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l.INLEIDING 

1.1 Oorsprong van radon 

In de natuur konen enkele primordiale radlonucliden voor. Dit zijn 

radioactieve stoffen met een halveringstijd vergelijkbaar met de l*ef-

tijd van de aarde: enkele miIjarden jaren. Voorbeelden zijn 
40 87 235 238 232 
R, Rb, U, U en Th, met halveringstijden varigrend van 0,7 

tot 14 miljard jaar. Bovengenoemde radlonucliden komen in kleine hoe-

veelheden in de aardbodem voor en daardoor ook in bouwmaterialen (zoals 

beton en gips) en in voedsel. Deze nucliden dragen zodoende allen in 

meerdere of mindere mate bij aan de stralingsbelasting van de mens. De 
235 238 232 

zvaardere primordiale radlonucliden ( U, U en Th) bezitten 

dochtets, die op hun beurt weer radioactief zijn. Dit resulteert in 

ketens van korter levende radioactieve vervalprodukten. Ook deze radl

onucliden komen in de natuur voor. In figuur 1.1 staan de betreffende 

vervalketens schematisch weergegeven. De opeenvolgende dorhters zijn 

isotopen van telkens een ander element. Het gevolg is dat deze dochters 

telkens verschillende fysisch-chemische eigenschappen bezitten. Het 
226 

langlevende Ra (1600 j) kan zodoende gescheiden van de moederkern 
238 
( U) voorkomen. Nog sprekcnder zijn de gasvormige dochterprodukten. 

In elke van de vervalketens komt een isotoop van het edelgas radon (Rn) 

voor. Deze isotopen zullen diffunderen. Dit maakt het mogelijk dat 

radioactieve radonisotopen en de bijbehorende radondochters in de 

inademingslucht van de mens terechtkomen. Het is uit metingen gebleken, 

dat de bijdrage van deze radondochters tot de totale natuurlijke stia-

lingsbelasting van de mens aanzienlljk is. Dit rapport beschrijft een 

serie metingen, die tot doel hebben de strålingsdosis, die het gevolg 

is van radonisotopen, beter te kunnen berekenen. Het geheel is uitge-

voerd onder de vlag van het SAWORA-project, betreffende stralingsaspec-

ten van de woonomgeving. 
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1.2 Radon en radondochters 

Wegens het inerte karakter van edelgassen dragen de radon-isotopen zelf 

slechts verwaarloosbaar bij tot de strålingsdosis. Het grootste >el 

van de dosis vordt veroorzaakt door de inademing van radioactieve doch-

terprodukten van het radon. In de praktijd zijn twee radonisotopen van 
222 

belang: Rn met een halveringstijd van 3,8 dagen, voorkomend in de 
238 220 232 

U-reeks en Rn met T. ,. - 55 s uit de Th-reeks. Dit laatst 
219 

isotoop wordt vaak thoron genoemd. Het isotoop Rn heeft een zeer 

korte halveringstijd (4 s) en komt bovendien alleen voor in de zeldzame 
235 219 

U-reeks. Dientengevolge speelt Rn geen rol in de volgende 
beschouwingen. 

Als een van de radonisotopen in de lucht vervalt, ontstaat er een unie-

ke situatle: in de atmosfeer ontstaan spontaan isotopen van achtereen-

volgens polonium, bismuth, thallium en lood. Deze elementen bezitten 

duidelijk andere eigenschappen dan die van het edelgas radon. Gevolg 

is dat de nieuw gevormde radionucliden zich zullen hechten aan de in de 

buurt aanwezige oppervlakken; bijvoorbeeld wanden of aérosoldeeltjes. 

In het laatste geval bestaat de mogelijkheid dat genoemde radioactieve 

elementen ingeademd vorden en in de long achterblijven. Deze depositie 

leidt er vervolgens toe, dat het longweefsel bestraald wordt, niet 

alleen door het gedeponeerde nuclide maar ook door de radioactieve 
220 

dochters van dit nuclide. In figuur 1.2 staan de vervalketens van Rn 
222 222 226 

en Rn weergegeven. Voor Rn, dat ontstaat uit Ra geldt het 
218 

volgende: er zijn vier kortlevende dochters te weten Po (3 min), 
214 214 214 

?b (30 min), Bi (20 min) en Po (0,1 ms). De volgende dochter 
210 

is ?b, die een halveringstijd heeft van 22 jaar. De relatleve acti-

vlteit van dit laatste nuclide is zo gering ten opzichte van de kort

levende radondochters, dat het voor de dosisberekening verwaarloosd mag 
220 

worden. De dochters van Rn (uit de thorlumreeks, ook wel thoron 

genoemd) zijn allen eveneens relatief kortlevend (T... < H uur). Voor 

het bepalen van de dosis die het gevolg is van inhalatle van radondoch

ters zijn de volgende factoren van belang: 

- de activiteitaconcentatie van elk der dochters; 

- de mate van aanhechting aan aérosoldeeltjes; 

- de grootte van deze aérosoldeeltjes. 
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In dit rapport komen metIngen van deze grootheden naar voren, hetgeen 

uiteindelijk leidt tot een schatting van de radondochterdosis. De acti-

viteltsconcentraties worden bepaald met behulp van een opstelling geba-

seerd op de tweef 11 termethode (hoofdstukken 2 en 3). De deeltjesgroot-

teverdellng wordt gemeten met behulp van een Mobility Aerosol Spectro

meter (MAS, hoofdstukken 4 en 5). De mate van aanhechting van radon-

dochters aan aerosoldeeltjes komt in hoofdstuk 6 aan de orde. De uit-

eindelijke strålingsdosis wordt tenslotte kort besproken in hoofdstuk 

7. 

1.3 Speciale dosimetrische eenheden 

De doslsberekenlng kan in princlpe geschieden door de concentraties van 

alle dochters in de berekening te betrekken. Volgens het model, dat 

gepubliceerd is in ICRP-30, kan zodoende het volgdosisequivalent worden 

bepaald, met inachtneming van de lngroei van vervolgprodukten. Omdat In 

dit geval alleen de a-straling dosimetrisch van belang is en omdat alle 

dochters kortlevend zijn, is echter een eenvoudlger rekenmethode moge-

lijk. Hlerblj wordt in aanoerklng genomen, dat als een van de radon-

dochters in de long is gedeponeerd, alle hieruit voortvloeiende a emis-

sies ook in de long zullen plaatsvinden. Dit houdt in dat de potentiele 

o-energie van radondochters de dosimetrisch interessante grootheid is, 

dat wll zeggen alle a-energie, die door het betreffende nuclide en 

<U.rop volg«»d. docht.r. „og „ 1 »orden uUgesonden (to, "°Pb resp. 

2 M P b ) . 

Al deze energie zal, omdat de halveringstijden relatlef kort zijn ten 

opzlchte van de longzuiveringstijd, in de long worden afgegeven. De 

doaisberekenlng wordt zodoende uiterst eenvoudig, althans als de long 

als één orgaan met massa 1 kg wordt beschouwd, zoals in ICRP-30 wordt 

aanbevolen. Een inhalatie van 1 J potentlele a-energie leidt tot een 

depositle van d J, afhankelljk van de deeltJesgroocte van het betref

fende aerosol. Deze energie zal volledig in de long worden geabsor-

beerd, zodat de volgdosis d J/kg • d Gy wordt. Het volgdossequlvalent 

is derhalve 20 d Sv, bij een kwaliteitsfactor Q - 20. Voor een activi-

teltsmediane aérodynamische diameter (AMAD) van 0,2 ym is de depositie 

ngeveer 50%, zodat in dat geval geldt dat een Inhalatie van 1 J poten-

:"ile a-energie een volgdosisequivalent van 10 Sv op de long oplevert. 

Het effectuef volgdoeisequivalent volgt dan simpelweg door vermenigvul-
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diging met de relatieve risicofactor voor longkankersterfte: W » 

0,12. Dus: 1 J geeft 1,2 Sv. (Uit bovenstaande redenering volgt dus op 

eenvoudige wljze een jaarinnamelimiet (ALI) van 0,04 J potentlele a-

energie, otndat dit tot 50 mSv effectief volgdosisequivalent leidt. De 

in ICRP-32 aanbevolen limiet is via enkele verfIjningen gesteld op 0,02 
222 . 220 

J/jaar voor Rn en 0,06 J/jaar voor Rn, zodat bovenstaande simpele 

redenering inderdaad de goede orde van grootte aangeeft). De potentlele 

a-energie van elk der radondorhters kan op eenvoudige wijze gevonden 

worden door inspectie van de vervalketen. Per atoom levert dit bijvoor-
214 214 214 

beeld E - 7,69 MeV voor Pb, Bi en Po en E - 7,69 + 6,00 -
P 218 p 

13,69 MeV voor Po (RaA). Rekening houdend met de fysische vervals-

constanten (in s ) kunnen deze waarden omgerekend worden in potentlele 

a-energie per Bq van elk van bovengenoemde dochters. Deze getallen en 
220 

tevens die geldend voor Rn-dochers staan verzameld in tabel 1.1 

De do8imetrisch relevante grootheid uordt zodoende de potentlele a-

energie concentratie (PAEC) in lucht, uitgedrukt In J/m3. Deze groot

heid kan eenvoudig worden afgeleld uit de activiteltsconcentraties in 

Bq/m3 via de omrekeningsfactoren, zoals gegeven in tabel 1.1. Een ånde-

re beschouwlngswijze, die echter tot dezelfde resultaten leidt kan 
222 220 

gevonden worden door uit te gaan van het radonisotoop ( Rn, Rn) in 

radioactief evenwicht met de bijbehorende kortlevende dochters. Bij een 

radonactivlteit van 1 Bq is de potentlele a-energie 34500 MeV voor 
222 220 

Rn en 472000 MeV voor Rn. Meestal zal er geen radioactief even

wicht heersen. Het is dan mogelljk de Equivalente Evenwichts Concentra

tie (EEC) te bepalen. Dit is die evenwichts-radon-concentratie, die 

dezelfde potentlele a-energie concentratie geeft als die van het 
222 

betreffende aengsel. In formulevorm voor radon ( Rn): 

EEC. - (3620 C. . + 17880 C_ _ + 13100 C_ _) /34500 Bq/m3 

Rn R&A Rdø Rd-C 

220 
en voor thoron ( Rn): 

EECTn - (431000 C + 40900 C ) / 472000 Bq/m3, 
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aet de dochterconcentraties C eventens in Bq/a3. Een afgeleide groot-

heid is de evetwichtsf actor F gedefiniéerd als F - EEC/C^. 

Tenslotte lij opgeaerkt dat er nog een oude eenheld in omloop is. die 

een aaat is voor de potentiéle a-energie concentratie: de Working 
2**2 

Level, WL. Deze is van origine gebaseerd op een Rn-concentratie van 

100 pCi/1 in evenvicht aet de bijbehorende dochters. De PAEC is hier-

voor 1,3 x 105 MeV/1 - 2,08 x 10~5 J/a3. Het is duidelijk dat alle 

bovengenoeade beschouwlngen eventens in WL uitgevoerd kunnen worden. 
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2. RATHODO; EEN OPSTELLING VOOR HET METEN VAN RADON, THORON £S DOCH-

TERPRODUKTEN IN OMGEVINGSLUCH7 

2.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat radlcactieve edelgassen zoals radon 

(Rn-222) en thoron (Rn-220) in ons leefmilieu voorkomen. Door radioac-

tief verval vormen radon en thoron zogenaamde dochterprodukten die ook 

wel respectievelijk RaA, RaB, RaC en ThA, ThB en ThC worden genoemd 

(zie vervalschema figuur 1.2). Deze dochterprodukten kunnen in de lucht 

gemakkelijk worden aangetoond door monstername met behulp van een hoog 

efficient filterpapiertje (glasvezelfiltertje); zowel de dochters in de 

vorm van ionen (unattached) als aan stof gebonden dochters (attached) 

»orden hiermee nagenoeg 100 procent gevangen. Oe gasvomige produkt en 

radon en thoron dringen door het filtertje heen. Van bovengenoen., 

eigenschappen wordt gebruik gemaakt in een door ECN-GBD ontwikkelde 

opstelling RATH0D0 genaamd, waarmee zowel radon en thoron als hun doch

terprodukten in omgevlngslucht kunnen worden gemeten* De dochters wor

den volgens de zogenaamde één-filtermethode bepaald; de radon en thoron 

gassen volgen de twee-filtermethode. Bij beide methodes wordt de door 

de bemonsterde dochters geSmitteerde a-straling met een alfa-a-telop— 

stelllng gedetecteerd. 

2.2. RATHODO-meetopstelling 

De meetopstelling bestaat uit: 

- Een 120 liter meetbuis, waarvan de in- en uitlaatzijde zljn voorzien 

van twee filters Fl en F2 voor de beoonstering van radon en thoron 

dochters (zle fig. 2.1.); 

- Een vacuumpomp waarmee door de meetbuis 5m3/h lucht wordt gezogen; 

- twee a-telopstellingen inclusief twee preparaatwlsselaars; 

- Een computer voor de besturing van de pomp en telopstellingen; het 

binnenhalen van de meetgegevens en de ververklng ervan. Er is extra 

aandacht besteed aan de keuze van de gebrulkte flltermaterlalen en 

aan de ljking van de a-telopstellingen. 
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• 3 Filteraaterialen 

Voor het verzaaelen van radon- of thorondochters op een filter kunnen 

verschlllende filteraaterialen vorden gebruikt. Van belang Is dat de 

geeaitteerde a-straling nlet te veel In het filteraaterlaal wordt ver-

zvakt (zelfabsorptle). Tevens zljn vangstrendeænt en de filterveer-

stind van belang. In een o-spectroæter verd van verschlllende filter

aaterialen de "performance index" PI geaeten [l]. De PI vordt in dit 

geval gedefiniéerd als de verhouding tussen de hoogte van de RaC-piek 

en bmt oppervlakte van de piek, belde in counts* Stelle pieken vorden 

gekenærkt door een hoge PI. Tabel 2.1 geeft de geaeten PI voor een 

a^ntal filteraaterialen veer. Op grond hlervan is besloten gebruik te 

aaken van Whatman GF/A glasvezelfilters. De filters hebben een lage 

luchtveerstand; het vangstpercentage is rula voldoende. 

2.4 Telopstelling 

Geaonsterde radon- en thorondochters eaitteren a-straling (zle figuur 

1.2). Bij beaonstering van de dochterprodukten aet behulp van een glas

vezelf iltert je vordt het aonster geteld in een alfa-a-telopstelling. 

Alfa-telopstelllngen hebben over het algeaeen een zeer lage achter-

grond, zodat gevoelig kan vorden geaeten. Om absolute metingen te kun

nen verrichten is het van belang de telopbrengst van de opstelling 

nauvkeurig te bepalen. Dit gebeurt aet een a-ljkpreparaat vaarvan de 

diameter aeestal kleiner Is dan de diameter van de opnemer. Bij de 

ljking zijn de volgende punten van belang: 

- De opstelling wordt geijkt aet een puntbron terwijl een luchtmonster 

(glasvezelfiltertJe) gezlen kan vorden als een vlakke bron (diameter 

bron is ongeveer gelljk aan diameter opnemer); 

- De telopbrengst van de opstelling kan energie-afhankelijk zljn; Bij 

de ijking van de tvee a-telopstellingen uit de meetopstelling is aan 

beide punten extra aandacht besteed. 
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2.5 Bepallng radon - thorondochterconcentratle 

2.5.1 Meetaethode 

De radon - en thorondochterconcentratle wordt bepaald volgens de zoge-

naaade éénf ilteræthode. Hiervoor wordt filter Fl ult de aeetopstelllng 

gebruikt. Van de in de lucht aanvez ^e raden - en thorondochters rijn 

RaA, RaB, RaC, ThB en ThC van belang. ThA is vanvege zijn korte halve

ringsti jd (0,15 s) niet van belang en kan als direct verval van thoron 

vorden beschouvd. In de praktijk zijn de dochterprodukten zeiden of 

nooit in evenvicht aet elkaar en aet het aanvezige radon of thoron. 

Vandaar dat elk van de dochterconcentraties aoet vorden bepaald oa 

berekenlngen van de potentiale a-energie coacentratie aogelijk te 

aaken. Bij het neaen van een luchtaonster vorden de vijf dochterproduk

ten op een glasvezelfiltertje verzaaeld. 

Uanneer dit filtertje gedurende vijf verschlllende tijd-intervallen 

vordt geteld (a-æting) kan een stelsel van vijf vergelijkingen aet 

vijf onbekenden vorden opgesteld. Meruit kunnen de dochterconcentra

ties vorden berekend. Deze æthode is echter onnauvkeurlg; kleine 

spreidingen in de tellingen resulteren in grote afvljkingen van de 

berekende dochterconcentraties. Beter is dan ook het aantal tellingen 

uit te breiden tot bijv. 20. Dit levert echter praktische problenen op. 

Autoaatiserlng met behulp van een computer is dan ook noodzakelijk. De 

coeputer vordt gebruikt voor de besturing van de telapparatuur. Na het 

inlezen van de tellingen vorden de dochterconcentraties met behulp van 

een kleinste kwadraten-aanpasslng berekend. Tevens vorden de stan-

daarddeviaties in Af. dochterconcentraties bepaald, ultgaande van een 

spreiding van één sigma in elk van de tellingen en in de achtergrond 

van de telopstelling. 

^.S^^Foutenanalffge 

De fouten die vorden gemaakt bij de bepallng van de radon - thorondoch-

terconcentraties kunnen aanzienlijk zijn en zijn ondermeer afhankelijk 

van 

- oonsterdeblet; 

- aonstertijd; 

- concentraties van de dochters In de lucht; 
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- aate van evenwlcht van de dochters; 

- keuze van de teltijden. 

Oa de tnvloed van de verschlllende parameters op de nauwkeurigheid van 

de dochterconcentratiebepaling te kunnen nagaan, is een coaputerpro-

gra—a geschreven. Dit prograaaa berekent aet gebruiknaking van boven-

genoeade paraaeters de tellingen in de twintig æettijden. Vervolgens 

worden deze tellingen weer gebruikt voor het berekenen van de dochter-

concentratles waarbij tevens een foutenanalyse wordt gegeven. Bij de 

berekeningen is uitgegaan van dochterconcentr.ities zoals zo ongeveer In 

de praktijk zijn geneten. Deze concentraties bedragen: 

- RaA 18,5 Bq/a3; 

" RaB 14,8 Bq/a3; 

- RaC 11,0 Bq/a3; 

- ThB 1,1 Bq/a3; 

- ThC 0,74 Bq/a3. 

Er is gekozen voor twintig tellingen; de æettijden werden zodanig 

lngedeeld dat elke telling een redelijke opbrengst gaf. De berekende 

fouten als functie van diverse paraaeters zijn grafisch uitgezet in de 

figuren 2.2 t/a 2.S. Flguur 2.2 geeft de standaardfout als functie van 

het aonsterdebiet. Hieruit blijkt dat een hoog nonsterdebiet gunstig 

is* Oa praktische redenen is een aonsterdebiet van 5 m3/h gekozen. 

Flguur 2.3 geeft de standaardfout als functie van de aonstertijd. Om 

zowel RaA als ThC bij veraeide concentraties redelijk nauwkeurlg te 

kunnen aeten, verd gekozen voor een aonstertijd van 15 ainuten. De 

figuren 2.4 en 2.5 geven de standaardfout als functie van de monster-

ti jd bij respectievelijk 10 maal lagere concentraties en het totaal ult 

evenwlcht zijn van de dochterprodukten. Ult de figuren kan worden 

bepaald dat ThC onder de meeste omstandigheden nlet nauwkeurlg is te 

bepalen, terwijl In de RaA concentratlebepallng, wanneer de dochters 

nlet te veel uit evenwlcht zijn, een behoorlijke fout kan worden 

geaaakt. ne fouten in de concentratlebepallngen van RaA en ThC hebben 

echter geen grote invloed op de nauwkeurigheid van de potentiSle-a-

energieconcentratie PAEC, omdat RaA en ThC daartoe weinig bljdragen. 



2.6 Bepaling radon- en choronconcentratie 

2.5.1_Meetirethode 

De radon- en thoronconcentracie In otsgevingslucht wordt gerne ten volgens 

de twee-filtermethode. ^2!3^ 4 . Deze method« heeft als voordeel dat 

zowel de radon- als de thoronconcentratie met een redelijke gevoelig-

heid en nauwkeurigheid kan worden gemeten. Een nadeel Is dat de beno-

digde apparatuur vrij omvangrijk Is terwljl ook de ijking van de 

opstelllng nogal omslachtig in z'n werk gaat. Bij de twee-filtermethode 

wordt de te bemonsieren lucht door de 120-liter meetbuis gezogen (zie 

figuur 2.1). Alle in de lucht aanwezige dochterprodukten worden door 

het eerste filter (inlaatfilter) gevangen, terwijl de gassen radon en 

thoron door het filter penetreren. Tijdens het transport van de beide 

gassen door de buis worden door radioactief verval dochterprodukten 

gevormd, die op het tweede filter worden bemonsterd. Na monstername 

wordt het tweede filter in de a-telopstelling geplaatst waarna er twee 

tellingen worden uitgevoerd. Hieruit kan de radon- en thoronconcentra

tie worden berekend. 

^ll2_I^nl_122lllt:eI b u L 3_ v o o r radon 

Van de gevormde radon-dcchterprodukten tijdens een meting met de 120-

liter meetbuis (twee-filueraiethode), diffundeert een groot gedeelte 

naar de wand van de buis. De Ijking van de buis voor radon en thoron 

bestaat uit de bepaling van de fractie die uiteindelijk het tweede fil

ter bereikt. Deze fractie wordt de penetratiefactor Ff genoemd. F- is 

afhankelijk van de dimensies van de buis en het doorzuigdebiet. Bij de 

ijking van de 120-liter meetbuis ''zie figuur 2.6) is een hoeveelheid 

radon in een met rookaerosolen gevuld stalen vat gelnjecteerd. Na onge-

veer drie uur is er evenwicht van de dochters met radon. Er van uit-

gaande dat alle radondochters gebonden zijn aan de overmaat agrosolen 

kan door monstername met behulp van een glasvezelfiltertje de radoncon-

centratie worden bepaald en vervolgens op elk moment worden berekend. 

Met de 120-liter meetbuis zijn vervolgens een aantal ijkingen verricht, 

waarbij telkens een bekende hoevpelheid radon uit het vat als deel-

stroom aan de 120-liter meetbuis is toegevoegd. Uit een negental metin-
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get Is een gemlddelde penetratiefactor F berekend van 0,525 æ t een 

experimented standaardafwijklng van 5,42. 

2,6.3 Ijklng 120-llter buls voor thoron 

Bij de radonijklng kan eenatallg een hoeveelheid radon In het vat vorden 

gelnjecteerd. Het radon vervalt w t een halveringstijd van 3,3 dagen 

zodat er voldoende tijd beschikbaar is om een aantal ijkingen te kunnen 

ul tværen. Bij de ijklng van de 120-11 ̂er buls voor thoron aoet vanvege 

d« korte halveringstijd voor thoron (55,6 s) een andere aeetmethode 

norden toegepast. Thoron ontstaat door emanatie van het gas uit een 

thorluazout. Bij doorzuiglng aet een constant luchtdeblet van een con-* 

tainer bevattende éen kg thorlumnltraat wordt een constante thoron-

strooa verkregen. Het is voor de ijklng van belang deze thoronconcen-

tratie te kennen. Flguur 2.7 geeft een schematisch overzicht van de 

opstelllng waarmee de thoronconcentratle uit de generator is gemeten. 

De thoronconcentratie is bepaald op punt A; de inmlddels gevormde tho-

rondochters vorden hier gevangen op een filter. De aeetmethode Is als 

volgt: 

Gedurende een bepaalde tljd wordt aet een zeer constant debiet thoron 

in de net rookaerosolen gavulde tank toegelaten. Na een uur Is een 

zekere hoeveelheid aan aerosolen gebonden thorondochters ontstaan* Na 

beaonstering van deze dochters op glasvezelfilter F2 kan de thoroncon

centratle vorden berekend. Op deze vijze Is uit een zevental aetingen 

een gemlddelde concentratle berekend van 11,5 MBq/m3 met een experimen

ted standaarddevlatle van 2,4%. Nu de thoronconcentratle op punt A 

bekend is kan de ijking van het 120-liter vat plaatsvinden; flguur 2.8 

geeft een overzicht van de opstelling* Het thoron uit de generator 

wordt als deelstroom bijgevoegd aan de hoofdstroom van de 120-llter 

meetbuis. Uit een viertal metingen is een gemlddelde penetratiefactor 

F berekend van 0,384 met een experimented standaardafwijklng van 

4,2Z. 
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2.6.4 Verwerking van de meetresultaten In formules 

Met de twee-filtermethode kan zovel de radon- als thoronconcentratie in 

cmgevlngslucht worden ge&eten. De monstertljd bedraagt 30 of 60 minu-

ten. Na monstername aet de 120-llter buls vinden er tvee telllngen 

plaats van het tweede filter. De eerste telling start twee mlnuten na 

aonsternane en duurt 60 mlnuten: de tweede telling start 240 mlnuten na 

aonsteraaae en duurt 600 mlnuten. De hieronder aangegeven formules zijn 

afgeleid om de radon- en thoronconcentratle ult de twee telllngen te 

berekenen. 

Blj een monstername van 30 mlnuten geldt: 

f(R) a f(R) a 

f(T) a 

voor een monstername van 60 mlnuten geldt: 

4.33 E-3 . _. 3.42 E-4 . __ .„ . 3x 
CRadon " F ' * f * U " F ' * f * I 2 <*'- 3 ) 

f(R) a f(R) a 

f(T) a 

Hlerln is: 

11 - netto telling 1 (2 mlnuten wachttijd, 60 mlnuten meettijd) in 

counts 

12 * netto celling 2 (240 mlnuten wachttijd, 600 mlnuten meettijd) 

in counts 

P.. . » penetratiefactor voor radon 

F - penetratiefactor voor thoron 

f - telopbrengst alfa-telopstelllng 
a 



- 21 

2.6.5 Miniaaal te detecteren concentratles 

De achtergrond van de a-telopstelling kan varigren tussen 0,28 en 0,32 

cpm. Bij een achtergrond van 0,32 wordt de bljdrage aantelling 1: 

60 * 0,32 - 19,2 counts. Voor telling 2 geldt een bljdrage van: 

600 * 0,32 - 192 counts. 

Er kan vorden aangenoaen dat als signlficante telling een verhoging van 

vier keer de standaarddeviatie in de achtergrond geldt. Dit ko»t neer 

op een telling II van 4 * /19,2 - IS counts netto 

12 van 4 * /192 » 55 counts netto. 

Ingevuld in de formules leveren deze waarden de miniaaal te detecteren 

radon- en thoronconcentraties op. Deze vorden veergegeven in tabel 2.2. 

Hiaruit blijkt dat de tvee-filtermethode gevoelig genoeg is on radon-

concentraties in binnen- en buitenlucht te kunnen meten. Reele buiten-

vaarden bedragen 2 Bq/m3 of hoger tervljl in gebouwen aanzienlijk hoge-

re concentratles vorden gerneten. 

2.7 Meting in de praktljk 

De RATH0D0 opstelling vordt bestuurd door een computer. De gevenste 

parameters zoals aonstertijd, aonsterdeblet, rendement telopstelling 

enz. vorden in het "menu" veergegeven en kunnen gemakkelijk vorden 

veranderd. Na monstername met de 120-liter buls vorden beide filters in 

de a-telopstellingen geplaatst vaarna de tellingen plaatsvlnden. Na 

ruim 14 uur vorden de resultaten op een printer afgedrukt. De computer 

heeft dan uit de tellingen van beide filters berekend: 

- de concentratles van radon, thoron en dochterprodukten; 

- de afgeleide grootheden PAEC, EEC en F. (zle inleiding). 

Een voorbeeld van een computerprint vordt veergegeven in figuur 2.9. 

2.8 Vergelljkende meting bij de Rijksuniversiteit te Gent 

2.8.1 Inleiding 

Om de ljking van de RATHODA-meetopstelling te verifieren is een verge

lljkende meting uitgevoerd met apparatuur van de Rijksuniversiteit te 

Gent. De meting vond plaats in een niet geventileerde betonnen kelder 

bij het Laboratorium voor Kernfysica in Gent. 
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De aeetmethode, ontvikkeld door de heer H. Vanmarcke Is als volgt: 

De radon- en thorondochters vorden gedurende een bepaalde tijd op een 

filter bemonsterd. Tijdens monstername wordt de a-activlteit van het 

filter net een surface barrier detector gerneten. Door discriminatie kan 

de cr-emissie van Po-218 en Po-214 apart word »a bepaald. Na het stoppen 

van de pomp vindt een tweede telling plaats. Uit de telgegevens kunnen 

de radondochterconcentraties vorden berekend. Na ongeveer vier uur, als 

de radondochters zijn vervallen, kan alsnog een telling vorden gestart 

om de aanvezigheid van thorondochters te kunnen bepalen. Met bovenge-

noemde opstelling heeft bij de NRPB te Chilton U.K. een intercomparison 

plaatsgevonden; de resultaten zijn bevredlgend. Via een aparte meting 

volgens de zogenaaade Lucas-methode is de radonconcentratle bepaald. 

2.8.2 Meetresultaten 

Met de opstelling van de heer Vanmarcke en met de RATHODO-meetopstel-

ling heeft tegelijkertijd een meting plaatsgevonden in de betonnen 

kelder. 

De resultaten hiervan staan vermeld in tabel 2.3. Hleruit blijkt dat de 

vaarden verkregen met behulp van de RATHODO-opstelling over het alge-

meen wat lager zijn. Opgemerkt dient te vorden dat de opgegeven fouten 

hoofdzakelijk zijn berekend uit de telstatistiek. Gezien de Tage con-

centraties is de overeenstemming redelijk tot goed. 
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3. METINCEK MET DE RATHODO-MEETOPSTELLIMG 

3«1 Inleiding 

Met de In hoofdstuk 2 beschreven RATHODO-meetopstelling zijn series 

metingen uitgevnerd; enkele in samenhang met het SAWCRA-programma, 

enkele niet. Een aantal van deze metingen worden In dit hoofdstuk nader 

toegelicht. Het zijn metingen in: 

- een niet geventileerde b«tonnen kelderruimte 

2- de woonkamer van enkele (in de kop van Noord-HoIland gelegen) hul-

zen 

3- de buitenlucht 

4- een proefkamer gebouwd van (synthenische) gipsblokken; deze blokken 

zijn speclaal vervaardlgd van fosfogisp; het radiumgehalte en dus de 

radonexhalatle van dit gips is relatief hoog. De proefkamer stond 

opgesteld in een laboratorium van DfG-TNO-te Delft 

5- de woonkamer van een zestal door het Bouwcentrum te Rotterdam gese-

lecteerde voningen. In een aantal van deze woningen zijn synthe-

tlsche gipsblokken als bouwmateriaal toegepast. De woningen staan in 

de Gemeente Bruinisse ten zuiden van Rotterdam 

Blj deze laatstgenoeode metingen is tevens het gamma-exposietempo gerne-

ten met behulp van een hoge druk ionisatlekamer van het fabrlkaat 

Reuter-Stokes. 

3.2 Metingen 

S.g^lMetlngenin^kelderruimte 

In een niet-geventlleerde betonnen kelderruimte van een gebouw zijn een 

aantal metingen verrlcht waarvan de resultaten zijn weergegeven in 

tabel 3.1 en figuur 3.1. De meetomstandigheden zijn hier vrij stabiel 

zodat weinig varlatle in de metingen mag worden verwacht. Uit figuur 

3.1 blijkt dat de RaA en ThC concentratie ten opzichte van de andere 

dochterprodukten niet nauwkeurlg zijn te bepalen (zie sektie 2.5.2). De 

gemiddelde berekende standaardfout in de betreffende concentratiebepa-

lingen bedraagt respectlevelijk voor: 
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Radon 

RaA 

RaB 

RaC 

Thoron 

ThB 

ThC 

- 11% 

- 22% 

- 4,8% 

- 5,3% 

- 20% 

- 1,2% 

- 64% 

De fouten In RaA en ThC hebben echter welnig invloed op de nauwkeurig-

heid waarmee de gezondheldsrelevante eenheden PAEC en EEC kunnen worden 

bepaald. De bijdrage van beide dochters van PAEC en EEC is gering zoals 

uit de formules is sektie 1.3 blijkt. De gemiddelde standaardfout in de 

PAEC en EEC bepaling bedraagt voor de radondochters 4,6% en voor de 

thorondochters 3,0%. Uit de metingen blijkt dat radon- thoron- en doch-

terconcentraties en de Meruit afgeleide eenheden bij bovenstaande 

concentraties met een redelijke nauwkeurigheid kunnen worden bepaald*. 

De uit de 19 metingen gemiddelde concentraties bedragen respectievelijk 

voor: 

Radon 

RaA 

RaB 

RaC 

Thoron 

ThB 

ThC 

- 15,9 

- 15,9 

- 10,5 

- 8,3 

- 18,1 

- 0,93 

- 0,56 

Bq/m3 

Bq/m3 

Bq/m3 

Bq/o3 

Bq/m3 

Bq/m3 

Bq/m3 

Hieruit blijkt dat de gemiddelde radonconcentratie gelijk is aan de 

gemiddelde RaA concentratie. Opgemerkt dlent te worden dat de concen-

tratle van radon en RaA volgens twee onafhankelijke meetmethoden wordt 

bepaald. Ditzelfde geldt voor de bepaling van de evenwichtsfactor F 

omdat zowel de radonconcentratie als de radondochterconcentrate bij de 

berekening van F wordt gebruikt. Bij metingen in de kelder is een 

gemiddelde evenwichtsfactor F van 0,65 ± 0,12 gevonden. De evenwichts-

factor is een moeilijk te bepalen grootheld; in de literatuur vinden we 

opgaven die variSren tussen 0,1 en 0,8 [5] [6] getneten in woonhuizen. 

Opmerkelijk zijn de gemeten relatief hoge thoronconcentraties. De cho-

ronbljdrage aan de PAEC is van dezelfde orde van grootte als die van 

radon. 
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De gerneten thoronconcentratie en de met behulp hiervan berekende even-

wichtsfactor F is vanwege de korte halveringstijd van thoron (55 s) 

sterk afhankelijk van de afstand van de wanden en/of vloeren tot het 

monsterpunt. 

?*?-_. We^j;n8fn_*n P ? o e ^ ? e ^ .̂ . J - ^ " ^ 9 

Bij IMG-TNO is in opdracht van TNO-RBI een proefkaner van synthetische 

gipsblokken gebouwd. Van synthetische gipsblokken is bekend dat het 

radiumgehalte en dus de radonexhalatie relatief hoog kan zijn. Met de 

RATHODO meetopstelling zijn een aantal metingen in en buiten de proef-

kamer uitgevoerd. Doel van de meting was na te gaan in hoeverre de 

radon-, thoron- en dochterconcentraties afhangen van het ventilatievoud 

in de proefkamer. Tevens is de invloed van het beplakken van de wanden 

met vinylbehang nagegaan. De meetresultaten zullen door TNO-RBI worden 

gerapporteerd. 

3.2.5 Metingen in woonhuizen 

In tabel 3.2 zijn de meetresultaten samengevat van een aantal metingen 

met de RATHODO opstelling in de woonkamers van enkele hulzen. De metin

gen 1 t/m 11 vonden plaats in een drletal woningen in de kop van Noord-

Holland; de metingen 12 t/m 17 vonden in opdracht van TNO-RBI plaats in 

een zestal geselecteerde woningen in de gemeente Bruinlsse ten zuiden 

van Rotterdam. Ult de meetresultaten blijkt dat de radonconcentratle 

relatief laag is; gemiddeld 5,2 ±2,6 Bq/m3. In Duitsland is in 4512 

woningen aen gemiddelde radonconcentratle van 42 Bq/m3 gemeten [5]. De 

metingen met de RATHODO opstelling zijn echter mcmentopnamen terwijl 

grootschalige onderzoeken naar radonconcentraties in woonhuizen meestal 

worden uitgevoerd met zogenaamde radonbekers die de radonconcentratle 

gelntegreerd over een aantal maanden meten. Dit maakt een vergelijklng 

van de meetresultaten nlet goed mogelijk. Ult de meetresultaten kan 

worden afgeleid dat de gemiddelde verhouding tussen de radon- en RaA 

concentratie 1,05 was. Ongeveer dezelfde waarde is gevonden bij metin

gen in de kelder (sektie 3.2.1). De gemiddelde evenwichtsfactor F voor 

radon bedroeg 0,6 ± 0,2. 

In de meeste hulzen is thoron (Rn-220) gemeten. Is de afstand tussen de 

plaats van monstemame en de thoronexhalatie te groot, dan wordt geen 
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thoron gerneten vanwege de korte halveringstijd ervan. De dochters kun

nen dan wel aanwezig zijn (metingen 5 t/m 10). Ook hier is de PAEC van 

de thorondochters van dezelfde orde van grootte als de PAEC van radon-

dochters. Als gemiddelde werd een PAEC van radondochters van 24 nJ/m3 

(1,1 mWL) bepaald en een PAEC van thorondochters van 22 nJ/m3 (1,1 

æWL). 

312._4_Me^lrtgen_ln_btA±reTilucht 

Met de RATH0D0 opstelling zijn enkele metingen in de bultenlucht uitge-

voerd met als doel te bekijken of de opstelling geschikt is on met een 

redelijke nauwkeurigheid radon en radondochters te kunnen meten en om 

een globale indruk te verkrijgen van in de bultenlucht voorkomende 

radon- en radondochterconcentraties. De opstelling stond opgesteld op 

het dak van een 15 m hoog gebouw. De meetresultaten staan vermeld in 

tabel 3.3. Bij de gemeten concentraties bedraagt de gemiddelde stan-

daardfout voor respectievelijk: 

Radon - 25X 

RaA - 74* 

RaB - 162 

RaC - 15* 

Opvallend is de in sommige gevallen gemeten thoron- en thorondochter-

concentraties. Dit thoron is waarschijnlijk afkomstig van de dakbedek-

king en alleen bij geringe windkracht te meten. Tevens is te zien dat 

de dochterprodukten van radon (binnen zekere grenzen) in evenwicht zijn 

met radon. 

3.3 Samenvatting 

Met de RATHODO meetopstelling zijn een aantal metingen uitgevoerd. Een 

nadeel van de meetmethode kan zijn dat de gemeten concentraties moment-

opnamen zijn. Tevens is de benodigde apparatuur nogal omvangrijk. Als 

voordeel kan vorden aangemerkt dat de meting zeer uitgebreid is: alle 

van belang zijnde concentraties en afgeleide grootheden van zowel radon 

als thoron en hun dochterprodukten kunnen zelfs in relatief geringe 

concentraties met een redelijke nauwkeurigheid vorden bepaald. 
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De genetea concentraties van radon, thoron en dochterprodukten ir. enke-

le blnnenruimten zijn relatlef laag. In de woonkamers van enkele huizen 

zijn radonconcentraties van ongeveer 5 Bq/ti3 gerneten. De gemlddelde 

radonconcentratie Is ongeveer gelijk aan de gemlddelde RaA concentra-

tie. Voor de evenwlchtafactor F voor radon en radondochters is een 

gemlddelde waarde van 0,6 ± 0,2 bepaald« 

Naast radon wordt in veel gevallen ook thoron in ongeveer dezelfde 

concentraties gerneten. De PAEC van radon is van dezelfde orde van 

grootte als die van radon. Als gemlddelde is een waarde gevonden van 

ongeveer 24 nJ/a3 voor radon en 22 nJ/m3 voor thoron. 
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4. AEROSOL SPECTROMETERS 

4.1 AMAD 

Een onderdeel van het SAWORA-project is onder andere om na te gaan hoe 

groot de stralingsbelasting van de longen Is ten gevolge van de aan een 

aerosol gehechte radon- en thorondochters. 

Voor deeltjes die ingeademd worden Is de depositieplaats in de longen 

een functie van de diameter van het deeltje. Om de dosis ten gevolge 

van deze gelnhaleerde radioactieve agrosolen te kunnen berekenen, is 

het nodlg om de activiteitsverdeling als functie van de diameter te 

kennen. 

In tabellen of figuren die voor de berekening van longdoses worden 

gebruikt, wordt dikwljls gebruik gemaakt van de Activity Median Diame

ter (AMD) of van de Activity Median Aerodynamic Diameter (AMAD). 

Een probleem bij de beschrijving van de grootte van een deeltje is, dat 

als het deeltje onregelmatig van vorm is, het meestal niet mogelijk is 

om van een diameter te spreken. Meestal wordt er daarom een diameter 

gedefinieerd. Op deze wljze wordt de aerodynamische diameter van een 

deeltje gedefinieerd als de diameter van een bol, waarvan de dichtheid 

1 g/cm3 is en die bij vrlje val onder invloed van de gravitatie dezelf-

de eindsnelheid heeft als het deeltje. Voor longdoslsmodellen wordt 

meestal de aerodynamische diameter gebruikt (bijvoorbeeld door ICRP). 

De AMAD is gedefinieerd als die diameter, waarvoor geldt dat de helft 

van het totaal van de aan deeltjes gehechte activiteit aan deeltjes zit 

met een aerodynamische diameter kleiner (of groter) dan die diameter. 

Terwijl de deeltjesgrootteverdeling van bijvoorbeeld een aerosol in een 

woning momenteel met redelljke nauwkeurigheid te meten is, is dit voor 

het meten van de AMAD niet het geval. Dlt wordt vooral veroorzaakt door 

de lage activiteit van het binnenhuisaérosol, waardoor de radioactivi-

teitsbepallng per deeltjesgrootte interval zeer onnauwkeurig wordt. 

Indien echter het verband tussen de deeltjesgrootteverdeling en de 

activiteitsverdeling bekend is, Is het mogelijk om rechtstreeks uit de 

aantallenverdeling van een aerosol de AMAD te berekenen. Het is dus van 

belang, dat het verband tussen de grootte van een deeltje en de aan dat 

deeltje gehechte activiteit bekend wordt, opdat dan op een eenvoudige 

wijze de AMAD van een binnenhuisaérosol bepaald kan worden. 
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4.2. MAS 

Voor het meten van de grootteverdeling van een aerosol is gebruik ge-

maakt van een electrical mobility aerosol spectrometer (MAS) [7]. Deze 

spectrometer bestaat uit een differentiele mobiliteits analysator (DMA, 

zie figuur 4.1) die deeltjes met een bepaalde (* ingestelde) mobiliteit 

Scheldt van deeltjes met een andere mobiliteit en er aan gekoppeld een 

continue condensatlekernen teller (CCNC) die deze deeltjes telt (figuur 

4.2). 

De DMA is een concentrische cilindrische condensator. In axiale rich-

ting wordt hier een hoeveelheid buitenlucht en aerosol doorheen geleid, 

zodanig dat zlch in het midden van de cylinder schone lucht en aan de 

buitenzijde het aSrosol bevindt. 

Als op de centrale staaf een negatieve spanning wordt gezet zullen 

positief geladen deeltjes zich in de richting van de staaf gaan bewe-

gen. 

Afhankelijk van de aangelegde spanning kan slechts een goed gedefini-

eerde mobiliteitfractie [8] van de positief geladen aerosolen door de 

nauwe uittree-opening naar bulten komen. 

De mobiliteit Z van de deeltjes hangt samen met de deeltjes-diameter D 

en lading ne volgens Z -* ne/D. 

Uit deze vergelijking blijkt dat voor deeltjes met een grotere lading 

en een grotere diameter de mobiliteit hetzelfde kan zijn als voor een 

kleiner deeltje met een kleinere lading. 

Om de deeltjes-grootteverdeling te kunnen bepalen moet dus ook de la-

dingsverdeling van de agrosolen als functie van de diameter bekend 

zijn. In de DMA wordt het aerosol langs een neutralisator gevoerd; 

hlerna voldoet de ladingdistributie van het aerosol voor deeltjes met 

een diameter groter dan 25 tun aan de wet van Boltzmann. 

De CCNC (figuur 4.2) bestaat uit een saturatiebuis die verzadlgd is met 

alcoholdamp, een condensatiebuis waarin de alcoholdamp condenseert en 

een optlsch detectlesysteem dat de passerende deeltjes telt. Het aero

sol wordt aan één zijde de saturatiebuis ingevoerd, tervljl aan de 

andere zijde aerosol en alcohol de buls verlaten en in de condensor 

worden geleid. Hier wordt het mengsel afgekoeld en de alcoholdamp con

denseert op de aérofloldeeltjes en deze veranderen in grotere druppels. 
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Deze druppels kunnen foto-elektrisch worden geteld. De CCNC heeft 2 

"modes" waarin hij wordt gebruikt, namelijk de "continue mode" voor 

deeltjes-concentraties grocer dan 1000 deeltjes/cm3, waarblj het ge-

11jkstroomsignaal veroorzaakt door het verstrooide licht van alle deel-

tjes in het meetvolume wordt gemeten, en de "discrete mode" voor deel-

tjes-concentraties beneden de 1000 deeltjes/cm3. In de discrete mode 

worden de elektrische pulsen die worden veroorzaakt door de verstrool-

ing van het licht op elk deeltje afzonderlijk geteld. Dit maakt het 

mogelijk om zelfs concentraties kleiner dan 0,1 deeltje/cm3 te kunnen 

meten. 

4.3 Correctle voor meervoudige lading 

Door de spanning op de staaf in de DMA stapsgewijs te varieren kan met 

de CCNC het mobiliteits-spectrum worden bepaald. De activlceit van de 

deeltjes kan als functie van de mobiliteit worden bepaald door de CCNC 

te vervangen door een absoluutfliter waarvan de activlteit door o-tel-

11ng kan worden geneten. 

De transmissiefunctie van het systeem is een gelijkbenlge driehoek met 

een basis van 0,9 k tot 1 , 1 k , waarbij k de ingestelde waarde van de ' o ' o ' J o ° 
mobiliteit is (zie figuur 4.3). 

De stap-grootte V is zodanig te kiezen dat er naast elkaar liggende, 

niet overlappende mobiliteitsgebieden (kanalen) ontstaan. Dlt is te 

verwezenlijken door 1,1 k • 0,9 k .,, oftewel V » 1,2 V te nemen, 
n n+l n n+l 

waarbij k en k twee opeenvolgende waarden van de mobiliteit zijn en 

V en V de bij die mobiliteit behorende spanningen. 

Bij de door ons verrichte metingen is V « (1,2)2 V . * 1,4 V x1 geko-
n n+i n+i 

zen. Vanwege de driehoeklge vorm van de transmissiefunctie is de eigen-

lljke concentratie in een kanaal 2x zo groot als de gemeten concentra

t e . 

Een waarde voor de concentratie in het mobiliteitsinterval tussen twee 

door ons gemeten kanalen wordt bepaald door lnterpolatle. 

Omdat de activiteit van de deeltjes als functie van de grootte bepaald 

dient te worden moet de grootte van de in een bepaald kanaal geselec-

teerde deeltjes worden berekend. 
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On deze te berekenen wordt aangenomen dat in het kanaal met de kleinste 

mobillteit (kanaal 39) alleen deeltjes voorkomen met 1 lading. De dia

meter van deze deeltjes is te berekenen . 

Net behulp van de Boltzmannverdeling is nu te berekenen hoeveel deel

tjes met dezelfde diameter 2, 3, 4 of 5 ladingen hebben. De mobillteit 

van deze deeltjes is n maal zo groot als de mobiliteit van de deel

tjes met 1 lading. Deze meervoudig geladen deeltjes zijn dus terecht 

gekomen in een kanaal met een grotere mobiliteit. Van deeltjes met 

diameter D , vaarvan de enkelvoudig geladen fractie in kanaal 39 (mobi

liteit • l,32xlO-5 cm2AVs) terecht komt, hebben de 2-, 3-, 4- en 5-vou-

dig geladen deeltjes een mobiliteit van respectievelijk 2,64xl0"5, 

3,96xl0-5, 5,28x10*5 en 6,50xl(T5 cm2/Vs. Hieruit volgt dat deze deelt

jes in respectievelijk kanaal 35, 33, 31 en 30 terecht komen. 

Omdat de gemiddelde mobiliteit van een meervoudig geladen deeltje niet 

exact gelljk is aan de gemiddelde mobiliteit van een kleiner deeltje 

met 1 lading vindt gedeeltelijke overlapping plaats. 

We krijgen dan de sltuatie zoals getekend in flguur 4.3. 

Bierln geven de buitenste twee driehoeken de transmissiefuncties weer 

voor eenladingsdragers van 2 naast elkaar liggende kanalen met mobill-

telten k en k,, 
o i 

De middelste drlehoek s celt de transmlssiefunctie voor van een deeltje 

met meerdere ladingen en een mobiliteit k . 
a 

Voor de linker transmlssie driehoek geldt dat zijn top ligt blj een 
mobiliteit k . De basis heeft een breedte van 0,2 k . 

o o 
De rechter driehoek heeft zijn top bij k en een basis 0,2 k . 

De raiddelste driehoek (dit Is de drlehoek met de top in k en een 

breedte 0,2 k ) geeft de bijdrage weer van meervoudig geladen deeltjes. 

De gearceerde gebieden stellen de bijdrage in een kanaal van de deel

tjes met mobillteit k voor. 
J a 

Hieruit is te berekenen waar de meervoudig geladen deeltjes met een 

diameter tussen 0,81 en 1 um terecht zijn gekomen. 

Deze berekening wordt achtereenvolgens uitgevoerd voor kanaal 39 t/m 

kanaal 36. In kanaal 35 bestaat de gemeten deeltjesconcentratie uit 

deeltjes met 1 lading en een gemiddelde diameter van 0,471 pm en deel

tjes met 2 ladingen en een gemiddelde diameter van 0,873 pm. 
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Om te berekenen hoeveel deeltjes in kanaal 35 slechts één lading hebben 

flioet eerst de bijdrage van deeltjes met 2 ladingen van de gemeten con-

centratie worden afgetrokken. 

Daarna kan op de hiervoor beschreven wijze berekend vorden hoeveel de 

bijdrage is van deeltjes met meerdere ladingen en gemiddelde diameter 

van 0,471 um in de overige kanalen. 

Op deze wijze wordt het gehele mobiliteitsspectrum doorlopen met cor-

recties voor 2-, 3-, 4- en 5-voudig geladen deeltjes. 

4.4 STOBER-CENTRIFUCE 

Ter controle van sommige met de MAS uitgevoerde metingen is gebruik 

gemaakt van een StSber-centrifuge (figuur 4.4). Deze bestaat uit een 

rotor waarin een spiraalvormig kanaal is uitgespaard. Dit kanaal is 1,8 

m lang en 4,3 cm diep, en wordt gevormd door zes halve cirkels met 

toenemende straal. Het aerosol wordt in het centrum aan de binnenste 

wand samengevoegd met een schone lamlnaire luchtstroom. Door de centri

fugale krachten bewegen de deeltjes door de schone lucht naar de bui-

tenwand van het ronddraaiende kanaal, terwijl ze tegelijkertijd met de 

schone luchtstroom worden meegevoerd. De deeltjes slaan op de buitenste 

wand van het kanaal neer op een metalen band. De afstand tussen het 

begin van de band en de plaats waar de deeltjes terecht komen is af-

hankelijk van de ae*rodynamische diameter van de deeltjes. De centrifuge 

is in het verleden door Kops e.a. geijkt [9]. 

Met behulp van latex aerosolen met diameters van 0,22 urn, 0,33 uo, 0,48 

uo, 0,62 um, 0,82 um en 1,09 um is gecontroleerd of nog aan deze rela-

tie werd voldaan. De diameters zijn bepaald met de MAS: een voorbeeld 

van zo'n bepaling is te zlen in figuur 4.5. 

Als de aerosolen neerslaan op een glimmende metalen band zijn ze onder 

een bepaalde llchtval zichtbaar als een doffe Streep (dit geldt voor 

deeltjes groter dan ongeveer 0,2 um). In figuur 4.6 Is te zien dat de 

door ons gevonden meetpunten goed overeen komen met de door Kops ge-

bruikte calibratiecurve. 

Het voordeel van de Støber-centrifuge is dat hiermee rechtstreeks de 

AMAD gemeten kan worden. Dit gebeurt door over de hele band waarop de 
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deeltjes neergeslagen zijn de actlvltelt te oeten als functie van p, de 

afstand van een punt tot het begin van de band. 

Ult deze verdeling wordt een waarde voor p berekend, waarvoor geldt dat 

de actlvltelt op de band links en rechts van p aan elkaar gelijk zijn. 

De ult deze waarde van p berekende waarde voor de aerodynamische diame

ter is per definitie de AMAD. Voor het oeten van de AMAD blj lage acti-

vlteiten, zoals deze in de praktijk voorkonen, is deze methode echter 

ongeschikt. 
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5. KARAKTERISERING VAN BINNENRUIMTE-AEROSOLEN 

5.1. Inlelding 

Bij berekeningeu van de longdosis ten gevolge van radon- en thorondoch-

ters die gebonden zijn aan aerosolen is het van belang de deeltjes-

grootteverdeling van deze aerosolen te kennen. De nobiliteits aerosol-

spectrometer, beschreven in hoofdstuk 4, is zeer geschikt om dit soort 

deeltjesgrootteverdeling te bepalen. Vandaar dat met de MAS diverse 

metingen zijn verricht aan binnenruimte-aérosolen. Hierbij is veel 

aandacht besteed aan metingen van de deeltjesgrootteverdeling van siga-

rettenrook, waarvan bekend is dat het veelvuldig als binnenruimte-aéro-

sol aanwezig kan zijn. 

Binnenruiate-aérosolen kunnen in sterk varierende concentraties voorko-

men en worden veroorzaakt door het verrichten van huishoudelijke hande

lingen zoals lopen of stofzuigen waardoor er stofdeeltjes uit kleding, 

vloerbedekking en dergelijke worden losgemaakt. 

Bij het koken (verbranding van gas) ontstaan in zeer grote aantallen 

zogenaamde condensatiekemen. Deze hebben zeer geringen afmetingen. De 

metingen in binnenruimten zijn voorafgegaan door een aantal laborato-

rlumexperimenten, waarbij sigarettenrook, op diverse wijze gegenereerd, 

in een stalen experlmentenvat werd gebracht. Daarna zijn de deeltjes-

concentratie en de deeltjesgrootteverdelingen gemeten. Hierbij is 

onder andere gebruik gemaakt van een sigarettenrookmachine die volgens 

een gestandariseerde methode werkt en waaraee het mogelljk is een san

tal van te voren ingestelde trekken van een sigaret te nemen. 

Ve kunnen drie soorten rook onderschelden: rook die van het brandende 

gedeelte van de sigaret omhoog dwarrelt en hier tiprook wordt genoemd; 

rook welke door de sigaret wordt aangezogen tljdens het neir. n van een 

trek (hoofdstroomrook) en rook die door de roker wordt gefixhaleerd. 

Uit de gemeten deeltjesgrootteverdeling is de mediane diameter van de 

aantallenverdeling (CMD), en de geometrische standaarddevlatie (ag) 

berekend ultgaande van een log-normaal verdeling. Naast de deeltjes-

grootteverdeling van een aerosol is tevens de totale deeltjesconcentra-

tie C bepaald. 
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5.2 Experimenten 

De experimenten vonden plaats In een gesloten aerosolvat in het labora

torium, In enkele nlet geventileerde kantoorruimtes en In de woonkarner 

van een drietal huizen. 

5.2.1 Laboratoriumexperlaenten 

Blj laboratorlumexperimenten wordt de MAS op het aérosolvat met een 

inhoud van 1 m3 aangesloten. 

Alvorens rookaerosolen in het vat te leiden wordt dit eerst met gefil-

terde lucht zorgvuldig gespoeld. Na toelating van de rookdeeltjes wordt 

de MAS In werklng gesteld, vaarna een deeltjesgrootte-analyse wordt 

uitgevoerd in het gebled van 0,1- 1 uu in 20 stappen. 

Begonnen is met de bepaling van de deeltjesconcentratie en deeltjes-

grootteverdeling van een rooka'érosol gegenereerd met de rookmachine, 

waarbij een toenemend aantal trekken in het vat werd toegelaten. Tabel 

5.1 geeft een overzicht van de meetresultaten. Vervolgens zijn rook

aerosolen op verschillen andere manieren gegenereerd. Tabel 5.2 geeft 

enkele voorbeelden van de zo verkregen resultaten. 

Ult de metingen blijkc dat de deeltjesgrootte sterk afhangt van de 

wijze waarop de rook wordt gegenereerd. Hierblj spelen coagulatlepro-

cessen een belangrljke rol. In de rookmachine blijft de rook van het 

nemen van een trek enkele seconden opgesloten. Door de hoge deeltjes

concentratie van 108 å 109 deeltje per cur treedt dan direct coagulatie 

op. De CMD van dit aerosol is dan ook tamelijk groot. 

Blj tiprook is er sprake van een snelle verdunning van de rook zodat 

hier geen coagulatie voorkomt. Dit resulteert in de vorming van rela-

tlef klelne deeltjes. 

Wanneer iemand in een woonruimte een sigaret rookt, kunnen we twee 

soorten rook onderscheiden; tiprook en door de roker geexhaleerde rook. 

Figuur 5.1 geeft de deeltjesgrootteverdeling van beide gemeten spectra 

weer. Uit figuur 5.1 en tabel 5.2 blijkt dat de deeltjesdiameter van 

tiprook aanzienlljk kleiner is. 

Stel dat een sigaret op standaardwijze wordt opgerookt, dat wll zeggen 

on de fflinuut wordt een trek van 35 cm3 genomen; na acht trekken is de 

sigaret op. Ult de laboratorlumexperimenten kan dan worden berekend dat 

gedurende 8 minuten d̂ oor tiprook ongeveer 2,5.1012 rookdeeltjes worden 
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gegenereerd terwijl het totaal aantal deeltjes door de roker gee*xha-

leerd (8 trekken) ongeveer 1011 deeltjes is. 

Hieruit kan vorden geconcludeerd dat tiprook, vat aantallen deeltjes 

betreft, een dominerende rol speelt bij rookaerosolen in leefruimtes. 

Na het roken van een sigaret in een voonkamer van bijvoorbeeld 100 m3 

zal de rookdeeltjesconcentratie ongeveer 2,5.10** deeltje per cm3 bedra

gen. 

De deeltjesconcentratie van een rookaérosol zal de functie van de tijd 

door coagulatie en sedimentatie afnemen. Figuur 5.2 geeft een voorbeeld 

van een versnelde afname tengevolge van coagulatie van de deeltjescon

centratie tot 2,5 dag na injectie van het rookaSrosol in het vat- Hier-

na neemt de deeltjesconcentratie af met een halveringstijd van 30 uur. 

De deeltjesgrootteverdeling van een hoeveelheld tiprook in het vat op 

verschillende tijstippen gerneten, wordt weergegeven in tabel 5.3. 

5.2.2 Exgerimenten in leefruimten 

Met de MAS zijn metingen verricht in de voonkamers van een drletal 

huizen en in enkele niet geventileerde kantoorruimtes. Hierbij zijn op 

verschillende manieren agrosolen gegenereerd, zoals door het roken van 

sigaretten door het verrichten van handelingen zoals lopen in de woon-

kamer, stofzuigen en koken. 

Daar de MAS automatisch zijn meetprogramma afverkt, kan gedurende de 

nacht doorgemeten vorden. Wanneer er enkele uren geen activlteiten in 

de desbetreffende ruimte plaatsvinden stabiliseert het spectrum zlch. 

Dit Spectrum kunnen ve aanduiden als het achtergrondspectrum. Ult een 

groot aantal gerneten spectra is een selectie gemaakt vorden weergegeven 

in tabel 5.4 en figuur 5.3. 

5.3 Samenvattlng 

Met de MAS zijn deeltjesgrootte-analyses uitgevoerd van enkele voorko-

mende binnenruimte-aérosolen, vaarbij extra aandacht is besteed aan 

sigarettenrook. De experimenten vonden plaats op het laboratorium en in 

enkele leefruimtes. De deeltjesgrootteverdeling van sigarettenrook 

hangt sterk af van de wijze waarop de rook vordt gegenereerd. Door de 

hoge deeltjesconcentratie bij het nemen van een trek aan een sigaret 

zal direkt coagulatie optreden. Zovel bij hoofdstroomrook als bij gefix-
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haleerde rook werd een medlane diameter van de aantallenverdeling (CMD) 

gevonden van ongeveer 0,3 urn met een geometrisene standaarddeviatie 

(ag) van ongeveer 1,5. 

Bij roken in leefruimtes is de rook van de tip van een sigaret domine-

rend; hier ontstaan grote aantallen deeltjes van relatief kleine afme-

tingen. Voor tiprook werd een CMD van 0,11 um gevonden met een ag van 

1,6. 

Door het roken van sigaretten in leefruimtes kan de deeltjesconcentra-

tie in korte tijd met een factor 10 å 100 toeneoen, terwijl het hierna 

afhankelijk van de mate van ventllatie enkele uren duurt voordat de 

achtergrond-deeltjesconcentratie van 103 a 10* deeltjes per cm3 weer is 

bereikt• 

Naast roken ontstaan er agrosolen door allerlei menselijke activiteiten 

zoals lopen, stofzulgen. Hierblj vorden stofdeeltjes losgemaakt uit 

vloerbedekklng, kleding, meubelen enz. 

Bij koken ontstaan ten gevolge van verbranding van gas, grote aantallen 

zogenaamde condensatiekernen met zeer kleine afmetingen (gemiddeld 

ongeveer 0,025 nm) die echter snel coaguleren. 

Uit een groot aantal metingen zijn voor sonmige in leefruimtes voorko-

mende situatles enkele gemiddelde CMD's bepaald, met de bijbehorende 

geometrlsche standaarddeviatie. De resultaten hiervan staan vermeld in 

tabel 5.5. 
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6. AANHECHTING AAN AEROSOLEN 

6.1 Llteratuuroverzlcht 

In de literatuur is veel over de aanhechting van radon- en thorondoch-

ters te vinden, maar men Is er het niet net elkaar over eens hoe het 

verband is tussen de aan een deeltje gehechte activitelt en de grootte 

van het deeltje. 

Kruger en Andrews [lOJ, Kruger en Nothling [il] en Raabe [12] vonden 

dat de aan deeltjes gehechte activitelt evenredig was met het oppervlak 

van deze deeltjes. Ho en Hopke [13] beweerden dat niet het oppervlak 

van deze deeltjes, maar juist de cross-sectie voor botsingen met deze 

deeltjes van belang is (voor sigarettenrook is de cross-sectie voor 

botsingen evenredig met het oppervlak, omdat sigarettenrook, volgens 

Hinds [14], bolvormig is). Lassen, Rau [15] vinden relaties tussen de 

diameter r en de activitelt Aet van de vorm-

Act~I+h7 

(waarblj h een constante Is, die ongeveer 7 um~l is). Dit impliceert 

dat voor grotere deeltjes het verband recht evenredig met de diameter 

is, terwijl voor kleine deeltjes een kwadratisch verband wordt gevond-

en. 

Lassen en Weicksel [l6] vinden in het diametergebied tussen 1,5 en 10 

wm een lineair verband. 

Het diametergebied met diameters tussen 0,1 en 1 un>» ligt volgens 

Porstenderfer, R8big en Ahmed [17] juist in het overgangsgebied. Immers 

volgens hen zou voor dt-eltjes kleiner dan 0,1 go gelden dat de aan een 

deeltje gehechte activitelt evenredig is met het kwadraat van de diame

ter van dat deeltje, terwijl voor deeltjes groter dan 1 ym de aan een 

deeltje gehechte activitelt evenredig is met de diameter van het deel

tje. Deze aannames zijn gebaseerd op een diffusiemodel, waarin zowel de 

elektrostatische aantrekkingskracht als de kinetische gaswet verdiscon-

teerd zijn. 

Volgens Kruger en Andrews [lO] zou echter in dit gebled de aan een 

deeltje gehechte activitelt evenredig moeten zijn met het oppervlak van 

dat deeltje. 
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Omdat de diameter van een aerosol in won ingen over het algemeen tussen 

0,01 en 1 um ligt (zie hoofdstuk 5) zijn we vooral gelnteresseerd in 

deeltjes die in dit grootte interval liggen. Omdat huiskamerstof moei-

11jk te definieren is, is als onderzoekobject sigarettenrook genomen. 

De voordelen hiervan zijn dat het veel in woningen voorkomt en dat het 

gemakkelijk te tnaken is* 

E»n bijkomend voordeel is, dat de diameter van sigaretenrook meestal 

tussen 0,1 en 1 im ligt. In dit gebied is er in de llteratuur geen 

overeenstemming over het verband tussen de aan een deeltje gehechte 

activiteit en de deeltjesgrootte, terwijl voor deeltjes met een diame

ter tussen 0,01 en 0,1 um in de llteratuur een kwadratisch verband 

wordt gevonden. 

6.2 Experlmenten 

Voor het onderzoek naar het verband tussen de grootte van een aerosol-

deeltje en de aan dat deeltje gehechte radioactiviteit zijn in een 

stalen vat met een inhoud van 1 m3 radon en sigarettenrook samenge-

voegd. Na enige uren worden monsters van dit mengsel onderzocht op 

deeltjesgrootte- en activiteltsverdeling. Er werd gebruik gemaakt van 

twee verschillende raethoden om de activiteit als functie van de deelt

jesgrootte te be palen namelijk met de MAS en met de Stober-centrifuge. 

6.2.1 MAS 

Om te onderzoeken hoe de hoeveelheid aan een aerosol gehechte activi

teit afhangt van de deeltjesgrootte van het aerosol zijn diverse me-

tingen verricht aan mengsels van radon en aerosol. In de Differentiale 

Mobiliteits Analysator (DMA) worden deeltjes met een bepaalde, in te 

stellen, elektrische mobiliteit van de overige afgescheiden. De elek-

trische mobiliteit van een deeltje wordt bepaald door zowel de aé"rody-

namische diameter als door de lading op dat deeltje. In de door de DMA 

afgescheiden fractie zullen bij een willekeurlge instelling van de DMA 

dus deeltjes zltten met verschillende diameters en verschillende ladin

gen. 

Een voorbeeld: we veronderstellen dat in een mobiliteitsinterval drie 

soorten deeltjes zitten namelijk a deeltjes met straal r , b deeltjes 

met straal :, en c deeltjes met straal r . 
b c 
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De door de DMA. afgescheiden deeltjes worden gevangen op een absoluut-

filter. Daarna wordt de activiteit van het filter geteld. Stel deze Is 

aet, dan geldt algerneen het volgende verband: 

a * f(r ) + b * f(r. ) + c * f(r ) - C * aet a b c 

Algemeen geldt voor kanaal j: 

aij * f ( r i ) " C * a C t j 
waarln: 

a,, - het aantal deeltjes met straal r voorkomend In kanaal j; 

C • een constante waarln o.a. de meetefficiéntie zlt; 

aet. * de gerneten activiteit op het absoluutfilter; 

f(r ) • de functie die de aan een deeltje met straal r gehechte acti

viteit beschrijft. 

Als het gehele spectrum doorlopen wordt, wordt voor elk mobiliteits-

kanaal een dergelijke vergelijking gevonden. Hieruit willen we f(r) en 

C bepalen. Omdat a. ., aet. en r. meetwaarden met experimentele sprei-

dlng en uit experimenten berekende grootheden zijn is het meestal nlet 

mogelijk om voor dit stelsel een eenduidige oplossing voor f(r) en C te 

vinden. 

Er wordt van uitgegaan dat in kanaal 39 alleen deeltjes zitten met 

slechts 1 lading (met andere woorden we netaen aan dat er geen deeltjes 

met een straal groter dan 1 micrometer in het systeem voorkomen). Dan 

geldt dat de deeltjes in kanaal 39 allemaal dezelfde straal hebben 

namelljk r3g. Omdat de activiteit op het filter en de deeltjesconcen-

cratie bekend is kan een waarde bepaald worden die het aantal getelde 

counts per geteld deeltje G weergeeft. 

G39 " act39^a39 

Uit het aantal deeltjes in kanaal 39 is vervolgens te berekenen hoeveel 

deeltjes met straal r39 er terecht zijn gekomen in kanalen met een 

grotere moblliteit. Met behulp van dit aantal en G39 is de activiteit 

in de andere kanalen ten gevolge van deeltjes met een straal r39 te 

bepalen. Door achtereenvolgens alle kanalen op deze wljze door te re-

kenen kan voor alle waarden van de straal een waarde worden gevonden 
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voor de -»an een deeltje gehechte activiteit. Grafisch kunnen dece waar-

den uitgezet vorden als functle van de diameter. Omdat we verwachten 

dat de aan een deeltje gehechte activiteit evenredlg Is met een macht 

(n) van de straal Is de logaritme van de straal uitgezet tegen de loga

ritme van de activiteit per deeltje. Als deze verwachtlng uitkomt zal 

het mogelijk zljn om door de gevonden punten een rechte lijn te trekken 

met een richtingscoSfficiSnt die gelijk Is aan de macht van de diameter 

waarmee de aan een deeltje gehechte activiteit evenredig is. 

Er is een programma geschreven waarin met behulp van een kleinste kwa-

dratenmethode de rlchtingscoéfficiént n door deze punten wordt bere-

kend. Bij deze berekening zijn de afzonderlijke meetpunten gewogen met 

(1/variantle) van die meetpunten, om op deze wijze meetpunten die erg 

gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld de achtergrond minder 

zwaar te laten meetellen bij de berekening van de best passende rechte 

door deze punten. Het programma biedt de mogelijkheid om meetpunten die 

bijvoorbeeld door meetfouten buiten het traject vallen niet mee te 

nemen in de berekening. Bovendien vorden door het programma in een 

plaatje zowel de gemeten punten als de berekende 11jn getekend 

(flguur 6.1 en 6.2). Als in een flguur zowel de meetpunten als de door 

deze punten rechte worden getekend, is eenvoudig te zien of onze aan-

name juist was. 

Voor de interpretatie van de metingen is allereerst een selectie ge-

maakt uit de voorhanden metingen. 

Alleen metingen die aan de volgende selectiecrlteria voldeden zijn 

meegenomen in de beschouwlng: 

- Verhouding tussen aantal deeltjes in kanaal 39 en het aantal deeltjes 

in de top moet kleiner zijn dan 0,1. Indien er in kanaal 39 meer 

deeltjes geteld worden dan 0,1 maal de maximale topwaarde, dan geldt 

de aanname dat het aantal deeltjes met een straal groter dan 1 urn 

verwaarloosbaar is niet meer. 

- Relatieve vochtigheld maximaal 80Z. Indien de relatieve vochtigheid 

groot is, dan is de kans groot dat er waterdamp op een deeltje gecon-

denseerd is. Als het deeltje de r2latief droge sheath-flow in de MAS 

(bovenaan in fig. 4.1) doorloopt zal dlt water zeer snel verdampen. 

De gemeten deeltjesgrootteverdeling wijkt dan dus af van de deeltjes-

groocteverdeling in de tank. 
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- Omdat juist met het verschil in activiteiten wordt gerekend, wordt 

aan de activiteit in de top de voorwaarde gesteld dat deze minimaal 

100 counts bedraagt. 

- Alleen de experimenten waarbij rook als aerosol is gebruikt vorden 

meegenomen. 

- Bij deelt jesconcentraties groter dan 10** deeltjes per en3 is het 

uogelijk dat het deeltjesspectrum tijdens de meting sterk verandert. 

Als dit het geval was dan wordt de desbetreffende meting niet meege

nomen. 

- De condensatiekernenteller wordt alleen in de discrete mode gebruikt. 

Metingen waarbij de concentratie zo hoog was, dat de CCNC overscha-

kelde van diskrete mode naar continue mode zijn niet meegenomen. Dit 

is gedaan omdat de CCNC meestal niet geijkt was voor de continue 

mode. Dit vanwege de meestal lage deeltjesconcentratie en het rela-

tieve karakter van de meting. 

Wanneer op deze manier een bepaalde n gevonden is, wll dat dus zeggen 

dat de aangehechte activiteit van de deeltjes bepaald is als functie 

van de diameter. Is van een agrosol dan het deeltjesgrootte spectrum 

gerneten, dan kan door toepassing van deze n de AMAD berekend worden. 

Hiennee is dan de longbelasting, veroorzaakt door het aerosol, te bere-

kenen. Allereerst dient dus uit de deeltjesgrootte verdeling de AMAD te 

worden gevonden. Een afleiding hiervoor volgt in paragraaf 6.2.2. 

6.2.2 Afleidlng AMAD uit CMP en n 

Dikwljls kan de deeltjesgrootteverdeling van een aerosol worden 

beschreven door een lognormale verdeling. 

De lognormale verdeling is het model voor een kansvariabele, waarvan de 

logaritme een normale verdeling volgt met gemiddelde y en variantle 

o2. De kansdichtheidsfunctie ziet er dan als volgt uit: 

„ . , . 1 r 1 ltt X ' |l ;i 

f(l n x) - — ^ exp { . ( — — H ^ i 
o / 2* 2 C 

waarln u de gemiddelde waarde van In x e.i o de standaard deviatie van 

In x is. Voor een aerosol waarvoor de mediaan ui en de standaard devia

tie <j is geldt: p • la uj en a • In oj-
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We veronderstellen nu, zoals In het voorgaande is aangenomen, dat de 

aan een deeltje gehechte activiteit zlch gedraagt als een functle van 

de diameter x volgens: 

Activiteit ~ xn. 

Dan kan de activiteitsverdeling van het agrosol beschreven worden 

als: 

u/ \ x , 1 In x - In u. ,. 
h(x) - exp { - _ ( - tli.)2} 

_ *• In aj 
x Ln 0[ / 2w 

Door deze functie te normeren kan worden afgeleid [l8] dat geldt: 

Voor een lognormale deeltjesgrootteverdeling, waarvoor geldt dat de aan 

een deeltje gehechte activiteit evenredig is met diameter tot de macht 

n geldt dat de activiteitsverdeling weer een lognormale verdeling is 

met dezelfde sigma en een ånders mediaan. Deze mediaan wordt gegeven 

door 

AMAD * exp (In y1 + n In
2 o^) 
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6.2.3_Resultaten MAS metingen 

Na toepassing van de in paragraaf 6.2.1 beschreven selectiecriteria 

bleven er van de 32 metingen uiteindelijk 13 metingen voor verdere 

analyse over. De resultaten van dere i*? tingen staan in tabel 6.1 weer-

gegeven, waarbij tevens de omstandigheden in de tank gedurende de 

meting vermeld staan. De gevonden waarden voor n liggen tussen 1,1 an 

1,8 net een gemiddelde waarde voor n van 1,4+0,2. In figuur 6.3 zijn 

de berekende waarden voor n uitgezet als functie van de relatieve voch-

tigheid. Voor de metingen verricht bij een relatieve vochtigheid van 

402 wordt een gemiddelde waarde voor n van 1,5 +_0,2 gevonden, terwijl 

voor de metingen bij lagere vochtigheid een waarde van 1,2 +0,2 voor n 

wordt gevonden. Omdat deze waarden niet significant verschillen kunnen 

we alleen stellen dat er een zekere tendens waar te nemen is, dat voor 

lagere relatieve vochtigheid een kleinere waarde voor n gevonden 

wordt. 

Bij relatieve vochtigheden groter dan 40Z zijn ook enige metingen ver

richt. Achteraf bleek dat de vochtigheid bij deze metingen te hoog was 

geweest voor de gebruikte meetapparatuur. 

Ook is onderzocht of n correleert met de mediaan van het aerosol, de 

totale activiteit in het vat, de deeltjesconcentratie of de verhouding 

tussen de totale activiteit en de deeltjesconcentratie. Hiertussen 

bleek geen correlatie te bestaan. De conclusle van het verrichte onder-

zoek is dat het verband tussen de grootte van een deeltje en de aan een 

deeltje gebonden activiteit een functie is volgens r , waarbij r de 

diameter van het deeltje en n een constante is (figuur 6.1). Wel blijkt 

in sommige gevallen aan deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 um 

relatief meer activiteit gebonden te worden dan op grond van een uit 

interpolatie van de voor grotere deeltjes gevonden waarden berekende 

hoeveelheid (figuur 6.2). 

De gevonden waarden stemmen overeen met de theorie van onder andere 

Porstendttrfer [17], die aangeeft dat voor de diameter tussen 0,1 en 1 

um er een overgangsgebled is waarbij n tussen 1 en 2 ligt. De daar 

direct uit volgende afhankelijkheid tussen de mediaan en n wordt door 
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ons echter niet gevonden. Wel bestaat de indruk dat er een verband is 

tussen de waarde van n en de relatieve vochtigheid. 

Onze waarden stemmen niet overeen met de theorie van Kruger [lO], die 

voor het diametergebied waarin wij gerneten hebben een kwadratisch ver-

band vindt. 

Uit het gevonden verband tussen de deeltjesgrootteverdeling en de acti-

vlteitsverdeling van aan aerosolen gebonden radondochters is het moge-

lijk om de AMAD in woningen uit te rekenen indien de CMD groter is dan 

0,1 ym. In diverse woningen in Nederland is onderzoek verricht naar 

binnenshuis aanwezige deeltjesgrootteverdelingen (zie hoofdstuk 5). 

Alleen in het geval dat er in een woning gerookt wordt, blijkt de CMD 

van het aerosol groter te zijn dan 0,1 um. Gemiddeld heeft het sigaret-

tenrookae*rosol in woningen een mediaan van 0,12 um en een standaardde-

viatie van 1,9. 

Uitgaande van formule 18 volgt hieruit dat de AMAD van sigarettenrook 

in woningen 0,23 +0,02 um is. 

Tijdens het experiment met de Stdber-centrifuge (zie sectie 6.3) is de 

deeltjesgrootte verdeling in de tank gerneten met de MAS. Het aerosol in 

de tank had een lognormale deeltjesgrootte verdeling met een mediaan 

van 0,14 um en een sigma van 1,43. Dit ingevuld in formule van sectie 

6.2.2 levert dat de AMAD 0,17 um was. 

6.3. Stober-centrifuge 

Met de StQber-centrifuge is ter controle van de met de MAS verrichte 

experimenten een meting gedaan. In het reactlevat werd 1,5 yCl radon en 

een rookaerosol samengevoegd. 

Na drie uur wachten is met de MAS het deeltjesgrootte-spectrum van het 

mengsel gemeten. Vervolgens is met de centrifuge gedurende 40 minuten 

bemonsterd met een monsterdeblet van 15 liter/uur. 

Na 50 minuten wachten om al het Po-218 te laten vervallen werd de me

talen band op een rij kunststof folies gelegd. Deze folies kunnen door 

a-deeltjes beschadigd worden. Met een op het KVI te Groningen gebruikte 

etsmethode is het mogelijk om sporen van a deeltjes die de folies tref-

fen met een energie tussen 0,5 en 1,5 MeV zichtbaar te maken. 

De energie van de blj ons experiment vrijkomende a-deeltjes is 7,68 

MeV. 
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Door tussen de folies en de metalen band drle lagen aluminiumfolie met 

een dikte van 3,0 ng/cm2 per laag (» huishoudfolie) te leggen komt de 

energie van de a-dceltjes die loodrecht door het aluminiumfolie heen-

gaan in het voor detectie gevoelige gebled te liggen. 

De ronde folies hebben een gemiddelde diameter van 4,98 cm. Ze zijn 

tegen elkaar op een messing staaf geplakt en hierover zijn de drie 

lagen aluminiumfolie gespannen. 

De metalen band uit de centrifuge kan hier in één keer opgelegd vorden 

en alle folies worden gelijktijdig bestraald. Van de bestraalde folies 

werd het aantal sporen in een concentrisch gelegen cirkel met een dia

meter van 1,6 cm geteld. 

Uit het met de MAS gemeten deeltjesspectrum Is het aantal deeltjes te 

berekenen dat op een bepaalde plaats op de band moet zijn neergesla-

gen. 

Voor een bepaalde plaats op de band zijn dan bekend de activiteit die 

aan de deeltjes gehecht zlt, het aantal neergeslagen deeltjes en de 

diameter van de deeltjes. Hieruit moet dan veer hex verband tussen de 

activiteit en de diameter te bepalen zijn. 

De meetvaarden van het experiment met de StBber-centrifuge zijn gegeven 

in tabel 6.2. 

Het is opmerkelijk dat er op de folies no. 175 en 176 meer dan 65 spo

ren worden aangetroffen. Omdat hier geen deeltjes terecht kunnen komen, 

zou hier de blanco waarde van de folies gemeten moeten worden: onge-

veer 9 sporen per 2 cm2. De vrije hoge waarde van de achtergrond (65 of 

meer sporen per 2 cm2) kan verklaard vorden door de bijdrage van radon. 

In de St&ber-centrifuge wordt aan de binnenzijde van het kanaal de 

lucht waarin het agrosol zit lngelaten. 

Tussen deze laag en de metalen band wordt schone lucht binnen gelaten. 

Het aé*rosol moet eerst door deze schone lucht laag, de sheath flow, 

bewegen voordat het op de metalen band kan neerslaan. Ter voorkoming 

van drukverschillen tussen het systeem en het vat en omdat de tempera-

tuur voor de experlmenten aet de Sebber-centrifuge erg belangrljk is 

wordt deze schone lucht steeds rondgepompt. Eventueel in deze lucht 

aanwezige deeltjes vorden weggevangen met een absoluutfilter. Het radon 
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passeert deze absoluutfilters echter, en als het in de centrifuge ver-

valt zullen de radondochters op de dichtstbijzinde wand neerslaan. Dit 

mecbanisme zorgt voor een verhoging van de achtergrond die onafhanke-

lijk is van de plaats op de band. Een schatting voor deze achtergrond 

is 9C counts per folie. 

Uit de activlteitsverdeling op de band is het raogelijk on rechtstreeks 

een waarde te bepalen voor de AMAD van het agrosol gedurende deze me

ting. Uitgaande van een constante bijdrage van de achtergrond per folie 

wordt voor de AMAD een waarde van 0,16 um gevonden. Dit stemt goed 

overeen met de AMAD berekend uit de gelijktljdig met de MAS bepaalde 

deeltjesgrootteverdeling (0,17 um). 
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7 CONCLUSIE 

De resultaten van de metingen, beschreven in de voorgaande hoofdstuk-

ken, geven een indruk van de grootte van het radonprobleem. 

De combinatie van de PAEC (hoofdstuk 3), de deeltjesgrootteverdeling 

(hoofdstuk 5) en de aanhechtingsfunctie (hoofdstuk 6) levert enkele van 

de meest relevante invoergegevens voor dosisberekeningen. Er blijkt nog 

wel onzekerheid over de fractie niet aan aerosolen gebonden radondoch-

ters. Deze parameter wordt door sommigen van groot belang geacht. De 

invloed hiervan op de uiteindelijke strålingsdosis is echter sterk 

afhankelijk van het gebruikte model. Voor een meer definitieve uit-

spraak zouden er zowel betrouwbare metingen moeten worden verricht als 

een reallstisch longmodel moeten worden toegepast. 

Dosimetrisch het meest relevant lijkt in eerste instantie de potentiéle 

a-energieconcentratie, PAEC, van zowel radon als thoron. In woonhuizen 

blijken deze waarden relatlef laag te liggen, zeker ten opzlchte van in 

het bultenland gerneten waarden. Wel blijkt dat er steeds een thoron-

PAEC in woonhuizen heerst van dezelfde grootte als die van radon* Naar 

deze thoronbijdrage is nog geen systematise« onderzoek verricht. 

De vraag is in hoeverre de in Nederland en Duitsland gebruikte radon-

diffusiebekers reageren op thoron. Om deze vraag te beantwoorden zijn 

bij ECN enkele aanvullende metingen verricht. Hierbij zijn de a-tellin-

gen in twee sperlaagdetectoren vergeleken: één open in een thoron-

atmosfeer en één in een diffusiebeker in dezelfde atmosfeer. Het laat-

ste aantal bleek ongeveer een factor 10 lager te liggen dan het eer3te. 

Meruit kan worden afgeleid dat de thoronconcentratie voor 10% meedoet 

bij de radonbepalingen. Als de resultaten van de metingen met bekers 

als zuiver radon worden gelnterpreteerd, vindt een klelne overschatting 

plaats. Deze wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd doordat er in 

werkelljkheid wel thoron aanwezlg is in woonhuizen. 

De deeltjesgrootteverdeling van binnenhuisaerosolen gecombineerd met de 

aanhechtingsfunctie levert tenslotte de activiteits-mediane agrodyna-
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mlsche diameter (AMAD). Zoals uit de metlngen van hoofdstuk 6 blijkt, 

kan het verband tussen de activiteit A en de deeltjesgrootte R beschre-
1 4 

ven worden Is A - R ' voor 0,1 <R<1 um. Voor kleinere deeltjes komt de 
2 

literatuurwaarde A ~ R het meest in aanmerking. Zodoende berekenen we 

AMAD = 0,23 ym voor rookaerosolen en AMAD = 0,15 um voor normaal huis-

stof. 

Dosisberekenlngen vallen bulten het kader van het door ons verrichte 

onderzoek. Een voorlopige schatting, gebaseerd op een PAEC van 40 nJ/m3 

voor zowel Rn als In leidt tezamen met bovenstaande AMAD's tot een 

effectief jaardosisequivalent van 500 - 700 uSv, volgens het zeer ver-

eenvoudige model dat beschreven staat in hoofdstuk 1. Zoals uit hoofd

stuk 3 blijkt, is de PAEC in de door ons gemeten woonhuizen meestal 

lager dan de 40 nJ/m3, velke hierboven is toegepast. 

Als conclusie kan opgemerkt worden dat de radon/thoron-belasting een 

aanzienlijk deel ultmaakt van de natuurlijke achtergrondstraling, maar 

dat deze bijdrage in Nederland aan de lage kant ligt. Vragen betreffen

de de thoronbijdrage en het aandeel ongebonden deeltjes blijven echter 

nog grotendeels open. 
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Tabel 1.1: Potentléle a-energie van radon- en thorondochters 

radon dochter 

Po (RaA) 

214Po (RaB) 

214B1 (RaC) 
214 

Po (RaC ) 
216 

Po (ThA) 
212 

Pb (ThB) 
212 

Bi (ThC) 
212 t 

Po (ThC ) 

atoaen 

per Bq 

264 

2308 

1703 

-4 
3x10 

0,23 

55000 

5238 

4xl0"7 

Potentiale a-energie 

per atooa 
(MeV) 

13,7 

7,69 

7,69 

7,69 

14,6 

7,80 

7,80 

8,78 

per Bq 
(MeV) (J) 

-10 
3620 5,8 x 10 

17800 28,6 x 10~10 

-10 
13100 21,0 x 10 

2xl0"3 3xl0"16 

3,32 5,32xl0"13 

431000 6,91x10"8 

40900 6,56x10"9 

4x1O"6 6xl0"19 
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Tabel 2.1: Performance Index PI voor verschillende vangstaaterlalen 

fabrlkaat 

Schleicher & Schull 

Whatman 

Mlllipore 

Sartorlus 

type 

glasvezel nr. 9 

glasvezel GF/A 

WH 41 

WH 42 

membraanfilter 

HAWP 0,45 p 

membra« nf111er 

SM 11304; 0,8 y 

SM 11304; 0,01 p 

SM 11304; 0,2 y 

PI : 1000 

28, 33 

45, 42, 38, 

22 

24 

51 

43 

82 

62 

39 

Tabel 2.2: Mlnlmaal te detecteren radon- en thoronconcentratles met de 

RATHODO-ilieetopstelling in Bq/m3. 

30 minuten monster 

C : 0,56 
Radon 

c™. : 7»8 
Thoron 

60 olnuten monster 

C- . : 0,31 Radon 

C 
Thoron : 3,7 
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Tabel 2.3: Vergelijking van de KCtresultaten van de meting van radon, 

thoron en dochterprodukten In een ongeventlleerde kelder bij 

het Laboratorium voor Kernfysica te Gent, uitgevoerd aet 

twee verschlllende opstellingen 

Concentratle: 

radon (Rn-222) (Bq/m3) 

RaA (Po-218) (Bq/m3) 

RaB (Pb-214) (Bq/m3) 

RaC (BI-214) (Bq/m3) 

thoron (Rn-222) (Bq/m3) 

ThB (Pb-212) (Bq/m3) 

ThC (Bi-212) (Bq/m3) 

PAEC (radon) (nJ/m3) 

EEC <. radon) (Bq/m3) 

F (radon) (Bq/m3.) 

PEAC (thoron) (nJ/m3) 

EEC (thoron) (Bq/m ) 

P (thoron) (Bq/m3) 

Opst. H. Vanmarcke 

30 * 3 

18,7 ± 0,9 

10,4 ± 0,4 

8,7 ± 0,5 

0,12 

0,08 

59 

10,7 ± 0,2 

0,36 

9 

0,11 

RATHODO-opst. 

23 i 3 

17,8 ± 2,9 

8,5 t 0,4 

5,8 ± 0,4 

3,8 ± 1,3 

0,12 t 0,005 

0,056 ± 0,17 

48 i 2 

. 8,5 ± 0,4 

0,37 

9,1 t 1,2 

0,12 t 0,02 

0,032 



Cabal 3.1: Serie dagelijkse aet Ingen van radon (Rn-222), thoron (Rn-220) en hun dochterpcoJukten In een nlet geventileerde kelderruiate, geaecen aet de AATHODO opiCetllng. 

Heting 

Coucentratle: 

Badon (Rn-222) (Bq/a 3 ) 

RaA (Po-218) (Bq/a 3 ) 

RaB ( P b - 2 U ) (Bq/a 3 ) 

BaC (Bl -214) (Bq/a 3 ) 

Thoron (Rn-220)(Bq/a3) 

ThB (Pb-212) (Bq/a 3 ) 

ThC (Bl-212) (Bq/a 3 ) 

PAEC (radon) ( n J / a 3 ) 

EEC (radon) (Bq/a 3 ) 

P (radon) (Bq/a 3 ) 

PAEC (thoron) (nJ /a 3 ) 

EEC (thoron) (Bq/a 3 ) 

P ( thoron) (Bq/a 3 ) 

Kl 

11.8 

15.2 

12. 3 

10,0 

12.1 

0.97 

0,65 

66 

11.8 

0,99 

73 

0 ,96 

0,079 

K2 

l l . O 

16.6 

8 .8 

7,3 

12.8 

0,87 

0.36 

St 

9,1 

0.82 

64 

0 ,8* 

0,065 

K3 

15.2 

12 ,* 

10 .3 

8 . 0 

10,8 

0 ,90 

0,50 

55 

9.7 

0,6* 

66 

0,88 

0.081 

K* 

15.9 

10.0 

8.7 

7 .2 

18.7 

0.81 

0,67 

47 

8 .3 

0.52 

61 

0.81 

0,0*3 

K5 

17 .3 

9 .8 

12 .5 

9 .8 

16,3 

1.0 

1.1 

63 

11.2 

0,65 

78 

1.0 

0 .063 

K6 

17.8 

21,0 

U . 6 

9 ,0 

15.8 

i . o 
0,18 

65 

11,6 

0,65 

72 

0,95 

0,060 

K7 

15.1 

16.9 

8,9 

7.0 

18.7 

0.77 

0.36 

51 

».1 
0,60 

57 

0,75 

0.0*0 

K8 

14.9 

13.9 

» .* 
7.2 

16.4 

0,87 

0,66 

51 

9 .0 

0.60 

65 

0,87 

0,053 

K9 

13.1 

10.3 

6 ,6 

24.2 

0,65 

0.3B 

36 

6.4 
0,48 

48 

0.64 

0,026 

K10 

15,9 

15,7 

9 ,8 

7.3 

20,9 

0 .89 

n.30 

5* 

9.S 
0.59 

65 

0 .86 

0,041 

KU 

19,7 

21,5 

U .O 

8 .6 

13.7 

0 ,99 

0,49 

63 

11.2 

0.57 

73 

0.97 

0,071 

X12 

18,2 

20,8 

12,3 

10,2 

19,3 

l . l 
0.66 

70 

12,4 

0,68 

7.9 

1.0 

0,034 

Kl 3 

16,1 

12.5 

12,8 

10.2 

22.5 

».I 
0.41 

67 

11.8 
0.73 

78 

1.0 

0,045 

Kl* 

15. * 

17 .3 

10,7 

7.7 

25 .6 

0 ,93 

0 ,5* 

K15 

»8.1 

18.6 

10,8 

«.o 

18.8 

0 ,98 

1.0 

58 62 

10.3 10.9 

0,66 0 ,60 

69 

0.92 

0,036 

76 

1.0 

0,053 

K16 

16,3 

17.9 

»0.7 

8 , * 

2 1 . * 

0,96 

0 .5* 

61 

10,7 

0,66 

71 

0 ,9* 

0,0** 

K17 

17,1 

22,5 

13 ,* 

20,1 

» . » 
0,23 

71 

U . O 

0,76 

80 

1.1 
0,032 

KIS 

17,2 

13.3 

*.s 

18,6 

0 ,88 

0,60 

52 

» .1 
0 ,5* 

66 

0 ,88 

0,047 

K19 

l i . « 

1*.8 

» ,* 

7.« 

1 6 . ' 
0 ,88 

1.1 

52 

0,58 

69 

0,91 

0,054 



Tabel 3.2: Hetlng, van radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) en hun dochterprodukten in de uoonkaaera van enkele hulteu, gvaeten aet dc RAT HO DO opatelllng. 

M e e t l o k a t l e 

K e c l n g 

C o n c e n t r a c l e : 

Radon ( R n - 2 2 2 ) ( B q / a 3 ) 

RaA ( P o - 2 1 8 ) ( B q / a 3 ) 

RaB ( P b - 2 1 4 ) ( B q / a 3 ) 

(UC ( B l - 2 1 4 ) ( B q / a 3 ) 

Tho ion ( R n - 2 2 0 ) ( B q / a 3 ) 

ThB ( P b - 2 1 2 ) ( B q / a 3 ) 

ThC ( B l - 2 1 2 ) ( B q / a 3 ) 

PAEC ( r a d o n ) ( n J / a 3 ) 

EEC ( r a d o n ) ( B q / a 3 ) 

F ( r a d o n ) ( B q / a 3 ) 

PAEC ( t h e r o n ) ( n J / a 3 ) 

EEC ( t h o r o n ) ( B q / a 3 ) 

F ( t h o r o n ) ( B q / a 3 ) 

E x p o s l t e a p o ( u R / h ) * 

C 

1 

6 . 9 

4 . 3 

3 . 1 

2 . 3 

1 1 . 9 

0 , 2 9 

0 . 1 7 

16 

2 . 9 

0 . 4 2 

22 

0 . 2 9 

0 , 0 2 * 

C 

2 

8 . * 

6 . 3 

6 . 4 

3 . 6 

» . 6 

0 , 3 1 

0 . 0 7 9 

30 

5 . 3 

0 . 6 3 

23 

0 , 3 0 

0 , 0 3 1 

C 

3 

5 . 6 

1 . 1 

4 . 7 

3 . 8 

1 1 . « 

0 . 3 2 

0 . 3 1 

2 3 

*.o 
0 , 7 2 

25 

0 , 3 3 

0 , 0 2 a 

G 

« 

e.v 
1 1 . 8 

7 , i 

4 , 4 

9 . 7 

0 , 4 5 

< 0 . 2 1 

37 

6 . 6 

0 , 8 1 

29 

0 , 3 9 

0 , 0 4 0 

S 

S 

3 . 3 

2 . 3 

0 , 6 0 

0 . 3 2 

< 2 . 4 

0 , 0 6 4 

0 . 2 2 

3 . 8 

0 . 6 7 

0 , 2 0 

6 . 0 

0 , 0 7 9 

< 0 , 0 0 4 

S 

6 

1 . 9 

< 1 . 3 

2 . 3 

1 . 8 

< 2 , 8 

0 , 2 2 

0 . 2 6 

9 , 0 

1 . 6 

0 , 8 3 

17 

0 , 2 3 

< 0 , 0 0 l 

S 

7 

3 . 1 

4 . 1 

5 . 0 

4 . 0 

0 , 4 5 

0 . 1 3 

26 

4 . 5 

32 

0 , 4 3 

S 

a 

4 . 7 

3 . 5 

2 . 3 

2 . 0 

< 2 , 5 

0 . 1 2 

0 , 0 3 8 

13 

2 . 3 

0 , 4 8 

8 . 9 

0 , 1 2 

< 0 , 0 8 

S 

9 

2 . 2 

1 . 8 

1 . 1 

0 , 8 9 

< 2 . 5 

0 , 0 7 

0 , 0 0 2 

6 . 2 

1 .1 

0 , 5 0 

4 , 0 

0 , 0 5 3 

< 0 . 0 0 2 

S 

10 

3 . 4 

4 . 0 

0 . 7 8 

0 , 4 7 

0-.13 

0 . 1 3 

5 . 6 

1 . 0 

0 , 2 9 

10 

0 , 1 4 

0 

11 

4 . 7 

5 . 3 

3 . 6 

2 . 7 

4 . 8 

0 , 2 8 

0 , 1 2 

19 

3 . 5 

0 , 7 3 

21 

0 , 2 7 

0 , 0 5 7 

SP 

12 

8 . 1 

7 . 8 

5 . 0 

3 . 1 

2 . 1 

0 , 4 8 

< 0 . 1 

26 

4 . 6 

0 . 5 6 

33 

0 , 4 3 

0 . 2 1 

1 0 , 1 

T/SM 

13 

6 . 5 

1 0 , 8 

6 . 4 

* . 2 

20 

0 , 6 1 

< 0 . 1 

34 

6 , 0 

0 , 9 2 

42 

0 , 5 6 

0 , 0 2 8 

6 . 9 

HA 

1 4 

3 . 4 

3 . 1 

1 . 6 

l . l 

16 

0 . 3 1 

0 , 3 0 

8 . 7 

1 .5 

0 , 4 5 

24 

0 , 3 2 

0 , 0 2 0 

6 . 6 

LA 

15 

3 . 9 

5 . 3 

1 .4 

0 . 7 3 

8 . 3 

0 , 1 ? 

0 , 1 2 

88 

1 . 6 

0 , 4 0 

13 

0 , 1 7 

0 , 0 2 0 

1 0 , 0 

TR 

16 

1 1 , 2 

8 , 1 

9 . 5 

7 . 4 

1 0 , 6 

0 , 6 6 

0 , 7 1 

48 

8 . 6 

0 , 7 6 

51 

0 , 6 8 

0 , 0 6 4 

9 . 4 

W/SH 

17 

3 , 8 

3 . « 

1 . 9 

1 .4 

9 . 0 

0 , 2 6 

0 , 2 5 

a 
1,» 

0 , 5 0 

20 

0 , 2 6 

0 , 0 2 9 

6 . 6 

* 1 uR/h - 7.17.10 C/kg.a 

- atorlng In telapparatuur 
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Tabel 3.3: Meting van radon en dochterprodukten in buitenlucht, gemeten met 

de RATH0D0 opstelling 

Meting 

Concentratie: 

Radon (Rn-222) (Bq/m3) 

RaA (Po-218) (Bq/m3) 

RaB (Pb-214) (Bq/m3) 

RaC (Bi-214) (Bq/m3) 

Thoron (Rn-220)(Bq/m3) 

ThB (Pb-212) (Bq/m3) 

ThC (Bi-212) (3q/m3) 

PAEC (radon) (nJ/m3) 

EEC (radon) (Bq/m3) 

F (radon) (Bq/m3) 

PAEC (thoron) (nJ/m3) 

EEC "boron) (Bq/m3) 

F (thoron) (Bq/m3) 

Windsterkte 

Windrichting 

Bl 

0,82 

0,83 

0,88 

0,80 

1,84 

0,008 

<0,06 

4,7 

0,84 

1,02 

<0,4 

<0,01 

<0,03 

ma tig 

W 

B2 

2,, 

<1,4 

2,2 

2,2 

4,0 

0,03 

<0,09 

11,0 

2,0 

0,81 

3,2 

0,04 

0,011 

ma tig 

ZZW 

B3 

0,93 

<1 

1,1 

1,0 

<1,3 

0,01 

<0,07 

5,3 

0,95 

1,02 

0,7 

<0,09 

<0,06 

krachtig 

WZW 

B4 

1,3 

2,4 

1,3 

0,80 

<1,2 

0,03 

<0,08 

6,9 

1,22 

0,93 

1,7 

<0,02 

<0,06 

krachtig 

0 

B5 

2,8 

4,7 

3,1 

3,0 

3,3 

0,07 

0,10 

18,2 

3.2 

1,16 

5,5 

0,07 

0,022 

zvalc 

ZZW 

B6 

0,18 

<0,6 

0,35 

0,40 

2,1 

0,009 

0,05 

1,4 

0,25 

1,4 

0,94 

0,01 

0,006 

ma tig 

W 
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Tabel 5.1 Deeltjesgrootteverdeling en deeltjesconcentratle van 

sigarettenrook in een 1 m3 vat bij een toenemend aantal 

trekken (generatle m.b.v. rookmachine). 

Aantal trekken 

1 

2 

3 

4 

5 

C 
n 

(cm-3) 

2.0.10* 

s.s.io1* 

4,8.10w 

6,0.101* 

e.s.io4* 

CMD 

(lim) 

0,43 

0,40 

0,45 

0,44 

0,44 

°g 

1,6 

1.6 

1,6 

1,6 

1,6 

Tabel 5.2 Deeltjesgrootteverdeling en deeltjesconcentratle van 

sigarettenrook in een 1 m3 vat, op verschillende wijze 

gegenereerd. 

Type rook 

Tiprook 

Door persoon geSxha-

leerde rook 

Direct door vat aange-

zogen (hoofdstrootnrook) 

C 
n 

(cm"3) 

1.3.105 

S^.IO1* 

1,2.105 

CMD 

(wm) 

0,11 

0,28 

0,27 

og 

1,6 

1,5 

1,6 
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Tabel 5.3 Verandering van de déeltjesgrootteverdeling van tiprook in 

een 1 m3 vat als functle van de tijd. 

Tijdstlp na lnjektie 

9 min 

47 min 

75 min 

3 uur 

5 uur 

22 uur 

7 dagen 

C 
n 

/ - 3> (cm ) 

1.3.105 

s.o.io4* 

s.i.io1* 

S^-IO1* 

ẑ .io1* 

8.5.103 

4,0.102 

CMD 

(um) 

0,11 

0,14 

0,15 

0,17 

0,19 

0,25 

0,31 

og 

1,6 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,3 
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Tabel 5.4 Samenvatting van gemeten deeltjesgrootteverdelingen in 

diverse leefruimtes onder verschillende omstandigheden. 

Situatie 

Ruimte tenminste 

enkele uren in 

rust (achter-

grondspectruo) 

Door enkele per

sonen slgaret 

gerookt (combi-

natie van tip-

rook en geBxha-

leerde rook) 

Lopen in woon-

kamer 

Stofzuigen in 

woonkamer 

Koken in aan-

grenzende keuken 

Deur kamer/keu

ken open 

Lokatie 

Kantoorruimce (100 m ) 

Kantoorruimte ( 45 o3) 

Woonkamer woning 1 

Woonkamer woning 2 

Woonkamer woaing 3 

Kantoorruimte (100 m3) 

Kantoorruimte ( 45 m3) 

Woonkamer woning 1 

Woonkamer woning 2 

Woonkamer woning 3 

Woonkamer woning 1 

Woonkamer woning 2 

Woonkamer woning 3 

Woonkamer woning 1 

Woonkamer woning 1 

C 
n 

(cm~3) 

1,9.10** 

7,0.103 

4.7.103 

8.0.103 

2.7.103 

5.2.101* 

1,2.105 

3,1.10s 

4.2.101* 

s.s.io1* 

7.1.101* 

7.6.1011 

4.2.101* 

1,7.105 

1.2.105 

CMD 

(um) 

0,094 

0,068 

0,11 

0,08 

0,10 

0,11 

0,14 

0,13 

0,12 

0,10 

0,05 

0,04 

0,06 

0,03 

3,07 

og 

2,4 

2,0 

2,1 

«• ? 

» 
*,9 

2,0 

1,9 

1,7 

1,9 

1,9 

2,2 

2,4 

2,0 

2,1 

1,9 



Tabel 5.5 Gemiddelde CMD en ag van voorkomende binnenruimte-agrosolec• 

Situatie 

Vertrek meerdere 

uren In rust 

Lopen, stofzuigen, 

koken e.d. 

Roken door één of 

meer personen 

Gemiddelde CMD 

(lim) 

0,09 

0,05 

0,12 

°g 

2,1 

2,1 

1,9 
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SAMENVATTING 

Dit rapport beschrijft een serie fysische metingen, die betrekking hebbcn 

op de strålingsbelasting van de bevolking ten gevolge van inhalatie van 

radon- en thorondochters. Doel van deze metingen is het bepalen van para

meters, die van belang zijn bij de berekening van de longdosis volgens 

een daartoe geschikt model. In dit rapport is een versimpeld model toegepast 

dat gebaseerd is op ICRP-gegevens betreffende depositie in de longen. 

De metingen vallen onder te verdelen in drie groepen: 

l)Bepaling van de concentraties van radon, thoron en hun dochterproducten 

in de oragevingslucht, zowel binnenshuis als buitenshuis. De resultaten 

uitgedrukt in de dosimetrisch relevante grootheid potentiele alfa-energie 

concentratie (PAEC) zijn in het kort: 
3 

PAEC,Rn,hinnenhuis 4-88 nJ/m 
3 

PAEC,Tn,binnenhuis 4-51 nJ/m . 

De zogenaamde ongebonden fractie is ook van belang. Deze is echter niet 

gemeten in dit project. 

2)Karakterisering van binnenhuia-aerosolen. 

Om tot een gefundeerde waarde van de depositie te kernen, zijn eigenschappen 

van aerosolen in woon- em werkruimtes bepaald onder uiteenlopende omstandig-

heden.Deze metingen leveren typische waarden voor de aanta11en-mediane 

diameter van 0,05 yra voor gewoon huisstof en 0,12 ym voor sigarettenrook. 

Het natuurlijk voorkotnen van aangehechte radon/thorondochteractiviteit 

is echter te laag voor een directs meting van de activiteits-raediant. 

diameter. Om dit te kunnen bereken zijn de metingen verricht, zoals. deze 

in de oorspronkelijke onderzoeksopdracht zijn aangegeven. 

3jAanhechting van dochteractiviteit aan aerosolen. 

In een reactietank zijn radon- cq. thorondochters in een zodanige concentratie 

bijeengebracht met rookaerosolen, dat de activiteitsverdeling als functie van 

de deeltjesgrootteverdeling meetbaar is. Zodoende kon worden vastgesteld dat 
] 4 

de relatie tussen activiteit A en diameter d is A(:)d ' voor 0,l<d<l ym. 

De gegevens verkregen uit de onder 2) en 3) genoemde meetseries leiden tot 

typische waarden van de activiteifis-mediane aérodynamische diameter (AMAD) 

van 0,J5 ym voor huisstof en 0,23 yin voor sigarettenrook. 

Hieruit kan een orde van groote schatting worden afgeleid van 500 ySv/jaar 

effectief dosisequivalent voor de bevolking. Betrouwbaarder dosiswaarden 

kunnen worden verkregen met een meer gedetailleerd longmodel. 
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Hoewel niet expliciet vermeld in de oorspronkelijke SAWORA-werkopdracht 

zijn de aanvullende metingen onder 1) en 2) een vaardevolle bijdrage tot 

de beschrijving van de blootstelling aan radon- en thorondoch fe-o in 

de woonomgeving. Vermeldenswaard is de vaak relatief grote thorondochter-

concentratie. De groote en de invloed van de ongebonden fractie blijft 

in dit stadium nog een open vraag. 

RADON 

RADONDOCHTERS 

THORON 

THORONDOCHTERS 

AEROSOLEN 

BINNENHUISKLIMAAT 

NATUURLIJKE STRÅLING 
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SUMMARY 

This report describes a series of measurements related to the indoor 

exposure to daughters of radon and thoron. Important parameters are the 

Potential Alpha Energy Concentration (PAEC) and the Activity Median 

Aerodynamic Diameter (AMAD). 

The results for indoor atmosphere are: 

PAEC, RN 4-83 nJ/m3 

PAEC, Th 4-51 nJ/m3 

AMAD, dust 0,15 ym 

AMAD, smoke 0,23 urn 

These results lead to an order of magnitude estimate of the effective 

dose-equivalent rate of 500 uSv/y. The thoron daughter concentrations 

are relatively high with Respect to those of radon daughters. 

RADON 

RADON DAUGHTERS 

THORON 

THORON DAUGTHERS 

AEROSOLS 

INDOOR EXPOSURE 

NATURAL RADIATION 

AMAD 
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