
3ESC l-IERMING 
v x - ; c-v / -. 

^ S MINiSTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, 
H Ø * RUIMTELUKE ORDENING EN MILIEUBEHEER 



lp deze reeks zijn tot dusverre verschenen: 

1. Inventarisatie radtofrequente strålingsniveaus in Nederland f17,00 
ISBN 90 346 04411 

2. Ultraviolette stralir.y op de menselijke huid / 20,00 
ISBN 90 346 0442 X 

3. Verbrandingsovens voor laag- en middel- radioactief afval M1,50 
ISBN 90 346 0503 5 

4. Natuurlijke achtergrondstraling in Nederland f 13,00 
ISBN 90 346 0506 X 

5. Lozingen kemcentrates langs het Usselmeer en het 
Hollandsch Dtep M5.00 
ISBN 90 346 0574 4 

6. Het kiezen van lokaties voor gevaartijk (radioactief) atval f 22,50 
ISBN 90 346 0702 X 

7. Inventarisatie van rontgentoestellen in Nedertandse 
ziekenhuizen f 7,50 
ISBN 90 346 0703 8 

8. Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen 
en grondsoorten f 7,50 
ISBN 90 346 07291 

9. Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit opperviakken 
van gereed bouwmateriaal en grand f 6,50 
ISBN 90 346 0730 5 

10. Stralingsbelasting van de bevolking en strålingsniveaus 
in het binnenmilieu in Nederland t.g.v. natuurlijke gammabronnen f 20,00 
ISBN 90 346 0731 3 

11. Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands 
afvakjips in het buitenmilieu f 23,00 
ISBN 90 346 07321 

12. OverzJcht en monstemame van bouwstoffen die bestemd zijn 
voor de bouw van woningen in Nederland f 20,00 
ISBN 90 346 0733 X 

13. De natuurlijke radioactiviteit van Nederiandse gronden f 8,50 
ISBN 90 346 0790 9 

14. Radonconcentraties in Nederland M7,50 
ISBN 90 346 0791 7 

15. Risicofactoren voor btootstelling van de long aan stråling f 17,50 
ISBN 90 346 0792 5 

16. Activiteitsmetingen in twintig woningen en in een proefkamer f 9,00 
ISBN 90 346 0793 3 

17. UV-toestellen voor bruining; een stralingshygienische f 20,00 
inventarisatie bij tien instellingen 
ISBN 90 346 0758 5 

18. Individueel gebruik van UV-toestellen en eventuele /12,50 
ongewenste gevolgen in Nederland 
ISBN 90 346 0759 3 

19. Stralingsbelasting uit natuurlijke bron in Nederland; f 15,00 
een parameterstudie 
ISBN 90 346 07941 

20. Metingen van parameters ter bepaling van de radonbelasting f16,50 
in het kader van het nationaal onderzoekprogramma SAWORA 
ISBN 90 346 08611 

Bestellen: urtsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 751, ten name van 
Distributiecentrum Overheidspublikaties, Postbus 20014,2500 EA 's-Gravenhage, onder 
vermelding van het desbetreffende ISBN-nummer. Prijswijzigingen voorbehouden. 



Directie Stralenbescherming 

Radioactiviteit van vliegas 
in het milieu en de daaruit 
voortvloeiende stralingsbelasting 

H.W. K&ster 
H.P. Leenhouts 
MJ. Frissel 

Minteterte van Volkshutsvesttng, Ruimtetijke Ordening en Milieubeheer 



PubKkalte van hat Ministene van 
vomsnuavNanQ, niwnnH|K« uroørang 
— — | l y i M i | « l | a ^ 

Copyright C 1966. SteatsdruMtarij- «n 
INlQavari^iadriil/Diatribuliacanlruin 
Ov«rhaidapurjlifcattas,'s-Gravennag* 
Vartaopprija n 9 . - ExampKran van d a n 
uilgava zijn uiWuMand te baataaan door 
vooruitbateUng op giro 751. tn.w. 
DisbHMttacantruaiOvaftiaktspuDlaEitias, 
Postou* 20014,2500 EA VGnmanhaga, 
ondtr varmakftig van ISBN 90 346 0662 X 

E«n Nist van aafdar hi d a n rask« vanjctwnan 
uMgavan trail u a»n -ip da laatatt Madziida 
van daza pubNkHia 

IS8N903460M2X 

Standpunten vwvat in deze puHikatte 
geven niet zonder meer het betekJ 
van de Minister teer. 



Documentbeschrijving 
GT m nr. 21 

TplMRapport 
Radtoactiviteit van vHegas in het milieu en de daarui 
voortvtoeiende stralingsbeiasting 

90 346 0862 X 

60250/6-86 
5324/84 

3 juni 1986 

3j Scnrivf(»)/redacteur(») 
H.W. KOster, HP. Leenhouts. MJ. Frissei 

S Rapporttyp«< 
etndrapport 

H Stichting :TAL (bovengenoemde schrijvers njn thans werk-
zaam bij '.et Rijksinstrtuut voor Volksgezondhekl en MHieu-
hygiene RIVM) 

Slichting Projectbeheerbureau EnergieonderzoeK \PEO) 

flJTMi 
^SAWORA 

StraUngsaspecten van 
woonnygiene en verwante 
radioecotogtsche aspecten 

ir Minister*? van VROM 
Ministerie van EZ 

S Dit rapport geeft een beschrijving van de mogelijke risico's van de biootsteHing van de bevoNung aan 
de radioactiviteit in de uitstoot van koiencentraies in Nederland tot het jaar 2030. 
De stralingsbeiasting die vetoorzaakt wordt door de radionucKden in het vtiegas is berekend. 
Van øv ^erschillende besmettingswegen (bodem, oppervlaktewater en voedseJketen) tekft het merendeel 
niet tot <jen relevante toename van de stralingsbeiasting. 

0 Drs. PH. van Dijkum (voorzitter), PEO 
Drs. CF. van der Schaaf, VROM / DGMH / AST 
Dr. B.F.M. Bosnjakovic, VROM / DGMH / S 
Ir. W.M.A.J. Willart, VROM / DGVH 
Drs. D. Vos, VROM / DGMH / S 
Drs. E E Lap. EZ 
Dr. Ir. B. Hogeweg, RBI / TNO 
Drs. J.G. Ackers, RD / TNO 
Dr R J. de Meijer, KVI 

geen 

m AanUri btz. 
112 ^ / . 1 9 , -



- 1 -

Radiation dose resulting fron the releases of fly ash in the environ

ment. 

Additional keyvords: Radioactivity, U, Ra, Pb, Po, Th, K-40. 

Sunwary 

The radiological ronsequences fron radioactivity in the emissions of 

coal fired power stations are evaluated for the Dutch population till 

the year 2030. 

The energy scenario for the Netherlands vith the highest coal input 

considers an input of 55 Tg coal per year in 2030. The fly ash pro

duction is then 5.3 Tg, while 0.03 Tg fly ash will be released into the 

atmosphere. 

The radiation doses which result from the radionuclides present in 

the fly ash were calculated. Several pathways were considered, contri

bution of most of them were insignificantly. However, the inhalation of 

fly ash may cause an H ,, of 4.0 E-7 Sv.a * The contribution caused by 

the ingestion of milk contartlnated via depositions of fly ash on grass 

and soil nay reach 0.8 E-7 Sv.a . The report contains numerous 

calculations, references and a parameter analysis. 
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Fadioactiviteit van vliegas In net milieu en de daarult voortvloeiende 

stralingsbelasting. 

Verdere trefwoorden: U, Fa, Pb, Po, Th, K-40. 

Samenvattlng 

Dlt rapport behandelt de evaluatie van de mogelljke risico's van de 

blootstelllng van de bevolking aan de radioactiviteit in de uitstoot van 

kolencentrales in Nederland tot het jaar 2030. Van de verschillende 

energiescenario's die bekeken 2ljn is voor het jaar 2030 de hoogst 

voorspelde koleninzet 55 Tg steenk^ol per jaar. De hieraan gekoppelde 

vliegasproduktie is 5,3 Tg en 0,03 Tg vliegas dat wordt uitgestoten in 

de lucht als vliegstof. 

De stralingsbelasting die veroorzaakt wordt door de radionucliden in 

het vliegas is berekend. Van de verschillende beschouwde besmettings-

wegen leidt het aerendeel niet tct een relevante toer.ame van de stra

lingsbelasting. Echter inhalatie van vliegstof kan een H ff van 4,0 E-7 

Sv.a veroorzaken. Consumptie var roelk(produkten) waarvan de radio

activiteit verhoogd is door depositie van vliegstof op het gras en de 

boden kan een H -, van 0,8 E-7 Sv.a- veroorzaken. Ket rapport bevat 
err 

talrijke berekeningen, literatuurverwiizingen en een parameter analyse. 
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1. Inleldlng 

In 1982 aanvaardde de afdeling radioecologie, van de Stichting rfAL 

te Wageningen, van het Bureau Energle Onderzoek Projecten, van het ECN 

te Petten, de opdracht: "de radioecologische gevolgen van het verbranden 

van steenkool te bepalen". Redenen voor deze opdracht varen o.a.: het 

door de overheid gepiånde toenemende aandeel van steenkool in de ener-

gievoorziening van Nederland (vEZ-80a; vEZ-81); de onbekendheid net de 

nogelljke extra stralingsbelasting t.g.v. het jaarlijks verbranden van 

teer grote hoeveelheden steenkool. Deze opdracht aan het ITAL, het 

SAWORA project Cl, vormt net elf andere projecten het programme: 

Strålings Aspecten WOonhygiene en vervante RAdio-ecclopische problemen. 

Volgens het "Ideaal tijdschema" zal het gehele SAWORA jrogramma beein-

digd vorden per 31 december 1984. 

Gezien de nlet ongelimiteerde hoeveelheid tijd, mankracht en geld 

werd besloten om de opdracht, "de radioecologische gevolgen van het 

verbranden van 6teenkool te bepalen", niet in de ruimste zin op te 

vatten maar duidelijk te beperken tot 

- de radioecologische gevolgen in het buitenmllieu van vllegstof (dat 

is de niet afgevangen vliegas die uit de schoorsteen van kolencentra-

les ontwijkt) en van niet hergebruikt vliegas; 

- een tljdsspanne van 50 jaar, te weten van 1980 tot 2030; 

- de voornaatnste 6ituaties en verspreldingswegen in het buitenmilieu, 

waar belasting net vllegstof en/of vliegas mogelljkerwijze leidt tot 

een verhoogde stralingsbelasting van de mens, en deze stralingsbe

lasting te berekenen; 

- de stralingsbelasting in het bljzonder via de voedselketen, en bij-

voorbeeld niet de externe stralingsbelasting van vllegastoepassingen 

in het buitenmilieu; 

- de belangrijkste radionucliden van de U-238 en Th-232 vervalreeks en 

K-40; 

- een llteratuurstudle voor het verkrijgen van de noodzakelijke gege-

vens, om de effecten van de voornaamste situatles en verspreldings

wegen te kunnen beoordelen en door te kunnen rekenen; 

- een globaal algemeen overzlcht wat betreft de verschillende soorten 

vliegas en -stof, type verbrandingsprocessen, grondsoorten, gewassen, 

beweldlngssystemen, veesoorten, etc. Ongewenst, incidenteel, opwaalend 

of etuivend vliegas, bijvoorbeeld tijdens transport of uit opelap-

plaatsen, is bulten beschouvlrg gelaten. 

De opdracht is dus afgebakend tot: "het gedrag van radionucliden uit 

vliegas en -stof In verschillende situatles in het buitenmilieu, en de 



toename van de stralingsbelastlug van de mens die dit tot gevolg heeft, 

met een prognose hiervan voor net jaar 2030". De job description, zoals 

vermeld in het contract van de opdracht, is opgenomen in Appendix 1. 

Door deze beperking van de opdracht wordt in dit rapport geen aan-

dacht gegeven aan: 

- het radon dat bij bet stoken van steenkool met de rookgassen uit de 

schoorsteen ontwijkt. Volgens Corbett leldt dit niet tot eei relevante 

verhoging van de strålingsbelasting (vCo-83). 

- de bodemas, 

- de lozing van grote hoeveelheden CO. die geen C-14 bevat en aanleiding 

is tot een zeer geringe vermindering van de stralingsbelastlng, het 

z.g. Suess effect (vCo-83). 

- de voedingscomponent rundvlees. Volgens Campi in wordt de stralingsbe

lasting bij kolenstoken in cngeveer dezelfde mate verboogd via con-

sumptie van vlees als van melk (vCo-80). 

- de toepassing van vliegas in de woningbouv. 

Omdat bij alle beoordelingen en berekeningen in dit rapport de uit-

gangspunten van essentieel belang zijn, worden deze in de volgende 

sectie vrij uitgebreld beschreven. Hiermede wordt, aan toekomstige ge-

bruikers van het rapport, de mogelijkheid geboden wijzigingen in de be

rekeningen aan te brengen wanneer de uitgangspunten door nieuwe ontvik

kel ingen of inzichten achterhaald worden. Dat dit voor zal konen is 

zeker, bijvoorbeeld kan gewezen worden op twee recente ontwikkelingen: 

de huidige verwachtingen van het toekomstig kolen- en energleverbrulk 

velke achterblijven bij de, laatste, officiele, lange-termijn voorspel-

ling van 1980 (vEZ-80a); de vliegstof-emissie uitworpnorm voor centrales 

groter dan 500 MWe, die in de loop van de opdracht gewijzigd werd van 35 

g vliegstof.GJ koleninput naar 20 g vliegstof.GJ koleninput (vSt-81; 

vVM-82). 
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2. Uitgangspunten 

2.1 De hoeveelheden vliegas en vllegstof over de jaren 1980 tot 2030. 

Het onderhavige rapport heeft uitsluitend betrekking op vliegas en 

vllegstof ult kolengestookte centrales, de produktle ervan In de jaren 

1980 tot 2030 is gerelateerd aan het kolenverbruik gedurende die jaren. 

Verschillende prognoses en plannen net betrekking tot het kolenverbruik 

zijn ontwlkkeld. De neest relevante vorden kort besproken. 

In de Nota Energlebeleid, Deel 2/Kolen (Tweede Kaner, zittlng 1979-

1980, 15802, nrs. 6-7) is het nogelljk binnenlands kolenverbruik voor de 

j.ren 1980 tot 2000 beschreven (vEZ-80a). De Nota Energlebeleid is ver-

der ultgewerkt door het Centraal Planbureau en het Energle Studie Cen-

truv (ESC) tot het ?.g. "ongewijzlgd beleidscenarlo" voor de energie-

vocziening van Nederland tot het jaar 2000 (vEZ—81). Hlerblj werd aan— 

getekend: 

a) dat een scenario geen voorspelling is, near een sanenhangende be-

schrijving van de mogelljke ontvlkkelingen; 

b) dat net betrekking tot kernenergle ervan uitgegaan Is dat de be

stående kerncentrales gehandhaafd blijven en dat het nucleaire ver-

nogen overeenkonstig de Nota Energlebeleid wordt uitgebreld net 3000 

MWe; 

Van de Nederlandse energievoorziening is door het ESC het SELPE model 

ontwlkkeld (vBo-82a). Met het SELPE nodel kunnen verschillende tech-

nlsch-econonische nogelijkhsden, en verschillende nilieu aspecten, be-

studeerd en bepaald vorden. Door het ESC zijn tvee scenario's net het 

SELPE nodel doorgerekend (v0o-82; vAr-82). In belde scenario's is de 

uitbreiding van het kernenerglevernogen, net 3000 MWe, vervangen door 

kolengestookte centrales. Ten aanzien van de SO.-ultvorpnorn, voor net 

fosslele brandstoffen gestookte nleuve lnstallatles, verschlllen de 

scenario's. Hlervoor zijn gekozen: In het SELPE scenario I de vettelljke 

norn 104 gran SO. per GJ voor centrales groter dan 500 MWe; in het SELPE 

scenario II, de enissiecoefficignt voor 1980 230 g SO. per CJ, Als 

gevolg hlervan is in het SELPE scenario II het gebruik van kolen nlnder 

kostbaar, en neent het gebruik van kolen toe In scenario II t.o.v. sce

nario I. 

Het kolen- en energleverbruik dat berekend is In deze scenario*6 is 

verneld in Tabel 1 (2.1). 
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In de genoemde 4 scenario's verschillen de schattingen voor het to-

taal binnenlands energieverbruik minder dan 5%. Kuwveg zijn de schat

tingen in 1980 2800, in 1990 3000, en in 2000 3200 PJ per jaar. Uit-

gaande van een gelijkbiijvende stljging in energie-verbrulk van 20 PJ 

per jaar vordt dit, na extrapolatie, voor het jaar 2030 3800 PJ per 

jaar. De schattingen van de grootte van de koleninzet tonen verschillen 

tot 502 in de 4 scenario's. De hoge en lage schatting zijn respectieve-

lijk voor 1980: 150 en 170, voor 1990: 520 en 870, en voor 2000: 800 en 

1200 PJ kolen per jaar. In het jaar 2000 is de koleninzet blj de lage 

schatting 257 en bij de hoge 6Chatting 38% van het totale binnenlands 

energieverbruik. In 2030 vordt de koleninzet uitgaande van dezelfde 

percentages, 950 en 1440 PJ kolen per jaar, voor respectievelijk de lage 

en de hoge schatting. 

Voor de berekening van de vliegas en vliegstof (vllegstof is niet 

afgevangen vliegas), we Ike als restprodukt van de kolenverbranding ont-

staan, is ultgegaan van (vEZ-80a): 

a) conventionele poederkoolverbrandingscentral.es net droge stooktechniek 

b) normale bitumeuze steenkool met 12% as, weIke as vrljkotnt als afge

vangen vliegas voor 807-, voor 0,44% als vliegstof hetgeen overeenkomt 

met 20 gram vliegstof per GJ steenkool (vVM-81; vVM-82), en voor 

19,56% als bodemas. 

c) 1 M ton in Nederland gelmporteerde steenkolen heeft een primaire 

verbrandingswaarde van 26,3 PJ. 

Uitgaande van a, b, en c is de vliegstof emissle 20 ton per PJ kolen. 

De hoeveelheid afgevangen vliegas is 3650 ton vliegas per PJ kolen. De 

1 12 
berekening hiervan is 1 (PJ) x ... . M ton (steenkolen) x -rrrrr (% as) x 

80 
10J.(% afgevangen vliegas) » 3650 ton vliegas per PJ kolen. 

De jaarlijkse vliegstof en -as produktle, uitgaande van de lage en 

hoge schatting van de koleninzet zijn vermeld in tabel 2 (2.1) net de 

totale geproduceerde hoeveelheden over de jaren van 1980 tot 2030. Blj 

dit laatste is een constante jaarlijkse toename In de koleninzet, 

vliegstof en -as produktie aangenomen blnnen leder decennium* 

Bij de berekingen in de scenario's sectie 3.0, zal worden ultgegaan 

van de hoge schatting. In hoeverre de mogelljke verschillen In kolenin

zet van belang zijn wordt nagegaan in sectie 5.0 "Parameter varlatles". 

http://poederkoolverbrandingscentral.es
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Tabel 1. (2.1) Huidig en toekomstig jaarl i jks Nederlands binnenlands kolen-

en energieverbruik in PJ ' primaire brandstof. 

2) 

Totaal jaar l i jks 1980 2820 
binnenlands 1990 2946 
energieverbruik 2000 3201 

2030 

Totaal jaar l i jks 1980 155 
kolenverbruik 1990 528 

2000 804 
2030 

On gewi j - "On gewi j zi gd" 
zigd beleidsscenario 
be le ids - zonder uitfcrei-
scenario ding kern

ene rgie 2.3) 

2829 
2946 
3201 

155 
738 

1014 

SELPE 
Scenario 

I 4) 

2733 
2985 
3286 

169 
763 
880 

SELPE 
Scenario 

I I 4) 

2733 
2980 
3292 

169 
864 

1193 

Globale 
afror.dir:~ 

2 800 
30c: 
3200 
350 0 

Laao Hoo 
150 1"? 
520 8? 
800 12" 
950 144 

Totaal jaarlijks 1980 661 
elektriciteits- 1990 784 
verbruik (PJe) 2000 903 

Jaarlijkseenergie 1980 585 
input in openbare 1990 588 
elektriciteits- 2000 660 
centrales 

Jaarlijkse kolen- 1980 55 
input in openbare 1990 289 
elektricitets- 2000 310 
centrales 

Jaarlijkse kolen- 1980 0 
input voor kolen- 1990 67 
vergassing 2000 193 

Jaarlijks kolenge- 1980 101 
bruik door de 1990 172 
industrie 2000 302 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1 PJ « 0,28 x 10° MW^.h = 0,09 x 10& MWe.h * 14 MWe.a (bij 6500 uren per jaar) 

vEZ-81 

In plaats van uitbreiding van net kernenergie-vermogen met 3000 MWe wordt 
voor extra koleninzet gekozen. Bij 6500 uren per jaar op 100% belasting is 
het extra kolenverbruik 210 PJ. 

vOo-82; geen uitbreiding van het kerneneraie-vermogen. 

Hoeveelheden gebaseerd op globale afrondinq en extrapolatie van de hoeveelheden 
In vorige kolommen. 
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Tabel 2. (2.1) Vliegstof en vliegas produktie (in 10 kg) in de jaren 

1980 tot 2030 

in 1980 

in 1990 

in 2000 

in 2030 

totaal over 
1980 tot 2030 

lage sehatting 

vliegstof 

3,0 

10,4 

16,0 

19,0 

724 

vliegas 

550 

1.900 

2.900 

3.500 

130.000 

hoge sehatting 

vliegstof 

3,4 

17,4 

24,0 

28,8 

1103 

vliegas 

620 

3.200 

4.400 

5.300 

200.000 

' De hoge schattingswaarden zijn gebruikt als uitgangshoeveelheden bij 

de scenario's. Hierop vordt verder teruggekomen bij de parameter 

analvse in sectie 5. 

2.2 Eigenschappen van vliegstof en vliegas. 

Vliegas en vliegstof ontstaan uit de minerale resten na de verbran-

dlng van de steenkool. Ze worden dan net de rookgassen uit de verbran-

dlngsketel neegevoerd. Na warmte-onttrekking aan de rookgassen vordt het 

merendeel van de vaste deeltjes eruit verwijdeid door filters. De afge-

vangen deeltjes worden vliegas genoemd; de deeltjes die de filters pas

seren, en met de rookgassen uit de schoorsteen worden geemitteerd, 

worden vliegstof genoemd. Zoals uit de gelijke herkomst te voorspellen 

is lopen de eigenschappen van vliegas en vliegstof in elkaar over. De 

bepalingen aan vliegstof zijn schaars daar het veel inspannlng verelst 

het vliegstof uit de gefilterde rookgassen te verwijderen. 

De eigenschappen van vliegstof en vliegas worden bepaald door de 

eigenschappen van de te stoken kolen en door de verbrandings- en vlieg-

stofafvang technologic Verder kunnen de eigenschappen van het vliega6 

veranderen door druk en verwerlng tijdens opslag. Voor wat betreft de 

soort steenkool is Nederland af hankel ijk van de verkrljgbare kvalitelten 

op de wereldmarkt. Momenteel worden de kolen veelal betrokken uit de 

V.S., Polen, Dultsland, USSR, en Australie. 

In dit rapport zal worden ultgegaan van normale bltumeuze steenkool 

aet ruwweg gemiddelde eigenschappen. Voor wat betreft de technologie 

wordt ultgegaan van: conventionele poederkoolverbrandlngscentrales met 

droge stooktechniek, een maximum temperatuur in de vuurhaard van 1400-

1700 C, stofvangers van het elektrostatlsche type (z.g. droge afvang 

van de vliegas). 
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In sectle 2.1 zijn de volgende uitgangspunten veraeld: 

1) steenkolen: verbrandingsvaarde 26,3 PJ per M ton, asgehalte 127; 

2) de as is na verbranding als volgt verdeeld: afgevangen vliegas 

807, 20 g vllegstof per GJ steenkool en de rest bodemas. Hieruit valt 

af te leiden 3650 g afgevangen vliegas per GJ. De vliegas afvang ef-

flciSntie Is 3650 : (3650 + 20) x 1007 - 99,467. 

Voor een rasing van de strallngsbelastlng t.g.v. vliegas en -6tof is 

net noodzakelljk bekend te zijn aet de eigenschappen van vliegas en stof 

weIke bepalend zljn voor bet gedrag van vliegas en -stof in bet milieu, 

en die weIke bepalend zljn voor net gedrag van de radionucliden die erin 

voorkomen. In de volgende paragrafen vorden deze eigenschappen kort be-

sproken. Zoals o.a.: de korrelgrootte verdeling van bet vlieg6tof, velke 

van lnvloed Is op de versprelding door de lucht; de doorlatendheid van 

vliegas, van lnvloed op de waterdoorstroaing; de chemisehe samenstelling 

van vliegas, welke van invloed is op de oplosbaarbeld van de radionucli

den; de hoeveelbeld en de blndingsvorm van de radionucliden in bet 

vliegas en -stof. 

2.2.1 Fyslsche eigenschappen van vllegstof en -as. 

2.2.1.1 Deeltjesgrootte 

A) Vliegas 

Tabel 1 (2.2.1.1.) Geniddelde grootte verdeling van de vliegas deeltjes. 

(vBr-76; vBij-80; vPa-79) 

Grootte 
vim 

0- 2 

2- 5 

5- 10 

10- 20 

20- 30 

30- 40 

40- 50 

50- 60 

60- 70 

70- 80 

80-100 

100-150 

150-200 

>200 

Gewichts-
frac :ie 7 

10 

1! 
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In de volgende figuur is de korrelgrootte verdeling van vliegas verge-

leken set lenige klel en lenig zand. 

Fig. 1 (2.2.1.1.) Korrelgrootte verdeling van vliegas en van lenige 

gronden (vEPRI-79). 

100 

- *° 
X 

2 «o 
m 
* 70 
• «0 
m. 

I W 

k. 
i- 40 

s *> 
K 
J 20 

10 
0 » m 11 i i • * • • • • ' • . . . . . • • . I . . . . . . . , 
100 10 1.0 0.1 0.01 

PARTICLE DIAMETER M mm 

0.001 0.0001 

COBBLES^ GRAVEL 
CRSS.|F|NE 

, SAND 
r»s*l MED 1 FINE S*.T 

SILT AND CLAY 
" I CLAY 

Tijdens opslag in asvijvers verandert de korrelgrootte samenstelling van 

het vliegas, van "medium to coarse silt" naar "medium silt-medium 

sand-range" zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

Fig. 2 (2.2.1.2.) Korrelgrootte verdeling van standaard monsters van 

cycloon (cyclone), elektrostatische precipitator vliegas (precipitator), 

en asvljver vliegas (lagoon) (vCEGB-72). 

gew. % 
(van alle 
deeltjes 
Jcleiner 
dan x nun) 

Korrelgrootte in mm. 
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B) VIlegstof 

Van de asdeeltjes die Bet de rookgassen uit de verbrandingsketel vorden 

aeegevoerd, vorden de deeltjes kleiner dan 1 ya Binder goed afgevangen 

dan de grotere deeltjes. Het uit de schoorsteen ontsnappende vliegstof 

bevat een groter percentage fijne deeltjes dan de vliegas. Het is niet 

onderzocht in hoeverre deze fIjne deeltjes in de ataosfeer veer coagu-

leren. 

De invloed van rookgas-ont rvavelln^sprocessen op de vllegasafvang en het 

ontsnappende vliegstof Is ook nog niet onderzocht (vGER-A'daa). 

Door McElroy (vMcE-82) verd de grootteverdeling van de fljnste vliegstof 

deeltjes onderzocht van een centrale net een afvangefficlintie van 

99,72, hetgeen overeenkont aet die van de aodernste centrales in Neder

land. Uit de gegevens in tabel 2 (2.2.1.1) blijkt dat de korrelgrootte 

verdeling van vliegstof overeenkoat aet die van silty clay. 

Tabel 2 (2.2.1.1.) Grootte verdellng van de vliegstof deeltjes gebaseerd 

op gegevens van McElroy, en van van Hoek (vMcE-82; vHo-79). 

Grootte Gevichts-

yn fractie 7 

0-0,05 0,5 

0,05-0,10 3 

0,10-0,15 U 

0,15-0,50 2 

0,5 -1 10 

1 -10 75 

10 -20 5,5 

2.2.1.2 Vozm en soortelljk oppervlak 

De vliegas en -stof deeltjes zijn bolvormlg. De meeste deeltjes zijn 

nasslef; verschillende hol z.g. cenospheres; en er zijn holle deeltjes 

gedeeltelljk opgevuld door kleinere deeltjes z.g. plerospheres. 

(vCEGB-72; vFi-76; vPa-79). In de fljnste vliegas/stof fractles zijn 

teer weinig van de deeltjes hol. 

Het soortelljk oppervlak van vliegas afgevangen door het eerste filter 
2 -i 

Is 0,3 m .g , van vliegas afgevangen door het laatste filter is het 

0,45 m 2^" 1 (vBol-83). 

2.2.1.3 Soortelijke dlchtheld 

1-2 gevlchts % van de vllegasdeeltjes is dermate hol dat zlj blijven 

drijven In water. 
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De dichtheid van vliegas r.a verpulvering is 2,65-2,80 kg.3 (vjar-71). 

De geniddelde dichtheid is voor niet »agnetisehe deeltjes 2,7 kg.l* , en 

voor sagnetische deeltjes 3,4 kg.l (vKa-75). 

Voor niet verpulverd vliegas vorden de volgende poriénvrij- dirhlheden 

genoevd: 1,9-2,3 kg.l"1 (vCECB-72) en 2,1-2,6 kg.l"1 (vPa-79). 

2.2.1.4 .ol urne gewicht (ton droge vliegas per m ). 

A) Droog 

Verschillende auteurs noeaen volume gewichten tot I ton.m- . 

Bijvoorbeeld: droog los gestort 0,5-0,9; geniddeld bij transport 0,85; 

na trilling en compactering 1,0 ton.m (vJar-71, vIVA-29). 
-3 

Vaarden van 1,0 en 1,4 ton.n bij een vochtgehalte van Binder dan IT, 

zijn gevonden voor twee vliegas monsters door TN0 (vGe-81). 

B) Nlet-droog 

Het (droge) volume gewicht van vliegas is af hankel ijk van bet vochtge

halte. Bij een bepaald vochtgehalte wordt de hoogste dichtheld verkre-

gen. Dit z.g. optimale vochtgehalte varieert tussen 15 en 257. De vlieg

as van noderne kolengestookte centrales in Engeland heeft een lager op-

tinaal vochtgehalte en een boger volume gewicht, dan dat van oudere cen-
-3 

trales, ni. resp. 1,5 en 1,3 ton.m (vCECE-72). Deze waarden werden 

verkregen met de Britse standaard compactie test, BS 1377:1967 test no. 

11. Onder veld omstandigheden vorden deze waarden zeiden oversehreden of 

ook maar bereikt (vCECB-72). 

In Amerikaanse llteratuur vorden vrijvel overeenkomstige vaarden verneId 

ni. 1,2 tot 1,7 ton.m bij optimum vochtgehaltes van respect level ijk 30 

en 13 gew. 7, verkregen in een laboratorium met de Modified Proctor 

Compaction test. (vEPPI-79). 

C) Vliegas onder water bezonken. 

Over het volume gewicht hiervan zljn geen duldelljke gegevens. Wei wordt 

in de Amerikaanse llteratuur vermeld dat 50-110 gew.? vocht, karakteris-

tiek Is voor asvijver-vliegas (vEPRI-79). Een porienvrije dichtheld van 
.3 

2,2 ton.m voor dit vliegas aannemende, zal het volume gewicht varigren 
-3 

van 0,6-1,0 ton.m . 

2.2 .1 .5 Porienvolume 

Het porlenvolume hangt samen met de mate van compactie van het vliegas. 

In de llteratuur vorden waarden gevonden, of kunnen ult andere gegevens 

afgeleid vorden, van 37 tot 40 vol.7 (vCEGB-72; vDuij-78). Bij de 37 
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vol.X is het volunegevich:; van de vlieggas 1,2 kg.l (vCEGB-72). 

Voor asvljver-vllegas kunnen uit de gegevens veraeld In 2.2.1.4 C 

porienvoluaes berekend uorden van 52 tot 71 vol.I. 

2.2.1.6 PorlSagrootte verdeling 

Rierover norden In de literatuur geen gegevens verneld. Uel vordt ver

aeld dat allt porien, van vllegasbedden van 1,2 tot 1,8 • hoogte, net 

water gevuld aoeten zljn, roordat er vrlj water aan de onderzljde uit-

•ljpelt (vBr-76). Uit deze capillalre vaterbindlug valt af te leiden dat 

vrljvel alle porien In een bovengrondse vllegasstort een diameter hebben 

van Binder dan 20 va. 

2.2.1.7 Doorlatendheid en infiltratlesnelheid 

De doorlatendheid van vliegas varieert aet de aate van compactle en de 

•ate van verkitting van bet vliegas. Opvallend is dat de, in de litera

tuur van na 1970, gevonden waarden voor de doorlaatfactor van vliegas 

(k-vaarden) allenaal bepaald zljn aan kolonnen welke op laboratoria net 

vers, onvemeerd vliegas zljn gevuld. De gevonden lab-vaarden zljn in 

het algeneen laag, hetgeen men tevens verwacht blj vliegas In veldsitu-

aties. 

A) Onverhard of onverkit vliegas na compactle op het lab. 

Tengevolge van de zeer geringe diameter van de porien in vliegas (zie 

2.2.1.6) Is de vaterdoorlatendheid zeer laag. Voor de doorlaatfactor (k) 

van vliegas vorden waarden gerapporteerd van 0,0004 tot 0,09 n.d 

(vCEGB-72; vEPRI-79). Dit zljn zeer lage k-vaarden hetgeen verduldelijkt 

kan vorden aet de doorlatendheldsbeoordeling van gronden. Gronden met 

k-vaarden: <0,05 m.d~ vorden beschouvd als slecht doorlatend; 0,05-0,4 

n.d als matig doorlatend; >1,0 n.d als goed doorlatend. 

B) Vliegas net "krimp-scheuren" 

Parker rapporteert over een kolon, vaarln het vliegas na verzadlglng met 

vater vertlcale scheurtjes krljgt door chemIsehe reactle en krlmp, dit 

vliegas bevatte 202 CaO. De k-vaarde van dit vliegas Is in deze toestand 

0,9 n.d"1 (vPar-76). 
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C) Vliegas-slurrie 

Parker aengde hetzelfde vliegas en vater In gevichtsverhoudingen van 1 

op 5 tot 4 op 1. Na 48 uur be tinken was de k-waarde respectievelijk 0,01 

en 0,001 B.d (vPar-76). Deze lab-slurrie is dus zeer slecht doorla-

tend. In de praktijk rullen af lettingen bezonken uit vliegas-slurries, 

•et daarna nogelljke verharding, vaarschijnlijk nog lagere doorlatendhe-

den bebben, d.w.z. bezonken vliegas slurries zijn vrijwel ondoorlatend. 

D) Vliegas genengd net grond 

Parker eengde klei en zand net hetzelfde vliegas in verhoudingen van 10 

tot 50 gew. X vliegas. Na conpactie was de doorlatendheid afgenomen, 

door het mengen van de grond net vliegas, des te sterker naannate neer 

vliegas werd bijgemengd. 

De volgende k-waarden werden verkregen 

klei zonder vliegas 0,007 n.d~ , klei met 507 vliegas 0,002 m.d- ; 

zand zonder vliegas 3,0 n.d , zand net 507 vliegas 0,002 m.d 

Door de zelf-hardende eigenschappen van deze vliegas verden de zand-

korrels verkit ("gecementeerd"). 

In de jaren 1959-1961 werden door Cope studies gedaan naar de eigen

schappen van vliegas storten in Engeland (vCo-61; vCo-62). Het vliegas 

geproduceerd tussen 1951 en 1961 bedekte ruin 400 ha in Engeland net een 

genlddelde laagdikte van 4,5 n. Dit vliegas heeft de volgende korre1-

grootte verdeling (in gewichtsprocenten): 0-4? < 2 pn; 30-607 2-50 un; 

40-707 50-210 un; 0-37 210-2000 ura. Het Is duidelijk grofkorreliger dan 

de vliegas uit de tegenwoordige centrales, hetgeen ook in andere eigen

schappen verschilt van het vliegas uit vroegere centrales (2ie bijv. 

2.2.1.4.B). Toch zijn de vindingen in de veldstudle van Cope vermeldens-

waard: 

a) de verticale doorlatendheid wordt beperkt door verkitte lagen net 

k-waarden van 0,26-0,007 m.d" . 

b) de horizontale doorlatendheid van asvijver-vliegas is veel hoger dan 

de verticale (deze k-waarden vorden nlet door Cope vermeld). 

Cope bepaalde ook de infiltratie snelheid van gestort vliegas uit de 

vijftiger Jaren (vCo-62). Voor droge en natte vliegas geeft hij waarden 

van respectievelijk 0,77 en 0,12 m.d . 
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2.2.2 Chemi6che elgensehappen 

Steenkool is ontstaan uit resten van planten die in een moerasachtige 

oageving groeiden, waar de planteresten nlet verteerden, maar veen 

vornden. Met tussenpozen verd dit milieu overstroomd net water, waaruit 

slib werd afgezet. Bij de inkoling kan verdere verrijking met mineralen 

plaatsvinden. Na verbranding van 6teenkool blijft 3 tot 30? over als as 

(vEPRI-79). Ruwweg 2-3% as Is van plantaardige oorsprong, het andere 

deel is van geologlsche herkomst (vSi-81). In dit rapport wordt uitge-

gaan van noimale bltumeuze steenkool met 127 as (zle 2.1 en 2.2). De 

samenstelling van de as kan sterk verschlllen, maar wordt i.h.a. ge-

donineerd door de dominante aardkorst-elementen, Si en Al. Gezien de 

plantaardige oorsprong van steenkool bevat het relatief hoge concen-

traties uranium, namelijk even hoog als van grond (Tabel 1(2.2.3.)). Dit 

is te verklaren doordat veen, bruinkool en subbitumeuze steenkool na 

overstroming met water, het hierln opgeloste uranium vrijwel volledig 

extraheren (vSi-81). Doordat bij de verbranding 887 van de steenkool als 

C02-gas verdwijnt, zijn het vliegas en -stof relatief rijk aan uranium, 

zij bevatten ongeveer 7x zoveel uranium als grond (Tabel 1(2.2.3)). 

2.2.2.1 Elementaire samenstelling 

Een benadering van de samenstelling van vliegas wordt gegeven door de 

volgende formule: 

Si1.0OA10.45CaO.051NaO.O47FeO.039Mg0.02OK0.0l7TiO.011 (vPa-79>* 

De mate waarin de gehaltes van de belangrljkste elementen variéren wordt 

weergegeven in Tabel 1(2.2.2.1), waar ter vergelijking tevens de 

gehalten in steenkool en in de bodem zijn gegeven. 
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Tabel I (2.2.2.1) Gehaltes van de belangrijkste elementen in vliegas, 

steenkool en grond (vPa-79). 

ement 

Al 

Si 

Ca 

Fe 

Mg 

Na 

K 

S 

P 

N 

Ba 

Sr 

Vliegas 
l 

0.1-17,3 

1.41-28,6 

0.11-22.2 

1-29 

0.04-7.6 

0.01-2.03 

0.15-3.5 

0 .1-1.5 

0.04-0.8 

-

0.011-1.0 

0.006-0.39 

Gehaltes in 
"Standaard" 

steenkool 
7 

1.4 

2.6 

0 .54 

1.6 

0 .12 

0 .06 

0.18 

2.0 

0 .05 

1.1 

0.015 

0.010 

Bod em 
7 

4-30 

25-33 

0.7-50 

0.7-55 

0.06-0.6 

0.04-3.0 

0.04-3.0 

0.01-2.0 

0.005-0.2 

0.01-1 

0.01-0.3 

0.05-0.4 

Bij de verbranding van steenkool vorden de verschillende elementen niet 

evenredig verdeeld over de bodemas, vliegas en vliegstof; dit vrordt voor 

de radionucliden besproken in sectii.* 2.2.3. 

Vliegas bevat verder nog enige onverbrande koolstof, bij de moderne cen

trales bevat het vliegas minder dan 67 C. 
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2.2.2.2 Chemisehe verbindingen en mlneraalvorcn 

De matrix van de vliegas deeltjes wordt gevormd door in de oven versmol-

ten materiaal, dat na afkoeling niet is uitgekristalliseerd, maar ge-

stolten is tot een amorfe glasstructuur. Hierin ingebed zijn verschil-

lende kristalien van o.a. mullite (Al,SiJ>,3), kwarts, gips, ijzer- en 

aluminiumoxyden. Een kort overzicht van enkele omzettingen van mineralen 

bij het verbrandingsproces wordt gegeven in tabel 1 (2.2.2.2). 

Tabel l (2.2.2.2) The mineral species in coal and changes in boiler 

flame (vRa-80). 

Mineral 

•Silicates 
Mica 

Kaolin 

Quartz 

Non-tilicotts 

Pyrites 

Carbonates 

Chlorides 

Coacentra-
lion. 5£ by 
weight 

40 

23 

IS 

10 

5 

2 

Chaagct ia the 
flam* 

Fusion and 
vitrification 

Fusion, partial 
vitrification and 
»crystallization 

Partial fusion 
and vitrification 

Decomposition 
and oxidation 

Decomposition 
and sulphation 

Volatilization 
and sulphation 

Products 

Classy spheres 

Glassy spheres, 
mullite and quartz 

Amorphous silica 
spheres and un
fitted panicles or 
»quartz 

Magnetite, 
hacnatitc and SO( 

Sulphates ind CO, 

Sulphates and HCI 

2.2.2.3 Zuurblndende waarde 

Bij droge vliegasafvang, waarvan in dit rapport wordt uitgegaan (zie 

2.2), komt gemiddeld 10% van de verzurende SO- gassen in het vliegas. 

Het vliegas bevat verschillende verbindingen die zuurbindend zijn zoals 

bijvoorbeeld Ca2S103, CaO, MgO, Na2Si03 en K2S103. Droog afgevangen 

vliegas van de meeste soorten steenkool reageert basi6ch, in tegen-

etelling tot nat afgevangen vliegas welke in de regel zuur tot neutraal 

reageert. Droog afgevangen vliegas verhoogt de pH van water veelal tot 

pH-waarden van 10 tot 12. De zuurbindende waarde van vliegas komt in 

verschillende gevallen øvereen met 20 tot 302 van chemisch zuivere 

CaC03. (vPa-79, vRa-80, vBij-80, vSl-82, vDuij-78). 

Opgemerkt dlent te vorden dat in laboratoriutn-6tudies is gevonden dat de 

eerste fractle van het percolaat van bepaalde droog afgevangen vliegas 

zuur kan zijn, pH k (vSl-82b). Er is geen infortnatie of dit aanvankelijk 

2ure percolaat 00k onder veldomstandigheden optreedt. Met het optreden 

hiervan onder veldomstandigheden is geen rekening gehouden. Namelijk van 

de in Nederland gelmporteerde steenkool vertonen alleen enkele soorten 

uit Australia dit zure percolaat in het laboratorium. 
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2.2.2.4 Oplosbare routen 

Vliegas bevat 2-47 oplosbare zouten. De belangrijkste elementen, waarvan 

een deel in oplosbare vonn aanwezig is, zijn: Ca, Mg, Na, K, S, B. 

2.2.2.5 Natuurlijke verharding 

Verschillende vliegassoorten bezitten zelf- /• -l.ardende eigenschappen bij 

bevochtiging met water. Bij bovengrondse vliegé"storten verkit de bui-

tenste laag in vele gevallen (vCEGB-72). In vliegas, dat in water ge

stort wordt, verharden sommige lagen (vDuij-70, vTo-73). Styron meldt 

dat asvijver-vliegas na droogleggen een korst kan vormen aan het opper-

vlak (vSty-82). Uit de doorzochte literatuur blijkt dat niet alle vlieg-

assen deze zelfverharding tonen (vEPRI-79), niet venneld wordt de reden 

waarom vliegassen deze eigenschappen niet of vel hebben. Vel wordt aan-

gegeven dat het waarschijnlijk nede afhankel ijk is van het CaSO, gehal-

te, of van de vorming van ettringite 3CaO.Al.0-. CaS0^.3lH 0 (vTo-73). 

Volgens sommige auteurs treedt zelfverharding op na langere tijd, in 

samengedrukte vliegas na 6 maanden, (vJar-71, vTo-73). Behalve de hier-

boven besproken natuurlijke verharding hebben alle vliegassen pozzolane 

eigenschappen. D.w.z. vliegas reageert met kalk in aanwezigheid van 

water en vormt dan een verhard, gecementeerd, materiaal (vTo-73; vIVA-

29). Er zijn indicaties dat de mate van pozzolaniteit van het vliegas 

vooral afhankelijk is van fysische eigenschappen (vINTRON-82), misschien 

zijn deze tevens medebepalend voor de zelfverhardende eigenschappen van 

het vliegas. 

2.2.3 Radloactieve eigenschappen van vliegstof en vliegas. 

Tijdens de verbranding van de poeder-steenkool bij 1400-1700 C ontle-

den, smelten, vervluchtigen en/of reageren verschillende verbindingen 

van de mlnerale fractie gedeeltelijk of volledig. Bij afkoelfng van het 

rookgas condenseren verschillende verbindingen weer en hechten zich aan 

het oppervlak van de vliegas en -stofdeeltjes. Van de radlonucliden 

ontsnapt het edelgas radon geheel met het rookgas uit de schoorsteen. 

Verder is er een duidelijke aanrljklng ten opzlchte van de bodemas op de 

vllegasdeeltjes en vliegstofdeeltjes van Po en Pb en een geringere van 

U. De fljnste deeltjes worden hlerblj relatlef het meest verrljkt met de 

condenserende verbindingen. Het Is niet duldelljk of deze verrljklng 

onbegrensd dcorgaat of niet. Smith vindt dat deeltjes kleiner dan 1 nm 

een vrijwel constante samenstelllng hebben (vSm-79), terwijl McElroy 

vindt dat blnnen deze fractie verschillende dementen met een factor 5 

verrijken op de fijnste deeltjes (vMcE-82). Aangezlen ongeveer twintlg 

http://3CaO.Al.0-
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gewicbtsprocent van het vliegstof bestaat uit deeltjes kleiner dan 1 urn 

hebben deze deeltjes een duldelijke Invloed op de activiteitsconcenfra-

ties van het vliegstof. Enkele ulteenlopende activiteitsconcentratie"; 

gevonden in verschillende vliegstofmonsters staan vermeld in tabel 1 

(5.3). In het onderhavige rapport wordt voor de radioactiviteit van het 

vliegas uitgegaan van de UNSCEAR-adopted values, zie tabel 1 (2.2.3). 

Het effect van andere aangenomen waarden voor activiteitsconcentraties 

van het vliegstof op de stralingsbelasting zal in de parameteranalyse 

vorden nagegaan. 

De elementen die blj de afkoeling van het rookgas condenseren hechten 

zich aan het oppervlak van de vliegstofdeeltjes, zoals blijkt uit de 

concentratieverdellng van lood in vliegstofmonsters. De gemlddelde 

loodconcentratie is 30 ppm, terwijl deze 4500 ppm is in het bultenste 

oppervlaktelaagje van 300-500 % (vLi-77). 

Van de in steenkool voorkomende radionucliden geven K-40, U-238, Th-232, 

en de dochters daarvan de belangrijkste bijdrage aan de stralingsbelas

ting van de mens (vJang-82, vUNSCEAR-82). Het verslag beperkt zich tot 

deze radionucliden; de vervalreeksen van deze radionucliden staan 

vermeld in tabellen A en 5 (2.2.3). De dochters binnen deze reeksen 

verschillen in 6melt- en kooktemperaturen. Bij de verbranding van 

steenkool zullen dus ook dochters in verschillende mate vervluchtlgen. 

Hierdoor zal tussen dochters het radiologisch evenwicht veelal verbroken 

zijn in vliegas en -stof. De radloecologie van de dochters verschilt 

ook. In de U-238 vervalreeks is hier rekening mee gehouden. De volgende 

radionucliden uit deze reeks worden afzonderlljk beschouwd: U-238, 

Ra-226, Ra-222, Pb-210, Po-210. 

In tabel 1 (2.2.3) is de concentratie vermeld van de zeven te beschouwen 

radionucliden in vliegstof, vliegas, steenkool en de belangrijkste com-

ponenten van het bultennilleu. 

In tabel 2 (2.2.3) de exhalatie van Rn-222 uit: vliegas, bodetn en zee-

water. 

In tabel 3 (2.2.3) is een beknopt overzicht gegeven van de chemise he 

blndingsvortn en de plaats waar de radionucliden voerkomen, in de matrix 

of ineer aan het oppervlak van de vllegasdeeltjes. De mobil1 telt van de 

radionucliden in het vllegas/stof is hier voor een deel af hankelijk van. 



- 23 -

In tabel 4 (2.2.3) zljn de radlonucliden van de U-23P reeks en hun 

radioactieve el^enschappen weergegeven, In tabel 5 (2.2.3) is dit gedaan 

voor K-40 en Th-232. 

Rubidium-87 een zachte-P stråler draagt nauwelijks bij aan de natuur-

lijke externe stralingsbela6ting van de mens. De natuurlijke interne 

stralingsbeblasting van Rb in bet menselijk lichaam veroorzaakt een 

effectleve dosisequivalent van gemiddeld 6 pSv per persoon per jaar 

(aUNSCEAR-82). De 6trallngsbelasting veroorzaakt door Rb-87 is dus een 

vrij gering onderdeel van de totale natuurlijke stralingsbela6ting van de 

mens, zle tabel 1 (4.1). Dit in aanmerking nemend is het onwaarschijn-

lijk dat Rb-87 in vliegas of -stof een relevante toename van de stra-

lingsbelasting zal veroorzaken. Daar ook vrijwel niets ever de radioeco-

logie van Fb-87 in vliegas of -stof gepubllceerd is, zal het Rb-87 

verder buiten beschouwing gelaten vorden. 

Bltumeuze steenkool heeft een ouderdom van vele ciiljoenen jaren 

(vBl-79). Het oorspronkelijk in de steenkool aanwezige C-14, halverings-

tijd van 5730 jaar, is dus vrijwel geheel vervallen. Het verbranden van 

steenkool verlaagt de C-K/C-12 verhouding in de atmosfeer, hetgeen een 

vernindering van de stralingsbelasting tot gevolg heeft (vCo-80). Dit 

effect en het radionuclide C-1A zullen verder buiten beschouwing gelaten 

worden. 



Tabel 1 (2.2.3) Activiteiten van de belåneriikste radionucliden in vliegstof, -as, en verschillende componenten van net 

buiten-milieu 

Vliegstof UNSCEAR-1982 adopted values 

Vliegas UNSCEAR-1982 adopted values 

Steenkool, gemiddelde van 5 belangrijkste 
naar Nederland kolen exporterende landen 
UNSCEAR-1982 

grond (UNSCEAR-77; UNSCEAR-82) 

groenvoer in Duitsland, VS (aJaw-69) 

bladgroente Duitsland, Engeland, VS 
(aJaW-69; aSa-74) 

•elk (aSa-74; aBor-72; aRei-77; aCou-83; 
aMu-74; aKoo-77) 

Drinkwater (aJa-79; aAd-64; vTr-82; 

aAu-74a) 

Norraaal grondwater (aBu-78; aAu-74a) 

Rivierwater Japan, VS (aJaw-69; aAd-64; 
aAu-74a; raMa-82) 

Rijn (aBu-78, aAu-74a) 

Zeewater (oceanen, Japanse baai) (aBu-78; 
aHi-78; aJaw-69; aAu-74a; mMa-82) 

Regenwater (aAd-64; aAu-74a) 

i Regenwater (aSl-81) Den Helder, Nedorland 

Buitenlucht "bodem-niveau'* {ahiiS\,tj\H-7 7) 

pCi/q 

pCi/q 

pCi/q 

pCi/q 

pCi/g U 

pci/g2) 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/1 

pCi/ra 

K-40 

14 

14 

4 

10 

12003) 

5 

0,1-10 

1-50 

4-13 

330 

0,1-2 

158 J ) 

0,001 

Pb-210 

16 

10 

0,7 

0,8 

0,4 

0,05 

0,5 

0,05 

0,05 

0,1-5 

0.9 

0,05 

0,2-5 

0,314) 

0,014 

1 
Fo-210 

16 

10 

0,7 

0,8 

0,5 

0,04 

0,01 

0,01-0,06 

0,05-2 

0,05 

0,1-1 

0,01 

— . 
Ra-226 

5 

5 

0,7 

0,7 

o,oi5) 

0,005 

0,1-0,3 

0,08 

<0,1 tot 10 

0,08 

0,09-0,2 

0,04-0,16 

8E-5 

Rn-222 

10-100 

100-10.000 

10-50 

20 

0,02-0,9 

1000-10.000 

100 

Th-232 

5 

5 

0,6 

0,7 
5) 

p.m. 

0,01-2 

0,001-0,01 

10E-5 tot 0,01 

8E-5 

U-238 

5 

5 

0,8 

0,7 

0,015> 

0,03 

0,05 

0,27 

0,2-0,6 

1,0 

8E-5 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

niet verraeld of dit in droge stof of in vers materiaal is. 

vers gewicht. 

berekend vanuit totaal K gehalte met 0,0118% K-40, d.w.z. 840 pCi K-40.'a K-totaal. 

berekend vanuit totaal Pb gehalte met 22 pCi Pb-210/q Pb-totaal (aJaw-69). 

gekozen werkschatting, geen referentiewaarde in literatuur qevonden. 
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Tabel 2 (2.2.3) Exhalatie van Rn-222 uit vllegas en verschillende 

conponenten van het buitennilieu 
-2 

Rn-222 pCi.cm .sec 

Vllegas (vBe-80) 6 E-6 

Gemiddelde van verschillende bodems verspreid 

over verschillende contlnenten (aJaw-69) 4 E-5 

Zeewater; lagere Fa-226 cone, dan land (aJaw-69) 5 F-7 

Bodem normaal (vSty-81) 5 E-5 



Tabel 3 ( 2 . 2 . 3 ) Chemische blndinqsvorm en nlaat*; van voorkoiwn van <1»» bcl^nnr i jk-?te r-irtionncl Iden In vH*»"a ,'de«»lt*» 

Chomisrhe bindifi<isvormt*n Rad ionuc l ide , 
s p e c i f lette a e t i v i t e l t in n e t aarttopoervlak c n / o f s t epnkoo l 

temperatuur °C 
d i s s . 

K-40 
0 ,0118« K-40 in 
gewone kalium 

800 pCi K-40/q K-totaa! 

TS 1,26 C9 jaar 

Pb-210 

22 pCi Pb-210 /q P b ~ t o t 
(a Jaw-69) 

TS 2 2 , 3 jaar 

Po-210 

4 . 4 9 C i / g Po-210 

TS 138 dagen 

Ra-226 

0 , 9 8 8 C l / q Ra-226 
TS 1600 jaar 

Rn-222 
1,54 E5 C i / q »»-222 
TS 3,82 dagen 

Th-2 32 

1,09 E-7 C i / q Th-232 
TS 1,41 E10 jaar 

U-2 38 

3 ,33 E-7 C l / q 

TS 4 ,SI T,<* jaar 

o l 

K 2 S10 3 

v e l d s o a t e n 
k l e i m i n e r a l e n e t c . 

PbS 
PbS04 

PbCOj 
P b j 0 4 

Pb (zeldzaam) 
PbO (zeldzaam) 

Komt in u i t e r s t o e -
r i n q e hoevce lheden 
voor : 100 microgram 
per t o n Uranium 
e r t s 
P0O2 
P0SO4 
Po 

HaCX>3 
RaS0 4 

Edelqas 

ThC»2 
T h S i 0 4 

UO2 (vOei-78) 
(verbrandt t o t UO î 
u r a ^ n s i l i k a t e n 
(kof Fini ' - ' 1 

(vC.l-MO) 

315 
500 

500 
550 

i . n . 

smo. 

770 
588 
976 

1114 
1170 

327 
8 8 8 

2 5 4 

q . a . 

3050 
q.q. 

2500 
2500 

k p . 

150O 
1689 
a . Q . 

q . q . 
q . q . 

1740 
T.T. 

9 2 6 

q.q. 

- 6 2 

q.q. 
q . q . 

rj .q 
q . a . ) 

in vl l e a n s 11a s t e e n k o o l verhrandinn b l j 1500 C 

s o 4 ] v n l - a-h-
KC 
K2S04 

K2Si03 

In alas 
in mulli te 

PbS04 

PbO of Pb 
PbO of Pb 

opp. (vPa-79) 

Po 
PoO, 
PoSO, 

RaO 
RaS04 

Verdwijnt met rookqassen de schoorsteen uit; 
wordt weer rievormd uit Ra-226 

Th02 
ThSi04 

UO3 (vPa-80, vGl-80) 
c.iuo4 (vzh-nt) 

Lokatle in de 
vi ieaasdee11 j«s 

Meer dan 70% van dø 
K In de matrix 
(vHa-B0) 

Voornamell jk aan het 
oppervlak (vLl-77) 

Voornamell jk aan het 
oonervlak. 

Gelijkmatia verdeeld 
in deeltje 

Gelijkmatia verdeeld 
In deeltje 

Gelijkmatig verdeeld 
in deeltje (vSl-82b> 

Meer dan 70« aan het 
oppervlak (vSl-82b/ 
vPa-80) 

Gebrulkte afkortlngen di»a. - dissociatie: amp. •meltpunt; kp " kookpunt: 

q.q. » qeen qeqevens in Handbook Chemistry and Phvsics (aHCP-75) 
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T a b e l 4 ( 2 . 2 . 3 ) . RADIOACTIVE DECAY PROPERTIES OF THE **»U SERIES 

AWCNÉT 

t 

| 

i 

W.|7» | 1 

J 
•RL' 

• 1 
» 

•SIli 

! 
• 

•an* 
1 
» 

•URsi 

1 

99 m i 

3.13* 
i 
f 

1 

» 0 2 * 

mmt 

UrwiHiin 1 

Uranium X, 

Uranium X, 

Uranium 2. 

Uranium II 

Ionium 

Radium 

Emuuiion 
Ridon (Rn) 

lUdium A 

HUr-U/t 

4J1 10* y 

24.1 d 

1.17 nun 

4.75 h 

2.47 10'y 

1.0 10* r 

1*03 y 

3.123 4 

3.05 min 

4.15 
4.20 

4.72 
4.77 

4.(2 
4.6b 

4.(0 
4.71 

549 

(.00 

Mqror nøunon tmerfti fMr Vi mé mttmviw 

• 

(25«) 
(75«) 

-

-

(21«) 
(72*) 

(24«) 
(7(») 

((«) 
(»J«) 

(100«) 

<-!00*) 

0103 
0.193 

2.29 

tS3 
1.13 

1 

-

(31«) 
( 7 » i 

(91«) 

<*6«> 
(13*) 

-

-

-

-

0.33 (-0.019«) 

0 0*3 
0.093 

07*5 
1.001 

0.100 
0.70 
0.90 

0.053 

0 0*1 
0.143 

0.116 

0.310 

t 

-

<3.3X) 
(4',. 

(030-11 
(0.6o. 

(50!;) 
(24"; 

(7ir.: i 

«.:•<.) 

(065) 
(0.07 xi 

(41) 

(0.07); i 

_ 

lUdium B 

-.'At Aniline 

U.I min 

-2« 6.65 <(«) 
e.70 (94«) 

0.(5 (50ft) 
0.71 (40*) 
0.9« ((«) 

7 (-0 1«) 

0.395 (!9'j: 
0 35: (3t>: 

V.»i 
99.»t« ! 0.02« 

Ridium C 19.7 min 

:*> Radium C 1M«» 

t 
•J:TI 

t 
'UK 

•»100« ' .00013« 

RjdiumC" 

Radium D 

Rtdium E 

» 
•tf»o 

I 

1 ^ 

•nn Ridium E" 

RjdjumG 

1.3 mm 

21 y 

5.01 i 

RidrumF 1)1.4 d 

4.19 mm 

Sunk 

5.45 (0.012«) 
5.5! (OOOBS) 

7.(9 (100«) 

3.73 (.000002«) 

4.(5 (.00007*) 
4.(9 (.00005«) 

5.305 (100ft) 

1.0 (23ft) 
1.5! ( 4 « ) 
3.26 (19%) 

I.) (25«) 
1.9 (5**i 
1.3 (!»*) 

0 016 (13«) 
0061 (15«) 

1.16! ( - I 0 N ) 

1.571 (100«) 

0.609 (47Si 
1.130 U7':. 
1 76-' (IT .. 

0799 (0014'lj 

0.396 <jf^ 
0.7»5 <|hr> 
1.31 (3!.. • 

0047 I4r.) 

0.103(0 0011«) 

Souret: aUNS CEAR- 7 7 
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T a b e l 5 ( 2 . 2 . 3 ) . RADIOACTIVE DECAY PROPERTIES OF THE *»JC AND THE '"Th SERIES 

Mmrltt —V-Hfr 

aimer rorfigrt— fntffiM fåØtVf mmd fcHwuiriM 

1.24 10* y 1.32 ( IW) 1.44 (11*) 
10 7* 
1 
1 

•a HI 

I 
* 

'BR* 
I 
• 

•BAC 

t 
•B Th 

• 

•siu 

i * 
•Sun 

1 
i 

1 
* 

'lift 
! 

1 
M M ! 

ir« 

i 
* 

i » i * 

1 

)«0ft 
• 1 

1 

i 
TTI 

I 

Tkonurn 

Mew thorium 1 

Mnolhonum II 

Hadiothonum 

Thorium X 

Emuuuon 
Thofon (Tn) 

Thorium A 

Then»m> 

Thonum C 

Thorium C 

Thorium C 

Thorium D 

Subte 

M l I0**» 

J i » 

( i ) h 

1.910 y 

3.44 d 

35 • 

v.)5 > 

1 0 « h 

60.é mm 

30* m 

3.10 mm 

Slibk 

_ 

4.01 (74%) 

-

-

5.34 ( 2 » ) 
3.43 (71*) 

J.45 <«*) 
5.41 (94%) 

*.2»{I00*) 

• 7|(J0O%) 

-

4.05 (23%) 
*.oy (iMi) 

1.71(100«) 

-

-

0.033(100%) 

1.11 (33«) 
1.73 (12%) 
2.W (12*) 

-

-

-

-

0.344 (11*) 
OJti (14«) 

IJ5 (5*) 
2.26 (33*) 

-

1.21 (23*) 
1J2 (21*1 
MO (5«*' 

-

-

0.34 (13«) 
O.dOl lif---
0.»t Ctr. 

0.0»4 C.t i ; 
0.214 (0.3-:, 

0.24! (37*. 

0.55 (007*. 

-

0.239 (47*1 
0.3W' (3 2".» 

0.040 (2S 
0 7:7 ,;•"•, 
1.620 ( l . i . 

-

0.511 C3* 
05»3 (U. 
O.ktO C. 
2*14 ikn'i) 

Souret aUNSCEAR-77 
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3 . Verwerkrlngs- en verspreldingsscenario's 

3.1 Vliegstof 

3.1.1 Uniforme verspreiding 

3 .1 .1 .1 Inleiding 

Voor dit verspreidingsscenarlo is overwogen dat de verspreidingspatronen 

van verschillende centrales elkaar sterk overlappen. Vanneer de overlap

ping voldoende groot is ontstaat een min of neer uniform verspreldings-

patroon (vEZ-80a). 

Verder is aangenomen dat er evenveel vliegstof over onze grenzen ver-

dwijnt als er binnenkomt. Dit is gezien het overheersen van ZU- en NW-

elijke windrichtingen en de aanwezigheid van de Noordzee een overschat-

ting. Voorts is uitgegaan van een evenvichtssituatie, d.v.z. dat &J 

jaarlijkse geproduceerde hoeveelheid vliegstof ook in een jaar wordt 

afgezet op het aardoppervlak. 

3.1.1.2 Hoeveelheid in de lucht 

De effectieve lozingshoogte i6 gesteld op 300 meter (pijphoogte 200 n + 

thermische opstijging 100 m, vJa-81), voor de verticale verdeling is 

uitgegaan een Gaussiaanse verdeling met een standaard deviatie van S00 

meter. De hiermee overeenkomende verticale verdeling (steady state) van 

de vliegstof is gegeven in de volgende tabel 1. Andere verdelingstheo-

rieen leveren, matheinatisch gezien, vrijwel hetzelfde verdelingspatroon 

(aFr-67). 

Om de gemiddelde verblijfstijd van vliegstof in de atmosfeer te bereke-

nen is uitgegaan van een ultzaksnelheid van 1 cm per sec. Dit is een 

waarde die in veel rapporten (vBe-80; vHo-79; vKl-75; vTr-82) gebruikt 

wordt. De gemiddelde verblijfstijd bij de vermelde lozingshoogte en ult

zaksnelheid is 8 uur. De maximale verblijfstijd van vliegstof in de 

atmosfeer bedraagt 10 tot 20 dagen (vCo-81; vOk-80). Bij een langere ge

middelde verblijfstijd neemt de hoeveelheid vliegstof in de lucht toe. 

Hierop wordt in sectle 5 (parameter analyse) nog ingegaan. 
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Tabel 1 (3.1.1.2). De verdeling van vllegstof in de lucht op verschil-

lende hoogtes. 

Hoogte Vllegstof in luchtlaag van 1 meter /oo van 

n totale hoeveelheid vllegstof in de lucht 

1 0,92 

10 0,93 

100 1,02 

300 1,10 

500 1,02 

1000 0,41 

1500 0,06 

2000 0,003 

De hoeveelheid vllegstof in de lucht aan het aardoppervlak in Ug.in is 

als volgt te berekenen: 

Vllegstof jaarproduktie in mg x 16S •• • — x 

/oo vllegstof op 1 meter x r^-;—i—-r—. 2-
r o pp. van Nederland in tn 

De berekening Is ultgevoerd voor 

- Een hoogte van 1 neter, dlkte luchtlaag 1 meter. 
2 

- Oppervlak Nederland Al.160 km (CBS), niet inbegrepen territoriale 
wateren en Continentaal Plat in de Noordzee. 

- Het hoogste energle scenario. 
Het resultaat is gegeven in tabel 2 (3.1.1.2). 

Tabel 2 (3.1.1.2) De hoeveelheid vllegstof in de luchtlaag grenzend aan 

het aardoppervlak, bij een verblijfstijd van gemiddeld 8 uur. 

Jaar Vllegstofconcentratle 
-3 

lig.W 

1980 0,07 
1990 0,36 
2000 0,49 
2030 0,59 

Een deel van het op het aardoppervlak gesedlmenteerde vllegstof, zal 

veer opwaaien door de vind en zo bljdragen aan de stralingsbelasting. In 

de modelberekening van Campiin (vCa-BO) bedraagt deze, na 30 jaar vlleg

stof depositle, 2-47 van de stralingsbelasting t.g.v. lnhalatle van 

recent-geemiteerd uitzakkend vllegstof. Cezlen de aard van het bodem-

oppervlak in Nederland is deze bljdrage verwaarloosd. 
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3.1.1.3 Hoeveelheid In de bodem 

De hoeveelheid vllegstof die in de boden komt wordt bepaald door 

a) totale depositie 

b) afvoer net oogstprodukten (ruwvoer, beweiding, bladgroente, graan, 

stro, aardappels, etc.). 

c) afvoer met bovengrondsaf stronend regenwater. 

d) afvoer door opwaaien + aanvoer door her-depositie. 

Geaccumuleerde depositie 

Bij de berekeningen var de vliegstof depositie zijn de jaarlijkse vlieg-

stof depositie en emissie voor Nederland aan elkaar gelijk gesteld, 

coals toegelicht in 3.1.1.1. De jaarlijkse vliegstof emls6le cijfers 

zijn gegeven in tabel 2 (2.1). Met behulp van deze cijfers is de jaar

lijkse vliegstof depositie berekend. 

In het jaar 2000 bedraagt de geaccumuleerde depositie over geheel 

Nederland voor het hoge energie scenario 311 x 10 kg. Dit komt overeen 

net 76 kg vliegstof per ha. In 2030 bedraagt de geaccumuleerde depositie 

over geheel Nederland 1103 x 10 kg, per ha is dit 268 kg. 

De onder b) c) en d) genoemde afvoer is klein t.o.v. de herverdeling in 

de boden. Inzicht in de grootte-orde van de verplaatsing in de boden van 

vliegstofdeeltjes konen uit bodemkundige studies. Hieruit is bekend dat 

gedeponeerd stof binnen 6 naanden net de bovenste centimeters van de 

grond vernengd wordt, voornanelijk door inspoelen net de neerslag en 

door activitelt van regen women. Met de grondbewerking zal het vliegetof 

over de bouwvoor verdeeld worden. Diepere verplaatsing door uitspoellng 

en homogenisatie vergt enige eeuwen voor deeltjes < 0,2 um en enige 

duizenden jaren voor grotere deeltjes. Hierblj zullen onder Nederlandse 

omstandigheden de deeltjes < 0,2 ym tenslotte kunnen accumuleren op 1 m 

dlepte terwljl de grotere deeltjes honogeen verdeeld worden door de 

doorwortelde zone van de boden. Tweehonderd jaar na depositie zal vlieg

stof zlch dus nog vrijwel geheel in de bouwvoor bevinden en op nog 

langere ternijn gezien zal het altijd in de doorwortelde zone blijven. 

De voor de landbouw primair belangrljke grond, In de bouwvoor en in de 

zodelaag, heeft per ha respectievelljk een gewlcht van 2,8 x 10 en 0,7 

x 10 kg, ruim dulzend naal het gewlcht van de geaccumuleerde vliegstof. 

Vliegstof bevat ongeveer 10 naal zo veel radioactiviteit dan grond. De 

depositie van vliegstof op de boden leldt tot het volgende: 
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Gewichtstoename in % Radioactiviteitstoename in % 

zode bouwvoor zode bouwoor 

Jaat 2000 0,011 0,003 0,11 0,003 

jaar 2030 0,038 0,010 0,38 0,10 

De toename van de radioactlvitelt in de boden bedraagt dus in bouwland 

naximaal 0,107, in weiland 0,38%. 

3.1.1.4 Hoeveelheid in gewassen 

Dlrecte depositie 

De vllegstofproduktie cijfers voor de jaren 2000 en 2030 zijn respectie-

velijk 24 en 28,8 x 10 kg; omgerekend is dit respectievelijk 5,8 en 7,0 

kg per ha per jaar. De genlddelde verblijfstijd voor stofdeeltjes op ve-

getatle kan gesteld vorden op 20 dagen. (De meest waarschijnlljke half-

vaarde tijd voor stofdeeltjes op vegetatie is 13,9 dagen (aHo-79), de 

verblijfstijd volgt daaruit door te delen door In2 (aFr-81)). Vanneer 

het te oogsten produkt de helft van het grondoppervlak bedekt, bevat het 

van één ha geoogste produkt dus 20/365 x 0,5 x 5,8 - 0,16 kg vliegs^of 

in 2000; voor 2030 wordt dit getal 0,19 kg. Bij een produktie van 5000 

kg consumptiegoederen per ha geeft dit dus vliegstofgehaltes van respec

tieveli jk 32 en 38 mg per kg produkt. De van nature lage activiteitscon-

centratie in bladgroente of ander voedsel, zie tabel 1 (2.2.3), kan door 

deze vliegstofbesmetting voor bepaalde radionucliden toenemen met 1 tot 

10%. Echter het geoogste produkt zal talrijke bewerkingen ondergaan als 

dorsen, pellen, schlllen en wassen, waarblj een redelijke aanname is dat 

90% van het aanklevende stof verwijderd wordt (aUNSCEAR-82). De radio-

actleve beemetting van consumptie gewa6sen voor de mens, via vliegstof, 

zal daarom verwaarloosbaar zijn. Dit is nlet het geval voor vee, met 

name de koe zal een behoorlijke portie vliegstof consumeren. Dit is 

beschreven in sectle 3.1.1.5. 

Wortelopname 

In sectle 3.1.1.2 is beschreven dat de radloactivltelt6toename van de 

bouwvoor door het vliegstof na 50 jaar kolenstoken oaar 0,10% is. Er is 

geen enkele reden om aan te nemen dat de radionucliden uit vliegstof 

beter beschikbaar zijn voor de plant dan de van nature in de grond aan-

wezlge radionucliden. De toename van de radloactlvltelt van het gewas 

via wortelopname van vliegstof-radionucllden bedraagt dan ook maximaal 

0,10% en is waarschijnlljk beduldend lager. Ze is daarom te verwaarlo-

zen. 
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3.1.1.5 Hoeveelheid in de melk via de koe. 

Bij normale beweiding loopt het melkvee 's zoners buiten, de winter 

brengt het in de stal door. Bij loopstal voedering blijft het vee op 

stal, het wordt gevoerd net vers gemaaid of ingekuild grås. In de toe-

komst zal waarschijnlijk al het melkvee in loopstallen gehouden worden, 

de berekening is derhalve voor loopstalvoedering uitgevoerd. 

Het groeiseizoen voor grås bedraagt 180 dagen, er wordt om de 30 dagen 

gemaaid. In sectie 3.1.1.3 is uiteengezet dat de verblijfstijd voor 

vliegstof 20 dagen bedraagt. Er wordt zesmaal per jaar gemaaid, er moet 

dus met de depositie van 6 x 20 • 120 dagen rekening gehouden worden. De 

veebezetting bedraagt 2,5 melkkoe per ha. In 2000 en 2030 zijn de depo-

sitiecijfers 5,8 en 7,0 kg per ha. Van de vliegstofdeposi cle op het grås 

in het jaar 2000 zal de koe dus 120/365 x 1/2,5 x 5,8 - 0,8 kg vliegstof 

per jaar per koe opnemen, in 2030 is dit opgelopen tot 0,9 kg per jaar. 

De koe neemt verder aan het grås kle.ende gronddeeltjes op, welke ook 

vliegstof bevatten. De hoeveelheid grond die één koe zo jaarlijks op-

neemt bedraagt 110 kg. In het jaar 2030 bevat deze grond maximaal 0,0387 

vliegstof (zie 3.1.1.2), en neemt één koe met de grond dus 0,04 kg 

vliegstof op. De totale vliegstofingestie in 2030 is dus maximaal 0,9 + 

0,04 kg ofwel 1 kg vliegstof per koe per jaar. 

Voor verschillende (radio)nucliden is in experimenten een verband gelegd 

tussen de ingestie door vee en de hoeveelheid in melk. De transfer van 

een radionuclide naar de melk is afhankelijk van de blndingsvorm, de 

opgenomen hoeveelheid, de duur van het experiment, de melkproduktie van 

de koe, enz. Door Ng zijn de resultaten van verschillende onderzoeken 

bestudeerd en gecomplleerd. Het deel van de dagelijkse opgenomen hoe

veelheid van een element dat uitgescheiden wordt in 1 Ilter melk wordt 

door Ng de transferco'éff iciiént Fm genoemd. Voor transf erberekeningen 

geeft Ng bepaalde aanbevolen waarden van Fm voor de verschillende radio-

nucliden (aNg-77). Ultgaande van deze waarden is de toename berekend van 

de aanwezlge hoeveelheid natuurlljke radionucllden in melk tengevolge 

van de vilegstofopnatne door vee in 2030; deze toename loopt ulteen van 

0,02-47. De berekening hiervan is vermeld in Tabel 1 (3.1.1.5). In deze 

tabel zijn tevens de concentratles van de natuurlljke radionucllden 

berekend voor melk zonder vliegstofbesmettlng. Deze berekende waarden 

kornen redelijk overeen met de uit de llteratuur bekende concentratles, 

zie Tabel 1 (3.1.1.5). Blj de parameter analyse zal de transfer

co'éff iciént Fm beschouwd worden. 



Table 1 (3.1.1.5) Opnarae door melkvee en transfer naar de melk van natuurlijke radionucliden, 
en de toename hiervan in de melk door vliegstof in 2030. 

Opname radionucliden door melkvee 

Voer opname (9 kg d.s.d ) 

Grond opnarae (0,3 kg.d ) 

Water opnarae (27 l.d ) 
Voer, grond en water: totaal 
opname zonder vliegstof _. 
Vlieqstof opnaroe (2,7 q.d ) 

Transfer coefficient 

Food to milk F (a Ng-77) 

Activiteitsconcentratie in raelk 

Zonder vliegstof 

a) berekend uit het bovenstaande 

b) uit tabel 1 (2.2.3), 
literatuurwaarden 

Toenarae door vliegstof in 2030 

pCi.d 

pCi.d 

pCi.d 

pCi.d 

pCi.d 

d.r 1 

pCi.l" 
. -1 

pCi.l 

-1 
pCi.l 

% 

K-40 

18 E 4 

0,3 E 4 

14 E 0 

18 E 4 

30 E 0 

7,2 E-3 

1300 

1200 

0,27 

0,02% 

Pb-210 

36 E 2 

24 E 1 

14 E 0 

38 E 2 

43 E 0 

2,6 E-4 

0,98 

0,5 

0,01 

1% 

Po-210 

45 E 2 

24 E 1 

2,7 E-l 

47 E 2 

43 E 0 

1,2 E-4 

0,56 

8-5 

0,003 

1* 

Ra-226 

90 E 0 

21 E 1 

2,7 E 0 

30 E 1 

14 E 0 

4,5 E-4 

0,14 

0,1-0,3 

0,006 

4% 

Th-232 

p.m. 

21 E 1 

2,7 E-l 

21 E 1 

14 E 0 

5,0 E-6 

0,001 

0 

7 E-5 

1% 

U-238 

90 E 0 

21 E 1 

5 E 0 

31 E 1 

14 E 0 

6,1 E-4 

0,19 

0,03 

0,0085 
0,0085 

4% 

1) g.g. = geen gegevens 
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3.1.1.6 Hoeveelheid in drinkvater 

Als drinkwater-scenario Is de rivier-duinwaterleiding van de gemeente 

Amsterdam gekozen. Deze omvat een dulngebied van ca. 3600 ha tussen 
3 

Vogelenzang en Zandvoort. Hier vordt jaarlijks 60 mil joen m drinkwater 

gewonnen, hetgeen 5X van het jaarlijkse Nederlandse drinkwaterverbruik 

Is. Het In de Amsterdamse waterleiding-duinen gevonnen water is voor 25? 

afkomstig van regenvater en voor 75X van in de duinen gelnfiltreerd 

Rijnwater. Nadat het regen- en Fijnwater door de duinen gefilterd is, 

vordt het verzameld in transport- en voorraadkanalen met een oppervlak 

van ca Ik ha en in een voorraad-onttrekkingsbekken van ca 2 ha (aGW-79, 

aGW-81). 

Directe besmetting. 

Hieronder worden verstaan de vliegstof residuen in het drinkwater afkom-

stig van de vliegstof depositie op het gereinigde water in het trans

port-, voorraad-, en onttrekkings-waterstelsel. Na onttrekking ondergaat 

dit water nog een zuivering. Niet bekend is hoeveel van het vliegstof 

hierbij verwijderd wordt; dit is onder meer afhankelijk van eventuele 

aggregatie van de vliegstofdeeltjes onderling of met andere zwevende 

delen. Aangenomen wordt dat 50 gew.7 van het vliegstof bij deze laatste 

zuivering verwijderd wordt. 

De jaarlijkse vliegstof depositie op het voornoemde waterstelsel met 76 

ha oppervlakte is: in 1980 0,8 kg.ha" ; in 2000 5,8 kg.ha" ; in 2030 7,0 

kg.ha vliegstof. Aannemende dat 507 van deze vliegstof in de jaarlijk-
6 3 

se onttrokken 60.10 m water terecht komt, betekent dit een extra be-

lasting van het drinkwater 

in 1980 van 0,0005 mg vliegstof per liter water. 

in 2000 van 0,0037 mg vliegstof per liter water. 

in 2030 van 0,0045 mg vliegstof per liter water. 

Het effect hiervan op drinkwater is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 (3.1.1.6) Normale hoeveelheid radlonucllden in drinkwater en de 
toename hiervan door vliegstof. 

in pCi per liter drinkwater 
K-40 Pb-210 Po-210 Ra-226 U-238 

normsal aanwezig* 5 E-0 5 E-2 1 E-2 8 E-2 5 E-2 

absolute toename 
door vliegstof, 
in 1980: 7,0 E-6 8,0 F-6 8,0 E-6 2,5 E-6 2,5 E-6 

in 2000: 5,2 E-5 5,9 E-5 5,9 E-5 1,9 E-5 1,9 E-5 

in 2030: 6,3 E-5 7,2 E-5 7,2 E-5 2,3 E-5 2,3 E-5 

•internationale gegevens, zie Tabel 1 (2.2.3). 
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De radioactiviteltstoename is dus verwaarloosbaar, in het hoogste geval, 

voor Po-210, bedraagt ze slechts 12. 

Indirecte besmetting 

Hleronder wordt verstaan de besmetting van het drinkwater, met vliegstof 

of opgeloste componenten hiervan, welke terug te voeren is op de besmet

ting van neerslag en Rijnvater, bij intree in het duinwatergebied tot 

ultstroming naar de voorraad- en transportkanalen. Na Intree zakt het 

neerslagwater vanaf het maalveld van de duinen naar het grondwater, om 

daarna met het grondwater geleidelijk af te stromen naar de voorraad- en 

transp-rtkanalen. Het Rijnwater wordt na intree gevoerd naar infiltratie 

geulen waarvan de todem bedekt is met een sliblaag. Het zakt via deze 

bodem het duingebied in, om vervolgens vrij snel door te stromen naar 

drains, welke uitmonden op de voorraad- en transportkanalen. 

a) Regenwater 

In het regenwater zullen zich de "natte depositie" vliegstofdeeltjes 

bevlnden, ook komt het in contact met het eerder op de bodem afgezette 

vliegstof. 

De hoeveelheid opgeloste stoffen uit het vliegstof die, via door de 

duinen gefiltreerd regenwater, in de voorraad- en transportkanalen te-

recht komt is te verwaarlozen, gezien: 1) de uiterst geringe hoeveelhe-

den vliegstof t.o.v. de gewone bodemdeeltjes, zoals besproken in sectie 

3.1.1.2, en 2) de filterwerking van het duinprofiel. 

b) Fijnwater 

De vliegstof last van de Rijn is laag. Een fractle van het Fijnwater 

wordt bij Nieuwegeln afgetapt voor Infiltratie in de waterleldingduinen. 

Bij Nleuwegein wordt eerst een groot deel van het slib verwijderd door 

coagulatie en bezinking. Daarna wordt dit voorgereinigde Rijnwater door 

de bodem van infiltratiegeulen in de ondergrond van de duinen ge-

bracht. Hierbij zal het dus niet verder met reeds bezonken vliegstof in 

aanraklng komen. Kortom de belastlng van het Rijnwater met vliegstof 

(residuen) is te verwaarlozen. 



3.1.2 Niet uniforme verspreiding 

3.1.2.1 Inleiding 

3.1.2.1.1 Algemene overwegingen 

Voor dit verspreidingsscenario is overwogen dat net de in Nederland 

overheersende winden uit zuid-westelijke richting, bepaalde plaatsen 

zwaarder belast vorden door vliegstof uit de overwaaiende pluim van een 

kolencentrale dan andere. Bij de uitwerking van een niet-uniform ver

spreidingsscenario is het noodzakelijk uitgangspunten te bepal en voor: 

a) kenmerken en de geografische spreidlng van kolencentrales in 1980 en 

2030. 

b) de vliegstof verspreiding, concentratie in de lucht en depositie. 

(Opm. voor het begrip "de concentratie op leefniveau in de lucht van een 

bepaalde stof" bestaat het woord immissie) 

3.1.2.1.2 Geografische spreiding en kenmerken van kolencentrales 

Het zijn nu, zowel als in de toekorast, vooral de provinciale en gemeen-

telljke elektriciteitsbedrijven die op grote schaal kolen stoken. Het 

vennogen van de bestaande, en geplande, kolengestookte centrales vari-

eert van 100 tot 600 MWe. Al deze kolencentrales kunnen ook olie en/of 

aardgas al* brandstof gebruiken. De centrales van 400 tot 600 MWe leve

ren ruim 807 van het 24C0 MWe kolen-gestookte vermogen van de elektrici

teitsbedri jven in 1988, het jaar tot welk plannen bekend zijn (vSEP-81). 

Het aantal kolencentrales van de SEP in 1988 is dan 10. Uitgaande van 

een gemlddeld vermogen van 500 MWe zullen er in 2030 rond Al kolenge

stookte centrales zijn. Het is te verwachten dat ruim de helft hlervan 

in beheer zal zijn van openbare elektriciteitsbedrijven, zie tabel 1 

(2.1). 

In verband met o.a. koelwater, kolenaanvoer, vllegasafvoer en elektrici-

teitstransport is het zeker, dat deze centrales niet afzonderlljk en 

uniform verdeeld over Nederland zullen staan, maar in groepen bij el-

kaar. Ook op dit moment en in de kornende jaren hebben de meeste elektri

citeitsbedrijven ée'n of twee kolengestookte centrales staan bij andere 

centrales, in z.g. centrale-complexen. Bij de beoordeling van de radio-

ecologische gevolgen van vliegas en -stof zullen de volgende twee situa-

ties beooTdeeld worden. Ten eerste een alleenstaande kolencentrale van 

600 MWe en ten tweede een centrale-complex waar zlch vijf kolengestookte 

centrales van 600 MWe bevinden. In belde sltuaties wordt ervan uitgegaan 

dat in het gebied van maximum lmmissie en depositie van deze centrales 

slechts verwaarloosbare hoeveelheden vliegstof van andere centrales 

zullen voorkomen. 
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De 600 MWe centrales zijn poederkool gestookte centrales, met minimaal 

50? rookgasontzwaveling, met een rookgastemperatuur van rond de 80 C, 

een emissie van tnaximaal 20 g vliegstof per GJ (zie 2.1) en met een 

schoorsteenhoogte van minimaal 170 m. 

3.1.2.1.3 Vliegstof verspreidlng, concentratle In de lucht, en deposi-

tie. 

Medewerkers van verschillende lnstellingen en instituten In Nederland, 

verenlgd In de TNO-subcommlssie luchtverontrelnlglng, hebben in de 

laatste 10 jaar voor Nederland luchtverontreinlglngsmodellen ontwikkeld 

voor de bepaling van de milleubelasting door bronnen die verontreini-

gingen emitteren (vTNOLucht-76; vTNOLucht-81; vDo-81). 

Deze modellen bevatten zowel analytische als empirische kenmerken en 

zijn beperkt tot emissies van stabiele gassen, net relatief geringe 

emissie concentraties uit relatief lage bronnen d.w.z. lager dan 50 m. 

Met de huidige stand van kennis hebben de voorspellingen berekend met 

deze modellen een onnauwkeurigheid van een factor 2 i 3 (vJan-81). Wil 

men de verspreidlng van vliegstof berekenen met deze modellen, dan zijn 

hlervoor verdere aannames over het gedrag van vliegstof noodzakelijk, 

zoals bljv. valsnelheid, reflectie en depositie. De aannames gemaakt in 

de bestudeerde literatuur verschillen sterk. De grote bronhoogte van de 

kolengestookte centrales is een andere factor, waarvan de invloed onvol-

doende bekend is en welke verdere aannames noodzakelijk maakt (vBE0P-I9). 

De bovengenoemde onnauwkeurigheid van atmosferische verspreidingsbereke-

ningen wordt in het geval van vliegstof dus vergroot door deze verdere 

aanname6, noodzakelijk in het geval van kolengestookte centrales. 

De depositie van gassen en aerosolen op het aardoppervlak is behalve van 

de verspreidlng in de atmosfeer, afhankelijk van verschillende andere 

factoren waarvan de Invloed moellljk te kwantificeren is, zoals de 

zwaartekracht ("droge" valsnelheid), regenval, reflectie, enz. De bere-

kende depositie waarden zijn dan ook onderhevlg aan een nog grotere on

nauwkeurigheid dan de berekende concentraties in de lucht. Voor Neder

land zijn geen depositie modellen ontwikkeld die algemeeh aanvaard of 

gebruikt vorden. In het algemeen wordt een eerste ruwe schatting van de 
2 

depositie gemaakt net de vulstregel: depositie van stof y per m per 

jaar • concentratle van stof y in de lucht aan het aardoppervlak verme-

nlgvuldlgd met de valsnelheid van stof y en met de betreffende tijds-

duur, d.w.z. één jaar. Hlerblj Is de depositie maximaal op die plaats 

waar de gemiddelde jaarconcentratle van het vliegstof aan het aardopper

vlak maximaal is, Corbett volgt een geheel andere redenatie (vCo-80). De 
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natte depositie verwijdert stofdeeltjes uit de gehele pluim, des te 

dichter men bij de centrale komt, des te hogere vliegstof concentratles 

vindt men in opgevangen neerslag. De mate waarin vliegstof door regen en 

sneeuv wordt uitgevassen is niet nauwkeurig bekend. Corbett baseert zijn 

getallen dan ook op theoretische beschouvingen, meteorologlsche gege-

vens, alsmede metingen. Zijn conclusie is dat dichtbij de centrale de 

depositie het hoogste is. 

De in de literatuur gevonden vaarden voor dr. maximum jaargemiddelde 

vliegstof concentratles aan het aardoppervlak, en de vaarden voor de 

maximum vliegstof depositie, zijn in tabel 1 (3.1.2.1.3) samengevat. 

Hierbij zijn de literatuur waarden van centrales met een vennogen van a 

HWe vermenigvuldigd met een factor om tot centrales van eenzelfde 

vermogen, 600 MWe, te komen. Met verschillen in andere factoren tussen 

de centrales als bijv. aantal vollasturen per jaar, temperatuur rookgas, 

schoorsteenhoogte, vliegstof emlssie (altijd < 20 g vliegstof per GJ, 

tenzij ånders vermeld) is geen rekening gehouden. 

Afgezier van de door Jacobi gegeven immissie waarde vertonan de immissie 

vaarden in tabel 1 (3.1.2.1.3) een relatlef geringe spreiding. De reden 

van de veel hogere immissie vaarde welke door Jacobi vermeld vordt, viel 

niet uit zijn rapport te achterhalen, mede omdat zijn afstandopgaaf ont-

breekt. 

De depositie vaarden in tabel 1 (3.1.2.1.3) verschillen als gevolg van 

de hiervoor vermelde verschillende berekeningswijzen. Berekeningen met 

het accent op het uitregenen van de pluim leiden tot hogere vaarden ge

geven door Corbett en van der Lugt (vCo-80; vLu-80). De laagste vaarde, 

gegeven door Janssen en Broerse, is gebaseerd op de genoetnde vuistregel 

(vJan-81). 

Bij de berekeningen in volgende sec ties zal ervan ultgegaan vorden dat 

voor één 600 MWe kolen gestookte centrale 

a) de maximale jaargemiddelde vliegstof concentratie 0,14 yg vliegstof 
3 

per m lucht op leefniveau voorkomt op 3,5 km ten N.O. van de centrale, 

omdat daar de pluim bij <e overheersende veersomstandigheden aan de 

grond komt. 

b) de maximale vliegstof depositie 6,0 kg vliegstof per ha per jaar be-

draagt, op een afstand van 0,5 km van de centrale, omdat daar de rook-

pluim nog velnig verspreid is en er het tneest uitregent per eenheld van 

aardoppervlak, het terreln van de centrale bulten beschouvlng gelaten. 



Tabel 1 ( 3 . 1 . 2 . 1 . 3 ) V l i e g s t o f - l u c h t v e r o n t r e i n i g i n q en - d e o o s i t i e door v e r s c h i l l e n d e ko len q e s t o o k t e c e n t r a l e s ; 
l i t e r a t u u r s c h a t t i n g e n h e r l e i d t o t waarden voor c e n t r a l e s van 600 MWe a l l e n met 4 20 a 
v l i e g s t o f per GJ. 

L i t e r a t u u r 

r e f e r e n t i e 

vDu-8(fcvUi-80 

vJan-81 

vGEB-R'dam 

vGEB-A'dam 

vCo-80 

vJa-81 

Centrale 

Dordrecht (600 MWe) 

Dordrecht (600 MWe) 

Maasvlakte (2x540 MWe) 

Hemweq (540 MWe) 

Engeland (600 MWe) 

D u i t s l a n d (320 MWe) 

Maximum jaarqemi 
c o n c e n t r a t i e i n 
aardoppervlak pe 

Lokatie maximum 
punt t . o . v . 
c e n t r a l e 

4 , 8 km N.O. 

3 ,5 km N.O. 

4 , 8 km N.O. 

3 , 8 km N.O. 

geen oogave 

0 , 5 km (?) 

ddelde v l i e g s t o f 
de ] i"ht aan n e t 
r 600 MWe 

Max. c o n c e n t r a t i e 

uq v l i e a s t o f m~^ 

0 , 13 

0 , 1 0 

0 , 0 9 

0 ,14 

0 , 0 8 

0 , 9 4 

Maximum d e p o s i t i 

Lokat ie maximum 
punt t . o . v . de 
c e n t r a l e 

0 ,5 km N.O. 

3 ,5 km N.O. 

0 , 5 km N.O. 

0 , 5 km N.O. 

e per jaar per 600 MWe 

Max. d e p o s i t i e 

kg v l i e g s t o f h a ^ a " 1 

6 , 0 

0 ,32 

6 , 6 

5 ,6 

Aantekenirig b i j Tabel 1 ( 3 . 1 . 2 . 1 . 3 ) . 

De waarden voor Engeland z i j n gebaseerd op de voor moderne k o l e n c e n t r a l e s door Corbett qeqeven fac toren (vCo-80): 
- maximum ge mi ddelde j a a r c o n c e n t r a t i e in de l u c h t aan h e t aardoDpervlak oer m-* van een qeåmit teerde s t o f i s : 

3xl0~9 x e m i s s i e van d i e s t o f per s e c o n d e . 

- maximum d e p o s i t i e van een qeémi t teerde s t o f per m2 per jaar OD 500 m a f s t a n d van de c e n t r a l e i s : 
7 , 5 x l 0 - 1 0 x jaarprodukt ie van d i e s t o f (afstanden k l e i n e r dan 500 m van de c e n t r a l e b l i j v e n b u i t e n beschouwing) . 

- Verder i s u i tgegaan van een 600 MWe c e n t r a l e met 20 q v l i e q s t o f rier GJ en 6500 v o l l a s t u r e n d . w . z . de j a a r l i j k s e 
v l i e g s t o f uitworp i s 873 ,6 t o n . 

De waarden voor Dui t s land z i j n qebaseerd op een c e n t r a l e met een u i t w o m van 22 q v l i e q s t o f oer GJ. 
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Bij een centrale-cotnplex met 5 centrales van 600 MWe zullen dezelfde 

lokaties vorden aangehouden en zal uitgegaan vorden van 5x zo hoge 

waarden als bij één 600 MWe centrale. 

3.1.2.2 Hoeveelheid In de lucht 

Bij inadetning van vllegstof door de mens en andere wezens Is het duide-

lijk, dat de radioactiviteit van het vliegas dermate laag is, dat dit 

niet zal kunnen leiden tot acute stralingseffecten. Bij de beoordeling 

van mogelijke schadelijke effecten, ten gevolge van de radioactiviteit 

van ingeademd vliegas, behoeft dus slechts net de jaargemiddelde con-

centraties rekening gehouden te vorden. 

De maximale mediane jaargemiddelde concentratie waarde aan het aardop-

pervlak vercorzaakt door één 600 MWe centrale is 0,14 ug vliegstof per 

m3 lucht (zie 3.1.2.1.3). 

Het gebied waarover deze maximum concentratie optreedt beslaat ongeveer 
2 2 

5 km . In een gebied van ongeveer 160 km "rond" de centrale ligt de 
concentratie tussen dit maximum en de helft van dit maximum. Buiten de 

2 
160 km is de concentratie minder dan de helft van het maximum 

(vGEB-A'dam; vJan-81). Deze oppervlaktes zijn berekend met het nationale 

model luchtverontreiniging (vTN0Lucht-76) t.et enige aanpassinge? voor 

kolen-gestookte centrales. 

Voor een centrale-complex met 5 kolengestookte 600 MWe central s s nemen 

we aan dat in de hiervoor genoemde gebieden de concentraties een factor 

5 hoger zijn. De maximum mediane jaargemiddelde concentratie is dan 
3 

0»7 ug vliegstof per m lucht. 

3.1.2.3 Hoeveelheid in de bodem 

In het gebied waar de deposltle maximaal is wordt door een enkele 600 

MWe centrale 6 kg vliegstof per ha afgezet. Over een periode van 50 jaar 

wordt dit dus 300 kg per ha. In het geval van een centrale "omplex met 5 

centrales van 600 MWe wordt ultgegaau van een vijf maal zo hoge deposi-

tie (zie 3.1.2.1.3). Over een periode van 50 jaar wordt in het gebied 

van maximum deposltle door dit centrale complex dus 1500 kg vliegstof 

per ha afgezet. 

Zowel de 300 kg als de 1500 kg vliegstof vallen in dezelfde orde van 

grootte als de 268 kg per ha berekend voor de uniforme deposltle over de 
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periode van 1980 tot 2030. Dezelfde redenatie kan dus gevolgd worden als 

in sectie 3.1.1.3 voor de berekening van de radioactiviteitstoename van 

de grond ten gcvolge van de deposltie van vliegstof. 

Bij niet uniforme verdeling leidt het vliegstof in het gebied van de 

maximum depositle op 500 m afstand van de centrale(s), na 50 jaren tot: 

Gewichtstoename in het Radioactiviteitstoename in het 
lokale maximum bij lokale maximum bij 

één 600 MWe vijf 600 MWe één 600 MWe vijf 600 MWe 

centrale centrales centrale centrales 

Zodelaag 0,43? 0,2147 0,47 27 

Bouwvoor 0,0117 0,0547 0,17 0,57 

Bij de niet uniforme versprelding bedraagt de toename van de radioacti-

viteit van de bodem na 50 jaar in het gebied van maximum deposltie dus 

op 0,5 km van een 600 MWe centrale 0,17 in bouwland en 0,47 in weiland 

en op 0,5 km van een centrale-cotnplex met vijf 600 MWe centrales 0,57 in 

bouwland en 27 in weiland. Het gebied waarover de maximum deposltie op-

treedt is beperkt in oppervlak, het Is ongeveer 40 ha groot, en is ge

legen aan lij-zijde nabij de centrale of het centrale-cotnplex. 

3.1.2.4 Hceveelheid in gewassen 

Bij de niet uniforme verdeling zal, in het gebied van ongeveer 40 ha 

waar de vliegstof depositle maximaal is, bij één centrale van 600 MWe 
20 

het van 1 ha te oogsten produkt gemiddeld —-gL x 0,5 x 6,0 « 0,16 kg 

vliegstof bevatten (berekeningsmethode zie 3.1.1.4), en bij een centra-

le-complex met vijf centrales van 600 MWe is dit 2® x 0,5 x 30 - 0,82 

kg vliegstof. 

Bij een produktle van 5000 kg consumptle goederen per ha geeft dit dus 

vliegstof gehaltes van respectlevelljk 32 mg en 165 mg per kg produkt. 

Bij 165 mg vliegstof per 5000 kg produkt zal de van nature lage activl-

teitsconcentratie in bladgroente of ander voedsel, zle tabel 1 (2.2.3), 

voor bepaalde radionucliden toenemen met 5 tot 507. Het vliegstof gehal-

te zal, tljdens en na de oogst met 907 verlaagd worden bij alle bewer-

kingen die het produkt ondergaat alvorens geconsutneerd té worden, zie 

3.1.1.4, De radloactleve besmettlng via vliegstof van consumptle gewas

sen Is daarom, zelfs in het gebied van maximum depositle, verwaarloos-

baar. 
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Uortelopname. 

In sectie 3.1.2.3 is beschreven dat de radioactiviteitstoename van de 

bouwvoor maximaal 0,5* is bij een centrale-complex met vijf 600 MWe 

eenheden. De toename van de ractloactiviteit van het te oogsten produkt 

via wortelopname is te vervaarlozen, op grond van dezelfde argumenten 

als uiteengezet in 3.1.1.3. 

3.1.2.5 Hoeveelheid in de melk via de koe 

In het ongeveer 40 ha grote gebied van maximum depositie kan een veebe-

drijf van normale grootte liggen. Bij één centrale van 600 MWe is de 

depositie in het maximum gebied 6 kg vliegstof per ha per jaar en bij 

een centrale-complex met vijf 600 MWe centrales is dit 30 kg. Dezelfde 

redenatie volgend als in 3.1.1.5 is de hoeveelheid vliegstof die een koe 

hlervan binnenkrijgt per jaar r ^ x =-=- x 6 - 0,8 kg bij de enkele cen-
120 1 3 ' 5 

trale, en jrr * 2~T * 3 0 * 4 ,° k g bi^ h e t c e n t r a l e~ c o mP l e x' 

De hoeveelheid grond die een koe samen met het grås consumeert bij loop-

stalvoedering is 110 kg, deze grond bevat ook vliegstof. Na 50 jaar be-

draagt de hoeveelheid vliegstof in grond van een weiland in dit maximum 

depositie gebied bij een enkele centrale 0,47 en bij een centrale 

complex 27.. De met de grond opgenomen hoeveelheid vliegstof is dan res-

pectievelijk 0,44 kg en 2,2 kg per jaar. De totale hoeveelheid vliegstof 

opgenomen door een koe in het gebied van maximum depositie is dus 1,24 

kg bij een enkele 600 MWe centrale en 6,2 kg bij een centrale-complex 

met vijf 600 MWe centrales. 

De toename van de radioactivlteit in melk bij deze vliegstofopname is 

vermeld in tabel 1 (3.1.2.5), die op dezelfde wijze berekend is als 

tabel 1 (3.1.1.5). 

In 2O30 met rond de 40 centrales, beslaan de gebieden van maximum depo

sitie te samen 40 x 40 ha • 1600 ha, in het geval van afzonderlljk ver-

sprelde centrales. De laatste jaren is het veide-areaal in Nederland ca 

1.200.000 ha. Ultgaande van eenzelfde weide-areaal in 2030 zal de melk 

ult het maximum depositie oppervlak, de genoemde 1600 ha, normaliter 

gemengd en verwerkt vorden met een 750x zo grote hoeveelheid melk van 

bulten dit gebied. Na deze vermenglng met normale melk is de toename van 

de activiteitsconcentratie door het vliegstof dus ruwweg een factor 750 

kleiner, d.w.z. dat de toename dan veel minder is dan 17. 



Tabel 1 (3.1.2.5) Normale activiteitsconcentratie in de melk en de toename door vliegstof 
in het 40 ha rjrote rjebied van maximum viieqstof depositie. 

Normale melk, u i t t a b e l 1 ( 2 . 2 . 3 ) 

Toename i n max. d e p o s i t i e q e b i e d 

a) b i j één 600 MWe c e n t r a l e 

b) b i j een c e n t r a l e complex met 5 x 600 MWe 

r>Ci. 1 

p C i . l 

% 

pci.r1 

% 

K-40 

1200 

0 .34 

0,03% 

U7 

0,14% 

Pb-210 

0 , 5 

0 ,01 

2,4% 

0 , 0 6 

12% 

Po-210 

0 ,56 

0 , 0 0 6 

1% 

0 ,03 

5,6% 

Ra-226 

0 ,14 

0 ,002 

5% 

0,04 

27% 

Th-232 

0,001 

8 , 8 E-5 

9% 

4 ,4 E-4 

44% 

U-238 

0 , 0 3 

0 ,011 

36% 

0 ,054 

179% 
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3.1*2.6 Hoeveelheid in drinkvater 

Het gebied van maximale vliegstof depositie ligt op 0,5 km van de cen

trale en beslaat ongeveer 40 ha. Het is weinig aannemelijk, dat zich 

binnen dit gebied verzamelkanalen of vergaarbekkens van voorgezuiverd 

vater bevinden, bijvoorbeeld van een duinwaterleidinggebied zoals be-

sproken in 3.1.1.6. Buiten het maximum depositiegebied is de vliegstof 

depositie bij de niet-uniforme verdeling lager dan de 7,0 kg.ha .a , 

welke bij de uniforme verdeling in het jaar 2030 verd beschouvd. Het 

drinkwater scenario wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

Volstaan kan vorden met de opmerking dat de besmetting van drinkvater 

met vliegstofradioactiviteit bij niet-unifonne verdeling, evenals bij de 

uniforme verdeling, vervaarloosbaar is. 

3.1.3 Tijdsgebonden variaties in de verspreiding 

De verspreiding en depositie van vliegstof is vooral afhankel ijk van de 

meteorologische omstandigheden, en van variaties in de belasting van de 

centrale; de variaties in het aardoppervlak of plantendek buiten be

schouwing gelaten* In hoeverre zijn fluctuaties in de immlssie en depo

sitie van belang en zijn tijdelijk optredende pieken een mogelijke oor-

zaak van extra stralingsbelasting? 

Bij de beschouwing van de vliegstofconcentraties in de lucht, in 

3,1.2.2, is uiteengezet dat dagelijkse variaties niet van belang zijn, 

omdat de inademing van vliegstof niet tot acute stralingseffecten kan 

leiden. Het gaat bij de inademing om lange termijn effecten, deze kunnen 

vorden gebaseerd op de jaargemiddelde vliegstof concentratie in de 

lucht. Depositie pieken kunnen daarentegen vel aanleiding zijn tot een 

mogelijke extra radloactivlteitsbelasting bij gewassen en melk. Zovel 

bij de gevas- of gras-oogst, en dientengevolge bij de melk, wordt de 

verontreinlglng met radioactiviteit uit vliegstof vooral bepaald door de 

vliegstof depositie in de, aan de oogst voorafgaande, periode van 20 

dagen. In die periode kunnen depositie pieken optreden. 

Bij de gewassen za.1 deze piek-verontrelniging grotendeels verdvljnen 

door oogst- en verwerkingsbehandelingen van het produkt. Verder vorden 

de neeste produkten vermengd of samengevoegd in grote partljen, Het is 

bijvoorbeeld niet waarschljnlijk dat een gezln een jaar lang brood zal 

eten gemaakt van graan afkomstig uit een maximum depositie gebied van 40 

ha. Men zou zich vel gezlnnen met een elgen groentetuln in het maximum 

depositie gebied kunnen voorstellen, die alle dagen verse of dlepvries-

groente uit elgen tuln eten. Bij groenten zal het meeste vliegstof 

echter bij het schoonmaken van de groente vervljderd vorden. 
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Bij de tnelk zal de besoettlng ook beperkt zljn tot geringe hoeveelheden 

melk, welke Ingezameld en verwerkt vorden inet grote hoeveelheden melk 

van bulten het maximum deposltie gebled. Gok hier zullen eventuele piek 

verontreinlgingen dus genivelleerd vorden. Er kan dus geconcludeerd 

vorden dat de tijds-gebonden pieken in de depositie geen aanlelding zijn 

tot extra stralingsrlsico's en dat bij de vliegstof depositie de jaarge-

middelde vaarden gebruikt kunnen vorden voor de berekening van de stra-

lingsbelasting. 

3.2 Vliegas in ongebonden vorm 

3.2.1 Inleiding 

Vliegas kan vorden aangevend als grondstof in industriele processen. 

Veelal is dit slechts in beperkte hoeveelheden mogelijk. Hetgeen blijkt 

uit het felt dat in verschillende landen tneer dan de helft van het 

vliegas op het buitenmilieu geloosd vordt ( vHo-79; vEPRI-79; vAd-80). 

In Nederland is in het verleden vliegas op het buitenmilieu geloosd op 

een naar huidige maatstaven onzorgvuldige manier. De maatregelen en 

voorzieningen, welke tegenwoordig vereist vorden vcor de nilieu-

hygignische verantwoorde verwijdering van kolenafvalstoffen, zijn 

vastgelegd in een circulaire van VROM (vVROM-83). 

Hier vordt duldelljk in gesteld: dat het gebonden toepassen van vliegas 

de meest venselijke vorm van verwijdering Is; dat de milieubelasting die 

het gevolg kan zijn van vliegas-opslag of verwijdering moet vorden 

voorkornen, door het treffen van beheers- en controle maatregelen. 

Genoemd zijn o.a. de volgende maatregelen: droog transport (geen 

slurrle-transport dus); het volledlg en afdoende omhulien van ongebonden 

of llcht gebonden vliegas; opslag boven grondwaternlveau; het aanbrengen 

van een ondoorlatende laag op de bodem van de vliegasopslag, en het 

voorkomen van de indrlnging van hemelvater. 

Tot voor 1970 i 1980 vonden algemeen en zonder veel bedenkingen lozingen 

zonder bescherming tegen ultloglng plaats, tegenwoordig in bljzondere 

gevallen na verleende vergunning. De radloecologle van deze storten 

vordt in dit rapport beschouvd, a) omdat deze storten uit het verleden 

nog in Nederland aanwezig zljn, b) ook kunnen deze onbeschermde storten 

als worst case opgevat vorden. 



3.2.2 Scenario's waarin vliegas niet besche raid wordt tegen uitloging. 

3.2.2.1 Inleiding: uitloging van vliegas 

Onder uitloging van vliegas wordt hier verstaan het in oplossing gaan 

van elementen en verbindingen uit vliegas in vrij-water, d.w.z. in water 

dat niet capillair gebonden is door de vliegas. Uitloging van vliegas 

zal optreden wanneer vliegas getransporteerd wordt als slurrie, en 

wanneer water door een laag vliegas percoleert en Meruit naar buiten 

treedt. Op laboratoria kan men beide situaties simuleren: slurrie door 

schudproeven, percolatie door kolomproeven. De belangrijkste variabelen 

hierbij zijn: de kwaliteit van de vliegas, de kwaliteit van het water, 

de verhouding vliegas : water, de tijdsduur van het contact tussen 

vliegas en water. 

Er zijn zeer vele publikaties over uitloogproeven met vliegas, de daarin 

gerapporteerde resultaten zijn veelal onderling niet vergelijkbaar door-

dat in de regel meerdere uitgangspunten verschillen. Het aantal veldstu-

dies is gering, in de verslagen ervan ontbreken vaak belangrijke uit-

gangsgegevens, zodat de overdraagbaarheid van de conclusies beperkt is. 

In verschillende landen zijn, of worden, pogingen in het werk gesteld 

meer coordinatie te brengen in de uitloog-onderzoek benadering. Zo ook 

in Nederland waar de Contactgroep Standaardisatie Uitloogonderzoek is 

opgericht (vBEOP-19). Ongetwijfeld zal dit leiden tot een beter inzicht 

in het gedrag van de verschillende eleraenten bij uitlogen. Op dit moment 

is dit inzicht zeer beperkt, zeker voor de natuurlijke radionucliden die 

in dit rapport centraal staan. In overzichtspublikaties over vliegas 

worden enkele a1gemene conclusies vermeld over het uitlogen van ver

schillende macro- en sporenelementen uit vliegas, hiervoor wordt ver-

wezen naar de desbetreffende publikaties (vHa-81, vIVA-29, vPa-79, 

vEPRI-79, vCEGB-72, vJar-71). De uitloging van radionucliden uit vliegas 

is nauwelijks onderzocht en is niet vermeld in genoemde overzichtspubli

katies. De enkele publikaties waarin de uitloging van radionucliden cen

traal staat, of ter sprake kotnt, worden kort besproken. De meeste van 

deze publikaties geven uitloog gegevens van basische vliegas, deze 

zullen eerst behandeld worden. Deze slulten namelljk aan bij het in 

sectie 2.2 genoemde uitgangspunt: droge asafvang, waarblj de as basisch 

is. 
2 

Door Brown et al. (vBr-76) werden bakken van 1,8 x 1,8 m oppervlak 

bulten opgesteld en gevuld met een 0,6 m dikke laag vliegas, de hier 

doorheen gezakte neerslag werd opgevangen gedurende verschillende jaren. 
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Op verschillende momenten werd het percolaat geanalyseerd, o.a. verden 

totaal K en totaal Pb in het percolaat bepaald. Meruit zijn de radio-

activiteits concentraties van K-40 en Pb-210 berekend, velke vermeld 

zijn in tabel 1 (3.2.2.1). 

Uit de tabel 1 (3.2.2.1) blijkt dat 

a) in de eerste gepercoleerde fractie de concentratie van K-40 zeer hoog 

kan zijn, vooral blj vers, droog vliegas. 

b) dat bij percolatie van deze alkalische assen vrijwel geen lood uit 

loogt. 

c) dat Indien het vliegas rust op riviergrint de laag riviergrint een 

zeer grote invloed uitoefent op de sanenstelling van het percolaat: 

de pH daalt tot een normale vaarde, de hoeveelheid zuurbindende be

standdelen neemt af, de hoeveelheid K-40 neemt ook af. In de publi-

katies zljn geen gegevens vermeld van het gebruikte riviergrint. Aan-

gezien de hoeveelheid Mg in het percolaet is toegenomen, nadat het de 

grlntlaag is gepasseerd, berust de invloed van het rivier grint waar-

schijnlijk voor een deel op het daarln aanwezige adsorptie complex. 

Dit adsorbeert dan K uit het percolaat en het stoot H ionen uit. 

Deze reageren met de zuurbindende bestanddelen in het percolaat. 

Behalve deze studie van Brown verden geen andere neerslag-vliegas-per-

colatie publikaties gevonden waarin radionucliden vermeld vorden. Wel 

zijn er enige publikaties over de gehalten van radionucliden in vater na 

contact net vliegas: in slurries, in asvijvers en het percolaat daarvan. 

Deze gegevens zijn samengevat in Tabel 2 (3.2.2.1). 

De llteratuur gegevens over de uitloging van radionucliden in de tabel

len 1 en 2 (3.2.2.1) geven enige indicaties over de te verwachten acti-

vltelts concentraties in water in contact met vliegas, deze kunnen ver-

geleken vorden met de natuurlijke activlteltsconcentratles uit tabel 1 

(2.2.3). 

1) K-40 

De K-40 concentratie in het eerste regenvater-percolaat van verse 

vliegas is hoog. In latere percolaten daalt de K-40 concentratie onge-

veer tot die in zeewater. 

Bij slurrie transport van vliegas zal de K-40 concentratie door de grote 

hoeveelheid vater aanzlenlljk lager zljn dan die in gepercoleerde neer-

slag. Hierop vijzen de 6 pCi K-40.1 in overflov-vater van een vliegas 

bezinkvijver en de 39 pCi K-40.1*1 gevonden in een laboratorium schud-

proef; zie tabel 2 (3.2,2.1). De K-40 activlteit in slurries en asvij

vers zal liggen tussen die van het gebruikte transportvater en die van 

zeevater. 



Tabel L (3.^^2.4) K-4& erv Pb-210 irv percolaat van buiten opgestelde bakken waarin een laag vliegas 
van 0,6 m dikte, bereVend uit gegevens van Brown1' 

Uitgangstoestaid en 
verdere gegevens 

Vers, droog vliegas 

Vers, bevochtigd 
vliegas 

Verweerd, nat, as-
vi jver vliegas 

Vers, droog vliegas 

Vers, droog vliegas, 
rustend op 0,6 m rivier-
grint 

Vers, droog vliegas, 
rustend op 1,2 m rivier-
grint 

i° 

4° 

1° 
å° 

.O 

1° 

.O 

1° 

fractie 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

opgevangen 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

48 

48 

48 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Percolaat 

PH 

8,0 

7,4 

11,1 

11,7 

7.9 

8.9 

9,0 

6,2 

6,8 

totaaT 
alkalinity 

mg CaCO-j.l-1 

60 

20 

450 

230 

25 

60 

390 

40 

50 

K-40 
pCi.l"1 

2856 

84 

814 

168 

218 

67 

4620 

479 

21 

1 

Pb-210 
pCi.l"1 

b.d.l.2) 

b.d.l. 

1,3 E-3 

b.d.l. 

b.d.l. 

b.d.l. 

b.d.l. 

b.d.l. 

b.d.l. 

Berekening uit totaal gehaltes, gebaseerd op 840 pCi; K-40 per g K-totaal, en 22 pCi; 
Pb-210 per gram Pb-totaal 

b.d.l. = beneden detectielimiet. Deze is voor Pb-totaal 0,05 mg Pb.l of 1,1 E-3 ^Ci Pb-210.1 . 
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Tabel 2 '3.2 

Llteratuur 
bron 

vSty-Bl 

v l l -131 . 

vSty-Bl *» 
vSty-82 

vTr-82 

vEv-60 

vBo-71 

vGu-76 

1 
vJang-82 

' 

2.1) Radlonucllden 
a l u r r i e e , aavl 

Uitgange»;tu»t ic 

laboratorlunproef 
35 dagen durende 
schudproef, 9«w, 
verh. v l iegae /water 
l e l : i , g e d e ^ t i l -
lcerd water 

al vers v l iegaa met 
3C» brandbare 
reaten 

b) verweerd e a v i j -
ver-v l iaaaa 

laeoraDoriurneroei 
24 uur durende 
acnudproef, 9<w. 
verh. v l l c 9 a i / w a t e c 
la 1:10, g e d e s t i l -
leerd water, HNO3 
werd toegeioegd om 
de OH op 10 te 
f l x t r e n , a l x a l i a c h e 
v l i egaa 
veldmctlngan; water 
In aavL3vec», e l u r -
r i e 1:40, r l v i e r -
water, j a a r l l j k e e 
m l l j g i n g 27 n wa
t e r , neeralag 0 ,7 • 
per jaar , opp. aav l ] 
vera 40 ha 

rivlerwater 
grondwater d i r e c t 
onder aavijver 

grondwater bul ten 
lnvloed aavljvere 

veldnet ingen; water 
in een »»vi jver , 
contact tusaer. wa
ter en aa v e r e c h i l -
lcnde Ruunden 

veldmetingen; over-
flow van v l i e g a i 
bez inkvi]ver 

veldntetlngen: over
flow van v l i egaa 
beainkvijver 
g e f i l t r e e r d 
ongaf l l t reerd , g e -
luddt Id 

veldneringen; over
flow van vl ieqaa 
b o i n k v i ^ v e r , on ge
f i l t r e e r d waar-
ach i jn l i jk 
laboratorlumproef 
46 uur durende 
acnudproef, gew. 
verh. v l ' e g a a / g e d . 
vater 1:4 

ldeir,, achter e x t r a c -
t t e v l o e i a t o f een 
ai l jmuur-natr luni-
ecetaat bufferop-
l o s t i n g van pH 4,S 

laboratoriumproef 
i mainden v l i e g a a / 
gedeat. water 2 : 1 , 
•xcrac t l* mat va-
cuiinpomp 

ide«', echter e x t r a c -
t l a v loe ia to f eerder 
aenoende buffarop-
loaaln9 

laboratoriumproef 
(Olom-ultloog atu-
Jle« met ged.water; 
reganwattr; a a i j n -
mur opl . pH 5; 
latronlooa op l . pfflO 
In 20 da<j«n perco-
leert 2 l i t e r h i e r -
fan door 20 9 v l i e g -
le . Alleen in earat 
ipgevangen 0 ,5 1 m e 
>are.acu.yit»»i, 

In water na contact ae t a lka l l ache 
jvere en perco laat daarvan. 

PH 

10 

10-12 

10 

• T-nr 

8 , 4 

6 , 1 

7 , 0 

9 . 9 . " 

7 , 3 

9 - 9 -

9 . 9 . 

7 , 1 - 8 , 0 

1 1 . 3 

8,9 

9-9-

9-9-

10,3 

:-
1 

Totaal 
a l k a l i n i t y 

• 9 CaCoj.1-1 

14-21 

1 

v l l « 9 a i : 9*a chudde euspens ies . 

R a d l o a c t l v i t c i i t,Ci»l~' 

(-40 

4 

6 

6 

6 

39 

35 

U-2»8 

0,025 

0 .009-
0,016 

B' ,S -1 ,4 

0 , 0 6 -
0 ,2 

0 , 7 

0 , 5 - 0 , 7 

3 

. 1 , 4 

4 

«1,5 

10,4 

»e-226 

0 , 1 

0 , 1 

0 , 2 

0 , 3 

0 , 4 

0 , 4 - 0 , 

Rn-222 

2 , 7 

t 

kjross igross ' 
H>-210 Th-232 „ | t 

>1.0 

<0,5 

0,006 

0,002 
0,009 

0,007 

0,0007 

! i 

• o.oo-L 

1 
1 

i 
0,006- 1 
0,019 , 

1 
i 
1 
! 
! 

1 I 

) 

~1 ! 
1 

1 ' 
2 - 3 1 « - t ; 

2 I 3 -9 1 

3 - : | 3 - & , 

i ; 1 
1 i i 
1 

3 

<2 

. 2 

! 

0 - 9 j l - l b [ 

1 
141 '• 295 

1 i 
i 

: 3 > J 

i ! 

1 43 

! 1 

i 1 

•45 '.264 ' 

1 
! 
i 

-120 5c: 

1 

I I . . . 
! 

I ! 
! J 

! 

1 
1) 

9 . 9 . feen ojegevtn« 



2) U-238 

U-238 komt in vliegas voor als U0_ hetgeen onoplosbaar is. Een deel 

hiervan, dat niet ingebed is in de glasstructuur, reageert in het basi-
4-

sche milieu met carbonaten en zal oplossen als UO., (CO*)- (vGei-78). 
-1 

De U-238 concentratie in asvijvers varleert van C,5-3 pCi 1 , dit is 2x 

tot lOx zo hoog als de concentratie in nonnaal grondwater en 3x zo hoog 

als in zeevater. 

De U-238 concentratie in neerslag-percolaat van vliegas zal ongeveer ge-

lijk zijn aan de concentratie in asvijvers, daar UOo slechts langzaam 

oplost in tegenstellirg tot K^SO^. De lage U-238 activiteit, < 1,5 pCi 

U-238 per liter, gevonden door Jang in 6 maanden door vliegas capillair 

gebonden water, bevestigt dit; zie tabel 2 (3.2.2.1). 

3) Ra-226 

Het is te verwachten dat de concentratie van Ra-226 in water na con

tact met vliegas zeer laag zal zijn, daar er bij contact van water net 

de alkalische vliegas, een overmaat van Co« ionen zal zijn die vrijwel 

alle opgeloste Ra, ult bijv. FaSO,, zal neerslaan als RaCO_. De lage 

Rn-222 concentratie, welke hierna besproken wordt, duidt ook op vrij ge

ringe hoeveelheden opgelost Ra. Namelijk maximaal rond 3 pCi Ra-226.1 , 

dit is een waarde d:'.e in normaal grondwater wordt aangetroffen. Door 

Jang worden in kolom- en schudproeven Ra-226 activiteitsconcentraties 

gevonden van 0,3-0,6 pCi.r1, zie tabel 2 (3.2.2.1). Jang vermeldt het 

voorkomen van grondwater met meer dan 3 pCi Ra-226.1 , mede door in-

vloed van een vllegasstort. 

4) Rn-222 

Er is 6lechts één meting van Rn-222; deze is 2,7 pCi Rn-222 1~ . Een 

zeer lage concentratie vergeleken met drink- en grondwater. Dit onder-

schrijft de zeer lage exhalatle van Rn-222 uit vliegas vermeld in tabel 

2 (2.2.3), en duidt ook op een lage oplosbaarheid van het Ra-226 in het 

vliegas. 

5) Pb-210 

De in tabellen 1 en 2 (3.2.2.1) vermelde activiteitsconcentraties van 

Pb-210 zijn berekend uit Pb-totaal concentratles. Uit deze berekende 

waarden is het duidelljk dat de activiteitsconcentraties van Pb-210 in 

water in contact met alkalische vliegas uiterst laag zijn, namelijk 

lager dan in drinkwater, grondwater, rlvler- en zeewater. 
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6) Po-210 

In geen van de bestudeerde publikaties over de uitloging van vliegas 

vordt de concentratie van Po-210 in water na contact net vliegas ver-

meld. Po en PoO- zijn vrijwel onoplosbaar in water met een neutrale of 

alkallsche reactie. De activiteitsconcentraties van Po-210 en Pb-210 in 

vliegas zijn gelijk en evenais lood komt Polonium voornamelijk voor in 

het buitenste laagje van de vliegasdeeltjes. Naast deze overeenkomsten 

is het gedrag van lood en poloniumverschillend, zodat er geen uitspraak ge-

daan kan vorden of in vater in contact met vliegas de activiteitsconcen-

tratie van Polonium bijvoorbeeld hoger of gelijk of lager zal zijn dan 

die van Pb-210. Wel zal de actlviteltsconcentratie van Po-210 (T* « 

138,4 dagen) gelijk vorden aan die van Pb-210 als het vater niet meer in 

contact is met vliegas. 

7> Th-232 

De enige bepalingen van Th-232 zijn gedaan in een schudproef en in 

overflow-water van een vliegas bezinkvijver. De gerneten waarden lopen 

uiteen van 0,006 tot 3 pCi Th-232.1 water, en komen overeen met de 

actlviteltsconcentratie van Th-232 in normaal grondwater. 

In Tabel 3 (3.2.2.1) vorden de activiteitsconcentraties in ultloogwater 

van vliegas vergeleken net die van grond- en drinkwater. De Meruit naar 

voren kornende conclusie is dat in vliegas-uitloog-water in vergelijking 

met normaal grondwater de actlviteltsconcentratie van K-40 zeer hoog tot 

vrij hoog is, die van U-238 laag tot vrij hoog is, die van Ra-226 en 

Th-232 normaal zijn, die van Pb-210 en Rn-222 laag zijn, terwijl voor 

Po-210 de gegevens ontbreken. Aangezien Pb-210, Ra-226, Th-232 en U-238 

in vliegas een ongeveer lOx zo hoge concentratie hebben als in grond, 

logen zij dtis in veel mindere mate uit het vliegas uit dan ult de grond. 

Hiervoor kunnen 3 mogelijke oorzaken aangeduld worden: 1) de veelal hoge 

pH waarden van het water in contact met alkallsche vliegas, 2) het ont

breken van biologlsch leven in de beschouwde vilegassen; in grond wordt 

het in oplossing gaan van moeilijk oplosbare verblndingen versneld door 

het bodemleven, 3) de glasstructuur van de vliegandeeltjes waar een deel 

van de radlonucllden in Ingebed is. 

Over de uitloging van zure vllegassen werd één publlkatle gevonden waar-

uit gegevens over radlonucllden waren af te leiden, namelijk een publl

katle van Theis (vTh-78) waarin de uitloging van lood uit enige zure 

assen is vermeld. Hlerult is berekend dat in het water van een vliegas-
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bezinkvijver, waarin gedurende 6 tot 9 maanden s lurr ie geloosd wordt, 

met recycling van net water, vaarvan de pH varieert van 5,5 tot 6,0, de 

act iv i te i t sconcentrat ie 0,003 pCi Pb-210 l"1 I s . Van een andere zure as 

vorden, zonder onderseheid, Pb concentraties in uitloogproeven en veld-

metingen genoemd: gemiddeld 0,05 pCi Pb-210.1 in water met pH van 2,5 

- 5,5 en 0,001 pCi Pb-210 1~ in water met pH van 6 - 8 , 5 . Blj lagere 

pH-waarden zijn de loodact iv i te i tsconcentrat ies dus weliswaar hoger, 

maar z i j blijven lager of gel i jk aan die in drink- en grondwater. Dit 

gegeven i s van belang voor s i tua t i e s waarin het basisene v l iegas aan 

sterke verzuring onderhevig i s . 

Tabel 3 (3.2.2.1) Act ivi te i tsconcentrat ies van de belangrijkste 
radicnucliden in water in contact met basische 
vliegas en in normaal grond- en drinkwater. 

Radio
nuclide 

K-40 

U-238 

Ra-226 

Rn-222 

Pb-210 

Po-210 

Th-232 

Activiteitsconcentratie pCi.l"1 

Water in contact met vlieqas 

/liegas per-
zolaat water 

60-4600 

g i " 
0,4-0,6 

gg 
0,0013 

gg 

gg 

Vliegas slurrie-, 
asvijver-, over
flow water 

6-39 

0,009-3 

sch.2) 0,3-3 

2,7 

0,0007-0,0016 

gg 
0,006-3 

Natuurli 

Norreaal 
grondwater 

0,1-10 

0,27 

<0,1-10 

100-10.000 

0,05 

0,01-0,06 

0,01-2 

jk water 

Drinkwater 

5 

0,05 

0,08 

10-100 

0,05 

0,01 
i aa 

gg = geen gegevens 

sch. = schatting zie voorgaande tekst 
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3.2.2.2 Vliegas af vær van een 600 MWe centrale naar een grintgat. 

3.2.2.2.1 Uitgangssituatie en opvullingsfasen. 

Er wordt uitgegaan van een grintgat net een oppervlak van 20 ha, met een 

diepte van 10 m en een waterspiegel op 0,8 - 1,5 m beneden maaiveld, dat 

in het rivierengebied ligt blnnen de winterdljk. Het grintgat wordt niet 

door riviervater overstroomd, er zal veinig of geen water uit het grint

gat naar de ondergrond percoleren daar de verdamping van open water on-

geveer gelijk is aan de neerslag. De omringende bodem bestaat vanaf 

maaiveld uit een 3 meter dikke laag van lichte klei en zavel (k • 0,05 -

0,25 m.d ) welke rust op een 22 m dik watervoerend pakket van zand en 

grint (k * 100 m.d ), met hieronder een matig doorlatend pakket zavel 

(k * 0,05 - 0,4 m.d ). Deze sltuatie komt overeen met die van grint-

gaten in het Gelderse rivierengebied, welke bestudeerd en beschreven 

zijn door het FID en DHV (vDuij-78; vPGEM-DHV). 

Verder wordt uitgegaan van één 600 MWe kolencentrale welke 160.000 ton 

vliegas per jaar produceert en dit op het grintgat loost. In het grint

gat gestort en bezonken heeft het vliegas een volume gevicht van 0,8 
-3 

ton.n . De opvulling van het grintgat zal dus met 1 meter per jaar 

gaan. 

Naarmate de opvulling van het grintgat verder gaat zal het vliegas de 

bodem en de wanden verder afdekken. Hierdoor zal de ondergrondse afvoer 

van water na waarschijnlijk 5 a 8 jaar sterk belemmerd worden. Bij de 

opvulling van het grintgat worden 4 fasen onder' heiden. 

Fase 1: de bodem en wanden van het grintgat zijn voldoende doorlatend om 

het toegevoerde slurriewater ondergronds te laten wegstromen, deze fase 

duurt voort gedurende de eerste zes jaar van het vliegas storten. 

Fase 2: doordat het in het grintgat gestorte vliegas slecht doorlatend 

is, kan bij verdere slurrie-aanvoer niet al het slurriewater ondergronds 

wegstromen, dit overtolllge water moet gereclrculeerd worden of geloosd 

op open water. Het vliegas niveau blljft in fase 2 onder dat van het 

grintgat water. 

Fase 3: het vliegasniveau is op 1,5 in beneden het maaiveld, het laagste 

niveau van de grintgat waterspiegel. Bij de opvullin, in fase 3 komt 

vliegas boven i-t grondwater te liggen. 



Fase 4: eindfase geen verdere opvulling. Hierbij bestaan de volgende 

twee opties: een grintgat-waterplas, vliegas opvulling tot 4 3 3 meter 

beneden maaiveld afgedekt net 0,5 in grond, hierboven staat dus 1 i 3 

meter water; df volledige opvulling van bet grintgat bljvoorbeeld tot 

0,5 - 0,8 v. beneden het maaiveld net vliegas, hetgeen dan afgedekt wordt 

net een laag grond tot aan het maaiveld. 

3.2.2.2.2 Opvulling, fase 1 

De vliegas wordt als slurrie op het grintgat geloosd. De minimum hoe-

veelheid water voor vliegas-slurrie transport is 10 volumedelen water op 

1 volumedeel vliegas. Hiervoor wordt rivierwater gebruikt, dat niet ge-

recycled wordt. Jaarlijks wordt er dus een laag van 10 meter rivierwater 

in het grintgat gebracht. De 0,7 meter neerslag die hier jaarlijks bij-

komt is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse verdamping van open water. 

Tijdens de opvulling-fase 1 zal er dus jaarlijks een laag van 10 meter 

water uit het grintgat naar de ondergrond wegstromen. 

De eigenschappen, van het in de plas aanwezige wegstrotnende water, zijn 

de resultante van het oorspronkelijk in de plas aanwezige water, het ri

vierwater benodigd voor het slurrie transport, en de uitloging van het 

vliegas. Met het verloop van de tijd zal de invloed van het oorspronke

li jk in de plas aanwezige water steeds verder afnemen. De activiteits-

concentraties in het rivierwater zullen overeenkomen met die van de 

Rijn, zie tabel 1 (2.2.3). De uitloging van het vliegas zal vergelijk-

baar zijn met die beschreven in sectie 3.2.2.1, aangezien de omstandig-

heden in het grintgat-water daarmee overeenkomen. Kamel ijk, door het 

vliegas zal: de pH van het water in het grintgat toenemen tot pH > IC; 

het in de plas aanwezige Mologische leven sterk afnemen; en het water 

aeroob blijven. 

Gebaseerd op deze ultgangspunten is een schatting gemaakt van de activi-

teitsconcentraties in het grintgat-water, enige tijd na aanvang van de 

vliegaslozingen, zie tabel 1 (3.2.2.2.2). Deze schatting is vrij arbi

tral r en zal daarom bij de parameteranalyse nader bekeken worden. 

Wanneer dit grintgat-water in de grintlaag komt zal de pH dalen tot een 

in het rivierengebied normale waarde (pH 7,5 - 8,5). Hierbij zullen U 

(vCei-78; aBi-78) en Pb (aUG-75) neerslaan, Th aan het kleiadsorptie-

complex gefixeerd worden (aSc-65), en een groot deel van de K, Ra en Po 

geadsorbeerd worden. De hoeveelheden van deze radionucllden en de hoe-
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veelheid K die net het grint;atwater in de boden konen zijn gegeven in 

tabel 2 v3.2.2.2.2). Hierin staat tevans verneld de toename van de 

radioactiviteit die zij veroorzaken in de grond, waarbij verondersteld 

is dat alle radlonucliden accumuleren in een laag grond van 4 meter 

onder het grintgat, met uitzondering van K-40. Fr wordt verondersteld 

dat niet alle K uit het grintgat-water geadsorbeerd wordt, en dat wan-

neer 307 van het adsorptie complex bezet is met K er verder geen K meer 

geadsorbeerd wordt. 

De 4 meter dikke laag grond onder het grintgat heeft een volume van 

800.000 m , een gewicht van ongeveer 10 E12 gram en een Cation Exchange 

Capacity, CEC, van 1 m.e. per 100 gram. In deze laag kan dus 0,3 E10 me 

K geadsorbeerd vorden, dat is 422 van de in zes jaar met het grintgat-

water toegevoerde kali. 

Ka zes jaar lozing van vliegassluirie op het grintgat, blijkt uitgaande 

van de gemaakte aannames: 

a. dat de activiteitsconcentratie in het grintgatwater van K-40 sterk 

toeneemt, van Rn-222 afneemt, en van de overige radlonucliden toe

neemt, waarbij deze binnen de normale grenzen bl ijven, zoals aange-

troffen in grond- of rivierwater, zle tabel 1 (3.2.2.2.2). 

b. dat de activiteit van Rn-222 in het grondwater onder het grintgat 

verlaagd zal vorden. 

c. dat ongeveer 607; van de uit het grintgat ultgespoelde K-40 uitspoelt 

tot dieptes groter dan 4 meter onder het grintgat. 

d. dat door de geadsorbeerde K-40 in de 4 meter grond onder bet grintgat 

de activiteit van K-40 van deze grond net 107, toeneemt. 

e. dat van de overige radlonucliden, de uit het grintgat ultgespoelde 

hoeveelheden door de bovenste 4 meter grond onder het grintgat vast-

gehouden vorden en niet verder inspoelen. 

f. dat in de bovenste 4 meter grond onder het grintgat de activiteit van 

de overige radlonucliden, te weten U-236, Ra-226, Pb-210, Po-210, 

Th-232, met ongeveer 2 a 57. toeneemt. 

3.2.2.2.3 Opvulllng, fase 2 

Aan het begin van fase 2 Is er een 6 meter dikke laag vliegas vanaf de 

bodem van het grintgat tot 4 meter beneden naaiveld. Het vateroppervlak 

bevindt zich tussen 0,8 en 1,5 m beneden naaiveld, zoals ook voor de 

aanvang van het vliegas storten. Tengevolge van de slechte doorlatend-

heid van de aanwezlge laag vliegas, zal blj verdere toevoer van vliegas-
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slurrie het transport water onvoldoende snel wegzakken naar de onder-

grond (vDuij-78). Om toch verder te storten zijn er 3 alternatieven mo-

gelijk: recirculatie van het vliegastransportwater; lozing van het 

wateroverschot in het grintgat op open water; storten van vliegas in 

droge vorm. 

Bij recirculatie neemt de concentratie van opgeloste stoffen in het 

transport water waarschijnlijk in zeer beperkte mate toe. Gegevens 

hierover werden niet aangetroffen voor radionucliden noch voor "gewone" 

elementen. 

Bij lozing van wateroverschotten uit het grintgat op open water zal 

zowel het aantal zwevende deeltjes in het open water toenetnen als de 

concentratie van opgeloste stoffen. In de Verenigde Staten komt het voor 

dat water uit asvijvers geloosd wordt, en zijn er normen voor deze 

situatie ontwikkeld. Nanelijk per 1 juli 1983 is voor Amerikaanse 

elektriciteitscentrales de maximaal toegestane sliblast in water dat 

geloosd wordt uit asvijvers gesteld op 30 mg.g . deze norm is gebaseerd 

op de "Best Available Technology Economically Achievable" (vEPRI-79). 

Aan de hand van deze norm kan de complete grintgatopvulling verder 

beoordeeld worden. Wanneer van de 60C MWe centrale het vliegas getrans-

porteerd wordt als slurrie met IC volunedelen transportwater op 1 volu-

medeel vliegas en dit geloosd wordtn op het grintgat, zal het noodzake-

1 ijk zijn een overeenkomstige hoeveelheid water uit het grintgat op de 

rivier te lozen. Bij continue vliegaslozing zal het debiet van het op de 
3 -1 

rivier te lozen grintgatwater 0,006 m .s zijn. Ultgaande van de 

Amerikaanse norm bevat dit water 30 mg slib per liter, dit slib zal 

voornatnelijk uit vliegas bestaan. Vliegas heeft maximaal een lOx zo hoge 

radionucliden concentratie als grond. Aangezien (ongecontamineerd) 

rivierslib een niet veel hogere of dezelfde radionucliden concentratie 

heeft als normale grond zal door toevoeging van vliegas de concentratie 

van radionucliden in het rivierslib dus toenemen. De relatieve toenane 

is af hankel ijk van de sliblast en het debiet van de rivier waarop ge

loosd wordt. De Waal bevat een gemlddelde hoeveelheid zwevende bestand-
-] 3 -1 

delen van 33 mg.l en heeft een gemiddeld debiet van 1500 m .s , van 
-] 3 -1 

de Lek is dit respectievelijk 35 mg.l en 390 m .s . Bij lozing van 

het omschreven grlntwater op de Waal zal de concentratie van de radio

nucliden in het rivierslib maximaal toenemen met 0,0067 en met maximaal 

0,017 bij lozing op de Lek. Behalve het slib spelen ook de in het grint-

gat-water opgeloste radionucliden een rol. Het grintgatwater bevat onge-
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veer 20x zoveel opgeloste K-40 als het rivierwater, zie tabel 1 

(3.2.2.2.2). Door dit opgeloste K-AO zal de K-AO concentratie in het 

Vaalvater 0,0087 en in het Lekvater 0,037 stijgen, tot respectleveli.ik 

10,08 en 10,3 pCi K-A0.1 . Van de overige radionucllden zijn de opge

loste hoeveelheden veel geringer ten opzichte van de reeds in het 

rivierwater aanwezige hoeveelheden en hun effect op het rivierwater is 

te verwaarlozen, zie tabel 1 (3.2.2.2.2). 

In het geval dat het vliegas droog gestort wordt In het grintgat zal 

door de vaste vliegasdelen een hoeveelheld vater verdrongen vorden. De 

jaarlljks te storten laag van 1 meter vliegas bevat ongeveer 65 vol. 7 

porien, de hoeveelheld verdringingswater is dus 0,35 in per jaar. Dit 

vater zal naar de ondergrond percoleren, de samenstelling ervan zal 

hetzelfde zijn als die van het grintgatwater genoemd in tabel 1 

(3.2.2.2.2). Met uitzondering van K-40 dat in veel hogere concentraties 

aanwezig zal zijn, waarschijnlijk van 500 tot 1000 pCi.l , afgaande op 

de gegevens vermeld in tabel 1 (3.2.2.1). De totale jaarlijkse toevoer 

van K-A0 uit het grintgat naar de ondergrond is dan maximaal 0,35 BI X 

20 ha x 100 pCil" - 7 x 10 pCi, dit is ongeveer TQQQ X de hoeveelheld 

bij het slurrietransport van vliegas, zie tabel 2 (3.2.2.2.2). 

3.2.2.2.A Opvulling, fase 3 

Bij slurrietransport net of zonder reclrculatie zal de waterspiegel in 

het grintgat boven die van het grondwater stijgen, hetgeen in fase 2 ook 

gebeurd is. Verder zijn er ook geen belangrijke versehilien met het 

slurrietransport in fase 2. Bij droge aanvoer van vliegas zal dit boven 

het grondwater komen. Neerslag zal In de porien vorden opgenomen en pas 

door percoleren vanneer alle porien gevuld zijn. Het eerst uittredende 

vater zal zeer hoge gehaltes K-AO bevatten, doch de hoeveelheden vater 

zullen gering zijn. Ook in dit opzicht is de situatie vrijwel Identiek 

aan die bij het droge storten in fase 2. 



Tabel 1 (3.2.2.2.2). Geschatte activiteitsconcentratie en herkomst van radionucliden in grintgat 
water tijdens opvulling met vliegas, activiteitsconcentraties in normaal 
grondwater, en invloed van de bodem on geoercoleerde radionucliden. 

1 
1 

K-40 

U-238 

Ra-226 

Rn-222 

Pb-210 
: Po-210 

. Th-2 32 

Activiteitsconcentratie 

*ijnwater te 
^ebruiken bij 
slurrie trans-
aort vlieqas 

10 

0,5 

0,2 

20 

0,9 

sch.2)0,01 

Water in grint-
gat tijdens op
vulling 

r>Ci.l_1 

200 

1 

sch.2)0,3-3 

10 

1 

W 
1 

Normaal 
grondwator 

0,1-19 

0,27 

<0,1-10 

100-10.000 

0,05 

0,01-0,06 

0,01-2 

Deel van de 
radionucliden 
in grintgat-
water afkomstig 
van vliegas 

% 

95 

50 

sch?J 93 

10 

sch?}99 

Invloed bodem op uit grint-
gat gepercoleerde radio
nucliden. 

gedeeltelijke adsorptie aan CEC 

neerslag 

vrijwel volledige ads. aan CEC 

geen 

neerslag 

vrijwel volledige ads. aan CEC 

fixatie door kleimineralen 

geen gegevens schatting 



Tabel 2 (3.2.2.2.2) Geschatte hoeveelheden radionucliden en K, die jaarlijks met 2 x 10 m grintgat-
water in de bodem komen, en de toonamp van de radioactiviteit hierdoor in een 4 meter 
dikke laag qrond onder het qrintqat.1' 

K-40 

K totaal 

U-238 

Ra-226 

Pb-210 

Th-232 

Totale 

pCi 

4 
(1,2 

2 

6 
2 

2 

jaarlijkse toevoer 

Eli 
El Orne) 

E9 

E9 
E9 

E9 

gram 

0,0006 

5 E8 

6000 

0,006 

0,00003 

18430 

Toennme van de radioactiviteit van de onder- n 

qrond binnen 4 meter afstand van het grintgat 
Jaarlijks 

nCi nor qram qrond 

(0,2)2) 

0,002 

0,006 

0,002 

0,002 

Na zes jaar 
pCi per gram grond 

1,0 

0,012 

0,036 

0,012 

0,012 

% 

10 

2 

5 
2 

2 

Er wordt veronderstold dat de radionucliden in de bovenste 4 meter grond onder het grintgat 

vastgehouden worden, met uitzondering van K-40, waarvan onqevoer 40% van de in zes jaar toe-

gevoerde hoeveelheid vastqehouden wordt. 

De accumulatie van K-40 is in het lo jaar het qrootst. on wordt in volqende jaren minder. 



3.2.2.2.5 Fase 4: eindbesteaning 

In het Reval dat het vliegasstorten is gestopt bi i een opvullirg net 

vliegas tot 4 9 3 B beneden aaaiveld en het vliegas afgedekt wordt net 

0,5 B grond, is er een ondiepe grintgat-vaterplas overgebleven. Aange-

zien onder Nederlandse onstandigheden de jaarlijkse verdanping van open 

water vrijwel gelijk is aan de jaarlijkse neerslag zal er veinig vater 

uit dere waterplas naar de ondergrond vegzakken. 

In het geval dat het vliegas na de opvulling tot boven het grondvater 

niveau is gekonen en hier boven een laag grond is gebracht tot aan het 

naaiveld zal aen deze laag grond gedraineerd hebben. Het naar de vlieg-

asondergrond doorstronende regenvater zal nininaal zijn en ro ook het 

vater dat door het vliegas percoleert. 

Horizontale vaterstrooen in het grintpakket zullen de 20 ha ondoorlatend 

vliegas vernijden en er langs heen stronen. 

3.2.2.3 Bovengronds storten 

3.2.2.3.1 Inleiding 

In het verleden, voornanelijk voor 197C, verd in Nederland een deel van 

het vliegas gebruikt als ophogingsrateriaal voor stadsuitbreidingen of 

in de vegenbouv. Verschillende lokaties hiervan zijn bekend (vIVA-29), 

deze terreinen zijn niet geconitored of onderzocht. In het buitenland 

vordt nog steeds veel vliegas gebruikt als ophogingsnateriaal, in de 

vegenbouv, en in de landbouv als neststof. Uit het literatuuroverzicht 

van de "effecten van vliegas op terrestrische ecosystesen" door 

Hanstvelt (vHa-81) en uit studie van de neest recente internationale 

literatuur bl ijken er vrijwel geen gegevens te bestaan over de pathways 

van radionucliden bij deze toepassingen. Furr (vFu-77) publiceert dat 

savoolekool geteeld op een mengsel van 77 vliegas en 937 grond bij de 

oogst geen toenane in garana-activiteit vertoonde. Verdere gegevens over 

de radionucliden uit droog gestort vliegas verden niet gevonden. Indi

rect van belang voor de beveeglljkheid van radionucliden in vliegas, 

zijn de veranderingen die na storten in het vliegas optreden. In de 

bovenste laag van 8 en van verschillende vliegasstorten nan na 1 jaar 

het aantal microorganismen hierin toe tot I/10 9 1/100 van het aantal in 

grond (vRi-75). De hoeveelheid microorganismen neetnt verder toe net de 

tijd, en net de stijglng van de hoeveelheid organiscbe stof, naar blijft 

teer gering op dleptes beneden de 20 en. Bij landbouvbedrljven in 

Engeland net verschillende percelen gebeel of gedeeltelijk hestaanrf uit 
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al of niet æ t grond afgedekt vliegas, vorden organismen van de »aero

en micro-fauna en -flora aangetroffen In net vliegas, o.a. ook regen-

voræn (vDav-71). Ka enige jaren blijVt de zuurgraad van bet vliegas 

zlch te stabiliseren rond een pH-vaarde van 8 (vTo-75). In de litera-

tuurstudie verricht door net RIK wordt geconcludeerd, dat zovel storting 

van vliegas, als verænging van vliegas vet grond, toxische effecten 

veroorzaakt op de bodeaaicroflora en bodeaf auna; en dat deze effect er. 

pas na enkele jaren verainderen (vAp-83). Bovengronds storten van 

vliegas wordt ook veelvuldig toegepast in de V.S. oa open nijnen va.i 

kalk of steenkool, of ravijnen en andere natuurlijke laagtes. op te 

vullen. Ook wordt vliegas op aarginaal land gedeponeerd en afgedekt net 

0,5 a grond, waarna deze ingezaaid wordt als grasland, of voor akkerbouw 

vordt gebruikt (vBe-76). Vliegas wordt dus internatlonaal gezien veel

vuldig bovengronds gestort. Veldstudies van de hierbij optredende uit-

loging van radionucliden, of de opnaae ervan door flora en fauna zijn 

niet in de literatuur gevonden. In Nederland vorden de ailieueffecten 

van verschillende toepassings- en opslagvoraen nu in beperkte praktijk-

proeven onderzocht (vBEOP-83). In de circulaire kolenafvalstoffen zijn 

de bases gedachten over de verwljde-ing van vliegas aangegeven 

(vVROM-83). Verschillende punten uit dee circulaire, genoecd in 2.3 van 

het onderhavige rapport, gelden evenzeer voor de hier te bespreken 

bovengrondse storten of toepassingen. 

3.2.2.3.2 Toepassing van vliegas in de vegenbouv en voor geluidsvallen 

OD wegenbouvtechnische redenen Is vliegas In ongebonden vons ongeschikt 

voor de vervanging van zand als fundering in de aardebaan van wegen 

(vAor-81, vIVA-29). Vliegas kan vel gebruikt vorden in ongebonden vore 

als ophoognateriaal in sltuaties, vaar aen het wegdek enige meters boven 

het bestaande naaiveld venst (vCF.CB-72). Het ophooglichaan zal aan de 

bovenzljde voor 50? of aeer afgedekt zijn door het wegdek en verder 

afgedekt vorden met grond, vaarop grås of andere planten ingezaaid 

vorden, Neerslag zal voor een groot deel langs het talud af stromen, het 

overige deel zal in de grond dringen en grotendeels door de vegetatle 

gebruikt vorden. De ultspoeling zal te verwaarlozen zijn. Bij gelulds-

vallen zal de bovenzljde niet door een vaterdi'nt wegdek zijn afgedekt 

vaar begroeld zijn, en kan er enige neerslag door de wal percoleren. 

Gezien echter de relatief beperkte afnetlngen van geluidsvallen en de 

geringe hoeveelheld oplosbare radionucllden In vliegas is ook éeze 

ultspoeling te verwaarlozen. 



3.2.2.3.3 Toepasslng van vli«.gas als ophoogaateriaal 

Toekovtstig bovengronds te storten vliegas zal in Kederiand altijd be-

scherad vorden tegen uitloging, alleen bij net voor 1975 gestorte vlieg

as zal dit niet gebeurd zijn. 

Af hankel ijk van de lokale sltuatie in de woonvijk of in de vegenbouv, 

waarbij destijds vliegas gebruikt is als ophoognateriaal, zal er veel 

tot geen vater door de vliegas percoleren; bijvoorbeeld vanneer vater 

van andere plaatsen naar de vliegas toestrooat of oagekeerd. Bij gebrek 

aan verdere gegevens hierover zal van de aogeliike uitspoeling van 

radionucliden in dergelijke situaties geen sehatting geeaakt vorden. 

3.2.3 Scenario's vaarin vliegas beschered vordt tegen uitloging 

Bij opslag van grote hoeveelheden vliegas vaarbij geen uitloging nag op-

treden zal contact aet grondvater verneden vorden, daar ånders benalir.g 

noodzakelijk is. De opslag zal dus bovengronds zijn, vaarbij vliegas 

droog gestort en daarna gecænacteerd vordt. De netnode or infiltratie 

van regen vater in af valstor ter. te voorkæen kan ook voor vliegas toege-

past: een afdichtingslaag op het vliegas, aet daarboven een laag van I 

æter grond æ t beg roe i In g, deze laag grond draineren voor een goed* 

ontvatering (aFoe-82). Voor bet storten zal het vliegas bevocfctigd 

vorden oe stuiven te voorkonen, het heeft dan een vochtgehalte van onge-

veer IC gew.* (vEr-76, vk'o-81). Ka cocpactie zal het vliegas dus onge-

veer 30 vol.? net luchtgevulde porien bevatten. Pas nadat een groot deel 

van deze porien aet vater is opgevuld, zal er vater kunnen uitsijpelen 

aan de ondeTzijde van een vliegas-stort. Een stort van bevochtlgde 

vliegas van 6 meter hoog zal nog ongeveer 1300 mm vater kunnen bergen 

voordat percolatie van vater plaatsvindt. Percolatie van vater zal vrij-

vel alleen kunner. piaatsvinden bij plaatselijke laagtes aan het maaiveJd 

vaar vater naa." toe stroomt en vaaronder de ondoorlatende laag verbroken 

is. Legt men het naaiveld onder een helling dan zal zlch in zulke laag

tes zeer velnig vater kunnen verzamelen. In het geval van vliegas be

se he rmd tegen uitloging kan dus vorden aangenotnen dat bij een adequate 

ultvoering en afverking van de stort geen noemensvaardige uitloging zal 

optreden. 
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3.3 Vliegas in gebonden vorm 

Vliegas wordt In gebonden vorm toegepast in de wegenbouw, in o.a. 

Engeland (vRa-65; vCEGB-72) en Frankrijk (vAn-79), in Nederland staat 

deze toepasslngsvorm in het teken van onderzoek (vPGEM-DHV; vBol-83; 

vBEOP-19). Een overzicht van de gebonden vliegas toepassingen in de 

wegenbouw is gegeven door de Directie Bouwnijverheid (vBij-80): "Vliegas 

wordt in de wegenbouw toegepast voor funderingen of onderfunderingen en 

als vulstof voor asfaltbeton. 

Voor funderingen en onderfunderingen wordt vliegas in de volgende 

composities gebruikt: 

- cement en/of kalk en vliegas; 

- cement en/of kalk, vliegas en aggregaat; 

- kalk, gips en vliegas; 

- kalk, gips, vliegas en aggregaat. 

Deze mengsels zullen hier kortweg als C.V.A. (Cement Vliegas Aggregaat) 

mengsels vorden aangeduid. 

Onder aggregaat wordt hier verstaan; zand (fljn aggregaat), steenslag, 

hoogovenslak, grint, mijnsteen, fosforslak (grof aggregaat), etc. Voor 

fundering in de wegenbouw worden alle C.V.A. mengsels bij opbrengen be-

vochtigd om door hydratatie te verharden, en bij het opbrengen worden 

zij zo sterk nogelijk verdicht met trilwalsen. De fy6ische eigenschap-

pen, o.a. ook de waterdoorlatendheid, worden onderzocbt door het I.V.A., 

de onderzoekgegevens hlervan worden verwacht in de loop van 1983. De wa

terdoorlatendheid van deze verdichte en verharde mengsels zal uiterst 

gering zijn. Bovendien wordt de fundering afgedekt door het wegdek, een 

laag vrijwel ondoorlatend asfalt. Behalve aan weerszijden van het weg

dek, waar 20-30 cm van de fundering bedekt wordt net grond, welke be

plant of lngezaald wordt met grås. De hoeveelheld water die door het 

C.V.A. mengsel percoleert zal dus uiterst gering zijn. 

De ultloogbaarheld van enkele elementen uit een verhard C.V.A. mengsel 

(52 gew.? gips, h27 vllega6 en b% cement), na verbrijzeling tot gruis < 

2,8 nm, werd bepaald in een 6 uur durende roerproef van 1 deel C.V.A. op 

10 delen uitloogvloeistof (vVM-82a). Uit deze proeven blijkt dat de uit-

loogbaarheld van de bestudeerde elementen, in water uit het verharde 

C.V.A. mengsel, sterk is afgenomen t.o.v. de oorspronkelljke ongebonden 

componenten. In een andere proef, de zogenaamde standtest, werd de uit-

loglng bepaald van enkele elementen over een periode "an 3 maanden aan 

een C.V.A. schljf, van 10 cm diameter en 3 cm dlkte, uit een verharde 

funderingslaag, in contact met gedeminerallseerd water. De ultloglng 
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bleek vele nålen lager te zijn, dan de uitloging van normale grond door 

de neerslag (vVM-82a). Concluderend kan dus gesteld worden, dat zowel 

door de geringe waterdoorlatendheld van gebonden vliegas in C.V.A. 

mengsels, als door de afgenotnen uitloogbaarheid van vliegas in deze 

mengsels, de uitloging van radionucliden uit gebonden vliegasvormen in 

de wegenbouw geringer zal zijn dan de natuurlijke uitloging van grond. 

De enige bestaande toepassing van vliegas van enige omvang in Nederland 

was tot voor enige jaren die van vulstof voor asfaltbeton in de wegen-

bouw (vWij-83). Asfaltbeton wordt opgebracht op de wegfundering en vormt 

na verharding het asfalt wegdek. Niet alle in Nederland geproduceerde 

vliegas voldoet aan de eisen gesteld aan vulstof voor asfaltbeton. In 

asfaltbeton varieert het vulstof en dus ook het vliegas asndeel, van 5 

tot 8 gewichtsprocent (vBol-83). Om dezelfde redenen als genoemd bij de 

CVA-mengsels, zal de uitloging van radionucliden uit het vliegas ver

ve rkt in asfaltbeton geringer zijn dan de natuurlijke uitloging van 

grond. Toepassing van vliegas in gebonden vorm in de wegenbouw zal dus 

geen aanleiding kunnen zijn tot een verhoging van de hoeveelheid natuur

lijke radionucliden in het grondwater. 

Vliegas kan eveneens als vulstof en/of component gebruikt worden van 

materialen die toegepast worden in de bouw, zoals cement, beton, bak

steen, etc. (vBij-80; vWij-83). Bij deze toepassingen zal een beperkt 

deel van het oppervlak van deze produkten blootgesteld worden aan de 

inwerking van de atmosfeer, de hierbij optredende verwering zal uiterst 

langzaam gaan. Ook in deze situatie zullen de hoeveelheden radionucliden 

die vrijkomen waarschijnlijk geringer zijn, dan die vrijkomen in een 

natuurlijke niet door de mens belnvloede situatie. 



4. Strålingsbelasting 

4.1 Relevante besmettingsvegen 

In sectie 3 Is voor verschillende verwerkings- en verspreidings-

scenario's de toename van de radioactiviteit geschat van bepaalde compo-

nenten zoals de bodem, het drinkwater en de melk. Deze toename is uitge-

drukt in absolute hoeveelheden en als de procentuele toename van het na-

tuurlijke niveau van de overeenkomstige radionucliden in deze componen-

ten. De toename van de stralingsbelasting t.g.v. verhoogde actlviteits-

concentraties van radionucliden in een bepaalde component is afhankelijk 

van het aandeel van de betreffende component en radionucliden in de na-

tuurlijke stralingsbelasting. In het UKSCEAR 1982 rapport wordt de 

opbouw van de natuurlijke stralingsbelasting besproken, een overzicht 

hiervan volgt in tabel 1 (4.1). Hierin komt het begrip "annual effective 

dose equivalent" of H ,, naar voren, dit begrip wordt nader toegelicht 

in 4.2. 

from natural sources in areas of 

Source of irradiat ion 

COSMIC RAYS 
- Ionl2lng component 
- Neutron component 

COSMOGENIC RADIONUCLIDES 

PRIMORDIAL RADIONUCLIDES 
4°K 
87Rb 

238,. 
U series 
238^234u " 

»°Th 
2 2 6 R . 

2 2W1 4Po 
21(W«2,0Po . 

2 3 2Th series 

»2Th 1 
2 2 W 2 4 R . 
220Rn^208T1 . 

TOTAL (rounded) 

Annual effect 

fxtemel 
Irradiation 

280 
21 

120 

90 

140 

650 

normal backg 

ive dose equ 

Internal 
irradiation 

15 

180 

6 

10 

7 

7 

800 

130 

3 

13 

170 

1340 

'Ound 

valent (uSv) 

Total 

280 
21 

IS 

300 

6 

1044 

326 

2000 

Voor het onderhavlge rapport zijn bepaalde onderdelen van de componenten 

in tabel 1 (4.1) van belang, deze onderdelen worden afzonderlijk nader 

beschouwd. 
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Van de externe stralingsbelasting is de belasting buitenshuis door de 

primordiale radionucliden van belang. Aanneraende dat de mens 207 van 

zijn tijd buitenshuis verblijft, is genoemde belasting ongeveer 70 uSv 

per (207 van 350 PSv), dit is 3,57 van de totale natuurlijke achter-

grond. Door de geaccumuleerde vliegstof depositie zljn in 2030 de 

activiteitsconcentraties van de primordiale radionucliden in de toplaag 

van de bodem toegenomen met 0,47 in onverstoorde grond (grasland en 

natuurgebieden) en 0,17 in akkerbouwland. Tengevolge hiervan zal de 

externe stralingsbelasting toenemen. De orde van grootte van deze toe-

name, aangegeven als percentage van de natuurlijke stralingsbelasting is 

maximaal 0,47 van 3,57 ofwel 0,0147. De verhoging van de stralingsbelas

ting door geaccumuleerde vliegstof in de toplaag van de bodem is dus 

verwaarloosbaar. Verdere uitsplitsing of precisering van deze geringe 

toename is niet zinvol. 

De toename van de externe stralingsbelasting door vliegas toepassingen 

in het buiten-milieu valt niet in het kader van dit rapport. De orde van 

grootte van de maximale waarde van deze toename kan vel aangegeven 

vorden. Namelijk de vliegas component in asfalt en CVA mengsels zal 

respectievelijk maximaal ongeveer 10 en 507 bedragn. Een extreme vorst 

case aanname is dat de mens zich in 2030 buitenshuis alleen op CVA 

mengsels begeeft. De externe stralingsbelasting buitenshuis is dan 

afkomstig van 507 normaal materiaal + 507 vliegas, waarbij de radio-

activiteit van het vliegas lOx zo hoog is als van het normale materiaal. 

De externe stralingsbelasting is dan 1 x 507 normaal + 10 x 507 normaal 

« 5,5 de normale externe stralingsbelasting door de natuurlijke primor

diale radionucliden. De toename komt ongeveer overeen met 4,5 x 3,57 • 

167 van de totale natuurlijke stralingsbelasting. Hier gaat dan 27 vanaf 

tengevolge van de geringere radon-exhalatie doer vliegas, hetgeen hierna 

besproken vordt. 

Van de totale natuurlijke stralingsbelasting is de stralingsbelasting 

buitenshuis door inhalatie van Rn-222 en Rn-220 dochters respectievelijk 

ongeveer 37 en 17. Bij aanwezigheid van vliegstof of -as in het aard-

oppervlak vermindert de radonexhalatie. Namelijk door de glasstructuur 

van de meeste vliegasdeeltjes ontsnapt hieruit minder radon en thoron 

dan uit de minerale delen van de bodem. De radonexhalatie van vliegstof 

en -as is ongeveer 1/7 van die van normale grond (zie tabel 2 (2.2.3)). 

De thoron exhalatie uit vliegas is minder dan 1/7 van die uit normale 

grond (vBe-80). Blj uniforme verspreiding bedraagt de geaccumuleerde 
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vliegstof depositie in 2030 tnaximaal 0,04 gewicht6procent van de toplaag 

van de bodem (zie 3.1.1.3). Vliegstof depositie veroorzaakt dus geen 

relevante vermindering van de radonexhalatie. Bij toepassing van vliegas 

in het buitenmilieu gaat het om hogere, lokale, concentraties. De ver-

mindering van de radon-exhalatie in voornoemde worst case situatie, met 

507 vliegas in de betreffende oppervlakten, kan als volgt geschat 

vorden: 1 x 507 normale radonexhalatie + 1/7 x 507 normale radonexhala

tie • 4/7 x de normale radonexhalatie. De vennindering van de stralings-

belasting door vliegas toepassing in het bultenmllieu in de worst case 

situatie is ongeveer 3/7 x (37 + 1%) • 2% van de natuurlijke stralings-

belasting. 

Van de interne stralingsbelasting is de belasting tengevolge van de 

pritnoridale radionucliden en hun dochters van belang. Deze bedraaet H . . 
ef f 

1325 ySv, en wordt veroorzaakt door inhalatie, ingestie en inbouw in het 

menselijk lichaam van deze radionucliden. 

Bij inhalatie van vliegstof is de toename van de stralingsbelasting 

weIke het gevolg hiervan is niet direct vergelijkbaar met de natuurlijke 

stralingsbelasting. Namelijk de Inhalatie van radon levert de grootste 

bijdrage aan de natuurlijke stralingsbelasting terwljl bij de inhalatie 

van vliegstof andere radionucliden tneer van belang zijn dan het radon. 

Daarom zal voor de radionucliden in het vliegstof de stralingsbelasting 

die zij veroorzaken bij inhalatie afzonderlijk berekend worden. 

Het aandeel in de natuurlijke stralingsbelasting van de ingestie van 

primordiale radionucliden en hun dochters is volgens tabel 1 (4.1) 

ongeveer 355 uSv, 180 ySv hiervan wordt veroorzaakt door de Ingestie van 

K-40. Cezlen het homeostatisch evenwlcht van kalium in het menselijk 

lichaam zal Ingestie van K-40 uit vliegstof of -as slechts een zeer 

geringe toename van de stralingsbelasting tot gevolg kunnen hebben. Het 

Ingestie onderdeel dat door vliegas of -stof verhoogd kan worden is dus 

355 - 180 « 175 uSv of 97 van de natuurlijke stralingsbelasting. Indien 

al het voedsel (eten en drinken) door vllega6 en -stof in radioactivi-

teit toeneemt met 17, dan zal de strallngsbelasting vande mens met onge

veer 0,17 van 97 • 0,017 van de natuurlijke stralingsbelasting toenemen. 

Een relevante toename van de stralingsbelasting door een voedselprodukt, 

dat een onderdeel van het voedselpakket vormt, zal alleen kunnen optre-

den bij een toename van de radloactlvltelt ervan met minimaal17 bij uni

forme besmettingsverspreiding, of met minimaal 107 in het maximum gebierl 
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bij niet-unifonne besmettingsverspreiding. Uit de berekeningen in sectie 

3 blijkt dat de toename van de radioactiviteit van voedselprodukten uit 

de akker- en tulnbouw, en van drinkvater, beneden dit niveau blijft. De 

toename van de stralingsbelasting via ingestie van deze produkten wordt 

dus als verwaarloosbaar beschouwd. Alleen van melk vordt de radioactivi

teit met meer van 17 verhoogd bij uniforme besmetting. De toename van de 

stralingsbelasting t.g.v. melkconsumptie zal in een volgende paragraaf 

berekend vorden. 

Resumerend blijven als mogelijke relevante besnettingswegen over: inha-

latie van met vliegstof besmette lucht, en ingestie van melk indirect 

besmet doordat het vee met vliegstof besmette grond en groenvoer op-

neemt. Voor deze twee besmettingsvegen zal de persoonlijke stralingsbe

lasting t.g.v. de verschillende radionucliden geschat vorden. Nierbij 

vordt uitgegaan van de hoogste vliegstof belasting, welke eventueel 

bereikt kan vorden in het jaar 2030. De verhoging van de radioactiviteit 

van akker-, tuinbouwprodukten en van drinkwater door vliegstof depositie 

geeft geen relevante verhoging van de stralingsbelasting. Afgevangen 

vliegas geeft bij de gangbare toepassingen in het buitenmilieu geen 

relevante verhoging van de stralingsbelasting. De toename van de stra

lingsbelasting via deze besmettingsvegen is in 2030 minder dan 0,01?' van 

de natuurlijke stralingsbelasting, deze toename wordt als verwaarloos

baar beschouwd. 

4.2 Berekening van de effectieve dosisequivalent 

Volgens de ICFP (International Commission on Radiological 

Protection) kan het risico ten gevolge van de blootstelling aan lage 

doses stråling het meest accuraat ultgedrukt vorden in de effectieve 

dosisequivalent H ,, (ICRP rapport 26). Als criteriutn voor het strå
et I 

lingsrisico stelt de ICRP de verhoogde kans op een fataal soort kanker 

of leukemic en de kans op een ernstig gehandicapte nakomeling door een 

erfelijke afwijking in de geslachtscellen. De berekening van deze kans 

Is afhankelijk van de groep waarin deze kans bekeken wordt. Hiertoe 

vorden twee gevallen onderscheiden, nl. beroepsmatige bloot6tellingen 

voor de werkende bevolking tussen 18 en 65 jaar en blootstelllngen van 

de gehele bevolking. 

De ICPP geeft de berekening van de effectieve dosisequivalent voor be-

roepsmatig blootgestelde personen met de aantekenlng dat geen ernstige 

fout wordt gemaakt door dezelfde parameter ook te gebruiken voor risi-

co's voor de gehele bevolking. Omdat bovendien de parameters en bereke-
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ningsnethoden van de blootstelllng van de bevolking (nog) niet berekend 

zijn, wordt in dit rapport de H ff voor blootstelling van de bevolklng 

berekend net behulp van de parameters bepaald voor beroepsoatige bloot

stelling. Deze parameters uorden gevonden in de publicaties 26 en 3C van 

1CRP. 

4.3 Radioactiviteit in de lucht bij uniforme verspreiding (zie 3.1.1.2) 

Indien radionucliden rich in de buitenlucht bevinden geven deze 

direct een bijdrage tot de stralingsbelasting van de personen die zich 

in deze lucht bevinden, doordat deze lucht ingeadend wordt en doordat 

het verval van deze radionucliden in de lucht bijdraagt tot de externe 

bestråling van deze personen. 

Tabel 1 (4.3) geeft de bijdrage van radionucliden in de buitenlucht ten 

gevolge van de vliegstof van kolencentrales in het jaar 2030, hierbij 

wordt uitgegaan van de verwachte concentraties op grondniveau in pCi per 
3 

D . Cebaseerd hierop is de gemiddelde hoeveelheid gelnhaleerde radio-
3 

nucliden per persoon in het jaar 2030 berekend, uitgaande van 20 p in-

geademde lucht per dag en van de omrekening 1 pCi * 3,7 £-2 Bq. 

In ICRP 30 zijn de omrekeningsfactoren gegeven, waarmee de effectieve 

dosisequivalent als gevolg van de inademing van 1 Bq van een bepaald 

radionuclide berekend kan worden. Voor de relevante radionucliden is 

deze omrekeningsfactor eveneens gegeven in tabel 1 (4.3). Door vermenig-

vuldiging van de geTnhai3erde hoeveelheid radionucliden met deze laatste 

factor wordt de effectieve dosisequivalent voor het betreffende radio

nuclide gevonden. 



Tabel 1 (A.3) Berekening van de effectieve dosisequivalent ten gevolge 

van radioactiviteit in vi iegstof In de lucht fn bet jaar 2030. 

Relevante radionucliden 

K-40 Pb-210 Po-210 Ra-226 Th-232 T 

Natuurlijk voorkomen in 1,0 E-3 1,4 E-2 1,0 E-2 8,0 E-2 8,0 E-5 
buitenlucht (pCi.nT ) 
(tabel 1 [2.2.3]) 

8 

Concentratie t.g.v. vlieg- 8,3 E-6 9,4 E-6 9.4 E-6 3,0 E-6 3,0 E-6 3 
stof op grondniveau in 
2030 (pCi.m ) (uit tabel 1 
[2.2.3]) 

Persoonlijke inhalatie 2,2 E-3 2,5 E-3 2,5 E-3 8,1 E-4 8,1 E-4 8 
vliegstof per jaar (Bq) 

H per ingeademde 5,0 E-9 3,4 E-6 2,2 1-6 2,1 E-6 4,0 E-4 7 
BqtSv) 

H ff toename t.g.v. 1,1 E-ll 8,5 E-9 5,5 E-9 1,7 E-9 3,2 E-7 6 
vliegstof (Sv.a ) 

Uit de gevonden resultaten blijkt dat de totale effectieve dosisequi-

valent ten gevolge van de vliegstof in de buitenlucht 4,0 E-7 Sv.a 

bedraagt. 

4.4 Radioactiviteit in de melk bij uniforme verspreiding en depositie 

van vliegstof 

In paragraaf 3.1.1.5 is de toename berekend van de radioactiviteit 

in de melk in het jaar 2030 ten gevolge van de verspreiding van vlieg

stof van kolencentrales. Uitgaande van de getallen in tabel 1 (3.1.1.5) 

is de strallngsbelasting voor de bevolking berekend. De gemlddelde 

consurcptle van de bevolking van allerlei melkprodukten komt gemiddeld 

overeen met 0,3 1 melk per persoon per dag. Hiervan ultgaand is de 

lngestie per jaar berekend, zowel in pCi.a als in Bq.a . Verder is 

gebruik gemaaku van de omrekeningsfactoren van ICFP-30. De resultaten 

zijn weergegeven in tabel 1 (4.4). 

De totale effectieve dosisequivalent bedraagt 8,7 E-8 Sv.a ten gevolge 

van deze wijze van besmetting. Daarbij blijkt dat de belangrijkste bij-

drage komt van Pb-210 (meer dan 6 maal zoveel als van enig ander nucli-

de\ 
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Tabel 1 (4.4) Berekenlng van hct effectleve dosisequlvalent H£ff voor 

een lid van de bevolklng als gevolg van besaetting van de nelk door 

radlonucliden afkoastlg uit vllegstof van kolencentrales In het jaar 

2030. 

K-40 Pb-210 Po-210 Ra-226 Th-232 U-238 

Toename radlonucliden 2,7 F-l 1 E-2 5 E-3 6 E-3 7 E-5 8,5 F-3 
in de selk t.g.v. 
vllegstof (pCi.l ) 

Gemiddelde ingestle 
net het voedsel per 
persoon per jaar 
in (pCi.a"1) 3,0 E+l 1,1 5,5 E-l 6,6 E-l 7,7 E-3 9,3 E-l 
in (Bq.a"1) 1,0 4,0 E-2 2,0 E-2 2,4 E-2 2,8 E-4 3,4 E-2 

H per hoeveelheid 5,0 E-9 1,4 E-6 4,4 E-7 3,0 E-7 1,3 E-6 2,7 E-7 
ingeslikte radio-
cliden (Sv.Bq ) 

Heff ^ S v ' a l ) 5»° E~9 5» 6 E'8 8» 8 E~9 7» 3 E"9 3» 6 E"10 9» 2 E"9 

4.5 Vergelijking van de stralingsbelasting t.g.v. vllegstof en vliegas 

t»et de natuurlljke stralingsbelasting 

In 4.1 is uiteengezet dat de toename van de stralingsbelasting door de 

radioactiviteit van vliegas verwaarloosbaar is voor de beschouwde 

milieu-scenario's. 

In tabel 1 (4.5) wordt de stralingsbelasting van de bevolklng In het 

jaar 2030 t.g.v. lnhalatie en lnge6tie van de belangrljkste radlonucli

den in vllegstof vergeleken met de natuurlljke stralingsbelasting t.g.v. 

dezelfde radlonucliden. De verhoglng van de stralingsbelasting door 

vllegstoflnhalatie is rulm 4x zo groot als die door ingestle, Indirect 

via de melk. In totaal blijkt de verhoglng t.g.v. vllegstof 4,8 E-7 

Sv.a te bedragen terwljl de natuurlljke stralingsbelasting t.g.v. deze 

radlonucliden 5,2 E-4 Sv.a is. De verhoglng t.g.v. vllegstof is dus 

ongeveer 0,17. Vergeleken net de totale natuurlljke stralingsbelasting, 

die 2,0 E-3 Sv.a- bedraagt (zie tabel 1 (4.1)), Is de verhoglng zelfs 

Binder dan 0,17. 



Tabel 1 (4.5) Vergelijking van de stralingsbelasting t.g.v. de inhalatie 

en lngestie van de belangrijkste radionucllden uit vliegstof In net jaar 

2030 aet de gemiddelde stralingsbelasting van dezelfde radionuclides in 

de nat mir. 

Stralingsbelasting (uSv.a ) 

K-40 Pb-210 Po-210 Fa-226 Th-232 U-238 Total 

Vliegstof 1,1 E-ll 8,5 E-9 5,5 F-9 1,7 E-9 3,2 E-7 6,0 E-8 4,0 F-7 
inhalatie 

Vliegstof 
indirecte 5,0 E-9 5,6 E-8 8,8 E-9 7,3 E-9 3,6 E-10 9,2 E-9 8,7 E-8 
ingestie via 
nelk 

"Natuurlijke" 1,8 E-4 ,',3 E-4 7,0 E-6 1,9 E-4 1,7 E-5 5,2 E-4 
stralings
belasting 

5. Parameter analyse 

5.1 Inleiding 

Onder een parameter of een variabele wordt verstaan een factor die 

een bepaalde waarde aanneemt. Bijvoorbeeld de parameter kolenverbruik, 

waarde in 1990 870 PJ.a-1, waarde in 2')20 1440 PJ.a"1 (zie tabel 1 

(2.1)). Andere parameters in deze studie waarvoor een waarde gekozen werd 

zijn bijvoorbeeld: de activiteitsconcentratie van vliegas, de versprei-

dlngsvariabelen van vliegstof, de ruwvoer opname van vee, de hoeveelheid 

ingeademde lucht per persoon per dag. 

De voor de verschillende parameters gekozen waarden zijn zeker niet wil-

lekeurig, de keuze geschiedde na zorgvuldlge orlentatle en overweging. 

Deze gekozen, niet vaststaande, waarden zijn vervolgens bij de bereke-

nlngen ingevoerd. Hierdoor kunnen de uitkomsten van deze berekeningen dus 

niet als exact bepaalde, vaststaande berekeningsultkomsten gezlen worden. 

Met de parameteranalyse wordt nagegaan: welke invloed een variatie van 

deze parameters, binnen redelijke grenzen, heeft op de uitkomst van de 

stralingsbelastingsberekening. Hierblj worden alom geaccepteerde en ge-

bruikte parameterwaarden buitenbeschouwlng gelaten, zoals bljv. de waarde 

voor de ruwvoer opname van vee en de waarde voor de hoeveelheid ingeadem

de lucht per persoon. 
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5.2 Pameters van invloed op de strallngsbelasting 

Ult de sectle, verwerkings- en verspreidlngsscenario's, en de sectie 

strallngsbelasting is gebleken dat alleen de lnhalatie van vliegstof en 

Indirect de conswptie van •elk(produkten) aogelijk leiden tot een niet 

verwaarloosbare toenaae van de strallngsbelasting door vllegas en -stof. 

De lnhalatie van vliegstof is afhankelijk van de innissie waarden van het 

vliegstof. De be snetting van aelk(produkten) wordt vrijwel alleen veroor-

zaakt door de depositle van vliegstof op het gras en op de weilandbodem. 

De totale geschatte toename van de strallngsbelasting door deze twee be-

smettingsvegen is in de orde van 0,1? van de totale natuurlijke stra

llngsbelasting. 

Het is duldelljk dat bij de parameter analyse dus alleen die parameters 

beschouwd dlenen te vorden die van lnvloed zijn op de vlleg6tof emissie, 

lmnissie en depositie. Zo behoeft bijvoorbeeld de actlvlteitsconcentratie 

van radionucllden in grlntgaten waarop vllegas-slurry geloosd wordt, zo-

als behandeld in 6ectie 3.2.2.2.2, geen verdere beschouwing. Voor alle 

duldelijkheid is In tabel 1 (5.2) een compleet overzlcht van de parame

ters gegeven die duidelljk van lnvloed zijn op de hoeveelheid en/of kwa-

lltelt van het vliegas en -stof en/of op de strallngsbelasting. 

5.3 Parameter variaties 

In tabel 1 (5.2) zijn de parameters venneld, die van belangrijke in-

vloed zijn op de stralingsbelastlng. 

In de betreffende tabel zijn van deze parameters de waarden gekozen voor 

de berekenlngen vermeld. In het navolgende zal nagegaan worden weIk 

effect andere redelijke waarden van deze parameters hebben op de ultkomst 

van de strallngsbelastings-berekening. 

- Kolen-energieverbruik 

Bij de berekenlngen van de strallngsbelasting is ultgegaan van de 

hoogste prognose van de koleninzet, en zijn de waarden genomen die in 

het jaar 2030 berelkt worden. Dus alleen lagere waarden dan de gekozen 

waarde komen In aanmerking bij deze parameter. Bij lager gekozen waar

den voor de kolen-lnzet zal de strallngsbelasting evenredlg afnemen. 

- Energie-conversle efflclentle van de kolen-centrales 

Deze is op 32? gesteld. Bij voortgaande technologische verbeteringen 

kan dit rendement welllcht nog verhoogd worden, evenredlg daarmee zal 

de berekende strallngsbelasting afnemen. 
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Teeel 1 (S .2 ) Overnchc **#> paraattiera dl« van b e l a n g r i j k e inv loed z i j n op produkt i e en k w a l i t e i t van « l u t i > of 
v l i e g s t o f en /o f op <*• ( t r a l i n g s b e l a s t i a g 

See t i e »ara 
t e l a n g r t j k « i n v l o e d op 

v l i « UL. 
s t r a l i n g s -

v l i e g i t o f b « l < i i i i n 
Uaarde gekozen voor dr berekertingcr 

prod. 

prod, 

prod. 

2.1 | ko lenenergieverbruik 

. energi euaarde ko len 

J e n e r g i e - c o n v e r i i e e f f i c i e n t i e 
i c e n t r a l e s 

I s tooktcchniek p r o d . ; kwal 

a sgeha l t e ko len tprod. 

v l i e g s t o f e n i s s i e p.m. 
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v l i e g a s 

i v l i e g a s - a f v a n g cechniek kwal. 

I 2 . 2 . 3 I beschouude radionucl iden Ikwal. 

i 
a c t i v i t e i c s c o n c e n t r a r i e s jkual. 
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3 . 1 . 1 . 3 v l i e g s t o f d e p o s i t i e op boden 
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v e r b l i j f s t i j d v l i e g s t o f op 
grås 
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ruwvoer 
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2> 

5) 

S) 
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ooederkoolverbrandinfcscv.ni ra:v - r \ t droge 
scooktechniek 
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i 20 g. CJ" ' voor al Ir k o l r n i v n i r j l o 

i 19,5 : 80 
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I droai v l i e g a s afvang 
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b i j 600 Mw> opname v l i e g s t o f 
b i j 3000 MWe opname v l i e g s t o f 
per jaar se t ruwvoer 
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' h . h . • hoevee lhe id . 

http://ooederkoolverbrandinfcscv.ni
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- Vliegstof emissie 

In 1981 werd door de overheid voor nieuve elektriciteits-produktie-

eenheden groter dan 500 MWth een vliegstof ultvorp-norm van 35 g.GJ 

lngevoerd (vSt-81). Een jaar later werd deze verscherpt voor alle nieuw 

te bouwen kolengestookte lnstallaties tot 20 g.GJ , net de vermelding 

dat deze uitworpeis uitdrukkelljk ook geldt voor kolengebruik in (zeer) 

kleine lnstallaties (vVM-82). De nleuvste grote kolencentrales opereren 

met een ultvurp van ongeveer 15 g.GJ * Hogere vliegstof-emissie nor

men, wel>r d« voor het jaar 2030 berekende stralingsbelasting zouden 

verhogen, zljn dus niet te vervachten. 

- Beschouwde radionucliden 

De voor de stralingsbelasting meest belangrijke radionucliden, zoals 

vermeld in het UNSCEAR rapport 1982, zijn in de beschouwingen en bere-

keningen opgenomen. Zoals In 2.2.3 vermeld, is het eventueel te over-

wegen bet radionuclide Rb-87 hier nog aan toe te voegen. In welke orde 

van grootte de stralingsbelasting, door het Rb-87 in vliegstof, zal 

liggen is niet te schatten zonder verdere studie. Een ultspraak hier-

over valt buiten het kader van de opdracht. 

- Activiteitsconcentraties 

Voor de activiteitsconcentraties van de beschouwde radionucliden zijn 

de "UNSCEAF-1982 adopted values" aangehouden (UNSCEAR-82, Annex C, 

table 4 op p. 126). Deze waarden zijn gebaseerd op netingen uit ver-

schillende publlkaties, en op een aangenonen vliegstof emissie welke 

overeenkomt met 17 van de totale as produktie. Blj de In dit rapport 

gebruikte gegevens is de vliegstof emissie 0,5% van de totale as pro

dukt ie. Blj deze meer efficiente vllegas-afvang zullen de ontsnappende 

stofdeeltjes gemlddeld een kleinere diameter hebben. Over de vraag of 

dit gepaard gaat met een duldelijk hogere actlvlteltsconcentatie zljn 

de meningen niet eenduldlg (zle 2.2.3). 

Daar op dit punt geen duldelijkheid bestaat en deze parameter van grote 

lnvloed is, zljn in Tabel 1 (5.3) de gegevens hierover uit het UNSCEAF-

1982 rapport vermeld. Het blljkt uit deze tabel dat voor de adopted-

value van het Th-232 een hogere waarde is gekozen dan de tot dusver ge

neten waarden. Er is dus geen reden om nog hogere waarden voor de 

Th-232 actlvlteltsconcentratle aan te nemen. Daar Th-232 veruit de be-

langrljkstr bljdrage levert aan de stralingsbelasting t.g.v. lnhalatle 

is de lngevoerde waarde van de parameter actlvlteltsconcentratie hier-

me e dus maxlmaal. Dit geldt niet voor het Pb-210 dat de belangrijkste 



bijdrage levert aan de strallngsbelasting door ingestie van melk. Af-

gaande op de Duitse waarden kan voor Pb-210 een S maal zo hoge waarde 

gekozen uorden. Hiennee zou de strallngsbelasting door melk Ingestie 5 

naal zo hoog vorden, hetvelk resulteert in een H ,, toename van 4,0 

E-7 Sv.a door vllegstof componenten In de melk. De strallngsbelasting 

via melk wordt dan even hoog al6 de in 4.3 berekende H ,, toename 
eff. 

t.g.v. de vliegstof lnhalatie. 

Tabel 1 (5.3) Gerneten waarden en de "UNSCEAR-1982 adopted values" van 

de actlviteitsconcentraties van vliegstof (aUNSCEAR-82). 

Origin 

UNSCEAR, 
1977 report 

Averages a / 
Adopted vaTues 

Australia 
Germany, fed. Rep. 

Bituminous coal 
6ro«n coal 

Hungary 
United States 

West b/ 
Wyoming~l 
Wyoming 2 e/ 

« K 

°U decay series 

2 3 8 U 2 2 6 R , ^ P o 2>°P0 

ACTIVITY CONCENTRATIONS 

. 
600 
265 
500 

of 

260-270 

200 
200 
200 

300 
100 

200 

40 
240 
200 

520 

300 
70 

20-560 

IS 

400 
930 
600 

3000 
200 

160-6: 
630 
410 

» 2 7 h 

2 3 2Th 

IN ESCAPING ASt 

400 
1700 
600 

5S00 
300 

10 
700 
250 

40 
70 

200 

100 
40 

decay series 

2 2 8 «a 2 2 STh 

M S q k s " 1 ) 6 7 

40 40 
130 110 
200 200 

100-120 100-160 

Ref. 

rU2! 

[Bl] 

fJ7] 
fJ7l 
[P2J 

'CI] 

' « ; 
r S 2 i 

a_/ Average of the activities measured in the countries 
listed in the table. 

W Range of values obtained for four different size fractions 
(2.4 to 18.5 urn mass median diameter), 

c/ Derived from the assumption that the enrichment between 
collected and escaping fly-ash is equal to 1.3 for uranium-238 

d/ Bq.kg"1 = 0.027 pCi.g . 

Parameters die van invloed zijn op de verspreidlng, de irmnissie en de 

depositle van vliegstof. 

Deze parameters zijn uitgebreid aan de orde gekomen in 3.1.2.1.3. Ze 

zijn verder o.a. in Nederland het onderwerp van verschillende inten-

sieve studies (vBEOP-18 en 19), waarvan de resultaten in de kornende 

jaren verwacht worden. Het is dus nog voortijdig deze parameters te 

analyseren. 

Hierbij kan opgemerkt worden dat de twee verspreidingsscenario's: 

Uniforme verdeling (sectie 3.1.1) en Niet-uniforne verdeling (sectie 

3.1.2) opgevat kunnen worden als een parameter analyse. 

De voor de uniforme verspreidlng b°rekende immissie is 0,59 ug vlleg-

stof.a lucht over geheel Nederland, hierop is de stralingsbelasting 

berekenlng gebaseerd. Blj de nlet-unlfortne verdeling 1P de Itnmissle 
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maxlinaal 0»7 g vliegstof ni lucht over een ongeveer 5 km groot gebied 

nabij het centrale complex. 

De extra 6tralingsbelasting door inhelatle van vliegstof zal in dit ge

bied du6 stijgen van 4,0 E-7 Sv.a" tot 4,7 E-7 Sv.a" . 

Er zljn tal van redenen om aan te nemen dat er meer vliegstof over onze 

grenzen weg waait dan dat er blnnen waait. De berekening is dus waar-

schljnlijk een overschatting. 

De blj de uniforme verspreiding bereker.de jaarlijkse vliegstof opname 

door melkvee is ongeveer 1 kg per koe per jaar over geheel Nederland, 

0,9 kg via het grås en 0,04 kg via de met het voer opgenomen grond (zie 

3.1.1.5). Bij de niet uniforme verspreiding zijn deze waarden respec-

tievelijk 6 kg totaal, 4,0 kg via het grås, en 2,2 kg via met het voer 

opgenomen grond, in het ongeveer 40 ha grote maximum depositie gebied 

op ~,5 km afstand van het centrale complex (zie 3.1.2.5). 

De berekening van de toename van de ^trallngsbelasting door vliegstof 

via melk(produkten) is gebaseerd op de gemiddelde consumptie hiervan in 

Nederland van 1 kg per persoon. Een vlak bij de centrale wonend persoon 

die slechts melk van zijn elgen bedrijf drinkt zou wcllicht een 6 maal 

zo hoge stralingsbelasting ondergaan (zie parameter nelkmenglng). 

- Verblijfstijd vliegstof op grås 

Blj de berekenlngen is voor deze parameter als waarde 20 dagen gekozen. 

Deze waarde ligt goed vast, al zijn er in de literatuur verblijfstijden 

te vinden die zowel langer als korter zijn. Een verlenglng of verkor-

ting van de verblijfstijd levert een evenredige verhoging of verlaging 

van de bestralingsbelasting via melk. De maximale verblijfstijd (voor 

grås in het beschouwde systeem) is die van de totale groelperiode. Drze 

bedraagt maximaal 40 dagen, daarna wordt er of begraasd of gemaaid. 

Kortere verblijfstijd wordt veroorzaakt door veelvuldige regens. 

- Transfercoefficient Fm, veevoer naar melk 

De door Ng aanbevolen waarden voor Fm, welke in dit rapport gebrvikt 

zijn, zijn gelljk of groter dan het gemiddelde van de door Ng gecompi-

leerde experimented gevonden waarden. De experimented waarden varl-

eren een factor 3 8 15 voor de beschouwde radionuclide^ en liggen 

maximaal een factor 3 hoger dan de door Ng aanbevolen waarde. Voor de 

maximum experlmenteel gevonden waarde van Fm is de strålingsbelas-

tlngstoename tengevolge van vliegstof invloed op de melk maximaal 3 x 

8,7 E-8 ~v.a~ , Het is aannemelljk dat de radlonucllden in mindere jiaie 

komen ult vliegstof door de glasachtlge structuur van de deeltjes, 

http://bereker.de


dan uit materiaal gebrulkt voor transfer experimenten. Dus de In het 

onderhav^.ge rapport berekende transfer, en de daaruit resulterende 

strålings! 

sehatting, 

strallngsbelasting van 8,7 E-8 Sv.a , is waarschijnlijk een over-

- Melkmenging 

Deze parameter speelt een rol bij de niet-uniforme verspreiding van 

vliegbtof waar In een, 40 ha groot, gebled de nelk duidelijk meer 

radionucliden, afkomstig uit vliegstof, bevat. Bij maximale menging 

vordt deze melk met 750 delen melk van buiten dit 40 ha grote gebied 

gemengd. Het andere uiterste is geen menging, met in het neest extreme, 

bijna onvoorstelbare, geval personen die alleen melk en melkprodukten 

consutneren afkomstig uit dit 40 ha grote gebied. Deze personen ont-

vangen hierroede een 6 maal zo grote toer.at,- var. de strallngsbelasting 

als de beredende, of wel 4,8 E-7 Sv.a 

- Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat voor de meeste parameters waarden zijn 

ingevoerd die bij de berekening van de strallngsbelasting leiden tot 

een reele schatting of tot een overschatting hiervan. Bij een drietal 

parameters zijn argumenten aan te voeren dat de gekozen waarde mogelijk 

leidt tot een totale toename van de strallngsbelasting van 8,0 E--7 

Sv.a i.p.v. de berekende 4,8 E-7 Sv.a . Belangrijk is het hierbij op 

te merken dat ook de waarde 8,0 15-7 Sv.a minder dan 0,17= bedraagt van 

de totale natuurlijke stralingsbplasting. 

6. Veriflcatie van de berekende strallngsbelasting 

6.1 Vergelijking met andere berekeningsmethoden 

Met de vliegstofgegevens zoals berekend in sectie 3 van het onder-

havige rapport, i6 de lngestie-strallngsbelasting berekend met behulp 

van de methode van Jacobi (vJa-81). 

Jacobl onderscheldt twee besmettlngsroutes: 

a) Directe route, door depositie van radionucliden op de planten. 

De schatting hiervan is: 

p M+P 
waarin Z de hoeveelheld radionucliden Is die door deze wilze van toe-

P -1 
voer per persoon en per jaar wordt binnen gekregen (Bq.a ); 

^M+p is de overdrachtsco'éfficient in m j 

F is de door vliegstof in het milieu gedeponeerde activiteit per opper-

vlakte eenheid per Jaar (Bq.m-2#a-l\ 
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De resultaten van de berekening zijn veergegeven in de eerste vier rljen 

van tabel 1 (6.1). Uitgaande van een vliegstof-depositie in 2030 van 7 

kg.ha .a (lie sectie 3.1.1.4) en van de concentratie van de diverse 

radlonucliden In vliegstof (tabel 1 [2.2.3]) Is de in het jaar 2030 met 

het vliegstof neerdalende activltelt berekend. Rlj 2 van tabel 1 (6.1) 
-1 -2 -1 

geeft deze activltelt in pCl.ha ; rlj 3 in Bq.m (1 pCl.ha - 3,7 x 
—6 —2 

10 Bq.m ). Voor de relevante radlonucliden is coefficient lĉ  ̂  p on-

geveer 0,1, zodat de dlrecte toevoer eenvoud<g te berekenen valt (rlj 

4). 

b) Indirecte toevoer, doordat radioactivlteit van de bodem opgenomen 

wordt In de planten en vervolgens In de voedselketen terecht komt. 

Hiertoe gebruikt Jacob! de relatie: 

Z B - k M . B - a B 
vaarln Z de via deze route per persoon opgenomen hoeveelheid radio-

-1 
nucliden is (Bq.a ); 

k^ _ i s de overdrachtsfactor (Bq.a per Bq.kg ) en 

a_ de gemiddelde bodemactivitelt in (Bq.kg ). 

De resultaten van de berekening van de Indirecte toevoer zijn weergege-

ven in rlj 5 t/m 8 van tabel 1 (6.1). De toename van de activltelt in de 

bodemlaag, die relevant is voor opname (5 cm dik voor grasland [1200 ha] 

en 20 cm vooi bouwland [800 ha]) kan berekend worden uit de hoeveelheid 

vliegstof-depositie geaccumuleerd tot in 2030 (268 kg.ha" ) en de hoe

veelheid grond vaarin deze verdeeld is (1,5 E6 kg.ha ). Berekening 

geeft de getallen in rlj 5 of in rlj 6 (1 pCi - 3,7 x 10~2 Bq). 

De waarden van 1^ _ staan in rlj 7; de ingestie via de indirecte toe

voer in rlj 8. In rlj 8 Is de totale Ingestie als gevolg van vliegstof 

weergegeven. Met behulp van de omrekenfactoren uit ICRP-30 (rlj 10) is 

de effectieve doslsequivalent als gevolg van deze route oerekend. 
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Tabel 1 (6.1) Berekening volgen6 de methode van Jacob! van de gemiddelde 

lngestie-stralingsbela6ting van een Ild van de bevolking t.g.v. vlieg-

stofdepositie. 

Relevante nu-liden 

Pb-210 Po-210 Ra-226 Th-232 U-238 

a) Dlrecte toevoer 
(1) Concentratie in vliegstof 

(pCi.g" ) 

(2) Neerdalende activltelt 
(pCi.ha"1) 

(3) Concentratie (Bq.m ) 

(4) Ingestie Zp (Bq.a"
1) 

16 16 

1,1 E 5 1,1 E 5 3,5 E 4 3,5 E 4 3,5 E A 

b) Indirecte toevoer 
(5) Toename activltelt 

-1, 
in de bodem (pCi.kg ) 

(6) idem (Bq.kg-1) 

(7) 1^ B (Bq.a"
1 per Bq.kg "*) 1,2 

0,41 

0,041 

2,9 

0,11 
-1. 

(8) Ingestie Z (Bq.a" ) 

c) a + b . 
(9) Zp + Zfi (Bq.a

-1) 

0,13 

0,17 

0,41 

0,041 

2,9 

0,11 

1,2 

0,13 

0,17 

0,13 

0,013 

0,87 

0,032 

0,5 

0,016 

0,03 

0,13 

0,013 

0,87 

0,032 

0,1 

0,003 

0,13 

0,013 

0,87 

0,032 

0,2 

0,006 

0,016 0,02 

(10) Heff/intake (Sv.a 
per Bq) 

(11) Hgff (Sv.a"1) 

-1 

1,4 E-6 4,4 E-7 3,0 E-7 7,4 E-7 6,3 F-8 

2,4 E-7 7,5 E-8 9 E-9 1,2 E-8 1,2 E-9 

De H f f door, ingestie berakend net de methode Jacobi bedraagt voor de 
-1 

beschouwde radionucllden uit vliegstof in totaal 3,4 E-7 Sv.a . Deze 

waarde komt in orde van grootte redelijk overeen met de 0,9 E-7 Sv.a 

toename van de H ,, voor de ingestie van vliegstof indirect \ia de mtlk 
eti 

zoals berekend in 4.4. Pb-210 komt blj belde berekenlngen naar voren, 

als het radionuclide dat het meest bljdraagt aan de strallngsbelasting. 

6.2 Vergelljklng met waarden uit de llteratuur 

De in dit rapport berekende stralingsbelastingen werden vergeleken 

met soortgelijke schattingen gemaakt door Corbett, Jacobi, Mattern en de 

•chatting veroeId in het UNSCREAR-rapport. De resultaten van de ver-

•chillende schattingen zijn af hankel iJk van de uitgangspunten, b.v. de 

soorten kolen, het gehalte aan natuurlljke radloactlvlteit, de vliegas 

afvang efflcl£ntie van de centrale, het verbrandlngsproces, de enei^ie-

produktle per hoofd van de bevolking etc. Zonder al deze factoren te 

analyseren is vergelljklng toch zlnvol om te zien of de resulta .en 1' 

dezelfde orde van grootte liggen. Tabel 1 (6.2) geeft een overzicl.t van 
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genoemde andere achattingen, en de schattlngen berekend In dit rapport. 

De schattlngen van Jacobl iljn direct gehaald ult zijn rapport, dat ge-

baseerd is op de produktle van 12 GWe.a door middel van steenkool of 

bruinkool in West-Dultsland. 

Corbett heeft de maximale strallngsbelasting in de buurt van een 1 

GWe-centrale bekeken. 

Mattern heeft een schatting genaakt van de strallngsbelasting van de 

longen en de botten van personen in de buurt van een 1 GWe-kolencentra-

le, hetgeen herleid kan vorden tot de bljdragen in de effectieve dosis-

equivalent* Het UNSCEAR- rapport geeft een schatting voor de collectieve 

effectieve dosisequivale.;t ten gevolge van de produktle van 1 GWe.a 

welke in de tabel is herleid tot de gemiddelde effectieve dosi6equiva-

lent voor de Nederlandse bevolklng blj het hoge energiescernarlo in het 

jaar 2030. 

De tabel 1 (6.2) toont dat de volgens andere auteurs te verwachten ge

middelde effectieve dosisequivalent ten gevolge van de emissie van 

vlle *trf -n vliegae in de orde ligt van l.E-5 tot l.E-7 Sv.a . De be-

r< xeningen van ,i*. rarrDrt ^^ggen binnen deze spreiding. 



Tabel 1 (6.2) Verg«lijkinq van de resultaten van dit rapport met do effectieve dosisequivalent t.g.v. 
de einissie van vlieqas en vlieqstof qerapporteerd door anderen. 

Referentie 

Jacobi (1981) 

Corbett (1981) 

Mattern (1979) 

UNSCEAR (1982) 

Dit rapport 
sectie 4.5 

Schattinq van de stralinqsbelasting 

H cc = (3-8) E-7 Sv.a"1 
ef f 

^ « = (0.5-1,6) E-7 Sv.a"1 
eff 

H __ 1-2 E-5 ~v.a_1 

eff , 

H ,. " (0,3-3) E-6 Sv.a" 
err 

H „ ~ 2 E-6 Sv.a" 
eff 

H ._ ~ 5 E-7 Sv.a" 
eff 

Bi j zonderheden 

Steenkool 12 GWe.a 

Bruinkool 12 GWe.a 

Maximale be)astinq in omqevinq van 1 GWe-centrale 

Omqevinq van 1 GWe-centrale 

Gebaseerd op 1 GW?.a leidt tot 2 man Sv; 
onqerekend voor het 2030 hoqe enerqie scenario 
in Nederland 

2030 hoqe enerqie scenario in Nederland in 
2030; 20 GWe.a uit steenkool 
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7. Samenvatting en conclusie 

De activlteitsconcentraties van de natuurlljke radionucliden in 

vliegas en vliegstof _Ijn ongeveer 10 naal zo hoog als die In normale 

grond. 

De exhalatie van radon ult vliegas en vlieg6tof deeltjes Is, door hun 

overheersend glasachtlge 6tructuur zeer gering, nanelijk een factor 10 

lager dan die vanult de bodem. De radon exhalatie uit vliegas leidt 

derhalve niet tot een toename van de strallngsbelastlng. 

Voor het jaar 2030 16 de toename van de strallngsbelastlng geschat, die 

het gevolg zal zljn van 50 jaar vliegstof depositie en een tot 1440 

PJ.a~ ge6tegen kolenverbruik met een ultworpnorm van 20 g vliegstof per 

GJ kolen. De berekeningsresultaten tonen een stljging van H ,, met 4,0 

E-7 Sv.a veroor«aakt door vliegstof inhalatie en een stljging met 0,fi 

C-7 Sv.a ten gevolge van lngestie van nelkprodukten, die door vliegas 

depositie op grås en grond bela6t zullen worden met radionucliden. 

De geschatte totale toename van de strallngsbelastlng is minder dan 0,17 

van de natuurlljke strallngsbelastlng. 

Uit vliegas zljn met uitzordering van K-40, de radionucliden welnig 

ultloogbaar, hun concentratle in vliegas percolaatwater of in vliegas 

slurriewater is praktisch gelijk aan die In grondwater. Zeker onder de 

huidige Nederlardse voorschriften zal de opslag of toepassing van vlieg

as in het bultenmilleu niet leiden tot een toename van de strallngsbe

lastlng, ook niet v? J het grond- er. drinkwater. Zelfs niet in 2030 

vanneer er, blj een hoge kolenlnzet, in 50 jaar een totaal van 20 Tg 

vliegas is geproduceerd en de jaarproduktie va.i vliegas Is toegencnen 

tot 5,3 Tg. (In niet alle opzichter zal deze hoeveel.tid vliegas geheel 

probleemloos zljn). Het gecontroleerde lozen van vliegas in grintgaten, 

zoals nog In het recente verleden geschledde, zal geen toename van de 

strallngsbelastlng veroorzaakt hebben, of In de afzlenbare toekomst ver-

oor zaken. 
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Appendix 1. Job description. 

JOB DESCRIPTION 

JOB TITLE: SAWORA project CI 

Radio-ecolopische pevolgen van 
verbrandinp van steenkool 

CONTRACTOR : 

Stichting ITAL 

Project nr. 

4.351 

Job nr. 

U . 1. 1 

n 
D — 

LTL] 

• • 
u 

1. Owschrijving 

1.1. Doelstelling 

De doelstelling van het project is de bepalinp, van de radio-ecolopische pevolgen 
van het verbranden van steenkool. Met name zullen onderzocht vorden de daaruit 
voortvloeiende radioactieve vercntreinigingen van de boden en oppervlaktewater en 
de stralinpsbelasting die de mens, in het bijzonder via de voedselketer, hiervan 
ondervindt. 

1.2. Inhoud en werkwijze 

Het onderzoek zal verricht vorden via zogenaamde case-studies. Er zullen een aantal 
scenario's ongesteld vorden vaarvan de gevolgen voor de bestnetting zullen vorden 
berekend. De te ontwikkelen scenario's verschillen onderling in de resultiten voor 
de te berekenen s tralingsbelastingen en vel van "neest vaarschijnlijke" ofwel 
"normale besnetting" tot een "zo on guns tig" mogelijk gekozen situatie. 

Het enderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 
- verspreiding van radioactiviteit door middel van vliegasdeeltjes die de schoor-
•tenen van kolencentrales verlaten en vervolgens uitregenen of uitzakken; 

- gevol gen van vliegasopslag; 
- radioactieve bennetting van drinkvater. 

De verkvijze zal voornanelijk gebaseerd vorden op retrospectief literatuur-
onderzoek en op een aantal, voor ons toegankelijke, studies die gecoordineerd 
vorden door de Euronese Comiseie. 

££Essi£isQ£5lYi!l_£°Istl££I!£E£i£l.YiillIil!^£S.Y£IY£l&£3£-HiiI£££I!£I!.Sl 
uitzakken 

voor de coissie zal zoveel togelijk aansluiting gezocht vorden bij het emissie-
registratieproject zoals in hat N"K uitjevoerd vordt. Da verkregen depositie-
patroiien zullen het uitgangspunt vomen voor da berakaning van de besnetting van de 
boden. Het nagaan van da oplosbaarheidskarakteristieken van de radioactiviteit in 
het bodewvocht (mate an snalhaid van oplossen), vaardoor de radionucliden potentieel 
voor gevassen best ikbaar konen, zal in over lag net het ECN gebeuren. 
Naar aanlaiding van da inzichten verkregen uit litaratuurstudiss an gasprekken mat 
hat E/N zal bas lotan vorden hoa da oplosbaarhaidskarakteristiaken va.i de radio
activiteit in het bodenvocht vastgaatald kunnen vordan. 
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JOB DESCRIPTION 

JOB TITLE : 

Radio-ecologische gevolgen van 
verbranding van steenkool 

CONTRACTOR : 
Stichting ITAL 

Projec 
nr. 

4.351 

Job n 

1 4 . 1 . 

2i2i|:_21_Ogname_door>_gewassen 

Nagegaan ral vorden hoeveel radioactiviteit rechtstreeks (dat is via aan de plant 
klevend stof) opgenomen wordt. Hierbij vordt ook naar de voedingsketen gras - koc 
meIk - mens gekeken. Verder zal nagegaan vorden hoeveel radioactiviteit de divers 
voedingsgewassen, alsmede gras, via de bodem opnemen. Voor dit onderdeel zal ge-
bruik gemaakt vorden van in de literatuur aanvezige gegevens, en reeds op net IT/ 
bepaalde waarden. Experimenteel onderzoek is voor deze stap niet voorzien. 

ii2iI:J:_§tralingsdosis 

De strålingsdosis die het gevolg is van deze opnaoe zal o, conventionele manier t 
rekend vorden rekening houdend net het voedingspatroon van verschiIlende bevolkir 
groepen. 

li2i2iii_Gevolgen_ogslag_vliegas 

Nagegaan zal vorden hoe radionucliden uit vliegas of vliegasprodukten middels reg 
vater uitlogen onder invloed van verschillende pH's in de regen. 
Hierbij zal rekening gehouden vorden net verschillende vonaen van opslag onder de 
voorvaarden die door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygi'éne aan op
slagne thoden zijn gesteld. De vormen van opslag varieren van gecontroleerde depo-
nie tot opslag in gebonden vom, bijvoorbeeld kunstgrind. 
Voor de uitloogdata zal gebruik genaakt vorden van één of een conbinatie van de 
volgende methoden: 
- uitloogproeven die het ECN uitvoert; 
- uit vakliteratuur af te leiden gegevens. 

Op basis van informatie uit de vakliteratuur en gesprekken met specialisten kan 
besloten vorden om bij het ITAL ui:loogexperimenren uit te voeren. In het geval 
tot uitloogexperimenten besloton vordt, zal nog nader overleg gevoerd vorden velV 
vormen van opslag en velke vliegasprodukten in de experinenten betrokken zullen 
vorden. 

Nagegaan zal vorden hoe de boden via het mogelijk besætte uitloogvater besnet kf 
vorden. Hiervoor is een groot aantal scenario's te bedenken. Er zal echter maar c 
beperkt aantal scenario's bestudeerd vorden, vooral zal a*~'acht gegeven vorden a 
die scenario's vaarbij het bodemvater, al dan niet via oppervlaktevater, gebruikt 
gaat vorden voor beregening van landbouvgronden. Voor alle scenario's zal de opna 
van de radionucliden door gevassen bepaald vorden. Er zal veer een onderscheid ge 
maakt vorden tussen directe en indirecte besmetting. 

De strålingsdosis die het gevolg is van deze opnane zal, op dezelfde manier als c 
der punt 1.2.1.3. venue Id, berekend vorden. 

Er zal nagegaan vorden of besmetting van de mens middels vliegas via drinkvater 
mogelijk is (o.a. vra diepbodenvater en infiltratie van riviervater in vaterleidi 
duinen). 
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Appendix 2 

Enige analyses van de radioactiviteit in Nederland&e vliegas en -stof. 

Tabel 1 (App. 2). Activiteit-concentraties in vliegas van 2 Nederlandse 

centrales bemonsterd van september 1980 tot november 1981 (vBol-83). 

Land van kolenherkomst U-238 Th-232 K-40 

pCi.g 

v.s. 
Australia 

Australie/DBR 

Australie 

Australie/DBR 

Polen/DBR 

Australié'/DBR 

V.S. 

V.S. 

V.S. 

Australie 

DBR 

V.S. 

Australie 

Gemiddeld 

UNSCEAR-82; dit rapport, 
adapted values 

3,6 

8,3 

3,6 

8,3 

3,9 

3,3 

6,6 

9,6 

3,9 

7,6 

3,3 

2,9 

10,3 

3,9 

5,6±2,6 

5 

3,2 

6.5 

3,2 

6,3 

3,1 

2,5 

5,4 

5,0 

3,2 

4,6 

3,7 

3,8 

4,5 

2,8 

4,1±1,3 

5 

11,8 

3,9 

6,1 

4,2 

9,7 

9,1 

12,6 

— 

23,7 

16,0 

18,1 

18,1 

18,8 

4,2 

12,3±6,4 

14 

Tabel 2 (App. 2). Activiteitsconcentraties in vliegas van in Nederland 

gestookte kolen (vSl-81). 

Land van kolenherkomst U-238 Th-232 K-40 Rb-87 

pCi.g 

onbekend 3,3 4,9 18,9 3,2 

DuittUnd (Ruhr) - 3,2 28,6 4,8 

Australie - 6,5 9,7 1,6 

Zuidafrika - 5,4 3,9 0,9 

berekeningsaanname 23.000 pCi: Rb-47.g Rb-totaal. 
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Tabel 3 (App. 2). Vliegstof uit PGEM-kolencentrale te Nijmegen, bemonsterd 

20 januari 1982 (vJo-82) 

Reeks 

U-238 

Th-232 

Isotoop 

Ra-226 

Pb-214 

Bi-214 

Ac-228 

Ra-224 

Pb-212 

Bi-212 

Tl-208 

Activiteitsconcentratie 
pCi.g-1 

8,1 

4,9 

4,4 

3,6 

6,8 

2,7 

4,6 

1.1 

(K-40) 

U-235 

K-40 

U-235 

Ra-223 

Bi-211 

14,9 

< 1 

1,3 

< 7 

Tabtl 4 (App- 2 ) . U-, Th-, K- «n tb-activitaitaconcaatraciaf in ' l iagat an uitloogbtarhaid in waur (oaxioale 

vaarda voor d* uiclojing vtrkragan bij étn van da volgenda ichudtijdan: 0,5; 5; 50 uur an «tn aangvarhoudin? 

van 1 g vlitgaa op I al water) (vSl-82b). 

Vliagaa-
aonitar 

ECN codano. 

U-238 
akt. conc. i fractia 
in vliagaa uit loog-

pCi.g"' baar Z 

Th-232 
akt. cone, j fractia 
in vl iaga, j uitloog-

pCi.g baar Z 

K-40 
akt. conc. 
i n v l i a j a , 

pci.g 

fractia 
uitloog-
baar Z 

Rb 
a k t . conc . 
in vliagat 

pci .g 

47 
fractia 
uitloog-
baar : 

356 

13 

175 

2.2 

2.9 

0,13 

* 0.3 

3,5 ' < 0,3 

2.0 

2,9 

2,8 

< 0,04 

< 0,04 

< 0,04 

3.6 

15,8 

19,7 

0,03 

0,07 

0,63 

0,5 

2.0 

J.2 

< 0,1 

o.: 

0,5 



- 89 -

Llteratuur referentles 

o aAd-64 Adams, J.; Lowder, W.M. 1964. 

The natural radiation environment, pp 1069. The University of Chicago 

Press. Chicago, Illinois, USA. 

o vAd-80 Adriano, D.C.; Page, A.L.; Elseewi, A.A.; Chang, 

A.C; Straughan, I. 1980. 

Utilization and disposal of fly ash and other coal residues In 

terrestrial ecosystems: a review. J. Environmental Quality 9_ 3: 

333-344. 

o vAa-81 Amerongen, H. van; Sluijter, W.L. 1981. 

Toepassing van afvalstoffen afkomstig van steenkoolverbrulk. pp 17. 

Bijlage II. 

o vAn-79 Andrieux, P. 1979. 

Use of fly ash in road construction. Int. Conf. on the use of by-

products and waste in civil engineering. Paris II (1978): 333-338. 

o vAp-83 Apeldoorn, R.C. van; Dankers, N; Eysackers, R. 1983. 

Effecten van de elektriclteitsvoorzlening in Nederland op natuur en 

landschap. pp 169. Bijlage behorende bij het Tussenrapport Maatschap-

pelljke Discussie Energlebeleid. RIN, Am heir, 

o vAr-82 Arkel, V.G. van. 1982. 

Bepaling van milieucoefficiSnten voor SELPE; een model voor de ener-

gievoorziening. pp 51. Rapport ESC-WR-82-08. ECN, Petten. 

o vAu-74 Aurand, K.; Blicher, H.; Hug, 0.; Jacobi, W.; Muth, 

H.; Pohlit, W.; Stahlhofen, W. (eds.). 1974. 

Die naturllche Strahlenexposltion des Henschen. Grundlage zur Beurtei-

lung des Strahlenrislkos. pp 204. Georg Thieme Verlag - Stuttgart, 

o vAu-74a Aurand, K.; Gans, I; RUhle, H. 1974. 

Vorkommen nattirlicher Radlonukllde In Wasser. pp. 30-50. In aAu-74. 

o vBEOP-11 zle Hissink, M. 

o vBEOP-18 BE0P. 1983. 

Natlonaal Onderoekprogramma Kolen. Goedgekeurde programma-onderdelen 

1982. Overzicht van in ultvoering zljnde projecten. Lijst van 

rapportages. pp 96. Rapport BEOP-18. ECN, Petten. 

o vBEOP-19 BE0P. 1983. 

Overzicht onderzoek kolenreststoffen In Nederland, pp. 146. Rapport 

BE0P-19. ECN, Petten. 

o vBEOP-83 BE0P 1983 

Voorstel voor een lntegraal progranma van onderzcek, ontwlkkellng en 

demonstratle op het gebled van kolenreststoffen 1982-1986. pp 64. 

BE0P, Petten. 



90 

o vBe-78 Berg, C. van den; et al. (eds.)* 1978-heden. 

Booembescherming. Handboek voor Milleubeheer, deel IV. Vernande Zonen, 

IJauiden. 

o vBe-76 Bern, J. 1976. 

Residues from power generation: processing, recycling and disposal. 

In: Land application of waste materials. Soil Cons. Soc. Amer. Ankeny, 

Iowa: 226-248. 

o vBe-80 Bertozzi, G.; Coetz, L. 1980. 

Alpha emitters from coal combustion In comparison with a nuclear fuel 

cycle, pp. 10. Technical note No. 1.07.08.80.50. Joint Research 

Centre, Ispra Establishment, CEC. 

o aBi-78 Blemond, C. 1978. 

Gebtulk van de bodem. Hoofdstuk 3, pp 15. In aBe-78. 

o vBl-79 Blackburn, R. and Gueron, J. 1979. 

Annual rate of release of radon to the atmosphere as a result of coal 

combustion in the United Kingdom. Radiation Physics Chemistry 13: 

145-147. 

o vBoe-81 Boesmans, B. 1981. 

Feasibility study. Toepasslng van afvalprodukten afkomstig van kolen-

verbruik. pp 31 met 12 bijlagen. Rapport 81-012242. MT-TNO, Apeldoorn. 

o vBol-83 Bolt, N. 1983. 

Kwaliteit van poederkaalvliegas in samenhang met kolensoort, bedriifs-

voering en toepassingseisen. pp. 58. KEMA, Arnhetn. 

o vBo-82a Boonekamp, P.G.N. 1982 

Beschrijvlng van SELPE, een model van de Nederlandse energlevoorzle-

nlng. pp 221. Rapport ESC-17. Energie Studie Centrum, Petten. 

o aBor-72 Bortoli, M. de; Gagllone, P. 1972. 

Radiuo-226 in environmental materials and foods. Health Physics 22: 

43-48. 

o vBr-76 Brown, J.; Roy, N.J.; Boll, M. 1976. 

The disposal of pulverized fluel ash In water supply catchment areas. 

Water Research _1£: 1115-1121. 

o aBu-78 Burba, P.; Gleltsmann, B.; Lleser, K.H. 1978. 

Abtrennung und RBntgenfluorescenzanalyse von gelBsten Uran aus 

naturllchem Wasser mittels chelatbildender Celluloae-austauscher. 

Fresenius Zeltschrlft Anal. Diem. Band 289: 28-34. 

o vBlj-82 Bljen, J. 1982. 

Reacties in het systeem vllegas - kalk - gips - water. Een literatuur-

•tudle. pp 36. INTR0N, Maastricht. 



- 91 -

o vBij-80 Bijen, J. 1980. 

Vliegas In de bouv. pp 63. INTRON, Maastricht, 

o vCa-80 Camplln, V.C. 1980. 

Coal-fried power stations - the radiological impact of effluent 

discharges to atmosphere, pp. 47. Report R 107. National Radiological 

Protection Board, Harwell, U.K. 

o vCEGB-72 Central Electricity Generation Board. 1972. 

PFA utilization, pp 104. CEGB, London, 

o vCo-62 Cope, F. 1962. 

The development of a soil from an Industrial waste ash. Internat, soc. 

Soil Sci. Trans. Comm. IV, V (Palmerston, N. New Zealand): 859-863. 

o vCo-61 Cope, F. 1961. 

Agronomic value of power station waste ash. Ph.D. thesis. University 

of Leeds, U.K. 

o vCo-80 Corbett, J.O. 1980. 

The enhancement of natural radiation dosage by coal-fired power 

generation In the United Kingdom, pp. 33. Report RD/B/N 4760. Central 

Electricity Generation Board, Berkeley Nuclear Laboratories, 

o aCou-83 Coughtrey, P.J.; Thorne, M.C. 1983. 

Radionuclide distribution and transport in terrestrial and aquatic 

ecosystems. A critical review of data. (A series comprising Volumes 

1-5 to be published In 1983, Volume 6 to be published in 1984). A.A. 

Balkema, Rotterdam, 

o vDav-71 Davles, W.M.; Gillham, E.W.F.; Simpson, D.T. 1971. 

An economic investigation Into farming on land restored with 

pulverized fuel ash. J. Br. Grassl. Soc. 2bi 25-30. 

o vDo-81 Dorresteln, F. 1981. 

Frequentle modellen voor luchtverontrelnlglng. (Doctoraalverslag) 

Rapport vakgroep Luchtverontrelniging. L.H., Wagenlngen. 

o vDu-80a Duuren, H. van; Koolj, J. van der; Meij, R. 1980. 

Luchtverontreinlglngsaspecten van de ultbrelding van de centrale 

Merwedehaven te Dordrecht met een kolengestookte eenheld van 600 MW. 

pp 18 + Bljlagen. Rapport 6011-80-MO-luchtv. KEMA, Arahem. 

o vDulj-78 Duljvenbooden, W. van. 1978. 

Kwalltatleve belnvloeding van grond- en oppervlaktewater door het 

lozen van vliegas In de Staartjeswaard. pp. 72. Rapport hyh-78/02. 

Hydrologische hoofdafdellng, RID, Voorburg. 



- 92 -

o vEPRI-79 Electric Power Reserach Institute USA. 1979. 

Coal ash disposal Manual. Research Project 1404-1, EPRI FP-1257. Palo 

Alto, USA. 

o vEv-80 Evans, D.W.; Wiener, J.G.; Hortin, J.H. 1980. 

Trace element Inputs from a coal burning power plant to adjacent 

terrestrial and aquatic environments. J. Air Pollution Control Assoc. 

30 5: 567-573. 

o vEZ-81 Economische Zaken (Minlsterle van) 1981. 

Een ongewljzlgd beleldsscenarlo voor de energlevoorzlenlng van 

Nederland tot bet jaar 2000. pp 20 + Bljlagen. 22/12/81 EZ, Den Haag. 

o vEZ-80« Econonische Zaken; Volksgecondheld en Milleuhygiene 

(Mlnlsterles van). 1980. 

Nota Energlebeleld deel 2/Kolen. pp 168. Staatsultgeverlj, Den Haag. 

o vFi-76 Fisher, G.L.; Chang, D.P.Y.; Brummer, M. 1976. 

Fly ash collected from electrostatic precipitators: mlcrocrystslllne 

structures and the mystery of the spheres. Science 192: 553-555. 

o aFr-76 Frlssel, M.J.; Poelstra, P. 1967. 

Chromatographic transport through soils. I. Theoretical evaluations. 

Plant and Soil, vol. XXVI, no. 2., pp 285-302. 

o aFr-81 Frlssel, M.J. 1981. 

The definition of residence times In ecological models. In Clark, 

F.E.; Rosvell, T. (eds). Terrestrial Nitrogen Cycles. Ecol. Bull. 

(Stockholm) 33: 117-122. 

o vFu-77 Furr, A.K.; Parkinson, T.F.; Hinrlchs, R.A.; et al. 

1977. 

Absorption of elements by cabbage grown in fly-ash-soil mixtures. 

Environmental Science Technology 11 13: 1194-1201. 

o vGEB-A'dam Gemeente-Energiebedrljf Aasterdam. 1982. 

Rapport milieu aspecten: kolengestookte eenheid 8 Centrale Hemweg. pp 

110. GEB, Amsterdam, 

o vGEB-R'dam Gemeente-Energiebedrljf Rotterdam. 1982. 

Aanvraag voor vergunnlngen op grond van de wet intake de luchtveront-

relnlglng en de hlnderwet voor de ombouw van de Centrale Maasvlakte op 

kolenstoken, pp 92. GEB, Rotterdam, 

o vGe-80 Geest, A.T. van der. 1980. 

Milieu-effect-rapport betreffende het storten van het surplus aan 

vllegas van de elektrlclteltscentrale Gelderland te Nljmegen op een 

aantal locaties. pp. 240* DHV in opdracht van PGEM; Amhem. 

o vGe-81 Gerrltsen, R.; Kox, W.M.A.; Walpot, J.I. 1981. 

Karakterisering kolenassen. pp 34. Bljlage II blj vBoe-81. 



- 93 -

o aGei-78 Geler, H. von. 1978. 

Uebersicht uber verfahren der Uranerzverarbeitung. Chemlker Zeitung 

102 3: 91-99. 

o vGl-80 Glowiak, B.J.; Pacyna, J.M. 1980. 

Radiation dose due to atmospheric releases from coal/fired power 

stations. Intern. J. Environmental Studies J6_: 23-28. 

o vGu-76 Guthrie, R.K.; Cherry, D.S. 1976. 

Pollutant removal from coal-ash basin effluent. Water Resources 

Bulletin J£ 5: 889-902. 

o aGV-81 Gemeentevaterleidingen. 1981. 

Drinkwater voor Amsterdam, pp 44. Bureau Voorlichting en Public 

Relations Gemeentewaterleidingen, Amsterdam. 

o aGU-79 Gemeentevaterleidingen. 1979. 

Verslagen der bedrijven, diensten en commissies van Amsterdam 1979. 

No. 4 Gemeentewaterlelding. pp 84. Gemeentevaterleidingen, Amsterdam, 

o vHa-80 Hansen, L.D.; Fisher, G.L. 1980. 

Elemental distribution In coal fly ash particles. Environmental 

Science and Technology 14 9: 1111-1117. 

o vHa-81 Hanstvelt, A.O. 1981.G 

Inleidend onderzoek naar de milieutoxlcologlsche elgenschappen van 

vliegas van met kolen gestookte centrales (3 delen). Bljlage 8 blj 

vBoe-81. 

o aHCP-75 2ie Weast, R.C. 

o aHi-78 Hirose, A.; Ishil, D. 1978. 

Determination of Uranium in seawater by preconcentration on Chetex 100 

and neutron activation. Journal of Radiochemistry j46_: 211-215. 

o Hissink, M.; Nater, K.A. 1982. 

Overzlcht van de mogelljkheden van routinematig jit te voeren steen-

koolkarakterlseringen en analyses in Nederland, pp 255. Rapport 

BE0P-11. ECN, Petten. 

o aHoe-82 Hoeks, J.; Agelink, G.J. 1982. 

Onderzoek naar de mogelljkheden om lnflltratie van regenvater in een 

afvalstort te vermlnderen, pp 41. Rapport No. 10, Serie 

Bodetnbescherining, V & M. Staatsuitge* :rij, Den Haag. 

o vHo-79 Hoek, F.I. van. 1979. 

Potential health effects of trace elements and radionuclides released 

from Increased coal utilization. Environmental Health Perspectives 33: 

227-247. 



- 94 -

o vIAEA-82 IAEA 1982. 

Health Impacts of sources of energy, pp 701. Proceedings of a 

symposium. Nashville 22-26 June 1981. Jointly organized by WHO, UNEP, 

IAEA. IAEA, Vienna, Austria, 

o aICRP26-77 International Commission on Radiological Protection. 

1977. 

Recommendations of the International Commission on the Radiological 

Protection, pp 57. ICRP publication 26. Perganon Press, Oxford, 

o aICRP30 International Commission on Radiological Protection. 

1979 - present. 

Limits for Intakes of radionuclides by workers. Annal6 of the ICRP. 

ICRP Publication 30, continuing series. Perganon Press, Oxford, U.K. 

o vINTR0N-82 ile Bijen, J. 

o vIVA-29 Instltuut voor afvalstoffenonderzoek. 1979. 

Vllegas afkomstig van net kolen gestookte elektriclteitscentrales. pp 

94. Publikatie 29. IVA, Amersfoort. 

o vJa-81 Jacobi, V. 1981-

Umweltradioaktivitat und Strahlenexposition durch radioaktive 

Emissionen von Kohlenkraftwerken. Gesellschaft fur Strahlen- und Um-

weltforschung mbH Niinchen. GSF-Bericht S-760. Mar2 1981. Neuherberg. 

o vJa-79 Jacobi, W.; et al. 1979. 

AktivitStszufuhr zom Menschen liber Nahrungsketen und Trlnkwasser. pp 

56. GSF Zvischenbericht, Zeitraum 1.1.1978 - 30.9.1979. Neuherberg, 

Duitsland. 

o vJang-82 Jang, J.C. 1982. 

A study of leachable Uranium, Thorium and Radium Isotopes and 

associated Radon emanations from selected samples of fly ash. 247 pp. 

Ph.D. Dissertation. Drexel University, USA. 

o vJan-81 Janssen, L.A.M.; Broerse, J.J. 1981. 

Te verwachten uitworp van radloactieve stoffen en daarult voort-

vloelende belasting voor omvonenden blj een kolengestookte centrale 

van 600 MW(e). pp 37. Rapport Nr. 80-014233 MT-TN0, Apeldoorn. 

o vJar-71 Jarrlge, A. 1971. 

Les cendres volantes. pp 316. Ed. Eyrolles, Paris, 

o vJaw-69 Jaworowski, Z. 1969. 

Radioactive lead In the environment and In the human body. Atomic 

Energy Revlev 7: 3-45. 



- 95 -

o vJo-82 Jong, P. de 1982. 

Persoonlijke mededeling. Analyse vliegstof door MT-TNO. 

o vKl-75 Klein, D.H.; Andren, A.V.; Bolton, N.E. 1975. 

Trace elements discharge from coal combustion for power production. 

Vater, Air, Soil Pollution _5 1: 71-77. 

o vKoo-77 Koops, J.; Klomp, H.; Jans, J.A. 1977. 

Spectrophotometry determination of lead in sterilized canned 

evaporated milk. Neth. Milk Dairy J. 2L: 277-295. 

o vKo-81 Kox, U.M.A. 1981. 

Opslag en transport van kolenassen. pp 20. Bijlage 10 bij vBoe-81. 

o vLl-77 Linton, R.V.; Williams, P.; Evans, C.A.; Natusch, 

D.F.S. 1977. 

Determination of the surface predominance of toxic elements in air

borne particulates by ion mlcroprobe mass spectrometry and Auger 

electron spectroscopy. Anal. CI.em. 49_: 1514-1521. 

o vLu-80 Lugt, G. van der 1980. 

Milieu-effecten van de radioactieve rtoffen in vliegas, afkomstig van 

een met kolen gestookte 600 MW centrale in Dordrecht, pp 14. Rapport 

6357-80 MO-rad. KEMA, A m hem. 

o mMa-82 Masschelein, V.J. 1982. 

Incidence of nuclear power plants on the Meuse river. Part 3. Nuclear 

industry wastes and the quality of interior waters (French) Tech. Eau 

Assalnlssement 428-429; 9-21. 

o vMat-79 Mattern, F.C.M.; Strackee, L. 1979. 

De etnissie van radioactieve stoffen uit de uranium- en thoriumreeks 

door kolengestookte elektriciteltscentrales. pp 11. In VAR no. 45. 

V & M, Leldschendam. 

o vMcE-82 McElroy, M.W.; Carr, R.C.; Ensor, D.S.; Markowski, 

G.R. 1982. 

Size distribution of fine particles from coal combustion. Science 215: 

13-19. 

o aMii-74 Mulder, H.; Valstra, P. 1974. 

The milk fat globule (Emulsion science as applied to milk products and 

comparable foods), pp 265. PUD0C, Vagenlngen, Netherlands, 

o vNa-75 Natusch, D.F.S.; Bauer, C.F.; et al. 1975. 

Characterization of trace elements in fly ash. In Hutchlnron, T.D. 

(ed.). Proc. of Int. Conf. on Heavy Metals in Environment. Toronto, 

Ontario, Canada, 27-31 October 1975. Vol. 2, part 2: 553-575. 



- 96 -

o aNg-77 Ng, Y.C.; Colsher, C.S.; Quinn, D.J.; Thompson, S.E. 

1977. 

Transfer coefficients for the prediction of the dose to nan via the 

forage-cow-miIk pathway from radionuclides released to the biosphere. 

pp 139. Lawrence Livernore Laboratory, University of California, USA. 

o vOk-80 Okamato, K. 1980. 

Effect of the foodchain In radioactivities released from thermal power 

plants. In: International congress of the International Radiation 

Protection Association Jerusalem Israel 9-14 March 1980: 157-160. 

o vOo-82 Oostvoorn, F. van. 1982. 

Energiescenario's en emissies. Energiespectrum £ 4: 110-116. 

o vPa-80 Pacyna, J.M. 1980. 

Radionuclide behaviour in coal-fired plants. Ecotoxicol. Environ. Saf. 

£ 3: 240-251. 

o vPa-79 Page, A.L.; Elseewi, A.A.; Straughan, I.R. 1979. 

Physical and chemical properties of fly ash from coal-fired power 

plants with reference to environmental Impacts. Residue Re. 71: 

83-120. 

o vPar-76 Parker, D.G.; Thornton, S.I. 1976. 

Permeability of fly ash and fly ash stabilized soils, pp 85. Final 

report Highway research project 47. Arkansas State Highway Department, 

USA. 

o vPGEM-DHV lie Geest, A.T. van der. 

o vRa-80 Raask, E. 1980. 

Quartz, sulphates and trace elements in pf ash. Journal of the 

Institute of Energy, June: 70-75. 

o Raymond, S. 1965. Pulverized fuel ash In highway engineering as a 

structural fill, pp 34-43. In: Proceedings of the symposium on the 

physical properties and economic uses of pulverized fuel ash. Royal 

College of Advanced Technology, May 1965. 

o vRi-75 Rippon, J.E.; Wood, M.J. 1975. 

Microbiological aspects of pulverized fuel ash. pp 331-349. In: The 

Ecology of Resource degradation and renewal. Blackwell, Oxford U.K. 

o vRo-71 Rohrman, F.A. 1971 

Analysing the effect of fly ash on water pollution. Power 115 8: 

76-/7. 

o aRel-77 Reld, D.F. 1977. 

Uranium and radium in llverstock feed supplements. Health Physics 32: 

535-5 40. 



- 97 -

o aSa-74 Sattier, E.L.; Stahlhofen, V. 1974. 

Vorkommen natQrlicher Radlonuklide in Kahrungs- und Genussmitteln. pp 

54-61. In: aAu-74. 

o aSc-65 Schulz, R.K. 1965. 

Soil Chemistry of radionuclides. Health Physics VU 1317-1324. 

o vSEP-81 Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven. 

1981. 

Elektriciteltsplan en toellchting 1986/87. pp 48. SEP, Arnhem. 

o vSi-81 Simonsen, H.A. 1981. 

Energy bedfellows. Nucl. Act. 25: 12-18. 

o aSl-81 Slanlna, J.; Asman, W.A.H. 1981. 

Analytisch chemisch onderzoek van neerslag In Nederland. Energie-

spectrum, november: 292-299. 

o vSl-81 Sloot, H.A. van de; Zonderhuls, J.; Stlgt, C.A. van 

1981 

Spoorelementen in steenkool en steenkoolas, Energiespectrum 1981 6: 

150-162. 

o vSl-82 Sloot, H.A. van der; Verkade F.N. 1982. 

Voorstel voor de klassificatie van vllegas. pp 7. Memo 82/03. Chemie. 

ECN, Petten. 

o vSl-82b Sloot, H.A. van d»r; Vljkstra, J. 1982. 

Leaching of trace elements from coal solid waste, pp 201. Rapport 

ECN-120. ECK, Petten. 

o vSn-79 Smith, R.D.; Campbell, J.A.; Nielsen, K.K. 1979. 

Concentration dependence upon particle size of volatilized elements in 

fly ash. Environmental Science Technology _13_: 553-558. 

o vSt-81 zle Volksgezondheld en Milleuhyglene (Mlnisterle 

van). 1981. 

o vSty-82 Styron, C.E.; Bishop, C.T.; Casella, V.R.; Jenkins, 

P.H.; Yanko, W.H. 1982. 

Assessment of the Impact of radionuclides in coal ash. pp 169-185. In: 

vIAEA-82. 

o vSty-81 Styron, C.E.; Bishop, C.T.; Casella, V.R.; Jenkins, 

P.H.; Yanko, W.H. 1981. 

Assessment of the radiological Impact of coal utilization. II . Radio

nuclides in Western coal ash. pp 177. Report MLM-2810. Mound Facility, 

Miamiiburg, Ohio, USA. 



- 98 -

o vTo-73 Townsend, W.N.; Hodgson, D.R. 1973. 

Edaphological problems associated with deposits of pulverized fuel 

ash. pp 45-56. In: Huntick, R.J.; Davids, G. (Eds.) Ecology and 

reclamation of devastated land, Vol. 1. Gordon and Breach, New York, 

USA. 

o vTh-78 Theis, T.L.; Westrick, J.D. 1978. 

Field Investigations of trace netal6 In groundwater from fly ash 

disposal* J. Water Pollution Control Fed. 50z 2457-2469. 

o vTNOLucht-81 TN0-Subconnni6sie Luchtverontrelnlging, Werkgroep ver-

spreldlng luchtverontrelnlging. 1981. 

Frequentleverdellngen van de luchtverontrelnlgingsconcentratles, een 

aanbeveling voor een rekenmethode. Staatsuitgeverij, Den Haag. 

o vTNOLucht-76 TNO-Subcomnissie Luchtverontrelniging, Rleine 

Commissie Modellen. 1976. 

Modellen voor de berekenlng van de verspreiding van 

luchtverontrelniging inclusief aanbevellngen voor de waarden van de 

parameters in het langeternljnnodel. Staatsuitgeverij, Den Haag. 

o vTo-75 Townsend, W.N.; Gillham, E.W.F. 1975. 

Pulverized fuel ash as a medium for plant growth, pp 287-309. In: The 

Ecology of Resource degradation *nd renewal. Blackwell, Oxford, U.K. 

o vTr-82 Tracy, B.L.; Prant], F.A. 1982. 

Radiological implications of thermal ;ower production, pp 185-195. In: 

vIAEA-82. 

o aUG-75 University of Guelph. 1975. 

Metals in the biosphere, pp 99. University of Guelph. Guelph, Ontario, 

o aUNSCEAR-82 UKSCEAR 1982. 

Ionizing radiation: sources and biological effects, pp 773. U.N., New 

York, 

o aUNSCEAR-77 UNSCEAR 1977. 

Sources and effects of ionizing radiation, pp 725. UN, New York, 

o aVe-70 Vergragt, J.H. 1970. 

Kernenerglewet bewerkt door Mr. J.H. Vergragt, Tweede Druk, pp 424. 

Tjeenk Willlnk, Zwolle. 

o vVM-82 Volksgezondheid en Mllleuhygiéne (Ministerie van). 

1982. 

Tweede clrculalre lnzake elsen net betrekking tot de ultworp van 

luchtverontreinigende stoffen door kolcngestookte lnstallatles. pp 3. 

Brief 3/9/82, nr. 162238A DGMH/L. V & M, Leldschendam. 



- 99 -

o vVM-82a Volksgezondheid en Mllleuhyglene (Minlsterie van). 

1982. 

Ververklng van fosforzuurglps, vllega6 en cement als funderingsmateri-

aal In de wegenbouv. pp 59. Directie Afvalstoffen en Sehone Technolo

gic, V & W, Leidschendam. 

o vVM-81 Volksgezondheid en Mllleuhyglene (Minlsterie van). 

1981. 

Elsen aet betrekking tot de uitworp van luchtverontrelnigende stoffen 

door kolengestookte lnstallatle6. Clrculaire aan vergunningen-verle

nende lagere overheden. Staatscourant 22/9/81, nr. 181:5. 

o vVROM-83 Volkshuisvestlng, Rulmtelljke Ordening en Mllleube-

heer (Minlsterie van). 1983. 

Kolenreststoffen. pp 6. Brief aan verschlllende vergunning verlenende 

instantles, datum 24-3-1983, kenmerk nr. 2523232 DGMH/AST. VROM, Den 

Haag. 

o Ueast, R.C. (ed.). 1975. 

Handbook of Chemistry and Physics. 56th edition 1975-1976. CRC Press 

Inc.; Cleveland, Ohio, U.S.A. 

o vWerkgr.-82 Uerkgroep toepassing reststoffen in Kederland; 

overleggroep Bedrijf6leven Energlevraagstukken. 1982. 

Elenenten voor het beheer van reststoffen In Nederland, pp 44. Rapport 

van de Werkgroep OBE/TRN. TNO, Apeldoorn. 

o vWij-83 Wijdeven, A. van de 1983. 

De kwalltelt van poederkcolvllegas in relstle tot haar toepasslngs-

kansen. pp 116. Rapport nr. 83118. INTRON, Maastricht. 

o vZh-81 Zhang, R. 1981. 

Chemical states of uranium In coal ash (Chinese). Chemical Abstracts 

97 5/6 abstract 041190 section 51018. 



o 
proctuktie en verspreiding: ministene van volkshuisvesttng, 
ruimtelijks ordenmg en milieubeheer, 
centrale direct« voorlichting en externe betrekkingen, 
van alkemadelaan 85, 2597 AC 's-gravenhage 
VROM 60520/6-86 5324/84 
ll'LIII MII IJJ1L IIUL'IIU 


