalwaterput zijn aangesloten

op het centrale persluchtsysteem.

1.2.4 In de rechterbuitendeur bij de injektor is een hekwerk geplaatst

teneinde 's zomers een redelijke ventilatie van de modulatorhal

mogelijk te maken.

1.2.5 Alle in slechte staat verkerende transportmiddelen zijn buiten

bedrijf gesteld en vervangen door een betere heftruck en een

perronwagen. De hijsgereedschappen zijn nog niet gekeurd.

1.2.6 Er is nog geen begin gemaakt met een automatisch signaleringssysteem

voor gevaarlijke situaties en storingen.

1.2.7 Er heeft geen audiometrisch onderzoek plaatsgevonden.

Stralingsbescherming

1.2.8 Het personen veiligheidssysteem bij de versneller is geheel in

bedrijf gesteld en daarbij zijn enige verbeteringen aangebracht in

het funktioneren van de computer.

1.2.9 Rondom de versneller zijn hekken aangebracht ter afscherming van de

gele zone. Alleen ten noorden van de injektor ontbreekt nog

een stukje.



1.2.10 Het dak op de opslagplaats voor radioactieve onderdelen bovenop

HECH is nog niet geplaatst.

1.2.11 Bij de ingangen van de rode zone zijn algemene- en hand/voet-

mordtoren opgesteld.

1.2.12 In de gele zone zijn een aantal gamma-monitoren opgesteld. Dit is

vooral daar gebeurd waar enig stralingslek kan worden verwacht.

De gamma-monitoren zijn nog niet definitief geplaatst.

1.2.13 De instruktie voor de veiligheidsoperatoren win de versneller
/

moeten nog schriftelijk worden vastgelegd.

1.2.14 Het afschermingswater van de cobaltbron is gedekontamineerd tot

ver beneden het toegelaten drinkwaternivo.

1.2.15 In O.R.A. is een provisorische opstelling gebouwd waarmee onze

eigen monitors op eenvoudige wijze kunnen worden geijkt tegen

een gecalit*"eerde ionisatiekamer.

1.2.16 Er zijn 10 nieuwe zakdosimeters aangeschaft die zowel totale dosis

als stralingsnivo registreren. Voor alle uitgebreide werkzaamheden

in de rode zone waarbij mogelijk een stralingsdosis kan worden ont-

vangen, is het gebruik van deze monitors verplicht.

1.2.17 De electronische apparatuur van de automatische preparaten wisselaar

voor besmettingstesten is vernieuwd.

Millieuaspekten

1.2.18 Rondom de versneller zijn vier vaste uiterst gevoelige meetunits

geplaatst om de neutronenstraling ten gevolge van het bedrijven van

de versneller te meten. Bovendien zijn op AFBO- en de EMIN-dumps

nog twee eenvoudige meetunits geplaatst om het stralingsnivo van de

neutronen ter plekke te meten. In een mobiele meetwagen is een

meetunit geplaatst die gelijk is aan die in de genoemde vier

vaste units.

Deze meetunits zijn uitvoerig geijkt met neutronenbronnen en een

door de T.H. Eindhoven ter beschikking gestelde nauwkeurig gecali-

breerde meetopstelling.



1.3 Jaarplan 1982

Algemene_asgekten

1.3.1 Opstelling veiligheidswenken en ontbrekende veiligheidsvoor-

schriften.

1.3.2 De veiligheidstoezichthouders moeten opnieuw en op de juiste

wijze benoemd worden.

Conventionele aspekten

1.3.3 Ten behoeve van de vele electrische hijs- en transportunits moet

een goede stalling met acculaadruimte gebouwd worden.

1.3.4 In de centrale werkplaats moet de lasruimte van de eerste ver-

dieping verplaatst worden naar de begane grond wegens gevaren

bij transport.

1.3.5 In de compressorruimte TU bij de PIMU-hal moet een werkvloer gelegd

worden.

1.3.6 De hijswerktuigen, de liften en de noodverlichtingen moeten

gekeurd worden.

1.3.7 In het voormalige cyclotrongebouw moet een stuk werkruimte gebouwd worden

voor de constructie van diodenkamers en voor een hoogspannings-

ruimte.

Stralingsbescherming

1.3.8 Het dak op de opslagplaats voor radioactieve onderdelen (ORO)

moet geplaatst worden.

1.3.9 Het hek bij de injektor moet geplaatst worden.

1.3.10 Er moet een nieuw magnetisch deur-slotsysteem voor de toegangen

naar de gele zone geplaatst worden.



1.3.11 De me iele actieve werkplaats moet verplaatst en gerenoveerd worden.

1.3.12 De eleccronische uitrusting van de meetwagen voor stralingsnivo-

metingen moet geheel herzien en aangepast worden.

1.3.13 Voor de ionisatiekamer van heel lage gammastralingsnivo-metingen

moet bijpassende electronica ontworpen en gemaakt worden.

1.3.14 De laatste definitieve vergunning voor de MEA-versneller

moet worden aangevraagd.



2. Algemene zaken

2.1 Veiligheidsinformatie

2.1.1 Open huis

Ter gelegenheid van de opening van het Wetenschappelijk Centrum

Watergraafsmeer was een open huis voorbereid. Hierbij is een overzicht

gegeven van de wetenschappelijke aspecten van de verschillende

partners. Daarnaast is veel aandacht gegeven aan de presentatie van

de inspanningen die gedaan zijn op veiligheidsgebied. Helaas is in

opdracht van het bestuur van Z.W.O. het open huis alleen toegankelijk

gesteld voor genodigden, zodat het doel - voorlichting aan omwonenden -

grotendeels is gemist.

Er is een brochure van acht pagina's verschenen: NIKHEF-K en radio-

actieve straling. Hierin is op populaire wijze uiteengezet wat

radioactieve straling is en welke gevaren te verwachten zijn bij

toepassing van deze straling bij het NIKHEF-K.

Door de audiovisuele dienst van de Universiteit van Amsterdam is

een videopresentatie van 20 minuten gemaakt over radioactieve

straling en over radiologische veiligheid in het NIKHEF-K. Hieraan

is o.a. door de veiligheidsdienst van het instituut meegewerkt

evenals door de ABAG aktiegroep.

De brochure en de video presentatie zijn permanent beschikbaar

voor informatie en demonstratie.

2.1.2 Algemene informaties

Enige malen zijn groepen personen en ondernemingsraden van

WCW partners voorgelicht over de veiligheidsaspecten rond de

versnellev en de experimenten.

Door het laboratorium voor Analytische Scheikunde der Universiteit

van Amsterdam zijn enige cobalt en goudbepalingen verricht in

water uit sloten rond het WCW. Hierbij werden geen verhoogde

risico's gemeten ten opzichte van normale waarden.

Door de vrije experimentgroep Natuurkundewinkel aan de Universiteit

van Utrecht zijn enige bepalingen gedaan van het stralingsnivo

rondom de versneller. Hierbij bleek het gemiddelde nivo bij het



NIKHEF lager dan bij de Uithof in Utrecht en ook lager dan het nivo

in de buurt van huizen in het Suniatraplantsoen. Eveneens werden

slootwatermonsters gemeten op radioactiviteit van tritium

Hierbij komt de experimentgroep tot de conclusie dat het gevaar

veroorzaakt door tritium in het water rondom het NIKHEF zeker niet

hoger is dan dat veroorzaakt in Amsterdams drinkwater.

2.2. Vergunningen

Begin 1981 heeft de minister van Volksgezondheid en Millieuhygiene

aan het NIKHEF een vergunning verleend ter vervanging van de zoge-

naamde minivergunning, voor het ingebruiknemen van:

a. het kleine chemische laboratorium LELAB bij de versneller.

b. het oude gerenoveerde chemische laboratorium in gebouw C met

enige andere werkruimten.

Enkele personen zijn hiertegen in baroep gegaan bij de Raad van

State en hebben tegelijkertijd schorsing van de vergunning aange-

vraagd. De Raad van State heeft vrij snel daarop de schorsing afgewezen.

Er wordt nu overeenkomstig de nieuwe vergunning gewerkt.

2.3. Calamiteitenplan

Een calamiteitenplan kan uitsluitend worden opgesteld in nauw overleg

met brandweer, politie, hinderwet en andere gemeentelijke instanties.

Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken voor ons instituut deze

autoriteiten tot dit overleg te brengen.Het ziet er niet naar uit dat

dit overleg op korte termijn gerealiseerd zal worden en het opstellen

van het calamiteitenplan zal dus nog wel enige tijd uitgesteld moeten

worden.

3. Personeel van de Veiligheidsdienst

In het jaar 1981 is er een eind gekomen aan de Tijdelijke Arbeids

Plaats van DrsOrfanidis. Gelukkig kon een student - D. Jung -

gedurende enkele maanden nog een stuk van de calibratie van de

neutronen telbuizen voor zijn rekening nemen.

Beide personen hebben een eindverslag geproduceerd.



Uitgaven ten behoeve van de veiligheid.

4. Naast een aantal uitgaven die door de verschillende technische en

wetenschappelijke groepen zelf voor hun eigen veiligheid zijn ge-

daan, zijn de volgende posten voor het algemene veiligheidsbeleid

te vermelden:

Veiligheidsdienst:

Algemeen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidssysteem MEA

Neutronen meetnet MEA

Instrumenten

Hekwerk om de versneller

Herstel actieve riolering (zie 11, 12)

Keuringen (lift, hijswerktuigen etc.)

Nieuwe transportmiddelen

Verbouwing gebouw A (galvanische afd.)

Verbouwing gebouw B (M.T.G.)

Voorlichtingsmateriaal open huis

Totaal

17.

14.

25.

62.

125.

38.

14.

9.

500

300

100

400

800

000

500

000

33.800

30.

23.

3.

397.

000

000

700

100



5. Ongevallen

5.1. Radiologische ongevallen

Er zijn geen radiologische ongevallen voorgevallen.

5.2. Konventionele ongevallen

Door het ontbreken van een verplicht meldingssysteem zullen niet

alle lichte ongevallen bij de veiligheidsdienst bekend worden.

De gemelde ongevallen betroffen een ingehuurde werkkracht, die

een zware deksel op zijn voet kreeg. Aangezien hij gsen veilig-

heidsschoenen droeg, brak hij enige botjes en verzuimde enige

maanden door dit ongeval.

Een elektronikus die tijdens werkzaamheden om onbekende reden

flauw viel. Na enkele dagen kon hij weer aan het werk. Dit geval

is overgedragen aan de Bedrijfsgeneeskundige dienst.

Een technikus die een klapmes nogal ongelukkig hanteerde, waardoor

het mes dichtklapte en hij zijn hand bezeerde.

6. Ongevallenpreventie

De ongevallenpreventie betreft vooral het beschikbaarstellen van

allerlei Persoonlijke Beschermings Middelen door de veiligheids-

dienst. Dit zijn:

53 stuks werkjassen

30 paar veiJ.igheidsbrillen zonder Korrektieglazen

23 paar veiligheidsbrillen met korrektieglazen

14 paar veiligheidsschoenen

2 stuks vanggordels met remlijn

3 stuks gehoorbeschermingskappen

12 stuks helmen

Daarnaast werden handschoenen in vele soorten, verpakkings- en

afdekkings-materialen, stickers, waarschuwingsborden enz. verstrekt.



7. Opleidingen

Er zijn geen speciale cursussen of voorlichtingsdagen op het gebied

van de veiligheid georganiseerd.

8. Veiligheidsadvies

Er was dit jaar geen aanleiding het veiligheidsinstituut een veiligheids-

advies te laten uitbrengen.

9. Kontakten met arbeidsinspectie en inspectie millieu-hygiëne

Er zijn enige besprekingen geweest met de regionale inspecties voor de

millieuhygiëne en de arbeidsinspectie. Dit betrof in hoofdzaak de voor-

waarden waarop nieuwe vergunningen verkregen zouden kunnen worden in

plaats van vorige vergunningen en mede de ontwikkelingen betreffende de

nieuwbouw voor de chemische afdeling.

10. Nieuwbouw chemische afdeling

Het overleg tussen vele instanties over de financiering van de nieuwbouw

voor de chemische afdeling leidde wel tot optimistische verwachtingen

maar nog niet tot definitieve beslissingen.

11. Technische zaken

11.1 Bestrating

De bestrating van het gehele terrein is gereedgekomen.

11.2 Brandblussers

De jaarlijkse controle door een deskundige firma is geschied.



11.3.Mechanische Technologische Groep (MIG)

De opslagruimte in de keet KA voldeed al lang niet meer aan minimale

eisen betreffende verwarming, brandpreventie en veiligheid em is gesloopt.

In gebouw B is de ruimte B006 die. door het vertrek van de technische

dienst beschikbaar kwam, ingericht voor de opslag van halfproducten

en andere waardevolle artikelen van de MTG. Met niet al te kostbare

aanpassingen is deze ruimte weer geschikt gemaakt voor dit doel.

11.4 Galvanische afdeling

In gebouw A zijn drie kamers en enige aanliggende ruimten beschikbaar

gekomen voor de galvanische afdeling. Hierin is nu de fototechnische

apparatuur opgesteld. Na een vrij ingewikkelde verbouwing zijn de

werkzaamheden in deze ruimten gestart. Er is dus een gedeeltelijke ver-

betering van de huisvesting ingetreden.

De werkzaaniieden die nu nog in gebouw C en F verricht worden, zullen

pas overgeplaatst kunnen worden naar gebouw A, als er ruimte in dit

gebouw beschikbaar komt.

Een bijzonder probleem vormt de opslag van de vele chemicaliën die

deze afdeling nodig heeft.

11.5 Compressor gebouw

Bij de PIMU hal is een tijdelijk houten gebouw (TU01) geplaatst,

waarin de hoge druk-compressor is geplaatst. Dit provisorische

gebouwtje was gevaarlijk wegens de regendoorslag die kortsluiting

veroorzaakte. In afwachting van de definitieve bouw is het buiten

bouwwerk van een metalen beplating voorzien en is het dak water-

dicht gemaakt. Er kan nu veilig gewerkt worden.

In hetzelfde gebouwtje is het dringend noodzakelijk rondom de

compressor een werkvloer te leggen. Herstellingen en afregelingen

bij een werkende compressor zonder werkvloer zijn te gevaarlijk

wegens de hoog verhitte pijpen.



11.6 Radiochemisch laboratorium

Het gehele jaar is weer met radioactieve stoffen gewerkt in het labo-

ratorium in gebouw C. De renovatie in 1980 is voldoende gebleken en er

hebben zich geen grote problemen voorgedaan.

Er is in totaal 2000 m afvalwater geloosd in de riolering. Vooraf is

steeds een monster genomen en hiervan is de specifieke aktiviteit

bepaald. De geloosde aktiviteit heeft nooit de grens van 10 uC/ml

verschreden, behoudens twee maal 15 m . In deze gevallen was de specifieke

aktiviteit 2.10"6uC/ml. Het betrof dan steeds 131 I met een

halfwaarde tijd van 8 dagen. Overeankomstig de vergunning kon toen

worden geloosd, omdat dit viel beneden de gestelde grens voor nucliden

met een halfwaarde tijd van minder dan 15 dagen. Deze grens is gesteld

op 50.10"óuC/ml.

11.7 Radiochemisch laboratorium LELAB

Het radiochemische laboratorium LELAB is slechts sporadisch in gebruik

geweest omdat de versneller nog maar in uitzonderingsgevallen voor de

chemische afdeling beschikbaar was.

De compressor is verwijderd en vervangen door een vaste aansluiting op

het centrale persluchtsysteem.

Een kleine ruimte bij de ingang is ingericht als telkamer voor

apparatuur die nodig is om de chemische handelingen te kunnen volgen.

11.8 Cobalt-bron

Door personeel van de chemische afdeling is het afschermingswater van

de cobaltbron gedekontamineerd. Na de dekontaminatie was het water

totaal vrij van aktiviteit.

11.9 Opslagruimte voor radioactief afval

Er is weer enig afval gesorteerd. De niet-aktieve delen van dit afval

zijn hierna afgevoerd. Er is geen radioactief afval afgevoerd.

Er is nu een redelijke hoeveelheid radioaktief afval gesorteerd.

en opgeslagen. Dit afval zal op korte termijn niet verder in aktiviteit

afnemen. Het heeft dus geen zin cm dit afval nog langer te bewaren.

Bovendien staat het onnodig in de weg. Binnenkort zal daarom dit afval

ter afvoer worden aangeboden aan het ECN te Petten.



11.10 Opslagruimte voor radioaktieve Onderdelen (ORO)

De opslagruimte voor radioaktieve onderdelen is nog niet in gebruik

genomen, omdat het dak nog niet gereed kwam.

11.11 Personen Veiligheid Systeem

Met het in gebruik stellen van de sluis bij de EMIN-hal is het gehele

systeem integraal in gebruik gesteld.Gedurende de bedrijfsperioden

heeft het naar behoren gefunktioneerd. Er zijn nog enige onvolkomen-

heden en schoonheidsfouten gebleken. Deze bleken soms wel enige

ergernis te geven maar zij leveren geen veiligheidsrisico op.

De toekomstige ontwikkeling zal er op gericht moeten zijn dit soort

fouten op te sporen en te elimineren.

11.12 Actieve riolering

De modulatorhal heeft een eigen riolering die in normaal gebruik

slechts gewoon afvalwater loost. Wanneer in overleg met de

veiligheidsdienst in deze riolering radioaktief water geloosd

zou moeten worden dan kan het water in speciale tanks worden

opgevangen. Dit is tot nu toe nooit gebeurd.

De konstruktie van deze riolering was buitengewoon slecht. Als gevolg

hiervan was een ingrijpende reparatie nodig. Door de defecte riolering

heeft zich geen millieuprobleem voorgedaan omdat er uitsluitend

waswater is geloosd.

De toekomstige ontwikkeling zal er op gericht moeten zijn dit

soort fouten op te sporen en te elimineren.

12. Straling rondom de versneller

De versneller kan een stralingsveld veroorzaken direct boven de

tunnel en de experimentenhallen, maar ook verder weg door de

zogenaamde "sky-shine". Dit betreft dan uitsluitend neutronenstraling.

Teneinde zeker te zijn dat er voldaan wordt aan de eisen, gesteld in

de vergunning, is er een meetnet ontworpen om deze straling continu

te meten en de resultaten automatisch te registreren.



12.1 Meetnet voor neutronenstraling

Nadat in 1980 en in de eerste maanden van 1981 gebleken was dat de

neutronenstraling rond de versneller heel goed te meten is met de

beschikbare grote BF,telbuizen met een inhoud van 33 liter in een

experimentele opstelling, is besloten een vast meetnet te bouwen van

vj.er grote units aan de erfscheiding en twee kleine units op de meest

actieve plaatsen boven op de afscherming.

De bepaling van het dosisequivalent door neutronenstraling is sterk

afhankelijk van het neutronenspectrum.

Met een combinatie van telbuizen met verschillende omhullingen van

polytheen is het mogelijk het doöisequivalent te meten zonder dat

het spectrum van de neutronen te veel invloed heeft. Nachtigall koos

hiervoor met succes vier omhullingen van polytheen met dikten van

2 tot 22 cm. Uit onze experimenten is gebleken dat wij bij de ver-

sneller kunnen volstaan met een combinatie van twee buizen met

omhullingen van polytheen met een dikte van 2 en 13 cm.

De grote unit bestaat uit twee BFg telbuizen met respectievelijk

2 en 13 cm. polytheen omhulling. De bijbehorende elektronische

apparatuur is geheel in eigen beheer ontworpen en vervaardigd.

De registratie geschiedt met heel degelijke en conventionele me-

chanische printers. Elke acht uur wordt de meting gestopt, geregi-

streerd, op nul gezet en weer gestart. De registratie omvat dan

datum, tijd en totale aantal impulsen per telbuis.

De apparatuur is opgesteld in weerbestendige geïsoleerde en zonodig

verwarmde kasten.

De kleine units zijn commerciële Andersen-Brown neutronen Rem-counters.

Zij zijn geplaatst in kleine weerbestendige plastic kastjes. De Rem-

counters zijn aangesloten op identieke registratie apparatuur als

de grote units.

De telsnelheden van de grote meetunits zijn ongeveer duizend maal

groter dan die van de kleine units.

Met de grote units kan het doisequivalent per jaar gemeten worden

met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 mEem. De kleine units zijn

uitsluitend bedoeld het dosisequivalent-tempo te kunnen meten boven

0,1 mRem per uur. Beneden deze grens zijn deze kleine Remcounters

niet meer betrouwbaar. Voor de plaatsing van de verschillende units

wordt verwezen naar figuur 1.



12.2 Calibratie van de neutronen meetunits

De telbuizen combinatie in de mobiele meetunit is geheel identiek

gemaakt aan die in de vier grote meutronen meetunits. De telbuizen

in de mobiele unit zijn hierna gecalibreerd met behulp van een

americium-beylium bron uit eigen bezit en een nauwkeurig geijkte

meetopstelling volgens Nachtigall. Deze opstelling bestaat uit een

Li I kristal met fotomultiplicatorbuis en bijbehorende elektronika.

Hierbij behoren ook een aantal polytheen bollen van verschillende

dikten ("Bonner-sferes"). De gehele opstelling werd ter beschikking

gesteld door de T.H Eindhoven.

Pas het jaar ervoor was deze opstelling geijkt door G.J.H. Jacobs

in de T.H. Eindhoven. Wij zien geen reden deze arbeidsintensieve

metingen en berekeningen te dupliceren. Wij hebben zijn resultaten

dus zondsr meer toegepast.

De combinatie van BF, telbuizen en de Li I opstelling werden onder

verschillende omstandigheden met elkaar vergeleken ( afstand variaties

en variaties in de invalshoek ).

Na vele langdurige experimenten kon de volgende formule worden

opgesteld voor de gevoeligheid van de combinatie van neutronen

telbuizen in de grote units:

H =1.3 x 10~6 ( C 2 + 11 x C13)mRem/uur

waarin H = dosisequivalenttempo inmRem 'uur

C_ = telsnelheid in cpm van de teller met 2 cm. omhulling

C., = telsnelheid in cpm van de teller met 13 cm. omhulling

cpm = telimpulsen per minuut.

Gebleken is dat het nuleffect voor C 90 tot 120 cpm is en voor C.,

40 tot 50 cpm. Een verhoging van de telsnelheid voor C„ met 20 cpm

en voor C met 10 cpm is meetbaar. Deze verhogingen leiden dan tot

een dosisequivalent per week van 30 microrem ofwel l,5mRem per jaar.

Dat is de door ons aangenomen ondergrens van de gevoeligheid van de

combinatie van BFj telbuizen.



De gevoeligheid van de kleine meetunits wordt opgegeven door de

fabrikant ( 200 cpm is gelijk aan 1 mRem per uur ). Het sterk

fluctuerende nuleffekt blijkt minimaal 0,1 cpm te zijn. Haar in

sommige gevallen is dat ook wel 2 cpm.

Een dosisequivalenttempo boven 0,1 mRem per uur is duidelijk meetbaar

maar beneden deze grens kan met deze apparatuur niet betrouwbaar

gemeten worden.

12.3 neutronen metingen

Van 1 januari tot september zijn er continu metingen gedaan met

experimentele opstellingen. Hierbij is geen verhoging boven het

nuleffekt gemeten. Dit is ook niet te verwachten omdat de versneller

in deze periode nauwelijks in bedrijf is geweest.

Van 1 september tot 31 december is het gehele meetnet continu in

bedrijf geweest. De berekende gemiddelde telsnelheid over een week

werd berekend uit de 21 afzonderlijke metingen van 8 uur. De gemiddelde

telsnelheid was altijd kleiner dan de gestelde normen voor het

nuleffekt (zie 12.2).

Hieruit blijkt dat er per week geen duidelijke verhoging van het

stralingsnivo is opgetreden.

Wegens de onzekerheid van 30 microrem per week moet aangenomen worden

dat het totale dosisequivalent over het gehele jaar minder is dan

0,1 .mRem. Vergelijk het natuurlijke dosisequivalent van 5 tot 10 Mrem

per jaar.

12.4 Andere dosisbepalingen aan de erfscheiding

Op zes plaatsen aan de erfscheiding zijn kleine kastjes opgehangen

waarin twee dosimeters zijn geplaatst. De eerste is een neutronenfilm

die wordt verstrekt en uitgelezen door het ECN te Petten.

De tweede is een TLD gamma dosimeter die in het NIKHEF zelf wordt

uitgelezen.

Beide dosimeters worden gedurende zes maanden toegepast. De totale

dosis over deze zes maanden wordt dus uitgelezen.

Beide dosimeters zijn ongevoelig voor verlies van informatie door de

tijdsduur (géén zgn. "fading").

Zowel de neutronenfilm als de gamma TLD monitors gaven geen verhoging
aan boven de onderste meetgrens van 20 mRem per uitlezing over zes

maanden. Het dosisequivalent aan de erfscheiding over het gehele jaar



zowel voor neutronen als voor gammastraling is dus minder dan 40 mRem.

13. Personendosimetrie

13.1 TNO filmbadges

Er zijn 30 filmbadges in gebruik geweest voor de groepen Chemie, GVT,

PIMU, Philips en Vacuum Techniek.

De 30 filmbadges betreffen 780 draagperioden van 14 dagen. Hiervan zijn er:

14 stuks niet tijdig ingeleverd om nog uit te lezen.

23 stuks beschadigd en niet uitgelezen (fout van TNO)

De genoteerde dosisequivalenten zijn gedurende het jaar "oor

1 persoon 130 mRem

1 persoon 50 mRem

2 personen 30 mRem

4 personen 20 mRem

735 personen minder dan 20 mRem

De stralingsdoses voor personen zijn dus in 1981 maar heel gering

geweest gezien de maximaal toegelaten jaardosis van 5000 mRem

per radiologische werker.

De 23 stuks beschadigde films betreffen een deel van één periode in

de zomer toen er geen bundelbedrijf was. Het is niet aan te nemen dat

er in die periode door deze personen een andere stralingsbelasting

is geweest dan in de rest van het jaar.

13.2 TLD badges

Enkele tientallen personen hebben tijdens werkzaamheden die mogelijk

een stralingsdosis konden veroorzaken een TLD gedragen.

Er is nooit een duidelijke verhoging van de dosis boven het nuleffekt

aangetoond. Hieruit is de conclusie getrokken dat het verantwoord

is dit systeem te kontinueren.
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