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Vowwoord 

'In de onderhavige publik U.1H wordt verslag gedaan van een schatting v*.n de 
i'ddiologische consequenties win lozingen in de atmosfeer en op het opper
vlaktewater veroorzaakt door niot-nucleaire industriële processen in 
Neoerland. Het onderzoek is in ypdracht van het Ministerie van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgevoerd door het Karnfysl'ich 
Versneller Instituut (KVI) van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Aanlü^dint tot hat mderzoek was de problematiek van de radiologische 
belasting v»n de Nf.derlande bevolking als gevolg van lozingen van bepaalde 
natuurlijke aanvt/ige radioactieve stoffen en hun vervalprodukten in 
bepaalde industriële processen aoals de kunstmestindustrie. 

Over bovengenoemde lozingen kurr-.en in zijn algemeenheid de volgende 
opmerkingen worden gemaakt. 
In het laatste decennium ia het bnsef gegroeid dat de <sgn. natuurlijke 
achtergrondstraling verreweg de grootste bijdrage levert aan de gemiddelde 
stralingsbolasting. Tot deze natuurlijke achtergrondstraling worden gerekend 
de straling afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals de van nature in de 
bodem aanwezige radionuclides doch ook straling afkomstig van bronnen, 
waarbij het menselijk handelen - weliswaar veelal onbedoeld en soms ook 
onvermijdbaar - in het geding is. 

Vanwege het gegroeide besef, zoals hierboven aangegeven, wordt aan de 
problematiek van de natuurlijke acntergrondstraiing door het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de nodige aandacht 
besteed. 
2o is in 1982 een onderzoekprogramma van start gegaan naar de "Stralinga?-
pecten van woonhygiëne en verwante radio-ecologische problemen" (SAWORA 82). 
Dit programma had ten doel een integrale stralingshygiënische verkenning te 
varrichten en omvatte op de eerste plaats de technische en wetenschappelijke 
aspecten van straling binnenshuis, zowel de uitwendige straling - vooral 
gammastraling - als de inwendige straling die voornamelijk het gevolg is van 
radon. 
Aln vervolg op het verrichte onderzoek is in 1986 besloten tot formulering 
van een programma "Reguleerbare vormen van natuurlijke achtergrondstraling" 
(RENA) op basis van de overweging dat het SAWORA-onderzoek moest worden 
gecontinueerd en verbreed tot het gehele gebied van de reguleerbare 
natuurlijke achtergrondstraling. Het zwaartepunt is daarbij komen te liggen 
bij beleidsaspecten van milieuhygiënische, economische en bestuurlijke 
aard. Het RENA-programma heeft dus het karakter van een oplossingsgericht 
beleidsontwikkelingsprogramma gekregen. 
Ook in internationaal verband wordt de nodige aandacht besteed aan de 
problematiek van de natuurlijke achtergrondstraling. In dit kader kan met 
name het onderzoeksprogramma "Stralenbescherming" van de Commissie van de EG 
worden vernield. 
Tenslotte d ient hier melding gemaakt te worden van Ue in voorbereiding 
zijnde beleidsnotitie, normstelling straling. Deze notitie, «Jie in de loop 
van 1989 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden ter uitvoering van bij de 
behandeling door de Tv^e'1» Kamer van het Besluit Stralenbescherming 
aangenomen moties, beoogt o.a. de structuur van de stralingshygiënische 
normstelling meer inzichtelijk te maken. De risicobenadering, waarvoor een 
eerste aanzet *.s gegeven in het IMP 86-90 en waarvan een nadere uitwerking 
zal plaatsvinden in het kader van het in maart 1989 verschijnende NMP, zal 
hierbij een wezenlijk element vormen. 



Deze risicobenadering zal ook betrekking hebben op natuurlijke achtergrond
straling. Dat een nadere precisering van het begrip natuurlijke achtergrond
straling daarvan een gevolg zal zijn, is niet uitgefloten. Wat 6én en ander 
voor consequenties zal hebben voor niet nucleaire industrieën, valt op dit 
moment nog niet te overzien. 

Het onderhavige rapport vormt een aanwijzing dat uit oogpunt van milieube
scherming de radioactieve lozingen van deze Industrlën de nodige aandacht 
behoeven. Met name geldt dit voor de lozingen In het oppervlaktewater en de 
aansluitende vangst en consumptie van vis. 
Aanvullend specifiek onderzoek naar de verspreiding van vrijkomende 
radionucliden in het aquatisch milieu en naar de belasting van vis en 
visprodukte zal dan ook geëntameerd worden. 

De directeur-generaal Milieubeheer, 

Ir. M.E.E. Enthoven 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een literatuurstudie naar de radiologische 

consequenties van niet-nucleaire industriële processen in Nederland. De 

radiologische belasting is het gevolg van het feit dat alle materialen die 

in industriële processen worden gebruikt de van nature aanwezige 

radioactieve stoffen K, 2ï2Th en 238U en hun radioactieve vervalproducten 

bevatten. Hoewel de concentratie van deze radionuclide gewoonlijk erg laag 

is, is de massa van de grondstoffen zo omvangrijk dat het product van de 

massa en de concentraties toch tot aanzienlijke hoeveelheden radioactief 

materiaal leidt. Deze radioactieve materialen kunnen in verhoogde 

concentraties aangetroffen worden in restproducten die gedeeltelijk 

opgeslagen worden als vaste stof of gedeeltelijk worden geloosd in het 

oppervlaktewater of in de lucht. In de laatste twee situaties kan deze 

lozing een niet-verwaarloosbare radiologische belasting van (delen van) de 

bevolking teweeg brengen. 

In deze literatuurstudie worden de radiologische consequenties geschat 

en vergeleken met de risiconiveaus zoals die voor menselijke activiteiten! in 

Nederland worden toegepast. De schatting gaat in eerste instantie van een 

vrij ruw model uit gebaseerd op de massadoorzet en de 

radionuclidenconcentratie van de grondstoffen. Deze schattingen worden 

vervolgens bijgesteld op grond van proces technologische gegevens. 

Uiteindelijk worden de industrieën ingedeeld in groepen naar het geschatte 

risico dat zij door lozing van natuurlijk radioactieve stoffen veroorzaken. 

De schattingen geven aan dat bij lozingen in de atmosfeer de meeste 

radionucliden afkomstig zijn van de fosforindustrie, de ijzer- en 

staalindustrie, de baksteen-, dakpannen- en aardewerkindustrie, de 

cementindustrie en kolengestookte electriciteitscentrales. Waarschijnlijk 

komen alleen de lozingen van de fosforindustrie overeen met risico's 

> 10"6/a voor hen die op korte afstand (1 a 2 km) van de schoorsteen wonen. 

Lozingen op het oppervlaktewater en in de lucht leveren voor de gemiddelde 

Nederlander een verhoging op van de natuurlijke stralingsdosis met ca. 1%. 

Voor Nederlanders die relatief zeer veel vis en visproducten eten, betekenen 

de lozingen volgens deze schattingen tot een verhoging van deze dosis met 

een derde. 

Bij de schattingen zijn, noodgedwongen, ruwe en grove schattingen 
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gemaakt die veelal een overschatting van de risico's met zich meebrengen. De 

mate waarin dit gebeurt is niet aan te geven omdat voor veel processen 

onvoldoende gegevens in de literatuur bekend zijn. Vandaar dat in de 

aanbevelingen voorstellen worden gedaan om metingen te verrichten die een 

nauwkeuriger beeld dienen te geven omtrent de werkelijke omvang van 

radiologische belasting voor de Nederlandse bevolking. 
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1. Inleiding 

De radioactieve kernen die van nature op aarde voorkomen kunnen worden 

verdeeld in kosmogene en primordiale kernen. Onder de eerste groep worden 

die kernen verstaan die gevormd worden in de wisselwerking van kosmische 

straling en stabiele kernen op aarde of in de aardse atmosfeer. Tot deze 

groep behoren tritium (3H), 7Be, 10Be, 14C, 22Na, 26A1 en 36C1. Bij het 

verval van deze kernen wordt voornamelijk 0= en v-straling uitgezonden? de 

halveringstijden lopen uiteen van ca. 50 dagen tot miljoenen jaren. Tot de 

tweede groep worden de kernen gerekend die op aarde aanwezig zijn sinds haar 
4 A ft *i 2 3 9 

ontstaan. Kernen die tot deze categorie behoren zijn o.a. K, Rb, Th, 
239U en 238U{ alleen met een halveringstijd groter dan 10 jaar. Het verval 

van K en Rb gaat gepaard met 0- en y-stralingj bij het verval van 2Th, 
35U en 2 U treedt ook a-straling op. Verder zijn de vervalproducten van 

deze kernen ook weer instabiel zodat voor deze kernen een vervalreeks 

ontstaat; de halveringstijd van de kernen uit deze reeksen varieert van 

minder dan éénduizendste seconde tot honderdduizenden jaren. 

Zowel de kosmogene als de primordiale kernen leveren door hun verval 

een bijdrage aan de stralingsbelasting van de mens op aarde. Deze straling 

is gedeeltelijk uitwendig en gedeeltelijk inwendig. De uitwendige component 

wordt voornamelijk geleverd door gammastraling die wordt uitgezonden door 

deze kernen die zich bevinden in de aardbodem of in materialen die uit 

aardse materialen zijn vervaardigd! dus alle materialen waar we ons mee 

omgeven. Inwendige straling ontvangen we doordat ons voedsel, water en lucht 

deze radioactieve kernen bevatten. Radongas, een product uit de vervalreeks 

van 2 8U, en de daarbij behorende vervalproducten is in de Nederlandse 

situatie de grootste bron van natuurlijke straling (20 tot 80% van de totale 

blootstelling)1'. 

Menselijk handelen kan de blootstelling aan straling beïnvloeden. Dit 

gebeurt niet alleen door het maken van kunstmatig radioactieve stoffen maar 

ook door het omgaan met natuurlijke stoffen. Hoewel we het ons niet altijd 

realiseren heeft de mens in zijn evolutie van holbewoner tot 20* eeuwse 

burger de blootstelling aan straling ongewild beïnvloed. Vermoedelijk stond 

hij als holbewoner aan grotere radonconcentraties bloot dan als batavier of 

middeleeuwer. In de naoorlogse periode valt op dat in huizen na 1970 gebouwd 

(met betere isolatie-eigenschappen) de radonconcentratie gemiddeld hoger is 
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dan in eerder gebouwde woningen '. 

Doelstelling van dit rapport is een schatting te maken van de 

radiologische belasting van (delen van) de Nederlandse bevolking ten gevolge 

van lozingen in de atmosfeer en op het oppervlaktewater door de 

niet-nucleaire industrie in Nederland. Bij deze schattingen is alleen 

gebruik genaakt van gegevens in de "open" literatuur die op 1 juli 1987 

beschikbaar was en enkele persoonlijke toelichtingen door de auteurs. In dit 

rapport wordt niet meegenomen: 

- lozingen van de nucleaire industrie, 

- bijdrage van grondstoffen uit de biosfeer: landbouw, bosbouw, tuinbouw en 

visserij, 

- lozingen van industriën buiten Nederland. 

Verder gaat dit rapport niet in op: 

- stralingsbelasting ten gevolge van vaste producten (bijv. bouwmaterialen, 

vliegas en gebruiksvoorwerpen), 

- stralingsbelasting in verband met arbeidshygiënische omstandigheden, 

- stralingsbelasting ten gevolge van kunstmatig radioactieve stoffen. 

Zelfs met deze uitsluiting komt in principe bijna de gehele Nederlandse 

industrie aan de orde, omdat alle delfstoffen en grondstoffen namelijk 

(geringe) hoeveelheden natuurlijk radioactieve stoffen bevatten. Hoewel de 

concentraties van deze nucliden in de meeste delfstoffen klein zijn, kan 

door het gebruik van grote hoeveelheden delfstoffen de totale hoeveelheid 

radioactiviteit toch aanzienlijk zijn. Hierdoor is het mogelijk dat bij de 

winning en verwerking van deze stoffen door de betrokken werknemers een 

extra dosis straling wordt ontvangen. Daarnaast kunnen bij de verwerking van 

de delfstoffen reststoffen ontstaan waarin de radionucliden zich ophopen. 

Dit kan tot een specifieke radioactiviteit in het restproduct leiden die 

aanzienlijk hoger is dan in de oorspronkelijke delfstof. Als gevolg van 

lozing, opslag en/of hergebruik van de bij deze processen vrijkomende 

reststoffen kan een groot gedeelte van de bevolking aan een extra 

hoeveelheid radioactieve straling worden blootgesteld. 

De geringe massa van de radionucliden waarover in dit verband gesproken 

wordt blijkt uit het feit dat 1 GBq (giga becquerel) - 109 Bq voor Pb en 
210Po overeenkomt met respectievelijk 0,35 en 0,006 mg. Op het totaal van 

enkele duizenden megatonnen aan grondstoffen worden hoogstens enkele 

honderden grammen Pb en enkele tientallen grammen Po geloosd. Deze 
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geringe hoeveelheden zijn echter vel van radiologische betekenis. Verder 

betekenen deze geringe hoeveelheden dat deze tadloactieve stoffen zich als 

spoorelementen gedragen. 

Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft een beschrijving van de gehele 

Nederlandse industrie aan de hand van een schematisch overzicht. Deze 

beschrijving begint bij de grondstoffenwinning, en loopt vla de 

basisindustrie en de (bulk)verwerkende industrie tot de consument en het 

milieu. Voor deze industrieën zijn gegevens gebruikt die veelal afkomstig 

gijn van het CBS en van rapporten over de inventarisaties van afvalstoffen 

in bepaalde Industrien. Op grond van deze gegevens is de nettostroom aan 

grondstoffen voor iedere industrietak vastgesteld. Het gegevens, eveneens 

uit de literatuur verkregen, over radionuclidenconcentraties in zowel 

grondstoffen als reststoffen en de nettostromen wordt in hoofdstuk 5 per 

type industrie aangegeven wat bij de primaire bereiding de lozing aan de 

radionucliden is. 

In hoofdstuk 3 worden risico's en risicoklassen geformuleerd waarop de 

industrietakken zullen worden ingedeeld. De grenzen van deze klassen zijn 

afgeleid uit de nationale beleidsvoornemens en internationaal aanvaarde 

omrekeningsfactoren van blootstelling naar risico. Verder worden in dit 

hoofdstuk de belastingpaden via lucht, oppervlaktewater en via vaste stoffen 

besproken. Tevens worden conversiefactoren afgeleid, die gebruikt worden bij 

de berekening van de dosis ten gevolge van een hoeveelheid geloosde 

radioactiviteit. Voor de diverse belastingpaden wordt nagegaan welke 

lozingsdoorzetten overeenkomen met de grenzen van de risicoklassen. Bierbij 

wordt zowel gelet op groepen, die door hun woonlocatie t.o.v. het 

lozingspunt of door de samenstelling van hun voedselpakket, een extra risico 

lopen (kritieke groepen) vergeleken met het "gemiddelde" lid van de 

Nederlandse bevolking. 

Omtrent de lozing van radioactieve stoffen door de niet-nucleaire 

Nederlandse industrie is relatief weinig onderzoek gedaan en weinig 

gepubliceerd; wel kan een schatting gemaakt worden van de 

radionuclidendoorzet van de grondstoffen door de massadoorzet te 

vermenigvuldigen met de radionuclidenconcentratie in de grondstoffen. In 

hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de omvang van de lozing uit de 

radionuclidendoorzet kan worden geschat en hoe dus de grenzen van de 

risicoklassen kunnen worden vertaald in grenzen in de radionuclidendoorzet. 
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Er wordt begonnen met de meest ruwe schatting, namelijk dat alle 

radionucliden uit de grondstoffen ook werkelijk geloosd woeden. Vervolgens 

worden deze schattingen bijgesteld door de procestemperaturen en de 

rookgasbehandeling in de beschouwingen te Ietrekken. Vanwege de chemische en 

fysische eigenschappen van bepaalde radioactieve elementen blijkt de 

proces temperatuur een belangrijke rol te spelen in de mate waarin deze 

stoffen in de rookgassen terecht komen. Vele industrietakken hebben echter 

in toenemende mate rookgaszuiveringsinstallaties om de emissie van 

schadelijke Stofdeeltjes en gassen in hét milieu te reduceren. Lage 

procestemperaturen en de aanwezigheid van rookgasbehandelingsinstallaties 

leiden tot een geringere omvang van de lozing dan op grond van de 

radionuclidendoorzet in de grondstoffen in eerste Instantie werd geschat. In 

hoofdstuk 5 worden de criteria toegepast op de Nederlandse industrie en 

vindt een indeling plaats in risicoklassen. De tussenresultaten die 

voortvloeien uit de stappen van verfijning zijn in de bijlagen van dit 

rapport opgenomen zodat later aan de hand van eventuele nieuwe inzichten of 

betere gegevens de indeling kan worden bijgesteld. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de risico's voor leden van de kritieke 

groepen en de algemene individuele risico's t.g.v. van de geschatte lozingen 

en de daaruit voortvloeiende doses. 

Het rapport wordt afgesloten in hoofdstuk 7 met de conclusies van dit 

onderzoek en de aanbevelingen die daaruit voortkomen. 

Li teratuurgegevens 

1. L.V. Put, A. Veldhuizen en R.J. de Meijer, Radonconcentraties in 

Nederland, VROM reeks Stralenbescherming vol. 14, 1986. 
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2. De Nederlandse Industrie 

Figuur 2.1 geeft een schematisch overzicht van de gehele niet-nucleaire 

industriële activiteiten. Het romeinse cijfers vordt een indeling gegeven 

in: 

- grondstoffen winning, extractie en concentratie (I), 

- basisindustrieën ("ruwe" grondstoffen- of delfstoffenververkende 

industrie) (II), 

- verwerkende Industrie (III en IV), 

- consument en milieu (V). 

In de matrixachtige opbouw van dit schema wordt onderscheid gemaakt tussen 

- energiegrondstoffen (A), 

- metallische grondstoffen (B), 

- niet-metallische grondstoffen (C\ 

- grondstoffen uit de biosfeer (D). 

Met behulp van pijlen is aangegeven hoe in g_ote lijnen de stroom van 

stoffen en producten verloopt. De getallen bij de pijlen vervijzen naar de 

hoofd-, bij- en afvalproducten zoals die zijn getabelleerd in tabel 2.1. Uit 

deze pijlen blijkt dat het industriële gebeuren zeer complex is en zich 

moeilijk in een eenvoudig en overzichtelijk schema laat weergeven. 

•Tabel 2.2 geeft een opsomming van de diverse in figuur 2.1 getoonde 

industrietakken; de getallen tussen haakjes verwijzen naar de door het CBS 

gehanteerde indeling. Voor een complete indeling zij vervezen naar tabel 1 

in bijlage II. 

In de hierna volgende paragraaf 2.1 worden deze industrietakken en de 

daarin gebruikte grondstoffen uitgebreider beschreven. Hierbij zal worden 

verwezen met (CBS X) naar de door de CBS gehanteerde code X. 
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Fig. 2.1. Schematisch overzicht van de gehele niet-nucleaire Nederlandse 

industrie. De pijlen geven product- en afvalstromen veer. De 

getallen bij deze pijlen corresponderen met die in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Enkele belangrijke produkt- en afvalstromen van de verschillende 
industrieën, die in het bijgaande schematische overzicht zijn 
getekend, zijn: 

1. o.a. vliegstof (van de electriciteitscentrales) en radio-actief afval 
(van de kerncentrales) 

2. vliegas 
3. asfaltbiturnen (naar de bouw); lichtere destillatieprodukten (naar de 

chemie) 
4. steenkool, aardgas 
5. metalen 
6. slakken 
7. (silica)zand, grind, klei, mergel 
8. kalksteen, zand, grafiet, fosfaaterts 
9. zwavelzuur 
10. plastics, rubber, fosforzuurgips, harsen en verven 
11. zuren, basen 
12. polymeren 
13. cement, beton, bouwafval (naar milieu) 
14. oliën, vetten 
15. zetmeel, groente, fruit, vlees, melk, oliën, vetten, hout, vezels (o.a. 

katoen) 
16. papier, stoffen en garens (van vol, vlas, katoen, etc.) 
17. papier en vol (naar consument); verontreinigd afvalvater (naar milieu) 
18. cokes 
19. kalksteen 
20. isolatiemateriaal, plak- en bindmiddelen 
21. aardolie, condensaat 
22. zuren, basen 
23. kleurstoffen, plak- en bindmiddelen 
24. kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
25. farmaceutica, cosmetica, zepen, wasmiddelen 
26. benzine (naar consument); zwaveldioxide (naar milieu) 
27. ijzererts, zinkconcentraat, werklood 
28. oud papier 
29. katalysatoren 
30. anorganische- en organische chemicaliën (naar milieu) 
31. stookolie 
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Tabel 2.2. Overzicht van de indeling van de nederlandge industrie over de 
categorieën weergegeven in fig. 2.1. De getallen tussen haakjes 
vervijzen naar de door het CBS gehanteerde indeling. 

I.A Energiegrondstoffen (10) 

I.B Metallische grondstoffen (10) 

I.C Niet-metallische grondstoffen (10) 

I.D Grondstoffen afkomstig uit de biosfeer 

II.A Nutsbedrijven t.b.v. energie-opwekking (40) 

II.B Aardolie-industrie (28) 

II.C Basis-metaalindustrie (33) 

II.D Bouwtnaterialenindustrie (32) 
Aardewerkindustrie (32.2) 
Glasindustrie (32.8) 

III.A Chemische industrie (bulk) (29) 

III.B Hetaalproductenindustrie (34) 
Machine-industrie (35) 
Electrotechnische industrie (36) 
Transportmiddelen industrie (37) 

III.C Voedings- en genotmiddelenindustrie (20,21) 
• Papier- en papierwarenindustrie (26) 
Textielindustrie (22) 

IV.A Rubber- en kunststofverwerkende industrie (31) 
Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie (30) 

IV.B Chemische industrie (fijn) (30) 

IV.C Instrumenten- en optische industrie (38) 
Overige industrie (39) 

IV.D Voedings- en genotmiddelenindustrie (20, 21) 
Hout- en meubelindustrie (25) 
Grafische industrie (27) 
Confectieindustrie (23) 
Leder-, schoen- en lederwarenindustrie (24) 
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2.1 Gron^gtoffwn 

2.1.a Enecgiegrondstoffen 

De energiegrondsufEen zijn schematisch weergegeven in fig. 2.2. 

/ brandstoffen 

, fossiele en minerale grondstoffen 

/ \ splijtstoffen 

energiegiontstoffen » 

^ juurzame energie 

Pig. 2.2. Schematisch overzicht van de energiegrondstoffen. 

Onder splijtstof verstaan we uraan, verkregen na zuivering en verrijking van 

uraanerts; onder duurzame energie: zonne-energie, vindenergie, bio-energie, 

energie uit golfbewegingen, waterkracht en getijde-energie en aardenergie. 

Tot de brandstoffen behoren niet alleen aardolie, aardgas, steenkool, 

bruinkool en hout maar ook (nauw verwante) minerale brandstoffen die ook 

voor andere doeleinden dan energie-opwekking worden gebruikt. Dit zijn1': 

- briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste 

brandstoffen (inclusief antraciet); 

- turf, turfstrooisel (o.a. voor verbetering van landbouwgronden) en 

geperste turf; 

- cokes en half-cokes van steenkool (gebruikt bij de vervaardiging van 

elektroden, die in het algemeen bestemd zijn voor de produktie van 

ferro-legeringen), van bruinkool of van turf: retortenkool} 

- lichtgas, generatorgas, watergas en dergelijke gassen (voor verlichting en 

verwarming); 

- teer van steenkool, van bruinkool of van turf en andere minerale 

teersoorten (gebruikt voor het waterdicht maken van materialen, voor 

teren van wegen, enz.); 

- oliën en andere produkten, verkregen bij het distilleren van hoge-tempera-

tuur-s teenkoolteer; 

- pek (voor het bereiden van wegenteer, voor het waterdicht maken van 

materialen en als bindmiddel bij het persen van steenkoolgruis) en 
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pokcokes (gebruikt voor de vervaardiging van elektroden en als brandstof), 

van steenkoolteer of van andere minerale teer; 

- p.ardo.liën en oliën uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; 

- vaseline; 

- paraffine, was uit aardoliën of uit oliën uit bitumineuze mineralen, 

oïokeriet, montaanvas, turfwas, paraffineachtige residuen; 

- (.».'t rol «".imbi turnen (of asfaltbiturnen), petroleumcokes en andere residuen van 

aardoliën of van oliën uit bitumineuze mineralen; 

- natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en 

bitumineus zand; asfaltsteen; 

- bitumineuze mengsels, samengesteld met natuurlijk asfalt, met natuurlijk 

bitumen, met petroleumbituinen, met minerale teer of met minerale teerpek. 

Een overzicht van de jaarlijks in Nederland gebruikte hoeveelheden minerale 

brandstoffen wordt gegeven in de CBS maandstatistieken van de buitenlandse 

handel1', hoofdstuk 27 en de CBS maandstatistleken van de industrie (K2)2). 

2.1.b Metallische grondstoffen 

De metallische grondstoffen zijn ertsen van edele en onedele metalen 

alsmede overige metaalelementen. De onedele metalen kunnen worden verdeeld 

in ferrometalen, die zich met ijzer kunnen mengen en non-ferrometalen. Tot 

de ferrometalen behoren naast ijzer: mangaan (voor taai en weerstandkrachtig 

staal); chroom (voor roestvast staal); wolfraam (voor hardstaal); molybdeen 

(voor machinerieën en gereedschap); vanadium (voor móeheidsbestendig en 

schokresistent staal); nikkel (voor elastisch en corrosiebestendig staal); 

kobalt (voor staalsoorten die hoge temperaturen moeten verdragen). 

Andere onedele metalen zijn: koper, lood, zink, tin, aluminium, 

magnesium, titaan, beryllium, molybdeen, tantaal, antimoon, bismut, cadmium, 

cesium, gallium, germanium, indium, niobium, rhenium, thallium, thorium, 

uranium, zirkonium. 

Tot de edele metalen worden gerekend: goud, zilver en de metalen van de 

platinagroep: platina, palladium, iridium, osmium, rhodium en ruthenium. 

Kwik behoort tot de groep overige metalen. Een overzicht van de jaarlijks in 

Nederland gebruikte hoeveelheden metallische grondstoffen wordt gegeven in 

de CBS maandstatistieken van de buitenlandse handel], hoofdstuk 26. 
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2#l,c Niet-metallische grondstoffen 

Deze zeer grote groep grondstoffen omvat o.a. zout» zwavel» zand, klei, 

steen, gips, kalk, fosfaaterts, sorelslak, dolomiet en ilmeniet. Een 

overzicht van de jaarlijks in Nederland gebruikte hoeveelheden 

niet-metallische grondstoffen vordt gegeven in de CBS maandstatistieken van 

de buitenlandse handel1', hoofdstuk 25. 

2.1.d Grondstoffen uit de biosfeer 

Tot deze groep behoren producten van bosbouw, landbouw, veeteelt en 

visserij. Het Landbouv-Economisch Instituut en het CBS verspreiden gegevens 

over deze categorie . 

2.2 Basisindustrie 

De basisindustrie vervaardigt uit de grondstoffen producten zovel voor 

de verwerkende industrie-als voor de consument. Voor de energiegrondstoffen 

zijn dit de nutsbedrijven t.b.v. energie-opwekking (CBS 40): o.a. 

electriciteitscentrales (II.A). 

De aardolie-industrie (II.B; CBS 28) bestaat uit aardolieraffinaderijen 

en aardolie- en steenkoolproduktenindustrieën. Hierin nemen de 

aardolieraffinaderijen de belangrijkste plaats in; zij zijn in staat 

nagenoeg alle soorten ruwe olie te ververken (raffineren) tot een compleet 

produktenpakket (raffinaderijgassen, vloeibare gassen, benzines, kerosines, 

gasolien, stookolien, smeeroliën en asfalt), inclusief voeding voor de 

(petro)-chemische industrie. Nederland heeft een tiental aardolieraffinade

rijen die gezamenlijk ca. 100 min. ton per jaar aan ruwe olie kunnen 

verwerken. Belangrijke processen hierbij zijn destillatie, katalytisch 

kraken, thermisch kraken en reformeren. Ruim de helft van de produktie vordt 

geëxporteerd. 

De basisindustrieën die behoren bij de metallische grondstoffen worden 

de basismetaalindustrie genoemd (II.C; CBS 33). Deze industrietak bestaat 

uit de ruwijzer- en staalindustrie (inclusief de ijzergieterijen, 

constructiewerkplaatsen, stalen buizenindustrie, draadtrekkerijen ' en 

koudwalserijen; in Nederland voornamelijk geconcentreerd bij Hoogovens) en 

de non-ferro metaalindustrie. De vervaardiging van ijzer en staal is een 

complex proces, dat in vier grote procesonderdelen gesplitst kan worden: 

grondstofvoorbereiding; ruwijzerproduktie; staalfabricage; walserij en 
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oppervlaktebehandeling, Zn Nederland zijn de belangrijkste non-ferro 

metaalindustrieën* de aluminiumindustrie, de zinkindustrie en de lood- en 

tinindustrie. 

De nlet-metallische grondstoffen dienen als grondstof voor de 

bouvmaterialenindustrie (II.D; CBS 32.1 en 32.3 t/m 32.7), de aardewerk-

industrie (II.Dj CBS 32.2) en de glasindustrie (II.Dj CBS 32.8). Tot de 

bouvmaterialenindustrie vorden gerekend: 

- de baksteen- en dakpannen industrie (32.1); 

- de kalkzandsteenindustrie (32.3); 

- de cement- en kalkindustrie (32.4); 

- de beton- en cementvarenindustrie (32.5); 

- de natuursteenbewerkingsbedrijven (32.6); 

- de overige minerale produktenindustrie (32.7). 

Van de aardeverkindustrie produceren de grof-aardewerkfabrieken bijna 

98% van het totale aardewerk; de overige ruim 2% bestaan uit fijn aardewerk 

en porselein. Glas wordt gebruikt voor veel doeleinden, o.a. flessen, 

optische vezels, isolatiewol en vensterglas. In Europa wordt jaarlijks ca. 

15 Kton geproduceerd. Een belangrijk deel daarvan komt als afval vrij, met 

name in de vorm van flessen en potten. (Bijna 142 van het huishoudelijk 

afval (0,6 Mton) bestaat in Nederland uit glas). 

2.3 (Bulk)verwerkende industrie 

De chemische industrie is een verzamelnaam voor takken van nijverheid 

die zich bezighouden met de omzetting van (natuurlijke) grondstoffen en de 

vervaardiging van synthetische stoffen. Het begrip chemische industrie is 

niet scherp afgebakend; gewoonlijk rekent men er niet toe: de winning van 

metalen, cokesfabrieken, cementfabricage, glas-, leder-, celstof-, suiker

en vergistingsfabrieken, ververijen en wasserijen en de papier- en grafische 

industrie, hoewel deze alle wel met chemische methoden werken. De chemische 

industrie produceert ca. 45000 verschillende chemische produkten, die 

onderscheiden kunnen worden in bulkchemicaliën en fijnchemicaliën: 

Bulkchemicaliën (III.A; CBS 29): 

- anorganische chemicaliën, zoals oplosmiddelen, zuren, basen, zouten en 

kunstmeststoffen (diverse mengmestsoorten op basis van kalium, stikstof en 

fosfor en chemicaliën zoals salpeterzuur, fosforzuur, zvavelzuur 

en ammoniak); 
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- organische chemicaliën (koolwaterstoffen; gechloreerde koolwaterstof

fen; organische fluor, broom en jodium verbindingen; alcoholen en 

fenolen; ethers en oxiden; aldehyden en acetalen; ketonen, ketenen en 

quinonen; carbonzuren en hun zouten; carbonzuuranhydriden en haliden, 

organische peroxiden en per zuren', esters*, organische stikstof verbin

dingen; organische zwavel verbindingen; organometalen; industriële 

organische oplosmiddelen); 

- plastics (o.a. polyethenen, polypropeen, PVC, ABS-plastics, rubbers, 

polystyreen, polyacrylonitril, nylons); 

Tot deze categorie behoren o.a. bedrijven die mangesiumoxide, titaanoxide, 

fosfor en siliciumcarbide produceren. 

Fijnchemicaliën (IV.A; CBS 30): 

- geneesmiddelen (farmaceutica), cosmetica, kleurstoffen, zeep-, poets- en 

reinigingsmiddelen, plak.- en bindmiddelen, reuk- en smaakstoffen, wassen, 

isolatiematerialen (zoals glasvol, steenwol en kunststofschuim), 

- bestrijdingsmiddelen (carbamaten, organofosfaten, chloorkoolwaterstoffen, 

dithiocarbamaten, aromatische nitroverbindingen; er zijn in de wereld ca. 

750 verschillende werkzame stoffen als bestrijdingsmiddel in gebruik, 

waarvan er minder dan 400 in Nederland zijn toegelaten). 

Tot de (bulk)verwerkende industrieën behoren verder: de metaalproduc-

tenindustrie (CBS 34), de machine-industrie (III.B; CBS 35), de 

electrotechnische industrie (III.B; CBS 36), de transportmiddelenindustrie 

(III.B; CBS 37), de voedings- en genotmiddelen industrie (III.C en IV.D; CBS 

26), de textielindustrie (III.C en IV.D; CBS 22), de hout en meubel

industrie (III.C en IV.D; CBS 25), de grafische industrie (III.C en IV.D; 

CBS 27), de confectieindustrie (II.C en IV.D; CBS 23), de leder-, schoen- en 

lederwarenindustrie (III.C en IV.D; CBS 24), de rubber- en 

kunststofverwerkende industrie (IV.A; CBS 31), de kunstmatige en 

synthetische garen- en vezelindustrie (IV.A; CBS 30), de instrumenten- en 

optische industrie (IV.C; CBS 38) en de overige industrie (IV.C; CBS 39). 

Hierbij valt op te merken dat de papier- en papiervarenindustrie een tak 

van industrie is waartoe naast de eigenlijke papierfabrieken ook de 

papierwaren en (golf)kartonfabrieken behoren. De belangrijkste grondstoffen 

zijn hout en oud papier. De kartonindustrie in Nederland gebruikt de 

helft van het ingezamelde oud papier. De mechanische en chemische 

pulpbereiding vindt niet meer in Nederland plaats; pulp wordt geimporteerd. 
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De textielindustrie is de tak van industrie die natuurlijke en 

synthetische, meestal vezelachtige, produkten ververkt tot textielprodukten, 

zoals stoffen en garens. Deze verwerking omvat in volgorde: 

- voorbeverking van vezels met chemicaliën; 

- spinnen van vezels tot garen; 

- de vorming van doek door weven of breien; 

- de veredeling van het doek. 

2.4 Literatuurgegevens 

1. CBS Maandstatistiek van de buitenlandse handel per goederensoort, 

Centraal Bureau voor de Statistiek, (1983-1985). 

2. CBS Maandstatistiek van de industrie (K2), Centraal Bureau voor de 

Statistiek, (1981). 

3. Landbouwcijfers, LEI en CBS. 
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3. Stralingsbelastingrisico's ten gevolge van Industriële processen 

In dit hoofdstuk zullen risicoklassen worden afgeleid aan de hand 

vaarvan de Nederlandse niet-nucleaire industriële processen kunnen worden 

ingedeeld naar de potentiële belasting van de Nederlandse bevolking. In dit 

en volgende hoofdstukken zal, tenzij anders vordt aangegeven, onder het 

begrip dosis het effectieve volgdosis equivalent H worden verstaan. 
50 f E 

Uitgangspunt bij het opstellen van de risicoklassen is de toetsing van 

deze industriële activiteiten aan het beleid van de Nederlandse regering 

zoals dat onder andere is verwoord in bijlage 2 van het Indicatief 

Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990(IMP-M) (ref.1'). Deze beleidsnota 

behandelt in het algemeen de risico-evaluatie van menselijke activiteiten 

die naast bedoelde ook onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Voor de 

niet-nucleaire industriële processen zijn dit o.a. de lozing van 

radionucliden in het milieu. Zoals reeds in hoofdstuk 1 is opgemerkt zijn 

deze radionucliden van nature in geringe mate aanwezig in grondstoffen. Zij 

kunnen door de behandeling die de grondstoffen in het proces ondergaan in de 

lucht, het water en/of de bodem komen en zo tot een extra blootstelling aan 

straling aanleiding geven. 

3.1 Risico's en risiconiveaus 

Het milieubeleid van de overheid is er op gericht de kwaliteit van het 

milieu te bewaken. Zij stelt daarbij als uitgangspunt : "dat gestreefd zal 

worden naar een milieu waarin mens, dier en plant gezond kunnen leven en 

goederen niet worden aangetast door ongewenste bijprodukten van de 

samenleving". De beoordeling en beheersing van de risico's is daarbij één 

van de grondslagen. 

Bij het bereiken of handhaven van de kwaliteit van het milieu wordt een 

streefwaarde gedefinieerd als het niveau waarbij geen nadelig te waarderen 

effecten zijn te verwachten; met andere voorden het risico is te 

verwaarlozen. Daarnaast geeft men aan welk risico maximaal toelaatbaar is. 

Hoewel de principes in de risicobenadering ook op andere organismen van 

toepassing zijn, beperkt het IMP-M zich tot de mens omdat daarvoor de 

benadering het verst is uitgewerkt. 

In het risicomanagement worden de risico's voor de mens op diverse 

manieren uitgedrukt. Zo kent men het INDIVIDUEEL RISICO als de kans die 
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iemand uit een bepaalde groep gedurende een zekere periode loopt om te 

vorden getroffen door de ongewenste gevolgen van een gebeurtenis. Geldt voor 

een bepaalde groep een zekere risicovolle situatie dan spreekt men van een 

KRITIEKE GROEP. Het risico voor leden van de meest kritieke groep, dwz. mcc 

het hoogste risico, wordt aangeduid met het HAXIMAAL INDIVIDUEEL RISICO. Om 

goed onderscheid te maken tussen het risico van leden van kritieke groepen 

en het "gemiddelde" lid van de bevolking wordt, indien de gehele bevolking 

in beschouwing genomen wordt, gesproken over een ALGEMEEN INDIVIDUEEL 

RISICO. Daarnaast wordt in de stralingshygiëne ook het begrip COLLECTIEF 

RISICO gebruikt om het risico gesommeerd over de leden van een groep aan te 

geven. 

De Nederlandse overheid stelt zich in het bovengenoemde IMP-M op het 

standpunt dat activiteiten en blootstellingsniveaus, die gepaard gaan met 

een individueel risico op overlijden voor leden van een kritieke groep dat 

kleiner of gelijk aan 10- /a als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd. De 

streefwaarde voor het individueel risico is derhalve < 10 /a. Voor het 

maximale toelaatbare niveau voor een afzonderlijke stof of activiteit wordt 

een bovengrens van 10" /a aangehouden.Voor het algemeen individueel risico 

wordt er naar GESTREEFD dit risico per activiteit of stof het niveau van 

10"7/a niet te laten overschrijden. 

•In het IHP-M wordt aangegeven dat deze streefwaarden niet kunnen worden 

gerealiseerd in een situatie met hoge natuurlijke achtergrondniveaus. In dat 

geval kunnen hogere individuele risico's voor de samenleving aanvaardbaar 

worden geacht. Ten aanzien van het kankerrisico (overlijdenskans ten gevolge 

van inductie van kanker) van straling zijn internationaal individuele 

dosislimieten geformuleerd die voor de niet-beroepsmatig blootgestelden 

neerkomen op een maximaal toelaatbaar risiconiveau van ca. 10' /a. Bij dit 

risico wordt de bijdrage van de natuurlijke radioactiviteit en de 

patientendosis buiten beschouwing gelaten. In deze limieten zijn alle 

overige vormen van stralingsbelasting cumulatief meegenomen. 

Daarnaast stelt de regering in haar argumentatie bij het vaststellen 

van maatregelen voor nieuwe activiteiten met LPG (vloeibaar petroleum gas) 

dat een maximaal toelaatbaar niveau van 10' tot 10' /a voor omwonenden als 

kritieke groep op minder dan IX van het risico door overlijden door 

natuurlijke oorzaken (-10" /a voor 12 tot 16-jarigen) neerkomt. Zo ontstaat 

een grijs gebied tussen het thans gehanteerde maximale toegestane 
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individuele risico van 10" /a en de verwaarloosbaarheidsgrens var. 10" /a. In 

dit gebied moet een afweging gemaakt vorden tussen de voordelen van de 

betreffende activiteit enerzijds en de nadelen anderzijds. Een zwaar vegende 

factor in deze afweging is dat bij blootstelling van een zeer grote groep of 

de gehele bevolking het wenselijk wordt geacht te letten op het effect in 

zijn totaliteit. Bij de beoordeling over de aanvaardbaarheid van dergelijke 

risico's vordt er dan ook naar gestreefd om het niveau van 10"7/a voor het 

algemeen individueel risico niet te overschrijden. 

Ook internationaal komt men tot afvegingen waarbij de aanvaardbare 

risico's in het genoemde grijze gebied liggen. In een aantal rapporten van 

de IAEA ' over de lozing van radioactiviteiten in zee of op land worden 

"de minimis" niveaus6' voor straling ten gevolge van lozing van radioactivi

teit gegeven. Deze niveaus komen voort uit een afweging waarbij men uitgaat 

van het begrip "verwaarloosbaar" risico dat wordt gedefinieerd als het 

risico dat door het gemiddelde individu niet meer in de besluitvorming van 

handelen wordt meegenomen. Uit een onderzoek (zie ref. ) hiernaar wordt 

geconcludeerd dat een jaarlijkse overlijdenskans van 10~6 als een 

verwaarloosbaar risico wordt beschouwd. Met een extra veiligheidsfactor 10 

komt men dan tot een "triviaal" overlijdensrisiconiveau van 10" /a. 

Volgens ICRP-262' en het BEIR rapport7* is gemiddeld naar leeftijd en 

sexe het fatale tumorrisico ten gevolge van straling 1,25*10" /Sv effectief 

dosis equivalent. In Nederland wordt een omrekeningsfactor van 1,8*10" /Sv 
at Q \ 

aangehouden . In het interimadvies van de Gezondheidsraad inzake de 

mogelijke consequenties voor de Nederlandse bevolking van het toepassen van 

afvalstoffen met een verhoogd gehalte aan radionucliden als bouwmateriaal 

wordt gesteld dat een additionele (boven op de reeds aanwezige natuurlijke 

stralingsbelasting ten gevolge van bouwmaterialen van gemiddeld 0,4 mSv) 

effectieve jaardosis van 0,1 mSv aanvaardbaar is. Verder wordt gesteld dat 

voor materialen waarvan het gebruik als bouwmateriaal tot een additionele 

effectieve jaardosis tussen 0,1 en 0,5 mSv zou leiden een afweging in de 

vorm van een optimalisatie moet worden gemaakt. Deze doses komen met de 

omrekeningsfactor van l,8*10~*/Sv neer op 2*10"6 tot 8*10~Va, hetgeen 'dus 

hoger is dan het in het IMP-M genoemde maximaal toelaatbare individuele 

risico van 10" /a. 

Een blootstelling van het gemiddelde individu van de Nederlandse 

bevolking van 2 mSv/a ten gevolge van de natuurlijke radioactiviteit in de 
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woon- en leefomgeving geeft een algemeen risico van cat 4*10" /a. Passen 

ve op deze situatie de IX regel van de eerder genoemde LPG argumentatie3' 

toe dan zou een toevoeging van 0,02 mSv/a aan de natuurlijke jaardosis van 2 

mSv toelaatbaar zijn. In het licht van de IMP-H argumentatie lijkt het 

Interimadvies van de Gezondheidsraad in eerste instantie inconsistent. In 

het advies vindt echter een optimalisatie plaats van de voor- en nadelen van 

de toepassing als bouwmateriaal plaats waarbij men ervan uitgaat dat de 

toepassing in de praktijk niet voor 100% de bestaande materialen zal 

vervangen waardoor het toegevoegd risico gemiddeld lager zal zijn» Verder 

dient men zich te realiseren dat de blootstelling aan natuurlijke 

radioactiviteit grote variaties kent, voornamelijk door de verschillen in 

de blootstelling aan het radioactieve edelgas radon11'. De jaargemiddelde 

concentraties liggen voor Nederlandse woningen globaal tussen de 5 en 150 

Bq.m"3. Volgens de jongste inzichten ' komen deze concentraties overeen met 

respectievelijk 0,25 en'7,5 mSv/a. Verder kan opgemerkt worden dat het 

onderzoek naar radonconcentraties in het kader van het Nationale 

Onderzoekprogramma SAWORA ook heeft aangetoond dat in de gemiddelde 

Nederlandse woning gebouwd na 1970 20 tot 30X meer radon voorkomt dan in 

woningen van voor 1950 (zie ref. 1 1 > ) . Deze toeneming leidt tot een extra 

blootstelling van circa 0,25 mSv/a hetgeen neerkomt op een verhoging van het 

risico met 4,5*10"6/a. 

Uit het voorgaande moge blijken dat voor het geval van lozing van 

nucliden afkomstig van de natuurlijke radioactiviteit het 

streef-risiconiveau van 10" /a mogelijk wel een te bereiken niveau zou zijn, 

maar waarbij de vraag gesteld kan worden of dat zinvol is in samenhang met 

de reeds van nature aanwezige risico's. Dit te meer omdat het hier gaat om 

dezelfde radioactieve stoffen als die welke in de natuur voorkomen. 

Bovendien zal, bij de sterk wisselende achtergrondniveaus van de natuurlijke 

radio-activiteit, het aantonen van de met het streefniveau overeenkomende 

verhogingen in de concentratie van deze radionucliden niet altijd mogelijk 

zijn. 

Mede in het kader van deze beschouwingen zullen de bedrijfstakken van 

de Nederlandse industrie worden ingedeeld in klassen waarvan de grenzen, met 

de te maken veronderstellingen, overeenkomen met individuele risico's van 

10"6, 10"\ en 10'Va. 
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3.2 Afleiding van lozingsnlveaus uit risiconiveaus 

Van da meeste industrieën zijn slechts de massadoorzetten bekend. Uit 

literatuurgegevens kan veelal vorden nagegaan welke concentraties aan 

radionucliden in de diverse grond- en hulpstoffen voorkomen. Het product van 

de massadoorzet en de radionuclidenconcentratie levert de radionucliden-

doorzet voor een bepaalde industrie. Deze radionuclidendoorzet is vaak het 

enige (globale) uitgangspunt om tot risicoschattingen te komen. Voor de 

afleiding van klassen vaarin de industrieën op grond van hun 

radionUGÜdendoorzet naar risico kunnen vorden ingedeeld zullen we uitgaan 

van de risicoklassen. Deze afleiding wordt bereikt in een aantal stappen: 

(1) de omrekening van risiconiveaus naar dosislimieten; 

(ii) de schatting van concentratielimieten uit dosislimieten voor de diverse 

manieren waarop de radionucliden tot de mens komen (belastingpaden); 

(iii) de schatting m.b.v. concentratieverspreidingsmodellen van de lozings

niveaus uit concentratielimieten op diverse plaatsen; 

(iv) de schatting van grenzen voor de radionuclidendoorzet uit de lozings-

of emissieniveaus. 

In paragraaf 3.1 is reeds genoemd dat de internationaal gebruikelijke 

omrekeningsfactor voor risico naar dosis van 1,25*10" /Sv .bedraagt. De doses 

die behoren bij de individuele risiconiveaus van 10"6, 10" en 10"8/a zijn 

derhalve 80, 8 en 0,8 uSv/a; voor het algemeen individueel risico komt de 

streefwaarde van 10 /a overeen met 8 uSv/a. Er wordt in deze berekeningen 

geen rekening gehouden met verschillen in de individuele gevoeligheid voor 

straling. 

De overige stappen in de omrekening zijn minder eenvoudig. In paragraaf 

3.2.1 zullen de diverse belastingpaden worden besproken en zal worden 

aangegeven welke kritieke groepen er zijn en welke concentraties behoren bij 

de hierboven genoemde doses. In paragraaf 3.2.2 zal aan de hand van 

verspreidingsberekeningen en concentratie- en lozingsmetingen worden 

aangegeven hoe deze concentraties in lozingsniveaus kunnen worden 

omgerekend. In hoofdstuk 4 zal het verband tussen de lozingsniveaus en de 

radionuclidendoorzet worden besproken. Zowel in de paragrafen 3.2.1 en 3.'2.2 

als in hoofdstuk 4 zullen keuzen en benaderingen moeten worden gemaakt die 

aanzienlijke onzekerheden met zich mee kunnen brengen; de rechtvaardiging 

van deze keuzen en de gemaakte veronderstellingen zullen worden aangegeven. 

Gezien de geringe concentraties van de kosmogene radionucliden in 
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grondstoffen kunnen ve ons beperken tot de primordiale kernen. De bijdrage 

van 40K aan de invendige stralingsbalasting hoeft niet te worden beschouwd 

omdat deze Indirect door het lichaam zelf wordt geregeld via de 

kaliumbalansj d.w.z. het lichaam houdt de hoeveelheid kalium constant. Van 

de primordiale kernen zijn derhalve voor de in dit rapport besproken 
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Fig. 3.2. Schematisch overzicht van de belastingpaden bij de lozing van ' 

radionucliden in de atmosfeer en op het oppervlaktewater. Tevens 

zijn bij de diverse paden de kritieke groepen aangegeven die door 

hun woonplaats of samenstelling van hun voedselpakket een 

verhoogd risico lopen. 
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lozingen voornamelijk enkele elementen uit de vervalreeks van '"Th, " 5 U en 
238U van belangt de isotopen van Rn, Po en Pb. Deze radionucliden zijn 

gasvormig bij kamertemperatuur (Rn) of enkele honderden graden Celsius. 

Hierdoor kunnen zij uit de grondstoffen vrijkomen en zich met rookgassen 

vermengen. In hoofdstuk 4 zal hier nader op vorden ingegaan. Zoals uit fig. 

3.1 blijkt zijn de in de vervalreeks van U voorkomende radionucliden 
210Pb en 210Po de enige nucliden met halveringstijden die zodanig zijn dat 

zij niet of nauwelijks vervallen gedurende de bewerking, de emissie en het 

transport van grondstoffen en eindproducten. 

In de literatuur blijken gegevens omtrent de concentraties van deze 

nucliden in de grondstoffen vaak te ontbreken. De concentraties van 3z6Ra 

dat als bron van deze nucliden kan vorden aangemerkt zijn meestal wel (bij 

benadering) bekend. Vandaar dat in eerste instantie bij het bepalen van de 

radionuclidendoorzet naar die van 2 *Ra wordt gekeken. 

3.2.1. Belastingpaden 

Bij industriële processen kunnen radioactieve stoffen in het milieu 

komen door lozing via de schoorsteen, lozing via afvalwater en opslag van 

vaste materialen. In fig. 3.2 zijn schematisch de belastingpaden bij lozing 

in de atmosfeer en op het oppervlaktewater weergegeven. In de figuur wordt 

tevens aangegeven welke groepen van de bevolking het hoogste risico lopen. 

De lozing via de schoorsteen of via het afvalwater wordt bepaald door de 

behandeling van de grondstoffen in het industriële proces en de details van 

de procesvoering. In dit verband speelt, met het oog op de vluchtigheid van 

de radionucliden, de temperatuur op diverse plaatsen in het proces een rol. 

De lozing hangt tevens af van het al of niet terugvoeren van rookgassen of 

van het type rookgasbehandeling dat wordt toegepast. Ook vanuit chemisch 

oogpunt maakt het verschil uit of een proces onder reducerende of oxyderende 

omstandigheden wordt uitgevoerd. Men zich dient te realiseren dat voor de 

zeer geringe hoeveelheden de evenwichten anders kunnen liggen dan "normaal". 

3.2.l.a. Verspreiding via lucht 

Lozing via de schoorsteen brengt met zich mee dat deeltjes met een 

bepaalde grootteverdeling in de atmosfeer komen en via de wind worden 

verspreid. Deze deeltjes kunnen via inademing in de long komen of via het 

voedsel direct of via een tussenschakel (bijv. koe) in het lichaam van de 
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mens worden opgenomen. Verspreiding van stofdeeltjes is afhankelijk van o.a. 

hun effectieve diameter, gekarakteriseerd door de "activity median 

aerodynamic diameter" AMAD, de hoogte van de schoorsteen, de meteorologische 

omstandigheden. De radiologische belasting van de long wordt mede bepaald 

door de fysische en chemische eigenschappen van het radionuclide, de AMAD en 

door de longzuiveringsklasse van de deeltjes. 

Met behulp van computermodellen kunnen berekeningen worden gemaakt voor 

de gemiddelde radionuclidenconcentratie in de lucht en de depositiesnelheid 

bij een bepaalde set van lozingsparameters. Voorbeelden van deze modellen 

zijn het bij het RIVM door Van Jaarsveld en Onderdelinden ontwikkelde 

model14', het in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde NRPB model15' en het 

AIRDOS-EPA programma van EPA1 ' uit de Verenigde Staten. Met deze programmas 

is het, indien de lozingsparameters bekend zijn,, in principe mogelijk voor 

iedere industrie de verspreiding van de geloosde radionucliden te berekenen. 

In het kader van dit onderzoek is geen studie gemaakt van alle aanwezige 

modellen en programma's. Ve hebben ons beperkt tot de resultaten van de 

genoemde modellen, die overigens ook voor andere vormen van 

luchtverontreiniging veelvuldig worden gebruikt. 

Voor de Nederlandse situatie is door Stoutjesdijk een schatting 

gemaakt van de stralingsbelasting in het Sloegebied t.g.v. lozingen van 
210Pb en Po door een fosforfabriek. Voor de verspreiding en depositie 

wordt gebruik gemaakt van berekeningen door van Jaarsveld en Onderdelinden 

met het lange termijn gaussisch pluimmodel dat een goede beschrijving 

geeft van de gemeten SO -concentraties in Nederland. Bij deze berekeningen 

is uitgegaan van twee schoorstenen, elk met een hoogte van 55 m, met een 

warmte-output van 3,2 MW en met een bronsterkte van 0,5 Ci/jaar (18,5 

GBq/jaar). 

Uit een vergelijking met Po metingen in de omgeving van de fabriek 

met de resultaten van het model volgt dat de werkelijke emissie gemiddeld 

ongeveer 370 GBq/a bedraagt. De hierbij behorende gemiddelde lange-termijn 

concentratie in de lucht in een gebied van 6*6 km2 rond de bron is 0,4 

mBq/m3 en in een gebied van 72*72 km2 rond de bron 0,03 mBq/m . De maximale 

gemiddelde lange-termijn concentratie wordt berekend op 1,2 mBq/m en treedt 

op een afstand van 1,2 km ten NO van de bron op. 

Door EPA zijn berekeningen gedaan voor een aantal fosforfabrieken in de 

V.S.1 . De productie van deze fabrieken met vergelijkbare processen bedroeg 
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in 1983 ongeveer 370 kton elementair fosfor. De tvee belangrijkste fabrieken 

zijn die van Honsanto Soda Springs, Idaho met als geschatte jaarlijkse 

emissies in de atmosfeer resp. 780 GBq/a 210Po en 210 GBq/a 210Pb en FMC 

Pocatello, Idaho met resp. 330 GBq/a 210Po en 4,4 GBq/a 210Pb. Metingen met 

een cascade impactor lieten zien dat het Po geassocieerd is met submicron 

deeltjes; ongeveer 60£ met een grootte kleiner dan 0,5 um en ca. 90X kleiner 

dan 1,5 um. Meer dan 99£ van de radionucliden 2l0Po en 210Pb bleef na 60 

dagen onopgelost in een simulatie longvloeistof; dit betekent voor 

longdosisberekeningen dat beide nucliden in longzuiveringsklasse Y vallen. 

De verspreiding van de in de lucht geloosde radionucliden draagt op een 

aantal manieren bij tot de stralingsbelasting van de bevolking: 

- via inademing; 

- via depositie op gewassen die, direct of indirect (bijv. de koe), tot ons 

voedsel komen; 

- via depositie op oppervlaktewater en opname door vis en derhalve in 

visproducten. 

Door de hogere concentratie van radionucliden in de lucht lopen individuen 

van de bevolking die dicht bij het lozingspunt vonen een verhoogde dosis op 

via inademing. Deze individuen vormen een kritieke groep, waarvan de leden 

verspreid over het land wonen steeds op enkele kilometers van het 

lozingspunt, afhankelijk van de hoogte van de schoorsteen. 

De depositie op zowel de gewassen als op het oppervlaktewater levert 

een bijdrage aan de stralingsbelasting van de gehele bevolking. Het 

veronderstellen van een kritieke groep die al het voedsel betrekt van het 

gebied vlak bij het lozingspunt lijkt ons niet zinvol omdat deze situatie in 

Nederland niet of nauwelijks voorkomt. Voor de depositie op het Nederlandse 

oppervlaktewater kan een kritieke groep worden aangegeven die bestaat uit 

individuen die zeer veel (ca. 35 kg/a) aan vis en visproducten eten 

afkomstig uit de 30 km brede kuststrook tussen Hoek van Holland en Den 

Helder (zie par. 3.2.1.b). 

Voor alle duidelijkheid zij nog eens vermeld dat bij de inademing het 

risico voornamelijk geldt voor de bewoners die op korte afstand van het 

lozingspunt wonen; het gaat hier dus om iedere lozing afzonderlijk. Bij de 

depositie is de totale lozing door de Nederlandse industrie van belang, dus 

een collectief effect. 
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3.2.1.b. Verspreiding via open water 

Lozingen van radionucliden via het water treden bijvoorbeeld op als 

rookgassen met natte wassers worden gezuiverd en dit waswater wordt geloosd. 

De verspreiding van de geloosde radionucliden is erg afhankelijk van de 

plaats van lozing. Lozing op riolering zal er wellicht toe leiden dat de 

radionucliden voornamelijk in het afvalslib terecht komen. Lozing op open 

water dat in verbinding staat met de Noordzee kan er toe leiden dat de 

stoffen zich uiteindelijk verspreiden tot in de Nederlandse en Duitse 

kustwateren. In deze wateren levende vissen en schelpdieren kunnen deze 

radionucliden accumuleren. Zo kunnen via consumptie van voedsel de 

radionucliden tot de stralingsbelasting van de bevolking bijdragen. Bij de 

verspreiding van de nucliden spelen processen als sedimentatie en bezinking 

een rol. Deze processen zijn moeilijk kwantitatief te beschrijven. Een 

complicerende factor is nog dat depositie uit de lucht van radionucliden 

afkomstig van natuurlijke of industriële bronnen bijdragen aan de 

concentratie in het water van (ondiepe) kustwateren. Verder zal er een 

bijdrage aan de concentratie zijn ten gevolge van radon dat in de zeebodem 

is vrijgekomen en in het water is opgelost. 

Verspreiding van de radionucliden na lozing op open water dat in 

verbinding staat met de Noordzee is in het kader van het SAWORA programma 

geschat voor de lozing van fosfogips op de Nieuwe Waterweg . Er wordt 

hierbij uitgegaan van een lozing van 2 Gkg/a fosfogips met een gemiddelde 

concentratie aan Rs van 1100 Bq/kg, of te wel een radionucliden lozing 

van 2 Ra van 2200 GBq/a. Het probleem van bezinking wordt ondervangen door 

er in de berekening vanuit te gaan dat het in de Nieuwe Waterweg bezonken 

gips wordt opgebaggerd en vervolgens in de Noordzee wordt gestort, zodat het 

alsnog in de zogenaamde reststroom (de over langere perioden verkregen 

resultante van de verschillende veranderlijke kortdurende stromingen ) 

langs de kust komt. De verspreiding van de radionucliden uit het fosfogips 

wordt bepaald door het transport met de waterfase en de sedimentatie van 

zwevend slib uit de waterfase. In ref. ) worden aangegeven welke 

overwegingen en benaderingen worden gebruikt. Belangrijk is ' de 

veronderstelling dat het zeewater bij de Nederlandse Waddenkust en in de 

Waddenzee 4X en in de Duitse Bocht 1,5Z Rijnwater bevat. 

Het belastingpad loopt via de consumptie van vis en schelpdieren uit de 

Noordzee en de Nederlandse en Duitse delen van de Waddenzee. De 
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activiteitsconcentratie in de zee-organismen kan worden geschat aan de hand 

van de activiteitsconcentratie van het zeewacer en een literatuurwaarde voor 

de concentratieverhogingsfactor. Oe gemiddelde Nederlander eet jaarlijks 

netto 5 kg vis, die slechts voor ongeveer 8X uit het beschouwde gedeelte van 

de kuststrook komt , waar de invloed van het fosfogips het sterkst is. Van 

de in Nederland geconsumeerde garnalen is 18% uit dit gedeelte afkomstig, 

van de mosselen is ca. 60% afkomstig uit de Vaddenzee 

3.2.2 Afleiding van lozingsniveaus uit dosisniveaus 

Met deze paragraaf beginnen kwantitatieve schattingen. De lezer dient 

zich er van bewust te zijn dat niet voor iedere industriële activiteit een 

uitgebreide hoeveelheid gegevens bestaan, in tegendeel. Men rea. sere zich 

dan ook dat in de gepresenteerde afleidingen veel veronderstellingen zullen 

worden gemaakt die tot aanzienlijke.onzekerheden (met name overschattingen) 

leiden. In hoofdstuk 7 wordt met een kwalitatieve parameteranalyse inzicht 

in de mate van onzekerheid verschaft. Ten einde de lezer in staat te stellen 

berekeningen te volgen suggereren wij bij de presentatie van de getallen een 

veel grotere nauwkeurigheid dan op grond van de onzekerheden verantwoord is. 

3.2.2.a. Bij lozing in de lucht en belastingpad inhalatie 

-Modelberekeningen over lozingen van radionucliden in de atmosfeer zijn 

in Nederland alleen gepubliceerd voor de fosforfabriek van Hoechst in het 

Sloegebied1 ' . De modelberekeningen in ref. 17' en ref. verschillen 

voornamelijk in de veronderstellingen omtrent de AMAD en de longzuiverings-

longzuiveringsklassen van de deeltjes. In ref. 7> wordt de gehele bereke

ning gegeven voor deeltjes met een AMAD van 1 urn en behorende tot longzuive-

ringsklasse D; in ref. 1 worden de resultaten van de berekening gepresen

teerd voor deeltjes met een AMAD van 0,3 urn en een longzuiveringsklasse Y. 

Deze laatste resultaten zijn een aanpassing van die in ref. naar 

aanleiding van de bevindingen in het EFA onderzoek16'. De inhalatiedoses ten 

gevolge van een identieke lozing zijn in ref. voor Po en Pb een 

factor 3 resp. 10 hoger ten gevolge van de andere keuze van deeltjesgrootte 

en longzuiveringsklasse. 

In het Sloegebied zijn in de periode juni-september 1983 door het 

RIVM2 ' metingen verricht * T de de Pb en Po concentraties in de 

lucht op diverse locaties, xn gras en in afvalwater. Op een afstand van ca. 
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2,2 km ten noordoosten van het lozingspunt verd over die periode een 

gemiddelde concentratie in de lucht van 0,51 mBq/m Po gemeten; de 

concentratie van 210Pb verd uit deze metingen geschat op 0,11 mBq/m3. Dez,e 

waarden zijn gecorrigeerd voor de natuurlijke achtergrond concentraties en 

worden toegeschreven aan de immissie door de fosforfabriek. Uit deze 

gegevens concludeert Jaarsveld in een bijlage van ref. 17) dat de uitstoot 

aan 2 °Po 370 GBq/a bedraagt. Bij deze uitstoot wordt de maximale 

concentratie aan de grond bereikt op 1200 m van de schoorsteen: 1,2 mBq/m3. 

Uit de verhouding van de gemeten concentraties in de lucht wordt de uitstoot 

aan 210Pb op ca. 80 GBq/a geschat. 

In de Verenigde Staten zijn door EPA berekeningen en metingen gedaan 

aan fosforfabrieken1 '. De twee belangrijkste fabrieken in dit verband zijn 

de FMC fabriek te Pocattelo, Idaho en Monsanto te Soda Springs, Idaho.. 

Dankzij de uitvoerige toelichting verstrekt door P. Magno ' tijdens een 

bezoek aan het EPA bureau te Vashington is het mogelijk de gegevens van 

Hoechst met die in de V.S. te vergelijken. De metingen van concentraties in 

de lucht beperken zich in de V.S. tot de FMC fabriek waar aan de grond een 

maximale 2l Po concentratie op een afstand van 1500 ra van de schoorsteen 

werd gemeten:' 3,3 mBq/m bij een jaarlijkse uitstoot van 330 GBq/a. De 

berekeningen bij Monsanto zijn door EPA uitgevoerd voor dezelfde 

meteorologische condities als bij FMC. Verder is voor Pb eenzelfde 
210 

verspreiding genomen als voor Po. De afgeleide concentraties zijn dus 

evenredig met de emissieverhouding. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gegevens omtrent emissie en 

longbelasting van de twee Amerikaanse bedrijven en het bedrijf in het 

Sloegebied. In de laatste rijen wordt de maximale effectieve volgdosis per 

in de atmosfeer geloosde GBq gegeven. Deze doses worden opgelopen bij een 

continu verblijf op de in tabel 3.1 gegeven afstand van het lozingspunt. De 

conversiefactoren van geloosde hoeveelheid naar doses gelden dus voor het 

maximale individuele risico met als kritieke groep de (hypothetische) 

bewoners op korte afstand van de schoorsteen. 

De in de tabel weergegeven volgdoses komen overeen met de berekeningen 

van Koster voor de Nederlandse situatie en Magno voor de Monsanto 

fabriek. Het verschil tussen de voor de Nederlandse en de Amerikaanse 

situatie berekende conversiefactoren is terug te voeren naar de afwijking in 

de hoogste concentraties aan de grond: bij eenzelfde uitstoot drie keer 
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Tabel 3.1. Overzicht van lozingsgegevens en maximale effectieve volgdoses bij 
inhalatie voor enkele fosforfabrieken. 

fabriek 

schoorsteen 

hoogte (m) 

warmte-uitstoot (MW) 

emissie (GBq/a) 
210Pb 
210Po 

max. gemiddelde concentraties (mBq/m ) 

op afstand (km) 

210Pb 

"°Po 

max. H <uSv/a)e' 
50,B 21°Pb 

210Po 

max. conversiefactor (uSv/GBq) 

•210Pb 
210Po 

Hoechst 

55 

3,2 

80b' 

370b' 

1,2 

0,3"> 

l,2b» 

104 

80 

1,3 

0,22 

FMC° 

30 

3,7 

M 
330 

1,5 

4,4xl0"2 

3,3 

18 

220 

4,1 

0,7 

Monsanto*' 

31 

8,4 

210 

780 

1,5 

2,1 

7,8 

850 

530 

4,0 

0,7 

a) vermelde emissie- en concentratiegegevens zijn meetwaarden ' 
b) hoeveelheden en concentraties op grond van de gemeten Pb en Po 

concentratie18' ' en de berekeningsmethoden in refs. ' ' 
c) dosis berekend op basis van een jaarlijks ingeademende hoeveelheid lucht 

van 8000 m3 en ALI waarden van 6.103 Bq voor Po en 10 Bq voor Pb 
voor personen die het gehele jaar op de afstand met de maximale 
gemiddelde concentratie verblijven. Deze waarden gelden voor inhalatie 
van deeltjes met grootte AMAD = 0,3 pm en longzuiveringsklasse Y. 

lager in de Nederlandse situatie dan die in de V.S. Bij dit verschil kunnen 

een aantal opmerkingen worden geplaatst: 

- De concentraties in het Sloegebied zijn bepaald over de maanden 

juni-september. Deze gemiddelde hoeven niet representatief te zijn voor de 

jaargemiddelden. Immers de meteorologische omstandigheden zijn in de zomer, 

o.a. door het ontbreken van inversielagen, veelal gunstiger voor verdunning 

dan de rest van het jaar. 
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- De verspreidingsmodellen gaan beide uit van meteorologische parameters die 

lange termijn gemiddelde weersituatis beschrijven. De door Hagno genoemde 

parameters vijken echter niet veel af van die in de Nederlandse situatie 

m.u.v. de perioden met regenval, die in Nederland veelvuldiger zijn. Regen 

zal de lucht schoner maken en leiden tot een lagere concentratie in de 

lucht. De regenfrequentie is echter te klein om het verschil in 

strallngsbelasting per geloosde hoeveelheid Pb of Po te verklaren. 

- De schoorsteenhoogte in de Nederlandse situatie is aanzienlijk hoger dan 

bij de Amerikaanse bedrijven. Berekeningen in ref. 3) laten zien dat 

uitgaande van een gelijkmatige windroosverdeling, een continue uitstoot en 

een veersituatie gekenschetst als een 70% D Pasquill situatie, de 

concentratie in de lucht op 1 a 1,5 km van een schoorsteen een factor 2 

hoger is bij een 30 m hoge schoorsteen dan bij een 50 m hoge. Het verschil 

in concentratie in de lucht tussen Hoechst en de Amerikaanse bedrijven lijkt 

dan ook vrijwel geheel aan het verschil in effectieve pluimhoogte te kunnen 

worden toegeschreven. 

Uit deze vergelijking zijn geen aanwijzingen te vinden dat er 

wezenlijke verschillen bestaan tussen de resultaten van de modelberekeningen 

van RIVM en EPA. Vel laat de vergelijking zien dat de doses die uit zulke 

schattingen worden afgeleid behoorlijk kunnen worden beïnvloed door de 

toevallige kenmerken van het gekozen voorbeeld. Bij extrapolatie van één van 

deze voorbeelden naar een andere emissie in de atmosfeer zal men zich moeten 

realiseren dat dit tot een onnauwkeurigheid van een factor twee a vijf in de 

geschatte dosis leidt. 

Het ontbreken van modelberekeningen en gepubliceerde meetgegevens voor 

andere Nederlandse bedrijven dwingt ons tot het maken van een keuze: in de 

verdere behandeling van lozingen van radionucliden in de atmosfeer gaan we 

er vanuit dat de verspreiding op dezelfde wijze plaats vindt als bij 

Hoechst. Dit houdt in dat in dit rapport de fabriek van Hoechst als 

referentiefabriek voor de gehele Nederlandse industrie wordt genomen. Deze 

keuze betekent dus impliciet dat we kiezen voor een schoorsteenhoogte van 55 

m, een grote warmte- uitstoot, een deeltjesgrootte van AMAD » 0,3 um en 

longzuiveringsklasse Y. 

Deze vereenvoudigde voorstelling zal nog redelijk opgaan bij 

industrieën met hete rookgassen, voor industrieën met lagere temperaturen en 

lagere schoorstenen kan slechts verondersteld worden dat de effecten van de 
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lagere temperatuur (grotere deeltjes net kleinere concentratie-dosis 

conversiefactor) die van de hogere concentratie t.g.v. de lagere schoorsteen 

compenseren. De hierboven genoemde onnauwkeurigheid van een factor 2 tot 5 

zal hierdoor vermoedelijk nog groter worden. 

In de berekeningen van Stoutjesdijk17' volgt dat de lozing van 1 Ci (37 

GBq) Pb of 3 Po in de atmosfeer de collectieve doses ten gevolge van het 

inademen van de besmette lucht resp. 0,56 en 0,28 mens.Sv/a bedragen. Deze 

vaarden zijn berekend voor deeltjesgrootte 1 um en longzulveringsklasse D; 

voor AMAD»0,3 um en klasse 7 en een bevolking van l,4xl07 Nederlanders komen 

de conversiefactoren voor de gemiddelde individuele doses neer op l,lxl0~2 

en l,8xl0~3 uSv/GBq voor respectievelijk 210Pb en 210Po. Deze waarden zijn 

dus een factor 100 lager dan die voor inademing bij de kritieke groep van 

omwonenden. Het de in deze en volgende paragrafen afgeleide 

conversiefactoren en de eerdergenoemde dosis-risico conversiefactor van 

I,25xl0~*/Sv kunnen de risiconiveaus worden omgezet in lozingsniveaus. Deze 

niveaus zijn in paragraaf 3.3 weergegeven. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat in geen van de modelberekeningen 

rekening is gehouden met het ontstaan van Po vanuit 2 Pb; gezlèii de 

korte verblijftijd van 21 Pb in de atmosfeer is dit voor het belastingpad 

inhalatie gerechtvaardigd. 

3.2.2.b. Bij lozing in de lucht en belastingpad voedsel 

De dosis verkregen door het eten van besmet voedsel is niet erg 

afhankelijk van de deeltjesgrootte en de longzulveringsklasse. In principe 
17) 

kan dus gebruik worden gemaakt van de berekeningen in ref. . Deze 

berekeningen houden echter geen rekening met het "ingroeien" van Po 

vanuit 2l0Pb. 

Uit de halveringstijden van 21 a en 138,4 d voor respectievelijk 21cPb 

en 2 Po volgt dat de activiteit van 2 °Pb tijdens het afleggen van het 

belastingpad nauwelijks afneemt t.g.v. het radioactief verval. De activiteit 

van Po zal echter wel veranderen; enezijds door de vorming vanuit Pb 

en anderzijds door het radioactief verval. Bet evenwicht tussen de twee 

nucliden. zal pas na ettelijke halveringstijden van Po worden benaderd. 

Volgens bijlage 4 van ref. is het verband tussen het verschil in 

activiteit tussen 210Po en 210Pb, A , na een transporttijd t en het verschil 

bij de lozing A : 
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1_ /, _-Xt, 

:t 
\ -Ao x i r ( 1 - e \ (3«x> 

waarbij X de vervalconstante van 210Po is. Om de afzonderlijke effecten van 

of de 210Po of de 210Pb te berekenen stellen we dat de geloosde activiteit 

aan 210Po na een transporttijd t gereduceerd is tot 

Av(Po) m A (Po) e"Xt (3.2) 
t O 

De activiteit van het, door verval van 210Pb, gevormde 210Po wordt verkregen 

door in verg. (3.1) A nA (Pb) te stellen en, gezien de lange halveringstijd 
0 9 

van 210Pb, A (Po)-A (Pb) te nemen: 
fc O 

A^(Po) = Ae(Pb) [l - -
„e-Xt. 

At 
(3.3) 

Volgens ref. 17> levert depositie op de Noordzee een te verwaarlozen 

bijdrage aan de dosis en wordt de dosis van overig voedsel voornamelijk 

bepaald door melk en melkproducten. Op grond van de vertraging tussen het 

moment van lozen in de atmosfeer en bereiken van de consument door opslag in 

voedsel (hooi en kuilgras) en in de fabrieken lijkt een transporttijd gelijk 
210 

aan één halveringstijd (138 d) voor Po een redelijke schatting van de 

transporttijd. In dat geval geldt Xt=ln2 en gaan de verg. (3.2) en (3.3) 

over in resp. 
Av(Po) = 0,5 Ao(Po), (3.4) 

en A^Po) = 0,3 A (Pb), (3.5) 

0 

zodat de to ta l e 210Po a c t i v i t e i t 

A (Po) = 0,5 A (Po) + 0,3 A (Pb). (3 .6 ) 
t o o 

In ref. wordt afgeleid dat zonder rekening te houden met radioactief 

verval, de collectieve doses t.g.v. door lozing in de lucht besmet voedsel 

ca. 0,9 en 0,4 mens.Sv/a, voor resp. Pb en Po bedragen bij een lozing 

van 37 GBq/a. Met de hierboven geschatte correcties voor het radioactief 

verval (verg. (3.6)) leidt dit tot de volgende conversiefactoren: 

- ai0Pb: 2 x 10"3 pSv/GBq; en 

- 210Po: 5 x 10~4 uSv/GBq. 

Gecombineerd met de conversiefactoren voor de belasting via inhalatie levert 

dit voor conversiefactoren voor het algemeen individueel risico bij lozing 

in lucht l,3xl0"2 en 2,3xl0~3 uSv/Bq voor respectievelijk 210Pb en 210Po. 

36 



3.2.2.C. Bij lozingen op oppervlaktewater 

Bij de bespreking van de belastingpaden is het lozen van fosfogips"' 

als voorbeeld genomen. Voor andere industriële processen zijn ons thans, op 

die in het Sloegebied na19', geen berekeningen bekend omtrent de 

verspreiding via het vater en de belasting via het voedsel voor de mens. Om 

de overige industriële processen op hun radiologische belasting door lozing 

op oppervlaktewater te Inventariseren worden deze lozingen met elkaar 

vergeleken• 

In de berekeningen van Koster en van Veers wordt uitgegaan van «sen 

lozing van 2200 GBq/a 226Raj de gemeten 210Pb en "°Po concentraties wijzen 

er op dat het radioactieve evenwicht bij de lozing verstoord 1st 700 GBq 
210Pb en 2200 GBq 210Fo. In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat al het 

in de Nieuwe Waterweg geloosde fosfogips de zee in komt met gemiddeld 42,5 g 

fosfogips per m3 rivierwater. De radionucllden in het gips zullen op gelijke 

wijze als het gips in de waterfase komen en worden verspreid. In deze 

berekeningen wordt wel rekening gehouden met sedimentatie maar niet met het 

in oplossing gaan van het uit Pb gevormde Po, dat gekenmerkt wordt 

door een hoge mobiliteit. 

Het kortlevende 210Po (t„»138,4 d) zal sneller vervallen dan het langer 

levende n o P b (t„-21 a) zodat na enige halveringstijden van 210Po het 

evenwicht zich zal herstellen. Bij lange transport- of verblijftijden wordt 

dan de Pb lozing bepalend voor de Po concentratie. In de berekeningen 

van Koster en van Veers is alleen het effect van verval gedurende het 

transport in rekening gebracht aangezien zij bij de besmetting van vis en 

schaaldieren uitsluitend de waterfase en niet de sedimentatie op de bodem 

beschouwen. De transporttijd naar de Vaddenzee vanaf de Nieuwe Waterweg ligt 

in orde van 100 dagen, dus ongeveer 1 halveringstijd van Po. Voor de 

Waddenzee betekent dit, dat in de waterfase ongeveer een zesde deel van de 
210Po concentratie afkomstig is van het geloosde 210Pb. 

Uit de berekeningen in ref. volgt dat de gemiddelde dosis t.g.v. de 
210Pb en 210Po lozing in het Nieuwe Waterweg gebied respectievelijk 0,5 en 

11 uSv/a bedraagt. Dit leidt tot de conversiefactoren voor de algemene 

individuele dosis van 7xl0~4 en 5xl0~3 pSv/GBq. Daarnaast definiëren Koster 

en van Weers een kritieke groep van individuen die veel vis en visproducten 

eten: netto 36 kg/a vis, 7 kg/a mosselen en 1 kg/a garnalen. Voor deze groep 

bedraagt de dosis t.g.v. de 210Pb en 21 Po lozingen in de Nieuwe Waterweg 
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respectievelijk 14 en 260 vSv/a. Voor de kritieke groep leidt dit voor de 

maximale individuele dosis tot conversiefactoren van 2xl0~3 en 0,12 ySv/GBq. 

Ook voor lozingen door de fosforindustrie in het Sloegebied op de 

Vesterschelde zijn berekeningen gedaan voor de extra stralingsbelasting19'. 

In deze berekeningen is echter geen rekening gehouden met de vorming van 
210Po uit Pb en is ook het radioactief verval buiten beschouwing gelaten. 

De correcties voor beide factoren worden gemaakt via verg. 3.4 and 3.5 

d.v.z. met een gemiddelde transporttijd van ca. 140 dagen. De 

conversiefactoren voor het algemeen individueel risico zijn dan 5xl0"3 en 

6xlO"3 uSv/GBq voor respectievelijk Pb en Po en de maximaal te 

vervachten individuele dosis conversiefactoren van 0,2 uSv/GBq voor zovel 

Pb en Po. 

Bij lozingen op de Vesterschelde zal een deel van de radioactieve 

stoffen naar.de Oosterschelde vorden getransporteerd. Voor lozingen op de 

Nieuve Vaterveg treedt, door de gemiddelde kuststromen, deze besmetting niet 

op. De geschatte risico's voor lozingen op die locaties verschillen 

derhalve. De sterk vergrootte conversiefactor van 2 Pb vordt ook 

veroorzaakt door de vorming van 10Po gedurende de transporttijd, de zeer 

grote concentratiefactor bij mosselen en het feit dat mosselen uit de 

Oosterschelde door de lozing bij Hoechst vel vorden besmet en bij lozing op 

de Nieuve Vaterveg niet. Omdat in de algehele Nederlandse situatie ook 

lozingen dichter bij de visgronden plaatsvindt dan in het Nieuve 

Vaterveggebied zullen de conversiefactoren voor de lozingen op de 

Vesterschelde vorden gebruikt voor de schatting van de lozingsgrenzen. Uit 

de vergelijking tussen de schattingen voor de twee lozingspunten blijkt dat 

vooral voor de °Pb lozingen door deze keuze een aanzienlijke onzekerheid 

ontstaat. 

In tabel 3.2 vordt een samenvatting gegeven van de conversiefactoren 

bij de lozing in de lucht of op het vater van 210Pb of Po voor de 

maximaal te vervachten individuele dosis en de algemene individuele dosis. 

De conversiefactor bij lozing in de lucht voor het gemiddelde individu bevat 

zovel de dosis via inhalatie en ingestie. De maximale individuele doses zijn 

te vervachten bij de in de inhalatie voor de kritieke groep vonend op 1,2 km 

van de schoorsteen; voor de consumptie van visproducten bestaat de kritieke 

groep uit mensen die zeer veel van deze producten eten (43 kg/a). 

Uit tabel 3.2 blijkt dat bij lozing in de atmosfeer de kritieke groep 
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die op 1,2 km van de schoorsteen voont een grotere belasting oploopt dan de 

kritieke groep van visproducteters bij een even grote lozing op het water. 

Voor het gemiddelde individuele risico leveren de lozingen 210Pb in de lucht 

en voor 210Fo op het oppervlaktewater een grotere extra stralingsbelasting. 

Tabel 3.2. Conversiefactoren (uSv/GBq) voor kritieke groepen (max.) en 
de bevolking in het algemeen (gem.) voor de lozing van °Pb of 

Po in de atmosfeer of op het water door de referentie-
fabriek. 

"°pb 
210PO 

at 

max. 

1,3 
0,22 

tmosfeer 

gem. 

0,013 

0,0023 

max. 

0,2 

0,2 

water 

gem. 

0,005 

0,006 

3.3 Samenvatting en conclusies 

Tabel 3.3 geeft de lozingsniveaus weer voor de diverse belastingpaden 

voor zovel de maximaal te verwachten individuele risico's als de gemiddelde 

individuele risico's. Deze niveaus zijn voor de diverse risiconiveaus en 

streefwaarden berekend met de risico-dosis conversiefactor 1,25x10" /Sv en 

de conversiefactoren in tabel 3.2. 

In dit hoofdstuk zijn uit risicobeschouwingen voor menselijk handelen, 

zoals die in Nederland maar ook internationaal worden toegepast, 

lozingsniveaus voor radionucliden afgeleid. In deze afleiding is ingegaan op 

de diverse manieren waarop de radionucliden tot de stralenbelasting van 

individuen en van de bevolking in het algemeen bijdragen (belastingpaden). 

Hierbij is gebruik gemaakt van modelberekeningen die zijn gepubliceerd voor 

de lozingen in de atmosfeer door fosforfabrieken in Nederland en de 

Verenigde Staten en lozingen op het oppervlaktewater van fosfor- en 

fosforzuurfabrieken in Nederland. 

Het blijkt dat voor ieder van de lozingsmedia een kritieke groep kan 

worden aangegeven waarvoor het individueel risico van de lozing maximaal is. 

Bij lozing in de lucht zijn dit leden van de bevolking die op korte afstand 

( 1 4 2 km) van de schoorsteen wonen; bij lozingen op het oppervlaktewater 

zijn dit de leden van de bevolking die relatief zeer veel vis en 

visproducten eten. Voor het gemiddelde lid van de bevolking komt de 

belangrijkste bijdrage via lozing op oppervlaktewater. 
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Tabel. 3.3r Vaarden voor het; lozen van radionucliden in de lucht of op het 
oppervlaktewater, die overeenkomen met risiconiveaus en 
streefwaarden zoals die gelden voor kritieke groepen en 
gemiddelde leden van de bevolking. 

1. kritieke groept 

risiconiveau (a~ ) 

10" 
10 
10" 

-7 

lozing in lucht 

omwonenden (la 2 km) van de schoorsteen 

lozingsniveau per bedrij £ (GBq/a) 

216 
Pb 
60 
6 
0,6 

210 
Po 

360 
36 
3,6 

'2. gemiddelde leden van de bevolking: 

streefwaarde (a" ) lozingsniveau voor de totale industrie (GBq/a) 

10" 

216 
Pb 

620 

210 
Po 

3500 

1. kritieke groep: 

-ly risiconiveau (a ) 

10" 
10" 
10 -e 

lozing in water 

individuen die veel vis eten (ca. 43 kg/a) 

lozingsniveau voor de totale industrie (GBq/a) 

210 
Pb 

400 
40 
4 

210 
Po 
400 
40 
4 

2. gemiddelde leden van de bevolking: 

-ii streefwaarde (a ) 

ÏO"7 

lozingsniveau voor de totale industrie (GBq/a) 

1600 1300 

Voor de kritieke groep van omwonenden vordt geen rekening gehouden met 

de mogelijke sommering van emissies door diverse bedrijven; de aanwezigheid 

van meerdere bedrijven in een gebied, zoals bijvoorbeeld Rijnmond, IJmond of 

Zuid-Limburg kan derhalve tot een verhoging van het risico leiden. Het 

verdient aandacht dit punt in een nadere studie verder uit de zoeken. 

Lozingen van een bepaald industrieel proces zijn direct 
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verantwoordelijk voor de radiologische belasting voor de leden van de 

kritieke groep van "omwonenden". Voor de leden van de kritieke groep van 

mensen die veel vis en visproducten eten en voor de bevolking in het 

algemeen wordt de radiologische belasting bepaald door de hoeveelheid 210Pb 

en 210Po die door de gehele industrie in Nederland in totaal wordt geloosd. 

Vandaar dat in de volgende hoofdstukken eerst wordt ingegaan op de 

radionuclidendoorzetten die uit de lozingsniveaus in de lucht volgen. Deze 

lozingsniveaus worden bepaald door de risiconiveaus voor de leden van de 

kritieke groep van "omwonenden". 

Hen dient zich goed te realiseren dat onze kennis omtrent de 

verspreiding van radionucliden via lucht en water nog verre van volledig is 

en dat deze lozingsniveaus met keuzen en benaderingen tot stand zijn gekomen 

die tot de nodige onzekerheden in de waarden aanleiding geven. De 

belangrijkste keuzen en benaderingen die in dit rapport'wórden gemaakt zijn: 

- Voor de individuele dosis wordt de maximale concentratie genomen, zoals 

die volgt uit de referentie situatie die overeenkomt met de 

lozingsomstandigheden bij de fabriek van Hoechst in het Sloegebied. Alle 

Nederlandse lozingen in de lucht worden geacht per uitgestoten hoeveelheid 

nucliden dezelfde concentratie en dosis te geven. 

- Lozingen van radionucliden op het oppervlaktewater volgen een verspreiding 

zoals die is berekend voor lozing in de Vesterschelde bij Hoechst. 

- Correcties voor het verval van de radioactieve stoffen zijn gebaseerd op 

een transporttijd van ca. 140 dagen. 
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4. Afleiding van niveaus voor de radionuclidendoorzet uit de lozingsniveaus 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe risiconiveaus en streefwaarden vo'or 

diverse kritieke groepen kunnen vorden "vertaald" in lozingsniveaus. Hierbij 

valt op dat de lozing in de lucht van één enkele industrie slechts direct 

van belang is voor de kritieke groep van omwonenden. Voor de overige 

kritieke groepen en de gemiddelde leden van de bevolking worden de risico's 

bepaald door het totaal van de lozingen in de lucht en op het 

oppervlaktewater van de gehele industrie. 

Uit de radionuclidenconcentratie in de grondstoffen en de jaarlijkse 

massadoorzet van deze grondstoffen kan de jaarlijkse radionuclidendoorzet 

van de industrie worden geschat. Het gedeelte dat hiervan wordt geloosd is 

afhankelijk van de procestechnologie die wordt toegepast en schattingen 

zullen daarom op grond van die informatie moeten worden gemaakt. Deze 

technologische gegevens zijn veelal niet openbaar en kunnen binnen één tak 

van industrie nogal uiteenlopen. Een schatting maken voor ieder bedrijf in 

Nederland valt buiten de doelstelling van dit globale onderzoek. 

Het afleiden van de lozingsdoorzet uit de radionuclidendoorzet zal in 

een aantal stappen geschieden: 

- £oqlnqtidaansi&t B nadbmiuMdenda<w$et vla de <yumd<Ua{(en. Deze benadering 

maximaliseert de lozing in de atmosfeer. Verfijningen zullen de lozing al

tijd verminderen. Industriën met een radionuclidendoorzet die, bij lozing 

van alle nucliden, voor de meest kritieke groep van "omwonenden" tot een 

maximale individuele dosis van 10" /a of minder aanleiding geven hoeven in 

dit rapport verder niet bekeken te worden. 

- Siwlaed wm de pnaceAiemfienxUuuri. Het blijkt dat 21 Po en 2 °Pb merkbaar 

vluchtig worden boven een bepaalde temperatuur. Deze vluchtigheid is vereist 

om in de rookgassen °Po en 21 Pb in aanzienlijke mate aan te treffen. 

Processen die plaats vinden beneden deze temperaturen zullen er toe leiden 

dat slechts een beperkt gedeelte van deze twee nucliden in de atmosfeer 

geloosd worden. 

- ftaakqaü&ehandetlnq.. Indien rookgassen niet worden teruggevoerd in het 

proces of via wassing worden gereinigd zullen deze gassen al of niet via een 

stofbehandelings-installatie in de lucht worden geloosd. Bij afkoeling van 

de rookgassen zullen Po en Pb condenseren op stofdeeltjes in het 

rookgas en zal een deel van de vrijgekomen Po en Pb in de 

stofbehandelingsapparatuur achterblijven. 
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Het deze tvee laatste procestechnologische parameters zal de maximale 

lozingsdoorzet worden bijgesteld. Ook deze bijstelling is weer globaal en is 

behept met een grote onzekerheid. 

Een van de bijkomende voordelen van deze stapsgewijze benadering is dat 

uit de hoeveelheid weggevangen radionucliden in de stofbehandeling tevens 

een schatting wordt verkregen omtrent de lozing op het oppervlaktewater. 

Deze gegevens zullen naderhand in hoofdstuk 6 worden gebruikt. 

In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het radioactieve 

edelgas radon dat reeds bij -60°C gasvormig is. Bet edelgas karakter 

voorkomt dat radon zich hecht aan stofdeeltjes. Verder zal het slechts in 

geringe mate in het waswater oplossen zodat noch de procestemperatuur noch 

de rookgasbehandeling en stofbestrijding de lozing merkbaar zullen 

verminderen. 

4.2 Zonder procestechnologische yeflevens 

Vooi een eerste schatting van de omvang van de lozing in de atmosfeer 

worden de omstandigheden waaronder het proces wordt uitgevoerd buiten 

beschouwing gelaten. Het andere woorden er wordt van uitgegaan dat de gehele 

hoeveelheid radionucliden, die zich in de grondstoffen bevindt, zal worden 

geloosd. Hierbij wordt dus in eerste instantie voorbijgegaan aan het feit 

dat een groot deel van de radionucliden terecht komt in vaste of vloeibare 

producten (zowel in de eind- als in de opgeslagen restproducten). De 

jaarlijkse lozing van een bedrijfstak wordt dan verkregen door de sommatie 

over grondstoffen uit te voeren van het product van massadoorzet en 

radionuclidenconcentratie. Bij de in tabel 3.3 vermelde risiconiveaus 

behoren dus doorzetniveaus die dezelfde numerieke waarden hebben als de 

lozingniveaus. 

4.3 Radon 

Een aparte behandeling vergt de uitstoot van radon. Eén van de 

radioactieve stoffen die ten allen tijde uit grondstoffen zal ontsnappen en 

in de lucht terecht komen is het edelgas radon. Door het edelgaskarakter van 

dit vervalprodukt zal het praktisch ongehinderd filtersystemen in de 

rookgasbehandeling passeren (het oplossen van radon in waswater wordt 

hierbij verwaarloosd). De mate waarin radon tijdens het proces zal vrijkomen 

is vooral afhankelijk van de mate waarin de grondstof wordt bewerkt. Radon, 

met een halveringstijd van 3,8 dagen, komt in de poriën van het materiaal 

vrij en zal zich via capillairen en scheurtjes naar de oppervlakte moeten 
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begeven om zich uiteindelijk met de omgevingslucht te kunnen vermengen. De 

behandeling van de grondstof kan ertoe leiden dat het gas geforceerd naar de 

oppervlakte wordt gedreven. 

Ervan uitgaande dat de verspreidingsberekeningen voor de emissie van de 

fosfaatfabriek in het Sloegebied1' ook gelden voor radon, leidt een emissie 

van 370 GBq/a tot een maximale concentratie van 1,2 mBq/m3 in de lucht aan 

de grond en vel op een afstand van 1200 m van de schoorsteen. De 

tijdgemiddelde radonconcentratie in de buitenlucht bedraagt plaatsgemiddeld 

over Nederland2 3 Bq/ra . Op grond van de 1% regel, zoals gehanteerd bij de 

LPG norm (zie par. 3.1), waarbij een verhoging van het natuurlijk risico met 

IX als aanvaardbaar wordt geacht voor een kritieke groep van de bevolking, 

zal deze 1% grens worden bereikt bij een concentratie van radon in de 

buitenlucht t.g.v. de emissie van ca. 30 mBq/m . Een blootstelling aan een 

concentratie van ca. 30 mBq/m3 in de buitenlucht komt overeen met een 

risico ' van ca. 10" /a. Dit correspondeert met een emissie en derhalve een 

radondoorzet van ongeveer 10000 GBq/a. 

4.4 Procestemperatuur 

Niet alleen radon kan als vluchtig vervalprodukt worden aangemerkt. 

Stoffen zoals polonium en lood hebben relatief ' lage kookpunten 

(respectievelijk 962 °C en 1740 °C); het sublimatiepunt van Po ligt bij 

190 °C Dampspanningskarakteristieken van deze stoffen en hun 

verbindingen ~ leiden ertoe dat bij processen met temperaturen van 300 °C 

of meer het polonium geheel vluchtig zal zijn" (in lucht verdampt bij 55 °C 

in 45 uur de helft van het polonium"). Lood is bij T > 700 °C vluchtig. In 

tegenstelling tot radon kunnen loodnucliden en in mindere mate 

poloniumnucliden wel in de rookgasbehandeling worden weggevangen en de 

emissie wordt derhalve afhankelijk van technologische aspecten van de 

procesvoering. 

In het algemeen kan worden gesteld dat bij processen waarbij de 

temperatuur onder 200 °C blijft geen lozing van polonium of lood zal 

plaatsvinden via rookgassen. Voor bedrijfstakken waar de procestemperatuur 

onder 200 "C blijft wordt gevoegelijk aangenomen dat op het radon na alle 

radioactiviteit in niet-gasvormige produkt- en afvalstromen komt. Indien ook 

de radionuclidendoorzet in eerste instantie beneden de grens van 10000 GBq/a 

blijft, worden deze bedrijfstakken in de catagorie met een verwaarloosbaar 

risiconiveau ingedeeld (< 10~8/a voor "omwonenden"). 

Bij processen waarbij de procestemperatuur tussen 200 en 300 °C komt, 
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zal er van worden uitgegaan dat de helft van het polonium in de rookgassen 

terecht komt. Een zelfde benadering vordt aangehouden voor de 

temperatuurcatagoriën 300 - 700 °C en >700 °C, waarbij alle polonium en de 

helft van het lood, respectievelijk alle polonium en lood in de rookgassen 

terecht komen. Per bedrijfstak zal de rookgasbehandeling nader worden 

bekeken (Bijlage V); zonder nadere gegevens wordt verondersteld dat, 

afhankelijk van de procestemperatuur, een maximale emissie plaatsvindt. 

Samenvattend zijn de keuzen en benaderingen bij het temperatuur 

criterium als volgt: 

- Alleen de emissie via de lucht draagt bij tot de maximale individuele 

stralingsbelasting. 

- Alleen S22Rn, 210Po en 210Pb komen als radionucliden in de lucht. 

- Bij procestemperaturen lager dan 200 °C komt alleen Rn vrij. 

- Bij procestemperaturen tussen 200 °C en 300 °C komt alle 222Rn plus de 

helft van het 210Po vrij. 

- Bij procestemperaturen tussen 300 °C en 700 °C komt alle 222Rn en 

210Po vrij plus de helft van het n oPb. 

- Bij procestemperaturen hoger dan 700 °C komen alle drie radionucliden 

geheel vrij. 

4.5 Rookgasbehandeling en stofbestrijding 

4.5.1 Technische beschrijving 

Voor het ontstoffen van afvalgassen zijn een aantal technieken 

beschikbaar die in de afgelopen jaren hun toepasbaarheid hebben bewezen. 

Deze conventionele technieken worden onderverdeeld in: 

- mechanische afscheiders (b.v. bezinkkamer, traagheidsafscheider, cycloon, 

multi-cycloon), 

- doekfliters (b.v. slangenfilters, enveloppenfliters), 

- elektrostatische afscheiders (droog of nat), 

- natte stofvangers (b.v. sproeitoren, venturi's, wervel- en rotatiewassers) 

- combinaties (b.v. een cycloon als voorafscheider vóór een doekfilter). 

Naast de hierboven genoemde technieken kan nog een aantal bijzondere 

technieken worden genoemd zoals grindbedfilter, patronenfilter en 

vlakfilter. 

De werking van de conventionele technieken berust op het benutten van 

de zwaartekracht en de elektrostatische kracht alsmede de traagheid en 

diffusie-eigenschappen van de stofdeeltjes. De ontwikkeling van deze 

technieken gaat nog steeds door, waardoor het toepassingsgebied steeds 

47 



groter wordt en de kosten lager. Een uitgebreide beschrijving van de 

stofbestrijdingstechnieken wordt gegeven in het Handboek Modelvoorschriften 

Luchtverontreiniging10' en in ref. 13> (zie ook Bijlage I). 

De diameter van de te verwijderen deeltjes (zovel vast als vloeibaar) 

wordt vooral bepaald door de vijze van ontstaan (b.v. de bij chemische 

processen ontstane nevel bevat dikwijls deeltjes <0,1 urn). De 

deeltjesgrootte en in wat mindere mate door vorm en dichtheid van de 

deeltjes en de gasstroom zelf (o.a. temperatuur en relatieve vochtigheid) 

bepalen de toepasbaarheid van een reinigingstechniek en o.a. het rendement 

(zie punt d) van het reinigingsapparaat. De kleinste deeltjes die in 

technische apparatuur nog- afgescheiden worden hebben een diameter die groter 

is dan 0,01 urn. De kwalificaties grof, gemiddeld, fijn en zeer fijn zijn 

gebaseerd op de gemiddelde diameter van de stofdeeltjes: respectievelijk 

>25, <25, <8 en <2 um10'. Ook voor stofconcentraties vordt een indeling 

gemaakt. De benamingen hoog» gemiddeld, gering en laag komen overeen met 

concentraties van respectievelijk >12, 7-12, 4-7 en <4 g/m3. 

Het rendement of de afscheidingsgraad h. van een reinigingsapparaat is 

de verhouding tussen de hoeveelheid die wordt afgescheiden en de hoeveelheid 

die zou worden uitgeworpen bij afwezigheid van het apparaat. Dit laatste is 

dus de inlaathoeveelheid. Bij gassen en dampen wordt het rendement op 

massahoeveelheden betrokken. Meestal wordt deze verhouding als een 

percentage uitgedrukt. 

m(in) - m(ult) 
In formule: n. = — — • (4.1) 

ra(in) 

waarin m(in) en m(uit) de massastromen (g/m ) aan verontreiniging zijn, bij 

respectievelijk de in- en uitlaat van het emissiebeperkende apparaat. 

Het rendement van een mechanische afscheider is sterk afhankelijk van 

een aantal factoren: 

- het ontwerp van de afscheider, 

- het debiet van de aangeboden verontreinigde lucht, 

- de fysische eigenschappen van het draaggas, 

- de (fysische) eigenschappen van de verontreiniging, 

- de stofconcentratie in de aangeboden lucht. 

Meestal wordt een mechanische afscheider vanwege het relatief geringe 

rendement en de relatief hoge restemissie gebruikt als voorafscheider om de 

grootste stofbelasting weg te nemen voor een tweede ontstoffingsinstallatie 
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(zoals b.v. een vasser of een doekfilter), of als na-afscheider In een 

combinatie met andere typen afschelders. 

Het rendement van een doekfilter vordt bepaald door de eigenschappen 

van het stof, o.a. de deeltjesgrootte, en de eigenschappen van het 

filterdoek. Algemeen kan gesteld worden dat het vangstrendement van een 

doekfilter ruim boven de 95% ligt en dat 99,9% mogelijk is. Afhankelijk van 

de doekbelasting is een stofconcentratie aan de uitlaatkant van het filter 

van kleiner dan 25 mg/m haalbaar. In de praktijk blijkt de restemissie van 

doekfliters vrijwel onafhankelijk te zijn van het aanbod. 

Het rendement van een elektrostatische afscheider is een functie van de 

migratiesnelheid van de deeltjes, het effectief oppervlak van de 

verzamelelektroden, de reinigingscyclus van het apparaat en het totale 

gasdebiet. De migratiesnelheid is afhankelijk van een zeer groot aantal 

factoren, zoals de sterkte van het elektrische veld, grootteverdeling en 

elektrische weerstand van de deeltjes en de temperatuur van het gas. In de 

praktijk worden, afhankelijk van specifieke omstandigheden, met 

elektrofilters rendementen gehaald tot ca. 99,9%. Een opgegeven rendement 

geldt daarom uitsluitend voor de bijbehorende specificatie-omstandigheden. 

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk van te voren het rendement van 

een elektrostatisch filter door berekening vast te stellen-. 

Oe rendementen en restemissies die m.b.v. een natte stofvanger haalbaar 

zijn, zijn sterk afhankelijk van zowel de aard van het stof als de 

uitvoering van de vasser. Bij natte stofvangers speelt naast het 

massatraagheidsprincipe ook interceptie en met name diffusie een rol voor 

kleine deeltjes. Dit heeft, tot gevolg dat het rendement voor de kleinste 

deeltjes niet tot nul nadert, maar zelfs een lichte stijging vertoont. Het 

rendement voor veel typen natte stofvangers begint hoog voor grote deeltjes 

(> 5 urn), neemt af tot een minimum bij ca. 0,3 um en stijgt vervolgens weer 

bij nog lagere deeltjesdiameter. 

In bijlage I vordt de toepassing van stofbestrijdingstechnieken 

uitgebreider behandeld. Uit deze bijlage blijkt dat voor het afscheiden van 

deeltjes met een diameter tussen de 0,01 en 2 tot 5 um alleen doekfilters, 

electrostatische afscheiders en hogedruk natte-stofafscheiders in aanmerking 

komen. Bij gemiddelde effectieve diameters voor het intredende en 

uittredende stof van respectievelijk 0,7 um en 0,3 um (AMAD=0,3 um) blijkt 

dat het maximale rendement van electrostatische afscheiders en doekfilters 

ca. 90% is en dat van hogedruk natte-stof-afschelders ca. 85%. 
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4.5.2 Invloed van Btofbestrijdlngatechnlekon op do lozing van ax°Pb en 

"°Po In de lucht 

Bij aanwezigheid van een stofbestrijdingsinstallatie is de temperatuur 

van het passerende rookgas in het algemeen "laag"» vaak < 300 °C voor droge 

electrostatische afscheiders en doekfilters en < 200 °C voor hogedruk 

natte-stofafschelders en natte electrostatische afscheiders. Een lagere 

temperatuur van het afgas betekent minimalisatie van varmte-output en 

voorkoming van snelle corrosie van de apparatuur. Bij deze temperaturen 

mogen ve veronderstellen dat alle (bij het reactie- of verwerkingsproces 

vrijgekomen) 310Pb nucliden volledig op de in het rookgas aanwezige 

stofdeeltjes condenseren, alvorens het rookgas de stofreinigingsinstallatie 

passeert. Het 310Po daarentegen is vluchtiger dan het lood. Gelet op de 

gemaakte veronderstellingen in par. 4.4 gaan we er van uit dat van het 

totale aantal in de gasstroom.aanwezige 210Po nucliden slechts de helft op 

de stofdeeltjes condenseert (de andere helft blijft in gasvorm) wanneer een 

droge electrostatische afscheider of doekfilter wordt gebruikt (T < 300 °C). 

Is er een hogedruk natte-stofafscheider of nat electrostatisch filter 

aanwezig (T < 200 °C), dan zal de temperatuur zodanig dalen dat wel al het 

polonium condenseert. 

Het aantal op een stofdeeltje condenserende (radio)nucliden kan 

evenredig met het oppervlak van het stofdeeltjes verondersteld worden. 

Veronderstellen ve de stofdeeltjes bovendien bolvormig te zijn en stellen ve 

het totale stofoppervlak in het rookgas per volume eenheid vóór en na de 

stofbestrijdingsapparatuur op respectievelijk A en A , met gemiddelde 

stofdiameters van respectievelijk, d en d dan valt op eenvoudige wijze 

uit verg. (4.1) af te leiden dat geldt: 

A i d , 
i n l u i t / / . <n 
u i t ' i n 

In de literatuur ' zijn aanwijzingen te vinden dat condenserende 

verbindingen (waaronder radionucliden) een relatief grote affiniteit hebben 

tot de fijnste deeltjes in het stof. Dit betekent dat we door verg. (4.2) 

toe te. passen het effect van de stofbestrijdingsapparatuur mogelijk 

overschatten. 

H.b.v. vergelijking (4.2) kunnen we de invloed van 

stofbestrijdingstechnieken op de lozing in de lucht van (bij hogere 

"temperatuur processen vrijgekomen) Po en Pb nucliden als volgt 

samenvatten: 
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Mechanische af scheider(a), lagedruk natte-atof afacheidera, geen 
roohgasreinigingt n~0, d -d -0,7 um. 

Alle bij het proces vrijgekomen radionuclide!) komen in de atmosfeer (hierbij 

vordt condensatie van radionucliden (met name 210Pb) in de schoorsteen 

t.g.v. temperatuurdaling, verwaarloosd). 

- Droog electrofilter, doekfilter: h-O,9, d -0,7 um, d lt-0,3 Mm*'. 
210Pbx 23% vordt doorgelaten en geloosd in de lucht. 
210Po: 62% " " w H n « M 

- Nat electro filterb): n-0,9, d, -0,7 urn, d , -0,3 urn''. 
J In uit 

210Pb: 23% vordt doorgelaten en geloosd in de lucht. 
210Po: 23% w " n n n n n 
- Hogedruk natte-stofafscheidert n«0,85, d -0,7 wt d .„«0,3 urn . 
sin uit 

Pb: 35% vordt doorgelaten en geloosd in de lucht. 
21°Po: 35% w n . n ii n n n 

Verder vordt hier nog eens opgemerkt dat het onbehandelde rookgas een 

gemiddelde diameter heeft van 0,7 um (zeer fijn stof) en vordt 

gekwalificeerd als normaal industriestof. De stofdeeltjes zijn bolvormig; 

verg. (4.2) is toepasbaar. 

De in de rookgas aanwezige hoeveelheden van deze radionucliden hangt af 

van de concentratie in de grondstoffen en de procestemperatuur (par. 4.4). 

Met de gegevens over de procestemperatuur en de rookgasbehandeling kan uit 

de radionuclidendoorzet de lozingsdoorzet via de schoorsteen worden geschat. 

a) ' Het rendement, Y\, en de gemiddelde diameter, d, hebben alleen betrekking 
op de stofdeeltjes, niet op de radionucliden. 

' Als niet bekend is wat voor soort electrofilter vordt gebruikt (nat of 
droog), wordt uitgegaan van een droog electrofilter. 
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5. Indeling van da Nederlandse industrie naat de niveaus voor het maximaal 

te vervachten Individueel risico van lozing in de atmosfeer 

5.1 Algemeen 

Zn hoofdstuk 3 is aangegeven hoe in principe de Nederlandse industrie 

ingedeeld kan vorden in klassen die overeenkomen met zekere risiconiveaus. 

Daarbij is aangegeven dat lozing in de atmosfeer het meest risicovol is voor 

de kritieke groep van omwonenden. In hoofdstuk 4 is vermeld hoe uit dé 

radionuclidendoorzet van de industrie de lozingsdoorzet via de schoorsteen 

kan vorden geschat. In dit hoofdstuk zal uit gegevens omtrent massadoorzet 

en radionuclidenconcentraties in grondstoffen een indeling vorden gemaakt 

van de Nederlandse industrie. 

In dit hoofdstuk zullen alleen de eindresultaten worden gepresenteerd. 

De tussenresultaten, die mogelijk belangrijk zijn voor nadere detailstudies, 

zijn gegeven in bijlagen. 

In bijlage II zijn voor de grond- en hulpstoffen de jaarlijkse 

massa-doorzet en de radionuclidenconcentratie gegeven. Uit deze bijlage 

blijkt dat de Pb en Po concentraties maar voor slechts enkele 
226 

grondstoffen bekend zijn, wel is vaak bekend hoe groot de Ra concentratie 

is. Vandaar dat in het verdere verloop van -dit rapport de 

radionuclidendoorzet op Ra zal vorden gebaseerd waarbij er van wordt 

uitgegaan dat in grond- en hulpstoffen de activiteiten van 2 Ra, 10Pb en 
n o P o met elkaar in evenvicht zullen zijn. Deze veronderstelling impliceert 

dat de 210Pb en 210Po concentraties niet vorden verstoord door het eventueel 
3 2 2 

ontsnappen van Rn. Deze veronderstelling leidt dus enigszins tot een 

overschatting. 

Zoals opgemerkt zijn voor veel grond- en hulpstoffen Ra 

concentraties gemeten. Voor stoffen waarvoor geen meetwaarden bekend zijn is 

vaar mogelijk de concentratie geschat door vaarden voor vergelijkbare 

stoffen te nemen. In Bijlage III is de gemeten en geschatte Ra-doorzet 

per bedrijfstak getabelleerd. In tabel 5.1 zijn de industrieën gegeven 

waarvoor te veinig gegevens aanwezig zijn om zelfs op die manier tot een 

schatting van de radionuclidenconcentratie te komen. In tabel 5.2 zijn een 

aantal bedrijfstakken vermeld die in eerste instantie buiten het onderzoek 

zijn gelaten omdat ze reeds impliciet in andere bedrijfstakken zijn 

meegenomen. 
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Tabel 5.1» Bedrijfstakken vaar te veinig gegevens van bekend zijn of nader 

onderzoek gewenst is. Tenzij aangegeven zijn alleen bedrijven met 

10 of meer werknemers in de telling meegenomen. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK AANTAL 

BEDRIJVEN 

(JAARi 1985) 

21.31 Deegvarenfabrieken 

21.33 Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken 

21.34 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 

21.35 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 

21.36 Soep- en soeparomafabrieken ca. 10 

21.39 Voedingsmiddelenfabrieken n.e.g. 

22.4 Textielveredelingsindustrie 29 (1981) 

22.6 Linoleum- en viltzeilindustrie 

24.2 Lederwarenindustrie (excl. kleding) 

26.3 Golfkarton- en kartonnage industrie 86 

28.21. Cokesfabrieken en Teerdistilleerbedrijven 

- Cokesbedrijven 1 

28.24 Smeerolien- en vettenfabrieken (niet ver

bonden aan Ned. aardolieraffinaderijen) ca. 10 

28.29 Aardolie- en Steenkoolproduktenfabrieken 

niet eerder genoemd 

29.41 Industriële gassenfabrieken 

29.92 Chemische kantoorbenodigdhedenfabr. ca. 2 

29.93 Poetsmiddelenfabrieken 

29.94 Fotochemische produktenfabrieken 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken 2 

29.99 Chemische produktenfabrieken n.e.g. 

o.a. kaarsenfabrieken 

31.2 Loopvlakvernieuwingsindus trie 

32.7 Overige minerale produktenindustrie 37 

33.2 Stalen buizenindustrie 
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33.41 Non-ferro metaaiertsvoorbewerking 

33.42 Primaire non-ferro metaalfabrieken, 

non-ferro metaalraffinaderijen 

- bismut-, gallium en indium industrie 

34.4 Overige constructiewerkplaatsen 

(incl. smederijen e.d.) 

34.5 Metalen meubelindustrie 

34.7 Verwarmings- en kookapparatenindustrie 

34.8 Overige metaalvarenindustrie 

34.9 Smederijen, las- en slijpinrichtingen, 

oppervlaktebehandelingsbedrijven 

38 INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE 

39 OVERIGE INDUSTRIE 

51 BOUWNIJVERHEID*' 

51.12 Heiersbedrijven 

51.14 Schoorsteen- en ovenbouwbedrijven 

51.16 Slopersbedrijven 

51.22 Grond- en putboorderijen, 

bronbemalingsbedrijven 

51.23 Kabel- en buizenleggersbedrijven 

51.25 Cultuurtechnische bedrijven, 

grondwerkbedrijven n.e.g. 

51.27 Steenzetters- en rijswerkersbedrijven 

51.28 Openbare werken 

51.29 Bouwmachineverhuurbedrijven 

51.31 Schilders- en glazenmakersbedrijven 

51.32 Behangersbedrijven 

51.41 Stucadoorbedrijven 

51.91 en Vloerleggers- en terrazobedrijven 

51.92 en tegelzettersbedrijven 

154 

108 

141 
ruim 80 

ca. 

bijna 

ca. 

740 

200 
300 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

ruim 

24 
9 

. 400 

5500 

. 300 

1000 

1200 

a' Gegevens voor 1983 verkregen van de Kamer van Koophandel; ook bedrijven 

met minder dan 10 werknemers zijn meegerekend. 
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Tabel 5.2» Bedrijfstakken die in eerste instantie bulten het 

onderzoek blijven. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK IMPLICIET BIJ 

01 LAND- EN TUINBOUW VOEDINGSMIDDELEN 

03 VISSERIJ VOEDINGSMIDDELEN 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Gasdistributiebedrijven ENERGIEGRONDSTOFFEN 

- Waterleidingbedrijven 

- Overig (w.o. stadsverwarming) ENERGIEGRONDSTOFFEN 

52 BOUWINSTALLATIEBEDRIJVEN BOUWMATERIALEN 

6 1 - 9 8 OVERIGE BEDRIJFSTAKKEN 

5.2 Op grond van de radionuclidendoorzet 

Zonder procestechnologische gegevens wordt verondersteld dat de 

lozingsdoorzet gelijk is aan de radionuclidendoorzet. Dit betekent dat het 

woord lozingsniveau in tabel 3.3 vervangen mag worden door radionucliden-

doorzetniveau. Zoals opgemerkt zijn slechts voor 226Ra bruikbare doorzetten 

te schatten en wordt radioactief evenwicht veondersteld tussen Ra, Pb 

en Po; d.w.z. bij een doorzet van Ra van 1 GBq/a bevinden zich in de 

stoffen zowel 1 GBq/a 210Po als 1 GBq/a 210Pb. Het risiconiveau dat hoort 
2 2 fi 

bij de verwerking van 1 GBq/a Ra is derhalve gelijk aan de som van de 

risiconiveaus voor 1 GBq/a Pb en 1 GBq/a Po. 

In tabel 5.3 zijn de maximale risiconiveaus gegeven voor de kritieke 

groep van omwonenden behorende bij de radionuclidendoorzetten van Ra. 

Deze waarden gelden bij lozing in de lucht en zonder bijstelling voor 

procestechnologische gegevens. 
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Tabel 5.3. Jaarlijkse doorzet van 226Ra bij lozing van alle in de grond

stoffen aanwezige radionucliden in de lucht behorende bij risico-

veaus voor de kritieke groep van omwonenden. 

risiconiveau (a"1) 22ÉRa-doorzet per bedrijf (GBq/a) 

10"6 50 

10~7 5 

10~8 0,5 

In Bijlage IV is een indeling gemaakt van de Nederlandse industrie op 

grond van de totale Ra doorzet. De indeling van >50 GBq/a, 5-50 GBq/a, 

0,5-5 GBq/a en <0,5 GBq/a komt overeen (zie par. 3.3) met risicoklassen 

respectievelijk van >10~6/a, 10~7-10~6/a, 10"8-10"7/a en <10"8/a voor leden 

van de kritieke groep van' omwonenden, waarbij er dus van uit is gegaan dat 

- 210Pb en 210Po in radioactief evenwicht zijn met 226Ra, 

- alle in de grondstoffen aanwezige radionucliden via de schoorsteen worden 

geloosd en 

- deze lozing op één locatie plaatsvindt. 

Uit Bijlage IV blijkt vel dat er een grote variatie optreedt in de 

radibnuclidendoorzet van de diverse industrietakken in Nederland. Deze 

variatie is zovel het gevolg van de variatie in het massa debiet als in de 

radionuclidenconcentratie in de grondstoffen. Bij de potentieel grote 

lozingen in de atmosfeer valt op dat aardgaswinning en kunstmestproductie de 

grootste radionuclidendoorzet hebben. Daarnaast vallen bedrijfstakken op als 

winning van ophoogzand, baks teenfabrieken en baggerbedrijven. Het is 

duidelijk dat bij ophoogzand en baggerbedrijven de radionuclidendoorzet hoog 

moge zijn, doch dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze radioactieve 

stoffen ook werkelijk in de atmosfeer terecht komen. Het voorkomen van deze 

bedrijfstakken in Bijlage III geeft aan dat het doorzetcriterium alleen een 

te eenvoudig criterium is en dat ook gelet dient te worden op de 

procestechnologische aspecten van de industriële activiteit. 

Een eerste schifting kan gemaakt worden: bedrijven met een radionucli

dendoorzet van minder dan 0,5 GBq/a zullen wat het maximale individuele 

risico betreft beneden het te verwaarlozen risiconiveau van 10" /a blijven. 

De situatie is gecompliceerder dan tot nu toe is aangegeven. Aan de ene 

kant vindt er een overschatting plaats van het maximale te verwachten 

57 



individuele risico door er van uit te gaan dat de totale lozing voor een 

bedrijfstak op één enkele locatie plaatsvindt. Indien er binnen een 

industrietak meerdere bedrijven voorkomen, kan dit leiden tot een maximale 

uitstoot per bedrijf die voor de kritieke groep in de omgeving van het 

bedrijf tot een lager risiconiveau leidt. Aan de andere kant kan het risico 

van de kritieke groepen groter vorden indien in een bepaald gebied, zoals 

bijv. IJmond, Rijnmond of Zuid-Limburg, een concentratie van bedrijven uit 

diverse industrietakken aanvezig zijn. Verder zal ieder bedrijf via 

atmosferische verspreiding en verspreiding via het water door alle 

Nederlandse bedrijven aan het algemeen individuele risico bijdragen. Het 

reactorongeval te Tsjernobyl heeft nog eens onderstreept dat bij 

verspreiding via de atmosfeer een beperking tot de bijdrage van de 

Nederlandse industrie een te eenvoudige voorstelling van zaken is. Lozingen 

uit andere Europese landen (Oost en West) kunnen hierbij een significante 

bijdrage leveren. 

De conclusie uit deze benadering is dat voor een deel van de 

Nederlandse industrie de radionuclidendoorzet zo gering is dat de lozing 

daarvan een risiconiveau van 10"'/a niet te boven gaat, zelfs niet bij de 

meest conservatieve schattingen. Voor een ander deel van de industrie zal 

het risico dienen te worden bijgesteld op grond van de procestemperatuur en 

de stofbestrijdingsapparatuur. 

5.3 Bijstelling van de indeling op grond van de procestemperatuur en 

s tofbes trij dingsapparatuur 

In Bijlage V zijn, gegroepeerd naar radionuclidendoorzet, de processen 

met bijbehorende temperaturen alsmede de stofbestrijdingsapparatuur voor 

diverse bedrijfstakken weergegeven. Hierbij zijn bedrijfstakken met een 

doorzet van minder dan 1 GBq/a buiten beschouwing gelaten; zij komen immers 

overeen met een maximaal individueel risico van minder dan ca. 10 /a. 

De toepassing van het temperatuurcriterium (zie 4.4) en die van de 

stofbehandelingscriterium (zie 4.5) onder de in die paragrafen vermelde 

veronderstellingen leidt tot een herziene indeling van de Nederlandse 

industrie. Bedrijfstakken die na deze herziening mogelijk meer dan 1 GBq/a 

lozen zijn in tabel 5.4 getabelleerd in volgorde van afnemende maximale 

Pb emissie; op grond van de gegevens omtrent procestemperaturen en de 

rookgasbehandeling is daarnaast ook de te verwachten emissie van de nucliden 

Po en Rn in de atmosfeer gegeven. 
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Tabal 5.4 Bedrijfstakken gerangschikt naar afnaaende «aissia van 210-Pb in da ataosfeer (gerakend na bat passeren van da stof— 
reinigingsapparatuur). Als ainiaua is aan lozing van 210-Pb van 1 GBq/a aangehouden. Bedrijfstakken aat aan aaissia 
beneden deze grens worden niet in deze tabel veraeld. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK AANTAL 
BEDRIJVER 
(1985) 

DOORZET 226-Ra 
GBq/a 

EMISSIE VAR RADIONUCLIDE!» IB LUCHT IH GBq/a. 

210-Pb 210-Po 222-Sn 

29.42 

32.11 

32.2 

33.11 

32.41 

32.12 

40 

? 

32.81 

32.42 

29.3 

29.42 

34.01 

33.42 

Anorg.-cheaische grondstoffen-
fabrieken 

- fosfor an fosforzuurindustrio 

(thermisch proces) 1 

Baksteenfabrieken 64 

Aardewerkindustrie 48 

IJzer- en staalindustrie 1 

Cementfabrieken 3 

Dakpannenfabriaken 9 

OPENBARE HUTSBEDRIJVEH 

- Elektriciteitsbedrijven 

steenkool 3 

VUILVERBRANDIHGSINRICHTINGEH ca. 12 

Glasfabtieken ca 

Kalkfabriekan 
Verfstoffen- en kleurstoffen 
industrie 

- produktia van anorg. verb, 
o.a. 
titaandioxide industrie 

Anorg.—cheaische grondstoffen 
fabrieken niet eerder genoaad 

- Siliciuacarbide 

- Zout, chloor, natronloog, soda 
en aanverwante industrie 

Solvay soda proces 

IJzer- en staalgieterijen 

- IJzergieterijen 

Priaaire non-ferro aetaal-
fabciekan, non-ferro 
aetaalraffinadarijen 

, 5 

2 

12 

1 

2 

26 

< 1740 

150 - 290 

< 190 

200 - 610 

< 306 

< 53 

80 - 220 

c 48 

< 34 

< 5 

< 16 

ca. 8 

< 4 <c) 

< 135 

< 13 (e) 

< 11 

< 400 

< «150 - 290) 

< 190 

200 - 610 

< 70 (a) 

< 53 

20 - 55 

< 11 

< 8 

< 5 (b) 

< 4 

ca. 2 

<< 4 (d) 

< 3 (a) 

< 600 

< (150 - 290) 

< 190 

200 - 610 

< 190 (a) 

< 53 

50 - 135 

< 30 

< 21 

< 5 (b) 

< 4 

ca. 2 

«< 4 (d) 

< 3 (e) 

< 3 

< 1740 

150 - 290 

< 190 

200 - 610 

< 305 

< 53 

80 - 220 

< 48 

< 34 

< 5 

< 16 

ca. 8 

< 4 

< 135 

< 13 (e) 

< 16 (f) 

- Tinindustrie < 3 < 3 < 3 



- AlUminiunindustrie 2 ca. 10 ca. 2,5 ca. 6 ca. 10 

- Zink- en cadmium, industrie 1 ca. 8 ca. 2 ca. 2 ca. 8 

29.42 Anorg.-chemische grondstoffan 
fabriakan niat aacdar genoaad 

- Hagnasiaindustria 1 < 8 < 2 < 5 ( 8 

- Zuavalzuutindustria (g) 4 < 2 < 2 < 2 < 2 

(a) Voornamelijk t.g.v. de produktia van portlandcementklinker bij da EHCI ta Maastricht. 
(bj Alison de schelpkalkbrandarij te Hasselt produceert kalk via aan hoge temperatuur brandprocas an ia daarom als enige 

kalkfabriak verantwoordelijk voor ds aaissie van 210-pb en 210-Pa in de ataosfeer. 
(c) De waarde van 4 GBq/a is uitsluitend gebaseerd op de vavuetkinq van cokes en zand tot siliciuacarbida. Bij CSD vindt daar

naast produktia van gecalcineerde cokes plaats. Hierdoor is het aogelijk dat da radionucliden doorzat groter dan 4 GBq/a 
is. Gegevens hieromtrent ontbreken. 

(d) De diffusie van da gasvormige componenten cal laag zijn, oadat hat reactiemengsel/produkt oasloten wordt door "kouder* 
aateriaal (dat als isolatiemateriaal fungeert), het totale uitwendige oppervlak van de batch 'reactor* s u r klein is t.o.v. 
het totale volume an er nagenoeg geen aanging is. 

(e) Voor de produktia van soda wordt allean het kalk mat cokes bij hoge temperatuur gebrand, niet de andere grondstoffen. 
Bovendien is een elactrostatisch filter geplaatst. Da gebruikte hoeveelheden cokes bij het Solvay soda proces zijn niat ge
publiceerd; de varaelde waarden zijn daarom slechts gebaseerd op de doorzet aan kalk. In werkelijkheid kan de aaissie van 
radionucliden hoger lijn dan hier vermeld. 

(f) De hoeveelheid 222-Rn die door verbranding van t-rdgas vrijkomt is hier aeegenoaen. 
(g) De produktie van zwavelzuur door de bedrijven Budelco en Climax Molybdenum is hier niet aeagarekend. Data bedrijven worden al 

aaegetald bij de produktie van respectievelijk zink (33.42) en molybdaenoxide (29.42). 
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Uit tabel 5.4 volgt dat te vervachten valt dat na de fosfor- en 

fosforzuurindustrie, de ijzer- en staalindustrie en de baksteen- en 

aardewerkindustrie de meeste n oPb in de atmosfeer lozen. Dit vordt o.a. 

veroorzaakt door de hoge procestemperatuur en het bij enkele installaties 

ontbreken van adequate rookgasbehandelingsinstallaties in de ijzer- en 

staalindustrie, de baksteen- en aardewerkindustrie. Gezien het grote aantal 

bedrijven in de baksteen- en aardeverkindustrie zal de werkelijke belasting 

voor een lid van de kritieke groep (wonend binnen 1 a 2 km van de fabriek) 

lager liggen dan voor de gehele industrietak. Voor hen die bij een staal- of 

cementfabriek wonen waarvan er maar één of enkele in Nederland zijn, zijn 

deze vaarden indicatief. De schoorsteenhoogte (150 m) bij het ijzer- en 

staalbedrijf betekent dat op 1 a 2 km van de schoorsteen de concentraties 

aanzienlijk lager zullen zijn dan in deze schatting is berekend, zodat de 

risicogrens van 10" /a hier vermoedelijk niet wordt overschreden (zie 

par. 7.2). Met inachtneming van het aantal bedrijven per industrietak zal 

vermoedelijk de 10" /a risicogrens slechts worden bereikt of overschreden 

bij de fosforindustrie. Bij geen van de industriën ontsnapt meer dan 

10000 GBq/a radon. 

In tabel 5.4 valt verder op dat volgens deze schattingen bij het 

gebruik van steenkool voor de opwekking van electriciteit reeds in 1983 

aanzienlijke hoeveelheden Pb in de atmosfeer worden geloosd ondanks het 

feit dat vliegas-afvanginstallaties worden toegepast. Een groter aandeel van 

kolen in de electriciteitsvoorziening kan er toe leiden dat deze industriële 

activiteit een belangrijker deel van de radiologische belasting t.g.v. 

niet-nucleaire industriële processen zal gaan vormen. Quantitatieve 

schattingen van de stralingsbelasting van algemene leden van de bevolking 

zijn voor vliegas reeds gemaakt in het kader van het SAW0RA programma '. 

5.4 Conclusies 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de mogelijke jaarlijkse lozing van 

radionucliden in de atmosfeer sterk wordt gereduceerd als men globale 

gegevens omtrent de procesvoering in beschouwing neemt. Vooral het 

temperatuurcriterium brengt een aantal industrietakken met een hoge 

radionuclidendoorzet maar met een lage procestemperatuur terug naar een 
— 8 

risiconiveau van minder dan 10 /a voor de meest kritieke groep. 

Rookgasbehandeling vormt eveneens een belangrijk instrument om de 

emissie van radionucliden in de atmosfeer te reduceren. Het ontbreken van 
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dit soort installaties in de baksteen- en aardewerkindustrie leidt er toe 

dat deze takken van industrie na de fosfor- en fosforzuurindustrie de 

belangrijkste bron van 210Pb in de atmosfeer lijken te zijn. De 

belangrijkste potentiële bronnen van 21 Pb in de lucht zijn in volgorde van 

geschatte grootte: 

- de fosfor- en fosforzuurindustrie; 

- de ijzer- en staalindustrie 

- de baksteenindustrie; 

- de aardewerkindustrie} 

- de cementindustrie; 

- de dakpannenindustrie; 

- de steenkoolgestookte electriciteitsopwekking. 

Gezien het aantal bedrijven per industrietak en de schoorsteenhoogte bij de 

ijzer- en staalindustrie (Hoogovens) zullen de hoogste risiconiveaus 

(10" /a) vermoedelijk alleen bij de fosfor- en fosforzuurindustrie (Hoechst) 

worden overschreden voor mensen die op 1 a 2 km van de schoorsteen wonen. 

Uitbreiding van het gebruik van steenkool als grondstof voor de 

electriciteitsvoorziening zal, ondanks installatie van vliegas afvangers, er 

toe kunnen leiden dat kolengestookte centrales één van de belangrijkste 

bronnen van 210Pb en 210Po in de atmosfeer kunnen worden. 

5.5 Literatuurgegevens 

1). H.W. Koster, H.P. Leenhouts en M.J. Frissel, Radioactiviteit van vliegas 

in het milieu en de daaruit voortvloeiende stralingsbelasting, VR0M-

reeks Stralenbescherming, vol. 21, 1986. 
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6. Collectieve gevolgen van lozingen In de lucht en op het vater 

In hoofdstuk 3 hebben ve aangegeven dat de grootste individuele 

belasting optreedt bij lozingen in de lucht. Deze belasting komt tot stand 

via inhalatie van lucht door leden van de kritieke groep van mensen die op 1 

& 2 km van het lozingspunt wonen. Bij de herziening van de indeling van de 

industrie op grond van technologische gegevens over de procesvoering is in 

hoofdstuk 5 ook slechts met dat aspect van die belasting rekening gehouden. 

Lozingen in de atmosfeer zorgen er echter ook voor dat radionucliden op het 

land en in het vater terechtkomen en zo tot de stralingsbelasting van het 

algemene individu bijdragen. Deze bijdragen zijn collectief d.v.z. alle 

industrieën worden geacht tot deze belasting bij te dragen in evenredigheid 

van de geloosde hoeveelheid radionucliden. Voor het maken van een schatting 

van de collectieve gevolgen van lozingen in lucht en op watet* maken we 

gebruik van de resultaten in tabel 3.2, 3.3 en 5.3. 

6.1 Atmosferische lozingen 

Uit metingen van emissies van thermische fosforfabrieken in de 

Verenigde Staten blijkt dat de deeltjesgrootte AMAD ongeveer 0,3 um 

bedraagt. Deze deeltjesgrootte is kleiner dan in de emissies waarvoor Van 

Jaarsveld in ref. gedetailleerde schattingen voor de verspreiding heeft 

gedaan. Voor onze schattingen is dit nauwelijks van belang omdat er vanuit 

wordt gegaan dat de gehele depositie binnen Nederland en op een deel van de 

Noordzee plaats heeft. De kleinere deeltjesgrootte is wel van belang voor 

het schatten van de dosis door inhalatie. Uit tabel 5.4 blijkt dat er per 

jaar in de atmosfeer maximaal 1700 GBq 210Pb, 2200 GBq 210Po en 5400 GBq 

Rn (inclusief aardgas) wordt geloosd. De activiteit van het Pb dat in 

ca. één dag door verval uit het radon ontstaat is een factor 10 lager dan 

de activiteit van het radon en is derhalve in dit verband te verwaarlozen. 

Met de conversiefactoren uit tabel 3.2 vinden we voor 2 °Pb en 210Po 

respectievelijk 22 en 5 uSv/a. Met de conversiefactoren uit tabel 3.3 komt 

de lozing van de gehele Nederlandse industrie neer op een totaal van 3,4 x 

10"7/a. 

6.2 Lozingen op open water 

Bij de schatting van de dosis ten gevolge van lozingen op het open 

water zullen we met behulp van gegevens over de procestemperatuur en de 

stofbehandeling een schatting maken van de geloosde hoeveelheden Pb en 
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210Po. Hiertoe zijn alleen bedrijfstakken in rekening gebracht die een 
226Ra-doorzet hebben van meer dan 10 GBq/a. (Immers bij radioactief 

evenwicht komt 10 GBq/a al overeen (tabel 3.3) met een risiconiveau van 

10"fl/a voor de kritieke groep van individuen die veel yis en visproducten 

eten. Verder zouden in dat geval alle radionucliden uit de grondstoffen ook 

op het open water moeten worden geloosd.) Helaas ontbreken van een groot 

aantal afvalstromen radionuclidenconcentraties. Mede hierdoor is hot slechts 

mogelijk tot een globale indicatie voor lozing op het oppervlaktewater te 

komen. 

In de tabellen 6.1 en 6.2 worden per bedrijfstak massadoorzet en 

radionuclidenconcentraties voor diverse niet-gasvormige product- en 

afvalstromen gegeven. Deze afvalstromen bestaan o.a. uit formatiewater 

(alleen bij delfstofwinning), waswater (spui van gaswassingen), afvalwater 

(water van condensatieprocessen, spoelwater van leidingen, etc.) en vaste en 

vloeibare afvalstoffen. Afvalstromen die, normaal gesproken, het 

oppervlaktewater kunnen bereiken zijn met een * weergegeven. 

Uit de tabellen 6.1 en 6.2 blijkt dat vooral de natte fosforindustrie 

een aanzienlijke bijdrage levert aan de radiologische belasting via het 

oppervlaktewater. Hoewel de radionuclidenconcentraties onbekend zijn kunnen 

gelet op de omvang van de massastromen ook: 

- de thermische fosfor- en fosforzuurindustrie; 

- de winning van ruwe aardolie; 

- de baggerindustrie; 

- de suikerindustrie; 

- en de papier- en kartonindustrie 

een bijdrage van betekenis vormen via de lozing op water. Een schatting die 

er vanuit gaat dat, op de fosfor- en fosforzuurindustrie na, voor genoemde 
226 

industrieën de Ra concentratie in het afvalwater 1 Bq/kg bedraagt, laat 

zien dat de bijdrage van de vier laatst genoemde industrietakken te 

verwaarlozen valt in vergelijking met de natte-fosforindustrie. Voor de 

natte-fosforindustrie gaan we uit van een jaarlijkse lozing van 700 GBq 
210Pb en 2200 GBq 210Po (zie par. 3.2.1); voor de thermische fosforindustrie 

bedragen in 1985 de lozingen op het open water 122 GBq 2I0Po en 35 GBq 

Pb. In afgeronde getallen komt de lozing van Nederlandse industrietakken 

neer op 1000 GBq/a 210Pb en 2600 GBq/a 210Po. 

Op basis van de in tabel 3.2 gegeven conversiefactoren leiden lozingen 

op het oppervlaktewater, via consumptie van vis- en visproducten, tot een 

geschatte dosis voor het gemiddelde lid van de bevolking van 5 en 16 uSv/a 
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Tabel 6.1 Products tronen (varmeid aet hoofdletters) *n afvalstromen, aassadoorzet an radionuclidenconcentraties la badrijfstakkan 
mat aan maximale jaarlijkse 226-Ra doorzat in grondstoffen (zie Bijlage IX) vin ca. 100 GBq/a of neer. Da referenties 
zijn veraeld in Bijlag» II. 

Productstromen an Massa Raf. 
CBS nr. Bedrijfstak vaste en vloeibare doorzet 226-Ra 210-Pb 210-Po 40-K 232-Th. radioac 

afvalstroaen kton/a Bq/kg Bg/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg ti»it»it 

10 Delfstoffenwinning 
167] 

- aardgas condensaat ? 
* formatiewater wainig 

H2 en C02 ? 
scaling ï 

- steenzout 

- tand 

28.11 Xardollaraffinadarijen AARDOLIEPRODUKTEN S0760 ca. 1,5 1241 
[ln;19d] (merendeel vloeibaar) 
jaar: 19S3 

bedrijfsafvalstoffen 61,5 — 69 

chemisch afval 18.7 - 22,6 

P» • afvalwater (a) 2 

28.22 Bitumineus wegenbouw- W M m ASFALT 5500 ca. 19 ca. 260 < 19 19] 
materiaal fabrieken (hergebruik 700) 
tl°d] 
jaar: ca. 1983 brandbaar procesafval 0,3 (b) 

onbrandbaar procesafval 1,3 (b) 

29.11 Kunstmeststoffenfabr. 
[19e;27] 

- fosforzuur ind. H3P04 565 137] 
(nat proces) 
jaar: ca. 1981 • afvalstoffan (vnal. 2200 1100 320 1000 <37 - 666 <19 - 140 I«;3.0; 

fosfogips) (c) 17] 

- aamotiiak en RH3 2760 [27] 
salpaterzuur ind. HN03 2035 127] 
jaar: ca. 1981 

29,42 Anorgaaisch-chenische 
grondstoffanfabr. 

- Fosfor en fosforzuur FOSFOR < 90 ca. 0,8 ca. ! 128] 
ind. (thermisch proces) 
169] jaar: ca. 1984 calcinaat (s) 2 1250000 (1984) 135000 (1984) (69 1 

490000 (1965) 90000 (1985) (69 ] 
calclumsilicaat (e) 700 1400 (1984) 40 (1984) 20 (1984) 130] 
(fosforslak) 

ferrofosfor 12 c-. 10 ca. 41 ca. 22 (f) (28) 

* was— an afvalwater < 6000 5 18 

- Fosforzuur ind. (nat proces) Zir punt 29.11 Kunstmeststoffenfabriekan 



- Aamoniak en salpatarzuurind. 

- Zout, chloor, natronloog, soda 
en aanverwante industrie 

Zout [114] ZOUT > 2000 

jaar: 1974 

Solvay soda Proces SODA < 400 

calciuachloride-
oplossing (h) < 400 

Chloor en natronloog CHLOOR (19S3) 5S0 
[27] 
jaar: 1981 en 1983 NATRIUMHYDROXIDE ca. 480 

(vast) (1981) 

chloorgas ? 

kwikafval 1 

32.11 Baksteenfabriaken BAKSTENEN 4460 
[19b] jaar: 1981 

steenachtig afval 40 
(baksteenresten) 

32.2 Aardewerkindustrie PRODUKTEN 31S 
[19b] 
jaar: 1980 en 1981 vast afval ca. 12,S 

<£ 32.31 Kalkzandsteenfabriaken KALKZANDSTEEH 2350 

kalksandateenresten 120 

32.41 Ceaentfabrieken PORTLANDCEMENT 1100 
[19b] jaar: 1981 

OVERIG CEMENT 2000 

silex < 250 

stof (in ataosfeer) 1,8 - 3,6 

vuurvaste steen 1 , 3 — 2 

32.51 Betonwaranfabrieken BETONWAREN 12500 
[19b] jaar: 19S1 

betonpuin 375 

» slurry-vloeistof (j) ? 

32.53 Betonatortelindustrie BETOHMORTEL 15800 
[19b] jaar: 1981 

steenachtig afval 280 
(caaentslib, toeslagaat.) 

• spoelwater (k) ? 
32.6 Natuursteenbewerkings- NATUURSTEEN 600 

bedrijven [19b] (neeste zijn kalkstean-
jaar: 1981 soorten en graniet) 

natuurstaenresten 10 - 20 

* poeder en gruis vas 
steen veraengd net uatea 2 

19 - 115 148-2550 19-185 [Br73J 

19 - 115 148-2550 19-185 [8,-731 

< 74 < 770 < 55 [8] 

< 74 < 770 < 55 [SJ 

11 - 56 111-700 11-48 [8r731 

26 - 93 37-222 26-118 [8;731 

7 - 5 6 (h) 37-590 7-44 [8;731 

19 - 115 

10 - 74 111-722 12-63 [8r731 

10 - 74 111-722 12-63 I8r731 

10 - 74 111-722 12-63 •[8r73] 

10 -74 111-722 12-63 [8?731 

<7 - 480 <37 - 3550 <4 - 190 [81 

<7 - 480 <37 - 3550 <4 - 190 [81 



33.11 IJzer- an staalindustrie 
[19a| jaar: 1983 - 1985 

STAAL 

hoogovenslak 
(slakkenzand) 

staalslak 

vuurvast aatariaal 

oxidan 

stof/slib (opgeslagen) 

diverse aatallurgischa 

5135 

1540 

945 

190 

195 

135 

135 

< 6 

40 - 220 

13 

afvallen 

* waswater 

40 Openbare Nutsbedrijven 
- Elektriciteitsbedrijven 

jaar: 1986 

staankool 
[106;107] 

gas 

51.24 Baggarbadrijvan 
1661 

51.26 Straataakarsbedrijvan 
jaar: 1981 

of 

vliegas (1) 

CaS03/CaS04-Blib (a) 

532 

i. 490 

of 
( 

of 
i 

of 

CaS03/CaS04-poeder (a) ca. 320 
(aventuael aat Vliegas) 

CaS04.2H2Q (gips) (a) 

of 

zwavel (a) 

zwavaltuur (a) 
e 

anmoniuasulfaat (a) 
of 

S02 (a) 

NOx 

* waswater 

NOx (ca. 95% H02) 
* baggerspecie (n) 

* water van overig 
baggerslib 

BETON 
(betonnen straatstenen, 
trottoir- en rijwiel— 
padtegels) 

betonafval 

ca. 280 

ca. 55 

ca. 165 

ca. 215 

ca. 110 

? 

? 

? 

ca. 25 aln. 

15 118 185 - 1150 30 - 300 [S;S4; 
591 

? 

3700 

< 400 

3.3 

< 1110 < 255 Ï8.-T3] 

< 4 1731 

M3 

37 

< 1 (P) 

10 - 74 

10 - 74 

111 - 722 12-63 18:731 

111 - 722 12-63 I8;73] 

* Afvalstromen die op het oppervlakte water geloosd kunnen worden. 
(a) De olieresten worden o.b.v. vlokaiddalan, chemicaliën en lucht uit hut afvalwater verwijderd. Bierbij ontstaat slib dat in 

slibverbrandingsovens wordt verbrand. 
(b) Is de hoeveelheid procasafval van da bituainaus wagenbouwaateriaalfabriaken en dakbedekkingsaatariaalfabrieken (punt 28.23) 

tesaaen. 
(c) o.a. Lozin; in de Nieuwe Waterweg [27]. 



(•) Da gegevens ovar aassa doorzetten an radionuclidan concentraties xijn afkomstig van bat badrijf Hoachst ta Vlissingen 169J. 
De 238-U concentratie in calciumsilicaat is ca. 1500 (Bq/kg) in 1984. In Nederland worden fosforslakken vooral gebruikt voor 
waterbouwkundige werken, op grond van hat fait dat ze nauwelijks uitlogen. 

(f) De 238-U concentratie in ferrofosfor is ca. 740 Bq/kg (28) 
th) De concentratie in kalksteen is genomen. 
(j) Slurry wordt verkregen door het schoonapoalen van da aengapparatuut, transportwagens an bakken an da produktieruiaten. Date 

slurry wordt gescheiden in vaste en vloeibare fase. De vloeibare coaponent bevat ceaent en fijne zanddeeltjes en wordt 
geloosd op rivier of kanaal. 

(k) Het spoelwater dat cenentslib en fijn zand bevat, wordt o.a. op kanalen en rivieren geloosd. 
(1) De productie van vliegas in Nederland is van 1983 tot 1986 van 431 tot 532 kton gestegen. Van dere productie wordt ca. 94* 

toegepast in verschillende deelaarktan vnl. de cementindustrie [1161. Verwacht aag worden dat da vliogasproduktie uit deze 
bron in 2000 sal oplopen tot 1400 kton per jaar. Daarnaast zal nog vliegas vrijkomen uit andere grote procedees, b.v. kolen-
vergassing. Bij de verbranding van poederkooi ontstaat ca. 12% vliegas. In desa vliegas worden de Minerale coaponanten van de 
kolen geconcentreerd, dus ook de radioactieve atomen. Dit betekent dat de vliegas een ongeveer achtaaal so hoge concentratie 
aan radioactieve atoaen zal hebben als de kolen waarvan is uitgegaan. Daar da hoeveelheden aan radioactieve atomen in kolen 
vrij sterk kunnen variëren cal dit ook voor vliegas bet geval zijn. De radioactiviteit is voorts niet alleen afhankelijk van 
de herkomst van de kolen doch ook van het gevolgde stookprocede. 

(a) T.g.v. rookgasontzwavelingwelke rond 1990 voor alle S02-enissies zal zijn toegepast. Bij kolengestookte electriciteitscen-
trales (ontzwaveling 85%, kolen 1,2% S) ontstaan zwavelhoudende bijprodukten. Uitgegaan is van een totaal varaogen van ca. 
2470 HW, dat geleverd wordt door de kolengestookte ketels van de Gelderland-, Aaer- en Haascentrale tesaaen. Toepassings
mogelijkheden van de bijprodukten zijn nog in onderzoek (106]. 

(n) Van de 40 tot 50 miljoen m» baggerspecie wordt minstens 25 miljoen m' in de zee en de rivieren teruggestort. De rast wordt 
opgeslagen. 

(p) Geschatte waarde gebaseerd op het radioactiviteitsgehalte van grondsoorten in Nederland en uitgaande van een vardunningsfactor 
10. 
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Tabel 6.2 Productstroaen (vermeld met hoofdletters) an afvalstromen, aassadoorzat an radionuclidenconcentraties in bedrijfstakkan 
nat ean aaxiaale jaarlijkse 226-Ra doorzat in grondstoffen (zia Bijlaga II) tussen 100 an 10 GBq/a. Da referenties zijn 
veraald in Bijlage II. 

Productstroaen en Massa Kef. 
CBS nr. Bedrijfstak vaste en vloeibare. doorzet 226-Ra 210-Pb 210-Po 40-K 23 2-Th radioac 

afvalstromen kton/a Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg tivitait 

10 DELFSTOFFENWINNING 
{67] jaar: 19B6 

— ruwe aardolie * foraatievater < 3000 < 60 I2;3] 

- aergel 

20.5 Suikerindustrie SUIKER 850 0,07 0,07 < 70 [9] 
I19c;71] . , 
jaar: 1978 bietenstaartjes (a) 90 0,3 < 70 [9] 

< 590 < 45 I«l 

VO 

* 

* 

* 

foraatlavater 

N2 en C02 

scaling 

SUIKER 

bietenstaartjes (a) 

gedroogde pulp (b) 

schuiaaarda 

aelasse (c) 

bietentarra 

afvalwater (1980) 

PAPIER EN KARTON 

afvallen (e) 

afvalwater (f) 

< 3000 

7 

7 

850 

90 

400 

500 

250 

1000 

ca. 9000 

1700 

405 

< 40000 

< 60 

< 56 

1 

< 27 

1 

(i) 

(i) 

26.1 Papier- en kartonind. PAPIER EN KARTON 1700 < 27 < 103 [10;82I 
t19j1 jaar: 1982 

27.1 Grafische industrie 
[19 k] jaar: 1984 

procesafval (ca. 75% 23 27 [82] 
papier en karton) 

chemisch afval, 2,7 
(o.a. 
fixeer, * ontwikkelaar 1,3 - 1,5) 

29.3 Verfstoffen- en kleur- VERFSTOFFEN EN 
stoffen industrie (g) KLEURSTOFFEN 7 
I19e] jaar: ca. 1983 

afval van anorg. 
en org. grondstoffen 0,07 

plgaenten 0,25 < 150 < 1000 134,-351 

pigaentslibben 1 

kleurstofbezinkael 0,01 

(rookJgasreinigingaafval 0,2 

32.12 Dakpannanfabrieken KERAMISCHE 
(19b] DAKPANNEN ca. 11 '••"• 530-628 ca. 54 I73J 



jaar: 1982 
vast steenachtig mat. 5 
(dakpannenresten) 

vast steenachtig mat. 0,2 
(gips) 

«•hallage afval in Betaal 7 

* afvalwater ? 

32.54 Kineraalgebondan 
bouwplaten industrie 

— Gasbetonindustrie 
[19b] jaar: 1981 

32.81 Glasfabrieken 
[19b| 

33.42 Priaaire non-ferro aetaal-
fabrieken, non-ferro 
metaairaffinaderijen 

— Aluminium industrie 
I19a| 

^ jaar: 1985 

PRODUKTEN 

gasbetonrasten 

spoelwater (wordt 
hergebruikt) 

GLAS 

afval 

ca. 250 

2.5 

7 

7 

? 

34.01 IJzer- en staalgieterijen 

- IJzergieterijen 
(19a| 
jaar: ca. 1983 

51.15 Dakbedekkersbedrijven 
[19il 
jaar: 1972 

VERBRANDINGSINRICHTINGEN slak (j) 
[66] 

AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES 
(inclusief (slib)verbran
dingsinstallaties } slakken 

ALUMINIUM 

stof 

slakken 

bekleding oven 

waswater 

zand 

ovenslakkan 

koepelovenstof 

atraalstof 

anij- en slijpstof 

bitumineus aateriaal 

asbestceaent 

dakpannen 

slak (j) 

vliegas (j) 

waswater 

ca 

ca 

ca. 

ca. 

270 

9.5 

13.5 

7 

7 

87 

19.2 

2.6 

2.7 

2,0 

. 6,6 

• 4.0 

55 

620 

90 

7 

43 - 54 530-S28 ca.54 1731 

18 - 58 

18 - 58 

144-230 6 - 3 6 [73] 

144-230 6 - 3 6 t73] 

< 6 < 59 ( 26 > 7 1211 

< 30 

< 200 < 118 

< 700 < 20 [8] 

[54] 

< 20 

< 40 

< 54 

< 800 

< 260 

< 300 

< 630 

< 1110 

< 20 

< 40 

ca. 55 

< 255 

[8}91 

[59] 
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vliegas ? 

* Afvalstromen die op hat oppervlakte water geloosd kunnen worden. 
(a) Bietenstaartjas bestaan uit puntjes van suikerbieten, afgebroken stukjes en restanten bietenloof. Bet woedt als veevoer 

gebruikt. 
(b) Schuimaarde bevat ca. 40* CaC03 an wordt ala meststof toegepast. 
je) Het grootste gedeelte van de melasse wordt toegepast als grondstof voor de produktia van alcohol en organische zuran. Een 

gedeelte wordt gebruikt als veevoer en als pershulpmiddel in de aengvoederindustrie. 
(d) Bietentarra is een besinksel van het afvalwater dat ontstaat bij hat wassen van aangevoerde bieten. Haast klei an zand bevat 

het tarra tevens organische bestanddelen afkomstig van bieten of bietenloof. Hat wordt o.a. opgeslagen. 
(e) Ruin da helft van de afvallen bestaat uit papier en karton, ca. 35% van het afval wordt gestort of verbrand. Bijna 50% wordt 

intern of extern hergebruikt. 
(f) De vrijkomende afvalwaterstroom bevat (kostbaar) vezelmateriaal, vulstof, zetmeel, kleur- en lijststoffen. Bet produktia— 

verlies bedraagt hierdoor ca. 1%. In da periode 1970 - 19S0 is da Nederlandse papierindustrie erin geslaagd de 
waterverontreiniging net ca. 80% te verminderea door het afvalwater te zuiveren an het water meermalen in het produktiaproces 
te gebruiken. Bij de produktia van kringlooppapier komen inktresten, bleekmiddelen, lijmstoffen en sulfaten in het 
afvalwater. 
Bij de xuivaring van het afvalwater produceert de papierindustrie ca. 75 kton afvalslib per jaar 171]. Dit slib wordt 
gestort of wordt gebruikt in da steenindustrie. 

(g) Het merendeel van de afvalstoffan in deze industrietak wordt gestort of verbrand, 
(h) Deze afvalstroom wordt galoost bij Delfzijl in het Eems-Dollard estuarium. 
(j) Van de verbrande hoeveelheid afvalstoffan resteert een massa van ongeveer 30% als slak en vliegas in de verhouding van 

ongeveer 7 : 1 [66]. De slak wordt toegepast als grondstof, b.v. in de wegenbouw. De vliegas wordt in gebonden vorm 
toegepast in asfalt en beton. 

(i) Concentratie gebaseerd op dia in gemiddelde Nederlandse grond en uitgaande van een verdunningsfactor 10. 



t.g.v. respectievelijk 210Pb en ïl0Po. Voor de leden van de kritieke groep, 

die bestaat uit mensen die veel vis en visproducten eten, wordt de dosis 

t.g.v. lozing op het oppervlaktewater 0,2 mSv/a voor 210Pb en 0,5 mSv/a voor 
210Po. In het kader van het SAUORA programma zijn voor vliegas en afvalgips 

3 4 ) 

hiervoor reeds enkele studies gedaan ' . De totale risico's ten gevolge van 

lozingen op open oppervlaktewater komen met de conversiefactoren uit tabel 

3.3 neer op 3xlO~7/a voor het gemiddelde lid van de bevolking en 9xl0"s/a 

voor leden van de kritieke groep. 

6.3 Conclusies 

In tabel 6.3 vordt een overzicht gegeven van de extra 

stralingsbelasting voor de gemiddelde Nederlander ten gevolge van geschatte 

totale emissies in lucht en op water door de Nederlandse niet-nucleaire 

industrie. Bij de interpretatie van deze tabel moet men zich realiseren dat 

de getallen grote onzekerheden bevatten die terug te voeren zijn tot 

onvoldoende kennis over verspreiding en het ontbreken van gegevens over 

lozingen. Verder zijn de getallen, gezien de gemaakte veronderstellingen, 

waarschijnlijk maximale waarden. 

Tabel 6.3 Dosis (H ) voor de gemiddelde Nederlander ten gevolge van de 

geschatte emissies in lucht en water door de Nederlandse 

niet-nucleaire industrie. 

H(uSv/a) 

Atmosferische lozingen 

inhalatie, landbouwproducten en aardgas 27 

Lozingen op water 

visserijproducten 21 

totaal 48 

Op grond van deze gegevens draagt de industriële activiteit in Nederland met 

een stralingsbelasting van circa 0,05 mSv/a in de orde van 2% bij aan de 

stralingsbelasting van de gemiddelde Nederlander. Het risico dat daarmede 

verbonden is ligt in de orde van 6x10" /a en is dus beduidend hoger dan de 

streefwaarde van 10" /a (zie hoofdstuk 3). 

Een bijkomend punt van aandacht is de kritieke groep van eters van veel 

vis en visproducten. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven ontvangen de leden 
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van deze groep een veel grotere stralingsbelasting dan de gemiddelde 

Nederlander. Voor deze groep zal de extra stralingsbelasting volgens deze 

schatting ca. 0,7 mSv/a bedragen, overeenkomend met ongeveer 35% van de 

natuurlijke stralingsdosis en een extra risico van 9x10" /a. Dit risico ligt 

bijna een factor 1000 hoger dan de vaarde van 10" /a vaar men in Nederland 

naar streeft en bijna een orde van grootte hoger dan het maximaal 

toelaatbare niveau van 10" /a. 
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7. Conclusies, evaluatie en aanbevelingen 

7.1. Conclusies 

In dit rapport is getracht een schatting te maken van de radiologische 

belasting van zowel kritieke groepen als het gemiddelde lid van de 

Nederlandse bevolking die het gevolg is van niet-nucleaire industriële 

processen. Deze schatting is geniaakt op grond van literatuurgegevens en de 

resultaten zijn geplaatst in het licht van algemene risicobeschouwingen voor 

menselijk handelen. 

Uit de resultaten komt naar voren dat we in dit verband twee kritieke 

groepen kunnen definiëren, die aan de hoogste stralingsbelasting blootstaan. 

Door de inhalatie van de radionucliden geloosd in de lucht wordt die groep 

gevormd door mensen die op enkele kilometers van de schoorsteen wonen; en 

voor de lozingen op het oppervlaktewater zijn dat mensen die zeer veel 

visproducten eten. Voor één afzonderlijk bedrijf vormen de omwonenden de 

meest risicovolle groep; voor het totaal van de Nederlandse industrie zijn 

dit de mensen die veel vis eten. 

De schattingen zijn gemaakt aan de hand van de resultaten van door het 

RIVM gepubliceerde verspreidingsberekeningen voor lozingen bij de 

fosforfabriek in het Sloegebied. In de schattingen is verondersteld dat deze 

referentie-verspreidingspatronen ook gelden voor andere industrieën. De 

hoeveelheid geloosde radioactieve stoffen is geschat uit de massadoorzet 

verkregen uit CBS- en bedrijfsgegevens en de radionuclidenconcentraties 

gepubliceerd in de open literatuur. Voor de Nederlandse situatie ontbreken 

vaak nauwkeurige gegevens en voor de berekeningen was het vaak noodzakelijk 

op literatuurgegevens van in het buitenland gebruikte stoffen terug te 

vallen. 

In eerste instantie is een indeling gemaakt op grond van de totale 

hoeveelheid verwerkte radioactieve stoffen. In tweede instantie zijn op deze 

indeling correcties toegepast die verband houden met de vluchtigheid van Pb 

en Po en met de rookgasbehandeling. De op grond van deze gegevens berekende 

emissie bij de referentiefabriek van ca. 400 GBq/a Pb en 600 GBq/a aan 

Po is in redelijke overeenstemming met de gepubliceerde emissie van 

respectievelijk 102 en 560 GBq/a. De afwijking voor Pb zou op een lagere 

temperatuur bij de stofbehandeling kunnen wijzen dan door ons, 

voorzichtigheidshalve, is geschat. 

Op grond van deze schattingen vinden in Nederland de grootste emissies 

in de lucht plaats door: 
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- de thermische fosfor- en fosforzuurindustrie (1 bedrijf); 

- de ijzer- en staalindustrie (1 bedrijf) 

- de baksteenindustrie (64 bedrijven); 

- de aardewerkindustrie (48 bedrijven); 

- de cementindustrie (3 bedrijven); 

- de dakpannenindustrie (9 bedrijven); en 

- de steenkoolgestookte electric!teitsbedrijven (3 bedrijven). 

Voor de kritieke groep van omwonenden is vooral de luchtlozing bij Hoechst 

bij Vlissingen en bij Hoogovens bij IJmuiden van belang. Volgens onze 

schattingen, rekening houdend met een schoorsteenhoogte van 150 m bij 

Hoogovens wordt het risiconiveau van 10"6/a alleen bij Hoechst benaderd of 

overschreden. Concentratie van bedrijven in industriële gebieden zoals 

Rijnmond en IJmond kan tot hogere niveaus leiden. 

Naast de lozingen in Nederland vinden uiteraard ook lozingen plaats in 

andere Europese landen. Het reactorongeluk te Tsjernobyl (april 1986) en de 

problematiek rond zure regen onderstrepen dat een beperking tot de bijdrage 

van alleen de Nederlandse industrie een te eenvoudige voorstelling van zaken 

is. Lozingen in andere Europese landen (Oost en West) kunnen een 

significante bijdrage leveren. 

Bij de lozingen van radionucliden op het oppervlaktewater treedt de 

belangrijkste radiologische belasting op via de consumptie van mosselen. 

Twee derde van de Nederlandse consumptie aan mosselen is afkomstig uit de 

Waddenzee, een derde uit de Oosterschelde. Uit de huidige gegevens blijkt 

dat de fosforindustrie de grootste hoeveelheid aan radionucliden in het 

oppervlaktewater brengt. 

De lozingen op het oppervlaktewater bedragen volgens deze schattingen 

maximaal 0,02 mSv/a voor een gemiddeld lid van de Nederlandse bevolking. De 

lozingen kunnen daarmee tot een verhoging van de van nature aanwezige 

stralingsbelasting geven van IX. Deze extra verhoging zal met de huidige 

risicoschattingen aanleiding geven van 3 tot 10 extra dodelijke 

kankergevallen per jaar in Nederland. Voor mensen die relatief veel vis eten 

(ongeveer 40-50 kg/jaar) is, in het meest ongunstige geval, de extra 

stralingsbelasting volgens deze schatting aanmerkelijk hoger: 0,7 mSv/a. 

Deze verhoging komt overeen met maximaal een verhoging van 35X van de 

gemiddelde natuurlijke dosis. 

j 
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7.2. Evaluatie van de benaderingen 

De schattingen van de radiologische belasting ten gevolge van de 

niet-nucleaire industrie zijn in dit rapport voor een deel gebaseerd op een 

aantal keuzen en benaderingen. Voor een deel zijn deze gemaakt omdat de 

evaluatie van iedere afzonderlijke lozing in Nederland te omvattend zou 

zijn, maar ook al zou dat vorden nagestreefd dan zou blijken dat er 

onvoldoende gegevens bekend zijn omtrent de omvang van de lozingen, de 

concentraties aan radionucliden er in en de verspreiding in water en lucht. 

Teneinde de schattingen in ware proporties te kunnen interpreteren zal in 

deze paragraaf, hoofdstuksgevijs, de belangrijkste keuzen en benaderingen 

worden genoemd en zal meestal kwalitatief worden aangegeven hoe die keuze of 

benadering het resultaat beïnvloedt. 

In hoofdstuk 3 wordt voor het risico van blootstelling aan straling de 

waarde I,25xl0~2/Sv uit ICRP-26 overgenomen. In een recent overleg van ICRP 

is voorgesteld een waarde van 2 è 3 x 10 /Sv aan te houden , In een advies 

van de Gezondheidsraad wordt de waarde 1,8x10" /Sv aanbevolen. Met de 

laatste keuzen zouden de risiconiveaus in dit rapport ongeveer 50-100% hoger 

uitgevallen zijn. 

Bij de bepaling van conversiefactoren van lozingsniveau naar 

risiconiveau is gebruik gemaakt van verspreidingsmodelberekeningen. Voor 

lucht zijn deze verspreidingsberekeningen gebaseerd op een fabriek in het 

Sloegebied; voor lozingen op open water van berekeningen voor die fabriek en 

lozingen op de Nieuwe Waterweg. Naast de onzekerheden die impliciet of 

expliciet in die berekeningen worden gemaakt vloeien een aantal onzekerheden 

voort uit het feit dat uiteindelijk de fabriek in het Sloegebied als 

referentiefabriek wordt genomen voor de gehele Nederlandse industrie: zowel 

wat betreft lozingen in de lucht als op het water. 

Voor lozingen in de lucht zijn de consequenties nog het moeilijkst te 

schatten. Een vergelijking met soortgelijke bedrijven in de V.S., waarvoor 

zowel metingen als berekeningen zijn gedaan, laat zien dat de 

conversiefactoren voor de kritieke groep van omwonenden een factor 3 hoger 

zijn dan voor onze referentiefabriek. Dit verschil lijkt vooral afkomstig te 

zijn van het verschil in de lagere effectieve pluimhoogten voor de 

Amerikaanse bedrijven. Op grond van deze effecten valt te verwachten dat 

voor de industrieën in Nederland met de grootste lozing van radionucliden in 

de lucht de gevolgen voor de kritieke groep relatief lager zullen zijn bij 

de ijzer- en staalindustrie en de kolengestookte electrische centrales door 
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de veel hogere schoorstenen in deze industrieën en dat de gevolgen relatief 

groter zullen zijn voor de omwonenden van de baksteen- en 

aardewerkindus trie. 

Voor de gemiddelde Nederlander hebben de schoorsteenhoogten weinig 

direct effect omdat er van wordt uitgegaan dat alle stoffen uiteindelijk 

binnen het grondgebied van Nederland en een aangrenzend deel van de Noordzee 

blijven. Deze veronderstelling samen met de uitsluiting van de imissie van 

radionucliden uit buitenlandse lozingen veroorzaakt een grotere onzekerheid. 

Immers de overschatting door het niet laten "exporteren" van de nucliden zou 

wel eens meer dan te niet kunnen worden gedaan door de "import" van nucliden 

uit de ons omringende gebieden. In een onderzoek door Van Egmond2' naar de 

luchtverontreiniging t.g.v. kolengestookte installaties wordt geconcludeerd 

dat 61% van de Pb depositie uit het buitenland afkomstig is. De ervaringen 

met de verspreiding van radionucliden van het reactorongeval te Tsjernobyl 

hebben geleerd dat wat betreft het transport via de lucht we ons niet hoeven 

te beperken tot de Bondsrepubliek (Ruhrgebied), België, Noord Frankrijk en 

Groot-Brittanië maar dat bijvoorbeeld ook de bijdrage uit Oost-Europa, waar 

in het algemeen de stofbehandeling minder efficiënt is, niet kan worden 

uitgesloten. Voor verspreiding via water zijn voor ons vooral de lozingen op 

de Rijn, Haas, Schelde en Eems van belang. 

Het kwantificeren van het effect van de schoorsteenhoogte is enigszins 

mogelijk aan de hand van tabel 7.1. In deze tabel zijn tijdgeïntegreerde 

concentraties op het grondniveau weergegeven, zoals die zijn berekend voor 

een continue uitstoot van 1 Bq.m~3s~1, een uniforme windroos en een 

weersituatie gekenschetst als een 70% D Pasquill sitatie, voor enkele 

afstanden tot de schoorsteen. De effectieve pluimhoogte is niet alleen 

afhankelijk van de fysieke hoogte van de schoorsteen maar ook van de 

temperatuur van het geloosde rookgas. Zoals uit tabel 7.1 blijkt betekent 

een hogere effectieve pluimhoogte een beduidend lagere concentratie op het 

grondniveau bij afstanden van enkele kilometers tot de schoorsteen. Het 

effect wordt minder met groter wordende afstanden. In een vervolgstudie, zou 

aan de hand van verspreidingsmodelberekeningen met de afzonderlijke 

pluimhoogte voor bedrijven uit de groep van grote lozers in de atmosfeer, 

nagegaan dienen te worden in hoeverre de in dit rapport gegeven schatting 

van blootstellingsrisicos moeten worden bijgesteld. Gezien de waarden in 

tabel 7.1 kan de bijstelling zeer aanzienlijk zijn. 
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Tabel 7.1 Tijdgeïntegreerde concentraties ( Bq.m"3,s) op het 

grondniveau, berekend voor een continue uitstoot van 1 Bq.m" .s" , een 

uniforme windroosverdeling, een 70 % D Pasquill weersituatie, als functie 

van de effectieve pluimhoogte (ref.3>). 

effectieve. afstand tot de schoorsteen (km) 

pluimhoogte (m) 1 • 2 5 

30 3,6 x 10"7 1,3 x 10"7 3,8 x 10"8 

50 2,0 x Hf' 9,0 x 10"6 2,8 x 10~8 

70 1,0 x 10"7 6,5 x 10"" 2,2 x 10"8 

100 3,6 x 10"8 3,6 x 10"8 1,6 x 10"8 

150 7,5 x 10"9 1,3 x 10"8 1,0 x 10~8 

200 2,3 x 10~9 4,6 x 10"9 6,0 x 10"9 

Zoals uit de dosisberekeningen blijkt vindt de stralingsbelasting bij 

lozingen op water vooral plaats via mosselen, die voor twee-derde uit de 

Waddenzee afkomstig zijn. Lozingen via het IJsselmeer en de Eems of direct 

op de Waddenzee hebben een groter effect dan in dit rapport verondersteld. 

Gezien de huidige omvang van de lozingen door de Nederlandse industrie op 

deze wateren wordt geen aanzienlijke verhoging van de geschatte waarden 

verwacht. 

Van groter belang is de keuze die is gemaakt omtrent het lozingspunt. 

In deze berekeningen wordt uitgegaan van de Westerschelde; in eerdere 

berekeningen voor de fosfogips lozing wordt de Nieuwe Waterweg als 

lozingspunt gekozen. De keuze in dit rapport is een meer voorzichtige omdat 

de invloed op de nabijgelegen visgronden in de Zeeuwse wateren mee speelt. 

De Nieuwe Waterweg kan tot een onderschatting leiden doordat de lozing op 

een punt plaats vindt dat zo ver mogelijk weg is van de Waddenzee en tevens 

de Zeeuwse wateren niet beïnvloedt. Een verfijnde berekening kan worden 

gemaakt door de berekening te splitsen in 700 GBq/a 210Pb en 2200 GBq/a 

Po geloosd in de Nieuwe Waterweg met de daarvoor in Hfdsk 3 gegeven 

conversiefactoren en 300 GBq/a °Pb en 400 GBq/a 2 Po met als lozingspunt 

de Westerschelde. In een dergelijke berekening wordt de dosis voor de 

gemiddelde Nederlander 2 en 13 uSv/a t.g.v. respectievelijk Pb en Po; 

voor de kritieke groep van "veel viseters" wordt de dosis respectievelijk 70 
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en 450 uSv/a. Het deze verfijning worden de berekende risico's slechts ca. 

252 lager. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de resultaten bijna 

onafhankelijk zijn van het lozingspunt. Hen dient zich echter vel te 

realiseren dat in de, aan deze berekening ten grondslag liggende, 

schattingen slechts de nucliden in de waterfase zijn meegenomen en dat geen 

rekening is gehouden met n o P o dat uit het n o P b ontstaat en vanuit het 

sediment in oplossing kan gaan. Directe lozingen, gevolgd door sedimentatie, 

op vateren zoals de Waddenzee en de Oosterschelde met belangrijke 

mosselculturen kunnen een aanzienlijk grotere invloed hebben dan op grond 

van de verdunningsfactoren (1.0 l.p.v. 0.04) mag worden vervacht. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 een schatting gemaakt voor de correctie 

vóór het verval van Po en het ontstaan vanuit 210Pb. Hierbij wordt een 

transporttijd van ca. 140 dagen van het moment van lozen tot de opneming 

door i.e. de mosselen. Deze transporttijd is in overeenstemming met de 

transporttijd van water in de Noordzee van Walcheren naar de Waddenzee. Een 

vergroting van de transport tijd met een factor 2 zou verg. (3.6) doen 

veranderen in 

A (Po) = 0,25 A (Po) + 0,57 A (Pb). (7.1) 
t o o 

Voor de totale lozing op het oppervlaktewater van 1000 GBq/a Pb en 2600 
21 Po zou dit resulteren in een dosis voor de gemiddelde Nederlander van 7 

uSv/a i.p.v. 16 uSv/a bij 140 dagen transporttijd. Op het geheel van de 

totale radiologische belasting t.g.v. de industriële processen maakt dit 

weinig uit, 39 i.p.v. 48 uSv/a. Voor de leden van de kritieke groep van 

individuen die veel vis eten wordt hierdoor de radiologische belasting 

gehalveerd. 

In hoofdstuk 4 wordt er van uitgegaan dat bij verwerking van 

grondstoffen bij T < 200°C alle radon vrijkomt. Bij processen rond 

kamertemperatuur waarbij uitsluitend verplaatsingen plaatsvinden zal deze 

veronderstelling een aanzienlijke overschatting leveren. Aangezien de 

bijdrage van radon aan de radiologische belasting van industriële processen 

gering is heeft deze overschatting geen effect op het eindresultaat. 

Procesinstallaties zullen in een aantal gevallen meerdere soorten 

stofreinigingsapparatuur in serie gebruiken. In de schattingen is er steeds 

van uitgegaan dat er in dergelijke gevallen slechts één apparaat is 

geplaatst en wel die met de hoogste efficiency. Deze benadering kan in 
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dergelijke gevallen de emissie van vooral 210Pb overschatten (factor 2 è 3). 

In hoofdstuk 5 vordt aangegeven dat er weinig gegevens over de 210Po en 
210Pb concentraties in grondstoffen gepubliceerd zijn en dat alleen met 

" 6Ra concentraties bruikbare schattingen te maken zijn. Er vordt bij de 

berekeningen van uitgegaan dat er radioactief evenwicht bestaat tussen 
22SRa, 210Pb en 210Po. Voor natuurlijke grondstoffen zal dit i.h.a. de 226Ra 

concentratie een geringe overschatting geven van de 210Pb en 210Po; voor die 

bewerkte grondstoffen, waarvoor zowel de 226Ra, als de 210Pb en 210Po 

concentraties gemeten zijn, blijkt soms de 22fiRa concentratie aanzienlijk 

lager te zijn dan die van 210Pb en 210Po. Hier kunnen dus onderschattingen 

worden gemaakt. 

In dit hoofdstuk wordt voor de belasting van leden van de kritieke 

groep van omwonenden er van uitgegaan dat de bedrijfstak slechts uit een 

bedrijf bestaat. Dit is correct voor de twee industrieën met de hoogste 

lozing maar geldt niet voor de overige industrieën in het lijstje in par. 

5.4. Voor die industrieën zal de belasting voor leden van de kritieke groep 

lager zijn. Voor kritieke groepen in gebieden met een grote dichtheid aan 

industrie Kan de belasting hoger worden door dat de leden tot meerdere 

kritieke gro-pen kunnen behoren. 

7.3. Aanbevelingen 

Na er nogmaals op te wijzen dat de in dit rapport gepresenteerde 

schattingen van de extra stralingsbelasting zijn gebaseerd op 

modelberekeningen en literatuurgegevens omdat metingen van concentraties in 

Nederlandse afvalstromen niet of nauwelijks in de openbare literatuur 

gepubliceerd zijn, komen we tot een aantal aanbevelingen vcor nader 

onderzoek of publicatie ervan. 

- Metingen te verrichten aan representatieve monsters visproducten i.e. 

mosselen om na te gaan of de concentratie van Pb en/of Po 

overeenkomt met die welke op grond van verspreidingsmodellen is berekend. 

- Metingen te verrichten aan afvalwater dat door de thermische en natte 

fosforindustrie, de ruwe aardolie-industrie, de suikerindustrie en de 

papier- en kartonindustrie op het oppervlaktewater wordt geloosd. In het 

bijzonder de radionuclidenconcentratie in het afvalwater van de Groninger 

Smeerpijp. 

- Lozingen in of nabij de Waddenzee te evalueren. Op dit ogenblik wordt 

gedacht aan de lozing in verband met olie- en aardgaswinning en aardgas-
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opslag en eventuele plannen voor de ontwikkeling van Duitse industrie in 

het Eems-Dolland estuarium. 

- Hetingen en verspreidingsmodelberekeningen met actuele pluimhoogte te 

verrichten aan radionuclidenconcentraties in de geloosde lucht van 

potentieel belangrijke bronnen, d.v.z. de fosforindustrie, de baksteen-, 

de aardewerk-, de cement-, de ijzer- en staalindustrie en de 

kolengestookte electriciteltscentrales. 

- Lozingen van industrie in het buitenland op lucht en water zijn in dit 

verband buiten beschouwing gelaten. Het grotendeels ontbreken van deugde

lijke rookgasbehandelinginstallaties in Oost-Europa zou tot een aanzien

lijke bijdrage aan radionucliden in Nederland kunnen leveren. Uitbreiding 

tot een meer Europese inventarisatie lijkt ons in dit verband nuttig. 

- Na te gaan welke verhogende effecten de concentratie van industrieën in 

gebieden zoals Rijnmond, IJmond en Zuid-Limburg heeft op de belasting via 

inhalatie van de "omwonenden". 

- Van een aantal bedrijfstakken konden onvoldoende gegevens worden 

verzameld. Deze bedrijven zijn in dit rapport buiten beschouwing gebleven, 

onder de veronderstelling dat hun bijdrage gering is. Deze 

veronderstelling dient te worden nagegaan. 

- Praktijk onderzoek verrichten naar de mogelijk sterke reductie van Po 

en zo goed als volledige reductie van Pb door het plaatsen van stof-

reinigingsapparatuur met een hoge efficiency voor zeer kleine stofdeeltjes 

in combinatie met een sterke reductie van de warmte uitstoot van de 

afvalgassen (bijvoorbeeld door de afvalwarmte voor het proces te winnen of 

door een natte wasser te plaatsen in serie met een (nat) electrofilter. 
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Bijlage I 

Toepassing van stofbestrijdingstechnieken 

Voor iedere soort stof en iedere afscheider bestaat er een verband 

tussen ingangsconcentratie, gemiddelde deeltjesgrootte en rendement (zie 

Fig. 1.1). Zoals in par. 4.5 is vermeld, is de deeltjesgrootte de 

belangrijkste parameter voor de bepaling van het rendement van 

stofbestrijdingsapparatuur. Een en ander is in fig. Z.2 weergegeven . In 

fig. 1.2 is langs de horizontale as de gemiddelde deeltjesgrootte en op de 

verticale as de concentratie uitgezet. Van beide parameters zijn voor 

verschillende soorten deeltjes voorbeelden ingetekend van in de praktijk 

voorkomende vaarden. In de rechterbovenhoek zijn op basis van 

praktijkervaringen standaardlijnen getekend die de verandering veergegeven 

van de gemiddelde deeltjesgrootte met de verandering in concentratie 

tengevolge van de toepassing van een emissiebeperkende techniek. In het 

onderste gedeelte van de grafiek is per type afscheider de 'range' van 

afscheidingskarakteristieken getekend. Deze lijnen geven het verband aan 

tussen het rendement en de gemiddelde deeltjesgrootte. Aangezien het schema 

is gebaseerd op gegevens van een aantal jaren geleden, dient niet te veel 

vaarde te worden gehecht aan de exacte getalvaarden voor de 

afscheidingskarakteristieken van de verschillende afscheiders. Het de meeste 

technieken worden bij moderne uitvoeringen aanzienlijk hogere rendementen 

gehaald bij een kleine gemiddelde deeltjesgrootte. 

De grafiek wordt als volgt toegepast. Hen kiest als uitgangspunt het 

punt dat wordt bepaald door de beginconcentratie en de gemiddelde 

deeltjesgrootte (als voorbeeld is getekend: 15 g/m3 en 9 um). Van hieruit 

trekt men een verticale lijn naar beneden tot deze de 

afscheidingskarakteristiek van de gebruikte stofbestrijdingsapparatuur 

snijdt. Door vanuit dit snijpunt een horizontale lijn naar rechts te 

trekken, is' op de rechter verticale as het rendement af te lezen. 

Past men een voorafscheiding toe, dan trekt men vanuit het eerderge

noemde beginpunt een lijn evenwijdig aan de standaardlijn in de 

rechterbovenhoek*(als voorbeeld: normaal industriestof), totdat deze de lijn 

snijdt 'die de nieuwe .ingangsconcentratie aangeeft (als voorbeeld: 

4,5 mg/cm ). Vanuit dit snijpunt trekt men weer een verticale lijn naar 

beneden, enz. 

In tabel 1.1 is op grond van de deeltjesdiameter het toepassingsgebied 
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voor deze apparatuur aangegeven1"3'. Uit de tabel blijkt dat voor het 

afscheiden van deeltjes met een gemiddelde diameter kleiner dan 2 tot 5 urn 

(met een minimum van 0,01 urn) alleen in aanmerking komen: 

- Doekfliters, 

- Electrostatische afschelders, 

- Hogedruk nat te-stofafschelders. 

Normaal gesproken vordt een electrostatische vanger bij 120 - 140 °C 

gebruikt en slechts in speciale gevallen bij 350 - 400 °C. Doekfilters 

verken in het algemeen ook bij lage temperaturen (< 135 °C). Komt de 

temperatuur boven ca. 135 °C, dan zijn naast speciale aanpassingen ook 

andere doeken nodig. Heestal wordt echter koeling (in combinatie met 

warmteterugwinning) van de luchtstroom verkozen. Natte stofvangers hebben 

het voordeel dat de verontreinigde gasstroom met een hoge temperatuur 

(groter dan 200 °C) gemakkelijk gekoeld en gereinigd wordt1'. Hieruit blijkt 

dat in het algemeen de rookgassen voldoende afgekoeld worden en 

dientengevolge veel vluchtige componenten (waaronder de Pb en in mindere 

mate Po radionucliden) op de stofdeeltjes zullen condenseren, alvorens de 

stofbestrijdingsapparatuur te passeren. 
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Fig. 1 .1 . Deeltjesgrootte-"range" van enige soorten vaste en vloeibare 
deelt jes en het toepassingsgebied van enkele emissiebeperkende 
technieken (Overgenomen ui t ref. x ) ) . 
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stofconcentratie. Dit diagram is overgenomen uit cef. i). 
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Tabel 1.1. Overzicht van typen toepassingsgebied en rendement van 
bestrijdingsapparatuur1' '. 

Stofbestrijdingsapparatuur 

Mechanische afscheiders 

* Zwaartekrachtafschelders 
* Traagheidsafscheiders 
* Centrifugaalafschelders 

- Cycloon 
- Multicycloon 
- Natte cycloon 
- Axiaalafscheiders 
- Draaistroomafscheiders 

- Schoepen-afscheider 
- Druksprongafscheiders (a) 

- Centriclone 

Doekfilters 

* Enveloppen- of Cassettenfilter 
* Slangenfilters 
Elektrostatische afscheiders 

* Droog elektrofilter 
* Nat elektrofilter 

Natte stofafscheiders (scrubbers) 
en 
Hogedruk natte stofafscheiders 

* Sproeitoren 
* Venturiwasser 

* Gepakte (en gefluidiseerd 
bed) kolom 

* Schotelkolom 
* Rotatiewasser 
* Wervelwasser 
* Schoepenafscheider 
met sproeikop 

* Combinatie van wervel
en venturiwasser 

Toepassingsgebied 
deeltjesdiameter (urn) 

100 - 150 
> 100 

> 10 
> 5 
> 5 
> 60 
> 2 

> 10 
1 

> 40 

? 
? 

0,01 - 100 

? 
? 

) 1 - 1 0 0 

0,01 - 100 

< 1 en > 1 
< 1 en > 1 

> 0,05 
< 1 
? 
? 

? 

? -

Rendement 

ca. 90% 
ca. 90% 

90% 
90% 
90% 

< 90% 
> 90% 
100% 

> 90% 
? 
90% 

? 
? 

> 92% (vaak 
99% en hoger) 

? 
7 

? 

? 

40 - 80% 
> 99% 
< 99% 

70 - 80% 
? 
? 
? 

? 

? 

(a) Toepassing in Nederland is niet bekend. 
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Bijlage II 

Massa doorzet van radionuclidenconcentraties in grond- en hulpstoffen 

In deze bijlage worden van de in Nederland aanwezige bedrijfstakken de 

volgende gegevens vermeld: 

- het nummer van de CBS-bedrijfsclassificatie of standaard bedrijfs

indeling; 

- de naam van de bedrijfstak met vermelding van 

- eventuele literatuurgegevens voor de bedrijfstak; 

- het aantal bedrijven en het jaar waarin de telling plaatsvond. 

(I.h.a. bedrijven met 10 of meer werknemers); 

- het jaar waarin de grondstoffen doorzet is geregistreerd; 

- de belangrijkste grond- en hulpstoffen; 

- de massadoorzet van deze stoffen in kton/a; 

- de concentraties in Bq/kg van 226Ra, aaoPb, 210Po, 40K, 232Th: 

Indien meerdere waarden in de literatuur gegeven worden voor een 

bepaalde grondstof wordt alleen de hoogste vaarde vermeld en wordt 

dit aangegeven met < als de waarden ver uit elkaar liggen en met ~ 

als de vaarden bij elkaar liggen. Indien geen gegevens over de 

concentraties bekend zijn kan in sommige gevallen een schatting 

worden gemaakt door de concentratie in vergelijkbare grondstoffen te 

nemen. Deze schattingen zijn met voetnoten aangegeven. 

- literatuurverwijzing naar radionuclidenconcentraties; 

- eventuele algemene opmerkingen. 

II.1 



M 

to 

CBS ut. 

01 

03 

10 

Bedrijfstak 

LAND- CH TUINBOUW 

VISSERIJ 

DELFSTOFFENWINNING 
[la;65;108] 
(61 in 1935) 
jaar: 19S4 an 1985 

Grondstoffan 

geen gagevans 

gean gagavans 

aassa 
doorzat 
kton/a 

tuwa aacd- (1984) 3102 
olia (a) (1985) 4,383 ailjoen 

aardgas (1984) 77251 ailjoan a» 
(b) (1985) 83000 ailjoan a> 

(Q C an 1013 abar) 

ttiiniout (1984) 3674 
(d) (1985) 4809 

226-Ha 
Bq/kg 

<( 20 Bq/1 

< 43 Bq/a> 

1 

< 25 (c) 

210-Pb 210-Po 
Bq/kg 3q/kg 

< 30 (c) 

40-E 
Bq/kg 

232-tb 
Bq/kg 

Ba f. 
cadioac 
tiviteit 

U;3;4] 

I2;5;6; 
7] 

I25J 

(a) 

(b) 

aagnesiumzouten (1985) 123,3 

aacgal (in bcokkan 
an losse «ergal; 1985) 1645 

aargal 
(in blokkaa; 1985) 

industriezand 

ophoogrand 

grind 

682 a> 

(1984) 19399 

(1984) 28167 

(1964) 9226 

< 25 

19 

19 

« 4 - 3 0 

< 4 - 30 

< 7,4 - 23 

< 40 < 19 18] 

< 

< 

< 

< 

40 

700 

700 

670 

< 19 

< 20 

< 20 

< £0 

18] 

18.- 181 

18 - 1*1 

I«;9l 

Bat parcantaga foraatievatar in do pas gawonnan r u m aardolie ia stark afhankalijk van da oudardea van hat vald. Eoe oudar 
hat vald, das ta aaac toraatiawatar (soas zelfs 98 voluae %) aet da ruwe aardolie oahoog Hordt gehaald. Van da in Nederland 
verwerkte aardolie wordt "20* binnen de Nederlandse grenzen gewonnen (en dus ~80l goiaportoerd). 
Voor de in Nederland in 1986 gewonnen ruwe aardolie galdt [67]: 

Winplaats 

Schoonabaak 
Zuid-Holland 
Noordzee 

Hoeveelheid 
(ailjoan a J) 

"0,7 
"0.7 
"3,8 

voluae percentage 
foraatiewatar (*) 

"95 
7 

5 - 4 0 

Het foraatiewatar wordt gescheiden van da lichtere olie fractie en vaak als injectiewater gebruikt. Zn de diverse apparatuur 
kan door zout afzettingen de radioactiviteit sterk oplopen (afhankelijk van bet produktieveld). 
Da olie wordt verkocht aan da aardolieraffinaderijen. 

Bij da winning van aardolie koat ook gas aaa aet aen 222-Kn concentratie van aaxiaaal 2,7 Bq/1. 

Aardgas bevat bij winning par 
teaperatuur verwijderd. Kierdo 
vervolgens gedroogd aet glycol 
Hat aardgas uit Slochteren bev 
fractie, een soort lichte benz 
in de aardbodem nog gasvormig 
expansie. Het condensaat gaat 
condensaat worden eruit gehaal 
condensaat, dat te vluchtig is 
de vluchtige delen eruit gehaa 
condensaat wordt opgeslagen in 
H e t HQQldz««g&s kiri ïqfc e e n t u t 

aaxiaaal 100 tot 150 (g) foraatiewatar (21. Dit water wordt door verlaging van druk en 
or wordt echter nog niet voldoende water uit de gasstrooa afgescheiden; het gas wordt daaroa 
(waarin het water oplost). Het foraatiewatar haaft aan 226-aa concentratie < 286 Bq/1 [2;3]. 

at bij winning vrijwel geen foraatiewatar evenals een zeer laag percentage condensaat (» C4+ 
ine). Noordzee gas bevat bij winning 10 - 30 a' condensaat per Biljoen a'. Dit condensiat ia 
(aaxiaale teaperatuur 150 C ) , aaac koelt tijdens hat winningaprocea sterk af a.g.v. da snelle 
in kleina wisselende hoeveelheden (slokken) aet het Hoordzeegas de leiding in. Deze slokken 
d in een slokkenvanger, een pijpenbundel aet aen lengte van 250 a. Vervolgens wordt het 
oa te kunnen worden opgeslagen of verscheept, gestabiliseerd, opgekookt tot "50 c, waarbij 

ld worden als gas. Dit gas wordt gecoapriaeerd en in een afvoerleiding geperst. Het stabiele 
tanks en verscheept naar afneaers, de raffinaderijen, 

ede behandeling oa het te kunnen afleveren volgens de door da n.v. Nederlandse Gasunie 



<o) 

id) 

(•) 

verlangde specificatie. O B de resten condensaat van hat gas te schalden woedt dit gekoeld tot —IS C; hat condensaat wordt 
vervolgens opgevangen, gestabiliseerd an opgeslagen. 
In tegenstelling tot hat foraatievatar (dat in da aardbodem in apart* lagan an in aan andara fasa aanwezig ia) ia da 
aanwezigheid van condansaat direct afhankelijk van de sananstelling van hat aardgas. Da 222-Rn concantratia in Nederland 
gavonnan aardgas is volgans da n.v. Nederlands* Gasunie 40 Bq/m'. 
caduranda fractionering van het gas zal het radon, t.g.v. het klein* verschil in kookpunt aet athaan, propaan an propaan 
[26], zich in da LPG fractie concantreren. Hat 222-Rn koat voornamelijk door verbranding via de industrie, huishoudens en 
•lectriciteitscantralas verspreid in het ailieu terecht. 
Diverse aardolie aaatschappijen zijn actief op het gebied van exploratie en produktie van oli* en gas op het 
vasteland en het Nederlandse deal van hat continentaal plat. 
In de literatuur wordt geen radionuclide concentratie in rout gageven. Wal is bekend dat sout afkonstig van sediaentaira 
afzettingen vaak lage radon-dochter concentraties heeft (25]. Een 210-Pb concentratie in zout van aaziaaal 30 Bq/kg (de 
geaiddeld* grond heeft een 226-Ra an 210-Pb concentratie van respectievelijk '25 en 30 Bq/kg [10]) is als waarde genoaan. 
De winning van steenzout (een minerale vorm van natriuachlorida) door Akzo Zout Cheaie geschiedt door het ondergrondse 
steenzout in water op te lossen tot pekel. De pekel wordt door pijpleidingen naar de fabriek getransporteerd, waar het tot 
zout ingedampt wordt (zie ook CBS nr. 29.42: Zout, chloor, natronloog, soda en aanverwante industrie). 
De winning van aagnesiuazouten door de Noordelijke Zoutwinning (onderdeel van Billiton) geschiedt eveneens a.b.v. een 
oplostechniek. De ontstane pekel wordt over een afstand van ongeveer 6 kiloaetar van de winplaats naar de Magnesia fabriek 
gepoapt (zie ook CBS nr. 29.42: Magnesia industrie). 

CBS nr. Bedrijfstak Grondstoffen 
aassa 

doorzat 
kton/a 

226-Ra 
Bq/kg 

210-Pb 
Bq/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Kaf. 
radioac 
tiviteit 

20, 21 VOEDINGS- EB GENOTMIDDELEN
INDUSTRIE [19c] 
(1516 in 1985) 

20.1 Slachterijen en vleeswaranind. 
(226 in 1985) rundaran 
jaar: 1979 

kalvaran 

varkens 

schapen 

paarden 

pluiavee 

a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in vlees (9;20). 
b) Gebruikt is: de 40-K concentratie in gekookt vlees [20]. 

55,8 

108 

1310 

33,2 

14,4 

450 

"0 033 (a) < 4 (a) < 120 (b) 

[9;20] 

[9;20] 

20.2 Zuivel- an aelkprodukten 
industrie 
(73 in 1985) 
jaar: 1978 

koaaelk 11500 0,011 0,02 [9j20] 

20.3 Visbewerkingsinrichtingen 
(47 in 1985) varse vis 
jaar: 1901 

390 0,2 "1,5 [9;20] 

20.4 Meelfabrieken, Gort- en 
ri jstpelierijen 
(20 in 1985) 
jaar: 1978 

inlands* tarwe 

buitenlandse tarwe 

inlands* rogge 

buitenlandse rogge 

rijst 

garst, haver, boekweit 

(a) Gebruikt is: de 226-Ra concentratie in roggebrood. 

205 

1086 

14 

36 

81 

119 

0.13 

0.13 

0,12 (a) 

0.12 

0.13 

0.1 (b) 

< 70 c) 

< 70 c) 

< 70 c) 

< 70 c) 

[9.-20] 

0.11 0.11 



(b) Gabruikt is: da 226-Ra concantratia in »••!. 
(c) Gabcuikt is: da 40-K concintratia ia witbrood. 

20.5 Suikarindustria 
(3 in 1985) 
jaar: 1978 

suikacbiatan 5975.8 

ruwa riatsuikar 0.1 

kalk au kalkstaan 227.3 

0.3 

0.3 

< 55 

(a) Gabcuikt is: da 40-K concantratia ia bcuina suikac. 

20.6 Margarina a.a. plantaar— olia-houdonda 
dig» an diarlijka olia- grondstoffan 
an vattanindustcia ("95* sojabonan) 
(18 in 19851 
jaar: 1979 

3450 0.26 

< 70 *) 

< 70 ») 

< 200 

t 170 

19:201 

(3:201 

[Jt/«1SJ 

13:201 

20.7 Groanta- an fruitvarvarkanda 
industcia 
{61 in 1985) 
jaac: 1978 - 1979 

groanta 

fruit 

watar (» hulpstof) 

natronloog (- hulpstof) 

394 

158 

? 

(a) 

0,02 - 0.14 

0.015 

< 3 

2.6 

rout 3.5 < 25 C 30 

anti-klam, anti—schiaaal 
an anti-oxidantia (b.v. ? 
ascorbinasuur, citroansuur) 

azijn t 

suikar. suikar— an 
industriastroop, glucosa 

(a) Minimaal 0,17 kton natciuahydroxida par jaar. 

64 0.3 o„o? 
(ïUdkar) 

< 240 

< 140 

< 70 

20.8 Brood-, baschuit-, bankat-, maal an bloan 820 < 0,1 
koak- an biscuitfabriakan 
(615 in 1985) gist. notan, spijs, 70 0,7 
jaar: 1979 ate. (aardnotan) 

0.04 

U) 

< 70 

< 240 

I3ï201 

191201 

19:20) 

[231 

(a| Da 210-Pb concantratia ia paranotan is 132 Bq/kg 19). 

20.91 Cacao— an chocoladafabc. cacaobonan 
(15 in 1978) 
jaar: 1978 

cacaobotor 

125 

18 

ciciaiisit 4 

cacaopoadar 1 

(a) Gabruikt is: da radionuclida concantratia in bonan [9;20]. 

< 0,8 

< 0,8 

< 0,8 

< 0,8 

< 170 la) 

< 170 (a) 

< 170 f•} 

< 170 Ca) 

I9.-201 

20.92 Suikarwarkfabriakan 
(80 in 1978) 
jaar: 1978 

suikar 100 

siroop on glucosa 50 

aolkproduktan 20 

0.07 

s0„07 

0 , 0 2 

0 , 0 7 < 70 

< 70 

"44 

191:201 



21.1 zataaal- an zataaal-
darivatanindustria 
(9 in 1982) 

aardappalan 

aais 

2700 

600 

0.1 

(0,1| 

0,0 4 

(0,1) 

165 [9;20] 

21.2 Vaavoadacindustcia (a) 
(161 in 1985) 
jaar: 1978 

granan 1534 

aolanafvallan an-bij-
pcod. v. aaaldacijan (b) 13S1 

vaakoakaa, schiïfars an 
schroot (b) 1497 

tapiocawortalan (b) 1421 

"0.12 

•0,12 

•0;12 

•0,2 

< 70 t3;201 

(a) Binnan da vaavoadacindustcia habban da aangvoadarbadrijvan varrawag da grootsta produktia. Bij da aangvoadarbadrijvan itt 
•aar dan 50 wacknaaars wardan in 1978 van ankala balangrijka grondstoffan da bo<v»astaanda hoavaalhadan varbruikt. 

(b) Vaal afvalstoffan/bijproduktan van badrijvan uit indict sactoran in da voadings— an ganotniddalanindustria vocdis in <Sa 
vaavoadacindustcia ingasat als grondstof. 
Andara balangrijka grondstoffan zijn ondar naar gadroogda citruspulp an biatanpulp, aagara aalkpoadar, anlassa an diarltjka 
aiwittan. 

21.31 Daagvacanfabriakan gaan gagavana 

21.32 Koffiabcandacijan an 
thaapakkarijan 
(17 in 1979) 
jaar: 1979 

gafacaantaacda 
koffiabonan 

thaa 

cichorai (- koffia 
varvangand pcodukt) 

150 

23 

0.8 («) < 170 t») tS?20J 

'0.4 tb} 

(•) Gabruikt is: da cadionuclida concantratia in bonan (9;20J. 
(b) Gabruikt is: da 228-Th concantratia in thaa (9]. 

21.33 

21.34 

21.35 

21.36 

21.37 

Asijn-, aostard- an 
spacarijanfabriakan 

Bakaaal- an pudding-
po adar f abriakan 

Bakkarijgrondstoffan-
fabriakan 

Soap- an soaparona-
fabriakan 
(aan tiantal badrijvan) 

Aacdappalproduktanfabr. 
(15 in 1979) 
jaar: 1979 

gaan gagavans 

gaan gagavans 

gaan gagavans 

o.a. 
kcuidan-

aacdappalan 

? 

650 0,1 0 ,04 165 19*201 

21.39 

21.4 

Voadingsaiddalan-
fabriakan n. a. g. gaan gagavans 

Alcoholfabriakan an 
distillaarbadrijvan 
(37 in 1978) 
jaar: 1978 

aalassa (a) 200 

granan (aais, garst) ? 

alcohol (distillaar-
badrijvan) (ad 100%) 32 

aoutwijn, suikar, ? 
aiaran kruidan, 
vruchtan ,. 

0,3 (b) 

< 70 

|9?20] 

19;: 201 



(») Malais* m maas* dia achterblijft bij da suikarbaraiding, suikerstroop, 
(b) Gebruikt is: da 210-Pb conc. in suikerbieten. 

21.5 Bierbrouwerijen an vatte "1300 < 0.02 19 ;2G>1 
aoutarijan 
(27 in 1978) gersteaout 
jaar: 1979 

•aisproduktan 

hop, gist 

Opa.: Da 40-K concentratie in bier is "14 Bq/kg [20]. 

1300 

200 

64 

2 . 7 

1300 

88 ,3 

•13 ( > ) 

"73 ( a ) 

< 0 .02 

" 0 , 

" 0 , 

-o 

r l 

. 1 

. 1 

< o,a2 

0 , 0 3 

=• * 

. • » 

21.6 Frisdrankanindustria watar 
(17 in 1985) 
jaar: 1978 suiker an suikarstroop 88,3 0,08 < 70 [9;20I 

glucosestroop 

vruchtasappan 

smaakstoffen «n 
extracten '40 (a) ,, 

(a) Grova schattingan op basis van prijzan [19c]. 
Opa.: Da 40-K concantratie in cola is "16 Bq/kg [20]. 

21.7 Tabakvarwarkanda • ruva tabak 61,5 0,004 19:20] 
Li industrie 

(24 in 1985) zoetaiddelen ? 
O jaar: 1978 

glycarina ? 



CBS nc. Bedrijfstak Grondstoffaa 
•tsst 

doorzat 
kton/a 

226-Ra 
Bq/kg 

210-Bb 
3q/*s 

210-Bo 
Bq/kg 

40-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Haf-
radioac 
txvateit 

22 

(a) 

(b) 

TEXTIELINDUSTRIE (19gl 
(290 in 1985) (a) (b) 

H O S 

Da totala hoavealhaid textiel- an taxtialproduktan dia verwerkt wordan in da textiel— an kledingindustrie bedraagt ruist 350 
kton aateriaal per jaar. (inclusief hargabruik: 7,4 kton). Naast daxa materialen Cwelke hieronder naar bedrijfstak sijs 
ingedeeld) wordt in de Nederlandse textielindustrie jaarlijks verbruikt: 
- '2 kton natronloog (voor verbetering van glans en verfhechting). 
- Verf (nat daarin ruim 650 ton terpentine). 
- 250 ton trichlooretheen. 
Van de grondstoffen dia gebruikt «orden in de textielindustrie zijn geen radionuclide concentraties is da literatuur bekend. 
De 226-Ra en 232-Th concentraties in hout asijn daaroa aangenomen. 

22.1 en Holindustrie en 
22.2 Katoenindustrie 

(56 in 1985) 
jaar: '1981 

verels 

garens 

weefsels 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in hout. 

22.3 

37.1 

64 

58.4 

< 0,5 (a) 

< 0,5 (a) 

< 0,5 (a) 

< 1.2 (a) C101 

< 1.2 |a) [10] 

< 1.2 ia) £10] 

Tricot— en kousenind. 
(60 in 1985) 
jaar: '1981 

breisels 45.9 < 0.5 (a) < 1.2 (a) C10] 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in hout. 

22.4 Textielveredelingsind. 
(35 in 1985) 

geen gegevens 

22.5 Tapijt- en vloermatten gereed tapijt 
industrie 
(30 in 1985) 
jaar: '1981 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in hout. 

108,3 < 0,5 (a) < 1.2 (a) C10J 

22.6 Linoleum- en viltseilind. | band en overige 
22.9 Band en overige textielind.j 

(39 in 1985) 
jaar: '1981 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in hout. 

12 < 0.5 (a) < 1.2 Ca) C10J 

22.7 Textielwarenindustrie 
(excl. kleding) 
(70 in 1985) 
jaar: '1981 

textielwaren 30,2 < 0.5 (a) < 1.2 |a) tlOl 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in hout. 



CBS n r . B e d r i j f s t a k Gronds to f fan 
nassa 

doorzat 
kton/a 

226-Ra 
Bq/kg 

210-Ph 
B<E/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-K 
Bgykg 

232-Th 
Bq/kg 

BeC. 
cadioae 
tivitait 

23 KLEDINGINDUSTRIE [ld;19gl klading 
(223 in 1985) 
jaar: "1981 

79,3 < 0,5 
(hout) 

« !.2 
(hoat) 

24 

(*> 

24.1 

LEDER-, SCHOEN- E.A. 
LEDERHARENINDUSTHIE 
(EXCL. KLEDING) 
(140 in 198S) (al 

Da door hat CBS varnalda hoavaalhedan tijn gagavan in »'. Varondarstalling: la1 a ~2 kg. 
(Gagavan : 1 a » zwaar ladar « 2,2 kg). 

Ladarindustrie (lf] 
jaar: 1984 
(17 in 1985) 

ladar 

ongalooida huidan, 
vallan an dalan v. 
huidan an vellan 

13,6 

3.4 

•0,03 
(vlaas) 

"0,03 
(vlaas) 

< 4 
(vl«<as) 

< 4 
(vlaas) 

< 120 
(gakookt vlaas) 

< 120 
{gakookt vlaas) 

24.2 Ladarwaranindustria [11] 
(axel. klading) 
(42 in 1985) 

24.3 Schoanindustria (lil ladar 
(81 in 1985) 
jaar: 1984 

gaan gagavens 

25 

(a) 

HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE 
(EXCL. METALEN MEUBELEN) 
[la] (690 in 1985) 
jaar: 1984 

o.a. 
hout 

•29 

"1040 (a) 

"0,03 
(vlaas) 

< 0.5 

< 4 < 120 

< 1.2 

|9;20I 

19:201 

I9ï201 

19:201 

H O I 

Hat CBS varaaldt da hoavaalhadan in •*. Voor onrakaning naar aassadoorxat is a»n gaaiddalda soortalijka aassa van hout van 
0.75 (g/ca1) ganoaan. 



aassa 
CBS ut. Bedrijfstak Grondstoffan doorzat 226-Ba 210-2h 210-Po 

kton/a Bq/kg Bq/kg Bq/kg 
«O-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

H«C. 
radiaae 
tiviteifc 

26 PAPIER- EN PAPIERWARENIND. 
[lb;lk;19j;71;741 
(183 in 1985) 

2S.1 Fapiar- an kartonind. oud papiar 1098,7 '27 (a) "103 {82] 
(30 in 1985) 
jaar: 1984 houtslijp 27,2 "0,5 (a) "103 [101 

1098,7 

21.2 

5,1 

447,1 

42,4 

"27 (a) 

"0.5 (aj 

"27 (b) 

-0.5 (aj 

"27 (a) 

seai-chaaical 5,1 "27 (b) "103 

callulosa (uit houtpulp) 447,1 ~0,5 (a| "103 (101 

beplakkingspapier 42,4 "27 (a) "103 

natronloog 2,4 

vaterglas 1,5 

aardappelmeel an 10,S "0.1 0,04 < 165 191 
-derivaten 

natuuilijka «n synthetische 
bindaiddelen 55,6 

aluainiuasulfaat 

toutsuur 

chinaclay (kaolian; 
of porseleinaard») 

overig* vulstoffen 

overig* grond— an 
hulpstoffan 
(waarschijnlijk inkt, 
varf an lijst) 

19,1 

0,3 

75,6 

109,5 

"187 

3 0 - 2 

< 67 
(klai) 

< 1000 < 200 (591 

< 1740 < 133 (SïSI 
(klai) (klai) 

(a) Da maximaal ganaten 226-Ra concentratie in hout afkomstig uit Finland » 0,5 Bq/kg 1101. o* 226—Sa in papiar cal groter dan 
0,5 Bq/kg zijn, ondat papiar o.a. ook vulstoffan bavat. De 226-Ra concentratie geaaten in boeken is "27 Bq/kg [82]. 

(b) Gebruikt is: da 226-Ra concentratie in boakan [82]. 

26.2 Papiervaranindustrie o.a. 
(Ik] (67 in 1985) karton an papiar (a) . 331 "27 > 1,2 [82] 
jaar: 1984 

(a) Bij da produktio van behangselpapier, verpakkingsmaterialen, draagtassan en papieren zakken worden nogal wat oplosmiddelen 
gebruikt, o.a. ethanol, tolueen en trichloorethylaan, dia na verdamping luchtverontreiniging kunnan veroorzaken [71]. 
Er zijn gaan gagavans bekend over de gebruikt» hoeveelheden van daee oplosmiddelen. 

25.3 Golfkarton- an kartonnage-
industri* gaan gegevens 
(86 in 1985) 

27 GRAFISCHE INDUSTRIE, 
UITGEVERIJEN (lj;19k:83| 
(1042 IK 1985) 

27.1 Grafische industrie papier 960 "27 > 1.2 [82] 
(732 in 1985) 



H 

O 

23 
(17.3) 

750 

750 

500 

< S (a) 

< 20 (b) 

< 20 (b) 

jaar: 1984 drukinkt 

(w.o. zwarte inkt) 

non-ferromatalen 

kunststoffen 
fixeer, ontwikkelaar 
en filn (c) 

oplosmiddelen (ethanol, ? 
ethylacetaat, isopro-
panol en tolueen) 

(a) Gebruikt is: de 226-Ra concontratie in aluainiun (21]. 
(b) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in polystyreen (73]. 
fc) Fotografische baden bevatten o.a. cadmium, zilver, sulfaten en chroaaten. SOBS is «r terugwinning van zilver. 

27.2 Uitgeverijen geen gegevens 
(221 in 1985) 

< 200 

< 200 

< 20 

< 20 

121] 

173] 

173] 

27.3 Binderijen geen gegevens 
(89 in 1985) 



CBS nr. Bedrijfstak 

28 

Grondstoffen 
massa 

doorzat 
kton/a 

226-fia 
Bq/kg 

210-Pb 
Bq/kq 

21 O-Po 
Bq/kq 

4 O-K 
Bq/kg 

232-ta 
Bq/kq 

Haf. 
radioac 
tivitait 

AARDOLIE-INDUSTRIE [19dl 
(29 in 1985) 

28.11 aardolieraffinaderijen 
[ln;19d.-22d;115] 
(8 in 1985) 
jaar: 1983 

ruwa aardolia 

condensaat 

overige grondstoffan 

katalysatoren (c) 

41640 (a) 

2044 (a) 

< 20 

(b) 

U M I 

[5:6:26] 

(a) Gebaseerd op da hoavaalhaden dia in 1983 zijn varvarkt [In]. 
(b) Da 222-Rn concantratia in hat condansaat is maximaal '40 Bq/kg [5]. 
(c) Bij hat krakan van aardolia wordt o.a. thoriumoxida als katalysator gebruikt [37]. 

steenkool 

ruwa staenkooltear (b) 

28.21 Cokesfabriakan (a) an 

28.21 Taerdistillaarbedrijven ruwa staenkooltear (b) 100 < 20 < 260 < 20 [59] 
(ainiaaal 1 in 1983) -
jaar: 1983 

(a) Da produktia van cokes vindt in Nederland plaats bij Elektroschnelzverk te Delfzijl [31]. Hoogovens Uauiden produceert cokei 
alleen voor eigen gebruik. Verder is er een cokesfabriak ta sas van Gent. 

(b) Het ruwe steankooltaar wordt betrokken van da cokasbadrijven (80% uit Bederland en 20% uit het buitenland). 
De globale gewichtssanenstelling van da produktan (na destillatie, extraktia/kristallisatie en aengen/roeren) is als volgt: 
- 1% fenolen (genaasaiddelanindustria en kunststoffenlndustrle) en cresolen (insecticiden). Afzetgebieden: binnen— en 

buitenland. 
- 8% naphtalaan (geheel geëxporteerd; grondstof in de chaaische industrie) 
- 2,5% anthracaan (geheel gaaxportaard; geneesmiddelenindustrie) 
- 13% zwarte aangprodukten, dia geaangd worden net bituaen ter fabricage van vegenbouvnaterialenr*10* vordt geëxporteerd, 

terwijl 90% in Nederland gebruikt wordt. 
- 10% zwarte aangprodukten, dia genengd worden net bituaen ter fabricage van dakbedekkingsmatarialan, teerlakkan, 

scheepslakken en teer conpounds voor de verfindustrie. Een deel van deze categorie wordt geëxporteerd. 
- 25% creosootolien; deze worden gebruikt voor het creosoten van hout. 60% wordt geëxporteerd. 

28.22 Bitumineus wegenbouw-
nateriaalfabrieken 
('90 installaties) 
jaar: '1983 

bituaen 

(vulstof (kalksteen) 

l°f 
jvulstof (vliegas) (a) 340 [8] 

275 < 20 

275 [19 d) 1 - 5 6 

5 - 800 

zand (dian. 0,1 - 2 ma) 1650 

grind en steenslag 
(dian. groter dan 2na) 3300 

< 4 - 30 

< 7,4 - 23 

< 260 

< 220 

< 1110 

< 670 

< 670 

< 20 

< 22 

< 255 

< 60 

< 60 

[8.-9] 

[8:9:11; 
121 
[8:9:10; 
12;13;24 
32:361 
[8t/al8] 

[8;9;li] 

(a) Volgens het COT-rapport [8] wordt 340 kton vliegas (300 kton uit hat buitenland an 40 kton uit Bederland) gebrnikt als 
vulstof voor asfaltbeton en asfaltbituaen. 

28.23 Bitumineus dakbedek
king saatariaalfabr. 
(5) 
jaar: ~ 1983 

glasvlies, glasweef
sels, polyester, vilt 

" 15 
(glaswol) 

' 220 ' 15 [8] 
(glaswol) (glaswol) 

bitumen | < 20 
I < 174 (a) 

gemodificeerd bitumen) (< 20) 

gemalen steensoort, talk 
vliegas, leisteenaeel 

40 (leistean) 
200 (vliegas) 

< 260 

< 260 

890 
< 1110 

< 20 

< 20 

56 
< 255 

[8;9] 

[8;9] 

(8;9;12; 
32] 



leistaenkorreltjas 7 3 0 - 7 0 < 1150 < 67 I8j251 

(») Verkregen door van da total* hoeveelheid beschikbare bitunan (axclusiaf da geproduceerde an verbruikte hoeveelheden in da 
raffinadarijon IlnJ) da hoeveelheid bituaen verbruikt bij de bituaineus wegenbouvaateriaal fabrieken af ta trekken. Bat 
verwekingspunt van dit bitunan ligt bij ~ 110 C. 

Opa.: Behalve hat fabricaran van dakbedekkingsaaterialen vindan bij aoaaige fabriakan nevenactiviteiten plaats, zoals hat 
fabricaran van wegenbouwnatariaal, bat coaten van pijpen aet bitunan an bat produceren van bapaalda eaulsies. 

21.24 Saeerolien- an vatten- basisolian (a) 7 
fabr. (niet varbonden 
aan aardoliaraffinad.) sulfonatan of fosfor— 
(" 10) (c) zvavalverb. (b) ? 

zeep, klei of silicagel 7 
tb) 

(a) Basisolian worden verkregen door scheiding van het vacuuaresidu van da aardoliaraffinadarijen. 
(b) Hordan verhoudingsgewijs weinig gebruikt. 
(c) Op overkoepelend niveau varen er geen gogevens ontrent produktiewaarda, aantal verkneaars, hoeveelheden an samenstelling van 

de grondstoffen an produktan. 

28.29 Aardolie- an steenkool-
produktenfabrieken 
niat aardar genoead 
t«) 

(a) Er zijn geen badrijven bekend die onder deze catagoria kunnen worden ingedeeld. 



CBS nr. Bedrijfstak Grondstoffan 
nassa 

doorzat 
kton/a 

226-R» 
Bq/kg 

210-Pi 
Bq/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Ref . 
radioac 
tivitait 

29. 30 

29.11 

CHEMISCHE INDUSTRIE; 
[la;19e;271 
KUNSTMATIGE ER SYNTHETISCHE 
GAREN EK VEZELINDUSTRIE 
[19fl 
(314 in 198S) 

Kunstaaststoffsnfabr. 
[lyl (8 in 1985) (a) 
jaar: 1983 - 1985 
- Fosforzuur industrie 

(nat procas) (b) 

- Aaaoniak an salpeter-
zuur industrie (d) 

— Zwavelzuur industrie 

fosfaaterts (vnal. 
calciuafosfaat) 

zwavalxuur 

aardgas (e) 

lucht 

stooa 

1525 c) 150 - 2300 

1S40 ailjoen 

1000 '800 < 230 < 110 110,-23; 
29;30;33 
361 

71 

P51 (f) 
(a) Da kunstaaststoffen industrie gebruikt het geproduceerde fosforzuur, aaaoniak, salpatersuur en zwavelzuur (die eveneens «la 

aindproduktan verkocht worden) weer als grondstoffan voor da produktie van divers* aengnestsoocten. Bij deze produktie worden, 
ook kalksteen, aergel en kalizouten (geschat op 130 kton/a ; KCl an K2S04) verwerkt. Kwantitatieve gegevens hierover 
ontbreken. 
De oazet van de kunstaaststoffenindustrie ia ~ 1,5% van de totale industriële oazet in Hedeeland. 

(b) Bedrijven: DSM (vroeger UKF, Stikstofb'indingsbedri jf en Hekog) en Windnill. (Aastardaa Fertilizers (Aafart) aaakt uitsluitend 
tripalsuparfosfaat en niet het daarvoor benodigde zwavelzuur [27]). 

(c) Dit getal is afgeleid van de volgende gegevens: UKF (nu van DSM) verwerkt jaarlijks 750 kton fosfaaterts [63]. 
De produktie van UKF is o.a. 275 kton H3P04 (27]. In Nederland wordt par jaar 565 kton H3P04 geproduceerd (27]. 
De jaarlijkse netto invoer (over de periode 1983 - 1985) van natuurlijk calciuafosfaat (fosfaaterts), apatiet 
an gafosfateerd krijt is ~ 2261 kton/a (22a]. Bij Hoechst wordt ~ 750 kton/a fosfaaterts verwerkt (69]. 

(d) Bedrijven: Aaaoniak Unie, DSM, Esso-Cheaie, NSH en Kaai ra. 
(e) Aardgas: 222-Rn: 40 Bq/m'. 
(f) Van da bedrijven in da kunstaaststoffan industrie produceren alleen DSM (aet een jaardoorzet van " 200 kton zwavel] en 

Zuid-Cheaie (aat aan jaardoorzet van " £0 kton zwavel) zwavelzuur. 
Punt 29.42 geeft een overzicht van da gehal* zwavelzuur industrial 

29.2 Kunstharsen- e.d. ind. 
(19 in 1985) 
jaar: 1978 

Vulstoffen 

Pigaenten 

Organische an 
Anorganische prod. 

4.1 

3 

< 200 
(Kaolien) 
" 150 

(ilaeniet) 

< 1000 < 200 [59] 

* 1000 [34.-35 1 

" 585 < 0,1 (a) 

(a) Geschatte waard*; hierbij wordt een lag* radionuclide concentratie aangenoaen, oadat geen ruw* grondstoffen worden gebruik-t. 

29.3 Verfstoffen- en Lood en loodverb. 5,7 < 37 (a) < 700 Verfstoffen- en 
kleurstoffanindustrie 
(la] (12 in 1985) 
jaar: 1978 

Veldspaat en zwaarspaat 2,0 
(= nat. bariuasulfaat) 

Anorganiische suran en 
zuurstofverbindingen 
van aetalloiden 105,5 

< 37 (a) 

40 - 100 
(valdspaat) 

< 150 (b) 

< 4000 < 200 

1000 

1371 

r»;25; 
591 

[34;33] 

Natriuahydroxide 



(100% NaOH) 8.8 

Anorganisch» zouten 
•n perxoutan 8,6 

organisch* zuren 
an derivaten 1,1 

(a) In looderts is «an 226-Ra concantratia <37 Bq/kg gemeten [37]. 
(b) Gebruikt is: da radionuclide concentratie in ilneniet ; dere waarde is een gemiddelde tussen de hoge eo lage concentraties 

van radionucliden in ertsen* 

Opa: Bij da produktie van varven kunnen ook zircoon-aaterialen (da 226-Ra concentratie in zircoon-zand is " 2700 Bq/kg) 
verwerkt worden (38). 
De titaandioxide industrie wordt gerekend tot de verfstoffen (pigmenten)- en kleurstoffen industrie (19e]. «adat da 
titaandioxide industrie een belangrijke plaats binnen deze bedrijfstak innaaat, wordt da titaandioxide industrie apart 
vermeld. 

o.a. 
29.3 - Titaandioxide ind. titaanerts [22h>l 8,5 " 150 " 1000 134.-35] 

(1) (70;111] (a) (52* =• ilaeniet) 
jaar: 1983 - 1985 

slakken geschikt voor 0,01 (b) 
het winnen van Ti02 
(22bJ 

titaanassên- an residuen 41 ~ 150 (c) ~ 1000 (c) 
(22bl 

zwavelzuur " 82 (dj 

(a) Badrijf: TOF Tiofine, Rotterdaa/Rozenburg. 
(b) in da openbare literatuur zijn geen radionuclide concentraties in deze slakken gegeven. 
(c) Gebruikt is de radionuclide concentratie in ilaeniet ; deze waarde is een gemiddelde tussen de hoge en lag» concentraties 

van radionucliden in ertsen. 
(d) De doorzet van zwavelzuur is bepaald op 'basis van de reactie die optreedt bij de ontsluiting van het titaanerts: 

FeO(Fe203)TiO2 + 5H2S04 > FeS04 + Fe2(S04)3 + Ti0SO4 + 5B20 

Opm.: In Bunbury in West—Australië zijn in 1982 en 1983 in de omgeving van da daar aanwezige Ti02 fabriek radiofectivitaits 
metingen in sedimenten, water, algen en seevoedsel (o.a. krabben en mosselen) geda.au 1110). Verhoogde radionuclide 
concentraties werden alleen in algen gemeten door bioaccunulatie van radiua. 

29.41 Industriële gassenfabr. geen gagevans 
(a) 

(a) Produktan zijn luchtgassen (ontstaan door luchtsplitsing), brandgassen, aenggassen tui. die van zeer grote chemische concerns 
worden gekocht. Het enige wat in beperkte hoeveelheden wordt geproduceerd is acethyleen, waarvoor carbid wardt 
ingevoerd uit Duitsland. 

29.42 Anorganisch-chamische 
grondstoffenfabr. n.e.g. 
[27] (a) 

(a) Vanwege da grote diversiteit in produktan an daardoor ook in bedrijven binnen date subgroep van de chemische industrie, is 
het niet aogalijk oa in kort bestek aan volledig overzicht te geven van de in deie branche plaatsvindende processan. oa toch 
een indruk te geven zal de nadruk liggen op die bedrijven, die ruwe grondstoffen verwerken. Voor aeer informatie wordt 
verwazen naar het handboek van de VNCI [31] en naar beschrijvingen van de chemisch* industrie (b.v. [104]). 
De in punt 29.42 vermeldde massa doorzetten zijn veelal verkreqan uit documentatie aatariaal van da badrijven zalf. 
Wanneer via dia bron geen informatie over massa doorzetten wordt vrij gegeven, wozdan voor zover mogelijk CBS gegevens 
gebruikt [22]. 

29.42 - Magnesia industrie pekel 540 7 8 (b) [25] 
(1) la» 
jaar: 1981 gebrande dolomiet 122 <10 - <30 (cl < 600 < 44 (8;9;X1; 

http://geda.au


H 

12:251 
aardgas ? 

water 

lucht 

(a) Winning: Noordelijke.Zoutwinning. Produktia: Magnesia Veendam 
(b) Sedimentaire afzettingen (zoals gips, klei en zout) hebben lage Radon-dochtar concentraties 125). Er voeden echter ia de 

literatuur voor zout en pekel geen radionucliden concentraties ganoead. De 210-Pb concentratie in pekel wordt bepaald door 
er van uit te gaan dat pekel " 28* zout bevat (*) en deze hoeveelheid zout te veraenigvuldigeu aet een 210—Pb concentratie 
van 30 Bq/kg (zoals gemiddeld in de grond voorkoat). 
(*) Pekel bevat ongeveer 20 gew.l MgC12, 2 gew.\ NaCl, 1-2 geut HgS04 en 4-5 gew.% KC1. 

(c) Doloaiet is een calciumaagnesiuacarbonaat. Voor de activiteit is de Ra-226 concentratie in kalksteen (calciuacarboaaat) 
genoaen. Doloaiet wordt ook in de kunstaestindustrie gebruikt. 

29.42 - Aaaoniak en salpeterzuur 
industrie (a) 

(a) Zie Kunstaeststoffenfabrieken (produktie van stikstofhoudende aeststoffen). 

29.42 - Fosfor en fosforzuur- fosfaaterts 750 150 - 2300 " 1QO0 ~ 800 
ind, theraisch proces 
(2B;£9;91 - 95] (a) klei 
jaar: 1984 

cokes 

grind 

water 

(a) Bedrijf: Hoechst, Vlissingen. 
Bij Hoechst vindt de bereiding van fosforzuur plaats door de reeds geproduceerde fosfor aan da lucht te oxideren en in water 
op te lossen. 

750 

37.5 

170 

230 

7 

150 - 2300 

37 - 67 

20 - 30 

<7 - 23 

< 230 

< 1740 

< 80 

< 670 

< 110 

< 133 

< 50 

< 60 

[10;2« -
30:33;36] 
[8;9;12; 

13;25;39] 
[8;10;S9] 

I8;9;ll; 
16] 

29.42 - Fosforzuur industrie 
(nat of zwavelzuurproces) 
(6) (a) 

(a) Zie kunstaeststoffenindustrie (punt 29.11) 

29.42 - Aaaoniak en 
salpeterzuur ind. 
(a) 

(a) Zie kunstaeststoffenindustrie (punt 29.11) 

29.42 - Waterstoffluoride ind. vloeispaat . aas. 18 < 110 [25] 
(1) (a) ( = vnal. calciuafluoride) 
jaar: 1983 - 1985 

oleua " aax. 4,1 

geconcentreerd zwavelzuur 

(a) Bedrijf: Akzo Cheaie Nederland, Weert. 
Produktie: ~ 5 kton waterstoffluoride per jaar door Akzo. Reactie: CaF2 + H2S04 > 2BF + CaS04 
De produktie van fluorchloorkoolstoffen uit waterstoffluoride vindt plaats bij Du Pont da Heaours in Dordrecht en Akzo in 
Weert. 

29.42 - Zwavelzuur industrie (vloeibare) zwavel b) ' 330 < 4 
(4) (a) 
jaar: 1983 - 1985 ijzerkies " 0,24 

(of zwavelkies) 
zwavel uit aardolie > ir.O 



lucht ? 

water 

zinksulfideconc. 400 
(zie zinkindustrie; Budelco) 

nolybdeansulfide cone. 5,2 [22b] 
(zia aolybdeenoxide ind.; 
Cliaax Molybdenua) 

vanadiumpentoxide c) ? 

thoriunoxida d) ? 

2.2 1.5 {40:411 

{371 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Badcijven 
raspectia 
bedrijven 
Van de to 
da markt 
De balang 
zwavel ov 
(vloaibac 
ontzwavel 
Daarnaast 
gebruikt. 
Door AKZO 
katalysat 
Bij da pr 

Akzo Chemie Nederland, UKF, Zuid-Cheaie, DSM, Clia 
velijk zink{sulfide} concentraat en aoiybdeen(sulfid 
dubbel te tellen, worden deze voortaan tot raspecti 

tal* produktie van zwavelzuur an olaua in Nederland 
gebracht. Een groot aantal verbruikers produceert ha 
rijkste grondstof voor zwavelzuur is zwavel, dat in 
r 19S3 t/n 1985 bedroeg gemiddeld 330 kton per jaar 

e) zwavel nog 450 kton bedroeg, kunnen we aan toenea 
en van fossiele brandstoffen: in Hederland aet naae 
worden da aataalsulfiden, zinksulfide en aolybdeens 

ax Holybdenua a 
a) concentraat 
evelijk da zink 
in 1982 (1609 
t benodigde xuu 
Nederland wordt 
[22a]. Gelet o 

and-gebruik van 
aardolie (het S 
ulfide, ook ala 

n Budelco. Budalco an Molybdanua gebruiken 
als grondstof; zia punt 33.42 an 29.42. Qa alet 
-en aolybdeenoxide industrie garakand. 

kton op 100% H2so4-basia) werd nog gaan 40Ï op 
r zelf. 
ingevoerd. Da netto invoer van ruwa aiaerale 

p het feit dat in 19S1 de netto invoer van 
zwavel constateren dat vrij koat bij bet 

lochteran-aardgas is praktisch xwavelvrijj. 
grondstof voor da produktie van zwavelzuur 

wordt bij de produktie van zwavelzuur voor de stap van S02 naar S03 (T = 4 3 0 — 600 C) vanadiunpentoride als 
or gebruikt, 
oduktie van zwavelzuur (stap van S02 naar S03) kan ook thoriunoxida all katalysator gebruikt worden 142]. 

Katalysatoren ind. 
(" 8) (a) 
[31:109] 
jaar: 1983 - 1985 

29.42 — Katalysatoren ind. Betalen en aetaalvarb. 
o.a. 

- aolybdeenerts 5,2 < 150 b) < 1000 

- vanadiuaassan 0,4 < 150 b) « 100Q 
(excl. vanadiuazouten) 
- thoriuaerts - 326S00 

(aonaziat) 0,01 " 30600 

aluainiua(hydr)oxida < 531 c) laag 

waterglas • < 11 
(natriuasilicaat) (in 1977) 

platina, nikkel, koper, 
rutheniua en bisnuth ? 

zwavelzuur ? 

(a) Voornanelijk Akzo Cheaie, Aaersfoort en Aasterdaa;• 
andere bedrijven Katalistiks te Delfzijl; Servo, Delden; Harshaw Cheaia, De Meern; Znterox cheaie, Sotterdaa; Cyananid, 
Rotterdam; Succes, IJauiden. 

(b) Gebruikt is: de aaxiaale concentratie van 226-Ra in ilaeniet (zia 29.3). 
(c) Da netto invoer van aluainiuahydroxide is 531 kton/a. 

13«.;35; 
37] 
Ï 8 Ï 4 Ï -
47j591 

Opa.: 

29.42 

Bekend is dat het bedrijf Katalistiks (produktie van kraakkatalysatoran en speciale aoleculaire zeven v<oor da aardolie-
industrie) ook klei (speciale kaolins) an natronloog als grondstoffen gebruikt. 

- Molybdeenoxide ind. 
(1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 

aolybdeendisulfide 
concentraat 5.2 [22b] < 150 (b) I34;35ï 

37] 

(a) Bedrijf: Cliaax Molybdanua, Botlek (is onderdeel van het Aaerikaanse aijnbouwconcern AMAX). 
(b) Gebruikt is: de aaxiaale 226-Ra concentratie in ilaeniet (zie 29.3). 
Opa.: Het S02 dat door het roostan van hat aolybdaensulfide vrijkoat, wordt (grotendeels) verwijderd door een rookgasxuiveriaga-

installatie. > Produktie van ~ 20 kton zwavelzuur/a. 



29.42 - Zout, chloor, natron- |ruwe pekel 
loog, soda an aanver- j (b) 
varwanta industrie j 
[114] (2) (a) jsteonzout in oplossingan 
jaar: 1977 

kalkstaanl aax. 227 
I > gabranda 

cokas 1 kalk c) ? 

kooldioxida (o.a. 7 
uit rookgassen) 

25 30 
(vast zout) (vast zout) 

1 - 5 6 

20 - 30 

125] 

< 220 

< «0 

< 22 

< 50 

C « ï 9 f l l ; 
1 2 Ï 1 4 Ï 1 7 
25;4»1 
l * ï l » l 

natronloog ? 

(a) Badrijf: Akzo Zout Cheaia, Hangalo an Dalfzijl. 
D.a.v. elaktrolysa wordt in Nederland uit pekel op grote schaal chloor en natronloog geaaakt, aat als bijprodakt waterstof— 
gas. Deze produkten koaen vrij in da gewichts varhoudingen van respectievelijk 1 : 1.13 : 0,03. De total* chloorpxoduktiei is 
560 kton/a [27]. 
Akzo produceerde in 1977 276 kton soda. Da zout fabrieken van Akzo in Delfzijl {produktie van tout voor Industrieel gebraik 
en wegenzout) hadden in 1974 aan gezaaenlijke capaciteit van rui» 2000 kton/a [1141. Tafelzout an zout voor da 
voedingsmiddelenindustrie wordt in Hengelo geproduceerd. Da gezaaenlijke produktie capaciteit van. da zoutbedrijvaa in Hengelo 
an Delfzijl badroeg in 1977 " 4000 kton. 
Da afgelopen jaren zijn gean produktiecijfars aaar gapublicaard. 
In Nederland is in 1985 4809 kton staanzout gewonnen [65] (zie CBS nr. 10). Br zijn geen gegevens omtrent ia o£ oitvoer van 
het ruwe staanzout bekend. 
De gebrande kalk wordt in kalkovens gewonnen uit kalksteen a.b.v. cokas. 

(b) 

(c) 

29.42 - Siliciuacarbida ind. cokas 
(1) (a) 
jaar: 1984 zand 

• in. 43 - 67 b) 20 - 30 

ain. 67 b) <4 - 30 

< 80 

< 670 

< 50 

< 60 

ï*;i»l 
l* - i * i 

(a) Bedrijf: Elektroschaelzwerk, Delfzijl. Produktie in 1984: 45 kton/a Sic. De produktie geschiedt batchgewijs. waarbij 
slechts 20% van da totale hoeveelheid aanwezige grondstoffan verbruikt vordt. 

(b) Berekend op basis van de reactievergelijking: zC + Sio2 > Sic + 2CO + (x—3)C (+ H2) aat 3,2 < x < 5 

Opa: Bij ESD vindt naast produktie van Sic ook produktie plaats van gecalcinaerd* kooks (dia voor aaa daal worden gebruikt «oor 
da vervaardiging van Sic, gegevens ontbreken hieroatrant). ESD heeft een eigen elaktriciteitscentrala vooc da verbranding 
van hat ontwikkelde H2 an CO gas. 

29.42 - Carbon Black (roat) 
industrie 
(2 in 1985) (a) zware olia 

lucht 

100 - 150 

? 

1.2 Ï2«| 

water 

(a) Badrijven 

29.43 

Cabot in Rotterdam en Degussa in Rotterdam 

Synthetische reuk— en 
saaakstoffenfabriakan 
(enkele tientallen) 

gecooc. vruchtesappen,| 
oliën uit vruchten, j 
planten en bloeaen, j 
extracten uit kruiden,j " 140 
zaden en specerijen, j(schatting) 
synth. geur- en j 
aroaastoffen j 

< 0,14 
(groente) 

< 3 
(groante) 

< 240 
(gcoenta) 

!9*20J 

29.49 Organische cheaische 
grondstoffenfabrieken 
niet eerder genoend. 
(a) 

(a) Ook binnen deze subgroep van de cheaische industrie is het niet aogelijk oa in koet bestek ean volledig overzicht t* gavan 
van de in deze branche plaatsvindende processen. Voor de fabricage van organische produkten worden in hat algeaeea gaea cuve 
grondstoffen (ertsen) gebruikt, doch wordt uitgegaan van reeds gezuiverde of gesynthetiseerde verbindingen. Zia o.a. da 



fabricagescheaa's van organisch* produkten bij Akzo Chenie in Aasterdaa an Akzo Zout Cheaie ia Delfzijl (belangrijk is kier 
da produktia van methanol uit aardgas an lucht), da produktia van dinethylttraftalaat bij Hoechst in Vliassingan an da 
produktia van organomataalvarbindingen bij Haagan Chaaia in Roaraond [19e;31I. 

29.5 Varf-, lak- en 
varnisfabriakan 
(65 in 1985) 
jaar: 1978 

Bindaiddelen 

Pigaanten 
tinkuit 
lithopoon 
loodwit 
titaanwit 
loodmenie 
carbonblack 
krijt, zwaarspaat, 
a.d. 

49.8 

1.6 

0,1 
12,6 
1.3 
0.5 

24.3 

ovariga anorg. witte piga. -
overige anorg. pigaanten 7,0 
chips en pigaent dispersie -
organische pigaanten 2,0 
tannine, aasitol a.d. -

< 
< 
< 
c 
< 
< 

40 
(va 

< 
< 
< 
< 
< 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

(a) 

- 100 
Ldspaat) 

150 
150 
150 
150 
150 

ta) 

• l> 

< 4000 

< 100Q 
< 1000 
< 1000 
< 1000 
< 1000 
< 1000 
< 200 

< 1000 
< 1000 
< 1000 
< 1000 
< 1000 

( > } 

* • 

t3«;351 

Ï8ïï25ï 
591 

Oplos— en verdunnings— 
middelen 55,3 

(a) Gebruikt is: da radionuclide concentratie in ilaeniet (zie 29.3). 
Opa.: 2ircoon zand wordt o.a. in de verfindustrie (en in de keraaiek industrie) gebruikt. De 238-U concentratie in ilrcoaa zandt 

is " 3450 Bq/kg. 

29.6 Genees- en verbandaiddelsn aceton 
industrie 
(51 in 19B5) 
jaar: 1978 

alcoholen 

anorganische zuren 

benzeen 

bisauthverbindingen 

chloroform 

organische zuren 

vitaninen 

aineral* oliën 

dierlijke en plantaard 
oliën en vettan 

1.5 

6,0 

4.4 

0.3 

7 

? 

10,9 

0.2 

1.0 

0,1 (a) 

2.2 

planten en plantedelen 8,2 

plantesappen an extracten 0,8 

zetaeel en setaeelderiv. 1,5 

vulstoffen 0,6 

< 0.14 

< 0.14 

0.1 0 ,04 

< 200 
(kaolien.) 

165 

C 1000; 

(a) Geschatte waarde op basis van reeds gesynthetiseerde (o£ tor-- -rar 

29.7 Zeep—, was- en reinigings- sulfaten, aluinen, | 
aiddelen-, parfuaerie- en persulfaten, fosfaten,j 
cosaetica-industrie fosfieten, carbonaten.j 219 < 6 (a) 
(34 in 1985) percarbonatan, sili- | 
jaar: 1978 caten, ander* souten, j 

< 200 

r;>ctiikten* die nu als grondstoffen gebruikt worden.. 

19f281 

I9;20I 

19.-201 

15 91 

< 5-fi (a) < 26 (•) < 7 (a) 121;571 



VO 

detergents, etc. | 

vulstoffen 

(•) Gabcuikt is: da radionuclide concentratie in aluinaard* [21]. 

vulstoffan 0.9 < 200 < 1000 < 200 1591 
(kaolien) 

8 Cheaische bestrijding:- organische aetaalvarb. 24,4 ~ 0,1 (a) 
aiddalen- a.d. industrie 
(11 in 1985) oplosmiddelen 2,8 ~ 0,1 (a) 
jaar: 1918 

infusorienaarda ~ 0,3 < 200 < 1000 < 209 [59] 
(kaolien) 

•argal 7,9 ~ 19 13] 

overige vulstoffan 7,0 < 200 < 1000 < 2011 [59] 
(kaolien) 

eaulgatoren 0,8 

(a) Geschatte waarde; hierbij wordt aan lage radionuclide concentratie aanganoaan, opdat gaan ruwe grondstoffen worden gebruikt. 

29.9 Overige chemische 
produktenindustrie 
(56) 

29.91 Lija- en plakaiddelenfabr. "40 " 0.1 (a) 
(a) 
jaar: 1978 

(a) Geschatte waarde; hierbij wordt een lage radionuclide concentratie aanganoaen, oadat geen ruwa grondstoffen worden gebruikt. 

29.92 Cheaische kantoor- geen gegevens 
benodigdhedenfabrieken 

29.93 Foetsaiddalanfabrieken ,, ,, 

29.94 Fotocheaische produktenfabr.,, ,, 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- ,, ,, 
e.d. fabrieken 

29.99 Cheaische produkten-
fabriakan n.e.g. ,, ,, 



CBS nr. Bedrijfstak 

3 0 KUNSTMATIGE EN SYNTH. 
GAREN- EN VEZELINDUSTRIE 
[19f] (16 IN 1984) 
jaar: 1983 

Grondstoffan 

vallen cellulose 

Bass a 
doorxat 
kton/a 

polyatbeen en 
polypropeen 

ruim 30 

ruia 77 

hulpstoffen, zoals 
zwavelzuur, natronloog, 
kooldisulfide, 
titaanoxyde, natriua-
en zinksulfaat, kata
lysatoren, spinnerij
olie | 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in polystyreen. 

31 RUBBER- EN KUNSTSTOF-
VERWERKENDE INDUSTRIE 
(lel U 4 6 in 1985) 

31.1 Rubberverwerkende ind. 
C 45 in 1980) 
jaar: 1979 

H 
H 

O 

(a) Gebruikt is: de radionuclide 

31.2 Loopvlakvernieuwings 
industrie 

rubber 47,5 
(- natuurlijk rubber 
en natuurlijk latex 
-synthetische rubber) 

verf— en kleurstoffen 7 

sinkoxyde ? 

carbonblack ? 

zwavel (vulcaniseren van 7 
rubber; [22a]) 

stearinocuur, zouten ? 
en esters daarvan 

versnellers 7 

vulstoffen 7 

overige grond
en hulpstoffen 7 

verpakkingsmiddelen 7 

concentratie in polystyreen. 

geen gegevens 

31.3 Kunststofverwerkende 
industrie [lc] (a) 
(300 in 1985) 

o.a. 
rubber 

25 
(in 1979) 

priaalre grondstoffen > 266 
(in 1982) 

halffabrikaten 7 

overige grond- en 
hulpstoffen 

226-Ra 

< 0.5 

< 20 (a) 

210-Pb 210-Po 4 0-K 232-Th radioac 

< 1.2 [103 

< 200 a) < 20 a) [73] 

< 20 (a) [73 J 

> 50 

< 20 (b) 

< 20 (b) 

< 20 (b) 

< 20 (b) 



(in 1982) 

verpakkingsmiddelen ? 

(a) Vervaardiging en verwerking van kunststoffen en de bewerking van kunststof halffabrikaten. 
De totale hoeveelheid in Nederland geproduceerde kunststof bedroeg in 1979 ~ 1800 kton. 

(b) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in polystyreen. 



to 
to 

CBS nr. Bedrijfstak Grondstoffan 
massa 

doorzat 
kton/a 

226-Ha 
Bq/kq 

210-Pb 
Bq/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-X 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Baf. 
radioac 
tiviteït 

32 BOUW MATERIALEN-, AARDEWERK
EN GLASINDUSTRIE [19b;51] 
(467 in 1985) 

[St/nlSï 
25;39;4S 
49: 50; 

51ï55ï73] 

32.11 Bakstaenfabriekan 
[52;90] (64 in 1985) 
jaar: 1981 

klai 

zand 

kalkstean 

glazuran 

32.12 Dakpannanfabrieken 
(9 in 1985) 
jaar: 1981 

4100 

400 

weinig 

weinig 

180 

weinig 

4.3 

37 

<4 

37 

<4 

- 67 

- 30 

- 67 

- 30 

< 1740 

< 700 

< 133 

< 20 

l«t/«131 

[8t/ml31 

klai 

zand 

glazuur (a) 

(a) Hat glazuur, bestaande uit aan mengsel van gesinterde en daarna gemalen klei waaraan chemicaliën to.a. metaaloifden) sijs 
toegevoegd, wordt aangebracht op da al dan niet voorgebakkan pannen. De 238-tl concentratie in glasuur is < 9600 Bq/kg (53], 
Per dakpan van ~ 2,5 kg wordt " 60 (g) glazuur gebruikt [102], 

1740 

< 700 

< 133 

< 20 

tat/nl31 

(Bt/-al3] 

ï!4rS3I 

32.2 Aardawerkindustrie 
(48 in 1985) (a) 
jaar: 1981 

klei 

glazuur 

veldspaat, lauciat 
(vloeleiddelen 
in keramiek) 

307,5 

17,2 tb) 

•il. 40 

37 - 67 

(c) 

40 - 101 

< 1740 

< 4000 

< 133 

< 200 

[St/ml3] 

U4r53J 

(e) 

(b) 

(c) 

32.31 

[S;25; 
591 

Cr zijn 33 fijn aardewerk- en porseleinfabrieken en 21 grof aardewerkfabrieken in 1981. De grof aardawarkindustria levert 
bijna 98% van bet totale aardewerk. 
~ 801 van de totale hoeveelheid verwerkte klai wordt geglazuurd. Hierbij wordt gemiddeld 70 (g) glazuur per kilo klei 
aangebracht (103). 
Thoriuaoxide wordt gebruikt in de keramische industrie, vanwege de stabiele en moeilijk smeltbare eigenschappen [42]. 
Zircoon zand en rutiel worden als hardening agent en opacifier gebruikt in de keramische industrie [12]. 
De 238-U concentratie in glazuur is < 9600 Bq/kg [53]. 

Kalkzandsteenfabriekan 
(lh;8S) (13 in 1985) 
jaar: 1981 

zand 

kalk 

water 

2600 

1160 

? 

<4 

2 

- 30 

- 56 

< 700 

< 590 

< 20 

< 45 

I 8 t / - a l 3 ] 

[SI 

32.41 Cementfabriaken (a) 
[1<;87] (3 in 1981) 
jaar: 1981 

•ergal (incl. silex) b) 3230 

toeslagstoffen (leisteen 

19 

af pyrietas; c) 

(vliegas) 

gips/anhydriet 

hoogovonslak 

bruinkool (*• brandstof) 

487 

? 

143 

1400 

7 

30 - 70 

(5 - aoo) 

6 - 315 

40 - 200 15 - 118 

C 40 

< 1150 

< 1110 

< 226 

< 1000 

c is 

t 67 

< 255 

c 12 

< 300 

[SI 

[8.-25] 

[8.-10; 
731 
[S;73J 

[11.-12; 
13.-54] 

(a) De cementfabriaken zijn ENCI in Maastricht, Sobur in Rozenburg en Ceefi in Uauiden. 
De produktie in 1983 was ~ 1100 kton portlandcament en 2000 kton ovarig caaont. Se laatste categorie bestaat voor het 



overgrote daal uit hoogovenceaent. Da produktie van andeti ceaent soorten (Portlartdvliegascaaent an gasulfateerde ceaent) il 
(nog) gering. 

(b) Hergel bastaat voarnanelijk uit aan nengsel van klai an koolzura kalk. Silax is iedere harda steensoort (vuursteen, graniet, 
kiezalstaan). In 1985 is in Nederland 164S kton aergel gewonnen, dat voor de produkti» van caaant is gebruikt (zie punt 0*). 

(c) Leisteen is een wasserijprodukt van de steenkoolmijnen; het is een steenkool nat ean zeer hoog asgehalte. Deze as bastaat 
voocnaaelijk uit kiezelzuur en aluniniuaoxyde. Pyrietas is afval dat afkomstig is van de zwavelzuurfabriekea. 

Opa: De invloed van het vliegas op de Ra-226 doorzet is (nog) niet aeegenoaen. 226-Ra en 232-Th laten aan verhoogde activiteit 
zien bij verkleining van de vliegas—deeltjes grootte (de 40-K activiteit blijft in de verschillend» fcactias grotendeels 
gelijk). Zeer afhankelijk van de kolensooct blijkt, dat de radioaktiviteit van vliegas 2 tot (soas aaer dan ) 10 aaal so 
hoog is als die van klei. Ha het verbranden van steenkool concentreren spooreleaenten (zoals radioauclidan} bij hat 
afkoelen van de hete gassen zich vooral op de kleinere vliegasdeeltjes (die grotara oppervlakta-voluaa verhoudingen hebben). 

32.42 Kalkfabrieken flz] schelpen | 
(2 in 1981) (a) j ~ 60 
jaar: 1981 kolengruis | <20 - 56 < 55 < 110 [8] 

water ? 

(a) Bedrijven: ean schelpkalkbranderij te Hasselt en een kalkfabriak van Nekaai te Gouda. 

32.51 Betonwaranfabrieken ceaent 1700 < 120 < 330 < 220 I8;73] 
(156 in 1985) 
jaar: 1981 grind (» toeslag) 6100 <7,4 - 23 

zand (« toeslag) 4400 <4 - 30 

water 850 

Opa: In beton overheerst de 40-K activiteit (Beretka; B.p. Vol. 48, 1985). 

< 330 

< 670 

< 700 

< 220 

< 60 

< 20 

32.52 Asbestceaentindustrie ceaent 27,4 < 120 < 330 < 220 [8;73] 
(1 in 1984) (a) 
jaar: 1981 asbest 3,8 

water 21,9 - 38,3 

asbestceaantafval 1,5 - 2,1 <20 - 40 < 300 < 40 181 

ijzeroxida (pigaenten) 0,02 

roet ( , , ) 0,08 

cellulose 0,2 

(a) Bedrijf: Eternit B.V. te Goor 

32.53 Betonaortel industrie ceaent 2100 < 120 
[89] (68 in 198S) 
jaat: 1981 grind 7600 <7,4 - 23 

zand 5200 <4 - 30 

water 

Opa: In de verschillende landen zijn er verschillen in activiteits concentraties, porositeit, oppervlakte structuur en vliegas-
inhoud van beton. 

< 330 

< 670 

< 700 

< 220 

< 60 

< 20 

[«.-T31 

18] 

I8t/al31 

32.54 Mineraalgebonden bouw
platen industrie 
o .a. 
Gasbetonindustrie rivierzand ~ 157 <4 - 30 < 700 < 20 18t/al3; 
(3) (a) 73] 
jaar: 1981 (portland)ceaent | < 120 < 330 < 220 [8;73] 

I " 78 
kalk | 2 - 5 6 c 590 < 45 [8] 



water " 18 

M 
M 

10 

g i p s 

alua in iuapoeder 

- (b) 

- (b) 

G - 315 

kleiner dan 
aeetgrens 

< 226 < 12 tS;731 

(a) 

(b) 

32.fi 

Er zijn allean gegevens van da Gasbatonindustria bakand. Badrijvan: Ducox B.V. ta Vuran, Mappal an ubbach-ovenworas. 
Tot da sub-badrijfsgroep 32.54 bahoran ook 2 gipsbouvaleaentenfabrieken an aan gipskartonplateafabriak. 
Bij da bepaling van da radionuclide doorzat is uitgagaan van priaair gasbaton Isaaenstelling: 15% portlandcaaant, 15% kalk an 
bijna 70% riviarzand). Er is ook secundair gasbaton, waarbij het percentaga zand vervangen is door vliegas. 
Ta verwaarlozen hoeveelheden. 

Natuursteenbewerkings-
bedrijven 
(29 in 1985) 
jaar: 1981 

natuursteen (vnl. 
kalksteensoortan (b.v. 
aaraar, travertin en 
eucasine) en graniet) 500 4 - 500 

(graniet) 
< 4000 < 200 181 
(graniet) (graniet) 

32.7 Overige Minerale 
Froduktenindustrie 
(37 in 1985) (a) gaan gegevens 

(a) De bedrijfsgroep kent volgens het CBS—systeem 4 sub-bedrijfsgroepen: 
32.71 Slijp- en polijstniddelenfabrieken 
32.72 Steen-, grit- en krijtaalerijen 
3 2.73 Xsolatieaaterialenfabrieken 
32.79 Minerale produktenfabrieken niet elders genoead. 

32.81 Glasfabrieken lis.-96) 
(" 5) (a) 

(silica) zand 

glasscherven 

soda 

kalk (varkragen 
uit kalksteen) 

Aluainiuaoxide 

doloaiet 

natriuasulfaat 

boorsuur 

klei 

kolen 

fluorspar 

" 600 

300 - 400 

" 110 

" 100 

" 17 

" 4 

weinig 

r ff 

t # 

ff t 

t t 

< 30 

< 15 
(glaswol) 
< 30 

< 56 

< 30 (b) 

< 30 

11 - 107 

< 700 < 20 

< 220 < 15 
(glaswol) (glasvol) 

< 590 

< 600 

< (5 

< 44 

t8t/al3] 

I»;731 

181 

181 

181 

1251 

(a) Oe bedrijven: Maasglas in Tiel en B.V. Verenigde Glasfabrieken in Schiedam, Leerdaa, Maastricht en Etten—Leur. 
(b) Gebruikt is: da radionuclide concentratie in zand. 
Opa: In de literatuur wordt aelding geaaakt van het gebruik van zeer zuiver thoriua (in kleine hoeveelheden) in speciaal optisch 

glas (421. 

CBS nr. Bedrijfstak 

32.82 Glasbewerkings-
inrichtingen [lz] 
(ruia 200 in 1981) 
jaar: 1981 

Grondstoffen 

Glas 

aassa 
doorzet 
kton/a 

150 

226-Ra 
Bq/kg 

< 15 

210-Pb 
Bq/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Bef. 
radloac 
tiviteit 

< 220 < 15 18:731 

http://32.fi


32.83 Glas- in-loodzettarijen 
(" 40 in 1981) 
jaar: 1981 

glas| 
I 

lood j 

kit 

varvan (glaspoadars) 

0.3 

M 
UI 



CBS nr. 

33 

33.11 

Bedrijfstak 

BASIS-METAAL INDUSTRIE 
(lp;19a] (59 in 1985) 

Grondstoffan 
aassa 

doorzat 
kton/» 

226-Ra 
Bq/kg 

210-Pb 
Bq/kg 

210-Po 
Bq/kg 

40-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

Bef. 
ra.di.oac 
fciviteifc 

IJzer- en staalindustrie 
[22b] (1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 

ijzererts, 
alle soorten 

steenkool (b) 

kalksteen (b) 

schroot 

6870 

>1620 c) 

1440 

1S40 

22 - 63 

<20 - 56 

1 - 5 6 

< 6 (d) 

< 55 < 200 

< 220 

< 110 

< 22 

[25,-37; 
5*1 
[S;LQ;32 
54;56] 
[Bt/al3; 
Z7;25; 
481 

(a) Bedrijf: Hoogovens, Unuiden. 
(b) De hoeveelheden steenkool en kalksteen rijn berekend op basis van de verwerkte hoeveelheid ijzererts [19aJ. De netto invoer 

van kalksteen «n (ongebluste) kalk over da periode 1983 t/a 1985 bedroeg ~ 1500 kton/a. 
(c) De hoeveelheid verwerkte cokes in de ijzer- en staalindustrie is gelijk aan 1620 kton/a. 
(dj Gebaseerd op de gemeten 226-Ra concentratie in aluainiua [21]. 

33.2 

33.3 

Stalen buizenindustria geen gegevens 

Draadtrekkerijen en 
koudwalserijen (lp] 
jaar: 1979 - 1980 

ijzer en staal 321 

ruwe non ferroaetalen 1,1 

non—ferro half
fabrikaten 0,3 

< 6 (a) 

< 6 

< 6 

< 53 

< 59 

< 26 

< 26 

" 0,5 

> 7 

> 7 

[211 

[211 

(a) Gebruikt is: de radionuclide concentratie in aluainiua [21]. 
Opa.: De grondstoffen doorzet is exclusief de gebruikte laselektroden (665000 stuks) en technische gassen. 

33.41 Non-Perro Metaalarts-
voorbeverking (a) 

(a) Vindt vaak plaats op de delfplaatsen zelf, of bij de baais-aataalbedrijven. 

33.42 Priaaire non-ferro 
•etaalfabr., non-ferro 
aetaalraffinaderijen 
o.a. 

33.42 - Aluainiua industrie 
[19a;72] (1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 

aluinaarde (b) 

cokes 

kryoliet IU3A1T6 (c) 

aliainiuafluoride A1F6 

fluorspar (d) 

steenkoolteerpek 

carbon (cathode) 

540 

135 

16,2 

1.0 

0,8 

< 45 

5,4 

6,3+/_l,5 

20 - 30 

5,2+/_l.l 

4.4+/_l,l 

11 - 107 

(" 20) 

(< ->0 - 30) 

< 56 

< 59 

< 56 

< 

< 

< 

26 

26 

26 

< 80 

< 20 

< 50 

< 7 

c 7 

< 50 

[21.-S7J 
(58)] 

[8.-101 

u u 
u u 
[251 

U U 

[81 < 80 

(a) Bedrijven:-Pechiney, Vlissingen en Aldel, Delfzijl. De veraelde aasa doorzetten zijn verkregen uit gegevens van deze twee 
bedrijvan. 

(b) Aluinaarde is technisch zuiver A1203 en bevat 0,01 - 0,02% Pe203, 0,01 - 0,02% Si02 en 0,3 - 0,4% Ra20. 
(c) Kryoliet wordt als arts allaan in Groenland gewonnen. Het aerendeel van hot in de aluainiua industrie gebruikte kryoliet is 

echter synthetisch. 
(d) Fluorspar wordt in de USA gebruikt (21). 

http://ra.di.oac
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Opa.: Een jaarlijkse produktie van 270 kton aluainiun kont overeen aet 1,35 Biljard a' aardgas. De elactriciteitscentrales hebben 
zo t.g.v. de aluminiuaproduktie een 222-Rn uitstoot van maximaal 54 GBq/a bij een 222-Rn concentratie 40 Bq/a1. 

33.42 - Zink- en cadaiun-
industrie [19a;77] 
(1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 

zinkconcentraat 

vanadiuapentoxide b) 

lucht 

water 

400 

< 0,4 

? 

? 

20 

< 150 (c) < 1000 (c) 

I37;41r 
1121 

(a) Bedrijf: Budelco in Budel. Haast zink en cadmium vindt «r produktie plaats van zwavelzuur, koperkoek (70* koper) en kobalt-
kook (10% kobalt) . 

(b) Vanadiuapentoxide is katalysator voor de reactie van S02 aet 02 tot S03 (bereiding van zwavelzuur). 
(c) Gebruikt is: da aaxiaale radionuclide concentratie in ilaeniet [34;35] (zie 29.3). 

33.42 - Lood industrie [19a] warklood 
(1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 zink 

NaOH, B~aH03 en NaCl 

lucht 

8 

0,12 

•? 

< 37 205 - 700 I17.-25; 
37;«0J 

(a) Badrijf: HHIB in Arnhem. 
Niet meegerekend is het Billiton bedrijf (Witaettal) te Haarden. Dit bedrijf produceert legeringen, zoals 
- zachtsoldeer (lood aet tot 60% tin) 
- edele aetaallegeringen (van goud, zilver, indiua en endere elementen) 
- Pevtor (ofwel siertin)- en standaardlegeringen 
- hardsoldeer (koper-zinklegeringen) 
- diverse bijzondere loodprodukten 

33.42 Tin industrie [22b] 
(1) (a) 

tinerts (b) 9,7 148 - 29S 

steenkool, antraciet, 
cokes 

olie of aardgas 

tinhoudend schroot 

ijzerachroot 

kalk 

(a) Bedrijf: BHIB in Arnhea. 

(b) In tin- en kopererts afzettingen komt vaak ook zircoon voor [34]. 

Opa.: 238-U concentraties in tinslakken van 2000 tot 5400 Bq/kg zijn geaeten [113]. 

33.42 
- Koper industrie 

[22b] (2) (a) 
jaar: 1983 - 198S 

o.a. 
kopererts 

koperkoek (b) 

0,14 

1,8 

< 27 

' 10 

< 93 < 63 40 [21.-37I 

[112] 

(a) Bedrijven: Lipa In Drunen en Granges in Zutphen. 
(b) Bij de produktie van zink en cadaiua ontstaat na aan aantal zuiveringsstappen koparkoek (70% koper) [77]; 

koperkoek per jaar. Dit residu wordt als grondstof gebruikt in de koperraffinage. 

Opa.: Nederland heeft over de periode 1983 tot 1985 jaarlijkr 

33.42 - Holfraaa-. bisaut-. wolfraaaerts (b) 0 

1,8 kton 

5 kton k'-erassen en -residuen geëxporteerd [22b]. 

o.a. 
Holfraaa-, bisaut-, wolfraaaerts (b) 
galliun-, indiua— en 
kobaltindustrie [22b] (c) 

< lca < 1000 [17.-34; 
351 



(1) (a) 
jaar: 1983 - 1985 

(a) Bedrijf: HMIB in Arnhem. 
Naast da gonoaade metalen produceert dit bedrijf eveneens galliuaoxide, galliuachloride, indiualegeringen, indiuaoxide an 
indiuachloride. 

(b) Nederland heeft over da periode 1983 tot 1985 jaarlijks 90 ton wolfraaaassen en -residuen geëxporteerd. Gebruikt is de 
maximals 226-Ra concentratie in ilaeniet [34;35) (zie 29.3). 

(c) Galliun wordt evenals indium, renium, hafnium (celtiua), thallium en cadmium niet rechtstreeks uit ean bepaald arts gewonnen. 
Deze elementen worden als bijprodukt verkregen bij da winning van andere metal arc (zink, lood, koper, aluminium, xirkoniua, 
molybdeen, enz.). 
Kobalt wordt o.a. verkregen uit kobaltkoak (percentage kobalt is ~ 10%). Budelco produceert jaarlijks ~ 340 ton 
kobaltkoek. 

Gegevens afkomstig uit hat Handbook of Chaaistry and Physics: 
wolfraam (tungsten) komt voor in wolfraaiet, (F«, Hn)W04; schaaliat, CaW0 4; huerbneriet, MnW04 en ferberiet, FeW04. 
Gallium wordt vaak als een spore element in diaspoor, sfaleriat, garaaniat, bauxiet ea steenkool gevonden. Vliegas {ontstaan bij 
het verbranden van kolen) blijkt " 1,5% galliun ta bevatten. 
Bisaut komt in de natuur voor. De meest bekende ertsen zijn biaauthiniat (of bisaut glans Bi2s3) en bisaiet CB1203). Ook wordt 
veel bisaut verkregen als een bijprodukt bij de bereiding van lood, koper, tin, silver en goud uit hun ertsen. 
Indium wordt het aeest geassocieerd aet zink nineralen en hiervan wordt het aeeste indiua coaaercieel verkregen. Hat wordt ook 
in ijzer, lood en koper ertsen gevonden. 

to 
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nassa 
CBS ut. Bedrijfstak Grondstoffen doorzet 226-Ka 210-?b 210-Po 

kton/a Bq/kg Bq/kg Bq/kg 

34 METAALPRODUKTENINDUSTRIE 
(EXCL. HACHIHES EN TRANSPORTMIDDELEN) 
(19a] (1322 in 1985) (a) 

(a) Exclusief laselectroden, kunststoffen en verpakkingsaiddelen. 

4 O-K 
Bq/kg 

232-Th 
Bq/kg 

a«t, 
radioac 
tivïteit 

34.01 U s e r - en staalgieterijen ld) 
d o ] (26 in 198S) 
o .a . 
- IJzergieterijen ruw ijzer 150 < (3 (25] 
jaar: 1983 (vnal. van heaatiet) 

(ezel. spiegelijzer) 

spiegelijzer en hoog— 
ovenferroaangaan 0,1 < 6 (a) [21] 

f«rroailiciua en ov. 

ferrolegeringen 2,1 < 6 (a) 

oaloopschroot 53,6 < 6 (a) 

gietijzerschroot 31,7 < 6 (a) 

staalschroot 46,6 < 6 (a) ~ 0,5 [17;21] 

steenkoolcokes (b) 16,1 < 30 

stookolie (b) 1156000 liter - 1,5 

aardgas (b) 1176000 •• (c) 
(a) Gebruikt is: de 226-Ka concentratie in het Betaal aluainiua. 
(b) Energiegrondstof nodig voor het saelten. 
(c) 222-Rn: 40 Bq/n>. 
(d) De Nederlandse ijzer- en staalgieterijen zijn uitsluitend zandgieterijen [19a]. 

34.02 Non-ferro aetaal- ruwe non-ferroaetalen, 
gieterijen (lol (d) oud en afval van non— 
(32 in 1985) fecroaetalen 10,1 ~ 6 (a) < 59 (a) < 26 (a) > 7 a) 1211 
jaar: 1981 - 1983 (w.o. ruw aluainiua en 

aluainiualegeringen) 

stookolie (b) 864000 liter "1,2 

aardgas (b) 7172000 a» (c) 
(a) Gebruikt is: de 226-Ra concentratie in zuiver aluainiua [21]. Zn aluainiua zijn hoge 238-U concentraties geaetee: 56 — 360 

Bq/kg 117]. 
(b) Hordt gebruikt als energiegrondstof. 
(c) 222-Rn: 40 Bq/a>. 
(dj De Nederlandse non-f«rro-gieterijen zijn zowel zand-, coquille- als spuitgieterijen [19a]. 

34.1 Grofsmederijen, stanp- o.a. 
en persbedrijven [Ir] ijzer en staal 43,9 < 6 (a) " 0,5 
(49 in 1985) 
jaar: 1984 non-ferro half

fabrikaten 0,4 < 6 < 59 < 26 > 7 [21] 

(a) Gebruikt is: de 226-Ra concentratie in zuiver aluainiua [211. 



34.2 Schroeven-, aassa- o.a. 
draaiwerk-, varen- ijzer an staal 39,7 < 6 ~ 0,5 [17;2IJ 
a.d. induatcia [Is] 
(32 in 198S) non-farro halffabrikaten 3,2 < S < 59 < 26 > 7 
jaar: 1984 

34.3 Tank-, reservoir- ijzer en staal 27 < 6 ~ 0,5 
•n pijplaidingbouu [ltl 
(81 in 1985) non-ferro Betalen min. 0,014 < 6 < 59 < 26 > 7 1211 
jaar: 1982 

acetyleen, tatraen, 
apachi 0,047 

overige techn. gassen 481000 a* 

34.4 Overige constructie-
werkplaatsen geen gegevens 
(incl. smederijen a.d.) 
(530 in 1985) 

34.5 Metalen Meubelindustrie gaan gegevens 
(71 in 1985) 

H 
M 

34.6 Metalen Enballage-ind. ijler an staal 250,3 < £ ~ 0,5 
(14 in 1985) 
jaar: 1983 [lv] ruwe non-farro 

aatalen 4 < 6 < 59 < 26 > 7 (211 

non-farro half
fabrikaten 25,9 < 6 < 59 < 26 > 7 [21] 

jü? 34.7 Verwaraings— an Kook-
O apparatenindustrie geen gegevens 

(axel. elektrische) 
(33 in 1985) 

34.8 Overige aetaalwaren-
industria geen gegevens 
(277 in 1985) 

34.9 Suederijan, las- an slijp-
inrichtingen, oppervlaicte-
behandelingsbedrijven geen gegevens 
(177 in 1985) 

Opa: In da literatuur wordt aalding gaaaakt van het gebruik van las aat 10% Th-Ho (421. Th wordt aat Mg als aan (xeer 
sterke) legering toegepast in de luchtvaartindustrie. 
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CBS 

35 

CBS 

36 

Opa: 

CBS 

31 

(a) 

38 

39 

(a) 

nr. Bedrijfstak 

MACHINE INDUSTRIE 
(lz;19al (1156 in 1985) 
jaar: 1984 

nr. Bedrijfstak 

ELEKTROTECHNISCHE 
INDUSTRIE (111 
(342 in 1985) 
jaar: 1983 

Wolfraaa-thoriua lag* 

nr. Badrijfstak 

TR&NSPORTMIDDEI.ENÏN 
[19h] (462 in 1985) 
jaar: 1982 

exclusief kunststoffan, 
overige grond— aa hulps 

ringen 

D. 
(•) 

laseli 
toffen 

INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE 
INDUSTRIE 
(154 in 1985) 
OVERIGE INDUSTRIE 
(108 in 198S) (a) 

Da ovariga industrie b astaat 

Grondstoffan 

ijzer an staal 

non—farroaatalan 

acatylaan, tatraan, 
apachi 

zuurstof 

Grondstoffan 

aassa 
doorzet 
kton/a 

251 

11 

0,3 

1851000 a 

aassa 
doorzat 
kton/a 

ijsar an staal 80 

ruwa non-farro aetalan 21 

non—farro aetaalgietwerk 0,3 
(ruw an onvoorbeuarkt) 

non-farro halffabrikatan 68 

draad, snoar an kabal 

wordan in da alactris 

Grondstoffan 

ijsar— an staalgiatva 
(ruw an voorbawarkt) 

ovarig farro-aataal 

non-farro aatalan 

hout an houtwaren 

•ktrodan (juarlijks 82 
, anderdalen, halffabr 

gaan gegevens 

geen gegevens 

uit: 

2 

226-Ra 
Bq/kg 

< 6 

< 6 

> 

226-Ra 
aq/kg 

< 6 

~ 6 

< E 

< 6 

< 6 

che laapanfabriaken (36. 

aassa 
doorzet 
kton/a 

rk 
25,8 

342 

11.2 

" 20 

,6 ailjoen 
ikaten en < 

226-Ra 
Bq/kg 

- 6 

< 6 

< 6 

< o.s 

21»-Pb 
Bq/kg 

< 59 

210-Pb 
Bq/kg 

< 59 

< 59 

< 59 

.92) gebruikt. 

210-Pb 
Bq/kg 

c 59 

210-Po 
Bq/kg 

< 26 

210-Po 
Bq/kg 

< 26 

< 26 

< 26 

210-Po 
Bq/kg 

< 26 

4 0-K 
Bq/k9 

4 0-K 
Bq/k<j 

4 0-K 
Bq/kg 

stuks), carrosserian, cabines en laadbakken., 
completeringsartikelen. 

232-Th 
Bq/kg 

" 0,5 

> 7 

232-Th 
Bq/kg 

~ 0.5 

> 7 

> 7 

> 7 

232-Th 
Bq/kg 

" 0,5 

" 0.5 

> 7 

< 1.2 

technische 

Bef. 
radioac 
tiviteit 

1211 

X*f. 
rtdioac 
tLviteit 

1211 

1211 

1211 

Kef. 
ra<dioac 
tiviteit 

1211 

gassen. 

39.1 Diaaant—, goud- en zilverververkende en sieradanindustrie 
39.2 Muziekinstruaentenindustria 
39.3 Foto- en filalaboratoria 
39.4 Speelgoed- en sportartikelenindustrie 
39.5 Sociale werkplaatsen 
39.9 Be- en verwerkende industrie 



CBS nr. Badrijfstak Grondstoffan 

40 

40 

40 

40 

40 

OPENBARE HUTSBEDRIJVEN 

- ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN staankool [SS] 
tlq;601 (a) 
jaar: 1982 stookoXia > SS 

canti Stokas 

qas-, diasal an 
stookolie <65 cSt 

qas (aardgas incl. 
hooqovanqas in n* 
aardgas aquivalent) 

andar cokasovangas 

ur&niua 

a t s s a 
doorzat 

k ton /a 

3967 (b) 

2537 (b) 

226-Ra 
Bq/kq 

< 20 - 56 

' 1.2 

210-Pb 
Bq/kq 

< 55 

210-Po 
Bq/kq 

40-K 
Bq/kq 

< 20CC 

232-Th 
Bq/kq 

< 110 

ttaf. 
radioac 
t - i v i t a i t 

(S.-10.-32 
54;5S;6Q1 

[241 

12 (bl 

7147 fb) 
ailjoan •' 

1.2 

(c) 

•alt buitaa da scop* van dit ondarzoak 

(a) In Nadarland runnan 10 «lactricitaitsaaatschappijan (EGO, PEBF, EPOH. PEGDS, EB.A. PER, EZH. PZEN, PREH an PLEK] 30 
nuclaaira opanbara csnttalas. 
Voor hat totala brandstof fanvarbruik (in GJ) van da opanbara cantralas qaldt: 
qas : staankool : stookolio {> 65 c.nti Stokas) : ovariqa brandstof - 46% t 24V : 21% s 9% (jut: 1982; tlql)-

* 62* : 2V : 27* : 9% (jaar: 198E; tlOSIK 
(b) Da massa doorzattan sijn qabasaard op hat «arbruik. 
(c) Aardgas: 222-Rn < 4 Bq/1 (2) (nat aan ganiddalda van ~ 40 Bq/a 1). 

[241 

t2;5S6ï71 

m a t-

- GASDISTRIBUTXEBEDRXJVEN (a| 

- WATERLEIDINGBEDRIJVEN (a) 

- OVERIG (W.O. STADSVERWARMING) (a) 

(a) Daza badrijfstakkan vallan buitan da scopa van hat ondarzoak. 
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CBS nr. Bedrijfstak Grondstoffan 
aassa 

doorzat 
kton/a 

22S-Ha 
Bq/kg 

210-Pb 
Bq/'kg 

210-Po 
Bq/kg 

«0-K 
Bq/kg 

232-ïh 
Bq/kg 

Kaf. 
radioac 
tüvitait 

SI BOUWNIJVERHEID (a) 
(1911 

(a) Da gagavans ovar hat aantal badrijvan binnan da bouwnijvarhaid zijn afkomstig -van da Kaaar van Koophandal u oaTattan ook 
badrijvan aat aindar dan 10 warknanars. 

51.12 Haiarsbadrijvan 
(141 in 1983) 

gaan gagavans 

51.13 Baton!jzarvlachtarsbedr. 
(" 500 in 1983) batonstaai 50 < 6 

51.14 Schoorstaan- an ovanbouv-
badrijvan (ruia 80 in 1983) 

•gavona* bouwconstructia-
aat. (staan, baton, staal) ? 

vuurvast* stanan ? 

vuurvast baton an aortal ? 

isolatiaaatarlalan 
(kunststofschuim, staan-
an glaswol) ? 

aatalan in divarsa lag*- ? 
ringan (o.a. roostvrij staal) 

kunstatoffan ? 

51.15 Dakbadakkarsbadrijvan 
(bijna 1000 in 1983) 
jaar: 1972 

51.16 Sloparsbadrijvan 
(" 740 in 1983) 

bituainaus aatariaal 

asbastcaaant 

dakpannan 

50.8 

30.8 

23.1 

< 20 

< 40 

< 55 " 8,5 ~ 59 
Cgtbakkan klai) 

< 260. 

< 300; 

< 630 

< 20 

< 40 

< 50 

t«:9| 

15 91 

18.-39; 
731 

gaan gagavans 

51.22 Grond- an putboordarijan, 
bronbaaalingsbadiri jvan bantoniat 
(bijna 200 in 1903) (aan klaisoort) 

51.23 Kabal— an buizanleggars— gaan gagavans 
badrijvan (~ 300) 

51.24 Baggarbadrijvan 
(~ 170 in 1983) [66] 

nat baggarwark (a) 40 — SO niljoan a> « 15 (b) 1731 

(a) Da baggarspacia koat vrij bij baggarwarkzaamhadan in riviaran an toagangsgaulan naar mat naaa da zaahavans (in rijksvataran). 
Bat aarandaal van da spacia wordt aldars in saa an riviaran taruggastort (ainstans 25 ailjoan a'. aan andac daal wordt op 
land opgaslagen. 

(b) Gaschatta waarda, gabasaard op radionuclid* concontratia aatingan in riviar- an saa afzattingan an gacorxigaard voor hat 
watar parcantaga. 

51.24 o.a. 

- Klai industria (a) slib (b) 1 nijooa s> c 15 

(a) o.a. da fabriak: Euroklal {nat aan jaarproduktia vae " 5C .-: .» !.! ;. 

1731 
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(b) Euroklai verwerkt * 1 Biljoen »' slib (afkoastig uit taa). Dexe baggerspecie wordt ontwaterd «o rijpt in «an jaar tijd tot 
rgn. Euroklei. 

51.25 Cultuurtechnische bedrijvan, 
grondwerkbadrijvan n.e.g. 

gaan 
Sagavans 

51.26 straataakersbedrijvan 
(" 800 in 1983 
jaar: 1981 

baton (straatstanan, 
trottoir- an 

rijwielpad tegels) (a) 

3700 < 60 Hl 

(a) Bakstaan- of natuurstaanklinkars worden da laatsta jaran nauwelijks aear toegepast [19i]. 

51.27 Steenzetters- an rijs-
warkarsbedrijven 
(24 in 1983) (a> 

basalt ? 

baton ? 

(a) o.a. plaatsan van blokkan basalt of baton in aan geprepareerd 'bad* van grind of puin. 

51.2» Openbare werken 
(9 in 1983) 

gaan gagevans 

5 1 . 2 9 

5 1 . 3 1 

5 1 . 3 2 

5 1 . 4 1 

Bouwaachineverhuurbedrijven gaan 
(~ 400 in 1983) gagavans 

Schiders- an glazenmakers
bedrijven (5500 in 1984) 

gaan 
gagavans 

Bahangarsbadrijvaa 
(300 in 1983) 

gaan 
gagavans 

Stukadoorsbedrijvan 
(- 1000 in 1983) 

gaan 
gagavans 

51.91 Vloerleggers- en 
terraszobedrijven 

51.92 Tagalzettersbedcijvan 
(rui» 1200 in 1983) 

51.99 Afwerking van gebouwen 
niet aardar genoead 

gaan 
gagevans 

gaan 
gagavans 

52 BOUWINSTALLATIEBEDRIJVEN (a) 

61 - 98 OVERIGE BEDRIJFSTAKKEN: 

61/62 GROOTHANDEL 

63/64 TUSSENPERSONEN IR DE HANDEL 

65/66 DETAILHANDEL 

67 HOTELS, RESTAURANTS, CAFE* S E.D. 

68 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN 

71 SPOORWEGEN 

72 WEGVERVOER 

73 ZEEVAART 

74 BINNENVAART 

75 LUCHTVAART 

76 HULPBEDRIJVER VAN HET VERVOER 

Vallen buiten da scope van dit ondercaefc. 

Vallen buiten da scope van dit onderzoek. 



tl BANKWEZEN (GEDEELTELIJK) 

82 VERZEKERINGSWEZEN 

83 EXPLOITATIE V. EH HANDEL XH ONROEREND GOED 
(VOORZOVER MAKELAARS) 

84 ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
(EXCL. RECHTSKUNDIGE DIENSTEN) 

8 5 VERHUUR VAN MACHINES E.A. ROERENDE GOEDEREN 

92 ONDERHIJS (VOORZOVER AUTORIJSCHOLEN) 

95 SOCIAAL-CULTURELE EN CULTURELE INSTELLINGEN 
(GEDEELTELIJK) 

96 SPORT EN RECREATIE (VOORZOVER RECREATIE) 

98 OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN 

•assa Kaf. 
CBS nr. Bedrijfstak Grondstoffan doorzat 226-Ra 210-Pb UO-Po 4O-K 232-Th radioac 

kton/» Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg Bq/kg tivitait 

? VUILVERBRANDINGSINRICHTINGEN 
(66] (" 12 in 1982) afval 2374 (d) < 20 (c) 
(a) jaar: 1982 

zand (b) weinig 

gas ? 

(a) Da dooc da ovarhaid geëxploiteerde verbrandingsinrichtingen zijn gevestigd in Alkaaar, Aaatardaa, Arnhen, Dordcacht, Dan Haag 
Leeuwarden, Leidan, Rozendaal an Hispan, Rottecdaa, Zaanstad an in Rijnmond (da A-V. Rijnaond). 

(b) Da vooc hat ontgassan benodigda warate woedt toegavoerd d.a.v. aan haat, inart aadiua (zand) of door verhitting van 
buitenaf. 

(c) Geschatte aaxiaale 226-Ra concentratie in geaiddeld afval. 
(d) Van da jaarlijkse hoeveelheid afval is het merendeel huishoudelijke afvalstoffen; ~ 60 kton par jaar is chenisch afval. 

? AFVALWATERZOIVEBINGS-
INSTALLATIES afvalwater (a) ? 
[66] (479 in 1983) 

(a) Hat afvalwater wordt aachanisch en/of biologisch gezuiverd. De van deze inrichting afkoastiga hoeveelheid zuiveringsslib 
bedroeg in 198S S miljoen ton met een gemiddelde droge stof gehalte van 4,4% (• 200 kton droge stof). Bovendien koat ar slib 
vrij van zuiveringsinstallaties die in badrijf zijn bij industriële vestigingen. Een aanzienlijk deel van het zuiveringsslib 
wordt gestort (vaak oa opgewerkt te worden tot aan goede kwaliteit zwarte grond). 
In Nederland wordt bij het Gemeenschappelijk Vuilverbrandingsbadrijf Dordrecht en in een verbrandingsinstallatie bij Oss hat 
zuiveringsslib verbrand. Da varbranding vindt plaats op conventionele wijze in etageovens. Da varbranding in warvalbadovans 
wordt nader bestudeerd. 

? COMPOSTINSTALLATIES huishoudelijke 
[66] (3 in 1983) (a) afvalstoffen 25 < 20 (b) 

(a) Bedrijven: VAM ta Wijster an 2 gemeentelijke bedrijven te Baarn/Soast an Haarleanerneer. 
(b) Geschatte aaxiaale 226-Ra concentratie in geaiddeld afval. 
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Bijlage III 

Jaarlijkse radionuclidendoorzet in 1985 (tenzij anders aangegeven) van 

Nederlandse nlet-nucleaire bedrijfstakken met 10 o£ meer werknemers. 

CBS nc. BEDRIJFSTAK AANTAL 

BEDRIJVEN 

DOORZET VOETNOOT 

GBq/a 

01 LAND- EN TUINBOUW niet meegenomen 

ÓS > > > » 

10 DELFSTOFFENWINNING 

ruwe aardolie 

aardgas 

steenzout 

magnesiumzouten 

mergel 

industriezand 

ophoogzand 

grind 

61 

222Rni 

(1986) 222Rn« 

< 88 

< 12 

< 2550 

< 3100 

< 120 

- 3 

- 31 

< 600 

< 850 

< 210 

(1) 

(1) 

<2> 

20.21 VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 

20.1 Slachterijen en vleesvarenindustrie 

20.2 Zuivel- en melkproduktenindustrie 

20.3 Visbewerkingsinrichtingen 

20.4 Meelfabrleken, gort- en rijstpellerijen 

20.5 Suikerindustrie 

20.6 Margarine e.a. plantaardige en 
dierlijke olie- en vettenindustrie 

20.7 Groente- en fruitverwerkende ind. 

20.8 Brood-, beschuit-, banket-, koek-
. en biscuitfabrieken 

20.91 Cacao-, chocoladefabrieken 

20.92 Suikerverkfabrieken 

21.1 Zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie 

1516 

226 

73 

47 

20 

3 

18 

61 

615 

15 

80 

9 

(1978) 

(1978) 

(1982) 

< 0,1 

-0,1 

-0,1 

- 0,2 

< 15 

< 1 

-0,1 

- 0,1 

< 0,1 

- 0,02 

-0,4 

(3) 

(4) 
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21.2 Veevoederindusie 161 " 1 

21.31 Deegwarenfabrieken geen gegevens 

21.32 Koffiebranderijen en theepakkerijan 17(1979) «0,1 

21.33 Azijn-, mosterd- en öpacetfijenfabtiekan geen gegeVêtts 

21.34 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken ,, ,, 

21.35 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 

21.36 Soep- en soeparomafabrieken 

21.37 Aardappelproduktenfabrieken 

21.39 Voedingsmiddelenfabrieken n.e.g. 

21.4 Alcoholfabrieken en distilleerbedrijven 

21.5 Bierbrouwerijen en mouterijen 

21.6 Frisdrankenindustrie 

21.7 Tabakverwerkende industrie 

22 TEXTIELINDUSTRIE 

22.1 Wolindustrie | ' 

I 
22.2 Katoenindustrie | 

22.3 Tricot- en kousenindustrie 

22.4 Textielveredelingsindustrie 

22.5 Tapijt- en vloermattenindustrie 

22.6 Linoleum- en viltzeilindustrie | 

I 
22.9 Band en overige textielindustrie | 

22.7 Textielwarenindustrie (excl. kleding) 

10 

15 

37 

27 

17 

24 

290 

56 

60 

35 

30 

39 

70 

11 

f » 

(1979) 

geen 

(1978) 

(1978) 

tt 

f t 

- 0,1 

gegevens 

~ 0,1 

- 0,05 

- 0,02 

- 0,001 

< o,r 

< 0,02 

geen gegevens 

< 0,05 

geen gegevens 

< 0,01 

< 0,02 

23 KLEDINGINDUSTRIE 223 < 0,04 

24 LEDER-, SCHOEN- E.A. LEDERWARENIND. 

(EXCL. KLEDING) 

24.1 Lederindustrie 

24.2 Lederwarenindustrie (excl. kleding) 

24.3 Schoenindustrie 

140 
« 0,01 

geen gegevens 

« 0,01 

25 HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE (EXCL. 

METALEN MEUBELEN) 690 < 0,5 

26 PAPIER- EN PAPIERWARENINDUSTRIE 183 
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26.1 

26.2 

26.3 

27 

27.1 

27.2 

27.3 

28 
28.11 

Papier- en kartonindustrie 

Papiervarenindustrie • 

Golfkarton- en kartonnage industrie 

GRAFISCHE INDUSTRIE, UITGEVERIJEN 

Grafische industrie 

Uitgeverijen 

Binderijen 

AARDOLIE-INDUSTRIE 

Aardolieraffinaderijen 

30 

67 

86 

1042 

732 

29 
8 

'- 34 

r 9 
geen gegevens 

< 75 

-

-

< 870 

<5) 

28.22 

28.23 

28.24 

*) 

*) 

<6> 
222 Rn: < 80 

geen gegevens 

< 2 

> 4 

Cokesfabrieken en Teerdistilleerbedrijven 

- Cokesbedrijven 

- Teerdistilleerbedrijven 

Bitumineus wegenbouwmateriaalfabrieken (90 installaties) < 150 

< 400 

Bitumineus dakbedekkingsmateriaalfabr. 5 

Smeerolien- en vettenfabrieken (niet ver

bonden aan Ned. aardolieraffinaderijen) ~ 10 

28.29 Aardolie- en Steenkoolproduktenfabrieken 

niet eerder genoemd 

29 en CHEMISCHE INDUSTRIE, KUNSTMATIGE EN 

30 SYNTHETISCHE GAREN EN VEZELINDUSTRIE 

29.11 Kunstmeststoffenfabrieken 

- Fosforzuur industrie (nat proces) 

- Ammoniak en salpeterzuur industrie 

- Zwavelzuur industrie 

29.2 Kunstharsen- e.d. industrie 

29.3 Verfstoffen- en kleurstoffenindustrie 

o.a. 

-Titaandioxide industrie 

29.41 Industriële gassenfabrieken 

29.42 Anorganisch-chemische grondstoffenfabr. n.e.g 

o.a. 

- Magnesia-industrie 1 

(7) 

(7) 

~ 10 

314 
8 

4 
5 

2 

19 

12 

1 

geen gegevens 

geen gegevens 

< 3500 (8) 
222Rn: < 66 (8) 

zie zwavelzuur ind. 
(punt 29.42) 

< 1,3 

< 16 

~ 8 

geen gegevens 

< 8 (9) 
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Fosfor- en foaforzuurindustrie? thermisch 1 

Fosforzuur industrie; nat 4 

- Ammoniak en salpeterzuur Industrie 5 

- Vaterstoffluoride industrie 1 

- Zwavelzuurindustrie 6 

- Katalysatorenindustrie ~ 7 

- Molybdeenbxide-industrie 1 

- Zout-, chloor-, natronloog-, soda- en 

aanverwante-produkten-indus trie 2 

- Siliciumcarbide-industrie 1 

- Roetindustrie 2 

29.43 Synthetische reuk -en smaakstoffenfabr. 

29.49 Organisch-chemische grondstoffenfabr. n.e.g. 

29.5 Verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie 65 

29.6 Genees- en verbandmiddelenindustrie 51 

29.7 Zeep-, was- en reinigingsmiddelen-, 

parfumerie- en cosmetica-industrie 34 

29.8 Chemische bestrijdingsmiddelen- e.d. ind. 11 

29.9 Overige chemische produktenindustrie 56 

29.91 Lijm- en plakmiddelenfabrieken min. 4 

29.92 Chemische kantoorbenodigdhedenfabr. - 2 

29.93 Poetsmiddelenfabrieken 

29.94 Fotochemische produktenfabrieken 

29.95 Springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken 2 

29.99 Chemische produktenfabrieken n.e.g. 

o.a. 

- kaarsenfabrieken 

< 1740 

zie kunstmeststoffen-

industrie (punt 29.11) 

zie kunstmeststoffen-

industrie (punt 29.11) 

< 2 

< 2 (10) 

- 1,2 

< 5 

< 135 

< 4 

< 0,2 

< 0,1 

< 6 

< 0,1 

(11) 

(12) 

*) 

(13) 

< 1,5 

< 2 

- 0,01 

geen gegevens 

» , 

30 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN 

VEZELINDUSTRIE totaal 16 (1984) < 2 

31 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERVERKENDE INDUSTRIE 346 

31.1 Rubberverwerkende industrie ca. 45 (1980) > 1 

31.2 Loopvlakvernieuwingsindustrie geen gegevens 

31.3 Kunststofverwerkende industrie ca. 250 (1980) ~ 7 
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32 BOUWMATERIALEN-, AARDEWERK- EN GLASIND. 

32.11 Baksteenfabrieken 

32.12 Dakpannenfabrieken 

32.2 Aardeverkindustrie 

- Fijn aardewerk- en porseleinfabrieken 

- Grof aardewerkfabrieken (leveren bijna 

98% van het totale aardewerk) 

32.31 Kalkzandsteenfabrieken 

32.41 Cementfabrieken 

32.42 Kalkfabrieken 

32.51 Betonvarenfabrieken 

32.52 Asbestcementindustrie 

32.53 Betonmortelindustrie 

32.54 Mineraalgebonden bouwplaten industrie 

- gasbetonindustrie 

32.6 Natuursteenbewerkingsbedrijven 

32.7 Overige minerale produktenindustrie 

32.8 Glasindustrie en -bewerkingsinrichtingen 

32.81 Glasfabrieken 

32.82 Glasbewerkingsinrichtingen 

32.83 Glas-in-loodzetterijen 

33 BASIS-METAAL INDUSTRIE 

33.11 IJzer- en staalindustrie 

33.2 Stalen buizenindustrie 

33.3 Draadtrekkerijen en koudwalserijen 

33.41 Non-ferro metaalertsvoorbewerking 

467 
64 

9 
48 

33 (1981) 

21 (1981) 

13 

3 
2 

156 

1 (1984) 

167 (1981) 

2 

29 

37 
32 

~ 5 

200 (1981) 

40 (1981) 

59 

1 

150 - 290 

< 53 

< 190 

13 - 145 

< 306 

< 5 

< 475 

< 3,5 

< 580 

< 30 

2 - 300 

(15) 

(15) 

geen gegevens 

< 34 

< 2,3 

-

200 - 610 

(16) 

*) 

geen gegevens 

< 2 

geen gegevens (17) 

33.42 Primaire non-ferro metaalfabrieken, 

non-ferro metaalraffinaderijen 

- Aluminiumindustrie 

- Zink- en cadmiumindustrie 

- Loodindustrie 

- Tinindustrie 

- Koperindustrie 

- Wolfraam-, 

bismut-, gallium- en indiumindustrie 

2 
1 

1 

1 

2 

1 

- 10 

~ 8 

< 1,5 

1,5 - 3 

< 0,1 

geen gegevens 

(18) 

< 0,1 

(19) 
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34 METAALPRODUKTENINDUSTRIB (EXCL. 

MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN) 

34.01 IJzer- en staalgieterijen 

- Ijzergieterijen 

34.02 Non-ferro metaalgieterijen 

34.1 Grofsmederijen, stamp- en persbedrijven 

34.2 Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d, 

34.3 Tank-, reservoir- en pijpleidingbouw 

34.4 Overige constructieverkplaatsen 

(incl. smederijen e.d.) 

34.5 Metalen meubelindustrie 

34.6 Metalen emballage-industrie 

34.7 Verwarraings- en kookapparatenindustrie 

34.8 Overige metaalvarenindustrie 

34.9 Smederijen, las- en slijpinrichtingen, 

oppervlaktebehandelingsbedrijven 

1322 

26 

32 

ind. 

222 

222 

2Rn; 

JRn: 

geen 

» » 

geen 

< 11 

< 5 

< 0,6 

< 29 

< 0,3 

< 0,4 

< 0,2 

gegevens 

t» 

< 3 

gegevens 

t» 1 1 

(20) 

» » t > (21) 

35 MACHINE-INDUSTRIE 1156 < 2 

36 

37 

38 

39 

ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 

TRANSPORTMIDDELEN INDUSTRIE 

342 

462 

INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE 154 

OVERIGE INDUSTRIE 108 

< 1,5 

< 3 (20) 

geen gegevens 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Elektriciteitsbedrijven 

steenkool 

stookolie > 65 cSt 

gas-,diesel en stookolie < 65 cSt 

' gas (aardgas inclusief hoogovengas) 222 

80 - 220 

- 3 

~ 0,01 

Rn: 300 

- Gasdistributiebedrijven 

- Waterleidingbedrijven 

- Overig (v.o. stadsverwarming) 

niet meegenomen 

» » 

» » 
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51 BOUWNIJVERHEID ) 

51.12 Helersbedrijven 141 

51.13 Betonijzervlechtersbedrijven - 500 

51.14 Schoorsteen- en ovenbouwbedrijven ruim 80 

51.15 Dakbedekkersbedrijven bijna 1000 

51.16 Slopersbedrijven - 740 

51.22 Grond- en putboorderijen, 

bronbemalingsbedrijven bijna 200 

51.23 Kabel- en buizenleggersbedrijven ~ 300 

51.24 Baggerbedrijven ~ 170 

o.a. 

- Euroklei 1 

51.25 Cultuurtechnische bedrijven, 

grondwerkbedrijven n.e.g. 

51.26.Straatmakersbedrijven - 800 

51.27 Steenzetters- en rijswerkersbedrijven 24 

51.28 Openbare werken 9 

51.29 Bouwmachineverhuurbedrijven ~ 400 

51.31 Schilders- en glazenmakersbedrijven - 5500 

51.32 Behangersbedrijven - 300 

51.41 Stucadoorbedrijven - 1000 

51.91 en Vloerleggers- en terrazobedrijven 

51.92 en tegelzettersbedrijven ruim 1200 

geen gegevens 

< 0,3 

geen gegevens 

< 25 

geen gegevens 

11 n 

»» ii 

< 750 

< 35 

geen gegevens 

< 220 

geen gegevens 

52 - 98 OVERIGE BEDRIJFSTAKKEN niet meegenomen 

VUILVERBRANDINGSINRICHTINGEN - 12 < 48 

? AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES 479 (1983) geen gegevens 

? C0MPOSTINSTALLATIES 3 (1983) < 0,5 
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(1) Belangrijk bij de winning van ruwe aardolie en aardgas, is de aanwezigheid 

van pekel (formatieveter) dat als ongewenst bijprodukt ook naar de 

oppervlakte wordt gebracht en zich in de diverse apparatuur kan afzetten. 

Het percentage formatiewater in de pas gewonnen ruwe aardolie is sterk 

afhankelijk van de ouderdom van het veld. Hoe ouder het veld, des te meer 

formatiewater (soms zelfs 98 volume*) met de aardolie omhoog wordt 

gehaald. Van de in Nederland verwerkte aardolie wordt ca. 20% binnen de 

Nederlandse grenzen gewonnen (en dus ca. BOX geïmporteerd;). 

Voor de in 1986 in Nederland gewonnen ruwe aardolie geldt het volgende 

staatje67': 

Vinplaats Hoeveelheid Volume percentage 

(miljoen m3) formatiewater (%) 

Schoonebeek ca. 0,7 ca. 95 

Zuid-Holland ca. 0,7 ? 

Noordzee ca. 3,8 5 - 4 0 

Het formatiewater wordt gescheiden en vaak als injectiewater gebruikt. 
222 

Bij de winning van aardolie komt ook gas mee met een Rn concentratie 

van maximaal 2,7 Bq/1. 

2) 3 

Aardgas bevat bij winning maximaal 100 tot 150 g formatiewater per m . 

Dit water wordt door verlaging van druk en temperatuur verwijderd. 

Hierdoor wordt echter nog niet voldoende water uit de gasstroom 

afgescheiden; het gas wordt daarom vervolgens gedroogd met glycol 

(waarin het water oplost). Het formatiewater heeft een Ra concentra

tie < 286 Bq/1 [2;3]. 

Het. aardgas uit Slochteren bevat bij winning vrijwel geen formatiewater 

evenals een zeer laag percentage condensaat (=» C4+ fractie). Noordzee 

gas bevat bij winning per miljoen m 10 - 30 m condensaat. Dit 

condensaat is in de aardbodem nog gasvormig (maximale temperatuur ca. 

150 °C), maar koelt tijdens het winningsproces sterk af a.g.v. de snelle 

expansie. Het condensaat gaat in kleine wisselende hoeveelheden (slokken) 
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met het Noocdzeegas de leiding in. Deze slokken condensaat vorden eruit 

gehaald in een slokkenvanger, een pijpenbundel net een lengte van 250 m. 

Vervolgens wordt het condensaat, dat te vluchtig is om te kunnen vorden 

opgeslagen of verscheept, gestabiliseerd, opgekookt tot "50 C, waarbij 

de vluchtige delen eruit gehaald worden als gas. Dit gas vordt gecompri

meerd en in een afvoerleiding geperst. Het stabiele condensaat wordt 

opgeslagen in tanks en verscheept naar afnemers, de raffinaderijen. Het 

Noordzeegas krijgt een tweede behandeling om het te kunnen afleveren 

volgens de door de N.V. Nederlandse Gasunie verlangde specificatie. 

(2) De radionuclidenconcentratie in zout wordt niet in de literatuur gegeven. 

Vel is bekend dat zout afkomstig van sedimentaire afzettingen vaak lage 

radondochterconcentraties heeft. 

Een 2 Pb concentratie van maximaal 30 Bq/kg (de gemiddelde grond heeft 

een noPb- en 2 Ra concentratie van respectievelijk ca. 30 en ca. 25 

Bq/kg j is als waarde voor de afschatting van de radionucliden-

doorzet genomen. 

(3) In de suikerindustrie wordt per 1000 kg suikerbieten, .40 kg kalk en 

kalksteen (hulpgrondstoffen) gebruikt voor het zuiveren van de 

suikeroplossing. Deze hulpgrondstoffen leveren de grootste bijdrage aan 

de radionuclidendoorzet. 

(4) Bij de verwerking van aanzienlijke hoeveelheden van sommige noten (er 

zijn in paranoten 210Pb concentraties van 132 Bq/kg gemeten , kan de 

radionuclidendoorzet in deze bedrijfstak ruim boven de 0,1 GBq/a 

uitkomen. 

(5) Een radionuclidendoorzet van 54 GBq/a in de papier- en kartonindustrie 

kan bereikt worden, indien voornamelijk kaolien als vulstof wordt 

gebruikt. 

(6) Bij de aardolieraffinage wordt naast aardolie (ca. 95 gew.%) ook conden

saat (ca. 5 gew.Z) als grondstof gebruikt, waarin het radon-gas 
222 

geconcentreerd voorkomt. Een Rn concentratie in het condensaat van 

maximaal 40 Bq/kg is aangehouden. ' ) 

(7) Er zijn in de literatuur verschillende gegevens over het gebruik van 
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zovel kalksteen als vliegas als vulstofmateriaal bij de produktie van 

asfalt. Vanneer jaarlijks 340 kton vliegas vordt gebruikt is de 22*Ra 

doorzet < 400 GDq/a. Vanneer kalksteen (275 kton/a) als vulstof 

vordt gebruikt, is de " 6Ra doorzet < 150 GBq/a. 

(8) De 22sRa doorzet vordt bijna volledig bepaald door de hoeveelheid 

verwerkt fosfaaterts voor de produktie van fosforhoudende meststoffen. Tc 

doorzet van fosfaaterts in de kunstmeststoffenindustrie is niet precies 

bekend. De geschatte fout is ca. 15%, overeenkomende met maximaal 450 

GBq/a. Het " 2Rn komt vrij bij het verbruik van aardgas voor de 

produktie van stikstofhoudende meststoffen. 

(9) Het grootste percentage van de grondstoffen van de Magnesia industrie 

bestaat uit pekel (540 kton/a). Deze pekel bevat ongeveer 20 gev.% 

MgCl2, 2 gev.2 NaCl, .1-2 gev.Z MgS04 en 4-5 gev.Z KCl. 

Sedimentaire afzettingen (zoals gips, klei en zout) hebben volgens 

gegevens uit de literatuur lage radondochterconcentraties. Er zijn 

echter voor zout en pekel geen vaarden voor concentraties radionucliden 

bekend. 

De maximale Ra doorzet is bepaald door er van uit te gaan dat pekel 

ca. 28Z zout (150 kton) bevat en deze massa te vermenigvuldigen met een 
226Ra concentratie van 25 Bq/kg (zoals die gemiddeld in grond voorkomt). 

2 2 2 

Het verbruik van aardgas levert een bijdrage aan de Rn belasting. 

Kwantitatieve gegevens hieromtrent ontbreken. 

(10) De produktie van zwavelzuur door de bedrijven Budelco en Climax Molybdenum 

is hier niet meegerekend. Deze bedrijven vorden al meegeteld bij de 

produktie van respectievelijk zink en cadmium (33.42) en molybdeenoxide 

(29.42). 

(11) In 1985 is in Nederland 4809 kton steenzout gevonnen (zie CBS nr. 10). Er 

zijn bij het CBS geen gegevens omtrent in of uitvoer van het ruve steenzout 

bekend. 

(12) De waarde van 4 GBq/a is uitsluitend gebaseerd op de verwerking van 

cokes en zand tot siliciumcarbide. Bij ESD is er daarnaast produktie van 

gecalcineerde cokes. Hierdoor is het mogelijk dat de radionuclidendoorzet 

groter dan 4 GBq/a is. Gegevens hieromtrent ontbreken. 

III.10 



(13) In deze industrietak worden bindmiddelen, pigmenten en oplos- en 

verdunningsmiddelen verwerkt. De radlonuclidendoorzet vordt voornamelijk 

bepaald door de verwerking van pigmenten (zoals krijt, zwaarspaat en 

titaanwit). Bindmiddelen en oplos- en verdunningsmiddelen bevatten geen 

ruwe grondstoffen. De radlonuclidendoorzet is hierin als verwaarloosbaar 

verondersteld. 

(14) De invloed van vliegas op de 336Ra doorzet in cement (vliegasportland-

cement) is hierin niet meegenomen. 

(15) Bij de bepaling van de radlonuclidendoorzet is uitgegaan van primair 

gasbeton (samenstelling: 15% portlandceraent, 15% kalk en 70% rivierzand). 

Er is ook produktie van secundair gasbeton. Hierbij is het percentage zand 

vervangen door vliegas. 

(16) Het CBS geeft om geheimhoudingsredenen geen kwantitatieve gegevens over 

de glasproduktie uit z'n grondstoffen (vnml. zand, soda, kalk en ook 

glasscherven). In 1984 bedroeg de capaciteit van de 23 (in Nederland 

aanwezige) glasovens 983 kton (voor wat betreft de produktie van glas uit 

z'n grondstoffen + afvalglas en breukglas). De geschatte totale 

hoeveelheid "recycle glas" is 300 a 400 kton. M.a.w. per jaar wordt 

maximaal ca. 600 kton glas uit z'n grondstoffen geproduceerd. 

(17) (Non-ferro) metaaiertsvoorbewerking vindt vaak plaats op de delfplaatsen 

zelf, of bij de basis-metaalbedrijven. 

(18) De Ra doorzet van 1 , 5 - 3 GBq/a is alleen gebaseerd op de totale 

hoeveelheid netto ingevoerde tinerts. De voor de thermische reductie 

benodigde cokes zijn door gebrek aan gegevens niet meegenomen. 

(19) Bismut, indium en gallium worden (evenals rhenium, thallium en cadmium) 

niet rechtstreeks uit een bepaald erts gewonnen, doch worden als 

bijprodukt verkregen bij de winning van andere metalen (zink, lood, 

koper, aluminium, zirkonium, molybdeen, enz.). 

(20) Exclusief laselectroden, kunststoffen en verpakkingsmiddelen. 
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(21) In de literatuur vordt melding gemaakt van glas met een percentage van 

10* Th-Mo. 

Door het ontbreken van gegevens over de doorzet van grondstoffen in deze 

bedrijfstak is een afschatting van de radionuclidendoorzet niet 

mogelijk. 

*) De grondstoffen doorzet is klein en er vorden geen of nauwelijks ruve 

ertsen verwerkt. 

**) Gegevens van de Kamer van Koophandel; nu zijn ook bedrijven met minder dan 

10 werknemers meegerekend, omdat in de bouwnijverheid deze bedrijven vaak 

meer dan 80% van het totale aantal bedrijven uitmaken. 
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Bijlage IV. 

Indeling van de Nederlandse industrie in risicoklassen voor leden van de 

kritieke groep van omwonenden bij lozing van radionucliden in de atmosfeer. 

In deze bijlage vordt de Nederlandse industrie ingedeeld op grond van 

de totale 33 Ra doorzet. De indeling in klassen met grenzen v&u 50, 5 en 0,5 

GBq/a komen overeen met risiconiveaus van 10" , 10"7 en 10~8/a voor leden 

van de kritieke groep van omwonenden. Deze risico's zouden gelden voor 210Pb 

als 210Pb en ïl0Po in radioactief evenwicht zijn met 226Ra, alle in de 

grondstoffen aanwezige radionucliden via de schoorsteen worden geloosd en 

deze lozing op één locatie plaats vindt. 

De literatuurverwijzingen en voetnoten zijn bij respectievelijk Bijlage 

II en Bijlage III gegeven. 
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22«. Tabel IV.li Bedrijfstakken met een maximale jaarlijkse Ra doorzet van oa. 

50 GBq of meer. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK AANTAL 

BEDRIJVEN *) 

(JAARi 1985) 

DOORZET 226Ra 

GBq/jaar 

10 DELFSTOFFENWINNING 

aardgas 

ruve aardolie 

steenzout 

indrustriezand 

ophoogzand 

grind 

61 

(1986) 222 Rnt 

< 2550 

3100 

< 88 

< 120 

< 600 

< 850 

< 210 

(1) 

(1) 
<2> 

26.1 Papier- en kartonindustrie 

27.1 Grafische industrie 

30 

732 

ca. 54 (5) 

< 75 

28.11 Aardolieraffinaderijen 8 < 870 
222Rn: < 80 

28.22 Bitumineus vegenbouwmateriaalfabrieken (90 installaties) < 150 

< 400 

(6) 

(7) 

(7) 

29.11 Kunstmeststoffenfabrieken 8 

r Fosforzuur industrie (nat proces) 4 

- Ammoniak en salpeterzuur industrie 5 

29.42 Anorganisch-chemische grondstoffenfabr. n.e.g. 

o.a. 

- Fosfor en fosforzuurindustrie; thermisch 1 

- Fosforzuur industrie; nat 4 

- Ammoniak en salpeterzuur industrie 5 

- Zout, chloor, natronloog, soda en 

aanverwante produkten industrie 2 

222 

< 3500 

Rn: < 6560 

(8) 

<8) 

< 1740 

zie kunstmeststoffen-

industrie (punt 29.11) 

zie kunstmeststoffen-

industrie (punt 29.11) 

< 135 (11) 

IV. 2 



32.11 Baksteenfabrieken 

32.12 Dakpannenfabrieken 

32.2 Aardeverkindustrie 

- Fijn aardewerk- en porseleinfabrieken 

- Grof aardewerkfabrieken (leveren bijna 

98* van het totale aardewerk) 

32.31 Kalkzandsteenfabrieken 

32.41 Cementfabrieken 

32.51 Betonwarenfabrieken 

32.53 Betonmortelindustrie 

32.6 Natuursteenbewerkingsbedrijven 

33.11 IJzer- en staalindustrie 

64 
9 
48 
33 (1981) 

21 (1981) 

13 

3 

156 

167 (1981) 

29 

1 

150 -

< 53 

< 190 

13 -

< 306 

< 475 

< 580 

2 -

200 -

290 

145 

(14) 

300 

610 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Elektriciteitsbedrijven 

steenkool 

gas (aardgas inclusief hoogovengas) 

51.24 Baggerbedrijven 

(o.a. Euroklei 

51.26 Straatmakersbedrijven 

80 - 220 

ca. 170 

1 

ca. 800 

"'Rn: 300 

< 750 

< 35 

< 220 

IV. 3 



22«, 
Tabel IV.2» Bedrijfstakken met een maximale jaarlijkse Ra doorzet tussen 5 

en SO GBq. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK AANTAL 

BEDRIJVEN *) 

(JAAR; 1985) 

61 

10 

67 

12 

DOORZET "*Ra 

GBq/jaar 

ca. 31 

< 15 

ca. 9 

< 16 

10 DELFSTOFFENWINNING 

mergel 

20.5 Suikerindustrie 

26.2 Papiervaren industrie 

29.3 Verfstoffen- en kleurstoffenindustrie 

o.a. 

- Titaandioxide industrie 

29.42 Anorganisch-chemische grondstoffen fabr. n.e.g. 

- magnesia industrie 1 

29.5 Verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie 65 

31.3 Kunststofververkenden industrie ca. 250 (1980) 

32.54 Mineraalgebonden bouvplaten industrie 

- Gasbetonindustrie 2 

32.81 Glasfabrieken ca. 5 

33.42 Primaire non-ferro metaalfabrieken, 

non-ferro metaalraffinaderijen 

- Aluminium industrie 

- Zink- en cadmiumindustrie 

34.01 IJzer- en staalgieterijen 

- Ijzergieterijen 

51.15 Dakbedekkersbedrijven 

? VERBRANDINGSINRICHTINGEN 

? AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES 

2 

1 

26 

222 Rn: 

ca. 10 

ca. 8 

< 11 

< 5 

bijna 1000 

ca. 12 

479 (1983) 

< 25 

< 48 

? 

(3) 

ca. 8 

< 8 (9) 

< 6 (13) 

ca. 7 

< 30 (15) 

< 34 (16) 

IV. 4 



226. 
Tabel IV.3t Bedrijfstakken met een maximale jaarlijkse Ra doorzet tussen 

0,5 en 3 GBq. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK AANTAL 

BEDRIJVEN *) 

(JAAR» 1985) 

DOORZET "6Ra 

GBq/jaar 

10 DELFSTOFFENWINNING 

magnesiumzouten 

21.2 Veevoederindustrie 

61 

161 

ca. 3 

ca. 1 

28.21 Cokesfabrieken en teerdis t i l leerbedr i jven 

- Teerdis t i l leerbedri jven 

28.23 Bitumineus dakbedekkingsmateriaalfabr. 5 

< 2 

> 4 

29.11 Kunstmeststoffenfabrieken 

- Zwavelzuur industrie 

8 

2 

29.2 Kunstharsen- e.d. industr ie 19 

29.42 Anorganisch-chemische grondstoffenfabr. n . e .g . 

o .a . 

- Waterstoffluoride industrie 1 

- Zwavelzuur industrie 4 

- Katalysatoren industrie ca. 7 

- Molybdeenoxide industrie 1 

- Siliciumcarbide industrie 1 

29.7 Zeep-,was- en reinigingsmiddelen-, 

parfumerie- en cosmetica industrie 34 

29.8 Chemische bestrijdingsmiddelen- e.d. ind. 11 

30 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN 

VEZELINDUSTRIE totaal 16 (1984) 

zie zwavelzuur ind. 

(punt 29.42) 

< 1,3 

< 2 

< 2 (10) 

ca. 1,2 

< 5 

< 4 (12) 

< 1,5 

< 2 

< 2 

31.1 Rubberverwerkende industrie ca. 45 (1980) > 1 

32.42 Kalkfabrieken 

32.52 Asbestcementindustrie 

2 

1 (1984) 

< 5 

< 3,5 

IV.5 



32.82 Glasbewerkingsinrichtingen 200 (1981) < 5 

33.3 Draad trekkerijen en koudwalserijen 

33.42 Primaire non-ferro metaalfabrieken, 

non-ferro wetaairaffinaderijen 

- Lood industrie 

- Tin industrie 

< 2 

< 1,3 

1,5 - 3 (18) 

34.02 Non-£erro metaalgieterijen 

34.6 Metalen Emballage-industrie 

32 
222 

< 0,6 

Rn: < 29 

< 3 

35 MACHINE-INDUSTRIE 

36 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 

37 TRANSPORTMIDDELEN INDUSTRIE 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Elektriciteitsbedrijven 

stookolie > 65 cSt 

1156 

342 

462 

< 2 

< 1,5 

< 3 (20) 

ca. 3 

IV.6 



22Sr Tabel IV.A: Bedrijfstakken met een maximale jaarlijkse Ra doorzet van 

minder dan 0,5 GBq. 

CBS n r . BEDRIJFSTAK AAMTAL 

BEDRIJVEN * ) 

(JAAR: 19fl5) 

DOORZET 2 2 8 Ra 

GBq/jaar 

20.1 Slachterijen en vleesvarenindustrie 
20.2 Zuivel- en melkproduktenindustrie 

20.3 Visbewerkingsinrichtingen 
20.4 Meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen 

20.6 Margarine e.a. plantaardige en 

dierlijke olie- en vettenindustrie 

20.7 Groente- en fruitverwerkende ind. 

20.8 Brood-, beschuit-, banket-, koek

en biscuitfabrieken; aantal bedrijven: 

20.91 Cacao-, chocoladefabrieken 

20.92 Suikerwerkfabrieken 

21.1 Zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie 

21.32 Koffiebranderijen en theepakkerijen 

21.37 Aardappelproduktenfabrieken 

21.4 Alcoholfabrieken en distilleerbedrijven 

21.5 Bierbrouwerijen en mouterijen 

21.6 Frisdrankenindustrie 

21.7 Tabakverwerkende industrie 

226 

73 

47 

20 

18 

61 

615 

15 (1978) 

80 (1978) 

9 (1982) 

17 (1979) 

15 (1979) 

37 (1978) 

27 (1978) 

17 

24 

< 
ca. 

ca. 
ca. 

< 

ca. 

ca. 

0, 
0, 

o, 
o, 

1 

o, 

0, 

< o, 
ca. 

ca. 

ca. 
ca. 

ca. 

ca. 
ca. 

ca. 

o, 

o, 
o, 
0, 
0, 

o, 
0, 

o 

1 
1 
1 
2 

,1 

,1 (4) 
,1 
,02 

,4 

-1 

>1 
,1 
,05 
,02 

,001 

22 TEXTIELINDUSTRIE 

22.1 Wolindustrie | 

I 
22.2 Katoenindustrie | 

22.3 Tricot- en kousenindustrie 

22.5 Tapijt- en vloermattenindustrie 

I 
22.9 Band en overige textielindustrie | 

22.7 Textielvarenindustrie (excl. kleding) 

290 

56 

60 

30 

39 

70 

< 0,1 

< 0,02 

< 0,05 

< 0,01 

< 0,02 

23 KLEDINGINDUSTRIE 223 < 0,04 

IV. 7 



24 LEDER-, SCHOEN- E.A. LEDERVARENIND. 

(EXCL. KLEDING) 

24.1 Lederindustrie 

24.3 Schoenindustrie 

140 

« 0,01 

« 0,01 

25 HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE (EXCL. 

METALEN MEUBELEN) 690 < 0,5 

27.2 Uitgeverijen 

27.3 Binderijen **) 

29.42 Anorganisch-chemische grondstoffenfabr. n.e.g. 

- Roet industrie 2 

29.43 Synthetische reuk -en smaakstoffenfabr. 

29.49 Organisch-chemische grondstoffenfabr. n.e.g. 

29.6 Genees- en vebandmiddelenindustrie 51 

29.91 Lijm- en plakmiddelenfabrieken min. 4 

< o, 
< o, 

< o, 
ca. 0| 

,2 
,1 

,1 
,01 

**) 

32.83 Glas- in-loodzetterijen 40 (1981) * * ) 

33.42 Primaire non-ferro metaalfabrieken, 

non-ferro metaalraffinaderijen 

- Koper industrie 

- Volfraam industrie 

2 

1 

< 0,1 

< 0,1 

34.1 Grofsmederij en, stamp- en persbedrijven 

34.2 Schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. ind. 

34.3 Tank-, reservoir- en pijpleidingbouw 

< 0,3 

< 0,4 

< 0,2 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Elektriciteitsbedrijven 

gas-,diesel en stookolie < 65 cSt 

51.13 Betonijzervlechtersbedrijven 

? COMPOSTINSTALLATIES 

ca. 500 

3 (1983) 

ca. 0,01 

< 0,3 

< 0,5 

IV. 8 



Bijlage V. 

Overzicht van procestemperaturen en stofbestrijdingsapparatuur voor 

industrieën met een radionuclidendoorzet van meer dan 1 GBq/a. 

In deze bijlage worden in drie tabellen de procestemperaturen en 

stofbestrijdingsapparatuur gegeven zoals die in de diverse industrieën in 

Nederland voorkomen. Voor bedrijven met een doorzet van minder dan 1 GBq/a 

zijn geen gegevens verzameld omdat zij reeds een maximaal individueel risico 

van ca. dan 10 /a of minder vertegenwoordigen. 

De literatuurgegevens zijn bij Bijlage II vermeld. 

V.l 



BEDRIJFSTAKKEN HET EEN MAXIMALE JAARLIJKSE RADIONUCLIDEN DOORZET VAN CA. 100 GBQ OF MEER. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK REACTIE 
(PROCES EN TEMPERATUUR) 

rOF)BESTRIJDINGS 
APPARATUUR 

| LITERATUBH 
I 

10 DELFSTOFFENWINNING 

— aardgas 

— steenzout 

— zand an grind 

28.11 Aardoliaraffinaderijan 

28.22 Bituminaus wegenbouw-
materiaalfabrieken 

29.11 Kunstmeststoffen-
fabriekan 

— produktie van fosforzuur 
(nat procas) 

— produktie van ammoniak 

en salpeterzuur 

29.42 Anorganisch-chemische 
grondstoffenfabr. 
o.a. 
— Fosfor en fosforzuurind. 

(thermisch proces) (e) 

— fosforzuurind. (nat proces) 

- Ammoniak en salpeterzuur ind. 

-Zout, chloor, natronloog, 
soda an aanverwante ind. 

* Zout 

* Solvay soda proces 

* Chloor en natronloog 

32.11 Baksteenfabrieken 

32.2 Aardewerkindustrie 

32.31 Kalkzandsteanfabrieken 

32.41 Cementfabriekan (f) 

destilleren: 
kraken (b): 

reformeren: 

treating (c): 
mengen: 

T < 150 «c 

T < 150 °C 

T = buitentemp. 

T < 400 (a) 
T = 400 - 550 "C 

2 - 7 0 bar 
T = 500 "C 

10 - 50 bar 
T < 400 "C 
T < 100 °C 

T = ca. 150 °C 
(veel stof) 

ontsluiting: T = ca. 80 °c 

oxydatie: T < 1100 °C 
(druk 10 - 45 atm.) 

verbranding: T = 900 °c 

malen, transport, overstort, 
opslag 
ontzinking (d) T = > 500 »C 
slurrystation 
sinteren T = ca. 700 "C 
reductie T = ca. 1400 °C 

Zie punt 29.11 

[671 

cyclonen -f- scrubber 
(wegvangen van cokes deeltjes) 

droge stofvangers 
natte stofvangers 

[19d;115] 

I19dl 

[64] 

[19e] 

[271 

stoffilterinstallaties: 
filterzakken 
gaswassing: damister(s), wastoran(s) 
gaswassing: vastoren(s) 
gaswassing: druppelvanger, wastoran(s) 
Cotrell filters, wastoren(s) 
en veturiwassers 

[27;28;69; 
91 - 95] 

verdampen T < ca. 300 °C ( = schatting op basis van processtappen) [114] 

branden T = ca. 1100 °C (c) alecfcrofilter (droog) [27;114] 

elaktrolyse v. pekel T = ca. 85 "»C [27;114] 

bakken: T = ca. 1000 - 1150 »C [19b;9Q] 

bakken: T = 1200 - 1350 °C [19b] 

verharden: T = 130 - 300 °c [19b;88] 

mengen en malen electrostatisch filter (droog) [19b;S4] 



drogen T > 400 "C 
branden: T = 1450 °C 

(alleen bij de produktie v. poctlandcement) 

32.51 Betonwarenfabriekèn 

32.53 Betonnortalindustrie 

3 2.61 Natuursteenbewerkingsbedrijven 

33.11 IJzer- en staalindustrie 

* pruduktie ruv ijzer 

* produktie staal 

40 OFEHBARE NUTSBEDRIJVEN 

- Elektricitaitsbedr. 

steenkool 

gas 

51.24 Baggerbedrijven 

51.26 Straatmakersbedrijven 

• verharden: T < 300 °C 

mengen: T = kamerteap. 

ragen: T = kamerteap. 

nalen 
pelletiseren: T < 1350 °C 

sinteren: T < 1350 °C 
calcineren: T = ca. 1300 °C 

reductie: T = ca. 20 °C 

verbranding T 
(vnnl. koolstof) 

verbranding T = 1400 - 1700 'C 

verbranding T = ca. 1400 'C 

T = buitentemp. 

T = buitentemp. 

electrostatisch filter (droog) 
cycloon 
electrostatisch filter 
(65000 volt gelijkstroomspanning) 

cyclonen 
gasreiniging 
cycloon, gaswasser, indikker, 
alectrofilter 

nulticyclonen, 
electrostatisch filter (droog) (h) 

1 1 9 b : 8 4 J 
I 19b;87J 

U 9 b l 

[ 1 9 b ; 8 9 1 

[19bJ 

[ 1 9 a ; 7 9 ; 
8 0 ; 3 1 ; S 4 ] 

[ 4 0 : 6 0 ; 
7 8 ; 8 4 ; 1 0 

[ 1 9 i ] 

U 9 i J 

(a) Het verhogen van de temperatuur tot boven de 400 'C is niet mogelijk, omdat dan chemische omzettingen souden plaatsvinden. 
Wil men een residu , dat bij 3S0 °C nog vloeibaar is, toch verder scheiden dan moet dit gebeuren in een destillatietoren 
met een lagere druk (vacuuadestillatie). 

(b) Er zijn verschillende kraakprocessen o.a.: het thermische-, het visbreaking- en het katalytische kraakproces, het 
hydrocracking- en het flexicoking proces. 

(c) Hieronder vallen o.a. H2S verwijdering, sweetening (het onschadelijk maken van aercaptanen) en hydrotreating (het oazettea 
van zwavelverbindingen, het afbreken van zuurstofverbindingen en het omzetten van alkenen in alkanen). 

(d) De ontzinkingsinstallatie (waarbij calcinaat wordt gevormd na filtreren en verhitten) is in het tweede kwartaal van 1984 i 
bedrijf genomen. Sindsdien is de radioactiviteit van het calcinaat en het cottrelstof tussen juni '84 en januari '85 
aanmerkelijk verminderd. 

(e) Hoechst loosde in 1984 t.g.v. de produktie van fosfor in totaal in lucht 550 GBq/a Po en 222 GBq/a Pb en in totaal in water 
110 GBq/a Po en 74 GBq/a Pb (69J. 

(f) In Nederland zijn 3 cementfabrieken. Alleen de ENCI te Maastricht producaert portlandceaentklinker (T= 1450 • C ) , wat als ~ 
grondstof dient voor de fabricage van alle cementsoorten. 

(g) De'totale stofeaissie in da atmosfeer is 1,8 — 3,6 kton/a. Bij de produktie van portlandceaent{klinker) komt a.g.v. 
brandingsproces 1,2 - 2,4 kton/a stof in de atmosfeer. 

(h) Alle kolengestookte ketels van de Gelderland, Amer- en Haascentrala beschikken over electrostatischa stofvangers waaraea de 
vliegasuitworp beneden 100 ag/m' kan worden gehouden. Nieuwe vliegasvangars zullen conform de overhaidsvoornemens worden 
ontworpen voor een maximale uitworp van 50 mg/m'. 
Da afname van de emissie van stof tussen 1981 en 1984 kan worden toegeschreven aan een aanzienlijke reductie in het gebruik 
van stookolie en installatie van zeer efficiënte electrostatische filters (rendementen tot 99,81). b.v. in 1981 en 1932 zij 
bij da Amer centrale natte wassers vervangen door elactrofilters. 



BEDRIJFSTAKKEN MET EEN MAXIMALE JAARLIJKSE RADIONUCI.IDEN DOORZET TUSSEN 10 EN 100 GBq. 

CBS nr. BEDRIJFSTAK REACTIE 
(PROCES EN TEMPERATUUR) 

(STOF)BESTRIJDINOS 
APPARATUUR 

| LITERATUUR 
l 

10 

20.S 

26.1 

27.1 

29.3 

DELFSTOFFENWINNING 

- ruwe aardolie 

- nergel 

Suikerindustrie (a) 

Papier- en kartonindustrie 

Grafische industrie 

Verfstoffen- en kleur
stoffen industrie 

- Produktie van anorg. verb. 

— Produktie van org. verb. 

32.12 Dakpannenfabrieken 

32.54 Hineraalgebonden 
bouwplaten industrie 

- Gasbetonindustrie 

32.81 Glasfabrieken 

33.42 Primaire non-ferro metaal-
fabrieken, non-ferro 
oetaalraffinaderijen 

- Aluminium industrie 

34.01 IJzer- en staalgieterijen 

- Uzergieterijen 

5 1 . 1 5 Dakbedekke 'r sbedr i j v e n 

? VUILVERBRANDINGSINRICHTINGEN 

- Huisvuilovens 

- Draaitronnelovens (f) 

? AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIES 
(incl. • (slib)verbrandings
installaties ) (g) 

T < 150 °C 

T < 150 °C 

T = ca. 100 "C 

T < 100 °C(b) 

T < 100 °C ( = schatting op basis van processtappen) 

[671 

U9cl 

C19j;71I 

[71;83] 

bereiding van Ti02: 
ontsluiting T = ca. 200 °C 
calcinering T = 850 - 1200 "C 

in serie: cycloon, natte [!Se.-70; 
stofafscheider (lage druk) 101] 
en electrostatisch filter (nat) 

T < ca. 300 °C (= schatting op basis van processtappen) 

bakken T = ca. 1000 °c 

[19el 

U9b] 

verharden T < 300 °c (= schatting op basis van processtappen) afzuiging [19b] 

smelten T = 1400 - 1500 °C electrofiltar (droog) [8-1,-96] 

electrolyse T = 960 °C (d) 

gieten T = ca. 1500 <>C|e) 

T < 200 °C 

T = 500 - 1100 «C 

T < 1350 °C 

T = ca. 1000 »C 

watersproeiers en PVC filterzeven [72] 
of electrostatisch filter [84] 

draaistroomafscheider, wasser, 
doeJtfilter en electrofilter 

geen 

electrofilter 

gaswasser 

electrofilter (droog) 

[84] 

[19i;97] 

[98] 

[981 

[661 

(a) Behalve vaste bijprodukten of afvalstoffen wordt een grote hoeveelheid afvalwater geproduceerd. Alle Nederlandse 
suikerfabrieken zijn inmiddels voorzien van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

(b) De pulpbereiding geschiedt bi; ca. 130 "c, maar vindt niet in Nederland plaats. Bij de zuivering van het afvalwater produceert 



de papierindustrie ca. 75 kton afvalslib per jaar. 
(c) Het stof dat bij dit proces vrijkomt is afkomstig van de kalkovens en de nabehandeling en verpakking van de soda. 
(d) Tijdens de electrolyse komt stof (bestaande uit een mengsel van koolstof, A1203 en vaste fluoriden), gasvormig HF en Si.Fi, 

S02, C02 én koolwaterstoffen vrij. 
(e) Schatting gebaseerd op het smeltpunt van ijzer. 
(f) Draaitrommalovans worden alleen gebruikt voor de verbranding van chemisch afval. 
(g) Een aanzienlijk deel van het zuiveringsslib wordt gestort. De rest wordt bij het Gemeenschappelijk Vuilverbrandingsbedrijf 

Dordrecht en in een verbrandingsinstallatie bij Oss verbrand. 

Ui 

http://Si.Fi


BEDRIJFSTAKKEN HET EEN MAXIMALE JAARLIJKSE RADIONUCLIDE!! DOORZET TUSSEN 1 EH 10 GBq. 

BEDRIJFSTAK REACTIE 
(PROCES EH TEMPERATUUR) 

(STOFJBESTRIJDINGS 
APPARATUUR 

| LITERATUUR 
I 

ON 

10 DELFSTOFFENWINNING 
magnesiumzouten 

21.2 Veevoederindustrie 

23.21 Cokesfabrieken en teer — 
distilleerbedrijven 

- Teerdistilleerbedrijven 

28.23 Bitumineus dakbedekkings
materiaal fabrieken 

29.11 Kunstmeststoffenfabrieken 

- Zwavelzuur industrie 

29.2 Kunstharsen- e.d. ind. 

29.42 Anorganisch-chemische 
grondstoffenfabr . n.e.g. 
o -a. 

- Magnesia industrie 

- Waterstoffluoride ind. 

- Zwavelzuur industrie 

- Katalysatoren ind. 

- Molybdeenoxide ind. 

- Siliciumcarbide ind. 

29.5 Verf-, lak-, vernis-
en drukinktindustrie 

29.7 Zeep-, was- en reinigings
middelen—, parfumerie— en 
cosmetica industrie 

29.8 Chemische bestrijdings
middelen- e.d. ind. 

3 0 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN 
- EN VEZELINDUSTRIE 

31.1 Rubberverwerkende industrie 

31.3 Kunstofverwerkende industrie 

32.42 Kaïkfabrieken 

Kontaktproces: 
verbranding 
van zwavel 

calcinatie 
doodbranden 

< 150 °C 

< 100 °c (= schatting op basis van de processtappen) 

< 500 °C (^schatting op basis van de processtappen) 

= 180 - 240 "C 

= ca. 1000 °C mistfilter 

< 300 °C(= schatting op basis van de processtappen) 

Kontaktproces: 
verbranding van T 
zwavel 

synthese T 
(kraken v. produkt 

roosten T 
(oxydatie) 

= ca. 900 °C 
< 2000 °C 

= 200 - 250 °C 

= ca. 1000 °C 

= ca. 100 °C 
T = ca. 550 °C ) 

st ofvangapparatuur: 
wastorans en electrostatische filters 

mistfilter 

malen 

ca. 400 - 650 "C cyclonen, electrostatische filters 

= 2600 »c 

< ca. 200 °C ( = schatting op basis van processtappen) 

T = ca. 250 °C 

T < ca- 200 °C {= schatting op ba.s£3 van processtappen) 

T < 300 °C 

T < 300 °C (= schatting op basis van de verwerkingsteap.) 

T < 300 °C (= schatting op basis van de verwerkingstemp.} 

[19c] 

[19d] 

[27;75] 

[19e;31] 

f991 

1271 

[27;75] 

[751 

[100] 

[19e.-31] 

I19e;31] 

[19e] 

119E1 



- schelpkalkbranderij branden T > 600 °C (19b;86] 

- kalkfabriek blussen T < 300 °C (= schatting op basis van processtappen) I19t>] 

32.52 Asbestcementindustrie verharden T < 300 **C (= schatting op basis van processtappen) [19b] 

32.82 Glasbeverkingsinrichtingen T = ca. 25 °C(a) [19b] 

33.3 Draadtrekkerijen en zachtgloeien T = S50 - 800 °C [19a] 
koudwalserijen T = ca. 25 °C(b) 

33.42 Primaire non-ferro metaal-
fabrieken, non—fero 
netaairaffinaderijen 

- Zink- en cadmiumindustrie roosten T = 950 °C cycloon, droog elektrofilter. [19a;41; 
gaswastorens, nat elektrofilter 77;81] 

- Lood industrie Parkas-proces T = ? afzuig— en reinigings— [19a] 
Harris-proces T = ca. 400 °C installaties 

- Tin industrie Thermische reductie T = ca. 1250 °C I19a] 

Nabehandeling tinslakken T = 1480 °C 

34.£ Metalen Emballage-ind. Alleen plaatselijk (vaak aan oppervlak) hoge temperaturen 

3 5 HACHINE-INDUSTRIE ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

^j 36 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE ,, ,, , , 
37 TRANSPORTMIDDELEN INDUSTRIE ,, ,, ,, 

40 OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

— Elektriciteitsbedrijven electrostatisch filter [84] 
stookolie > 65 centi verbranden T = ca. 1400 °C (droog) 

Stokes 

(a) Alleen tijdens het snijden van glas is er plaatselijk een hoge temperatuur. 
(b) Aan het oppervlak zal door urijvingswarmta de temperatuur hoger zijn. 



In deze reeks zijn tot dusverre verschonen: 

1, Inventarisatie radiofrequente stralingsniveaus In Nederland /17.00 
ISBN 90 346 04411 

2, Ultravlolotto otrallng op do monoolljko huid f 20,00 
ISBN 90 346 0442 X 

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

4, Natuurlijke achtergrondstraling In Nodorland /13,00 
ISBN 90 346 0506 X 

5, Lozingen kerncentrales langs het Usselmoer on het Hollandsch Diep f 15,00 
ISBN 90 346 0574 4 

6, Het kiezen van lokatles voor gevaarlijk (radioactief) afval f 22,50 
ISBN 90 346 0702 X 

7, Inventarisatie van röntgentoestellen In Nederlandse 
ziekenhuizen 1 7,50 
ISBN 90 346 0703 8 

6, Concentratie van radlonucllden In bouwmaterialen en grondsoorten I 7,50 
ISBN 90 346 07291 

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

10. Stralingsbelasting van de bevolking en stralingsniveaus 
In het binnenmilieu In Nederland t.g,v, natuurlijke gammabronnen / 20,00 
ISBN 90 346 0731 3 

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

12. Overzicht en monstername van bouwstoffen die bestemd zijn 
voor de bouw van woningen In Nederland f 20,00 
ISBN 90 346 0733 X 

13. De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden 1 8,50 
ISBN 90 346 0790 9 

14. Radonconcentraties In Nederland f 17,50 
ISBN 90 346 0791 7 

15. Risicofactoren voor blootstelling van de long aan straling /17,50 
ISBN 90 346 0792 5 

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

17. UV-toestellen voor brulnlng; een strallngshyglönlsche / 20,00 
inventarisatie bij tien instellingen 
ISBN 90 346 0758 5 

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

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

20. Metingen van parameters ter bepaling van de radonbelastlng f 16,50 
in het kader van het nationaal onderzoekprogramma SAWORA 
ISBN 90 346 08611 

21. Radioactiviteitvan vliegas In het milieu en de daaruit (19,00 
voortvloeiende strallngsbelastfng 
ISBN 90 346 0862 X 

22. Ventilatie- en infiltratiemetlngen In een woning In verband f 15,00 
met de radonproblematlek 
ISBN 90 346 0863 8 

23. Evaluatie van het SAWORA-onderzoeksprogramma naar f 12,50 
natuurlijke straling 
ISBN 90 346 0932 4 

24. De invloed van lozingen van radioactieve stoffen door nucleaire f 9,00 
installaties op de bossterfte 
ISBN 90 346 0982 0 



In deze reeks zijn tot dusverre verschenen: 

25. Model voor concentratie- en belastlngborokonlng ton behoove f 7,50 
van ongevallen mot govaorlljko stoffon 
ISDN 00 34611221 

26. Doslsconvorslofaatoren, reduotlofactoren on letselcrltorla f 9,00 
voor radioactieve stollen 
ISBN 90 3461123 X 

27. Systeembeschrijving Informatie- en rekensysteem ten behoeve van de /14,00 
rampbestrijding bij ongevallen mot govaorlljko stoffon 
ISBN 90 3461124 8 

28. Netherlands contribution to the EC project; Benchmark exercises I 9,00 
on dose estimation In a regulatory context 
ISBN 90 3461127 2 

29. De risico's van het transport van radlo-actleve materialen over de weg f 9,00 
ISBN 90 3461126 6 

30. Interacties van verschillende golflengten ultraviolette straling 1 9,00 
ISBN 90 3461543 X 

31. De rol van ultraviolet licht bij hot ontstaan van melanomen f 6,00 
ISBN 90 3461544 8 

32. Beleldslmpllcatles met betrekking tot reguleerbare vormen 116.50 
van natuurlijke achtergrondstraling 
ISBN 90 3461559 6 

33. Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling f 15,00 
van de kernenergiewet (EVAK) 
ISBN 90 346 17610 

34. De geschatte strallngsbelastlng In Nederland In 1986 / 21,00 
ISBN 90 3461762 9 

35. De Invloed van gipsplaten en bodem op het radongehalte f 15,00 
In twee rijen woningen 
ISBN 90 3461763 7 

36. A preliminary survey of radiation protection standards and principles f 19,00 
Volume I: An International comparison 
ISBN 90 3461764 5 

37. Exhalatlesnelheld van radon-222 van Nederlandse bouwmaterialen f 12,50 
en de invloed van verfsyatemen 
ISBN 90 34618501 

38. Schatting van het risico op huidtumoren bij blootstelling van de mens f 12,50 
aan ultraviolette straling 
ISBN 90 3461849 8 

39a. Gezondheidsschade mens f23,50 
ISBN 90 3461857 9 

39b. Gezondheid planten, dieren en ecosystemen f 14,50 
ISBN 90 3461858 7 

39c. Verantwoordingssysteem ALARA/optlmallsatle f 9,00 
ISBN 90 3461859 5 

39d. Milieukwaliteitseisen f 9,00 
ISBN 90 3461860 9 

39e. Emissie- en produktnormen f 12,50 
ISBN 90 3461861 7 

39f. Mogelijke aantasting van de geestelijke gezondheid in verband met f 14,50 
blootstelling aan ioniserende straling 
ISBN 90 3461862 5 

39g. Financieel-economische risicolimiet f 9,00 
ISBN 90 3461863 3 

39h. Synergisms f 7,50 
ISBN 90 34618641 

Rapporten uit de reeks Stralenbescherming zijn schriftelijk te bestellen bij 
Staatsuitgeverij/DOP, Postbus 20014,2500 EA 's-Gravenhage, 
onder vermelding van bestelnummer of ISBN en een duidelijk afleveringsadres. 



produktie en verspreiding: ministerie van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieubeheer, 
centrale directie voorlichting en externe betrekkingen, 
van alkemadelaan 85, 2597 AC 's-gravenhage 
VROM 90124/2-89 5351/84 
ISBN 90 346 1879 x 
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