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Straiingsbeiasting uit natuurlijke bron in Nederland; een parameterstudie 

Samenvatting 

Voor de berekening van de individuele straJingsbelasting uit natuurlijke radio-

activiteit in en rond de woning wordt in dit rapport een rekenmodel beschreven 

en uitgewerkt. Het model bevat een woningmodel bestaande uit drie ruimten die 

onderling door luchtstromen gekoppeld zijn. De afmetingen van de kamers, de 

materialen voor muren en vloeren, de ventilatie en de verblijftijden van 

bewoners in de kamers kunnen binnen zekere grenzen gekozen worden. Ook het 

gammastralingsniveau buiten en de activiteitsconcentraties in de buitenlucht, 

evenals condities als beschutting, wind en temperatuur kunnen onafhankelijk 

ingevoerd wordcrv 

De rekenresultaten omvatten naar herkomst gedifferentieerde stralingsdoses en 

grootheden als stralingsintensiteit en radon- en thorondochterconcentraties in 

lucht binnen elke kamer, inclusief de aan aerosolen gebonden fracties daarvan. 

Voor een model van een woning met kruipruimte wordt het rekenmodel toegepast 

en de invloed van verscheidene parameters bestudeerd. De resultaten daarvan 

worden in dit rapport gegeven en besproken. 

Het blijkt dat de berekende straJingsbelasting van een volwassen bewoner van dit 

type woning onder gemiddelde omstandigheden ongeveer 1,7 mSv/j bedraagt 

waarvan (afgerond) 15v<> uit kosmische stråling, 35°o uit radioactiviteit van de 

aardbodem, 20% uit eigen lichaamsactiviteit en 30'o uit de natuurlijke activiteit 

van bouwinaterialen. 

Het model toont, onder meer, aan dat de radonconcentratie in lucht binnen een 

kamer die voornamelijk geventileerd wordt met lucht van een andere kamer 

aanzienlijk (factor 2 of meei) hoger kan zijn dan de radonconcentratie in die 

andere karner. 

Het valt tevens op dat binding aan aerosolen en plate-out van vervalproducten 

een relatief groie invloed heeft op de hoogte van de strålingsbelasting. 



A model for the calculation of the radiation dose from natural radionuclides 

Abstract 

A model has been developed to calculate the radiation dose incurred from 

natural radioactivity indoors and outdoors. The model is based on a three rooms 

dwelling characterized by interconnecting airflows. As inputs for the calculations 

serve the dimensions of the rooms, material parameters for walls, floors and 

ceilings, as wel as ventilationrates and resident times for individuals in the 

rooms. 

Radiation conditions outdoors as well as conditions like wind speed and outdoor 

temperature are also variable input parameters. 

For various sources the model calculates their contributions to radiation dose 

rates, gamma ray intensities, radon-, thoron- and their decay products-

concentrations in the room air as well as the corresponding attached fractions. 

Applied to a model for a dwelling with crawlspace the resulting dose rates are 

given together with the relative influence of the most important parameters. 

The calculated effective dose equivalent for an adult in the dwelling was 

calculated to be about 1.7 mSv/year, composed of 15% from cosmic radiation, 

35% from terrestrial radioactivity 20% from radioactivity in the body and 30% 

from natural radionuclides in building materials. 

The calculations show an enhancement of about a factor of two in radon-

concentration in air in a room which is ventilated by air from an adjacent room. 

It is also shown that the attachment rate of radon products to aerosols and the 

plate-out effect are relatively important parameters influencing the magnitude 

of the dose rate. 
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1. Inleiding 

Onder "stralingsbelasting uit natuurlijke bron" wordt verstaan het effectief 

dosisequivalent (ref. 1) dat een individu ontvangt vanwege door de natuur 

verdeelde radioactieve bronnen in de leefomgeving. Het betreft dan ook 

stralingsbelasting van kosmische oorsprong, van in de aardbodem aanwezige 

radionuclides van in het eigen lichaam - via de voeding - verzamelde 

radioactiviteit en van de natuurlijke radioactiviteit van bouwmateriaal in zijn 

directe omgeving. 

Veranderingen in de stralingsbelasting door menselijk handelen worden eveneens 

tot het onderwerp gerekend indien er gevolgen zijn voor de grootte van de 

bovengenoemde bronnen of de invloed daarvan. Voorbeelden van dit menselijk 

handelen zijn kunstmesttoepassingen, veranderingen in bouwwijze van wonmgen, 

beinvloeding van de luchtventilatie in woningen, toe passen van reststof fen van 

natuurlijke oorspong in bouwmaterialer en zo meer. Het toepassen van 

radioactief materiaal of van stralingsbronnen in toestellen, zoals televisie, 

rookmelders, sierstenen, beta-lights en dergelijke zullen hier niet toe worden 

gerekend. 

De studie be vat net opstellen en toepassen van een fysisch mode! voor de 

stralingsbelasting, waarin de onderscheiden parameters gevarieerd kunnen wor

den, zodat de relatieve invloed daarvan kan worden bestudeerd. 

De "normale" waarden van de parameters worden betrokken uit literatuur-

bestudering of uit meetgegevens, met een voorkeur voor die verkregen uit het 

nationaal onderzoekprogramma SAVVORA. 

Het model wordt in hoofdstuk 2 gedetailleerd in onderdelen beschreven. Deze 

beschrijving betreft, naast de fysische aspecten van de parameters, ook de keuze 

van de numerieke grootte daarvan. 

In hoofdstuk 3 wordt het rekenmodel toegepast op een type woning met 

kruipruimte waarbij de invloed van verscheidene parameters wordt nagegaan. 

Ook wordt de invloed van het gebrutken /an bouwmateriaal waarin industnele 

reststoffen zijn verwerkt berekend. 

Conclusies betreffende de huidige stralingsbelasting uit natuurlijke bron in 

Nederland worden in hoofdstuk k gegeven. Hierin worden ook enkele uitkomsten 

van het model getoetst aan de resultaten van het SAWORA onderzoek. 
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1.1 Begrenzingen 

Voor de parameterstudie, beschreven in dit rapport, werd als eerste doel gesteld 

het ter beschikking krijgen van een flexibel model voor de berekening van de 

individuele stralingsbelasting uit natuurlijke bron en wel zodanig bewerkt dat de 

invioed van de beschrijvende parameters bestudeerd kan worden. Het hier 

beschreven model voldoet daaraan en is in een rekenmachineprogramma vertaald. 

Veeleer ter demonstrate van de mogelijkheden van het model zijn in hoofdstuk 

3 diverse rekenresultaten gegeven. De uitkomsten geven inzicht in de invioed van 

de modelbepalende grootheden, doch enige voorzichtigheid is geboden voor het 

hanteren van de absolute waarden van de uitkomsten, omdat deze gebonden zijn 

aan het gekozen woningmodel. Weliswaar is dat woningmodel representatief te 

achten voor een groot deel van de Nederlandse woonomstandigheden, doch het 

kan slechts gezien te worden als een redelijke benadering van het gemiddelde. 

Een voorgenomen vervolgstudie zal enige verfijning van het model betreffen en 

ook de variatie van woonomstandigheden in Nederland in de beschouwing 

betrekken. 
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2. Het tnodel 

Het model is een fysisch rekenmodeJ dat gericht is op het berekenen van de 

individuele stralingsbelasting uit natuurlijke bron en uitgedrukt in effectief 

dosisequivalent per jaar. Het rekenmodel is zo opgezet dat meetbare grootheden, 

zoals radonconcentraties en gammastralingsniveaus, bestudeerd kunnen worden, 

evenals seizoensinvloeden en dag- en nachteffecten. 

Er is een grote variatie van woningtypen in Nederland. Terwille van een 

praktische beperking worden de berekeningen gedaan aan de hand van een 

vereenvoudigd model, bestaande uit drie aan elkaar liggende blokvormige ruimten 

welke door afmetingen en koppeling zowel de analyse van een bungalow als van 

een laagbouw of hoogbouw rnogelijk maakt. 

Er is gekozen voor een meer-kamer model omdat het luchttransport tussen de 

kamers een aanzienlijke invloed kan hebben op de radonconcentraties i? de lucht 

van verschillende kamers. 

Het woningmodel, zoals figuur 1 laat zien, bestaat uit drie blokvormige ruimten 

met volume Vj m^ bepaald door de afmetingen in meters: iengt (1), breedte (b) 

en hoogte Ih), welke onderling onafhankelijk ingevoerd en gevarieerd kunnen 

worden. 

De koppeling tussen de kamers wordt alleen door de onderlinge luchtuitwisseling 

bepaald. Er zijn in het model per woning drie, ten opzichte van de luchtstromen, 

verschiliende kamers: 

kamer 1: krijgt lucht ingevoerd van buiten (vj) en van een andere kamer (w^[) 

en vært lucht af naar buiten (uj) en naar een andere kainer (w^)« 

kamer 2: Krijgt alleen lucht van andere kamers (w32» w ^ ) en vært af naar 

buiten (u2>. 

kamer 3: krijgt alleen lucht van buiten (V3) en voert lucht af naar buiten (U3) 

en naar andere kamers (W31, W32). 

De luchtstromen (m^.h"l) v j , V3, wj2» W31, W32 worden in het model positief 

gekozen, waarna de waarden u j , U2 en U3 uit berekening bepaald worden. 
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Figuur 1 Het woningmodel 

De numrnering van de wanden en de richtingen van i, b en h zijn ook in figuur 

1 aangegeven. Elk van de 18 wanden kan van eén soort bouwmateriaal worden 

voorzien, waarbij ramen en deuren worden ingevoerd door het percentage van de 

oppervJakte welke bezet is met bouwmateriaal kleiner dan 100% te kiezen. 

Bij het invoeren van het bouwmateriaal voor een wand wordt de muurdikte (ni), 

de dichtheid (p kg.rrr3), de activiteitsconcentraties (CRa, C-rn, C|< Bq.kg-1) het 

percentage bezet oppervlak en de radon emanatiefactor (n) ingevoerd. 

De geabsorbeerde dosis in het menselijk lichaam wordt tegenwoordig uitgedrukt 

in Sievert (Sv) via toepassingen van zekere gewichtsfactoren en wordt dan 

effectief dosisequivalent genoemd (ref. 1). In oudere literatuur wordt het 
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exposietempo in lucht uitgedrukt in yR.h - 1 of het geabsorbeerde dosistempo 

in urad.h"*; tegenwoordig in Gy.lW. 

Het verband tussen deze eenheden is als volgt: 

1 R in lucht komt overeen met 0,87 rad in lucht 

1 R in lucht komt overeen met 0,94 - 0,97 rad in weefsel (van klein volume), 

afhankelijk van de gamma-energie {ref. 3) 

1 Gy = 100 rad en 

1 Sv komt overeen met 100 rem. 

2.1 Externe strålingsdosis^ buitenshuis 

Onder externe strålingsdosis wordt het effectief dosisequivalent verstaan welke 

net gevoig is van uitwendige bestråling door gammastråling en kosmische 

stråling. 

Bestråling door beta's afkomstig van bodem of bouwmateriaal wordt verwaar-

loosbaar geacht. Enerzijds omdat doorgaans het betastraiingsveld slechts binnen 

korte afstand (enkele decimeters) van het grond- of muuroppervlak relevant is en 

anderzijds omdat de korte dracht in weefsel nauwelijks bijdraagt tot het 

effectief dosisequivalent. 

Gebaseerd op metingen van O'Riordan (ref. 2) za' in het algemeen de betadosis 

in lucht op 10 cm van een muur ongeveer 20% van de gamrnastralingdosis zijn. 

De dracht van betastraling in water (weefsel) is 1 cm voor 2 MeV en 0,1 cm voor 

0,5 MeV (ref. 3). Daardoor zal de dosisbijdrage aan organen zeer kleiri zijn en kan 

volgens ICRP worden verwaarloosd of er kan een gewichtsfactor van 0,06 worden 

gehanteerd voor het verkrijgen van het effectief dosisequivalent (ref. 1). 

Externe bestråling uit de radon-, thoron- en dochter-concentraties in lucht is 

eveneens verwaarloosbaar kiein. Berekend is een bijdrage var. klemer dan 596 van 

de totale externe strålingsdosis (ref. 4). 

2.1.1 Kosmische stråling 

De voornamelijk van buiten ons zonnesteisel afkomstige hoog energetische 

stråling die de aardatmosfeer binnen dringt wordt primaire kosmische stråling 

genoemd. Die stråling bestaat voor een groot deel u!t protonen met een zeer 

biced energiespectrurn (1 - 1 0 ^ MeV) met een brede piek rond de 300 MeV (ref. 

5) «erder zijn er nog voor ca lQVo ^He-ionen, zwaardere deeltjes, electronen, 

fotonen en neutronen. 
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Ook van de zon worden, in sarnenhang met net optreden van zonnevlammen, 

grote aantailen geladen deeltjes uitgestoten, in hoofdzaak protonen - doorgaans 

met energieen kleiner dan 20 MeV - en alfa-deeltjes. 

De intensiteit van de primaire kosmische stråling wordt in eerste instantie 

beinvloed door net magnetisch veld van de plasma wolken die uit de zon treden 

(zonnewind) waarvan de sterkte samenhangt met de zonnevlekkenactiviteit die 

een 11-jarige cycius vertoont. De ntagnetische werking reflecteert een deel van 

de geladen deeltjes weer naar buiten ons zonnestelsel, zodat bij hoge zonne

vlekkenactiviteit een verlaging van de intensiteit van de primaire kosmische 

stråling optreedt (ref. 7). 

Het aardmagnetisch veld heeft eveneens een zekere reflectie tot gevolg. Ook de 

van-Allen-gordels rond de aarde beinvloeden de intensiteit en wel door het 

invangen en naar de polen transporteren van geladen deeltjes zodat op aarde het 

kosmische strålingsniveau enigszins toeneemt van de evenaar naar hogere 

breedtegraden. 

De deeltjes uit de primaire kosmische stråling ondergaan roet de atoornkernen uit 

de dampkringen diverse nucleaire reacties waardoor de zogenaamde secundaire 

kosmische stråling ontstaat. Er ontstaan neutronen, protonen, pionen, kaonen en 

een scala van andere producten zoals ^H, ?Be, i u B, 22[sja e n 2<»Na (kosmo-

genetische kernen). De pionen vervallen naar rnuonen en fotonen. De secundaire 

deeltjes met hoge energie veroorzaken weer volgreactie waardoor een cascade 

van deeltjes en stråling ontstaat. Een deel van de neutronen verliest door 

botsingen zoveel energie dat zij vangst-reacties kunnen ondergaan met l^N 

waarbij ^ C gevormd wordt. 

De geabsorbeerde dosis uit kosmische stråling wordt op zeeniveau in hoofdzaak 

bepaald door de ioniserende component. Deze bestaat voor ongeveer 75% uit 

electronen ontstaan door botsingen van rnuonen, 15% uit electronen van muonen-

verval en lOSb uit andere processen (ref. 6). 

De neutronencomponent draagt, met kwaliteitsfactor 6, voor ongeveer 10% bij 

aan het effectief dosisequivalent uit kosmische stråling op zeeniveau. Op 

gematigde breedte is de gemiddelde jaardosis 0,30 inSv. Dit is bepaald zowel uit 

rnetingen als uit berekeningen (ref. 7). 
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De zonnevlekkenactiviteit beinvloedt de kosmische strålingsdosis op zeeniveau 

zodanig dat op onze breedte de dosis bij maximale zonneactiviteit ongeveer 10% 

lager is dan bij minimum activiteit. De kosmische strålingsdosis neemt toe met 

de hoogte boven zeeniveau en wel met ongeveer 2% per 100 m. 

De dosis neemt op onze breedte toe in noordelijke richting en wel met ongeveer 

0,3% per 100 km (ref. 7). 

Concluderend kan voor net effectief dosisequivalent uit externe kosmische 

stråling gesteld worden, dat deze gemiddeld over Nederland binnen 109o constant 

geacht kan worden en 0,30 rnSv/j bedraagt in het vrije veld. 

De externe dosis uit kosmische stråling tijdens verblijf in de buitenlucht (DKj) 

voor een inwoner in Nederland die een fractie DQ van het jaar zich buiten 

gebouwen be vindt wordt in het rekenmodel uitgedrukt als: 

DK! = 0,30po (mSv/jaar) (1) 

2.1.2 Aardbodem 

De stråling afkomstig van radionucliden in de aardbodem wordt ook wel 

terrestrische stråling genoemd. In volgorde van relatief grotere naar kleinere 

bijdrage aan het exposietempo in lucht op 1 m boven de grond zijn de volgende 

radioactieve isotopen in de "gemiddeide" aardbodem te vinden: 

- Th-232, met een halfwaardetijd van 1,* x 1 0 ^ jaar, heeft tien volgproducten die 

ook radioactief zijn (fig. 2). Th-232 komt voor in de vorm van een zeer stabiel 

oxide of tamelijk inerte silicaten en is dan ook weinig mobiel in de boden i. De 

dochterproducten hebben relatief korte halfwaardetijden (kleiner dan 6 jaar) 

waardoor radioactief evenwicht in ongeveer 60 jaar is bereikt. De verschillen in 

chemische en fysische eigenschappen van de dochterproducten kunnen een 

verstoring van het evenwicht in de grond veroorzaken. De korte halfwaardetijd 

(55 sec) van het edelgas Rn-220 heeft slechts een kleine migrate tot gevolg. De 

voornaamste bijdrage aan de ganimastralingsdosis uit de reeks komt van Tl-208 

(0,6 en 2,6 V.eV) en van Ac-228 (ongeveer 0,9 MeV). 
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Figuur 2 Thoriumreeks 

K-*0, met halfwaardetijd van 1,26 x 10' jaar, is voor 0,012Vo in kalium aanwezig 

en vervalt grotendeels via beta-emissie en in 11SV> van de desintegraties via 

electronen-vangst met uitzenden van gammastråling met een energie van 1,46 

MeV. 

U--238, met een halfwaardetijd van 4,5 x 10^ jaar en met dertien radioactieve 

volgproducten (figuur 3). Het derde volgproduct U-234 heeft een halfwaardetijd 

van 2,5 x 10* jaar, lang genoeg om door chemische processen en recoil (d.i. 

verplaatsing als gevolg van vervaJ) de verhouding van de activiteitsconcentraties 

van U-234 en U-238 van 1 (evenwichtstoestand) te doen verschillen. Er zijn 

waarden gevonden voor U-234/U-238 in gronden van 0,91 - 0,99 en voor de 

oceanen waarden van 1,14 (ref. 8). 

Th-230, halfwaardetijd 8 x 10** jaar, is door zijn chemische eigenschappen sterk 

plaatsgebonden. Door niet meegaan ruet het transport van zijn voorgangers kan 

een verrijking of depletie ten opzichte van U-238 gevonden worden tot een 

factor 2 toe. 

Ra-226, ruet halfwaardetijd van 1600 jaar, wordt tamelijk gemakkelijk, door 

transport in water bijvoorbeeld, van zijn voorgangers gescheiden, doch de invloed 

daarvan is zelden groot. De directe dochter daarvan, Rn-222, is een edelgas met 

een halfwaardetijd van 3,S dagen en kan, na ditfusie- of recoileffecten j i t het 

vaste materiaal in waterige of luchtporien terecht gekomen te zijn, zich over 
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grotere afstanden verplaatsen. Slechts een veelal geringe fractie van het 

gevormde radon ontsnapt naar de porien in de grond (emanatiefactor). Deze 

factor is afhankelijk van de vorni en grootte van de korrel in het materiaal. Voor 

kiei met kieine korrelgrootte kan die factor echter 0,6 bedrager, (ref. 4). 

Ongeveer 99% van de gammastralingsdosis uit deze reeks komt van Pb-2l* (ca. 

0,3 MeV) en Bi-214 (0,6 1,1 en 1,8 MeV). 

U-2M U-2J* 

VJ»I0* y y 2,>«10> y 

I Pa-23» I 

i / 1,2 min \ 

Th-2J» 

2« d 

Betaverval 

Al laver val 

Th-230 
»xlO* y 

i 
R*-22* 
IMO y 

i 
Rn-222 (Rn) 

3,1 d 

1 
Po-218 (RaA) 

3 min 

I Bi-21« (RaC) I 

I / I V ™«n * 

Po-21* (RaC) Po-210 (RaF) 

I V m«n 

Pb-2I» (RaB 

27 min 

Pb-210 (RaD) 

I V y 

i 
Pb-206 

Stabiei 

Figuur 3 Uraniumreeks 

U-235, met een haJfwaardetijd van 7 x 108 jaar, komt in natuurlijk Uranium voor 

met een percentage van 0,7% en staat aan het hoofd van een vervalrceks die 

sterk lijkt op die van U-238. Vanwege die gelijkheid en de relatief lage 

concentratie van U-235 is de dosisbijdrage te verwaarlozen tegen de bijdrage van 

U-238. 

De kosmogenetische nucliden (zie $2.1.1), waarvan Be-7 (53 dagen), Na-22 (2,6 

jaar) en Na-24 (15 uur) de belangrijkste zijn, komen in zulke kieine concentraties 

in de aarde voor (in de orde van 1 tot 0,001 Bq.m"^) dat zij nauwelijks bijdragen 

tot het in lucht geabsorbeerde dosistempo (I0~^ - 10"^ urad.h"!) (ref. 5). 
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- Rb-S7, met een halfwaardetijd van 4,7 x 10'° jaar, is een alkali metaal en komt 

in de natuur voor ais vervanger van kalium in mir*raien. De concentrate in de 

aardkorst is ongeveer 70 Bq.kg~l (ref. 8). Rb-87 is een zuivere beta-emitter, met 

een maximum energie van 0,25 ivieV en draagt dan ook niet bi) tot het 

exposietempo in lucht op 1 ir. hoogte. 

De geabsorbeerde dosis in lucht boven de aardlxx.'jm neemt af met de hoogte. 

Beneden ongeveer 0,5 m boven de grond is oe betadosis in orde van grootte gelijk 

aan de gammadosis (ref. 8) maar neemt daarboven zeer snel af. De betastraling 

dringt maar enkele millimeters in het lichaam door, waardoor de bijdrage aan 

net effectief dosisequivalent te verwaarlozen is. 

Doorgaans wordt het effectief dosisequivalent bepaaid vanuit het dosistempo van 

gammastråling in lucht op 1 m hoogte boven het aardoppervlak. Tot dit 

dosistempo draagt siechts de bovenste 30 cm van de grond bij; de bovenliggende 

laag van 10 cm levert 2/3 deel van het dosisternpo (ref. 9). 

Berekeningen van het dosistempo worden gedaan uitgaande van concentraties in 

de bovenlaag van de grond aan K-40, U-238 en Th-232 waarvan de vervalreeksen 

in evenwicht worden verondersteld. Dit laatste is niet exact juist vanwege de 

boven beschreven mogelijke verstoringen van het evenwicht, doch is gelet op de 

overige onzekerheden in het berekeningsmodel een goede benadering. 

Vochtigheid Van de grond beinvloedt het dosistempo in lucht. De strålingsbijdrage 

afkoiiistig van K-40 en de Th-232 reeks wordt door de afschermende werking van 

het vocht gereduceerd met ongeveer 30Vo ais de vochtigheid van de grond 

toeneemt van 0*> tot 30%. 

Voor de gammastråling van de U-238 reeks geldt dat niet of in mindere mate, 

aangezien vocht ook de radonemissie naar de lucht zal of kan reduceren tuet het 

gevolg een verhoging van het gehalte aan dochterproducten van radon in de 

grond. Een variatie in het dosistempo aan externe stråling in lucht van ongeveer 

20% is het gevolg (ref. 8). 

Bestrating heeft ook invloed; in bepaalde gevallen kan een factor 2 verhoging 

van de geabsorbeerde dosis in lucht optreden (ref. 10). 
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Uit de concentratie van de nucliden K-*0, U-238 en Th-232 in de bovenlaag van 

de aardbodem kan het gammastralingsveld op 1 m hoogte boven net aardopper-

vlak berekend worden. 

Qnderstaande tabel 1 (ref. 9) geeft rekenfactoren voor fotonen met een energie 

groter dan 30 keV; fotonen beneden die grens dragen slechts ongeveer IS© bij tot 

net exposietempo. 

Tabel 1 Fotonen fiuxdichtheid en geabsorbeerde dosistempo in lucht op 1 m 

hoogte bij een nuclideconcentratie van 1 Bq.kg*1 in de aardbodem 

Nuclide 

K-40 

U-238 

Th-232 

Fotonen fiuxdichtheid 

(fotonen.cm"2.5" 

0,51 x lO-2 

7,6 x lO"2 

10,3 x lO*2 

») 

Geabsorbeerde dosistempo 

(yrad.h"1) 

0,43 x lO"2 

*,27 x lO'2 

6,62 x lO*2 

De conversie van geabsorbeerde dosis in lucht naar effectief dosisequivalent in 

de mens voor gammastråling is af hankeli jk van het energiespectrum en de mate 

van de isotropic van de gammabestraling. Het lichaarn heeft een zekere 

afscherrningsfactor voor de bestråling van dieper liggende organen; de dosis aan 

de huid en op de ooglens is daardoor hoger dan op dieper gelegen plaatsen in het 

lichaarn; na enkele cm's diepte is de dosisverdeling tamelijk vlak voor de hier te 

beschouwen gamma-energieen. In het UNSCEAR rapport van 1977 (ref. 5) werd 

een conversie-factor van 0,8 Sv/Gy voor buitenshuis aangenomen en 0,7 Sv/Gy 

voor binnenshuis. In het UNSCEAR rapport van 1982 (ref. 6) wordt een factor 

van 0,7 Sv/Gy aanbevolen voor mannen en vrouwen, voor zowel binnenshuis als 

buiten. In het hier te beschrijven model wordt deze waarde gebruikt voor 

volwassenen, doch voor kinderen zal een wat hoger geschatte factor (0,8 Sv/Gy) 

gebruikt worden vanwege de kleinere afrnetingen en het dichter bij het 

aardoppervlak liggende zwaartepunt van een kind. 

In formule uitgedrukt wordt het effectief dosisequivalent per jaar (DGj) 

afkomstig van externe bestråling door de aardbodem tijdens verbiijf in de 

buitenlucht, uitgedrukt in rnSv/jaar, beschreven als 
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DGl = PO xbQ x 8760 x 10~5 x dg OnSv/jaar) (2) 

daarin is pø de fractie van de tijd pe. jaar voor het verblijven buiten gebouwen, 

bo de conversiefactor Sv/Gy 8760 net aantal uren per jaar, 10"' de conversie 

van uråd naar riGy en dg het dosistempo in lucht uitgedrukt in urad.h~l. 

Voor het invoeren van de waarden voor dg zijn de volgende waarden gekozen, 

gebaseerd op metingen in Nederland <ref. 29, 30). 

Tabel 2 Geabsorbeerde dosistempo in buitenlucht op 1 ir. noogte voor enkele 

grondsoorten zoals ingevoerd in het rekenprograrnma 

Type aardbodem dg (urad.h'M 

Klei, loss 7,0 

Zand, veen 4,0 

Stad 1 (zand) 6,0 

Stad 2 (klei) 9,0 

Divers dRa c Ra * dTh cTh • dK CK 

De parameters C R 3 , CJ^ en C« zijn de activiteitsconcentraties (Bq.kg"') van de 

nucliden Ra-226 (gelijk te achten aan concentratie U-238), Th-232 en K-40 

respectievelijk; de parameters d^a, dj^ en d|̂  zijn de bijbehorende dosistempi 

in lucht (urad.h~VBq.kg~l) zoals gegeven in tabel 1. 

2.2 Externe strålingsdosis binnenshuis 

De bijdrage tot het effectief dosisequivalent afkomstig van betastraling en 

uitwendige bestråling vanuit de radon-, thoron- en dochterconcentraties worden 

ook binnenshuis verwaarloosbaar klein geacht, aangezien deze van dezelfde 

relatieve grootte zijn als beschreven onder 2.1. 

De externe strålingsdosis binnenshuis is de som van de doses uit kosmische 

stråling, stråling van nabij liggende grond (terrestrische stråling) en de 

gammastråling van de radionuclidenconcentraties in bouwmateriaal. 

http://urad.h~VBq.kg~l
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2.2.1 Kosniische stråling binnenshuis 

Het dosistempo van kosmische stråling wordt door de af sener niende werking van 

bouwmateriaal gereduceerd. Doordat de kosmische stråling sterk vertikaal 

gericht is - de intensiteit van de stråling met een richting van 30 a * 0 graden 

met de neerwaardse vertikaal is ongeveer de hel ft van de intensiteit bij vertikale 

richting (r*»f. 5, 11) - is het voornamelijk de massa van de piafonds die de 

reductie veroorzaakt. 

De reductie op de electronenflux is het grootst - ca 50**> bij een materiaaldikte 

van 50 g.cirT* - , terwijl de reductie op mesonen gering is. 

Uit metingen in Duitsland (ref. 11) en Japan (ref. 12) blijkt de kosmische 

strålingsdosis in gebouwen t.o.v. buiten bij de eerste 100 g.cm"* laagdikte zo 

goed als lineair afneemt tot 70Vo (electroneneffect) waarna voor grotere dikten 

(rnesoneneffect) een langzame afnarne plaatsvindt tot een dosistempo van ca. 

55% t.o.v. buiten bij 500 g.cnr^. 

In het rekenmodel, waarin de jaardosis van kosmische stråling in de buitenlucht 

voor heel Nederland op 0,30 mSv is gesteld (§2.1.1), wordt voor elke kamer van 

het woningrnodel een af sener mings factor c, voor kosmische stråling ingevoerd, 

zodat het effectief dosisecuivalent, DK2, uit kosmische stråling binnenshuis 

beschreven kan worden als 

3 
DK 2 = 0,30 Z C i pi (mSv/jaar) (3) 

i=l 

Hierin is pj de fractie van het jaar waarin de te beschouwen persoon zich in 

kamer i zal be vinden 

De totale bijdrage van kosmische stråling, DK, aan het jaariijks effectief dosis-

equivalent is de som van de formules 1 en 3: 

DK = (pø + e j pi + C2P2 + C3P3) x 0,30 (mSv/jaar) (4) 

2.2.2 Terrestrische stra^ljn^_bmnenshujs_ 

Het bouwmateriaal van vloer en muur zal het overgrote deel van de terrestrische 

stråling afschermen. UNSCEAR 77 (ref. 5) vermeldt een geschatte afscherming 

van 50% door materiaaldikten van 10 g.cm"*. \ieestal wordt dan ook voor niet 

houten woningen de bijdrage van terrestrische stråling in huis verwaarloosd. Uit 

file:///ieestal
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metingen van Van Dongen (ref. 13) kan afgeieid worden dat het dosistempo van 

terrestrische stråling binnen NederJandse woningen van de orde van 10*'o van het 

terrestrisch dosistempo buiten is. 

In het rekenmodel wordt gerekend niet een transmissiefactor van 0,1 voor 

terrestrische stråling in alle kamers. 

De bijdrage (DG2) uit terrestrische straiing aan het effectief dosisequivalent 

binnenshuis kan dan geschreven worden als 

DG2 = 0,1 (I-pø) bo x 8760 x 10'5 x dg (mSv/jaar) 0) 

waarir. de onderscheiden parameters beschreven zijn in §2.1.2. 

De conversiefactor van Gy naar Sv (bg) is ietwat arbitrair gelijk gekozen aan die 

voor terrestrische stråling buiten, hoewel door de afscherming wel een 

verandering in het gamma-energiespectrum zal zijn opgetreden. 

De totale bijdrage (DG) van terrestrische stråling aan het jaarlijks effectief 

dosisequivalent is te schrijven als de som van formules 2 en 5: 

DG = (poAMl-po)) t bo x 8760 x 10"5 x dg (mSv/jaar) (6) 

2.2.3 Externe straiing bouwmateriaal 

Het effectief dosisequivalent uit externe bestråling afkomstig van bouwmateriaal 

wordt bepaald door het gamrnastralingsveld binnenshuis, gegenereerd door de 

radionucliden K-40, Ra-226 en volgproducten en Th-232 met volgproducten die 

zich in het bouwmateriaal bevinden. In het rekenmodel is aangenomen dat alleen 

de binnenmuren van een kamer het strålingsniveau in de kamer bepalen. De 

bijdrage aan het gammastralingsniveau van het overige bouwmateriaal in de 

woning is gedacht klein te zijn door de afschermende werking van de 

binnenmuren. Mogelijk is deze aanname niet juist (zie ook hoofdstuk k) en is een 

verfijning van het model in deze op zijn plaats. 

In het rekenprograrnma zijn voor 12 soorten materiaal de relevante parameters 

standaard ingevoerd en voor elke wand te kiezen onder code nummers. Voor een 

materiaal "divers" kunnen de waarden stuk voor stuk gekozen worden. 
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Uit de afmetingen van een kamer, de rnuurdikte, het bezette oppervlak, de 

dichtheid en de activiteitsconcentraties van de wanden wordt de gemiddelde 

activiteitsconcentratie van het materiaai rond de kamerruimte berekend. Het 

wordt aangenomen dat de dosis uit externe stråling binnen de kamer recht 

evenredig is met die gemiddeldc concentratie. 

Dit lijkt verantwoord aangezien de areike masse (niassa per m 2 muuroppervlak), 

bepaald door rnuurdikte en materiaaldichtheid, gemiddeld in de doorsnee woning 

weinig zal varieren, zodat ook de zelfabsorptie niet sterk zal varieren. In een 

vervolgstudie zal dit nader worden bestudeerd. 

Het geabsorbeerde dosistempo in lucht, db;, afkomstig van de 6 wanden van 

kamer i wordt als volgt berekend: 

6 6 6 

d b i = "mT^Ra £ m i - c R a , i • e Th z m i - c T h , i + e K * "' i-cK,i> (urad.h'l) 
' i=l i=l i=i 

6 
waarin mj = Z mj de totale niassa (kg) van alle wandinateriaal is met mj de 

i=l 
massa van de wand i, uitgerekend uit de afmetingen van de kamer, de rnuurdikte, 

de fractie bezet opperviak en de soortelijke massa van het materiaai. C ^ a v, 

C j n j en C K j zijn de activiteitsconcentraties van resp. Ra-226, Th-232 en K-40 

van het materiaai van wand i. 

De grootheden e p a , e jh en e^ z«jn conversiefactoren (prad.h'VBq.kg - '), die het 

verbani aangeven tussen het in lucht geabsorbeerde dosistempo binnen de kamer 

en de gemiddeJde activiteitsconcentratie van de wanden. 

Voor de waarden van deze conversiefactoren heeft Koblinger (ref. 1 * , 15) Monte 

Carlo berekeningen uitgevoerd en vergeleken met meetwaarden. Stranden (ref. 

16) en Papastefanou (ref. 19) berekenden, onder meer, het effect van 

muurdikten. Grindborg (ref. 17) en Yiustonen (ref. 18) geven inzicht in de te 

verwachten verdeling van het exposietempo over de ruimte binnen een kamer. 

Daaruit samenvattend kan gesteld worden dat de gemiddelde bronsterkte achter 

1 m 2 muur, bepaald door de dichtheid en de activiteitsconcentratie van het 

bouwmateriaal, de bepalende factor is voor het gemiddelde gamma stralingsveld 

in de kamer en dat kamerafmetingen en, binnen zekere grenzen, de rnuurdikte 
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vari minder invloed zijn. He: biijkt (ref. 16, 19) dat de zelfabsorptie van doorsnee 

materiaai met p >1000 kg.m-^ pas van belang wordt bij muren van meer dan 

ca. 15 cm dikte. 

Voor de homogeniteit van de exposie over de kamerruimte op een hoogte van 1 

m boven de vloer biijkt (ref. 17, 18) dat in een kamer met 6 actieve wanden het 

exposietempo in het midden van de kamer ca. 10% hoger is dan aan de wanden, 

doch dat in een kamer met alleen 4 actieve zijwanden (ret. 18) het exposietempo 

in het midden van de kamer ca. 40% lager is dan bij de wanden. 

In het rekenprogramma wordt de inhomogeniteit van de verdeling van het 

exposietempo over de kamerruimte niet in rekening gebracht. 

Tabel 3 geeft een compilatie van gevonden waarden voor de conversiefactoren 
eRa» eK e n eK* ^ o n s rckenrnodel worden de waarden van eerste rij gebruikt. 

Tabel 3 Conversiefactoren van de activiteit van bouwmaterialen naar het 

geabsorbeerde dosistenipo in lucht binnen een kamer 

Referentie Conversiefactoren urad.h~VBq.kg~* Muurdikte (rn) 

eRa ejh eK 

ref. 14 

ref. 15 

ref. 16 

ref. 18 

0,079 

0,089 

0,092 

0,092 

0,092 
0,103 

0,111 

0,110 

0,0070 
0,0078 

0,0078 

0,0081 

0,14 
0,20 

0,20 

0,20 

Het effectief dosisequivalent per jaar aan externe bestråling in huis uit 

bouwrnateriaal wordt beschreven door: 

3 

Db = bj x 8760 x 10~5 x Z (dbj x pj) (mSv/jaar) 
i = l 

Hierin is bj de dosisconversiefactor Sv/Gy welke vooralsnog gelijk gesteld is aan 

die voor terrestrische stråling buiten (§2.1.2, tabei 2), 8760 x 10~5 de factor 

mGy/j per urad.h"', dbj het dosistenipo in karner i (formule 7) en pj de 

verblijfstijd in kamer i als fractie van een jaar. 

Het totale dosisequivalent uit externe bestråling binnenshuis is: 

DC = DK2 -f DG2 + Db (mSv/jaar) 

uit formules (3), (5) en (8). 

http://urad.h~VBq.kg~*


-17-

2.3 Interne strålingsdosis buitenshuis 

De concentraties van radon (Rn-222), thoron (Rn-220) en hun kortlevende 

vervaiproducten (ook wel dochters genoemd) in de inademingslucht hebben een 

inwendige bestråling van de luchtwegen en de longen tot gevolg. 

De vervaiproducten daaronder die alfa-deeltjes emiteren nadat ze, ai of niet aan 

aerosolen gebonden, zijn neergeslagen op het weefsel binnen de bronchien en 

longen leveren een relatief grote geabsorbeerde dosis, vanwege de hoge 

teitsfactor (QF) voor alfadeeltjes. Doorgaans (UNSCEAR, ref. 6) wordt QF 

= 20 gekozen, sorns (NCRP, ref. 8) QF = 10. 

Het effectieve dosisequivalent is afhankelijk van het gekozen longmodel en de 

radon- en thoronconcentraties in de lucht en nog van begeleidende dochter-

concentraties. De grootte van de dochterconcentraties in lucht binnenshuis wordt 

sterk beinvloed worden door mate van neerslag (plate-out) van de dochters op 

wanden, meubels etc. 

Inwendige bestråling nee ft ook plaats door de in het lichaam aanwezige 

natuurlijke activiteit welke is opgebouwd via de voeding. In hoofdstuk 2.5 wordt 

die bijdrage kort behandeld. 

2.3.1 Radon buitenshuis 

De radonconcentratie in de buitenlucht wordt bepaald door de exhalatiesnelheid 

van radon uit de grond en de verdunning die optreedt in de lucht. 

De exhalatiesnelheid uit de aardbodem hangt af van de Ra-226 concentratie van 

de betreffende grondsoort en diens structuur, van de permeabiliteit van de grond 

en van de vochtigheidstoestand. Verder zal bij dalende luchtdruk de exhalatie 

tijdelijk toenernen en omgekeerd (ref. 6). 

In het algerxeen zal een laagdikte van ongeveer 2 m grond aan de exhaJatie 

bijdragen. 

De radon en dochterconcentraties in de lucht worden in hoge mate bepaald door 

atmosferische condities. Vlak bij de grond, op 2 rum hoogte, is de concentratie 

van radon in de lucht 2 tot 5 maal hoger dan die op 1 in hoogte. Naar grotere 

hoogte zaJ de concentratie afnemen en afhankelijk van de verticaJe lucht-
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beweging pas na enkele honderden meters tot de hel f t z i jn gereduceerd (ref. 8). 

HorizontaJe luchtbewegingen kunnen de radonconcentraties aanzienlijk varieren. 

In kustgebieden kan bij land wind de radonconcentratie een factor 10 "roter zi jn 

dan bi j zeewind. 

Op een plaats waar onder normale metereologische condities een radoncon

centrat ie op 1 m hoogte van bv. 4 Bq.nr^ heerst zal door sterke turbulenties een 

daling to t 1 Bq.m'^ het gevolg kunnen z i jn , terwi j l bi j sterke inversie de 

concentratie kan stijgen tot W Bq.nrr^ (ref. 20). 

Er is een dagelijkse var iat ie die een piek in de ocht»nd en een tameli jk scherpe 

daling in de middag vertoond door veranderde inversiecondities. Gemiddeld zal 

de concentratie 's nachts enkele keren hoger z i jn dan overdag (ref. 8). 

Lange termi jnvar iat ies zi jn in kustgebieden te verwachten; de laagste waarde 

omstreeks apr i l en nieer dan twee maal hoger in december door de overheer-

sende zeewind in de lente en de continentale wind in de winter. 

Aan het dosisequivalent wordt voornamelijk bijgedragen door de ingeademde 

vervalproducten. Deze zi jn alleen op grote hoogte en bij uitzonderl i jk sterke 

inversie in evenwicht met radon. Om toch uit de radonconcentratie in lucht de 

dosis te kunnen berekenen is de "effect ieve evenwichtconcentratie" (EEC) 

ingevoerd. In radioactief evenwicht is die concentratie geli jk aan de radon

concentrat ie. 

In niet evenwicht condit ie is de EEC kleiner en wordt bepaald door een 

evenwichtsfactor F. De evenwichtsfactor is gedefinieerd als de verhouding van 

de totale potentiele alfa-energie van een gegeven cornbinatie van dochter-

concentraties tut de totale potentiele alfa-energie van de dochters in evenwicht 

met de radonconcentratie. 

De totale potentiele alfa-energie is de opgetelde energie van alle alfa-deeltjes 

die bij totaal verval van alle dochters in een combinatie te verwachten z i jn . 

De evenwichtsfactor is te berekenen ui t : 

F = el , , . ( 0 ' 1 0 5 cPo-218 + O-31* CP b_2i4 + 0,379 CB i .21*> ( 1 0 ) 

^Rn-222 

waarin C/\ de concentrat ie in Jutht is van nuclide A. 
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Keller en FoJkerts (ref. 20) hebben in Duitsland in de buitenlucht een gemiddelde 

waarde voor F gemeten van ca 0,4 (range 0,04 - 1,00) onder normale 

onistandigheden. Bi j regenweer ca 0,3 en bi j droog weer ca 0,5. De verdeling 

was een Gaussische. 

De verhouding van dochterconcentratie tot radonconcentratie was onder normale 

omstandigheden voor alle dochters ongeveer gel i jk (0,4). 

De door hen gevonden waarden zi jn lager dan door UN5CEAR wordt aangenomen: 

De evenwichtsfactor zou (ook theoretisch) meer in de buurt van 0,7 zi jn met een 

enigszins hogere relatieve concentratie voor Po-218 dan voor de andere 

vervalproducten. Het kan evenwel zi jn dat net neerslaan (plate-out e f fect ) van 

de doorgaans positief geladen dochters groter is dan eert i jds werd aangenomen. 

In het rekenmodel wordt het ef fect ie f dosisequivalent, dR n , als bijdrage van 

radon en volgproducten bij verbl i j f buitenshuis verkregen uit 

d Rn = P0 x r01 x F01 x c R n (mSv/jaar) (11) 

waarin CR n de radonconcentratie in lucht buitenshuis is, FQ^ de betreffende 

evenwichtsfactor, pg de fract ie van het jaar dat men buiten is en rQj de 

conversiefactor mSv. j"VBq.rn '^ EEC voor radon. 

In het rekenmodel wordt voor r g i onderscheid gemaakt tussen kind en 

volwassene. UNSCEAR (ref. 6) verhaalt dat gemiddeld genomen de factor voor 

een 10-jarige wel eens 1 , 5 - 2 maal groter kan zi jn dan voor een volwassene. 

Voor een volwassene wordt (ref. 6) rr j i = 0,15 mSv. j " ' /Bq.m"^ EEC aanbevolen. 

Voor een kind kiezen we enigszins arbitrair TQI = 0,20. 

Mede ruet het oog op voorlopige meetuitslagen betreffende radonconcentraties in 

Nederland zijn in het model voor enkele regios de in tabel 4 concentraties in de 

buitenlucht ingevoerd. overeenkoinende met een F van ongeveer 0,65. Op grond 

van latere rapportage van SAwORA-metingen (ref. 35) bli jken de waarden aan de 

hoge kant te zijn gekozen (zie hoofdstuk 4). 
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Tabel » Radon- en dochterconcentraties in de buitenlucht, zoals ingevoerd in 

het rekenprogramma 

Streek 

NVl 

Midden 

ZO 

cRn 

li 

6 

8 

Cp0. 

3 

5 

6 

-218 cPb-21f 

3 

* 

5 

cBi-2U 

2 

4 

5 

(Bq.rrT3) 

Tevens is in het model een correctie mogelijk gemaakt voor windrichting en 

plaatselijke ligging van de woning. De correctie geschiedt door toepassen van 

correctiefatoren op de hierboven gegeven concentraties CJ: 

C| gecorrigeerd = ai x bi x C\ (12) 

waarin a i de correctiefactor is voor windrichting: 

westenwind: a j = 1 

oostenwind: aj = 2 

en bj de factor voor de ligging is 

grote stad: b| = 1,^ 

kleine stad: b[ = 1,2 

landeli jk: b[ = 1,0 

De grootte van de correctiefactoren a en b zijn tamelijk willekeurig gekozen. 

Het SAWORA-onderzoek geeft geen uitsluitsel over het relevant zijn van de 

factoren; zo zijn er geen verschillen tussen stad en omliggend land aangetoond. 

2.3.2 Thoron buitenshuis 

Hoewel in het aigemeen Ra-226 en Th-232 in ongeveer gelijke activiteits-

concentraties in de bodem voorkomen en dus er per tijdseenheid ongeveer 

evenveel atornen thoron (Rn-220) als atomen radon (Rn-222) ontstaan is, vanwege 

het grote verschil in halfwaardetijd (thoron 55 s, radon 3,8 d), de activiteits-

corcentratie van thoron op enige diepte in de grond, in de orde van 5000 keer, 

hoger dan van radon in de grond. Radon en thoron zullen zich gelijk gedragen in 

de porien van de grond, doch door de zeer korte halfwaardetijd van thoron zal 

het uit het aardoppervlak geéxhaleerde thoron slechts van de bovenste aardJaag 

van enkele cm's dikte kunnen komen. 
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Vandaar ook dat de thoron exhalatiesnelheid, in activiteit uitgedrukt, zo'n 50x 

groter is dan de radonexhalatie (ref. 8). 

Ook de vochtigheidstoestand van de bodem is vanwege de, door de halfwaardetijd 

toegelaten, erg korte diffusietijd van groter invloed op de thoronexhalatie dan op 

de radonexhalatie. 

Door de snelle afname van de thoronconcentratie in lucht met de hoogte, 

(luchtbeweging en radioactief verval) zijn op ongeveer I m hoogte de thoron- en 

radonactiviteitsconcentraties doorgaans ongeveer gelijk (ref. 6). Op enkele 

tientallen meters hoogte is de thoronconcentratie verwaarloosbaar klein. 

De variaties in thoronconcentratie van de lucht zijn door dit alles zo groot dat 

net moeilijk is een gerniddelde waarde vast te stellen. ivieetgegevens zijn nu nog 

sporadisch voor handen. Xieestal wordt de wat langer levende dochter Pb-212 

(halfwaardetijd 10,6 uur) als indicator gemeten. 

Er zijn enkele metingen beschreven die aangeven dat op enkele meters boven de 

grond de Pb-212 concentratie van de buitenlucht ongeveer 10% is van de radon 

dochterconcentraties (ref. 6). 

UNSCEAR (ref. 6) rapporteert in Frankrijk gevonden waarden voor de thoron 

concentraties in buitenlucht van 2 - 2 0 Bq.m"^ en van 0,1 - 1 Bq.rn"^ voor de 

dochterconcentraties. 

De meest belangrijke vervalproducten van thoron met het oog op geabsorbeerde 

dosis zijn Pb-212 en Bi-212, waarvan de potentiele aJfa-energie van Pb-212 ca 

10 maal hoger is dan van Bi-212. 

De evenwichtsfactor FQ2 van thoron dochters kan gevonden worden uit: 

F02 = C p
 ] . „ (0,91 Cpb .2i2 + 0.09 CBi_212) (13) 

^-Rn-220 

In het rekenmode! wordt het effectief dosisequivalent, d j n , voor thoron en volg-

producten bij buitenshuis verblijf berekend uit: 

dTn = P0 • r02 • F02 • c Tn • a2 • b2 (mSv/jaar) (M) 

analoog aan de uitdrukking (formule 11 en 12) voor radon en dochters. 
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Voor de conversiefactor rø2 in net rekenprograrnma is voor een volwassene de 

door UNSCEAR aanbevolen waarde 0,^6 mSv.j~l/Bq.m~3 EEC thoron en voor een 

kind de waarde 0,60 gekozen. 

De thoron en dochterconcentraties in de buitenlucht worden afhankeli jk van de 

streek ingevoerd zoals gegeven in tabel 5, overeenkomend met een F van 0,02. 

Tabel 5 Thoron- en dochterconcentraties in de buitenlucht, zoals ingevoerd in 

het rekenprogramma 

Streek 

NW 
Midden 
ZO 

c T n 

it 

5 
6 

cPb-212 

0,08 
0,10 
0,12 

cBi-212 

0,08 
0,10 
0,12 

(Bq.m"3) 

Analoog aan het gesteide voor radonconcentraties in §2.3.1, formule 12, worden 

ook de thoron en dochterconcentraties gecorrigeerd voor windrichtingen en 

ligging van de woning; ook deze factoren zi jn arbi trair gekozen. 

Voor de correct iefactor a2 voor de windrichting is gekozen 

westen wind a2 = 1 

oosten wind a2 = 1.2 

en van de factor b2 voor ligging van de woning: 

Grote stad b2 = 1,2 

KJeine stad b2 = 1,1 

Landelijk b j = 1,0 

De tota le bijdrage aan het jaarli jks ef fect ief dosisequivalent uit interne 

bestråling (afgezien van de voedselketen) bij verbl i j f buiten is in het programma 

DB genoernd en wordt verkregen uit de formules 11, 12 en lit. 

DB = dR n + d m (15) 
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Interne bestralingsdosis binnenshuis 

Het te berekenen effectief dosisequivalent door inwendige bestråling van 

luchtwegen en longen na inademen van kortlevende vervalproducten van radon en 

thoron in de binnenlucht wordt bepaald door de concentraties van de betreffende 

nuclide in de lucht en het dosismodel (longrnodel) dat geadopteerd wordt. Voor 

het dosismod«.! wordt de conclusie van UNSCEAR (ref. 6) gevolgd. 

De concentraties van radon, thoron en kortlevende dochters worden voor elk der 

drie kamers van het model (fig. 1) berekend uit de ernanatie van radon en thoron 

uit het materiaal van de wanden, de nuclidenconcentraties van de buitenlucht en 

de grootte van de diverse luchtstromen tussen de kamers. 

Er worden in het rekenmodel correcties op de grootte van de luchtstromen 

aangebracht, te weten door de temperatuur, de windsnelheid en de windrichting 

ten opzichte van de ligging van de woning. 

Verder wordt er nog een correctiefactor voor het effect van wandafwerking op 

de exhalatie ingevoerd en ook worden effecten als plate-out en aanhechting aan 

aerosolen in de berekening verdisconteerd. 

Uitgegaan wordt van een onmiddelijke en complete menging van inkomende lucht 

met de karnerlucht, waarbij gedurende het transport van de iucht door de woning 

het verval van de nucliden in de lucht verwaarloosd wordt, evenals een extra 

plate-out dat zou kunnen optreden bij transport via smalle toegangen tot een 

karner. 

Deze uitgangspunten zijn in het algemeen redelijk te noemen, doch voor thoron 

met zijn kleine halfwaardetijd is voorai de directe menging een te sterke eis. 

Het zou wellicht beter zijn wel een directe menging van thoron uit de bron in 

een kamer met de lucht van die kamer aan te nemen, maar het transport naar 

een andere kamer nui te steilen voor thoron maar niet nul voor de dochter-

producten. Het is de bedoeling deze aspecten nader te beschouwen in een 

vervolgstudie. 

2.^.1 Radon binnenshuis 

De bijdrage, DRn, van de radon- en dochterconcentraties in de lucht binnen het 

woningmodel aan het effectief jaardosisequivalent is te schrijven als: 

3 
DRn = 2 pi . Fji . CRn j i . r j j (mSv/jaar) (16) 
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waarin p{ de fractie van het jaar is voor verblijf binnen karner i, F j j de 

evenwichtsf actor voor radon en dochters (zie formule 10) en C R R J de radon-

concentratie in lucht in kamer i is en r n de conversiefactor mSv.j~^/Bq,m"^ 

EEC radon. 

Voor r j j is (ref. 6) voor volwassenen 0,08 m5v.j~VBq.m~3 EEC gekozen en voor 

een kind 0,11. 

Oeze waarden zijn lager dan voor buiten (roj); er is rekening gehouden met een 

verschil in aden.snelheid (buiten 1 m^.h"*, binnen 0,8 m^.h"*) en met een 

verschii in aerosoidiameter (buiten AMD 0,1 urn, binnen AMD = 0,2 urn) waardoor 

een andere depositieverdeling over luchtwegen en longen plaatsvindt (ref. 6). 

Aangezien de evenwichtsfactor Fj[ de radonconcentratie C R 0 t in de noemer 

heeft, wordt DRn berekend uit alleen de dochterconcentraties. Radon is een 

inert gas waarvan maar een klein deel in de lcngen door oplossen wordt 

opgenomen en naar het lichaam wordt afgevoerd. 

Het product Fj] . Cp n j wordt voor elke kamer berekend uit de totale radonbron 

in de kamer en de met de instrornende lucht meegevoerde radon en dochter

concentraties. 

De met de buitenlucht meekomende corcentraties zijn die welke in §2.3.1 

gegeven zijn. De uit een andere kamer binnengevoerde concentraties zijn de op 

het moment van binnenkomen, voor die andere kamer, berekende concentraties. 

Van elke dochterconcentratie wordt de aerosolen gebonden fractie en de vrije 

fractis uitgerekend, terwijl ook het neerslaan van gebonden en vrije fractie op 

meubels en wanden in rekening wordt gebracht. 

Beschouwt men N(j, p, q) als zijnde het aantal atomen per rn^ lucht van nuclide 

j in kamer p (p = 1, 2 of 3) in al of niet aan aerosolen gebonden toestand q (q 

= a is gebonden, q = t is vrij), (Jan kan men per kamer 7 differentiaal-

vergelijkingen opstellen, want j kent vier mogelijkheden: 

j - 0 : radon 

j = 1 : Po-218 

j = 2 : Pb-2U 

j = 3 : Bi-214 (Po-21<f). 

http://m5v.j~VBq.m~3


-25-

Om de drie producten Fjj . C R ^ (zie formule 16) te berekenen worden de 21 

differentiaalvergelijkingen simultaan opgelost. De wijze van oplossen is in 

Appendix A gegeven. 

Als voorbeeld van de vorm van de vergelijkingen worden hier de vergelijkingen 

voor radon en voor de vrije fractie van Pb-214 in kamer l gegeven. 

Vpor radon geldt: 

d N(0 I) vi w?i ui wio 
q dt = N<°»*h + yf N(0,u) + "vT N<0'3)" (X° + vf+ ~W m'l) (i7) 

Hierin is de term voor het gelijkteken de verandering van het aantal 

radonatomen per m^ lucht van kamer 1. De eerste term na het gelijkteken is de 

pr od uc tie van radon uit exhalatie uit de wanden van kamer 1 tezamen 

(uitgedrukt in atomen per m )̂. 

De tweede term is de toevoer van radon uit de buitenlucht via luchtstroom vj, 

betrokken op het kamervolurne V]. 

De derde term is de toevoer van radon met luchtstroom W31 uit kamer 3. 

De laatste term is de afvoer van radon uit kamer 1 door verval (AQ) en via de 

luchtstroom uj (naar buiten) en wj2 (naar kamer 2). 

Voor de vrije fractie van P-21<t geldt: 

d N ( W > = *i N(l,l,f) + r ^ N U . U ) + — N(2,u,f) + — N(2,3,f) -

- (A2 + Xi + gi(t) +-^- + - ^ ) N(2,l,f) (18) 

Hierin is de term voor het gelijkteken de verandering van het aantal vrije Pb-

21 k atomen per m* lucht in kamer 1. 

De eerste term na het gelijkteken is het ontstaan van Pb-214 door verval (Aj) 

van in kamer 1 aanwezig vrij Po-218. De tweede term is het ontstaan van vrij 

Pb-214 door het verval van aerosolgebonden Po-218 waarvan een fractie rj bij 

het verval van het aerosoldeeltje los komt. De derde term is het binnenkornen 

in kamer 1 van vrij Pb-21*t uit de buitenlucht met strooin vj en de vierde term 

de toevoer uit karner 3. 
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De laatste term is het verwijderen van vrij Pb-214 door verval (X2)» door binding 

aan aerosolen (Xj), door aanhechten (plate-out) aan vast materiaal (g|) en door 

afvoer naar buiten (uj) en naar kamer 2 (w^)« 

De vervalconstanten, X, (dimensie h~*) zijn af te leiden uit de haJfwaardetijden, 

gegeven in figuur 3. 

De bindingssnelheid aan aerosolen wordt bepaald door de factor Xj met dimensie 

Deze factor hangt af van de aerosolconcentratie in de kamerlucht en de 

diameter van de deeltjes. 

Voor de aerosolconcentraties binnenshuis heeft men gemeten waarden verkregen 

van 2 x 10^ - 2 x 10* deeltjes per cnA De waarde X voor radon- en 

thorondochters lopen in huis uiteen van 10 - 500 h~l met waarden tussen 20 en 

50 h"l voor gesloten kamer s met kleine ventilatievoud (ref. 22). In het 

rekenmodel is voor alle dochterproducten X| = 60 h~' ingevoerd. 

De parameter rj, die het weer losraken van een aan een aerosol gebonden atoom 

naar vrij atoom tijdens het verval beschrijft, is alleen van belang bij alfaverval. 

De terugstootenergie die net atoom krijgt na alfaverval is ongeveer 100 keV, 

resulterende in een dracht van ca 50 um in iucht en 0,03 um binnen deeltjes met 

een dichtheid van 2 g.cm"^ (ref. 23). 

Berekeningen geven r| = 0,81 en een enkeie beschikbare meting rj = 0,83 (ref. 

22). 

In het rekenmodel is rj = 0,8 voor Po-218 en voor de anderen ri = 0 gesteld. 

Het plate-out effect is afhankelijk van de verhouding van beschikbaar oppervlak 

en kamervolume. In een doorsnee woning zal die verhouding, vanwege meubilair 

etc., 3 - 6 ro"* zijn. Verder wordt de plate-out (factor g) bepaald door de 

depositiesnelheid; deze is voor aerosoigebonden atomen slechts enkeie cm's per 

uur en voor vrije atomen enkeie meters per uur. 

De plate-out factor bij normale kainerafmetingen wordt voor vrije dochter

producten ongeveer 100 x groter geacht dan voor aerosolgebondenen. 

Er zijn enkeie metingen van gebonden radondochters die waarden voor g(a) van 

ongeveer 0,16 h"' laten zien, terwijl berekeningen het volgende geven (ref. 22) 
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g (a) = 0,1 - 0,3 h-1, g (f) = 1 0 - 3 0 rr* 

In het rekenmodel is voor alle kamers gekozen voor gelijke waarden: 

g (a) = 0,2 h"1 en g (f) = 20 rr1 

Voor radon (en thoron) wordt vanwege het edelgaskarakter geen plate-out effect 

in rekening gebracht. 

De aerosolenconditie in de buitenlucht is zodanig dat gerekend kan worden op 

een gebonden fractie van 80 - 90% voor Po-218 en voor rneer dan 98% voor Pb-

214 en Bi-21* (ref. 2*). Daarom wordt in ons rekenmodel ervan uitgegaan dat Po-

218 voor 85% aerosolgebonden is en Pb-214 en Bi-214 voor 100%. 

De luchtstroomsnelheden (nAh-*) die de koppeling tussen de kamers onderling en 

met de buitenlucht vormen, bepalen ook het ventilatievoud Xv j (h"') van kamer 

i. 

Het ventilatievoud is de som van de inkomende (of de uittredende) luchtstromen 

gedeeld door het kamervolume. 

In het rekenmodel worden voor een bepaalde configuratie van het woningrnodel 

de luchtstromen ingevoerd en gedacht geldig te zijn bij normale landelijk 

beschutte ligging met windsterkte 5 m.s"*, met de wind op de inlatende gevel 

en bij een buitentemperatuur van ca 10°C. 

Afwijkingen van deze situatie hebben invloed op de ventiiatie in de kamers (ref. 

25). In het rekenmodel wordt deze invloed vereenvoudigd verwerkt en wel als 

correctiefactor op de luchtstromen. 

Voor de windsnelheidswijziging is de factor p ingevoerd, waarmee alle - voor 

windsnelheid 5 m.s"* en landelijk beschutte ligging - reeds ingevoerde lucht

stroomsnelheden worden vermenigvuldigd. De factor is afgeleid uit bevindingen 

van IIUG-TNO (ref. 25) zoals weergegeven in fig. 4, resulterende in: 

p -- (0,71 + 0,019 a. v1'7) (19) 

waarin v de windsnelheid (m.s"') is en a, de aard van de ligging verdisconteert. 
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Tabel 6 Correctiefactor a zoaJs ingeværd in het rekenprogramrna 

LiRging 

Landelijk beschut 1,0 

Landeli jk open 1,5 

Stedelijk, grote beschutting 0,7 

ventilatie 
correctie 

factor 2.0 
(P) 

1.0 

open 
ligging 

normaal 

beschutte 
tigging 

- T -

5 
i 

10 
windsnelheid (m.s*1) 

Figuur 4 Ventilatiecorrectie voor windsterkte 

Het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten veroorzaakt een thermische 

trek (ref. 25). De trek neemt toe met groter worden van het terup* ratuur-

verschil. Dit effect wordt in rekening gebracht door de correctiefactor q, toe te 

passen op de verticale luchtstromen en op de instroming in kamer 3. De waarden 

van q afhankelijk van de buitentemperatuur en gebaseerd op ref. 25 zijn gegeven 

in tabel 7. 
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Tabel 7 Correctiefactor q zoals ingevoerd in het rekenmodel 

Buitentemperatuur °C 

< 5 

5 - 15 

>15 

q 
2,0 

1,0 

0,7 

Er is in het rekenprogramma ook rekening gehouden met het geval dat door 

windrichtingswijziging het ventilatiepatroon wijzigt. Dit is vereenvoudigd bereikt 

door de windrichting in plaats van op de inlatende gevel ook langs die gevel te 

kunnen kiezen. Daardoor worden de ventilatievouden in de kamers over het 

algemeen verlaagd (ref. 25). Enigszins arbitrair is een factor A gekozen, die 

alleen wordt toegepast op de horizontale luchtstromen. 

In het rekenprogramma is Aj ingevoerd als de factor voor de inlatende 

luchtstromen en A2 voor de luchtstroom van kamer 1 naar kamer 2. 

Tabel 8 In het rekenmodel ingevoerde factoren A 

Windrichting t.o.v. gevel A] A2 

Op 1,0 1,0 

Langs 0,7 0,8 

Als laatste te bespreken grootheid in de differentiaalvergelijkingen is er de 

totale radonbron N(0,e)j in kamer i ais gevolg van de radonexhalatie van uit het 

bouwmateriaal van de wanden. Deze term is uitgedrukt in aantal radonatomen 

dat per rn^ lucht in kamer i per uur ontstaat uit de exhalatie van de 6 wanden 

samen. Per wand is e'en rnateriaalsoort toegepast in het model. 

6 1 
N(0,e)j = . 1 0 , 5 Ajj . Sjj . djj . p|< . C R ^ . n.k • fi^dij»k»gij^ • yT * 2 0 ) 

Hierin is verondersteld dat alleen de binnenste halve muurdikte het radon levert 

voor de kamer in kwestie. 

Zo is de uitdrukking 

0,5 Ajj . sjj . djj . Pk (21) 
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dc massa van de muur j van halve dikte met AJ ; net muuroppervlak (m^), st. de 

fractie van wand j in kamer i bezet met bouwrnateriaal soort k, djj de muurdikte 

(m) en p^ de dichtheid van het materiaal (kg.nf ^). 

^Ra,k ' 5 <*e Ra-226 concentratie van materiaaJ k (Bq.kg""*) en nk is de 

ernanatie factor, zijnde de fractie van het in het materiaal k gevormde radon dat 

voor transport door de porién van de muur beschikbaar komt. 

De actor fi(dij,k,gjj) is de fractie van het in de materiaalporién beschikbare 

radon dat door diffusie de kamerlucht zal bereiken. 

Deze factor kan geschreven worden (ref. 26) als 

f l W i j M i j ) = ^ [ t a n h ^ ^ ] . ^ (22) 

Hierir. is 1^ i de effectieve diffusielengie voor radon in materiaal k en gj; j de 

reductiefactor voor de exhaiatiebeperkende invloed van een afwerklaag op de 

wand i,j. 

Voor radon is 1|< j voor praktisch alle materiaal ongeveer 0,15 m (ref. 27). 

De factor Vj is het volume van kamer i (m^). 

Met bovenstaande zijn de differentiaalvergelijkingen op te lossen. De resulte

rende concentraties N n in atomen van een bepaaJd nuclide (n) per m^ lucht zijn 

door vermenigvuldiging met de vervalconstante (Xn h"*) van het nuclide uit te 

drukken in activiteitsconcentraties Cn (Bq.rrr^). 

Cn = ^ . N n (23) 

Voor het berekenen van de evenwichtsfactor worden in het rekenmodel de 

concentraties van de betrokken nucliden ingevoerd als som van de vrije en de 

aerosoJgebonden fracties. 

2.4.2 Thoron binnenshuis 

Voor de berekening van de bijdrage, D-rn, van de thoron- en dochterconcentraties 

in de lucht binnen het woningmodeJ aan het effectief dosisequivalent per jaar, 

geldt hetzelfde stramien als beschreven voor radon in §2.4.1. 

Voor thoron en kortlevende dochters krijgen de volgende parameters aangepaste 

waarden. 
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De conversiefactor r j 2 mSv. j_ 1 /Bq.m"3 EEC thoron wordt voJgens UNSCEAR 

aanwijzing (ref. 6) gekozen als: 

r i 2 binnenshuis = 0,35 voor een volwassene en 0,50 voor een kind. 

Voor net aanhechten aan aerosolen en weer loskomen daarvan en t.a.v. de plate-

out worden de thorondochters gelijk behandeld als de radondochters. 

Voor de thorondochters in de buitenlucht wordt een aerosolenbinding van lOOVo 

aangehouden. 

Voor de effect ieve diffusielengte, 1|< 2» v o ° r thoron in bouwrnateriaal k is de 

waarde 0,002 rn gekozen (ref. 27). 

2.5 Radioact iv i te i t menselijk lichaam 

De bijdrage aan het ef fect ie f jaardosisequivalent uit de eigen act iv i te i t van het 

menselijk lichaam is volgens UNSCEAR (ref. 6) te steilen op 0,37 mSv. j"* . 

Daarin is ongeveer 50% het gevolg van de K-40 concentratie die zich 

voornamelijk in het spierweefsel bevindt en ongeveer <>09o van de nucliden uit de 

U-238 reeks. De rest is afkomstig van nucliden uit de Th-232 reeks, de 

kosmogenetische nucliden en van Rb-87. 

2.6 Samenvatting van de rekenkundiRe opzet van het model 

Om het rekenkundig deel van het model overzichtel i jk te maken is onder staande 

figuur 5 geniaakt en is in het onderstaande de formule samengevat. In de eerste 

kolom is, om verwijzing te vereenvoudigen, een volgnummer aan de items 

toegevoegd. In de tweede kolom is de formule gegeven, waarvan de diverse 

parameters in onder elkaar staande items zijn geschreven. Zij vormen evenwel 

een doorlopende formule. In de volgende kolom zi jn de parameters van een korte 

verklaring voorzien. Daarbij is door toevoegen van 5 aangegeven welke optie 

voor de standaardtoestand is gebruikt. Waar dosistempo is geschreven wordt 

ef fect ief dosisequivalent per tijdseenheid bedoeld. Waar kortheidshalve exposie-

ternpo is geschreven wordt geabsorbeerde dosis per ti jdeenheid bedoeld in lucht 

op 1 m boven grond of vloer middenskamers. 
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In de vierde kolom is een aanduiding gegeven uit welk type bron de numerieke 

waarden van de parameters zijn gekozen: 

SAW - uit de deelprojecten van SAWORA 

Lit - uit andere open literatuur 

Ber - uit berekeningen 

Sch - uit eigen afschatt ingen. 

In de laatste kolom zijn onderdeJen van de formule, ier herkenning, van een 

algemene term voorzien. 

kamer 1 

bouwmateriaai 
mesaa. af meting 

conc. 
R«.Th 

emanatie 
afwerking 

verblijfti|den 

inwendige 
dosis 

externe 
dosis 

kosmische str. «. (hoogie) 

• V J 

conc. 
Ra.Th 

TZU 
terre«. 
gamma 

L S~\ 
• H klimaat) 

bullen fc V / 

Hn. 
Tn 

betekent: samenstel van onlosmakeiijke 
factoren of eigenschappen 

C I—•» betekent: naarvolgende parameter øf 
I 1 groottieid in de berekeni ng 

& 
D y-+ betekent: geconditionserd door of 

betnvJoed door 

I seizoen] 

Figuur 5 Schernatisch voorgesteld rekenmodel 

(Het pJate-out effect is opgenomen in de berekening van EEC Rn, Tn.) 
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Volg-
nr. 

Formule Korte verktaring Bron 
nutne-
rieke 
waar-
den 

Aigemene 
term 

I. ALGEMENE FORMULE 

Indmdueel effectiei dosisequivalent per jaar; niSv.j' 

Kosmische stråling, dosistempo buiten;.30 niSv.j"' Lit 

Fractte van het jaar waarin persoon zich bolten bevindt; afhankelijk van Sch 
persoon: kind, volwassene inhuizig (5), volwassene uithuizig 

p,: fractie van he! jaar waarin persoon zich in kamer i bevindt, zie ook nr. 3 Sch/Lit/ 

1 0^ 

2 0,30 x 

1 'P0 • 
3 

* l c,.p,) • 
i = l 

5 (po.O.lKI-po)) x 

6 bo x 

7 fc760x 

8 I0"5x 

9 dg. 

3 p, 

io [ z.rr 

, Kosmische 

Straiings-

M I in. 

)=' 

6 
11 ( e K a I ni,.CRat j» 

1 = 1 

12 e T h I ii>j-CThiJ» 

1 = 1 

" *K I »'j-CK.JM1 x 

14 b| x 

IJ 8760 x IO"5* 

16 po x 

17 r0|X 

15 (0.I0J Cp 0 . 2 ]g» 

19 0,51b C p b . a i ^ 

20 0,379 C B l . ; i „ ) x 

21 J | x 

12 b|» 

23 po x 

2* rø2 i 

2) (0,91 C P b . 2 l 2 . 

2(, 0,09 C 0 l . 2 i : ) x 

27 å>2 * ''2* 

c,: transmissiefactor voor kosmische stråling in kanier i. SAWJ 

PQ: zie nr. 3 
0,1: transmissiefactor voor terrestrische stråling bwnenshuis SAW 

Converge factor exposietempo. naar dosistempo buiten, bg=0,7 Sv.Gy''(S); Lit 

aihankelijk van persoon: kind, volwassene (5) 

Aantal uren per j&ar 

Conversiefactor uråd naar niGy 

Exposietempo terrestnsche stråling buitenshuis; afhankelijk van grondsoort: SAW 
klei/lifss (S), zand/veen, stad 1, stad 2. 
Ook te berekenen uit activiteitsconcentraties van de grond (zie nr. 38) 

PJ: zie nr. 4 
ni.: tnassa van niateriaal in wand | van kainer i; aihankelijk van materiaalkeuze SAW 
en afmetingen 

CRa: conversiefactor; exposietempo in kanter i per eenheid Ra-226 concentratie Lit 
gemiddeld over de 6 wanden van kamer i 
Uirad.h-'/Bq.kg-1) 
tiiji zie nr. 10 
C g a .: concentratie Ra-226 in materia^I van wand j in kamer i (Bq.kg-1) SAW 

Voor Th-232 analoog aan nr. 11 SAW 

Voor K-*0 analoog aan nr. I I SAW 

Analoog aan nr. 6 doch binnenshuis Lit , 

Zie nr. 7 en 1 

Zie nr. 3 

Conver*,efactor voor dosisternpo per eenheid elfectieve evenwichtsconcentratie Lit 
van radon in de buitenlucht bij buitenverblijl, mSv.)"'/iJo,.i»"-' EEC Kn; afhanke-
li|k van persoon: kind, volwassene (S) 

0,103: particle bijdrage van radondochter Po-218 (KaA) in de Totale potentiele Lit 
alfa-energie van de radondochters in radioactief evenwicht met radon 
cPo-218 : concentratie van Po-218 in de buitenlucht IBq.ur' ) ; aihankelijk van SAW 
plaats in Nederland: Nft-Nederland, Midden (S), ZO-Nederland 

Voor radondochter Pb-21« (HaB) in de buitenlucht analoog aan nr. 18 Lit/ 
SAW 

Voor radondochter Bt-2l» (RaC) in de buitenlucht analoog aan nr. 18 Lit/ 

SAW 

Correctiefactor voor windrichting: westen wind (S) of oostenwind Sch 

Correctiefactor voor ligging van de woning: landelijk (S), kleine stad, grote stad Sch , 

Zie nr. 3 

Conversiefactor voor dosisternpo thoron buiten, analoog aan nr. 17 Lit 
0,91: partiele bijdrage van thorondochter Pb-212 (ThB) in de totale potentiele Lit 
aJIu-energie van de rhorondorhters in radioactiei evenwicht met thoron 
c Pu-2 l2 : concentratie van Pb-212 in de buitenlucht (Bq.iii'3); afhankelijk van SAW 
plaats in Nederland; NW, midden (S), ZO 

Voor thorondochter Bi-212 (ThC) in de buitenlucht analoog aan nr. 23 SAW 

Anuloog aan nr. 21 en 22 Sch 

dosis 

Terrestrische 

Strålings

dosis 

Externe 

Dosis UOUW-

matenaai 

Exposie

tempo in 

kamer i 

uit bouw-

matenaal 

(urad-h"1) 

Interne 

,, dosis van 

radon buiten 

EEC radon 

buiten 

Interne 

dosis van 

thoron buiten 

EEC thoron 

buiten 
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28 

29 

33 

3* 

35 

r u x 

3 

[ r i * 

Analoog aan nr. 17, doch voor binnenshuis 

Zie nr. 4 

30 (0,105 C p o ^ j g ^ . 0,105: zie nr. 18 
Cpo_2|gj: concentratie van radondochter Po-218 (RaA) in kamer i (Bq.nr3) 
berekena uit totale radonbron uit bouwmateriaal in kamer i (zie nr. 45) en de 
door ventilatie binnenstromende concentraties uit andere kanters en buitenlueht 
(zie nr. 57 - 60). Zie ook appendix A. 

31 0,516 Cpb-2l», i* Véor radondochter Pb-214 (RaB) in kamer i analoog aan nr. 30 

32 0,379 C g i . j n j ) ) ) . Voor radondochter Bi-214 (RaC) in kamer i analoog aan nr. 30 

r t 2 x 

3 

Analoog aan nr. 2*, doch voor binnenshuis 

Zie nr. * 

(0,91 Cpb.212^* 0,91: zie nr. 25 
* -Pb-2 l2 i : concentratie van thorondochter Pb-212 (ThB) in kanter i (Bq.m'3) 
berekend uit totale thoronbron uit bouwrnateriaal in kamer i (analoog aan 
nr. »5) en de door ventilatie binnenstromende concentraties uit andere kamers 
en buitenlueht (zie nr. 57 - 60). Zie ook appendix A 

36 0,09 CBj_2i2,i»l» 0,09: zie nr. 26 
CBi-212,i : v o o r thorondochter Bi-212 (ThC) analoog aan nr. 35 

37 0,37 Dosistempo uit eigen radioactiviteit van het menjeiijk lichaam (mSv.j"') 

Lit 

Sen 

Lit 
Ber 

Lit / 
Ber 

Lit/ 
Ber 

Lit • 

Sch 

Lit 
Ber 

Lit 
Ber . 

Lit 

> 

i 

• 

• 

Interne dosis 

radon binrw-n 

huis 

EEC radon 

in kamer j 

Interne dosis 

thoron bin

nenshuis 

EEC 
thoron in 

> 
kamer i 

Oosistempo 
eigen lichjait 

3« dg = 

39 4,27 x 10"2 x 

*° cRa,g* 
»l 6,62 x 10"2 x 

»2 Crh.g* 

»3 0,*) x I0'2 x 

* * C K,g 

*> ERn,i = 

** v f * 

II DEEL FORMULES 

Exposietempo ter rest rise he stråling buitenshuis (urad.h*') 

Exposietempo per Bq.kg"' Ra-226 (U-238) in de aardbodem onder het meet punt Lit 
(urad.h-')/Bq.kg"') 

Concentratie fla-226 in de boveniaag van de grond onder meetpunt {Bq.kg"') SAW 

Exposietempo per Bq.kg'1 Th-232 in de aardbodem (urad.h''/Bq.kg''> Lit 

Concentratie Th-232 in de grond (Bq.kg'1) SAW 

Exposietempo per Bq.kg'1 K-40 concentrate in de aardbodem (urad.h*1/Bq.kg"') Lit 

Concentratie K-40 in de grond (Bq.kg"') SAW 

Totale radonbron in kainer i als gevolg van de Ra-226 concentraties in het 
materiaal van alle zes wanden van kamer i, uitgedrukt in activiteitsconcentratie 
in de kamerlucht per uur: Dq.i ir- .h"' . 

Volume kamer i (m') 

Exposie 

terrestnschr 

stråling 

but ten 

47 Z TAj. x 
i-I 

48 Sjj x 

49 0,5 djj x 

50 Cy x 

5 1 c Ra,k * 
52 r* x 

53 

54 tanh( 

55 

0Xd~~* 

0,5 d 
--> 

*» 

56 0,0076] 

57 luchtstromen 

Ytuuroppervlak van wand j in kamer i (rn2) 

Fractie van het wandoppervlak bezet met bouwmateriaal soort k 

Halve dikte van wand j in kamer i (m) 

Soortelijke mas« van bouwmateriaal k (kg.m"') Lit 

Ra-22f concentratie van materiaal k (Bq.kg'1) SAW 

Emanatielactor voor radon van materiaal k Lit/ 
SAW 

l(,: effectieve diffusielengte voor radon in materiaal k (m) Lit 
0,5 djj! zie nr. 49 

zie nr. 53 Lit 

Reductiefactor voor afwerkingslaag op wand j van kanter i, toegepast op Lit/ 
radonexhalatiesnelheid van onderliggend materiaal oppervlak SAW 

Vervalsconstante radon (h' l) Lit 

De ventilatie in de kanters wordt berekend uit de voor het woningmodel SAW 
standaard gekczen luchtstroinen (m'.h"1) onder de condities: landelijk beschutte Sch 
ligging, buitentemperatuur I0°C, windsnelheid 5 m.s"', windrichting loodrecht 
op inlatende gevel. Voor a/wi|kende condities worden de luchtstromen 
gecorrigeerd door de volgende factoren: 

58 p-(0,7l»0,OI9av'»7) Op alle luchtstromen toegepaste factor ten gevolge van windsnelheid vOn.s'1), SAV/ 
keuze 0 - 10 ni .s - ' , en al of niet beschutte ligging <$, keuze: landelijk beschut Sch 
landelijk open, -tedelijkc ligging. 

59 q Correr.tielactor door afwifkende buitenfeinperatuur, toe te pe'.sen op verticale Sch 
luchtstromen en onderste inlatende luchtstroom; keuze: < 5°C, 5- l5°C, > I5°C 

60 A Correctiefactor ten gevolge van windrichting t.o.v. inlatende gevel, loe te SAW/ 
passen op horisontale luchtstromen; keuze: loodrecht op gevel en evenwijdig Srh 
langs gevel. 

Radon

exhalatie

snelheid 

per in2 van 

wand i in 

in kamcr i 

(r*|.ii!2.h-') 
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Berekeningen 

In dit hoofdstuk worden resuJtaten gegeven van berekeningen uitgevoerd met het 

voorbeschreven modei. Het aantaJ verschillende situaties beschreven door de vele 

parameters die in het model een rol spelen is groot. De keuze van het 

woningmodel in deze berekeningen en het aantal uitgewerkte voorbeelden houden 

een zekere beperking in (zie ook §1.1). 

Het doel van de berekeningen is drieledig: 

a. het nagaan van de relatieve invloed van de parameters 

b. het uitrekenen van grootheden die in het SAWORA-programma expe

rimented zijn bepaald 

c. het berekenen van het jaarlijks effectief dosisequivalent voor bewoners in 

afhankelijkheid van zekere parameters. 

Aangezien van het totaal van vijfmiljoen woningen in Nederland zich 70% in 

eengezinshuizen bevindt (ref. 31) zal dit rapport zich beperken tot een 

uitgebreide analyse van eengezinshuizen. Ongeveer 90% daarvan heeft onder de 

woning een kruipruimte. De kruipruimte kan een aanzienlijke bron van radon in 

de wonir; zijn, vandaar dat de kruipruimte in het woningmodel wordt betrokken. 

I Woning met kruipruimte 

3.1.1 Het woningmodel 

Aangezien de invloed van een kruipruimte een belangrijk aspect is in de 

beschouwingen zal de aandacht in eerste instantie gericht worden op een 

woonlaag boven een kruipruimte (figuur 1). 

Het woningmodel wordt gedefinieerd door de afmetingen van de ruimte, de 

luchtstromen daarin en de materialen van de wanden. 

Tabel 9 Afmetingen in het woningmodel 

Kamer 

1 

2 

3 

Lengte (m) 

6,0 

W 
10,0 

Breedte (m) 

5,0 

5,0 

5,0 

Hoogte (m) 

2,7 

2,7 

0,8 

5oort ruimte 

leefruimte 

slaapkamer 

kruipruimte 
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Tabel 10 Gekozen luchtstromen 

Code 

VL1 

VL2 

VL3 

V U 

VL5 

Van 

buiten 

buiten 

kamer 1 

kamer 3 

kamer 3 

Naar 

kamer 1 

kamer 3 

kamer 2 

kamer 1 

kamer 2 

Grootte m^.h"* 

70 

30 

20 

7 

7 

De luchtstromen gelden voor de vqlgende beinvloedende omstandigheden: 

- Landeli jke bese hut te ligging 

- Buitentemperatuur 5 - 15°C 

- Windkracht 5 m.s-1 

i 

- Vl'indrichting pal op c'e iniatende gevel gericht 

Als gevolg van deze stromingen is het ventilatievoud voor de kamers als volgt: 

Kamer 1 : 0,95 h ' 1 

Kamer 2 : 0,50 h"1 

Kamer 3 : 0,75 h"1 

Het bouwmateriaal voor de kamera is als volgt gekozen: 

- normaal beton (portland cement A) voor vloeren (dikte 20 cm) en piafonds 

(dikte 10cm) van kamers 1 en 2. , 

- tussenwand tussen kamers 1 en 2 gemaakt van natuurlijk-gipsblokken, 10 cm 

dik. 

- de voorgevel binnenmuur van karner 1 en de achtergevel binnenmuur van kamer 

2 is van 14 cm dik baksteen, be ide met voor 1/3 van het oppervlak ramen. 

- de andere wanden van de kamers 1 en 2 zijn van 10 cm dik kalkzandsteen. 

- oppervlakken van tussendeuren zijn verwaarloosd. 

- het plafond van de kruipruimte is de vloer van kamer 1 en 2. 

- alle opstaande muren van de kryiprui.nte z i p van 14 cm baksteen. 

- de vloer van de kruipruimte is eén niet afgedekte grondsoort van effectief 1 

m dikte. 

- de wandafwerking van alle wanden geeft een reductie op de exhalatie van 

thoron tot op 30% en heeft geen effect op de radonexhalatie. 

De activiteitsconcentraties en andefe parameters van het rnateriaal zijn gegeven 

in tabel 11. 
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Tabei 11 Materiaaleigenschappen 

Mater iaal-

soort 

Concentratie Bq.kg"! 

Ra-226 Th-232 K-40 

Dichtheid Emanatie-

kg.m"3 factor 

Beton 

Gipsblok 

Kalkzandsteen 

Baksteen 

Bodern kruipruimte 

13,9 

6,5 

8,3 

39,3 

30,0 

11,9 

2,0 

8,1 

<H,2 

45,0 

115 

28 

280 

560 

480 

2360 

970 

1800 

1680 

1700 

0,25 

0,20 

0,20 

0,01 

0,30 

Voor de transmissie van externe stråling van buiten naar binnen zi jn voor alle 

kamers dezelfde factoren gekozen. Op grond van net gesteide onder hoofdstuk 2, 

gevonden via experimenteel onderzoek, zi jn de betreffende waarden 

- voor kosmische strål ing : 0,8 

- voor terrestrische strål ing: 0,1 

3.1.2 De omgeving 

Kosmische stråling 

Het geabsorbeerde dosistempo in de buitenlucht is gesteld op 3,2 prad.h - ' 

overeenkomende met een ef fec t ie f dosisequivalent van 0,30 mS/j bij constant 

verbl i j f buiten. 

Terrestrische strål ing 

Het geabsorbeerde dosistempo in de buitenlucht is afhankeii jk van de grondsoort; 

als uitgangstoestand is een dosistempo van 7 yrad.h"* gekozen overeenkomende 

met klei of loss als grondsoort. 

De act iv i tei tsconcentrat ies in de buitenlucht zijn conform tabel 4 en 5 gekozen 

als: 

voor radon resp. RaA, RaB en RaC: 6; 5; 4; k Bq.m~3 en 

voor thoron resp. ThA, ThB en ThC: 5; 5; 0 ,1 ; 0,1 Bq.m"3. 

Deze toestand wordt geldig geacht voor midden Nederland, westeii jke wind en 

landelijke l igging. 

3.1.3 De bewoners 

Er zi jn drie typen bewoners onderscheiden: een volwassene, die voornamelijk 

binnenshuis verb l i j f t , een volwassene met buitenarbeid en een kind. Uitgangspunt 

(standaard) is de berekening voor de inhuizige volwassene. 
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De tijd als fractie van net jaar voor verblijf buiten is pg, voor kamer 1 is pj 

en voor kamer 2 is p2« De conversie van geabsorbeerde dosis in Jucht (Gy) naar 

effectief dosisequivalent (Sv) is voor binnen en buiten gelijk gekozen (b) 

De ingevoerde waarden zijn gegeven in tabel 12. 

Tabel 12 Verblijftijden pj en conversiefactor b (Sv/Gy) 

Volwassene inhuizig 

Volwassene uithuizig 

Kind 

PO 

0,2 

0,4 

0,3 

PI 

o,* 
0,3 
0,25 

P2 

0,* 

0,3 

0,45 

b 

0,7 

0,7 

0,8 

De dosisfactoren voor inhalatie van radon- en thorondochters zijn (zie hoofdstuk 

2) in tabel 13 geven in mSv.j~VBq.m~3 EEC. 

Tabel 13 Effectief dosisequivalent (mSv.j-*) per eenheid effectief evenwicht 

concentratie (Bq.m"^ EEC) 

Volwassene 

Kind 

Buiten 

Rn Tn 

0,15 0,46 

0,20 0,60 

Binnen 

Rn Tn 

0,08 0,35 

0,11 0,40 

3.2 Berekeningen voor de woning met kruipruirhte 

De berekeningen worden gedaan voor T=1000 uur na begin van de situatie, zodat 

de diverse luchtconcentraties constant zijn geworden. 

De opbouw van de jaardosis in de standaard situatie (§3.1) is in de eerste kolorn 

van tabel 14 gegeven. 

Teneinde de bijdrage van de radonemissie van de bodem van de kruipruimte te 

bepalen is de emanatiefactor van de bodem nul gesteld met als resultaat de 

tweede kolorn van tabel 14. Om gegevens te krijgen over de interne dosis van 

net bouwmateriaal alleen zijn voor de derde koloni ook de concentraties in de 

buitenlucht nul gesteld. 

http://mSv.j~VBq.m~3
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Tabel 14 Dosisopbouw (mSv/j) 

Standaard Bodem kruipruimte Ook concentraties 

emanatie = 0 buitenlucht = 0 

Kosmisch 0,25 0,25 0,25 

Terrestrisch 0,12 0,12 0,12 

Gamma bouwmateriaal 0,18 0,18 0,18 

Radon 0,68 0,52 0,20 

Thoron 0,11 0,11 0,09 

Uchaam 0,37 0,37 0,37 

Totaal l jT l lj55 1̂ 21 

Uit tabel 14 kan geconcludeerd worden dat in de beschreven situatie de radon 

en dochterconcenstraties in de buitenlucht een dosisbijdrage van 0,32 in5v/j 

levert, radon uit het bouwmateriaal 0,20 mSv/j en uit de kruipruimte bodem 0,16 

mSv/j. 

3.2.2 Meetbare grootheden 

De door metingen verifieerbare grootheden zijn vermeld, voor de standaard 

situatie, in tabel 15. 

Tabel 15 Strålingsniveau en concentratie in lucht 

Kamer 1 Kamer 2 Kruipruimte Buiten 

Dosisteinpo in lucht (prad.h'l) 

- Kosmisch 2,6 

- Terrestrisch 0,7 

- Bouwmateriaal 3,5 

2,6 

0,7 

3,7 

2,6 

0,7 

S,5 

3,2 

7,0 

— 

Concentraties 

- Radon 

- EEC Radon 

- Thoron 

- EEC Thoron 

(Bq.m -3) 

13,2 

5,7 

0,0 

0,26 

28,0 

11,6 

0,0 

0,49 

43,6 

14,6 

18,2 

0,82 

6,0 

4,1 

5,0 

0,1 
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Het blijkt dat het berekende gamma exposietempo in de kamers 1 en 2 enigszins 

lager is dan buiten; de waarden zijn laag vergeleken met metingen (ref. 13). 

De radonconcentratie in kamer 2 is een factor 2 hoger dan in kamer 1, doordat 

in kamer 2 slechts lucht binnenstroomt van de andere kamers en de venti-

latiegraad relatief laag is (0,5 h~l). 

Ook Indien berekend voor de situatie van buiteniuchtconcentraties gelijk aan nuJ 

en geen emanatie van de bodem van de kruipruimte blijkt de radonconcentratie 

in kamer 2 (13,0 Bq.m"^) aanzienlijk hoger dan in kamer I ^ ,6 Bq.m"^). 

De radonconcentraties komen redelijk wel overeen met de metingen (ref. 21). 

3.2.3 Persoonsafhankelijke dosis 

Voor de drie verschillende personen is de dosisopbouw gegeven in tabel 16 voor 

de standaard situatie. 

Tabel 16 Dosisopbouw in mSv/j voor drie typen bewoners 

Volwassene inhui2ig Volwassene uithuizig Kind 

Kosmisch 0,25 0,26 0,26 

Terrestrisch 0,12 0,20 0,18 

Gamma bouwmateriaal 0,18 0,13 0,18 

Radon 0,68 0,66 0,98 

Thoron 0,11 0,10 0,13 

Lichaam 0,37 0,37 0,37 

Totaal U7J lj72 2,10 

Het verschii tussen de uithuizige en inhuizige volwassene is het gevolg van 

verschil in verblijfstijden en uit zich voornarnelijk in verschillen in partiele 

gammadoses. Het blijkt evenwel dat de totale jaardosis nagenoeg gelijk is voor 

be ide typen bewoners. 

Het kind heeft een hoger dosisequivalent voornarnelijk als gevolg van de hogere 

dosisconversiefactor voor interne stralingsbelasting. 
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3.2.4 Omstandigheden buiten 

De orngeving is een functie van drie soorten parameters: 

1. die de terrestrische stråling bepalen, 

2. die de radon en dochterconcentraties van de buitenlucht bepalen en 

3. die het ventilatiepatroon in huis beinvloeden. 

De berekeningen als functie van deze parameters zijn uitgevoerd voor een 

inhuizige volwassene en vergeleken met de standaard situatie. 

De parameter die de terrestrische omstandigheden bepaalt is net exposietempo 

van de grondsoort, waarop de woning is gebouwd. Het verband daarvan met de 

dosisbijdrage van terrestrische stråling is lineair. 

De parameters in het rekenmodel die de radon- en thorondochterconcentraties in 

de buitenlucht bepalen zijn: 

- de plaats in Nederland, te kiezen als midden, NVif-Nederland en ZO-Nederland. 

- de overheersende windrichting, te kiezen als westen of oostenwind. 

- de relatieve beschutting, te kiezen als landelijk, kleine stad of grote stad. 

In tabel 17 zijn de resultaten voor diverse combinaties weergegeven, waarbij het 

niet veranderde garnmastralingsniveau achterwege gelaten is (evenals de 

lichaarnsactiviteitsdosis). Gezien de opmerkingen gernaakt in §2.3.1 betreffende 

het al of niet relevant zijn van de effecten van windrichting en ligging dienen 

de uitkornsten met enige reserve te worden beoordeeld. 

Uit tabel 17 blijkt dat de invloed van de concentraties in de buitenlucht groot 

is. Onderstaande figuur 6 geeft het verband aan tussen de concentratie van radon 

in de buitenlucht en de totale jaardosis en de radondosis in het standaardmodel. 
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Tabel 17 Rekenresultaten af hankel ijk van factoren die de buitenluchtcon-

centraties bepaJen 

Beschutting: 
Plaats: 
Windrichting: 
Jaar dosis (mSv) 

land. land. land. gr.stad* land. gr. stad* 
midd. NW ZO midd. midd. ZO 

W W W w O O 

- radon 
- thoron 
- Totale dosis 

Concentratie (Bq.m" 
- radon buiten 
- radon kamer 1 
- radon kamer 2 
- radon kruipruimte 

Evenwichtsf actor 
- radon buiten 
- radon kamer 1 
- radon kamer 2 
- radon kruipruimte 

0,68 
0,11 
1,71 

3) 
6,0 

13,1 
28,0 
43,6 

0,68 
0,43 
0,42 
0,33 

0,57 
0,11 
1,60 

4,0 
11,1 
26,1 
41,6 

0,66 
0,41 
0,41 
0,32 

0,77 
0,12 
1,81 

8,0 
15,1 
30,0 
45,6 

0,64 
0,44 
0,42 
0,34 

0,84 
0,12 
1,89 

8,4 
16,2 
32,4 
49,5 

0,68 
0,45 
0,42 
0,35 

1,00 
0,12 
2,04 

12,0 
19,1 
33,9 
49,5 

0,68 
0,47 
0,43 
0,36 

1,54 
0,14 
2,60 

22,4 
30,1 
46,1 
63,4 

0,64 
0,48 
0,44 
0,39 

*De beschutting van de grote stad vermindert ook de windsnelheid en dus is ook 
het ventilatievoud iets (10%) kleiner. 

eff. 
dosis 

equiv. 
(mSv.f1) 2.0-

radon conc. buitenlucht (Bq.m-3) 

Figuur 6 Dosis afhankelijk van radonconcentratie in buitenlucht 
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De parameters uit de onigevingsconditie die de luchtstromen in huis en dus ook 

de ventilatie beinvioeden zijn: 

- de windrichting t.o.v. de inlatende gevel; in het rekenmodel te kiezen als pal 

op de gevel of er langs. 

- de windsnelheid, te kiezer- tussen 0 en 10 m.s~l en beinvloed door al of niet 

beschutte ligging. 

- de temperatuur van de buitenlucht, te kiezen uit drie intervallen 5-15, < 5 

en >15 °C. 

In tabel 18 is de invloed van deze parameters weergegeven uitgaande van 

standaardcondities in het model (landelijk beschut, midden Nederland, westelijke 

wind). 

Tabel 18 Enkele rekenresultaten af hankeli jk van 

ratuur 

Windrichting t.o.v. gevel: 
Windsnelheid (m.s~l): 
Buitenteinperatuur (°C): 

Ventilatievoud (h" ' ) 
- kamer 1 
- kamer 2 
- kruipruini te 

Concentraties (Bq.m"^) 
- radon kamer 1 
- radon kamer 2 
- radon kruipruinite 

Evenwichtsfactoren 
- radon kamer 1 
- radon kamer 2 
- radon kruipruimte 

Jaardosis (mSv) 
- radon 
- thoron 
- Totale dosis 

op 
5 

5-15 

0,95 
0,50 
0,75 

13,1 
28,0 
43,6 

0,43 
0,42 
0,33 

0,68 
0,11 
1,71 

langs 
5 

5-15 

0,69 
0,39 
0,60 

17,0 
37,7 
52,9 

0,42 
0,42 
0,35 

0,87 
0,14 
1,92 

op 
5 

<5 

1,04 
0,63 
1,50 

12,6 
23,3 
24,9 

0,42 
0,40 
0,31 

0,59 
0,11 
1,62 

op 
5 

> 15 

0,93 
0,46 
0,53 

13,3 
30,0 
59,5 

0,43 
0,42 
0,36 

0,71 
0,12 
1,75 

wind en 

op 
1 

5-15 

0,69 
0,36 
0,55 

15,8 
36,1 
57,5 

0,43 
0,43 
0,35 

0,83 
0,13 
1,88 

buitentempe-

op 
10 
5-15 

1,58 
0,83 
1,25 

10,3 
19,4 
28,8 

0,45 
0,40 
0,31 

0,52 
0,09 
1,53 

langs 
1 

>15 

0,49 
0,26 
0,31 

21,5 
54,1 
97,0 

0,43 
0,44 
0,39 

1,18 
0,15 
2,24 

Het blijkt dat, volgens het rekenmodel, de wind en de buitentemperatuur de 

ventilatie in huis aanzienlijk kunnen beinvioeden. In fig. 7 zijn de berekende 

radonconcentraties in de lucht van de kamers uitgezet tegen het ventilatievoud. 
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radon 
cone 

in 
lucht 40 

(Bqm-3) 

20 o 
o 

* 

kainer 1 

1.0 

40-

20 

kamer 2 
i i i 

1.0 
ventilatievoud (h"1) 

80-

40 
o. 

kruipruimte 
i i r 

0 1.0 

Figuur 7 Radonconcentratie afhankeJijk van ventilatie; constante radonbron. 

Het verband blijkt tamelijk eenvoudig te zijn. 

Dat het verband eenvoudig is komt omdat in het model ervan uitgegaan is dat 

de parameters van wind en temperatuur nergens de radonbronsterkte beinvloedt. 

Dat l i jkt geen juist uitgangspunt te zijn (ref. 28) voor het temperatuureffect. 

Het verschil tussen binnen- en buitenshuistemperatuur veroorzaakt in verticale 

richting een soort schoorsteeneffect, beginnend in de kruipruimte. Afhankelijk 

van de permeabiliteit van de grond zal lucht naar binnen de woning ook door de 

grond passeren en daardoor nieer radongas meevoeren dan het diffusieproces 

alleen zou hebben veroorzaakt. 

Om dit proces na te bootsen is de buitentemperatuur niet alleen van invloed 

gemaakt op de verticale luchtstroom maar is tevens een variatie aangebracht 

van de radonbron van de bodem van de kruipruimte. Dit wordt gesimuleerd door 

aanpassen van de emanatiefactor. 

Tabel 19 geeft de resultaten. 
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Tabel 19 Rekenresultaten afhankelijk van wind en buitentemperatuur, waarbij 

de emanatiefactor van de bodem van de kruipruimte een functio is 

van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 

Windrichting t.o.v. gevel: 
Windsnelheid (m.s~l): 
Buitentemperatuur (°C): 
Emanatiefactor bodem: 

Ventilatievoud (h~l) 
- kamer i 
- kamer 2 
- kruipruimte 

Concentraties (Bq.m~3) 
- radon kamer 1 
- radon kamer 2 
- radon kruipruimte 

Jaardoses (inSv) 
- radon 
- thoron 
- Totale dosis 

op 
5 

5-15 
0,30 

0,95 
0,50 
0,75 

13,1 
28,0 
43,6 

0,68 
0,11 
1,71 

op 
5 

<5 
0,60 

1,04 
0,63 

-1,50 

14,9 
30,5 
39,2 

0,71 
0,11 
1774 

op 
5 

>15 
0,10 

0,93 
0,46 
0,53 

11,6 
23,4 
32,5 

0,60 
0,12 
1,63 

langs 
5 

< 5 
0,60 

0,78 
0,52 
1,20 

19,7 
40,1 
47,4 

0,91 
0,13 
l r95 

langs• 
5 

>15 
0,10 

0,67 
0,35 
0,42 

1*,3 
30,6 
39,0 

0,73 
0,14 
1,79 

op 
1 

< 5 
0,60 

0,76 
0,46 
1,09 

18,3 
39,4 
51,6 

0,89 
0,12 
1,93 

op 
1 

> 15 
0,10 

0,67 
0,34 
0,38 

13,7 
29,7 
42,2 

0,71 
0,13 
1,76 

langs 
i 

>15 
0,10 

0,49 
0,26 
0,31 

17,4 
39,5 
51,1 

0,91 
0,15 
1,98 

De conclusie is dat het verband tussen vent i lat ie en radonconcentratie veel 

minder duideli jk is. Figuur 8 geeft d i t weer. De resultaten l i jken echter meer 

overeen te komen rnet meetgegevens (ref. 32). In een vervolgstudie zal het 

probleem nader beschouwd worden. 

radon i 
conc. 

in 
lucht 40 

(Bq.m-3) 

20 

n. 
( 

o o 
rP ° 
a 8 

terner 1 

) 1.0 

40-

20-

°o° 
o o 
o o 

o 

kamer 2 

0 1.0 
ventilatievoud (rr1) 

80-

40-

n. 
( 

o 

o o o 
°o ° 

kruipruimte 

) 1.0 

Figuur 8 Radonconcentratie afhankelijk van vent i la t ie ; radonbron van de 

kruipruimtebodem varieert met de buitentemperatuur 
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3.3 Onderzoek naar e f f e c f n van bouwmaterialen 

Teneinde het ef fect van parameters te vinden weike gebonden zi jn aan 

rnateriaaleigenschappen en aan woningsamenstelling zaJ in deze paragraaf het 

woningniodei enigszins vereenvoudigd worden. 

Basisafmetingen en luchtstromen bli jven gel i jk aan het voorgaande model doch 

het niateriaal van alle wanden, inclusief de bodem van de kruipruimte zullen zi jn 

vervaardigd van een zelfde soort f ic t ie f mater iaal . 

De samenstelling van het materiaai houdt het midden tussen baksteen, 

kalkzandsteen en beton en heeft de volgende eigenschappen: 

Soortelijke massa: 2000 kg.m"^ 

Concentratie Ra-226: 25 Bq.kg"1 

Concentratie Th-232: 25 Bq.kg - 1 

Concentratie K-^0: *00 Bq.kg - 1 

Em anatief actor : 0.15 

Effect ieve -i i ffusielengte Rn: 0,15 in 

Effect ieve diffusielengte Th: 0,002 m 

Muurdikte: 0,15 m 

Verder zullen voor de berekeningen de act ivi tei tsconcentrat ies van de buitenlucht 

gelijk aan nui worden gesteid. De dosisopbouw voor een inhuizige volwassene is 

in de woning is gegeven in tabel 20. 

Tabel 20 Dosisopbouw (inSv/j) 

Kosmisch: 0,25 

Terrestr isch: 0,12 

Gamma bouwmateriaal: 0,35 

Radon: 0,33 

Thoron: 0,17 

Lichaam: 0,37 

Totaal : 1,59 

De meetbare grootheden zijn vermeld in tabel 2 1 . 
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Tabel 21 Strålingsniveaus en concentraties in lucht 

Kamer 1 Kamer 2 Kruipruimte 

Dosistempo in lucht (urad.h'l) 

- kosmisch 

- terrestrisch 

- bouwmateriaal 

Concentraties (Bq.rn-^) 

- radon 

- EEC radon 

- thoron 

- EEC thoron 

3.3.1 Activiteitsconcentraties 

2,6 

0,7 

7,1 

7,3 

2,2 

6,3 

0,35 

2,6 

0,7 

7,1 

21,4 

8,1 

7,1 

0,89 

2,6 

0,7 

7,1 

16,0 

M 
45,7 

1,9 

Teneinde de relatieve gewichten in de dosisbijdrage te zien van de concentraties 

Ra-226, Th-232 en K-40 in het bouwmateriaal zijn deze concentraties gevarieerd 

en is het effect daarvan op de dosis bepaald. 

Zoals uit de rekenkundige opzet ook valt af te leiden is het verband tussen 

concentratie en dosis lineair. 

De gevonden waarden zijn de volgende: 

Tabel 22 Dosisequivalentverhoging per eenheid activiteitsverhoging in bouw

materiaal (mSv.j'VBq.kg-!) 

Radium 

Thorium 

Kalium 

Gamma dosisequivalent 

0,0039 

0,0045 

0,00034 

inwendig dosis- Totaal 

equivalent 

0,013 

0,007 

0,017 

0,011 

0,00C34 

De getal'f , • Je inwendige dosis in tabel 22 zijn lineair afhankelijk van de 

»»manauc; .-.:•• x. Men kan daarmee berekenen voor weike emanatiefactor de 

dosisoijdrage aan gamnv.'s even groot is als de inwendige dosisbijdrage. 



Di t is het gevai voor een emanatiefactor van 0,045 voor radon en 0,096 voor 

thoron. Hierbi j dient bedacht te worden dat voor de thoron emanatie een 

wandafscherniingsfactor van 0,3 in rekening is gebracht. Zie ook figuur 9. 

In algemene zin uitgedrukt zaJ bi j een emanatiefactor van ca. 5% de bijdrage van 

gammastråling ongeveer even groot zijn als de bijdrage van Rn (Th) en dochters. 

dosis/conc. 
(mSv.j-VBq.kg-1) 

0.010 

0.005 

0 
0 5 10 

emanatiefactor (%) 

Figuur 9 3aardosisbijdrage per eenheid concentratie in bouwmateriaal voor 

radium en thorium als functie van de emanatiefactor 

3.3^2 Bouwmaterialen__met irdustr iele reststoffer. 

A. Betonsoorten 

In het standaardmodel beslaat beton 50% van het wandoppervlak van beide 

kamers, te weten de vloeren en de piafonds. Het beton is normaal beton uit zand 

(33 gew. %), gr int (48%), portland cement A (14%) en vater (5Vo). De resultaten 

van berekeningen na vervangen van het beton door achte ^envolgend drie andere 

soorten beton worden hier beschreven. De radioactiviteitsparameters zijn 

gegeven in tabel 23 ontleend aan SAWORA-metingen (ref. 30 en 33). 

a = reauctieracTor wanaaiwemng 
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Tabel 23 Voor het rekenmodel relevante parameters van enige betonsoorten 

Code Beschrijving betonsoort Dicht- Emanatie Radioactivi tei tsconc. 

heid factor (Bq.kg - 1) 

(kg.m-3) (%) Ra-226 Th-232 K-4Q 

SWI Standaard 

SW2 Met hoogovencement 35L 
i.p.v. portlandcement A 

SW3 Met portland vliegascement 
A i.p.v. portlandcement A 

SW4 Met gesinterde vliegaskorrels 
i.p.v. gr int 

2360 

2360 

2330 

1900 

25 

25 

15 

10 

13,9 

17,7 

15,3 

55,8 

11,9 

21,8 

14,8 

36,5 

115 

135 

140 

315 

Het berekend ef fect ie f jaardosis equivalent in de woning met kruipruimte voor 

de vier verschillende soorten beton is gegeven in tabel 24. 

Tabel 24 Berekende dosis voor een woning met kruipruimte afhankeli jk vn de 

gebruikte betonsoort 

Beton Berekend ef fect ie f dosisequivalent (mSv/j) 
code Totaal Gamma Radon Thoron 

bouw 

SWI 

SW2 

SW3 

SW4 

1,71 

1,86 

1,65 

1,98 

0,18 

0,22 

0,20 

0,40 

0,68 

0,73 

0,62 

0,73 

0,11 

0,17 

0,09 

0,11 

Enkele berekende meetbare grootheden zijn gegeven in tabel 25. 

Tabel 25 Gamrnastralingsniveau en radonconcentraties afhankelijk van de 

betonsoort 

Beton Concentratraties (Bq.rn*3) 
code Radon EEC Radon 

Kamer 1 Kanier 2 Kainer 1 Kamer 2 

Gammadosis in lucht 
(yrad.h-1) 

Kamer 1 Kamer 2 

SWI 

SW2 

SW3 

11,2 

12,3 

9,8 

26,1 

29,2 

22,1 

4,7 

5,0 

4,3 

10,7 

11,9 

9,2 

3,5 

M 
3,9 

3,7 

4,6 

4,1 



Conclusie: 

Het vervangen van portlandcernent in beton door hoogovencement geeft een 

verhoging van de totale dosis (in het model) van 0,15 mSv/j, waarvan 2/3 via 

radon en thoron. 

Het vervangen van portlandcement in beton door portland vliegascement geeft 

een verlaging van de totale dosis met 0,06 mSv/j bijna geheel als gevolg van 

ver ni inder de radon* en thorondoses. 

Het vervangen van grint in beton door gesinterde vliegaskorrels (in net model) 

geeft een verhoging van de totale dosis met 0,27 mSv/j, waarvan ruitn 4/5 door 

verhoging van de gammadosis. 

De berekende waarden zijn afhankelijk van de definitie van net woningmodel; in 

het hier gebruikte model (woning met kruipruimte) wordt de dosisverhoging ten 

gevolge van radonconcentraties voor ca 70% in kamer 2 verkregen. 

B. Vliegas en gips in muursteen 

In het standaardmodel bestaat het materiaal van de kamerwanden voor bijna 30S\> 

uit kalkzandsteen. 

De resultaten van vervanging van het kalkzandsteen door vliegashoudend (20 

gew. VD) pore US baksteen, respectievelijk door gipsblokken uit kola fos faatgips en 

gipsblokken gebruikt voor de proefkamer van IMG (ref. 34) worden hier 

beschreven. 

De radioactiviteitsparameters van deze materialen zijn gegeven in tabel 26 (ref. 

30 en 33). 

Tabel 26 Materiaaieigenschappen 

Materiaal 
code beschrijving 

Dicht- Emanatie 
hejd factor 
(kg.m-3) (%) 

Radioactiviteitsconc. 
(Bq.kg-1) 

Ra-226 Th-232 K-40 

LO 
Bk-G 

CB 

IMG 

kalkzandsteen 
poreus baksteen, 
20% vliegas 

kolafosfaat 
gipsblok 

IMG-Ripsblokken 

1800 

1490 

960 

960 

20 

5 

20 

10 

8,3 

72,4 

28,1 

480 

8,1 

73,2 

"7,5 

1 
** 

280 

1030 

16 

2 

Het berekend effectief jaardosis equivalent is in tabel 27 weergegeven. 



Tabel 27 Berekende doses voor het woningmodel waarin successievelijk ver-

schillende materialen zijn verwerkt 

Materlaal Berekend effectief dosisequivaJent (mSv/j) 
code Totaai Gamma Radon Thoron 

bouw 

LO 1,7 l 0,18 0,68 0,11 

BK-G 1,86 0,31 0,70 0,12 

CB 1,76 0,20 0,70 0,13 

IMG 2,14 0,36 0,94 0,10 

Enkele berekende meetbare grootheden zijn vermeld in tabel 28. 

Tabel 28 Radonconcentraties en gammastralingsniveaus afhankelijk van toe-

passing van enkele bouwmaterialen 

Materiaal Concentratraties (Bq.m-^) Gammadosis in lucht 
code Radon EEC Radon (jjrad.h-*) 

Kamer 1 Karner 2 Kamer 1 Kamer 2 Kamer 1 Kamer 2 

LO 11,2 26,1 4,7 10,7 3,5 3,7 

BK-G 11,5 27,0 4,8 11,1 6,2 6,2 

CB 11,5 27,0 4,8 11,1 3,9 4,1 

IMG 17,7 43,2 6,5 16,9 7,4 7,4 

Conclusie: 

Het vervangen van kalkzandsteenmuren in het model door poreus baksteen met 

20Vo vliegas geeft een dosisverhoging met 0,15 mSv/j, bijna geheel als gevolg van 

gammadosisverhoging. 

Het vervangen van kalkzandsteen in het model door kolafosfaat gipsbiokken 

levert een dosisverhoging van 0,05 m5v/j, waarvan ongeveer 2/3 via radon en 

thoron. 

Het vervangen van de kalkzandsteenmuren in het model door - niet in de handel 

verkrijgbare - IMG gipsblokken resulteert in een verhoging van de totale dosis 

met 0,43 mSv/j, waarvan 40% uit gammastråling en de rest voornarnelijk uit 

radon. 

Ook hier geldt dat kamer 2 van het mode! de hoogste bijdrage aan de 

dosisverhoging uit radonconcentraties ir .-te kamerlucht geeft (ca. 70^o). 



3.4 Onderzoek naar de invloed van modelvormende parameters 

In onderstaande beschouwing is voor de standaardsituatie (§3.1), doch met 

buitenluchtconcentraties van radon en t hor on op nul gesteld, de invloed nagegaan 

van enkele modelvormende parameters. 

De beschouwde parameters hebben alle betrekking op het berekenen van de 

concentraties van radon, thoron an dochterproducten in de lucht binnenshuis. 

Relevante resul taten zijn gegeven in tabel vor m; er is tevens, ter iJiustratie van 

het effect, aan het begin van elke paragraaf een tweetal figuren opgenomen 

betreffende de radonconcentraties en de dosisconsequenties. 
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3.4.1 Bindingsnelheid aan aerosolen (attachment) 

aerosolen bindingsnelheid (X, fr1) 

De bindingssnelheid van radon- en thorondochters aan aerosolen is in net rnodel 

vertegenwoordigd door de factor X met dimensie h~* (zie §2.4.1) en is lineair 

afhankelijk van aerosolccncentratie in de kamerlucht (ref. 22). De waarden X -

10 h"* en 1000 h~l zouden overeenkomen met aerosolconceritraties 2x10- cm"* 

resp. 200x103 cm" 3 . 

Tabel 29 Effect van binding van radon- en thorondochters aan aerosolen 
Binding
snelheid 
X (h-1) 

Evenwichtsfactoren F 
Radon Thoron 

kamer 1 kamer 2 kamer 1 kamer 2 

Effect, jaardosis equiv. 
Rn+Tn Totaal 
mSv/j mSv/j 

0 
20 
40 
60 
80 
100 
150 
200 
300 
500 

0,04 
0,18 
0,27 
0,33 
0,38 
0,41 
0,46 
0,49 
0,52 
0,55 

0,04 
0,22 
0,33 
0,40 
0,45 
0,49 
0,55 
0,58 
0,63 
0,66 

0,002 
0,05 
0,08 
0,09 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
0,12 
0,13 

0,002 
0,14 
0,19 
0,22 
0,24 
0,26 
0,28 
0,29 
0,31 
0,32 

0,04 
0,30 
0,45 
0,54 
0,60 
0,65 
0,72 
0,76 
0,81 
0,85 

0,96 
1,22 
1,37 
1,46 
1,52 
1,56 
1,64 
1,68 
1,73 
1,77 

Andere rekenresultaten zijn: 

De radonconcentraties in kamer 1 en kamer 2 zijn constant 7,2 resp. 22,2 Bq.rn"3 

en de thoronconcentraties resp. 4,0 en 4,1 Bq.rrr3. Het ventilatievoud is 0,95 h~' 

voor kamer 1 en 0,50 h"' voor kamer 2. 

Geconcludeerd kan worden dat bij bindingsnelheden overeenkomende ruet waarde 

voor X kleiner dan de in het rekenmodel standaard aangenomen waarde (X •- 60 

h"') een dosisreductie optreedt ten gevolge van de invloed op de evenwichts

factoren F. 

Onderstaande meetwaarden voor de evenwichtsfactoren voor radon als functie 

van X zijn ontleend aan ref. 22. 

X -- 20 I H : F = 0,22 - 0,4; X = 100 h"l ; F = 0,4 - 0,6; X = 300 h-1 : 

F = 0,6 - 0,7. 



3.4.2____Degositiesnelheid op wanden en meubels (plate-out) 

plate-out effect (g (f). h1) 

De depositiesnelheid op wanden en andere oppervlakken in de kamer bepaait een 

onttrekken van radon- en thorondochters uit de kamerlueht en hangt af van de 

aard en hoeveelheid van de oppervlakken (§2.4.1). 

Aangezien de diffusiesnelheid afhankelijk is van de deeltjesgrootte zijn er in net 

rekenmodel twee factoren ingevoerd voor plate-out: g(a) voor aerosolen gebonden 

deeltjes en g(f) voor vrije atomen met g(f) = 100 x g(a). 

Tabel 30 Effect van depositie van radon- en thorondochters op oppervlakken 
Depositie
snelheid 
gU) g(f) 
(h"») (h"l) 

Evenwichtsfactoren F 
Radon Thoron 

kamer 1 kamer 2 kamer 1 kamer 2 

Effec. jaardosis equiv. 
Rn+Tn Totale 
dosis dosis 
(niSv/j) (mSv/j) 

0 
0,05 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
1.0 

0 
5 

10 
20 
30 
50 

100 

0,68 
0,59 
0,51 
0,40 
0,32 
0,22 
0,11 

0,83 
0,71 
0,62 
0,47 
0,37 
0,25 
0,12 

0,19 
0,16 
0,13 
0,10 
0,08 
0,05 
0,02 

0,55 
0,45 
0,36 
0,25 
0,18 
0,11 
0,04 

1,17 
0,99 
0,84 
0,63 
0,49 
0,32 
0,15 

2,09 
1,91 
1,76 
1,55 
1,<H 
1,24 
1,07 

Enkele andere rekenresultaten zijn: 

De radon- en thoronconcentraties zijn voor kamer I resp. 7,2 en 4,0 Bq.m~3 en 

voor kamer 2 resp. 22,2 en 4,1 Bq.m"^. Het ventilatievoud voor karner 1 is 0,95 

h"l en voor kamer 2 0,50 h" ' . 

Geconcludeerd kan worden dat de depositie van radon- en thorondochters op 

oppervlakken in huis een belangrijke invloed heeft op de stralingsbelasting van de 

bewoner. Een toe- of afnemen van de als standaard ingevoerde waarde g(f) = 20 

h-I jnet ca 50Vo verandert de jaardosis met ca 20 mSv/j. 
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3.4.3 Radonexhalatie uit de bodem van de kruipruimte 

emanatiefactor bodem kruipruimte (%) 

De radon- (en thoron-) exhalatie uit de bodem van de kruipruimte wordt bepaald 

door de nuclidenconcentratie (C) van de bodem, de effectieve diffusielengte (1) 

en de emanatiefactor (n) (zie ook S3.2). Het standaard rekenmodel gaat uit van 

de volgende waarden: 

Bodemconcentraties (Bq.kg*1) C R 3 _ 2 2 6 = 30> cTh-232 = *5> cK-40 = * 8 0 -

Diffusielengten (m): Radon : 0,15, Thoron : 0,002. Emanatiefactor 3096. 

De ventilatie van de kruipruimte is 0,75 h"* en de Jek naar de kamers l en 2 

is een luchtstroom van 7 m^.h"' naar elk der kamers. 

De variatie van de emanatiefactor van 0 tot 70% geeft rekenresultaten zoals 

gegeven in tabel 31. 

Tabel 31 Effect emanatiefactor bodem kruipruiiTite 
Emanatie- Radonconc. Bq.rn"-* Evenwichtsfactor radon 
factor kamer 1 kamer 2 kamer 1 kamer 2 

(%) 

Effectief jaardosisequiv. 
Rn+Tn Totaal 
(mSv/j) (mSv/j) 

0 
2 
5 

10 
15 
20 
30 
50 
70 

4,6 
4,8 
5,1 
5,5 
5,9 
6,* 
7,2 
8,9 

10,6 

13,0 
13,7 
14,6 
16,1 
17,6 
19,1 
22,2 
28,3 
34,4 

0,30 
0,30 
0,31 
0,31 
0,32 
0,33 
0,33 
0,35 
0,35 

0,38 
0.3& 
0,38 
0,39 
0,39 
0,39 
0,4Q 
0,4Q 
0,41 

0,29 
0,30 
0,31 
0,34 
0,37 
0,39 
0,45 
0,55 
0,66 

1,21 
1,22 
1,23 
1,26 
1,29 
1,31 
1,37 
1,47 
1,58 

Geccncludeerd kan worden dat de invloed op <}e evenwichtsfactoren gering is, 

doch dat, zoah is te verwachten, de invloed op de radonconcentraties in huis 

tamelijk groot is. Een factor 2 verandering van de emanatiefactor resulteerd in 

een strålingsbelastingsverandering van ca 10 mSv/j voor de bewoner. 



3.* .* Ventilatie van de kruipruimte 

cone, 
in 

lucht 10 
(Bq.m-3) 

kamer 1 

radon 

eff. 
dosis 

equiv. 2.0 
(mSv-r1) 

1.0-

totale dosis 

Rn + Tn dosis 

10 0 

kruipruimte ventilatie (rr1) 

10 

De ventilatie van de kruipruimte bepaalt de "radonvoorraad" in de kruipruimte 

en dus, bij gelijk blijvende iek naar de kamers ook de radonconcentraties in de 

kamers. 

De inlaat luchtstroom VL2 naar de kruipruimte werd gevarieerd van 15 tot 500 

m^.h"', lineair overeenkomend met een ventilatievoud van 0,38 tot 12,5 h~l. 

Tabel 32 
Ventilatie 
voud (h~l) 
0,3S 
0,63 
0,75 
1,00 
1,25 
1,76 
2,51 
3,76 
5,02 

12,5* 

Effect van het ventilatievoud 
Radonconcentratie (Bq.m 
kamer 1 
10,5 

7,9 
7,2 
6,4 
5,9 
5,3 
4,8 
4,5 
4,3 
4.0 

kamer 2 
3*,0 
24,6 
22,2 
19,2 
17,4 
15,3 
»3,7 
12,5 
11,9 
10.8 

-3) 
in de kruipruimte 

Evenwichtsf. F 
kamer 1 
0,37 
0,34 
0,33 
0,32 
0,31 
0,30 
0,29 
0,28 
0,28 
0,28 

Eff. dosisequ 
Rn*Tn 
0,68 
0,09 
0,45 
0,39 
0,35 
0,31 
0,28 
0,25 
0,2«f 
0,22 

tv. (mSv/j) 
Totaal 
1,60 
1,41 
1,37 
1,30 
1,27 
1,23 
1,20 
1,17 
1,16 
1,14 

Geconcludeerd kan worden dat bij een ventilatie van de kruipruimte groter dan 

2 h"' net effect van grotere ventilatie klein is doch dat bij verandering naar 

kleinere ventilatievouden de kruipruimte een belangrijke radonbron wordt. Ir. het 

standaard rekenmodel is gerekend met een kruipruimteventilatie van bijna 1 h~'. 



3.4.5 Lek uit kruipruimte naar kamers 

totale dosis 

Rn+Tn dosis 

10 0 
tak uit kruipruimte (m^rr1) 

• 
10 

De radon (en thoron) cone entr at ie in de kamers i en 2 wordt mede bepaaid door 

de lek uit de kruipruimte en wel via de luchtstromen VL4 en VL5 (fig. 3). In net 

model is VL4=VL5. Teneinde net effect van de grootte van die luchtstromen te 

bepalen is de lek gevarieerd bij constante ventilatievoud in de kruipruimte (0,75 

h"*). Daartoe werd de stroom naar buiten steeds aangepast. 

De radonconcentratie in de kruipruimtelucht bleef daardoor ook constant: 37,6 
Bq.m~3. 

Mel beinvloedt de lekstroom de ventilatie in de kamers. 

Tabel 33 Effect van lek uit kruipruimte naar kamers Luchtstroom 
VL4 en VL5 
m3.h-! 

Radonconcentrat ie 
Bq.m-3 

kam 1 kam 2 

Evenwichtsfact. F Ventilatie Eff. dosisequiv. 
Radon h"1 m5v/j 

kam i kam 2 kam 1 kam 2 Rn+Tn Totaal 
0 
0,2 
0,5 
1,0 
2,0 
5,0 
7,0 

10,0 
15,0 

4,2 
4,3 
4,4 
4,7 
M 
6,4 
7,2 
8,3 

10,1 

13,9 
14,2 
14,7 
15,5 
16,9 
20,3 
22,2 
24,5 
27,3 

0,29 
0,29 
0,29 
0,30 
0,31 
0,33 
0,33 
0,34 
0,35 

0,38 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

0,87 
0,87 
0,87 
0,88 
039 
0,93 
0,95 
0,99 
1,05 

0,37 
0,38 
0,38 
0,39 
0,41 
0,46 
0,50 
0,56 
0,65 

0,28 
0,29 
0,30 
0,32 
0,37 
0,48 
0,54 
0,62 
0,73 

1,20 
1,21 
1,22 
1,24 
1,29 
1,40 
1,46 
1,54 
1,65 

Geconcludeerd kan worden dat een groter wordende lek weliswaar een grotere 

radonbron vertegenwoordigt, doch dat - in net model - door het verhogend 

effect op de ventilatie in huis een nivelerende werking optreedt. 



3.4.6 Luchttransport tussen kamers 1 en 2 

20 

1.0 

eft 

equiv 
(mSw-r1) 

totale dosis 

luchtstroom var kamer 1 
0 50 

kamer2(m3.h') 
100 

Om de invloed na te gaan van de luchtstroom (VL3) van kamer I naar kan »er 2 

werd VL3 gevarieerd bij gelijk bl i j vend ventilatievoud in kar.ier I ; dit werd 

bereikt door de luchtstroom van k«*mer 1 naar buiten steeds aan te passen. 

De radonconcentratie in kamer 1 blijft 7,2 Bq.nr^, de evenwichtsfactor 0,32 en 

de ventilatie 0,95 h"1. De thoronconcentratie in kamer 1 is 4,0 Bq.m~3 met een 

evenwichtsfactor F = 0,09. 

Tabel 34 Effect luchtstroomgrootte van kamer 1 naar kamer 2 
Luchtstroom 
ni'-h"1 

VL3 
Bq.m 
kam. 2 

-3 
CTn 
Bq.m"J 

kam. 2 

Evenwichtsfactor 
kamer 2 

Radon Thoron 

Ventilatie 

kamer 2 

Effectief dosisequiv. 
mSv/j 

Rn+Tn Totaal 
0 
1 
2 
5 

10 
20 
30 
50 
70 
77 

62,6 
56,0 
50,8 
40,3 
30,8 
22,2 
18,2 
14,4 
12,5 
12,1 

4,15 
4,15 
4 J 5 
4,15 
4,15 
4,15 
M 5 
4,15 
4,14 
4,14 

0,44 
0,44 
0,43 
0,43 
0,41 
0,40 
0,38 
0,37 
0,36 
0,37 

0,36 
0,34 
0,33 
0,3C 
0,27 
0,22 
0,20 
0,17 
0,15 
0,14 

0,13 
0,15 
0,17 
0,22 
0,32 
G,50 
0,69 
1,06 
1,43 
1,56 

1,21 
1,11 
1,02 
0.85 
0,69 
0,54 
0,47 
0,39 
0.36 
0,35 

2,13 
2.03 
1,94 
1.77 
1,61 
1,46 
1,38 
1,32 
I,2S 
1,27 

Geconcludeerd kan worden dat de invloed (binnen net model) van VL3 op de 

radonconcentratie in karner 2 groot is doch dat de toestand in kamer 2 

voornamelijk blijkt te worden bepaald door effect van VL3 op de ventilatie in 

karner 2. 



3.4.7 Kamergrootte-verdeling kamcrs I en 2 

conc 
in 

tuCM 10-
(Bq-nraj 

5-

woud 
(tr1) 10 

5 10 

20 

10 

eff. 

•quiv. 
(mSif-r1) 

—»— 
5 

i 
10 

l(m) 

Om de invloed na te gcan van de relatieve kamergrootte van kamer s 1 en 2 -

bij gelijke luchtstromen - werd in net rekenprogramma de iengte van kamer 1 

(LI) gevarieerd en de Iengte van kamer 2 (L2) daaraan aangepast met Ll+L2=10 

m. 

Ook de verblijftijden van personen in de kamers werden gelijk gehouden aan die 

van de standaardsituatie. 

Tabel 33 Effect van kamergrootte 
Lengte Radonconcentratie 
kamer I Bq.m"^ 
(ru) kam. I kam. 2 

Evenwichtsf actor F Vent i la tie 
Radon h_1 

kam. 1 kam. 2 kam. I kam. 2 

Eff. dosisequiv. 
mSv/j 

Rn-t-Tn Totaal 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

*,2 
»,8 
5,4 
6,0 
6,6 
7,2 
7,S 
8,* 

28,2 
27,0 
25,8 
24,6 
23,4 
22,2 
21,0 
IV 

0,29 
0,30 
0,31 
0,32 
0,33 
0,33 
0,34 
0,35 

0,42 
0,42 
0,41 
0,41 
0,40 
0,40 
0,39 
0,38 

5,7 
2,9 
1,9 
I,* 
1,1 
1,0 
0 * 
0,7 

0,22 
0,25 
0,29 
0,33 
0,40 
0.50 
0,67 
1,00 

0,57 
0,56 
0,56 
0,55 
0,55 
0,54 
0,53 
0,52 

1,51 
1,49 
1,48 
1,47 
1,46 
1,46 
M 5 
1,45 

Enkele rekenresultaten voor de thoronconcentraties zijn: 

De thoronconcentratie in kamer 1 en bijbehorende evenwichtsfactor was bij de 

lengte van kamer I van 1 m 4,6 Bq.m"^ resp. 0,064 en bij een lengte van 8 m 

3,9 Bq.m"3 resp. 0,095. De thoronconcentratie en evenwichtsfactor in kanter 2 

was bij lengte kamer 1 van 1 m 4,0 Bq.m"^ resp. 0,21 en bij een lengte va . 8 

ru 4,5 Bq.rn"^ resp. 0S22. 

Geconcludeerd kan worden dat - in het model bij gelijkblijvende luchtstromen -

de plaats van de tussenrn-jur in de totale lengte van twee kamers samen geen 

invloed heeft op de stralingsbelasting van de bewoner. Dit komt doordat de 

grootte van de ventilatie tegengesteld in kamer I en kamer 2 varieren en omdat 

de wanden van de kamers van hetzelfde matenaal zijn gemaakt. 



3.5 Het éen-kamer model 

in het Interimadvies aan de Gezondhetdsraad (ref. 21) met be trekking tot de 

dosisconsequenties van het gebruik van bouwmaterialen met een verhoogde 

radioactiviteit zijn berekeningen beschreven gebaseerd op een éen-kame. model 

als representant voor een woning. 

Teneinde de in het Interimadvies gegeven rekenuitkomsten te kunnen vergelijken 

met uitkomsten die verkregen zooden zijn met het meer uitgebreide rekenmodel 

van dit rapport werd het drie-kamer model aangepast tot het éen-kamer model 

van het Interimadvies. Daartoe werd kamer 3, waar geen lucht van de andere 

kaniers binnenkomt, de afmetingen 6 x * x 3 m^ van het éen-kamer model 

gegeven en werden de verblijftijden van de inwoner als volgt verdeeld: 20vo 

buiten, S0°o in kamer 3 en 0% in kanter 1 en 2. Ook het ventilatievoud (0,7 

h~l) en de materialen van de wanden van kanter 3 werden overeenkomstig 

aangepast, evenals de omstandigheden buiten. 

Dit aangepaste model zal in het vervolg PAR-model »orden genoemd en het 

model van het Interimadvies model-GR. 

Om ook de gelegenheid te hebben om een vergelijking te rnaken met uitkomsten 

van het model "woning met kruipruimte" werden daarin de materialen beton, 

kalkzandsteen en gipsblokken van in het Interimadvies gekozen parameterwaar-

den voorzien. 

De resultaten voor de opbouw van het effectief jaardosisequivalent voor een 

inhuizige volwassene zijn gegeven in tabel 36, en in tabel 37 zijn enkele 

rekenresuitaten gegeven t.a.v. de radon- en thoronconcentraties. 

Tabel 36 Dosisopbouw voor drie, in de tekst beschreven, modellen 

Effectief dosisequivalent - mSv/j 
Model-GR PAR-model Woning+kmipruimte 

Kosmische strål ing 

Terrestrische stråling 

Eigen lichaam 

Gammastråling 
bouwrnateriaal 

Radondosis 

Thorondosis 

Totaai 

0,25 

0,0* 

0,37 

0,17 

0,47 

0,10 

1,40 

0,25 

0,05 

0,37 

0,20 

0,41 

0,18 

1,46 

0,25 

0,05 

0,37 

0,23 

0,55 

0,23 

1,68 



Tabel 37 Radon- en thoronconcentraties (Bq.m~3) en evenwichtsfactoren 

Model-GR PAR-model Woning+kruipruimte 
kamer 1 kamer 2 

Rn-concentratie 
uit bouwmateriaal 

Rn-concentratie 
buitenJucht 

Rn-concentratie b i j -
drage uit kruipruimte 

Evenwichtsfactor 
radon binnen 

Tn-concentratie 
uit bouwmateriaal 

Evenwichtsfactor 
thoron binnen 

*,9 

3,0 

6,0* 

Q,W* 

8,5 

0,03* 

M 

3,0 

6,0* 

0,<f0 

8,2 

0,06 

' 10,8 > 

J 
0,^1 

5 ,1** 

0,09 

27,0 

0,41 

S3** 

0,21 

* In Intrimadvies aangenomen waarde 
*» Inclusief kruipruimtebijdrage en bijdrage van buiten 

De verschillen in rekenuitkcmsten van de drie modellen zijn als volgt 

verklaarbaar: 

De transmissie naar binnenshuis voor terrestrische stråling is in het model-GR 

09o en in be ide andere modellen 10%. 

Er zi jn enige verschillen in de verdeling van de soorten materiaal over het totale 

wandoppervlak (zie tabel 38) die verantwoordeli jk zi jn voor verschillen in 

berekende garn mastral ingsbijdrage uit bouwmateriaal en voor een deel ook de 

radon- en thoronconcentraties beinvloeden. 

Tabel 38 Percentage wandoppervlak voorzien van bepaald soort materiaal 

Beton 

Kaikzandsteen 

Gipsblokken 

Gipskartonplaat 

Model-GR* 

M 

32 

17 

15 

PAR-model 

M 

28 

17 

11 

Woning +kruipruinite 

<f8 

26 

13 

0 

De verschillen in thoronbijdrage zi jn het gevolg van verschil in de betreffende 

evenwichtsfactor, die voor het model-GR een aangenomen waarde is en voor de 

andere modellen berekend is uit de dochterconcentraties. Tevens is voor de 

woning met kruipruimte een reductiefactor door wandafwerking vocr de 

thoronexhalatie in rekening gebracht van 0,3 en voor de andere modellen van 0,5. 



De hoger radondosis berekend voor de woning met kruipruimte is voornarnelijk 

het effect van de hogere radonconcentratie in karner 2 die lucht ingevoerd krijgt 

van kamer 1, waarbij tevens de kruipruimte een grotere rol spéelt (zie §3.2). 

De bedoeiing van de berekening voor het Interimadvies was het vaststellen van 

de verhoging in de som van de Ra-226 en Th-232 concentraties in een 

materiaalsoort, die een verhoging in het effectief dosisequivaient veroorzaakt 

van 0,1 mSv/j. De resultaten voor de drie modellen zijn in tabel 39 gegeven. 

Tabel 39 Verhoging in de som van de radium- en thoriumconcentratie (Bq/kg) 

die een verhoging van het effectief dosisequivaient levert van 0,1 

mSv/j. 

\iodel-GR PAR-model Woning+kruipruimte 

Beton 17 17 10 

Kalkzandsteen W 57 53 

Gipsblokken 120 125 138 

Gipskarton 3jt0 W0 « 

Geconcludeerd kan worden dat de uitkomsten gegeven in tabel 39, betrekking 

hebbende op drie modellen die van gelijke typen bouwmateriaal zijn voorzien in 

zo goed als gelijke hoeveelheden, redelijke overeenstemming tonen. 

file:///iodel-GR
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* . Discussie en conclusie 

Het verkregen rekenmodel, in hoofdzaak gebaseerd op beschreven hedendaagse 

kennis van de rol die de verschillende parameters spelen in het berekenen van 

het effect ief dosisequivalent, wordt pas funct ioned door het toekennen van 

numerieke waarden aan de parameters. De betrouwbaarheid van de para-

meterwaarden wordt met het toenemen van het aantal publicaties op dit gebied 

steeds groter. Het SAW OR A-onder zoek heeft voor het beschrijven van de 

Nederlandse omstandigheden reeds veel bijgedragen (ref. 13, 25, 29, 30, 31 , 33, 

3*», 35, 36 en 37). Voorgezet onderzoek is echter wenselijk, met name 

betreffende de volgende onderwerpen: 

- Vergroting van de kennis van thoron en dochterconcentraties in lucht binnen- en 

buitenshuis zou grote pr ior i te i t mogen hebben. 

- Van belang is ook een onderzoek naar de werkeli jke gemiddelde vent i lat ie en de 

grootte van de luchtstromen in een bewoond huis. 

- De grootte van plate-out is een belangrijke factor. Meer kennis hierover is 

gewenst, met name het gedrag van Rn- en Tn-dochterconcentraties b i j transport 

van de ene naar de andere kamer. 

- De afschermingsfactoren voor gammastråling van bouwmateriaien en bouw-

constructies zouden experimenteel bepaald dienen te worden. 

- Verder is het van belang de dag en nacht invloed op de radonconcentratie in de 

buitenlucht (in Nederland), zowel als de invloed van de windrichtingcn daarop, 

nader te onderzoeken. 

- Een nog onzekere, doch waarschijnli jk belangrijke factor , is het schoorsteen-

ef fect (bij grote verschillen in binnen- en buitentempcratuur) op de bijdrage van 

radon uit de aardbodem. 

- Tevens zijn er nog onvoldoende gegevens over het dosismodel voor kinderen. 

Het rekenmodel zelf behoeft nog enige verf i jn ing op enkele punten. De 

belangrijkste daaronder z i jn : 

- Een verf i jning in de berekening van het gammastralingsniveau ui t bouwmater i s J en 

en q r o n d 

- Het met de parameterwaarden ook een statistische verdeling invoeren in de 

berekeningen. 

- Het beter verdisconteren van de verhouding v j n vr i je en aerosolgebonden 

fract ies van de radondochters in de dosisberekening. 

- Het adequaat representeren van een bepaald type woning door het drie-kanier-

model. 



In hoofdstuk 3 zijn berekeningen uitgevoerd voor een woning met kruipruimte. De 

betrouwbaarheid van de uitkornsten kan enigermate getoetst worden door 

vergeli jking met meetgegevens. 

Er zi jn enkele direct door meetwaarden verif icerbare uitkornsten van de 

berekeningen aan het model. 

- Het exposietempo op 1 m boven het maaiveld voor enkele grondsoorten, berekend 

via de factoren van tabel 1 en de concentraties ui t het S Aw OR A-rapport van 

RD-TNO (ref. 30), kan vergeleken worden met de resultaten ui t het SAWORA-

rapporte van het RIVM {ref. 29). Er b l i jk t redelijke overeenstemming te bestaan. 

Tabel 00 Exposietempi vri je veld op 1 m hoogte (urad.h -1) 

(excl. kosmische stråling) 

Grondsoort 

Zand 

Kiei 

Model 

Gem. (min. 

3,0 (1,6 - 0,9) 

7,0 (3,5 - 9,3) 

RIVM-metingen 

- max.) 

2,8 (1,2 - 0,5) 

6,0 (3,0 - 7,0) 

Het exposieternpo binnenshuis, inclusief doorgeiaten kosmische en terrestrische 

strål ing, l igt volgens het SAWORA-rapport van RD-TNO en RIVM (ref. 13) 

doorgaans ca 20% hoger dan buitenshuis. Uit het SAWORA-rapport van RBI-TNO 

(ref. 30) b l i jk t dat voor een groep woningen in de gemeente Zuidland het 

exposietempo binnen 10 a 1596 lager te zijn dan buiten. 

In het model (standaardonistandigheden) is het exposietempo binnen (tabel 16) ca 

30?o lager dan buiten. Vvaarschijnlijk is de vereenvoudigde rekenwijze, waarin de 

transmissie van overig bouwrnateriaal door de wanden is verwaarloosd, de reden 

van de te lage uitkornsten. 

De gemeten radonconcentraties in binnen- en buitenlucht beschreven in het 

SAWORA-rapport van KVI (ref. 35) vormen eveneens een controlemiddel. 

In f ig . 10 zi jn de gemeten waarden vergeleken met de berekende waarden 

(uitgaande van gekozen concentraties) voor de radonconcentraties in de buiten

lucht. 

Het bl i jk t erui t dat de rekenwaarden enigszins te hoog zi jn gekozen. Zie ook rel. 

36. In f ig . 11 zijn de waarden voor de radonconcentraties binnenshuis vergeJeken. 

Er bl i jkt een redelijke overeensteinming. 
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N gemøten 
waarden buiten 

rekenwaarden buiten 

S* • 
- J — . _L_ 20 30 

Rn concentrate (Bq.m"3) 

Figuur 10 Vergelijking rekenresultaten met metingen van radon in de buitenlucht 

gemeten waarden binnen 

rekenwaarden 
kamer 2 s\ 

Rn concentratie in lucfit (Bq.m'3) 

Figuur 11 Vergelijking van rekenresultaten met metingen van radonconcentraties 

binnenshuis 

De berekende evenwichtsfactoren voor radon- en thorondochters binnenshuis 

liggen omstreeks bij 0,4 voor radon en 0,09 voor thoron (tabel 18, 19, §3.4). 

Enkele gemeten waarden, beschreven in het S A WOR A-rapport ECN-85/131 (ref. 

36) geven een gerniddelde van 0,6 _+ 0,2 voor radon en waarden van 0,001 tot 

0,064 voor thoron. 



Het jaarlijks effectiei dosisequivalent, berekend voor het model onder standaard 

om standigheden, zou beschouwd kunnen worden als een goede benådering voor de 

"gemtddelde" Nederlander. Het is weliswaar gebaseerd op eengezinshuizen (70% 

van de woningen in Nederland, ref. 31) doch voor andere woningtypen worden 

geen grote afwijkingen verwacht. Berekend voor een volwassene - een kind 

ontvangt volgens het rekenmodei een iets (20%) hogere dosi» - is het resultaat 

in tabel 41 gegeven. 

Aangezien uit eerdere opmerkingcn in dit hoofdstuk blijkt dat het exposietempo 

waarschijnlijk wordt onderschat en de radonconcentraties buiten zijn overschat is 

ook in tabel 41 het resultaat van een voor de SAWORA meetgegevens enigszinr 

aangepaste berekening gegeven. De wijzigingen zijn een gemiddelde radon-

concentratie buiten van 4 i.p.v. 6 Bq.rrr^ en een verhoging van het externe 

dosistempo uit bouwmateriaal met ca 60%. In tabel 41 is het resultaat van de 

aanpassing gegeven in tot op vijfvouden afgeronde getalien (de thorondosis is 

naar boven afgerond ter compensatie van andere afrondingen). 

Tabel 41 Effectief jaardosisequivalent (mSv/j) 

Herkomst 

Kosmisch 

Terrestrisch 

Gamma bouw 

Radon 

Thoron 

Lichaam 

Totaal 

Beschreven 

model 

0,25 

0,12 

0,18 

0,68 

0,11 

0,37 

1,71 

Aangepast 

model 
(afperonde waarden) 

0,25 

0,10 

0,30 

0,60 

0,15 

0,35 

1,75 

Aangepast model in 

percentage 

14 1 

6 

17 ] 
34 1 

9 J 

20 

100 

37 

43 

20 

100 

Enigszins generaliserend kan de dosissamensteliing als volgt worden beschreven: 

Het effectief jaardosisequivalent voor in Nederland wonenden is 

voor 45% afkomstig van radon en thoron 

voor 35v?c afkomstig van externe bestråling (voornarnelijk gamma's) en 

voor 20% afkomstig van de radioactiviteit van het eigen lichaarn. 
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Het radon en thoron dosistempo is 

voor *5Vo afkomstig van buitenshuis concentraties 

voor 35% afkomstig van bouwmateriaal in de woning en 

voor 20% afkomstig uit de bodem van de kruipruimte. 

De externe strålingsdosis is 

voor 45% afkomstig van bouwmateriaal in de woning 

voor 35% afkomstig van kosmische stråling en 

voor 20% afkomstig van terrestrische stråling. 

Fig 12 gee ft een grafische weergave daarvan. Het blijkt overigens dat de dosis 

ten gevolge van bouwmateriaal slechts 30% van het effectief jaardosisequivalent 

betreft. 

i « , 

bouwmsftønNl 
ao-

koimoa 
80-

40- aardbodam 

20 

aigøn lichaam 

oJ 

Figuur 12 Relatief naar herkomst verdeelde bijdragen aan het individuele 

effectieve dosisequivalent uit natuurlijke bron in Nederland. 

Er zijn enige parameters waarvoor de waarden, verkregen uit literatuurstudie of 

meetresultaten, betrokken zijn uit een zeker bereik van waarden. De invloed van 

die parameters is beschreven in §3.4. 

Een samenvatting, grotendeels in telegramstijl, volgt hieronder: 
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- De conversie van radon-, thoron- en dochterconcentraties na«ir effectief 

dosisequivalent is gebaseerd op een "mediaan actieve deeltjes grootté" (diameter) 

AMAD van 0,2 um (ref. 6). Meetgegevens in woningen uit SAWORA-onderzoek 

(ref. 36) geven waarden tussen 0,15 en 0,23 \tn. Uit UNSCEAR 'S2 (ref. 6) en 

het SAWORA-rapport van RBI-TNO (ref. 37) dat voor verlaging van de AMAD 

van 0,20, naar 0,15 um de dosisconversiefactor verhoogd wordt met ca 20%; een 

kleine verhoging van de AMAD heeft weinig invloed. 

De hieruit ontstane mcgelijke afwijking van de berekende jaardosis is +0,17 tot 

- 0,03 mSv/ j . 

- Plate-out variatie: 

Bereik g(f) = 100 g(a) = 0,1 tot 0,3 h"1 

Gekozen 0,2 h-* 

Dosisconsequenties + 0,21 to t - 0 , H mSv/j 

- Bindingssnelheid aan aerosolen: 

Bereik X = 20 tot ca 200 h"1 

Gekozen 60 h"1 

Dosisconsequenties - 0,24 to t + 0,22 mSv/j 

- Buitenluchtconcentratie radon: 

Bereik C R R = 2 tot 6 Bq.rrT3 

Gekozen 4 Bq.m"3 

Dosisconsequenties - 0,11 tot + 0,10 mSv/j 

- Luchtstroom tussen kamers 1 en 2: 

Bereik VL3 : 10 tot 40 m 3 .h-* 

Gekozen 20 m^.h"^ 

Dosisconsequenties + 0,15 to t - 0,11 mSv/j 

- Kruipruimte, emanatie bodeni: 

Bereik rj ' 20 tot 50% 

Gekozen 30,;o 

Dosisconsequenties - 0,06 tot +0 ,10 mSv/j 

- Kruipruimte, venti lat ie 

Bereik Xv : 0,3 tot 2,5 h _ I 

Gekozen 0,75 h"1 

Dosisconsequenties • 0,23 tot - 0,10 mSv/j 



K r u i p r i i m t e , lek naar woning: 

Bereik V U = VL5 : 2 tot 15 m 3 . i r 1 

Gekozen 7 m^.rr* 

Dosisconsequenties - 0,17 tot + 0,19 m5v/j 

Bouwmateriaal, Ra-226 conc. 

Bereik C R 3 : 10 tot 40 Bq-kg"1 

Gekozen 20 Bq.kg" * 

Dosisconsequenties - 0 ;17 tot + 0,3* rnSv/j 

Bouwmateriaal, Th-232 conc: 

Bereik C y h : 10 to t 40 Bq.kg" * 

Gekozen ca 20 Bq.kg"* 

Dosisconsequenties - 0,11 tot + 0,22 mSv/j 

Bouwmateriaal, K-4G conc: 

Bereik C ^ : 200 to t 800 Bq.kg"1 

Gekozen ca 400 Bq.kg"* 

Dosisconsequenties - 0,08 tot + 0,16 mSv/j. 

Gemiddeide vent i lat ie in huis: 

Bereik 0,5 - 1,2 h"1 

Gekozen 0,7 I r * 

Dosisconsequenties + 0,25 tot 0,28 rnSv/j. 

Hoewel de berekende dosisconsequenties een indruk geven van de te verwachten 

spreiding rond het dosisgemiddelde van 1,75 mSv/j, is vanwege de onderlinge 

afhankeli jkheid van verschillende parameters een bepaling van die spreiding niet 

zonder meer mogeii jk. De indruk is dat, uitgedrukt in 1 standaarddeviatie, de 

spreiding in de orde van 0,2 a 0,3 m5v/j zal liggen. 

Boven beschreven schatting van de dosisconsequenties ten gevolge van de 

variat iebreedte van de genoemde parameters geeft ook een inzicht in de 

relat ieve invloed van de parameters. Het dosisconsequentie bereik is daartoe 

gegeven in tabel 42. 



Tabel 42 Gevolgen van net bereik van parameterwaarden voor net effectief 

dosisequivalent 

Parameter 

AM AD 

Plate-out 

Binding aan aerosolen 

CR n buitenlucht 

Luchtsiroom tussen kamers 

Kruipru imte, emanatie bodem 

Kruipruimte, venti lat ie 

Kruipruimte, lek naar woning 

Bouwmateriaal, C ^ a 

Bouwmateriaal, C j n 

Bouwmateriaal, C|< 

Gemiddetde woningventiJatie 

Variatie breedte uitgedrukt in ef fec
t ie f dosisequivalent 
m5v/j 

0,20 

0,35 

0,46 

0,21 

0,26 

0,16 

0,33 

0,36 . 

0,51 J 

0,33 J 

0,24 

0,53 

| gem. 0,40 

gem. 0,30 

gem. 0,40 

Opmerkelijk is de grote invloed van binding aan aerosolen en van plate-out, 

terwijl de kruipruimte ventilatie ook een belangrijke factor lijkt te zijn. 

Het is evenwel noodzakelijk bij de beoordeling van de gegevens de beschreven 

beperkingen van het model in het oog te houden. 



Erkentelijkheidsbetuiging 

Veel dank is verschuldigd aan drs. R.P. van Lunteren voor zijn belangrijke steun 

in de mathematische onderbouwing van net rekenmodel en voor het opstellen van 

het rekenmachineprogranima. 

Architect M.L.J. Witiox zijn wij zeer erkentelijk voor zijn advisering betreffende 

bouwkundige aspecten van de studie. 

Voor het verzorgen van het rapport en het vele werk daaraan voorafgegaan is een 

vriendeiijk woord van dank zeker op zijn plaats voor onze secretaresse Vera 

Lossau. 



-It-

References 

! . ICRP publication 26, "Recommendations of the International Commission on 
Radiological Protect ion", Annals of the ICRP, Vol. 1, no. 3, 1977. 

2. Yi.C. O'Riordan e t a l , "The Radiological Implications of Using By-Product 
Gypsum as a Building Mater ia l " , NRPB-R7, 1972. 

3. F.W. Spiers, "Radioisotopes in the Human Body: Physical and Biological Aspects", 
Academic Press, London, 1968. 

4. "Exposures from the Uranium Series w i th Emphasis in Radon and its Daughters", 
NCRP Report no. 77, 1984. 

5. "Sources and ef fects of ionizing radiat ion", UNSCEAR 1977. 
6. "Ionizing radiat ion: sources and biological e f fec ts" , UNSCEAR 1982. 
7. K. O'Brien, "The cosmic ray f ie ld at ground level" , the Natural Radiation 

Environment I I , part 1, p. 15-54, 1972, CONF 720805 
8. "Natural background radiat ion in the United States", NCRP Report no. 45, 1975. 
9. H.L. Beck, "The physics of environmental gamma radiation f ields", the Natural 

Radiation Environment H, part 2, p. 101-134, 1972, CONF 720805. 
10. V«. Kolb, "Die Strahlenbelastung der Bevolkerung in Wohnhausern", Proc. Meeting 

on Natural Radiation, Helgoland, 1974. 
11. U. Lauterbach, vV. Kolb, "Beitrag der kosmischen Strahlung zur naturlichen 

Strahlenbelastung in Wohn- und Aufenthaltsraumen", proc. Radioakt ivi tat und 
Umwelt, Nordeiney, 1978, p. 933-953. 

12. S. \ i inato, 5. Minakuchi, ".Measurement of cosmic-ray exposure rate pertubations 
by building mater ia l " , Health Physics no. 46, p. 134-1126, 1984. 

13. H.W. Julius, R. van Dongen, "Stralingsbelasting van de bevolking en strålings
niveaus in net binnenmiiieu in Nederland t.g.v. natuuri i jke gammabronnen", TNO-
rapport RD-E/&504-240, 19S5. 

14. L. Koblinger, "Mathematical models of external gamma radiation and congruence 
of measurements", Radiation Protection Dosimetry 7, no. 1-4, p. 227-234, 1984. 

15. L. Koblinger, "Calculation of exposure rates from gamma sources in walls of 
dwelling rooms", Health Physics no 34, p 459-463, 1978. 

16. E. Stranden, "Radioact iv i ty of buildi. g materials and the gamma radiation in 
dwellings", Phys. Med. Biol . 24, no. 5, p 921-930, 1979. 

17. J.E. Grindborg, "Determinat ion of the exposure rate and distr ibut ion in rooms", 
Rad. Prot. Dos. 7, no. 1-4, p. 243-246, 1984. 

18. R. Mustonen, "Methods for evaluation of radiation from building materials", Rad. 
Prot. Dos. 7, no. 1-4, p. 235-238, 1984. 

19. C. Papastefanou et a l . , "Exposure from the radioact iv i ty in building materials", 
Health Physics 47, no. 5, p. 775-783, 1984. 

20. G. Keller, K.M. Folkerts, "Rn-222 concentrations and decay-products equilibrium 
in dwellings and in open air" , Health Physics, vol. 47, no. 3, p. 385-398, 1984. 

21 . "Interimadvies inzake de mogelijke consequenties voor de Nederlandse bevolking 
van het toepassen van afvalstoffen met een verhoogd gehalte aan radionucliden 
als bouwmateriaal", Gezondheidsraad 1985/5. 

22. 3. Porstendorfer, "Behaviour of radon daughter products in indoor air", Rad. 
Prot. Dos. vol 7, no. 1-4, p. 107-113. 

23. W. Jacobi, "Act iv i ty and potential alpha-energy of Rn-222 and Rn-220 daughters 
in di f ferent air atmospheres", Health Physics 22, p. 441-450, 1972. 

24. J. Porstendorfer, A. Wicke, A. Schrunb, "The influence of exhalation, venti lat ion 
and deposition processes upon the concentration of radon, thoron and their decay 
products in room air", Health Physics 34, p. 465-473, 1978. 

25. W.F, de Gids, 3.C. Phaff, "Een analyse van de wil lekeurige venti lat ie en 
in f i l t ra t ie van vi j f woningtypen in verband met radon in woningén, IMG-TNO 
rapport C540, 1984. 

file:///iinato


26. N. Jonassen, "The determination of radon exhalation rates", Health Physics 45, 
p. 369-3. o, 1983. 

27. E. Stranden, L. Berteig, "Radon in dwellings and influencing factors", Health 
Physics 39, p. 275-284, 1980. 

28. Vv.ft. Nazaroff, A.V. Nerc, "Transport of radon from soil into residences", Proc. 
Conf. "Indoor Air", Stockholm 1984, Vol. 2, p 15-20. 

29. R. van Dongen, C.J.M. Potma en 3.R.D. Stoute, "Natuurlije achtergrondstraling 
in Nederland, Deel 1: Vrije veld metingen", RIVM rapport 248108001, 1984. 

30. 3.G. Ackers, "Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grond-
soorten", RD-TNO rapport RD-E/8505-2i6, 1985. 

31. 3.F. den Boer, "Overzicht en monstername van bouwstoffen die bestemd zijn 
voor de bouw van woningen in Nederland", IBBC-TNO rapport IBBC-B-83-519, 
1984. 

32. A.V. Nero et al, "Radon concentrations and infiltration rates measured in 
conventional and energy-efficient houses", Health Physics, 45, no. 2, p. 401-405, 
1983. 

33. J.G. Ackers, "Genieten exhaJatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed 
bouwmateriaai en grond", RD-TNO rapport RD-E/8505-247, 1985. 

34. B. Hogeweg, "Activiteitsmetingen in een groep van twintig woningen in de 
gemeente Bernisse en in een proefkamer", RBI-TNO rapport nr. 3376, 1985. 

35. L.W. Put, A.3. Veldhuizen en R.J. de Meijer, "Vaststellen van radonconcentraties 
in Nederland" KVI-523, 1985. 

36. G.CH. Groen, J.R.D. Stoute et al , "Metingen van parameters ter bepaling van 
de radonbelasting in het kader van het nationaal onderzoekprogramma 
SAW OR A", ECN-85/131, 1985. 

37. B. Hogeweg, "Een analyse van de risicofactoren voor blootstelling van de long 
aan lage stralingsdoses", RBI-TNO rapport nr. 3375, 1985. 



APPENDIX A Berekening radon- en radondochterconcentratie in net woning-

model 

I . Het woningmodeJ bestaat uit drie via luchtstromen aan elkaar gekoppelde 

kamers. Zie voor beschrijving §2.2.3, § 2A en f ig . 1. 

De luchtstromen VLi met i = l t / m 5 ( f ig . 1), uitgedrukt in m^.h"1 , worden bepaald 

door voor standaardcondities gekozen waarden VLi,0 ( i = l t /m5) en daarop 

toegepaste correct iefactor voor van standaard afwijkende condities (zie §2.4. i ) . 

VLI 

VL2 
VL3 

VU* 

VL5 

= (0,71 

= (0,71 
= (0,71 

= (0,71 

= (0,71 

+ 0,019 a v1«7) 

+ 0,019 a v1*7) 
+ 0,019 a v1 '7) 

• 0,019 a v'»7) 

+ 0,019 a vJ»7) 

. A 

• q 

A 

• q 

q • 

. VL1,0 

. A . VL2,0 

. VL3,0 

A . VU,0 

A . VL5,0 

waarin v de windsnelheid is in m.s"1, te kiezen tussen 0 en 10 m.s"1, a d e mate 

van beschutting van de woning tegen wind is (zie tabel 6), q een door de 

buitenluchttemperatuur bepaalde factor is (zie tabel 7) en A een correct ie iactor 

vanwege de windricht ing t.o.v. de inlatende gevel van de woning is (zie tabel 8). 

De waarden dienen zodanig gekozen te zijn dat aan de volgendt voorwaarden 

wordt voldaan: 

VLI + VL4 >_ VL3 

VL2 _> VL4 + VL5 

VLi >_ 0 voor i = I t /m 5. 

In de berekening van de nuclidenconcentraties in de kameriucht worden de 

luchtstromen betrokken op het kamervolume. Er wordt gerekend met de voigende 

afgeleide luchtstroorngrootheden met dimensie (h~l). 



Kamer 1 {volume VI 

van buiten 

van kamer 3 

naar kamer 2 

naar buiten 

v l 

v* 

V6 

v9 

Kamer 2 (volume V2 

van kanier 1 

van kamer 3 

v 3 

v5 

m3) 
VLi 

= VI 
VU* 

" VI 
VL3 

" VI 

= v l " 

rn3) 
VL3 

" V2 
VL5 

" V2 

naar buiten VJQ = V3 + V5. 

Kamer 3 (volume V3 m3) 

van buiten vj 

naar kanier i V7 

naar kamer 2 vg 

VL2 
V3 

vu 
V3 
VL5 
V3 

naar buiten v[ | = V2 - V7 - vg# 

Het ventilatievoud (h~*) voor de kamers is als volgt te berekenen: 

kamer 1 

kamer 2 

kamer 3 

vj + v^ 

v3 + v5 
v2 

2. De radon- en dochterconcentraties in de lucht van de drie kamers van het model 

vinden hun oorsprong in de met de buitenlucht rneegevoerde :oncentraties en in 

de radonexhaiatie uit de wanden van de kamers. 

De onderscheiden concentraties worden in eerste instantie berekend in aantal 

atomen N van het nuclide per m3 lucht, waarna de activiteitsconcentratie in 

Bq.m"3 (C) verkregen wordt door N te vermenigvuldigen met de betreffende 

vervalconstante X (h~*). 

De concentraties N worden getypeerd door N(j, p, q) waarin 

j het beschouwde nuclide aanduidt 

p het kamernurnmer geeft en 

q het aan aerosolen gebonden z\y (q=a) of he£ vrij zijn (q=f) van de atomen 

aangeeft. 



N(0,p) is het aantal radonatomen per m^ lucht in kamer p, 

N(l,p,q) betref t RaA d.w.z. Po-218, 

N(2,p,q) betref t RaB d.w.z. Pb-21^, 

N(3,p,q) betref t RaC d.w.z. B i -21^ . 

i . De verandering van een concentratie in de kamerJucht, N(j,p,q), is de som van 

termen die de toename geven: 

- door luchttransport via VJ 

- door verval van de moedernuclide via X;_j 

- door exhalatie ui t de wanden, alleer, voor j=0 

- door binding aan aerosolen, voor q-a via X 

- door loskomen van aerosolen, voor q=f, via T[ (j=2) of r2 (j=3) 

en van termen die de afname aangeven: 

- door luchttransport via Vj 

- door verval van het nuclide via X: 

- door binding aan aerosolen, voor q=f, via X 

- door loskomen van aerosolen, voor q=a, via q (j=2) of r2 (j=3) 

- door plate-out e f fec ten, via g(a) voor q=a en g(f) voor q=f. 

k. Er ontstaat daardoor een inhomogeen stelsel van 21 differentiaalvergeli jkingen 

die te schrijven is als 

N{j,p,q) = A x N(j,p,q) + M 

waarin A een 21x21 coeff ic ientematr ix is en M de bronterm is (inhomogene 

term). 

N en M worden opgevat als 21x1 vectoren, waarvan de dementen z i jn : 



N(0,1) 
N(l,l ,f) 
N(i,l ,a) 
N(2,l,f) 
N(2,i,a) 
N<3,l,f) 
N(3,l,a) 
N(0,2) 
N(l,2,f) 
N(l,2,a) 
N(2,2,f) 
N(2,2,a) 
N(3,2,f) 
N(3,2,a) 
N(0,3) 
N(l,3,f) 
N(l,3,a) 
N(2,3,f) 
N(2,3,a) 
N(3,3,f) 
N(3,3,a) 

Ntø.l.eJ+vjNtø.u) 
V]N{l,u,f) 
V|N(l,u,a) 
V!N(2,u,f) 
viN(2,u,aJ 
V!N(3,u,f) 
vjN(3,u,a) 
N(0,2,e) 
0 
0 

M = 0 
0 
0 
0 
N<0,3,e)+v2N(0,u) 
v2N(l,u,f) 
v2N(l,u,a) 
v2N(2,u,f) 
v2N(2,u,a) 
v2N(3,u,f) 
v2N(3,u,a) 

De elementen van M geschreven als N(0,p,e) geven de radonbron in kamer p aan 

uit exhaJatie vanuit het bouwmateriaal van de wanden in kamer p en is 

uitgedrukt in atomen radon per m* lucht per uur. N(0,u) is de radonconcentratie 

in de buitenlucht uitgedrukt in atomen per m^. N(j,u,q) is de concentratie van 

nuclide j in de buitenlucht, al of niet aan aerosolen gebonden. 

5. De matr ix A kan worden onderverdeeld in negen 7x7 onder matrices. 

A U A 1 2 A I 3 

A 2 1 A 2 2 A 2 3 

A 3 1 A 3 2 A33 _ 

Daarin geven de matrices A n , A 2 2 en A33 het proces weer in respectievelijk 

de kamer 1, 2 en 3. 

De matrices A^ L m e t K^L, vertegenwoordigen a.h.w. de transporten van kamer 

L naar kamer K; in het woningrnodel is er alleen transport van kamer 3 naar 1, 

kamer 3 naar 2 en kamer l naar 2, zodat de matrices A | 2 , A31 en A 3 2 nul 

matrices z i jn . 

A = 
1 

i l ,21 

a21,l 321,21 



Uit net successievelijk formeren van de 21 vergelijkingen worden de elementen 

an van de matrix bekend. 

De diagnonaal a u , a22» ^21 21 ut*stuc.t; respectievelijk van boven naar 
onder, uit de volgende uitdrukkingen 

- v6 - v9 - \0 

- X - glf) - v$ - v9 - Al 

- g(a) - vfi - V9 - Xi 

- X - g(f) - V6 - v9 - \2 

- g(a) - vg - vg - X2 

- X - g(fj - V6 - v9 - A3 

- g(a) - v6 - v9 - A3 

- v i o - Xo 

- X - g(f) - v1 0 - Aj 

~ g(aJ - v1 0 - Al 

- X - g(f) - vio - A2 

- g(a) - vio " *2 

- X - g(f) - vio " X3 

- g(a) - vio - A3 

- v7 - vg - v u - Ao 

- X - g(f) - v7 - vg - vu - Al 

- gla) - v7 - vg - v u " *1 

- X - g(f) - V7 - vg - vi 1 - A2 

- g(a) - v7 - vg - vu " X2 

- X - g(f) - V7 - vg - vu - A3 

- gCa) - v7 - vg - v u - A3 

Deze waarden zijn alle negatief en blijken ook de eigenwaarden van de 

karakteristieke vergelijking te zijn. 

De andere elementen van A zijn de volgende: 

a2,l = a9,8 = a16,15 = Ao 

^t2 = a u , 9 = a18,16 = M 

36,* = a i 3 , u = a20,18 = *2 



a3,2 = »5,4 = a7>6 = a10,9 = »12,11 = a 1*,13 = »17,16 = a1 9 ) 1 8 = a2o,21 = X 
a4,3 " »11,10 = a18,17 = r lA l 

a6,5 = a13,12 = a20,19 = r2x2 

a5,3 = a12,10 = a19,17 = *lU-ri) 
a7,5 = al«f,12 = »21,19 = X2^-r2) 
a8,l = a9,2 = a10,3 = »11,4 = »12,5 = a13,6 = »14,7 = v3 

al,15 = a2,16 = a3,17 = a4,18 = a5,19 = »6,20 = »7,21 = v4 

a8,15 = a9,16 = a10,l7 = »11,18 =-»12,19 = »13,?0 = »14,21 = v5 

Alle andere elementen zijn nul. 

6. Het oplossen van de vergelijkingen geschiedt op de volgende wijze. Eerst wordt 

het homogene probleem NQ = A.NQ opgelost door het zoeken van de eigen-

waarden at uit de vergelijking 

det(A - al) = 0 

waarin I de eenheidsmatux is 

De otj's blijken gelijk te zijn aan de diagonaalelementen van A en alle negatief 

te zijn. 

Bij de eigenwaarden worden vervolgens de eigenvectoren Sj gevonden uit de 

vergelijking 

(A - al) S = 0 

De oplossing van het homogene probleem is dan 

21 
N0 = E ai-Sj-e011 

i=l 

waarin a, constanten zijn bepaald door de randvoorwaarden. 



De oplossing van net inhomogene probleem N = AN + M wordt gevonden door een 

oplossing N] daarvan bij NQ op te tellen. 

De oplossing Nj wordt gevonden via de methode van variatie van constanten 

door te stellen: 

21 
Ni = Z aiiDS^1 

i=l 

en in te vullen in de inhomogene vergeiijking. 

Daaruit volgt de oplossing van aj(t): 

aj(t) = bj(l - ea ' ) met bj constant. 

De totale tijdsafhankelijke oplossing van de vergelijkingen is dan 

21 
N(t) = Z UiSje01'1 + biS^e0^ - 1)J 

i=l 

— * * * — 
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