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SAMENVATTING 

Om tot een beter inzicht te komen betreffende de brontermen voor radon in de 

Nederlandse woning is in het kader van het RENA-programma een onderzoek uit

gevoerd naar de exhalatiesnelheid van radon-222 uit bouwmaterialen. De voor 

dit onderzoek toegepaste analysemethodiek bepaalt de vrije exhalatiesnelheid, 

bezit een zeer goede herhaalbaarheid (gemiddelde variatiefractie 5,2% bij 84 
-2 -1 graden van vrijheid) en heeft een bepalingsgrens van 0,2 Bq.m .h bij een 

2 
exhalatieoppervlak van 0,4 m~ en een absorptietijd van 10 minuten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het ventilatievoud geen invloed heeft op de 

exhalatiesnelheid, noch kon een invloed van luchtdrukverandering hierop worden 

aangetoond. De invlo'd van de luchtvochtigheid op de exhalatiesnelheid ver

toonde een tweeledig beeld; voor gips werd een lineaire toename van de exhala

tiesnelheid met de waterdampdruk gevonden, terwijl voor beton juist een 

lineaire afname met du wateidampdruk werd waargenomen. 

De in dit onderzoek geanalyseerde bouwmaterialen gaven exhalatiesnelheden te 

-2 -1 

zien welke lagen tussen <0,02 en 15,8 Bq.m .h ". De laagste waarden zijn ge

vonden voor gipskartonplaten, de hoogste waarde voor fosfogipsblokken. Bouw

materialen waaraan vliegas is toegevoegd gaven vergelijkbare exhalatiesnel

heden als overeenkomstige materialen zonder vliegas. 

In dit rapport is nagegaan in hoeverre verfsystemen de exhalatiesnelheid van 

het Rn-222 uit gips en beton verminderen. Acrylverven, het meest toegepast in 

de Nederlandse woning, gaven geen vermindering van de exhalatiesnelheid te 

zien en structuurverven leverden zelfs een verhoging van de exhalatiesnelheid 

op. Andere typen verf op basis van chloorrubber, epoxyhars en polyurethaan 

daarentegen gaven wel een duidelijke reductie te zien. Daarbij kwamen die op 

basis van polyurethaan het best uit de verf met een reductie van 60-75% bij 

een dubbelzijdige behandeling van de muur. Met behulp van een wiskundige 

modellering van de exhalatie zijn schattingen gemaakt van de exhalatiesnelheid 

voor Rn-222 bij enkelzijdige behandeling van een muur, en voor de exhalatie

snelheid van Rn-220. Voor de hierboven genoemde polyurethaan-verven levert dit 

naar schatting een reductie op v.u respectievelijk 90-95% en 100%. 



3 

1. INLEIDING 

Zolang de mens bestaat is deze blootgesteld geweest aan een zekere hoeveelheid 

natuurlijke straling. Deze achtergrondstraling is geen vaste waarde en sommige 

componenten kunnen sterk door menselijk handelen en persoonlijke gewoonten 

worden beïnvloed. In het bijzonder geldt dit voor de expositie aan radon en 

kortlevende dochterprodukten binnenshuis. Dit radon is het dochterprodukt van 

radium welk element in lage concentraties voorkomt in natuurlijke materialen 

zoals grond, gesteenten en bouwmaterialen. Het in deze materialen gevormde 

radon komt voor een gedeelte in de poriën terecht (emanatiefactor), waarna het 

door diffusie de omgevingslucht kan bereiken (exhalatie). De exhalatiesnelheid 

wordt in grote mate bepaald door de porositeit van het materiaal. 

Het zich in de lucht bevindende radongas vervalt in een aantal kortlevende 

dochternucliden van polonium, bismuth en lood (figuur 1). Deze dochterpro

dukten hechten zich aan stofdeeltjes zodat zich een radioactief aërosol vormt. 

Bij inademing hiervan zet de radioactiviteit zich af in de luchtwegen en zal 

bij verder verval het omringende longweefsel beschadigen. Een groot aantal 

factoren beïnvloedt de vorming en het gedrag van het actieve aërosol zoals de 
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Figuur 1. Vervalreeksen van Rn-222 en Rn-220. 
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deeltjesgrootteverdeling, de concentratie van de stofdeeltjes en de depositie

snelheid. Dit onderzoekterrein is nog volop in beweging. Verwezen wordt naar 

een aantal recente overzichtsartikelen (Porstendörfer, 1984; ICRP, 1987; EEG, 

1987). 

Met name de laatste tien jaar is de aandacht voor de natuurlijke achtergrond

straling sterk toegenomen. Voorheen werd vanuit stralingsbeschermings oogpunt 

de natuurlijke straling niet of nauwelijks belangrijk geacht. De huidige 

dosislimieten van de ICRP gelden nog immer alleen voor artificiële stralings

bronnen. Zowel door de ICRP als op nationaal niveau zijn evenwel aanbevelingen 

gedaan voor regulering (ICRP, 1984; Gezondheidsraad, 1985). Met de toenemende 

belangstelling voor de natuurlijke radioactiviteit is echter ook het geschatte 

jaarlijkse dos*"i quivalent toegenomen. Dit laat zich het best illustreren aan 

de laatstelijk verschenen overzichtsrapporten van de United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). In 1977 schatte deze 

commissie de totale natuurlijke stralingsdosis nog op gemiddeld 1 mSv, het 

UNSCEAR-rapport van 1982 komt op een tweemaal zo hoge waarde uit (UNSCEAR, 

1977;1982). De voornaamste reden hiervan is het gebruik van betere modellen 

voor de longdosimetrie. Verwacht wordt dat het UNSCEAR-rapport dat eind dit 

jaar zal verschijnen opnieuw op een hogere dosis zal uitkomen. 

Met de huidige inzichten betreffende de dosisconversiefactoren wordt het jaar

lijkse gemiddelde dosisequivalent in Nederland geschat op ongeveer 2,5 mSv. 

Figuur 2 geeft de relatieve bijdrage van de verschillende componenten weer. 

Circa 40% van de dosis die de Nederlander ontvangt wordt veroorzaakt door de 

D Natuurlijke bramen 
G Kunstmatige bronnen 

L < 05% Gebruiksartikelen 
I—0.494 Kernwapenproeven 
I — < 0,1% Bektiridteitsproduktie 

Figuur 2. Stralingsbelasting van de gemiddelde Nederlander (IMP, 1984). 
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kortlevende radondochters, het overgrote deel (>95%) door verblijf binnens

huis. De mediane concentratie aan Rn-222 in de Nederlandse woning bedraagt 

volgens Put et al. (1985) 24 Bq.m-3 bij een buitenluchtconcentratie van on

geveer 3 Bq.m-3. De Rn-220 concentraties zijn niet bekend. Geschat wordt dat 

de dosisbijdrage ten gevolge van Rn-220 een factor zes lager ligt dan de bij

drage ten gevolge van Rn-222 (Ackers, 1985). 

In 1986 is door de Nederlandse overheid het RENA-programma gestart naar de 

reguleerbare vormenvan natuurlijke achtergrondstraling (PEO, 1986). Om tot 

een beter inzicht te komen betreffende de bronterraen van radon in de Neder

landse woning zijn een tweetal onderzoeken gestart naar de radonexhalatie-

snelheden van respectievelijk bouwmaterialen en grond. Dit rapport beschrijft 

de resultaten van de exhalatiesnelheid van Rn-222 van Nederlandse bouw

materialen. Naast deze inventarisatie is een onderzoek uitgevoerd naar de 

vraag in hoeverre verfsystemen de exhalatiesnelheid van Rn-222 uit deze 

materialen reduceert. 
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2. TOEGEPASTE METHODEN 

2.1 INLEIDING 

Voor de bepaling van de radonexhalatiesnelheden van bouwmaterialen zijn 

diverse methoden in de literatuur beschreven. Beperken we ons tot de meest 

toegepaste, dan zijn deze ruwweg in twee typen onder te verdelen. Bij het 

eerste type wordt het monster in een dichte kast opgesloten. Na een zekere 

wachttijd wordt vervolgens de radonconcentratie van het vrije gasvolume 

bepaald, waaruit de exhalatiesnelheid kan worden berekend (zie onder meer 

Poffijn et al., 1984; Stranden et al., 1984; Mustonen, 1984). Deze methode 

heeft als nadeel dat naarmate de radonconcentratie in de kast toeneemt de 

exhalatiesnelheid zal afnemen. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de 

concentratiegradiënt tussen porie en omgevingslucht waardoor de diffusiesnel

heid lager wordt. In de praktijk zal de omgevingslucht vrijwel vrij zijn van 

radon. Met spreekt dan over de zogenaamde vrije exhalatie. Het verschil tussen 

de vrije exhalatiesnelheid en de volgens bovenstaande methode bepaalde snel

heid kan volgens Jonassen (1983) oplopen tot circa 15%, volgens Samuelsson 

(1987) wel tot 100%. 

Door de radonconcentratie in de tijd te volgen kan deze methodiek worden 

verbeterd. Uit deze curve kan de vrije exhalatiesnelheid worden berekend door 

de activiteitstoename op t=0 te bepalen (Jonassen, 1983; Ulbak et al., 1984; 

Folkerts et al., 1984). Volgens Samuelsson (1987) echter wordt de exhalatie

snelheid al beïnvloed op het moment van sluiten van de kast (t=0). Alleen 

wanneer de verhouding gasvolume/monstervoluroe groter is dan 10, bedraagt de 

afwijking ten opzicht van de vrije exhalatiesnelheid minder dan 5%. 

Een tweede type methode berust op het met een klok afdekken van een gedeelte 

van het oppervlak (Eichholz et al., 1980; Folkerts et al., 1984; Ackers, 

1985). Hiervoor geldt echter dat naast de hierboven vermelde beperkingen de 

aansluiting van de klok op het bouwmateriaal niet altijd gemakkelijk lekdicht 

is uit te voeren. 

Bij de in dit onderzoek toegepaste methodiek wordt het te onderzoeken monster 

in een kast geplaatst, die continu wordt gespoeld met een constante stroom 

stikstof. Voor deze methode is gekozen om de volgende redenen: 

- dit is de beste benadering van de natuurlijke situatie van de exhalatie van 

bouwmaterialen. 
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- do invlood van externe factoren op do, exhalntiesnelheid kan eenvoudig worden 

bestudeerd. 

- de methode heeft een voldoend lage detectiegrens. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze methode. 

2.2 BESCHRIJVING GEBRUIKTE OPSTELLING 

Een schematische weergave van de gebruikte opstelling wordt gegeven in onder

staande figuur. Het te onderzoeken proefmuurtje wordt in een hermetisch af te 

sluiten kast geplaatst waarna deze wordt gespoeld met een constante stroom 

stikstof van een bepaalde vochtigheid. De vochtigheid van de stikstof kan met 

behulp van een tweetal flowmeters binnen een gebied van 0-100% relatieve 

vochtigheid worden ingesteld. Nadat de radonconcentratie het maximale niveau 

heeft bereikt (zie hoofdstuk 2.4.1) wordt de stikstofstroom gedurende een 

bepaalde tijd (10-30 minuten) door een tweetal U-buizen geleid. De eerste U-

buis bevat een droogmiddel, de tweede U-buis bevat het absorptiemiddel voor 

het radongas en wordt met behulp van vloeibare stikstof gekoeld. Na afloop van 

de absorptietijd wordt het absorptiemiddel in een telflesje met scintillatie-

vloeistof overgebracht. 

/v? a%RV 

K2 W0%RV 

exholatiekast 

Figuur 3. Schematische weergave van de gebruikte meetopstelling. 
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2.3 BESCHRIJVING ANALYSEMETHODE 

Na circa 16 uur is de geabsorbeerde radon in de scintillatievloeistof overge

gaan en zijn de dochterprodukten van het Rn-222 ingegroeid. Vervolgens wordt 

het bêta-spectrum van het monster opgenomen met behulp van een vloeistof 

scintillatieteller (Tricarb CA 2000, Packard Instruments) en vergeleken met de 

bèta-spectra van bekende hoeveelheden Rn-222. Een voorbeeld van een bêta-

spectrum staat weergegeven in figuur 4. Een voorbeeld van een ijklijn wordt 

gegeven in figuur 5. De helling van deze ijklijn toont de hoge gevoeligheid 

van de toegepaste analysemethode. De telefficiency bedraagt ongeveer 300%. 

1500 

c 
o 1000 

500 

100 

BOO 900 1000 

Figuur 4. Vloeistofscintillatiespectrum van Rn-222 en dochterprodukten en de 
ondergrond. Het meetgebied ligt tussen de lower level (LL) en de 
upper level (UL) 
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Figuur 5. Ijklijn 

2.4 ENKELE PARAMETERS VAN DE ANALYSEMETHODIEK 

2.4.1 Bepaling voorspoeltijd 

Zoals in hoofdstuk 2.2 is aangegeven wordt de exhalatiekast gedurende een 

zekere tijd voorgespoeld alvorens de maximale radonconcentratie bereikt is. 

Voor de radonactiviteit in het zogenaamde vrije volume van de kast kan de 

volgende tijdsafhankelijkheid worden afgeleid (zie bijlage A): 

A = 
E 0 

X + \v 
[1 - e "

a + X v ) t ] 

waarin: A = de Rn-222 activiteit (Bq), 

E = de exhalatiesnelheid van het monster (Bq.m .h ), 
o 

0 = exhalatieoppervlak van het monster (m ), 

X = vervalconstante van Rn-222 (h ), 

Ay- ventilatiecoiistante (h ) en 

t = de tijd (1.) 
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Tn figuur 6 is deze theoretische ingroeicurve getekend voor een gipsblok met 
-2 -1 

een exhalatiesnelheid van 5,1 Bq.m .h . De experimentele waarnemingen zijn 

als meetpunten aangegeven. Deze waarnemingen blijken goed bij de theoreti

sche curve aan te sluiten. 

Bq 

u 

1.2 

W 

0,8 

0.6 

O.i 

0.2 

0 2U 25 

Figuur 6. Theoretische curve en meetwaarden (x) van de activiteit in het 
vrije volume van de exhalatiekast als functie van de tijd na het 
sluiten van de exhalatiekast. 

activiteit IBql 
1.0 

IS 20 25 30 
- > • absorptietijd (minuten I 

Figuur 7. Gemeten activiteit van Rn-222 als functie van de absorptietijd. 
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2.h.2 Afhankelijkheid van de absorptietijd 

Na het bereiken van de maximale radonconcentratie in de uitgaande stikstof-

stroom, wordt deze stroom gedurende zekere tijd door het absorptiemiddel ge

leid. In figuur 7 (zie vorige bladzijde) is de activiteit als functie van de 

absorptietijd weergegeven voor een zelfde gipsblok. Uit deze figuur blijkt dat 

tot 30 minuten de activiteit evenredig toeneemt met de absorptietijd. 

I.h. 3 Invloed van de doorleidsnelheid 

De invloed van dr doorleidsnelheid van de stikstofstroom op de gemeten 

activiteit is weergegeven in figuur 8. Bij een doorleidsnelheid van meer dan 

800 ml.min buigt d^ gevonden activiteit af naar lagere waarden. De reden 

hiervan dient gezocht te worden in een verminderde absorptie van het radon. 

Alle experimenten zijn uitgevoerd bij een snelheid van minder dan 800 ml N„ 

per minuut. 

activiteit IBql 

k 0.6r 

0,5 

O.i 

0.3 

0.2 

0.1 

X t S.D. 

I 1 

WO 200 300 IM 500 600 700 800 900 1000 1W0 
*• doorleidsnelheid (ml.min-U 

Figuur 8. Gemeten activiteit van Rn-222 als functie van de doorleidsnelheid. 
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2. 't. 4 Standaard analysecondities en herhaalbaarheid 

Alle analyses zijn, tenzij anders is vermeld, onder de volgende omstandigheden 

uitgevoerd: 

600 ml.min" 

50% 

20 ± 1 °C 

doorleidsnelheid stikstof 

relatieve vochtigheid 

temperatuur 

ingrooiperiode radon in 

exhalatiekast 

absorptietijd 

meettijd 

: 2-3 uur 

: 10 minuten 

: 60 minuten 

Zoalj hierboven is aangegeven varieerde d-~ temperatuur tijdens de meetperiode 

± 1 °C. On grond van literatuurgegevens kan de invloed hiervan op de exhala-

tiesnelheid als verwaarloosbaar klein worden beschouwd (Stranden et al., 1984; 

Gan et al., 1986). 

De exhalatiesnelheid van ieder proefmuurtje is in drievoud geanalyseerd. Op 

grond van deze triplo-bepalingen is de gemiddelde variatiefractie berekend. 

Deze bedroeg 5,2% bij 84 graden van vrijheid. De gemiddelde variatiefractie 

van het gemiddelde bedroeg 3,0%. Daarnaast is gedurende het onderzoek de her

haalbaarheid nagegaan van één en hetzelfde proefmuurtje. De resultaten hiervan 

zijn grafisch weergegeven in figuur 9. 

exhalatiesnelheid 

Ba. m-lh-' 

n-5 „ _ , , n=3 n=3 

- I 
n=3 

n=12 
n=3 

l 
n = 9 

X t S.D. 

I -

0\ l_ 
6-3--B6 17-3--B6 15-9-W 3-11-W 10-12-W 23-12-'87 27-I-W 

meetdata 

Figuur 9. Radonexhalatiesnelheid van een gipsblok gedurende de onderzoek-
periode (temperatuur 20 °C en relatieve vochtigheid 50%). 
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De gemiddelde variatiefractie bedraagt 7,8% met 31 vrijheidsgraden. Op grond 

van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er geen verloop in de tijd is 

van de analyseresultaten. 

Onder de hierboven gegeven omstandigheden geldt, bij een exhalatieoppervlakte 
2 - 2 - 1 

van 0,4 m een !epalingsgrens van 0,2 Bq.m .h (Currie, 1968). 

2.5 INVLOED WATERDAMPDRUK OP EXHALATIESNELHEID 

Van een tweetal proefmuurtjes, een gips- en een betonmuurtje (respectievelijk 

code 17 en 07, tabel 1) is de invloed nagegaan van de waterdampdruk op de 

exhalatiesnelheid. Daartoe zijn deze muurtjes gedurende enkele weken in een 

klimaatkamer geplaatst bij verschillende waterdampdrukken. Tijdens de moting 

is stikstof doorgeleid met een zelfde luchtvochtigheid om zodoende het even

wicht tussen de lucht in de poriën en de omgevingslucht niet te verstoren. 

De proefmuurtjes van alle andere bouwmaterialen (hoofdstuk 4.4) zijn bewaard 

bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid, hetgeen overeenkomt met een waterdamp

druk van 8,77 mm Hg. 

2.6 BEREKENING EMANATIEFACTOREN 

De emanatiefactor is de ratio van het aantal vrijgekomen radonatomen per 

tijdseenheid en het aantal in het materiaal gevormde radonatomen per tijds

eenheid. De formule waarmee de emanatiefactor is berekend luidt als volgt: 

100 E o/ 

il = —: r~r % 
1 L p K A 

waarin: E = de radonexhalatiesnelheid (Bq.m .h ), 

L = de halve dikte van het proefmuurtje (m), 

P •= de soortelijke massa (kg.m ), 

A = de Ra-226 activiteit (Bq.kg ), 

^ = vervalconstante van Rn-222 (h ). 

De afleiding van deze formule, alsmede de toegepaste vereenvoudiging staat 

beschreven in Bijlage B. 
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2.7 BEPALING REDUCTIEFACTOREN VAN DE VEHI-'SYSTEMEN 

De invloed van het toepassen van een verflaag op de exhalatiesnelheid van het 

Rn-222 is nagegaan voor een aantal sterk verschillende verfsystemen. Daartoe 

is van ieder proefmuurtje eerst de exhalatiesnelheid in onbehandelde staat 

bepaald, waarna rondom twee of meer lagen van de verf zijn aangebracht. De 

droogtijd tussen de verschillende lagen was minimaal twee dagen. Na het aan

brengen van de laatste verflaag zijn de muurtjes gedurende minimaal drie weken 

geconditioneerd om een evenwichtsinstelling te verkrijgen. Vervolgens is op

nieuw een exhalatiemeting uitgevoerd zoals hiervoor is vermeld. 

In eerste instantie lag het in de bedoeling dat dezelfde verven zowel op gips-

muurtjes als op betonmuurtjes zouden worden aangebracht om zodoende het effect 

te kunnen nagaan van de ruv;heid van de ondergrond. Doordat na een eerste fase 

bleek dat de toegepaste verven nauwlijks enige invloed hadden op de exhalatie

snelheid is in overleg met de begeleidingscommissie besloten hiervan af te 

zien on te zoeken naar andere afwerklagen. 

De remmende werking van de toegepaste afwerklaag op de exhalatiesnelheid wordt 

uitgedrukt in een zogenaamde reductiefactor welke wordt gedefinieerd als het 

quotiënt van de exhalatie van het geverfde muurtje en van hetzelfde muurtje in 

onbehandelde staat. Wanneer de verf een reducerende werking heeft op de 

exhalatiesnelheid zal deze factor kleiner zijn dan één. Op grond van de in 

hoofdstuk 2.4.4 gegeven gemiddelde variatiefractie kan worden berekend dat 

deze reductie als significant kan worden beschouwd wanneer dit quotiënt minder 

bedraagt dan 0,85 (p<0,01). 
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3. MATERIAALKEUZE 

3.1 BOUWMATERIALEN 

De keuze van de materialen is uitgevoerd door het Instituut voor Bouw

materialen en Bouwconstructies TNO. Een nadere beschrijving hiervan wordt 

gegeven door Den Boer (1983). Dezelfde materialen als waaruit de onderzochte 

proefmuurtjes zijn opgebouwd zijn in het kader van het SAVJORA-onderzoek reeds 

onderzocht op nuclidesamenstelling (Ackers, 1085a). De dikte van de proef

muurtjes is dezelfde als in de praktijk. De breedte en hoogte van de 
2 

proefmuurjes bedroegen ca. 45 bij 45 cm . In onderstaande tabel worden de 

proefmuurtjes nader gekarakteriseerd. 

Tabel 1 Beschrijving van de proefmuurtjes. 

Code Materiaalsoort Dikte 

(m"1) 

Dichtheid 

(kg.m ) 

01 Beton bestaande uit: portlandcement 14% 

grint 48% 

zand 33% 

water 5% 

0,1 2360 

02 Beton bestaande uit: hoogovencement 14% 

grint 48% 

zand 33% 

water 5% 

0,1 2360 

03 Beton bestaande uit: portlandcement 

met vliegas 14% 

grint 48% 

zand 33% 

water 5% 

0,1 2330 
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Tabel 1 (vervolg) 

Code Materiaalsoort Dikte Dichtheid 

(in ) (kg.m ) 

04 Beton bestaande uit: portlandcemsnt 17% 0,1 1900 

vliegaskorrels 34% 

zand 42% 

water 7% 

05 Beton bestaande uit: portlandcement 13% 0,1 2390 

fosforslak 47% 

zand 32% 

water 8% 

06 Beton (handelsproduct) 0,1 2350 

07 Beton bestaande uit: hoogovencement 12% 0,1 2300 

vliegas 2% 

grint 24% 

zand 58% 

water 4% 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

Baksteen, hard grauw (Usselklei) 

Baksteen, poreus met 20% vliegas 

Gasbetonblok voor binnenspouwblad 

Gasbetonblok voor scheidingswanden 

Gasbetonblok met vliegas 

(proefproductie) 

Gipsblok (natuurgips) 

0,1 

0,07 

0.1 

0.1 

0,1 

0,07 

1680 

1490 

570 

790 

810 

960 

14 Gipsblok (mogelijk fosfogips) 0,07 900 
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Tabal 1 (vervolg) 

Code Materiaalsoort Dikte Dichtheid 

(m ) (kg.m ) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Gipsblok (natuurgips) 

Gipsblok (fosfogips) 

Gipsblok (fosfogips) 

Gipskartonplaat (natuurgips) 

Gipskartonplaat (natuurgips) 

Gipskartonplaat (fosfogips) 

Gipskartonplaat (natuurgips) 

0.07 

0.07 

0.07 

0.010 

0.013 

0.010 

0.009 

990 

960 

960 

760 

820 

840 

910 

3.2 VERFSYSTEMEN 

De onderzochte verfsystemen zijn geselecteerd door het Verfinstituut TNO te 

Delft. Criteria die daarbij een rol hebben gespeeld zijn het vermoedelijke 

marktsegment, het type verf en het toepassingsgebied, alsmede de waterdamp-

doorlatendheid. Naar deze laatste parameter is in de verfwereld veel onderzoek 

verricht. Deze wordt uitgedrukt in de zogenaamde u-waarde, een grootheid die 

omgekeerd evenredig is met de dampdoorlatendheid. Tabel 2 geeft een 

beschrijving van de geteste verfsystemen. De verven met de codes A tot en met 

M vinden hun toepassing voornamelijk in de doe-het-zelf markt, de overige zijn 

professionele verven. Hoewel daartoe een aanzienlijke inspanning is geleverd 

bleek het niet mogelijk om het marktaandeel van de diverse merken in 

Nederland boven tafel te krijgen. Geen van de fabrikanten wenste hier 

informatie over te geven. Een belangrijke consumentenorganisatie heeft 

toegezegd een vraag in deze richting te zullen opnemen in een dit jaar te 

houden enquête. De resultaten hiervan komen niet eerder dan aan het eind van 

dit jaar beschikbaar. 
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Tabel 2 Beschrijving van de verven. 

Code Toepassing Type p-waarde 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

fl 

I 

J 

K 

1_» 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

structuurverf 

structuurverf 

structuurverf 

structuurverf 

structuurverf 

rauhfaserverf 

rauhfaserverf 

muurverf 

muurverf 

muurverf 

plafondplast 

plafondplast 

plafondplast 

betonverf 

betonverf 

hout-/betonverf 

constructieverf 

constructieverf 

constructieverf 

constructieverf 

bouwverf 

bouwverf 

gevelverf 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

caseïne 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylhars 

silicaten 

alkydhars 

chloorrubber 

chloorrubber 

polyurethaan 

koolteer/epoxyhars 

epoxyhars 

polyurethaan 

acrylaatdispersie 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

1000 

500 

500 

1000 

500 

5000 

5000 

5000 

10000 

1000 

20000 

50000 

100000 

30000 

100000 

50000 

30000 

3000 
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h. RESULTATEN 

4.1 INVLOED VAN HET VENTILATIEVOUD 

Van een gipsblok zijn de exhalatiesnelheden bepaald als functie van het 

ventilatievoud. De metingen zijn uitgevoerd bij een ventilatievoud van 

respectievelijk 0,5, 1,0, 1,7 en 2,1 maal per uur. De resultaten die met dit 

gipsblok zijn behaald, staan grafisch weergegeven in figuur 10. Uit deze 

figuur valt op te maken dat de radonexhalatiesnelheid, althans binnen het door 

ons onderzochte gebied, niet afhankelijk is van het ventilatievoud. 

3.0, 

exhalatiesnelheid 
Bq.h • 1 

2,0 

1,0 

0.S 

\" S.D 

2 3 
ventilatievoud th-l) 

Figuur 10. Radonexhalatiesnelheid als functie van het ventilatievoud 

4.2 INVLOED VAN DE WATERDAMPDRUK 

Van een tweetal proefmuurtjes, een gipsblok en een betonmuurtje is de invloed 

nagegaan van de waterdampdruk op de exhalatiesnelheid. De resultaten hiervan 

zijn weergegeven in de figuren 11 en 12. Voor gips worden bij een toename van 

de luchtvochtigheid hogere exhalatiesnelheden gevonden. Bij beton daarentegen 

neemt de exhalatiesnelheid af. Met behulp van de toets van Spearman is de 

nulhypothese getoetst dat de grootheden exhalatiesnelheid en waterdampdruk 

onafhankelijk van elkaar zijn verdeeld. Bij een gekozen onbetrouw-
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baarheidsdrempel van «=0,05 (tweezijdig) bleek de nulhypothese te verwerpen te 

zijn ten gunste van de alternatieve hypothese dat tussen deze grootheden een 

positieve, respectievelijk een negatieve correlatie aanwezig is. 

exhalatiesnelheid 

Bq m-2 />-> 

3-

7 2 

S.O. 

i i i 

12 74 7(5 78 
waterdampdruk in mm Hg 

exhalatiesnelheid 

Bq.m-2.h-1 

i 
2,2 

2.0 

7.8 

1.6 

7,4 

12 

1.0 

0,6 

0.6 

0A 

0.2 

0 

-

-
-
-

1 

x t sa 

10 12 % 16 18 
*• waferdampdruk in mm Hg 

Figuur 11 en 12. Radonexhalatiesnelheid als functie van de waterdampdruk. 
Bovenste figuur voor een gipsblok, onderste figuur voor een 
betonblok. De getrokken lijnen zijn bepaald met de methode 
der kleinste kwadraten. De correlatiecoëfficiënten bedragen 
respectievelijk 0,97 en 0,93. 

http://Bq.m-2.h-1
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4.3 INVLOED VAN DE LUCHTDRUKVERANBERING 

Zoals in hoofdstuk 2.4.4 is aangegeven is van een bepaald type gipsblok de 

radonexhalatiesnelheid over een langere periode bepaald. Tevens is van deze 

analysedata de luchtdrukverandering nagegaan. Tussen deze verandering en de 

gemeten exhalatiesnelheid bleek geen correlatie te bestaan (p>0,05). 

4.4 RADONEXHALATIESNELHEDEN VAN VERSCHILLENDE BOUWMATERIALEN 

Vanwege de invloed van de waterdampspanning op de radonexhalatiesnelheid zijn 

de analyses uitgevoerd bij een relatieve vochtigheid van 50% en 20 °C. Tabel 3 

vermeldt de resultaten. Daarnaast zijn in tabel 3 de emanatiefactoren gegeven, 

welke via de formule in hoofdstuk 2.6 zijn berekend. 

Tabel 3 Radonexhalatiesnelheden van verschillende bouwmaterialen. 

code Materiaalsoort Ra-226 gehalte Rn-222 exh.- Eman.-

(Bq.kg ) snelheid factor 

(Bq.m"2.h-1) (%) 

01 

02 

03 

04 

05 

Beton, 

Beton, 

Beton, 

Beton, 

Beton, 

portlandcement 

hoogovencement 

portlandcement 

vliegas 

portlandcement 

vliegaskorrels 

portlandcement 

fosforslak 

9,5 

15,8 

13,2 

55,0 

713 

2,2 ± 0,3 

3,7 ± 0,3 

2,4 ± 0,1 

2,0 ± 0,2 

6,2 ± 0,2 

26 

26 

21 

5,0 

1,0 

06 Beton - 2,6 ± 0,2 



Tabel 3 (vervolg) 

code Materiaalsoort Ra-226 gehalte Hn-222 exh.- Eman.-

(Bq.kg ) snelheid factor 

(Bq.ra^.h"1) (%) 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Beton, hoogovencement 

Baksteen 

Baksteen, vliegas 

Gasbeton 

Gasbeton 

Gasbeton, vliegas 

Gips 

Gips, mogelijk fosfogips 

Gips 

Gips, fosfogips 

Gips, fosfogips 

Gipskarton 

Gipskarton 

Gipskarton, fosfogips 

Gipskarton 

18,7 

39,1 

71,5 

21,8 

18,3 

57,5 

10,0 

26,3 

5,4 

103 

328 

2,3 

3,9 

695 

5,6 

1,51 ± 0,15 

0,29 ± 0,01 

0,20 + 0,04 

0,85 ± 0,05 

1,2 ± 0,2 

3,8 ± 0,2 

0,34 + 0,02 

0,20 ± 0,03 

0,13 ± 0,02 

4,8 ± 0,2 

15,8 ± 0,8 

< 0,05 

< 0,02 

2,5 ± 0,1 

0,033 ± 0,004 

9,0 

1,2 

0,7 

18 

22 

21 

13 

3,2 

9,1 

18 

19 

-

-

13 

19 

* Analyses uitgevoerd bij 20 °C en relatieve vochtigheid van 50%. 
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De fosfogipsblokken met de monsternummers 16 en 17 zijn in het kader van het 

SAWORA-onderzoek gebruikt voor de bouw van een proefkamer, waaraan diverse 

metingen zijn verricht (Hogeweg, 1985). Bij ons onderzoek is gebleken dat de 

desbetreffende blokken uit twee batches bestonden. Van de in totaal twee-en-

twintig onderzochte blokken vertoonden drie blokken een gemiddelde exhala-

tiesnelheid van 4,8 ± 0,2 Bq.m .h (monsternr. 16) en negentien anderen een 

gemiddelde van 15,8 ± 0,8 Bq.m .h (monsternr. 17). De emanatiefactor was 

echter gelijk. 

4.5 REDUCTIEFACTOREN VAN VERFSYTEMEN 

Na aanbrengen van de verf is de exhalatiesnelheid van Rn-222 opnieuw bepaald 

en zijn de reductiefactoren berekend op de in hoofdstuk 2.7 aangegeven wijze. 

De reductiefactoren met gips als ondergrond worden vermeld in tabel 4. Alle 

berekende waarden hebben betrekking op een partiële waterdampdruk van 8,77 mm 

kwik (20 °C, 50% RV). 

Uit de tabel blijkt dat alleen de chloorrubberverf met code R een reductie

factor heeft die significant lager ligt dan de waarde één. Tevens kan uit de 

resultaten geconcludeerd worden dat de waterdampdoorlatendheid van de verven 

geen relatie heeft met de radonreductie. Opvallend is daarnaast dat de verven 

met code A-E als groep circa 25% boven de waarde één liggen. Het betreft hier 

structuurverven van diverse fabrikanten. Nagegaan is of dit type verf wellicht 

van zichzelf een zekere hoeveelheid radium bevat. Dit bleek echter niet het 

geval te zijn. Een herhaalde analyse van de exhalatiesnelheid, uitgevoerd 150 

dagen na het aanbrengen van de verf gaf voor verf C een reductiefactor van 

dezelfde grootte-orde (1.26 versus 1.35). In de discussie wordt op dit 

fenomeen teruggekomen. 

Omdat alle verftypen, met uitzondering van de hierboven genoemde chloorrubber 

geen reducerende werking hadden op de exhalatiesnelheid zijn nog andere 

verfsoorten getest. Deze zijn aangebracht op betonmuurtjes. De resultaten 

hiervan staan in tabel 5. Vanwege het ruwere oppervlak van de beton vertoonde 

de verflaag kleine gaatjes ter grootte van een speldeknop. Ondanks dit feit is 

de reductie hoger dan bij de eerder onderzochte verfsystemen. De 

chloorrubberverf, gecodeerd R gaf een vergelijkbare waarde als bij de gips-

blokken. 
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Tabel l\ Effect van verflagen 

Codo Type 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

P 

P 

Q 

R 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

caseïne 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylaatdispersie 

acrylhars 

silicaten 

alkydhars 

alkydhars 

alkydhars 

chloorrubber 

chloorrubber 

op de exhalatiesnelheid (gipsmuurtjes). 

aantal reductie 

lagen factor 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

2 

1,21 

1,04 

1,30 

1,28 

1,32 

1,04 

1,12 

0,93 

1,11 

0,99 

1,13 

1,10 

1,13 

0,95 

0,98 

1,04 

0,98 

1,09 

1,09 

0,76 

* 20 °C en relatieve vochtigheid van 50%. 
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Tabel 5 J.ffocL van varflagen op de exlifllatiGsnclhGid (botonmuurtjos), 

Coclt! Type aantal reductie- reductie-

lagen factor factor // 

R 

R 

S 

T 

IJ 

11 

V 

V 

w 

chloorrubber 

chloorrubbet 

polyurethaan 

koolteer/epoxyhars 

epoxyhars 

epoxyhars 

polyurethaan 

polyurethaan 

acrylaatdispersie 

2 

4 

2 

2 

n 

k 

2 

/» 

2 

0,79 

0,57 

0,31 

0,67 

0,70 

0,24 

0,37 

0,25 

0,53 

0,41 

0,20 

0,08 

0,27 

0,30 

0,05 

0,10 

0,06 

0,17 

* 20 °C en relatieve vochtigheid van 50%. 

// theoretische reductiefactor bij eenzijdige afwerking. 

Naast de experimenteel bepaalde reductiefactoren voor alzijdige behandeling, 

is in tabel 5 tevens de theoretisch bepaalde reductiefactor gegeven indien de 

muurtjes slechts aan één zijde zouden zijn geschilderd. Deze quotiënten zijn 

berekend uit de experimentele reductiefactoren onder de aanname dat de dif

fusielengte van het Rn-222 in beton gelijk is aan 15 cm (Zapalac, 1983). De 

afleiding van de berekening staat in bijlage B. 
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5. DISCUSSIE 

Voor radon in woningen zijn een drietal brontermen aan te wijzen, te weten de 

radoninflux vanuit de onderliggende bodem, de buitenluchtinfiltratie en de 

radonexhalatie van bouwmaterialen. In dit rapport worden de analyseresultaten 

gegeven van de radonexhalatie van een aantal Nederlandse bouwmaterialen. 

De analysemethodiek voor een dergelijk onderzoek dient een goede reproduceer

baarheid te bezitten. Daarnaast was uit een eerder onderzoek gebleken dat voor 

oen aantal bouwmaterialen de exhalatiesnelheden zeer laag zouden zijn, zodat 
-2 -1 

de detectiegrens in ieder geval beneden de 1 Bq.m .h diende te liggen 

(Ackers, 1985). 

De bij dit onderzoek gebruikte analysemethodiek heeft een ondergrens van 
-2 -1 

0,2 Bq.m .h bij een absorptietijd van 10 minuten en een oppervlakte van 
2 

0,4 m . De herhaalbaarheid, zowel op korte als op langere termijn is zeer goed 

met respectievelijk een variatiefractie van 5,2% en 7,8%. De door ons gevonden 

waarde voor de telefficiency van circa 300% is een factor twee hoger dan de 

door Darrall et al. (1973) gepubliceerde waarde. 

De nauwkeurigheid van de methodiek is nagegaan door een aantal monsters zowel 

via de in dit rapport beschreven methode als via een andere, elders beschreven 

methode (Ackers, 1985) te analyseren. De resultaten van dit vergelijkend 

onderzoek voor een viertal betonmuurtjes worden weergegeven in onderstaande 

tabel. 

-2 -1 
Tabel 6 Radonexhalatiesnelheden in Bq.m .h van een viertal proefmuurtjes 

beton, bepaald via twee verschillende analysemethodieken. 

monstercode MT-TNO RD-TNO 

01 2,2 ± 0,3 2,5 ± 0,5 

02 3,7 ± 0,3 3,6 ± 0,7 

03 2,4 ± 0,1 1,6 ± 0,5 

04 2,0 ± 0,2 2,7 ± 0,5 
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Zoals tabel 6 laat zien verschillen de uitkomsten van beide methoden niet 

significant van elkaar. Wel significante verschillen werden gevonden bij 

poreuzere materialen zoals gips- en gasbetonblokken. Een oorzaak hiervoor 

dient gezocht te worden in de door de Radiologische Dienst toegepaste meet

methode, waarbij radongas via de poriën van het materiaal kan weglekken uit de 

meetklok dan wel buitenlucht kan toetreden (Ackers, 1985). 

Een voordeel van de in dit rapport toegepaste methode is dat externe para

meters welke (mogelijk) invloed hebben op de exhalatiesnelheid gemakkelijk 

kunnen worden bestudeerd. Nagegaan is in hoeverre de exhalatiesnelheid af

hankelijk is van het ventilatievoud. Uit onze experimenten is gebleken dat dit 

binnen de range van 0,5-2,1 maal per uur niet het geval is. Hogeweg (1985) 

vond eveneens dat de exhalatiesnelheid onafhankelijk was van het ventilatie-

voud. 

Via een eenvoudige constructie was het mogelijk om de invloed na te gaan van 

de waterdampdruk op de exhalatiesnelheid. Deze invloed is nagegaan voor twee 

verschillende bouwmaterialen, een gipsblok en een betonblok. Bij het gipsblok 

werd bij toename van de waterdampdruk een verhoging van de exhalatiesnelheid 

waargenomen. Eveneens een toename van de exhalatiesnelheid, maar dan als 

functie van het vochtgehalte van het materiaal is waargenomen voor beton en 

leisteen (Stranden et al., 1984), grond (Stranden et al., 1984; Fleischer, 

1987), uraniumgesteente (Strong en Levins, 1982) en gips (Kettenis et al., 

1987). Verondersteld wordt dat de zich in de poriën bevindende watermoleculen 

een remmende werking uitoefenen op de recoilenergie van de ontstane radon-

moleculen waardoor een groter percentage voor diffusie naar de omgevingslucht 

beschikbaar komt (Fleischer, 1987). In hoeverre deze theorie juist is valt te 

betwijfelen gezien onze resultaten met het betonmuurtje waar een tegenover

gesteld effect is waargenomen. Auxier et al. (1974) beschrijven een zelfde 

relatie voor beton als in dit onderzoek is gevonden. Een aannemelijke ver

klaring ontbreekt op dit moment nog. 

Bij het nagaan van de invloed van de luchtdrukverandering op de exhalatie

snelheid kon geen effect worden waargenomen. Wanneer de luchtdruk daalt zal 

tijdelijk een luchtstroom optreden vanuit het bouwmateriaal naar de omgevings

lucht. Bij een stijging van de luchtdruk vindt een omgekeerd effect plaats. 

Dit effect is ondermeer beschreven voor de luchtinfiltratie in kelders (Jonas

sen, 1975; McLaughlin en Jonassen, 1980). Janssens et al. (1984) hebben op 

theoretische gronden de toename van de exhalatiesnelheid van een 60 cm dikke 

muur geschat op circa 4% wanneer de luchtdruk in 13 uur zou toenemen met 7,5 
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mm kwik. Dal: in onze studie geon effect is waargenomen wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door het feit dat het gebruikte gipsblok zeer poreus is waardoor 

eventuele effecten zeer snel verlopen. 

De exhalatiesnelheden van de onderzochte proefmuurtjes vertonen oen sproi-

dingsbreedte van <0,02 tot 15,8 Bq.m .h (tabel 3). Ter vergelijking zijn in 

tabel 7 de resultaten vermeld van een aantal andere studies. De eenheid waarin 

de exhalatiesnelheid wordt uitgedrukt varieert echter van publikatie tot 

pubiikatie. De resultaten van deze studie zijn daarom omgerekend naar andere 

eenheden. Uit deze tabel blijkt dat de exhalatiesnelheden en emanatiefactoren 

goed overeen stemmen. 

De verschillende betonsoorten in onze studie variëren in exhalatiesnelheid 
-2 -1 

tussen ongeveer 2 en 6 Bq.m .h . Toevoeging van vliegas of fosfoslak aan 

beton doet de Ra-226 concentratie weliswaar sterk toenemen (in onze studie tot 

een factor 70), de toename van de Rn-222 exhalatiesnelheid blijft beperkt tot 

ten hoogste een factor twee tot drie. Dit wordt veroorzaakt door de glas

achtige structuur van deze materialen waaruit het radongas slechts zeer moei

lijk kan ontsnappen. Het toepassen van vliegas of fosfoslak als toeslag

materiaal in beton zal dan ook slechts een geringe invloed hebben op de in

wendige stralingsdosis ten gevolge van radongas in de Nederlandse woning. De 

externe stralingsdosis zal daarentegen wel toenemen. 

Toevoeging van fosfogips aan gipsprodukten heeft een grotere invloed op de 

exhalatiesnelheid dan vliegas en fosfoslak. Uit de analyseresultaten kan ge

makkelijk worden afgeleid of een produkt al dan niet fosfogips bevat. De mate 

waarin een verhoging optreedt wordt bepaald door de toegepaste mengverhouding 

natuurgips/fosfogips. Puur fosfogipsblokken (monstercode 17) hebben een 
-2 -1 

exhalatiesnelheid van circa 16 Bq.m .h . Op dit moment worden geen fosfo-

gipshoudende produkten meer op de Nederlandse markt gebracht. Een uitzondering 

hierop vormen sommige stucmaterialen. Gezien de relatief geringe massa waarin 

dit in een woning wordt toegepast leidt dit niet tot een aantoonbare verhoging 

van de radonconcentratie. 



Tabel 7 Radonexhalatiesnelheden van bouwmaterialen uit verschillende landen. 
Tussen haakjes is de emanatiefactor vermeld in %. 

Eenheid Nederland Nederland België Denemarken V.S. Duitsland Finland 
Materiaalsoort (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

normaal beton Bq.kg-1.h_1 0,019-0,031 0,017 0,016-0,045 
(26) (13-25) 

baksteen Bq.kg .h"1 0,0034 0,0008-0,0065 0,0037 
(1,2) (0,1-2,2) (1) 

Gipskartonpl. Bq.kg ^h" 1 0,008 0 0,008 0,023 
natuurgips '.19) (28) 

gipskartonpl. Bq.kg .h 0,66 0,43 
losfogips Cl3) (14) 

-2 -1 
normaal beton Bq.m .h 2,2-3,7 1,9-2,5 0,18-2,0 

(26) 

gasbeton Bq.m .h"1 0,85-1,2 0,5 0,43-1,8 

-2 -1 
baksteen Bq.m .h 0,29 0,18 

-2 -1 
normaal beton Bq.m .h 1 0,23 0,39 

BqTkg (26) (28) 

(a) Deze studie (e) Ingersoll (1983) 
(b) Kettenis et al. (1987) (f) Folkerts et al. (1984) 
(c) Poffijn et al. (1984) (g) Mustonen (1984) $ 
(d) Ulbak et al. (1984) 
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In Nederland wordt voor wanden en plafonds de acrylaatdispersieverf het meest 

toegepast. De reducerende werking van dit verftype op de radonexhalatio uit 

gips is zoals uit dit onderzoek is gebleken in het algemeen minimaal. Een op

merkelijk en niet-verwacht neven-effect was echter dat bij de struktuurverven 

(code A-E) een significante verhoging van de exhalatiesnelheid bloek op te 

treden. Deze verhoging bedraagt gemiddeld circa 25%, en is niet het gevolg van 

de aanwezigheid van radium in de verven. Een dergelijk effect is voor zover 

ons bekend nog niet eerder beschreven. Een mogelijke verklaring dient gezocht 

te worden in de richting van: 

a. vergroting van het exhaierende oppervlak, 

b. verhoging van het vochtgehalte in het bouwmateriaal. 

Toepassing van structuurverf zal het oppervlak van de muur sterk kunnen 

vergroten. Gezien de hoge diffusielengte van Rn-222 in gips van circa 100 cm 

(Folkerts et al., 1984), ligt een toename van de exhalatiesnelheid echter niet 

in de lijn der verwachting. Feit is echter wel dat juist bij de verf met een 

duidelijk fijnere oppervlaktestructuur (verf B, tabel 4) de toename van de 

exhalatiesnelheid ook veel kleiner is. Ook tegen de onder punt b geopperde 

suggestie zijn argumenten in te brengen. Tijdens het aanbrengen van de verf 

zal inderdaad een zekere hoeveelheid vocht in het materiaal worden gebracht, 

hetgeen zoals in dit rapport is aangetoond de exhalatiesnelheid zal verhogen. 

Tussen het aanbrengen van de verf en de analyse zijn de proefmuurtjes echter 

minimaal drie weken geconditioneerd. Daarbij geldt bovendien dat de dampdoor-

latendheid van dit type verf vrij hoog is, zodat normaal gesproken de inge

brachte hoeveelheid vocht moet zijn verdampt. Doordat dit fenomeen buiten het 

bestek viel van het eigenlijke onderzoek is hieraan geen verdere aandacht be

steed. 
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Nnnst". do hierboven genoemde verven zijn nog vorfsoorten getest die op basis 

van chloorrubber, epoxyhars of polyurethaan waren bereid. Afhankelijk van het 

fabrikaat en de toegepaste laagdikte zijn reductiefactoren voor beton gevonden 

welke variëren van 0,25 tot 0,75. Vergelijking van deze waarden met litera

tuurgegevens is niet goed mogelijk. De beschrijving van do verven en de 

proefomstandigheden is daartoe vaak te onvolledig. Tamez en coauteurs (1986) 

geven bijvoorbeeld niet aan of de blokken bouwmateriaal aan één zijde of 

dubbelzijdig zijn geverfd. Daarnaast verschillen ook de ondergrond en de 

toegepaste laagdikte. Enkele publikaties betreffende afwerklagen zijn onder

meer Auxier et al. (1974), Culot et al. (1978) en Abu-Jarad en Fremlin (1983). 

In ons onderzoek was een relatie met de dampdoorlatendheid niet aanwezig. 

Kennelijk verloopt de radondoorlatendheid volgens een ander mechanisme. 

In de door ons geteste verflagen op beton zijn kleine gaatjes te constateren 

ter grootte van een speldeknop. De aanwezigheid van deze gaatjes zullen een 

negatief effect hebben op de reductiefactor. De kans hierop is groter bij 

ruwere oppervlakken zoals beton dan bij gladde egale muren. Het effect van 

beschadigingen is nagegaan door Morawska (1983). Weliswaar neemt hierdoor de 

reductiefactor af, maar een netto-voordeel zal blijven bestaan. 

In dit onderzoek zijn metingen vericht aan proef muurtjes welke alzijdig <•. in 

voorzien van een afwerklaag. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij 

binnenmuren. Wanneer een afwerklaag slechts aan één zijde wordt aangebracht 

(bijvoorbeeld bij buitenmuren) zal de exhalatie aan deze zijde minder zijn 

doordat de gevormde radon zich niet in die mate zal opbouwen als bij twee

zijdige behandeling. Met modelberekeningen is dit effect nagegaan. Figuur 3 in 

bijlage B geeft de uitkomsten van deze berekeningen weer. Op grond van de 

gemeten reductiefactor voor een tweezijdig behandelde muur is de reductie

factor af te lezen voor de eenzijdig behandelde muur. Voor de door ons geteste 

polyurethaanverven ligt deze in de grootte-orde van 0,05-0,1. In bijlage B 

zijn tevens een aantal berekeningen opgenomen voor Rn-220. Voor onbehandelde 

betonmuren wordt deze exhalatiesnelheid een factor 250 hoger geschat dan voor 

Rn-222, hetgeen goed aansluit bij de door Folkerts et al. (1984) gepubliceerde 

waarden. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat een geringe reductiefactor 

voor Rn-222 reeds een groot effect heeft op de exhalatiesnelheid van het Rn-

220. Bij een gemeten reductiefactor van 0,9 bedraagt de exhalatiesnelheid van 

Rn-220 nog slechts 3% van de oorspronkelijke waarde. 
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BIJLAGEN 



A-l 

HIJMCJK A BKPAT.INO VOORSPOEI/NJD 

Wanneer een stuk bouwmateriaal in een kast geplaatst wordt waarin geen radon 

aanwezig is, zal de raclonactivlteit in het vrije volume (= volume kast -

volume monster) toenemen volgens: 

^ = EO - (A+Av)A (1) 

A = radioactiviteit van Rn-222 in het vrije volume (Bq) 
-2 -1 

E = exhalaticsnclheid bouwmateriaal (B<j.m . h ) 

O = exhulatie-oppcrvlak bouwmateriaal (in2) 

h = vervalconstante van Rn-222 (h ) 

h = ventilatieconstante (h ) 
v 
t = voorspoeltijd (h) 

Integratie van (1) geeft: 

A - A - | f [1-e V J (2) 
v 

Vullen we in (2) als voorbeeld de volgende waarden in, 

E = 5,1 Bq.m^.h"1 

0 = 0,4 m2 

\ = 0,0076 h"*1 

X =1,66 h"1 
v ' 

dan vinden we: 

A = l,22[l-e-1'67 l] (3) 

De grafische weergave van (3) is gegeven in figuur 6 van het rapport. 
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BIJLAGE B WISKUNDIGE BESCHRIJVING VAN DE RADONEXHALATIE 

1. INLEIDING 

Voor de beschrijving wordt een drietal verschillende situaties beschouwd te 

weten een onbehandelde muur, een zelfde muur die aan beide zijden voorzien 

is van pen zelfde afwerklaag en een muur die slechts aan één zijde voorzien 

is van een afwerklaag. In figuur 1 zijn de dwarsdoorsneden van deze muurtjes 

schematisch weergegeven, alsmede de radonprofielen. Bij de onbehandelde muur 

is er van uit gegaan dat de buitenluchtconcentratie verwaarloosbaar klein 

is. 

Wanneer een afwerklaag aan beide zijden van een dergelijke muur wordt aange

bracht dan zal dit, afhankelijk van het type afwerklaag een vermindering van 

exhalatiesnelheid tot gevolg hebben hetgeen gepaard gaat met een stijging 

van de radonconcentratie in de muur. Profiel I (figuur IB) zal gelden wan

neer het toegepaste verfsysteem in het geheel geen radon tegenhoudt (verge

lijk figuur IA), profiel II wanneer een gedeelte van de radon wordt tegenge

houden, en profiel III wanneer de afwerklaag de muur volledig afsluit. 

Behandeling van de muur aan slechts één zijde levert een scheve verdeling op 

ten opzichte van het midden van de steen. Overigens wel symmetrisch ten op

zichte van het vlak door x = 0 (in figuur IC voor II getekend). 

I, II en III komen overeen met de mate van afsluiting zoals beschreven in 

figuur IB. 

A B C 

^verffilm^ verf film 

Figuur 1. Radonprofielen van een onbehandelde muur (A), een muur welke aan 
twee zijden is voorzien van een afwerklaag (B) en een muur welke 
aan één zijde is behandeld (C). 
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2. AFLEIDING FORMULES EXHALATIESNELHEDEN 

De diffusie van het radongas naar de lucht volgt de tweede wet van Fick. 

Doordat de muur als oneindig hoog en breed wordt beschouwd is alleen in de 

x-richting sprake van een netto-transport. 

Voor een evenwichtstoestand zal dan gelden: 

2 
» = 9 y - \ c(x) + f = 0 (1) 

3x2 

waarin 

c(x) = de radonconcentratie als functie van x per eenheid luchtvolume 

in de muur 

B = de effectieve diffusiecoëfficiënt 
e 
A. = de vervalconstante 

f = de radonproduktie per eenheid luchtvolume in de muur 

De algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking heeft de volgende 

vorm: 

c(x) = C .cosh(x/l) + | (2) 

waarin 1 de difussielengte is en C. een constante. 

De constante C. kan worden berekend wanneer een randvoorwaarde wordt inge

vuld. Voor de drie afzonderlijk beschouwde situaties zijn dit: 

A 

B 

C 

voor de onbehandelde muur c(L) = 0 

voor de tweezijdig behandelde muur c(L) = CT' 

voor de aan één zijde behandelde muur c(b) = CT" 

(zie figuur 1) 
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Formule (2) gaat daarmee over in: 

A . c r x ) = l - l cosh(x/l) m 

A* c W A A cosh(L/l) U J 

B- c W A "-A L L ; coshCL/1) W 

L - a x J \ C \ CL J cosh(b/l) ( 5 ) 

De algemene formule voor de exhalatiesnelheid aan de buitenzijde van de muur 

luidt: 

x=L 

waarin c de porositeit van de muur voorstelt. 

Differentiëren van de vergelijkingen (3-5) en invullen in (6) levert de 

respectievelijke exhalatiesnelheden: 

E = onbehandelde muur 

E' = tweezijdig behandelde muur 

E" = éénzijdig behandelde muur, aan de behandelde zijde 

E"' = als E", onbehandelde zijde. 

Wanneer wordt genormeerd naar E dan is 

(7) 
E' 
E 

E" 
E 

E1" 

i - c • 
A \ f 

A 

A " C L " tghCb/1) 
f tgh(L/ l ) 
A 

_ t g h ( a / l ) 
E tgh(L/l) 

(8) 

(9) 
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3. BEPALING VAN DE EXHALATIESNELHEID VAN EEN ÉÉNZIJDIG BEHANDELDE MUUR 

In dit rapport is de reducerende werking nagegaan van verfsystemen op de 

exhalatiesnelheid. Daartoe zijn proefmuurtjes geheel voorzien van een af-

werklaag. Deze situatie doet zich in de praktijk voor wanneer een binnen

muur aan twee zijden wordt geverfd. Buitenmuren daarentegen worden alleen 

aan de binnenzijde voorzien van een afwerklaag. In dit hoofdstuk zal worden 

aangegeven hoe op grond van de verkregen exhalatiesnelheid bij tweezijdige 

behandeling de exhalatiesnelheid bepaald kan worden wanneer éénzijdige be

handeling heeft plaats gevonden. 

In de vergelijkingen (7-9) hebben we te maken met een zestal onbekenden te 

weten CT', CT", a, b, E" en E'". De overige parameters zijn als bekend ver

ondersteld. 

Naast de vergelijkingen (7-9) zijn nog drie vergelijkingen op te stellen: 

a + b = 2 L (10) 

c(-a) = 0 in vergelijking (5) (11) 

E'/CL' = E"/CL" (12) 

Hoewel een stelsel van 6 vergelijkingen met 6 onbekenden wiskundig is op te 

lossen is dit in verband met de uitgebreide bewerking nagelaten. Gekozen is 

voor een grafische oplossing. Daarbij is aangenomen dat de muren een dikte 

hebben van 10 cm (L = 5) en de diffusielengte gelijk is aan 15 cm (1 = 15). 

In figuur 2 is het verband gegeven tussen E'/E en C.' enerzijds, en E"/E 

en C." anderzijds. De eerst genoemde is een grafische weergave van formule 

(7). Het tweede verband is een grafische weergave van (8), onder gebruik

making van (10) en (11). 

Wanneer voor een bepaalde afwerklaag E'/E = 0,7 dan betekent dit dat CL' = 

0,3 f/A. De in de figuur getrokken stippellijn door dit punt geeft formule 

(12) weer. Het snijpunt hiervan met de lijn E"/E ligt op E"/E = 0,3. Voor 

iedere E'/E wordt op deze wijze een bijbehorende E"/E-waarde gevonden. Het 

resultaat hiervan vindt u in figuur 3. 
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'.ÖR. 

E'/E, E"/E 

Figuur 2. E'/E en E"/E afhankelijk van respectievelijk C ' en C " 
L = 5 cm en 1 = 15 cm. 

Figuur 3. Verband tussen E'/E en E"/E. 
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4. SCHATTING VAN DE EXHALATIESNELHEID AAN Rn-220 VOOR DUBBELZIJDIG AFGE-

WERKTE MUREN 

Vanwege de veel kortere halveringstijd van Rn-220 ten opzichte van Rn-222 

zal een gering afdichtende verflaag reeds een groot effect hebben op de 

exhalatiesnelheid van dit isotoop. Dit effect is na te gaan door gebruik te 

maken van de eerder genoemde vergelijkingen die zowel voor Rn-222 als Rn-220 

opgaan. Bij dit rekenvoorbeeld is er vanuit gegaan dat de Ra-224 concen

tratie in de muur even hoog is als het gehalte aan Ra-226 zodat (f/A), 
'220 

(f/A)222 = f/\. 

De exhalatiesnelheid van Rn-220 voor de onbehandelde muur, E„„_ wordt op 

identieke wijze behandeld als eerder is aangegeven voor Rn-222 uit de ver

gelijkingen (3) en (6). Op deze wijze kan worden afgeleid dat 

E220 _ ^220 1220 tgh(L/l22Q) 
E222 " A222 ' *222 ' Lgh(L/l222) 

Aannemende dat de diffusielengte voor Rn-220 (1220^ ^'^
 cra Dedraagt, geldt 

voor de beschouwde betonmuur dat de exhalatiesnelheid voor Rn-220 ca. 250 

keer zo hoog is als die van Rn-222. 

E220 = 25° E222 

In navolging van vergelijking (12) geldt voor een tweezijdig afgewerkte muur 

dat 

(EL) = (EL) VCL'
;220 KQ.L

,}222 

Substitutie van (CT')?20 e n E220 in ver8eliJ^inS (?) levert de volgende 

relatie op: 
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Dat con geringe afdichting voor Rn-222 reeds een groot effect heeft op de 

exhaiatiesnelheid van Rn-220 moge blijken uit onderstaande tabel. 

(E7E) 2 2 2 (C L') 2 2 2 (E7E) 2 2 0 

99% 0,01 f/A 28% 

90% 0,10 f/A 3% 

50% 0,50 f/A 0,4% 

Voor éénzijdig afgewerkte muren geldt hetzelfde verband omdat (E'/E)™. = 

(E'7E)220. 
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b. AFLEIDING VAN DE TOEGEPASTE FORMULE VOOR DE BEREKENING VAN DE EMANATIE-

FACÏOR 

De emanatiefactor r| is gedefinieerd als de verhouding van het aantal in het 

porievolume van het materiaal vrijgekomen radonatomen per tijdseenheid en 

het in dezelfde periode totaal aantal in het materiaal gevormde radonatomen. 

Wanneer wordt aangenomen dat alle poriën van het materiaal met de buiten

lucht in verbinding staan, dan kan de emanatiefactor worden berekend uit

gaande van de gemeten exhalatiesnelheid. 

De radonproduktie per eenheid van luchtvolume in de muur is eerder in deze 

bijlage aangeduid met f. Vermenigvuldigen van deze f met e (de porositeit) 

en delen door de soortelijke massa (p) geeft het aantal radonatomen dat per 

tijdseenheid in de poriën terecht komt (per kg materiaal): 

^ (13) 

Het aantal gevormde radonatomen per kg materiaal bedraagt AA, waarin A de 

vervalconstante van Rn-222 is, en A de Ra-226 concentratie in Bq.kg 

Door (13) te delen door deze waarde wordt de emanatiefactor verkregen: 

" = P¥A ^ 
Eerder in deze bijlage is aangegeven dat de exhalatiesnelheid voor een on

behandelde muur wordt gegeven door 

E = efl tgh(L/l) (15) 

Voor kleine waarden van L/l geldt dat tgh(L/l) = L/l zodat formule (15) 

overgaat in 

E = e f L 
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Substitutie hiervan in formule (14) levert de volgende relatie voor de ema-

natiefactor: 

n - E 
n " LpAA 
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