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SUMMARY 

This report of the National Institute of Public Health and 

Environmental Protection (RIVK) summarizes Che results of Measurements of 

radionuclides deposited in the Netherlands in 1988. The samples of 

deposition were taken at Bilthoven, located near the centre of the country. 

In 1988 measurements were carried out to determine the activities of 

7-emitters, where TBer *°k,
 134Cs and ,3ICs were identified, and those of 

*H, ai*Pb and 1 , 0Po. Also the gross a-, gross fi- and gross -^-activities 

were determined. 

The yearly average of the concentration of 3H in rainwater was 

1.9210.0^ kBq/ra3. slightly lower compared to che results in the period 

1985*1987. The total deposition of 3H was 1700140 Bq/m3, also lower than in 

1985-1987. The weekly deposition of 3H is correlated with the amount of 

precipitation. 

The deposition of 7Be in 1988 was 1200150 Bq/m2. almost equal to the 

results in previous years. 

The common activity of ***Cs in the weekly samples was below the 

detection limit. In the second half of 1988, this was also the case for 

, S 7Cs. The total deposition of ***Cs and 13TCs was less than 5 Bq/m3 and 6 

Bq/ma respectively. So in 1988 the amount of 137Cs in the deposition was 

returned to the level before "Chernobyl". 

The total depositions of the natural radionuclides 3t0Pb and 2,0Po 

were 11013 Bq/m2 and 2511 Bq/m2 respectively, higher when compared to 1986 

and 1987, but almost equal to che results in the period between 1967 and 

1969. 

The gross a-activity in deposition was 3612 Bq/m2, slightly higher 

than in 1987, but lower in comparison with 1986. About 70% of this activity 

was due to 2 , 0Po. This contribution was high compared to previous years, 

and could not be explained. 

The gross 0-accivicy in 1988 was 103+3 Bq/m', which is slightly higher 

than the result of 1987. Almost all of it was on account of 'I0Pb. The 

reason for this high contribution was unclear. 

The gross T-activity of the deposition in 1988 was 18516 Bq/m3, almost 

equal Co the results of 1984, 1985 and 1987. About 65% was due to the 

contribution of 7Be The weekly deposition of gross -y-activity was 

correlated with the amount of precipitation. 

In 1988 the consequences of "Chernobyl" were no longer perceptible in 

the deposition in the Netherlands. 
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SAMENVATTING 

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de Metingen 

van radioactiviteit in depositie bemonsterd in 1988. De gerapporteerde 

deposities hebben betrekking op de locatie Mlthoven. 

In 1988 zijn aan de hand van week- en maandmonsters bepalingen 

uitgevoerd naar de gehalten van 7-emitters (wekelijks), waarvan aangetoond 
TBe. **K, »"«Cs en ,9TCs. van tritim (wekelijks) en van 3,°Pb en a,aPo 

(maandelijks). Daarnaast is wekelijks de totale a-, totale ft- en totale 

T-activiteit in de depositie bepaald. 

De jaargemiddelde concentratie van tritium in neerslag was in 1988 *~ 

1,92+0.04 kBq/a'. iets lager dan in de periode 1985-1987. De totale 

depositie bedroeg 1700+40 Bq/m3. eveneens iets lager dan in 1985-1987. De 

wekelijkse depositie van tritium vertoonde een goede correlatie mee de 

hoeveelheid neerslag. 

De totale depositie van TBe in 1988 was 1200150 Bq/m3, en paste in de 

niveau's van 1985-1987. 

De activiteit aan li4Cs in de weekaonsters was vrijwel steeds beneden 

de detectlelimiec. De totale depositie was minder dan 5 Bq/m3. In de tweede 

helft van 1988 lag ook de activiteit van ,a*Cs in de regel beneden de 

detectielimiet. De totale depositie in dat jaar bedroeg minder dan 6 Bq/m2. 

Het '"Cs-niveau is daarmee teruggekeerd op dat van de jaren voor 

"Tsjemobyl". 

De totale depositie van hec van natuurlijke oorsprong aanwezige 310Fb 

en 3l0Po bedroeg in 1988 110±3 Bq/mJ respectievelijk 25±1 Bq/m*. en was 

daarmee hoger dan in 1986-1987, maar gelijk aan de niveau's in de periode 

1967-1969. 

In de depositie is over 1988 een totale a-activiteit aangetroffen van 

36±2 Bq/m3, iets hoger dan in 1987, maar lager dan in 1986. Circa 70% kwam 

voor rekening van ,10Po. Vergeleken net voorgaande jaren was dit aandeel 

hoog. De oorzaak is onbekend. 

De totale ^-activiteit in de depositie bedroeg 103±3 Bq/m3, en was 

daarmee iets hoger dan in 1987. Deze activiteit was vrijwel geheel 

afkomstig van 3l0Pb. Dit aandeel was gezien de resultaten van voorgaande 

jaren onverwacht hoog. 

De totale 7-aetiviteit bedroeg 185+6 Bq/a3, en viel daarmee binnen het 

bereik van de jaren 1984, 1985 en 1987. Circa 65% kwam voor rekening van 

'Be. De totale 7-activiceit in de weekmonsters correleert net de 

hoeveelheid neerslag. 



- v u • 

In 1988 waren de gevolgen van "Tsjernobyl* niet meer in de depositie 

vaarneenbaar. 
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1 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek beoogt de controle van de depositie op de 

aanwezigheid van kunstmatige radioactieve stoffen, in het bijzonder 

splijtingsprodukten van kernwapenproeven en lozingsprodukten van nucleaire 

installaties. Daarnaast worde in de depositie de activiteit van een aantal 

van nature voorkokende radionucliden bepaald. Hieronder bevinden zich 

xnicliden die kunnen vrijkomen bij de eresverwerkende industrie en bij 

energie-opwekking door verbranding van steenkool. 

Door de jaarlijkse Monitoring wordt de trend in de belasting van 

het aiLieu net radioactieve stoffen vastgesteld. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Hoofdinspectie 

van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM 

(VROM/HIMH/TK). Het naakt deel uit van het Nationaal Meetprogramma van de 

CCRX. die de resultaten gebruikt bij de berekening van de stralings

belasting die de Nederlandse bevolking jaarlijks ontvangt. De radio-

activiteitsaetingen in de depositie behoren tevens tot de metingen welke 

zijn overeengekomen in de EC. 
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2 MONSTERNEMING, HONSTERVOORBEREIDING EN MEETMETHODE 

Het onderzoek was beperkt tot één «eetlocatie te Bilthoven en 

betrof onderzoek aan monsters, die over perioden van een week respec

tievelijk «en maand werden verzaneld. Zowel de droge als de natte depositie 

werd opgevangen. Er werd gebruik genaakt van vier separate opvangbekken set 

bijbehorende monster f lessen voor de bepaling van de activiteitsconcencratie 

van achtereenvolgens (1) totale c-, totale p- en totale 7-activiteit, en 

nuclide-specifieke 7-stralers (wekelijkse monstername), [2] tritium 

(wekelijks), [3] ««Sr en •°Sr (maandelijks) en [A] I10Pb en 210Po 

(maandelijks) 

De hoeveelheid neerslag werd bepaald met een standaard regenmeter 

met een invangoppervlakte van 0,02 ma. 

2.1 Totale o-, totale fl- en totale -y-activiteit en nuclide-specifieke 

7-stralers 

2.1.1 Monsterneming en raonstervoorbereidinE 

In een open kunststof opvangbak met een oppervlak van 1 m2 werd 

over perioden van een week depositie opgevangen. De depositie werd 

verzameld in een hard polyethyleen fles met een volume van 25 L, waarin 

vooraf 100 mL net HC1 aangezuurde drageroplossing was gebracht. Voor de 

exacte beschrijving van de samenstelling van deze dragervloeistof wordt 

verwezen naar bijlage 1. De fles werd steeds op vrijdag verwisseld. Bij de 

wisseling werd de opvangbak m.b.v. een borstel en één liter gedestilleerd 

water gereinigd en "nagespoeld. Het monster werd na toevoeging van 

zwavelzuur drooggedampt. net residu werd bij 400"C gegloeid. De zo 

verkregen sulfaacrest werd voor de bepaling van het 7-spectrum verzameld in 

een polyethyleen buisje. 

0» de totale o- en de totale {<*+$)-activiteit te kunnen meten werd 

100 mg van het gloeiresidu in een aluminium bakje gebracht, waarna het 

residu met behulp van ethanol gelijkmatig werd verdeeld. De oplossing werd 

vervolgens onder een infra-rode lamp gedroogd. Het residu werd tenslotte 

gefixeerd met formvar (1% oplossing in dichloorethyleen). Op deze manier 

werd een telpreparaac verkiegen net eer. laagdikr» van 20 rad/cm'. 

De metingen vonden tussen 5 en 7 dagen na afloop van de monster-

periode plaats, zodat de natuurlijk voorkomende kortlevende dochterpro

ducten van radon en thoron vervallen waren. Bij het indampen en gloeien 
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kunnen een aantal vluchtige nucliden zoals tritium, jodium en mogelijk 

ruthenium ontsnapt zijn. Hierbij behoort niet het potentieel vluchtige 

polonium, omdat het gevormde Po(S0^)9 bij 400*C nog stabiel is. 

2.1.2 -y-spectrometrisch onderzoek en bepaling totale n-activiteit 

Vijf en een halve dag na afloop van de bemonsteringsperiode werd 

het gloeirestanc van een weekmonster gedurende 15 uur m.b.v. een Ge (Li) 

half geleiderde tec cor gemeten, waarbij het 7-spectrum tot 2 Ifev in 2000 

kanalen van een pulshoogteanalysator werd opgenomen. Elk spectrum werd 

eerst kwalitatief onderzocht op het voorkomen van -y-emitters. Als criterium 

voor de identificatie van een 7-eoitter gold dat de fotopiek van eetii 

radionuclide aanwezig was indien in twee opeenvolgende telkanalen de 

telsnelheid met tenminste 2.5 maal de standaardafwijking van de ondergrond 

was verhoogd. De activiteiten van de aangetoonde 7-emitters werden voor 

verval gecorrigeerd toe het midden van de bemonsteringsperiode. In 1988 

werden 'Be. *°K, ,34Cs en ,3TCs aangetroffen. De activiteit van 40K werd 

niet kwantitatief vastgesteld. 

De totale 7-activiteit in het energiebereik van 80 keV tot 2 MeV 

werd berekend uit de over dat energiebereik geïntegreerde telsnelheid. De 

totale activiteit werd daarna vergeleken met de activiteit van een 13TCs-

bron aet bekende «sterkte, zodat de totale 7-activiteit uitgedrukt werd in 

Bq (lsTCs-equivalent). 

Bij de berekening van een totale 7-activiteit is het niet mogelijk 

on voor verval te corrigeren. De gerapporteerde activiteiten gelden 

derhalve voor het tijdstip van meting. 

2.1.3 Bepaling totale o- en totale g-activiteit 

Zes en een halve dag na afloop van de bemonsteringsperiode werd van 

het 20 mg/cm3 telpreparaat gedurende 2 maal 5 uur de totale o- en de totale 

(a+0)-activiteit gemeten. Hierbij werd gebruik genaakt van een 

proportionele teller met een venster van 1 mg/cm3. Er werd zonder absorber 

genieten. Uit het verschil van de totale o- en totale (0+^)-activiteit werd 

de totale ̂ -activiteit berekend. 

Bij de bepaling van de totale o-activiteit werd gecallbreerd met 
a41An (energie o-ieeltjes S,4 MeV). Als referentie voor de metingen van de 

totale ̂ -activiteit werd gebruik gemaakt van *4K (maximale £-energie -

1.33 KeV). 



2.2 Tritium 

2.2.1 Monsterneming en monstervoorbereiding 

In een roestvaststalen opvangbak net een oppervlak van 0,1 m2 werd 

gedurende een week neerslag opgevangen te. behoeve van de tritium 

bepalingen. De bijbehorende hard-polyethyleen 25 L monsterfles werd iedere 

vrijdag gewisseld. De monsterflessen werden niet voordien van een 

drageroplossing. Ook werd bij de wisseling de opvangbak niet gereinigd en 

nagespeeld, omdat aangenomen wordt dat al het tritium neerkomt als natte 

depositie. 

Om vaste bestanddelen kwijt ce raken werd het opgevangen monster 

gedestilleerd, met een maximum van 1 L monstermateriaal. Indien de 

hoeveelheid monstermateriaal dit toeliet, werd de verdere analyse in duplo 

uitgevoerd. 

In het algemeen werden de monsters langs electrolytische weg 

verrijkt. Daartoe werd 100 inL van het gedestilleerde monstermateriaal met 

5 nL 8N NaOH in een glazen electrolysecel (model volgens Hetson, (9)) tot 

minder dan 20 ml geconcentreerd. 

De verrijkingen werden uitgevoerd in batches van IS of 30 in serie 

geschakelde cellen. Als referentie waren een aantal van de cellen gevuld 

nee een tritiunoplossing van bekende sterkte (TRS IP, Amersham). 

De verrijkte vloeistoffen werden eerst geneutraliseerd door er gedurende 15 

minuten C0_ door te leiden en daarna gedestilleerd. Van de verkregen 

vloeistof werd 10 nil samen met 10 ml scintillatievloeistof (picofluor LLT 

Packard) in een glazen celflesje gehonogeniseerd. 

Indien er tussen de 50 en 100 ml neerslag beschikbaar was werd 

aangevuld met critiumarm water tot 100 ml. Voor de daardoor optredende 

verdunning werd later gecorrigeerd. Indien er slechts tussen de 10 en 50 ml 

neerslag beschikbaar was werd geen verrijking uitgevoerd, maar het water 

direct met picofluor gemengd en gemeten. De telopbrengst werd in die 

gevallen bepaald mee een identiek celpreparaat van bekende sterkte. 

2 . 2 . 2 Trit iuntbeoal iny 

Voor de meting werd gebruik gemaakt van een Packard Tricarb 

2000CA/LL laagnuleffect-vloeiscofscintillatieteller. De teller was zodanig 

ingesteld, dac alleen impulsen < 15 keV werden geregistreerd (maximale 

bèta-energie van tritium - 18.6 keV). 
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De preparaten van de verrijkingsbatch werden samen net enkele willekeurig 

er tussen geplaatste achtergrondspreparaten elk gedurende 50 minuten 

gemeten. Dit werd een aantal keren herhaald, zodat elk preparaat tenminste 

tien keer 50 minuten is gemeten. Op grond van de deelresultaten kon worden 

vastgesteld of de preparaten voldoende stabiel waren. 

De tritiumgehalten van Je monsters werden berekend door de tel snelheden van 

de preparaten te vergelijken met het gemiddelde van de telsnelheden van de 

neeverrijkte referentiemonsters. De relatieve fout in het uiteindelijke 

resultaat voor de weekmonsters is in de orde van 15%. 

Voor 4e achtergrondspreparaten en het aanvullen werd gebruik 

gemaakt van water bereid uit grondwater met een tritiumgehalte van minder r 

dan 0.1 Bq/1. 

2.3 «»Sr en ">Sr 

2.3.1 Monsterneming en monstervoorbereidine 

In een roestvjststalen opvangbak mee een oppervlak van 0,1 m1 werd 

gedurende een maand depositie opgevangen ten behoeve van de strontium 

bepalingen. De bijbehorende hard-polyethyleen 25 L monsterfles werd zo 

mogelijk op de eerste dag van de maand gewisseld. De flessen waren voor de 

nonstemame voorzien van 150 mL drageroplossing. De preciese samenstelling 

van deze oplossing is weergegeven in bijlage 1. Bij de wisseling werd de 

opvangbak m.b.v. een borstel en één liter gedestilleerd water gereinigd en 

nagespoeld. 

2-3.2 "gr, en *?Sg bepaling 

Bovengenoemde maandmonsters zijn in 1988 niet op **Sr en *°Sr 

geanalyseerd. Hiervan werd afgezien omdat sedert het najaar van 1986 de 

maandelijkse deposities al onder de detectiegrens van circa 0,3 Bq/ma lagen 

(1). Bovendien heeft de luchtverontreiniging door "Tsjernobyl" de 

stratosfeer niet bereikt. Hierdoor werd niet verwacht dat er, zoals in het 

verleden bij de bovengrondse kernwapenproeven, een vooi jaar spiek in de 

depositie zou optreden, door de verhoogde uitwisseling in het voorjaar 

tussen de stratosfeer en de lagere delen van de atmosfeer. Vel werden de 

monsters gedurende een halfjaar bewaard, teneinde deze analyses alsnog uit 
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te kunnen voeren, wanneer achteraf een verhoogde strontium activiteit in de 

depositie vermoed zou 'Jorden. 

2.4 ai°Pb en ' 1 0Po 

2.4.1 Konsterneminp en monstervoorbereidinp 

Bij de maandelijkse monsterneming voor de analyse op 2,0Po en a i 0Pb 

werd gebruik gemaakt van een roestvaststalen opvangbak met een oppervlak 

van 0,05 m7. De depositie werd verzameld in een hard-polyethyleen fles net 

een inhoud van 10 L. waaraan vooraf om wandabsorptie te voorkonen 100 nL 6N 

HC1 was toegevoegd. De fles verd zo mogelijk op de eerste dag van de maand 

gewisseld. Daarbij werd de opvangbak niet een borstel en één liter 

gedestilleerd water schoongemaakt en nagespoeld. Na toevoeging van sen 

bekende hoeveelheid 208Po als merker en een looddrager {zie voor de 

samenstelling bijlage 1) werd het monster drooggedampt. Het residu werd 

opgelost in zoutzuur. 

2.4.2 ' 1 0Pb en ?10Po bepaling 

Uit het in zoutzuur opgeloste residu werd het polonium vervolgens 

neergeslagen op een zilverplaatje (4). Het lood bleef daarbij in oplossing. 

De bepaling van 210Po vond plaats door middel van a-spectrometrie. Uit het 

resultaat werd de 3l0Po-concentracie van het monster berekend voor het 

tijdstip in het midden van de monsterperiode. Daarbij werd ingroei uit het 

aanwezige 2,0Pb in rekening gebracht. 

Het 2,0Pb-gehalte werd indirect bepaald, door na afscheiding van 

het reeds aanwezige ï,0Po dit opnieuw in te laten groeien. Na een 

wachtperiode van enkele maanden werd op bovenstaande wijze de activiteit 

van het nieuw gevormde 2,0Po bepaald. Rekening houdend met de ingroeitijd 

en de vervaltijden van 2,0Pb en 310Po is daaruit het ï,0Pb gehalte berekend 

voor het midden van de monsterperiode. 
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3 RESULTATEN 

De resultaten zijn samengevat in tabellen: 

Tabel I: Hierin zijn opgenomen de totale a-, totale fi- en totale 

7-activiteit en de activiteiten van SH, 7Be, 1**Cs en ,aTCs, die zich 

wekelijks net de depositie op de aardbodem hebben afgezet. 

De statistische neetfouten (Iff) in de totale Q-, totale fi- en totale 

7-activiteit zijn in de tabel gegeven. De relatieve nauwkeurigheid van de 

wekelijkse deposities van tritium bedraagt gemiddeld circa 15 %. De 

detectielimiet van 7Be bedraagt circa 0,5 Bq/m3 en die van 13*Cs en 1J,Cs 

circa 0,1 Bq/ra3. De statistische fout in de resultaten voor deze ir-emitters 

bedraagt bij activiteiten in de orde van de detectielimiet circa 30%, maar 

neemt bij hogere activiteiten vrij snel af tot 1 è 2%, waarbij de 

systematische fout 2-5% bedraagt. 

De aaandsommen van de totale o-, totale fi- en totale 7-activiteit en 

de activiteiten van 3H, 7Be, ,3,Cs en 1S7Cs in de depositie werden berekend 

door de weekresultaten te sommeren. 

Tabel 2: Tabel 2 geeft een overzicht van de maandelijkse depositie van 

»H, TBe, "«Cs, ,S7Cs, sl0Pb en 210Po en de totale a-, totale fi- en totale 

7-activiteit. Alle resultaten, met uitzondering van die voor 210Pb en 
316ro, zijn ontleend aan tabel 1 en hebben daardoor geen betrekking op 

"kalendermaanden". Bij *H werd voor iedere maand de "gewogen" gemiddelde 

concentratie berekend door de wekelijkse deposities (zie tabel 1} te 

sommeren en te delen door de totale hoeveelheid neerslag. De jaartotalen 

werden berekend door de maandtotalen te sommeren. De jaargemiddelde 

concentratie van *H werd berekend door de totale depositie te delen door de 

totale hoeveelheid neerslag. 

Tabel 3: Deze tabel geeft voor de periode 1985-1988 een overzicht van 

de jaarlijkse depositie van 7-emitters in Bilthoven. 

Tabel 4: Tabel 4 geeft voor de periode 1935-1988 een overzicht van de 

totale o-, totale 0- en totale 7-activiteit en de activiteit van 'H, 

•°Sr, I,0Pb en s,0Po in de jaarlijkse depositie in Bilthoven. Tevens worden 

de jaargemiddelden van de concentratie van *H in regenwater gegeven, 

gewogen naar de wekelijkse hoeveelheid neerslag. 
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4. DISCUSSIE 

4.1 Tritium 

Tabel 1 geeft voor 1988 een overzicht van de wekelijkse depositie van 
SH in Bilthoven. Het bereik varieerde van 0 Bq/m* (geen neerslag) tot 

156 Bq/m3. In figuur 1 is de wekelijkse depositie van 3H uitgezet tegen de 

hoeveelheid neerslag. De neetwaarden voldoen aan een lineair verband. De 

correlatiecoëfficiënt bij de lineaire regressie bedraagt 0,87. In bijlage 2 

zijn bijzonderheden opgenomen over de uitvoering en de resultaten van de 

regressie -analyse. 

Uit tabel 2 blijkt dat de totale depositie van *H in Bilthoven in 1988 

1,70±0,04 kBq/m? (*) bedroeg. Dit was lager dan in de periode 1985-1987. 

toen het bereik in de deposities 2,4-3,8 kBq/m2 bedroeg (1; 2; 8). De 

depositie in 1988 kwam, op basis van in totaal 867 mm neerslag in dat jaar, 

overeen met een gewogen jaargemiddelde van de tritium concentratie in 

Bilthoven van 1,92+0,04 kBq/m3 {*). Een groot deel van de depositie is via 

verdamping weer in de atmosfeer terecht gekomen of is via het 

oppervlaktewater afgevoerd naar zee. 

De gewogen maandgemiddtlden van de concentratie van 3H in regenwater 

varieerden in 1988 aanzienlijk. De niveaus lagen tussen 1,3 kBq/m3 en 

3,3 kBq/m3 (zie tabel 2). Het gewogen jaargemiddelde van de concentratie 

van 3H in neerslag was in 1988 lager dan de niveaus die tussen 1985 en 1987 

werden genieten (bereik 2.7-5,0 kBq/m3). In 1987 bedroeg dit gemiddelde 

2,7 kBq/m3 (8). 

Tritium is gedeeltelijk van natuurlijke en gedeeltelijk van 

kunstmatige oorsprong. Voor de laatste categorie zijn de nucleaire 

installaties en in mindere mate fall-out van bovengrondse kernwapenproeven 

de verantwoordelijke bronnen. 

(*) De opgegeven fout heeft alleen betrekking op de onzekerheid door de 

toevallige fouten in het meetresultaat (telstatistiek, verrijkings-

stap). Daarnaast is er nog een onzekerheid tengevolge van systematische 

fouten, die op ca. 5% wordt geschat. 
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4.2 remitters 

In de depositie, die in 1988 in Bilchoven werd opgevangen, werden TBe, 

«°K, 13«Cs en ,3TCs aangetroffen. Hiervan zijn TBe en «°K van natuurlijke 

en ,s*Cs en ls,Cs van kunstmatige oorsprong. De activiteit van **K werd 

niet bepaald. In de onderdelen 4.2.1 t/n 4.2.3 worden de resultaten voor de 

specifieke 7-emitters besproken. 

4.2.1 IS* 

Uit tabel 1 blijkt dat de wekelijkse depositie van het kosaogene 

radionuclide TBe aanzienlijk varieerde. Het bereik was 1,1-93 Bq/m3. 

Figuur 2 Illustreert dat de depositie van 7Be grotendeels verd bepaald door»* 

de hoeveelheid neerslag. De correlatie-coëfficiënt bij de lineaire 

regressie bedroeg 0,85. Bijlage 2 geeft details over de lineaire regressie. 

De totale depositie van TBe bedroeg in 1988 1200150 Bq/m3 en viel daarmee 

binnen het bereik van de jaartotalen in de periode 1983-1987 

(980-1330 Bq/m2; zie tabel 3). De fout in bet jaartotaal voor 1988 wordt 

volledig bepaald door de systematische fout, die voor 'Be op 4% wordt 

geschat. 

4.2.2 '»«Cs 

Uit tabel 2 blijkt dat de depositie van 1,4Cs in Bilthoven in 1988 

•inder dan 5 Bq/m2 bedroeg. De precieze waarde is niet bekend, omdat 

vrijwel alle wekelijkse resultaten onder de detectiegrens van 0,1 Bq/n3 

lagen (zie tabel 1). In 1986 en 1987 bedroeg de totale depositie in 

Bilthoven respectievelijk 1530 Bq/n3 en <5 Bq/m'. In 1985 was dit nuclide 

niet detecteerbaar. Ket zoals in 1986 en 1987 moet het 13*Cs worden 

toegeschreven aan "Tsjeroobyl". 

4.2.3 '"Cs 

Tabel 1 geeft een overzicht van de wekelijkse deposities van ls7Cs in 

Bilthoven. In het tweede halfjaar lagen deze neestal onder de detectiegrens 

van circa 0,1 Bq/m3. Dit radionuclide is gedeeltelijk afkomstig van 

"Tsjemobyl* en gedeeltelijk van de bovengrondse kernwapenproeven. 

De totale depositie in Bilthoven bedroeg in 1988 minder dan 6 Bq/m3. 

In 1986 bedroeg deze depositie t.g.v. "Tsjernobyl" 3360 Bq/m3 (1). In 1987 

was dit 12,3 Bq/m3 (8). Figuur 3 geeft vanaf 1963 een overzicht van de 

jaarlijkse depositie van ,3rCs in Bilthoven. In figuur 4 is een deel van 

figuur 3 sterk uitvergroot zodat voor jaren net een lage depositie een 
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betere vergelijking mogelijk is. Uit figuur 4 blijkt dat de depositie van 
1STCs in 1988 was - -rugg&keerd op de lage niveaus di» tussen 1982 en 1985 

werden geneten. 

4.2.4 Qve":icht van de jaarlijkse depositie van -g-enitters 

Tabel 3 geeft voor een groot aantal ir-emitters een overzicht van de 

jaarlijkse depositie in de periode 1985-1988. Deze tabel demonstreert de 

grote invloed van "Tsjernobyl" in 1986. 

4.3 3 ï 0Pb en 2»°Po 

De deposities van 3 , 0Pb (/9-emitter) en 210Po (a-eniitter) bedroegen in 

1988 respectievelijk 11023 Bq/m* en 2511 Bq/m* (zie tabel 2). In 1986 en 

1987 waren deze deposities lager (zie tabel 4). 

Het resultaat voor 2J0Po is in feite altijd een benadering, omdat er 

een onzekerheid van maximaal 7% is in de vervalcorrectie naar het midden 

van de monsterperiode. Beide nucliden maken deel uit van de 23*U-reeks en 

zijn van natuurlijke oorsprong. Radon in de atmosfeer is waarschijnlijk de 

belangrijkste bron voor 2 I 0Pb en ai0Po. Bodemstof, industriële 

ertsverwerking (fosfaaterts, ijzererts etc.) en vliegstof van kolen-

centrales zijn ook bronnen hiervoor. 

In de jaren vóór 1986 werden 2I0Pb en 2 1 0Po niet regelmatig gemeten. 

In de periode 1967 t/m 1969 bedroeg de jaarlijkse depositie van ï,0Pb circa 

120 &q/m* (5; 6; 7). De situatie in 1988 kwam hiermee overeen. 

De verhouding 2l0Po/2,<»Pb in depositie bedroeg in 1988 0,23. In 1986 

en 198? was een verhouding van respectievelijk circa 0,2 en circa 0,12 

bepaald. In 1983 werd in Bilthoven in luchtstof van grondniveau een waarde 

0,3 genieten (3). 

4.4 Totale o-actlviceic 

Volgens tabel 2 bedroeg in 1988 de totale a-activiteit van de 

depositie in Bilthoven 3612 Bq/m2 

In 1984 en 1965 bedroeg de totale a-activiteit van de depositie 

respectievelijk 25 Bq/m3 en 30 Bq/ms (2). In 1986 en 1987 was dit 

respectievelijk >45 Bq/rn* en 23,7+0,6 Bq/ms. In 1986 is de meetmethodiek 

gewijzigd. Hierdoor mogen de resultaten vanaf april 1986 niet zonder meer 

worden vergeleken met die van 1984 en 1985. 
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Van de nucliden. die werden geneten in het kader van de monitoring van 

depositie, droeg alleen ï,0Po bij aan de totale a-activiteit (zie 4.3). 
2l0Po <25±1 Bq/ra3) en het voor de calibratie gebruikte ,*1Aa zijn qua 

a-energie en emissie-opbrengst vrijwel identiexe a-stralers. Daaruit kan 

worden afgeleid dat de bijdrage van 210Po in de totale a-activiteit in 1988 

circa 70% bedroeg. In 1986 en 1987 was een waarde van respectievelijk circa 

10% en circa 27% gevonden (1; 8). De oorzaak van het verschil in bijdrage 

tussen 1988 en de voorgaande jaren is onbekend. 

4.5 Totale fl-activitelt 

De totale p-activiteit, die in 1988 in Bilthoven is gedeponeerd, 

bedroeg 103±3 fiq/m3 (zie tabel 2). De fout hierin wordt bepaald door de 

systematische fout, die voor deze bepaling op 3% wordt geschat. In 1987 

bedroeg de gedeponeerde totale /7>activiteit 85 Bq/o3. In 1984 en 1983 was 

dit respectievelijk 130 Bq/aa en 140 &q/a3 (2). De vergelijking tussen 

1987/1988 en 1984/1985 is niet 2onder meer mogelijk, omdat wijzigingen zijn 

aangebracht in de meetmethode (proportionele teller i.p.v. CM-buis, 

calibratie met *°K i.p.v. 3°«T1). Het effect hiervan op de meetresultaten 

is niet kwantificeerbaar. Voor meer details wordt vervezen naar het 

luchtstof-rapport over 1986 (10). 

In figuur 5 is de totale 0-activiteit van de wekelijkse depositie in 

Bilthoven in 1988 gegeven. De deposities varieerden aanzienlijk. Met bereik 

was 0,4 - 5,6 Bq/ra3. 

Van de in 1988 aangetoonde radionucliden leverden «°Kr
 ls,Cs, ,3TCs 

en sl0Pb (via de kortlevende dochter ,,tfBi) een bijdrage aan de totale 

^-activiteit. Omdat 2,0Bi en h*t voor de calibratie toegepaste *°K vrijwel 

identieke (*) ^-emitters zijn, bedroeg de bijdrage van 3l0Pb (110+3 Bq/m3> 

in de totale ^-activiteit (103+3 Bq/m1) in 1988 circa 1001. In 1987 was 

<*) De iets hogere maximale 0-energie van *°K (1,33 MeV), in vergelijking 

net die van 3,0Pb-dochter 3,0Bi (1,16 MeV), wordt in een eerste orde 

benadering gecompenseerd door de lagere emissie-opbrengst van *°K 

(89%), vergeleken met die van 3I0Bi (100%). 
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dit circa 60% (8). De oorzaak van hec verschil in bijdrage van 210Pb in de 

totale p-activiteit van de depositie in 1988 en die in voorgaande jaren is 

niet duidelijk. Aanbevolen wordt de analyse van ï l 0Pb nog eens kritisch te 

bekijken en de ondersteuning c.q. de vervanging door een gararaaspeccro 

metrische bepalingswijze te overwegen. 

U.6 Totale -y-activiteit 

De totale 7-activiteit van de depositie bedroeg in 1988 185+6 Bq/m* 

(zie tabel 2), waarbij de foutenmarge is gebaseerd op een systematische 

fout van circa 3%. In 1984, 1985 en 1987 was dit respectievelijk 200 Bq/m1, 

170 Bq/m* en 207 Bq/nt* (2; 8). In 1986 was de*e depositie sterk verhoogd 

door "Tsjemobyl". Het effect van "Tsjernobyl" was in 1987 en 1988 niet 

meer waarneembaar in de gedeponeerde totale 7-activiteit. 

In figuur 6 is voor de wekelijkse depositie in Bilthoven de totale 

y-activiteit uitgezet tegen de hoeveelheid neerslag. Er was, net zoals bij 

'Be, een positieve correlatie tussen deze grootheden. De correlatie-

coefficient bedroeg 0,82 (zie Bijlage 2). In de lineaire regressie is het 

meetpunt bij de hoogste depositie (17 Bq/m1) niet meegerekend, omdat dit 

meetpunt circa acht standaard deviaties afweek van de regressielijn. 

Van de radionucliden die zijn geïdentificeerd in de depositie uit 1988 

leverden 'Be, 40K, 134Cs en l31Cs een bijdrage in de totale -y-activiteit. 

Voor TBe geldt dat de fotonen-opbrengst circa 10% bedraagt en dat de 

energie hiervan ongeveer gelijk is aan die van l 3 7Cs. Gegeven dat de totale 

depositie van 7Be in 1988 1200+50 Bq/m2 bedroeg, volgde hieruit dat de 

bijdrage van 7Be aan de gedeponeerde totale 7-activiteit (185+6 Bq/m7 in 

1988) circa 120 Bq/m2 was. Dit betekende dat, net zoals in 1987, in 1988 

circa 65% van de totale y-activiteit afkomstig was van 7Be. Hierdoor was er 

in 1988 een sterke correlatie tussen de totale 7-activiteit en de 

activiteit van 7Be in de wekelijkse depositie uit Bilthoven. Figuur 7 

bevestigt dit. De correlatie-coëfficiënt bedraagt 0,97 (zie Bijlage 2). 

Hierbij werd geen gebruik gemaakt van het meetpunt net de hoogste 

gedeporteerde totale 7-activiteit (17,0 Bq/m?), omdat dit meetpunt circa 

twaalf standaard deviaties afweek van de regressielijn. 
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5 CONCLUSIES 

Het onderzoek van de depositie die in 1968 in Bilthoven is opgevangen 

leidde tot de volgende conclusies: 

* In 1988 was het effect van "Tsjernobyl" niet «eer meetbaar in de 

depositie van kunstmatige radionucliden in Bilthoven. 

* De depositie van het kosaogene radionuclide 'Be bedroeg in 1988 

1200150 Bq/a*. Deze depositie viel binnen hec bereik in de periode 

1985-1987. De wekelijkse depositie van dit nuclide was gecorreleerd 

•et de hoeveelheid neerslag (correlatie-coëfficiënt r - 0,85). 

* De depositie van x3*Cs bedroeg in 1988 Binder dan S Bq/a*. In 1986 en 

1987 was dit respectievelijk 1530 Bq/a' en <5 Bq/a'. In 1988 waren de 

wekelijkse deposities van dit radionuclide steeds kleiner of gelijk aan 

de detectielimiet van 0,1 Bq/m7. 

* De depositie van 1JTCs bedroeg <6 Bq/a5 en was daarmee teruggekeerd op 

de lage niveaus uit de periode 1982-1985. In 1987 bedroeg deze 

depositie 12.3 Bq/a*. 

* De wekelijkse depositie van *H was gecorreleerd met de hoeveelheid 

neerslag (r - 0,87). Het jaargemiddelde van de concentratie van 3H in 

regenwater was in 1988 1,92+0,OU kBo/»s. De depositie bedroeg 

1700140 Bq/a2 en was lager dan die in de periode 1985-1987. toen het 

bereik 2400-3800 Bq/a2 bedroeg. De hier genoteerde foutenmarges hebben 

alleen betrekking op de onzekerheid vanwege toevallige fouten. 

* De deposities van de van nature voorkoaende radionucliden 3,0Fb en 
3 , 0Po bedroegen in Bilthoven respectievelijk 110±3 Bq/a2 en 25±1 Bq/a2. 

In 1987 was dit 52 Bq/m' en 6,3 Bq/m». 

* De totale a-activiteit van de depositie in 1988 bedroeg 36±2 Bq/m2. In 

1987 was dit 23,7 q/m3. Circa 70% van de totale o-activiteit was 

afkoastig van J10Po. tegen circa 27% in 1987. De oorzaak van dit 

verschil in bijdrage is onbekend. 

* De gedeponeerde totale ^-activiteit bedroeg in Bilthoven 103+3 Bq/a1. 

In 1987 was dit 85 Bq/m*. In 1988 koat ca. 100% voor rekening van 
3I0Fb, terwijl dat in 1987 60% bedroeg. De oorzaak van deze 

discrepantie is onbekend. 

* Gezien de discrepantie tussen de resultaten van de totale ^-activiteit 

en die van 3,0Pb wordt aanbevolen de analyse van 2l0Pb nog eens 

kritisch te bekijken. Overwogen kan worden gammaspectrometrie in te 

schakelen als additionele c.q. vervangende bepalingswijze voor 3,0Pb. 
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* De t o t a l e - y - a c t i v i t e i t , die in 1988 in Bilchoven i s gedeponeerd, 

bedroeg 185+6 Bq/m7 In 1987 was d i t 207 Bq/m2. Net zoals b i j 7Be was 

de wekel i jkse depos i t i e gecorreleerd met de hoeveelheid neers lag 

(r - 0 , 8 2 ) . Circa 65% van de t o t a l e 7 - a c t i v i t e i t was afkomstig van TBe. 

De t o t a l e 7 - a c t i v i t e i t was hierdoor sterk gecorreleerd met de 

a c t i v i t e i t van 'Be (r - 0 , 97 ) . 
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Tabel 1 Depositie (Bilthoven) eerste halfjaar 1988. Wekelijkse 

bemonstering. Totale or-, totale /)- en totale 7-activiteit en 

activiteiten van SH, TBe, ,3<Cs en ,3TCs in de wekelijkse 

depositie. 

| Periode |Keer*lej | Totale • - Totale f- Totale T 1 "'S l e -7 Cs-134 C*-137| 

1 
1 

| a c t i v i t e i t a c t i v i t e i t a c t i v i t e i t 

1 
| 1988 

1 
| . I «V» Bq/ 

2 
• Bq/B) 

2 
1 * > / • 

2 
•q /a 

2 
Bq/n • c / a ; 

|31-Dec - 08-Jan I 47.5 I 0,5 t 0.2 2 ,1 1 0.1 5,5 t 0,2 1 62 35 0.1 0.5 1 
108 Jert - 15-Jan 1 11.0 1 0.3 t 0.1 0 .7 * 0.0 2.0 t 0.1 1 23 13 « 0 . 1 0.1 1 
j15 Jen - 22-Jan 1 3.0 1 0.5 * 0.1 0.5 » 0.0 1,4 t 0.1 1 1 * 3.7 < 0,1 0.1 1 
|22-Jen - 29-jar. 

I 
1 65.0 1 0.5 J 0.2 3,4 t 0.1 8.1 t 0.1 | 104 57 « 0 , 1 0.2 1 

| Januari 

1 

1 126.5 1 1,8 t 0.3 6 .7 t 0.1 17.0 t 0,3 | 208 109 « 0 . 4 0,7 | 

f29-Jan - 05-feb [ 2&.0 1 « 0,3 2.0 t 0,0 4 ,0 1 0.1 i 49 31 « 0 . 1 0,1 1 
|05-Feb - 12-feb 55,8 < 0,8 M t 0,1 9,8 * 0,1 I 8? 75 0,1 °,2 1 
|12-Feb - 19-feb 5 0 < 0 , 2 1.2 t 0.0 1 , 7 * 0.1 | 11 9,2 " 0 , 1 0.' 1 
|19-Feb - 26-Feb 

1 
6.6 0,3 i 0.1 1.1 t 0,0 2 , 0 * 0.1 1 10 13 < 0 . 1 < 0,1 | 

| Februari 

1 
9 3 . * 0.5 t 0,4 B.t t 0,1 16,7 * 0,2 [ 159 128 « 0 . 4 0,5 | 

126-f eb • 04-Ittr 16.4 « 0,5 2,7 t 0,1 3,5 * 0,1 15 26 < 0 , 1 0,1 | 

|04-Mar - 11•Nar 23,1 0,3 * 0.1 2.3 1 0,0 4 ,2 t 0.1 1 60 31 « 0 , 1 « 0 , 1 | 

|11-Mar • 18-Nar 20,0 0.6 x 0,1 2,3 t 0,1 3 ,8 * 0,1 1 30 27 « 0 . 1 0,1 | 

|18-K»r - 25-Mar 32.9 « 0,3 2 . 6 . t 0.1 5,9 * 0.1 40 55 « 0 . 1 0.1 1 
|25-Mer - 01-Apr 

1 

25.5 0,6 1 0,1 2 . 3 - 1 0.1 4,5 * 0,1 26 35 « 0 . 1 0.1 1 

| H u r t 

1 

117.9 2.1 t 0,4 12.0 i 1 0,1 21,9 x 0,2 170 174 « 0 . 5 0.5 | 

|01-Apr - 08-Apr 0.0 0.4 t 0,0 0.5 i l 0,0 1.0 * 0,1 0,0 1 . * « 0 . 1 0.1 I 
|08-Apr - 15-Apr 4.5 0,5 ± 0,1 0.7 i t 0,0 1.3 * 0,1 7.2 3.4 «0,1 0-1 I 
|l5-Apr - 22-Apr 7.0 0,8 1 0,1 1.2 i i 0,0 1,5 1 0,1 18 5,3 « 0 , 1 0,1 1 
|22-Apr - 29-Apr 

1 

0.7 0.7 * 0,2 1.8 i 1 0,1 2.9 * 0,2 3 11 « 0 . 1 0.1 1 

| Apri l 

1 

12,2 2,4 t 0,2 4.3 t t 0,1 6.7 * 0,3 27 21 « 0 . 4 M 1 

|29-Apr - 06-toy 22.0 | 1.7 * 0,2 2,2 i t 0,1 3.2 * 0.1 1 48 22 « 0 . 1 e.i 1 
|06-M»y - 13-Miy *.* 1 2 . ' * 0,2 2,7 1 « 0,1 5.7 1 0,1 | 0,0 32 0 .1 0,2 1 
|13-Hay • 20-PUy ' . 0 2,1 * 0.2 2.9 4 t 0.1 1.9 1 0,1 | 1.2 7.8 « 0 . 1 0,1 1 
j20-May - 27-Hay 8,8 1,7 1 0,2 4.6 1 t 0 , 1 4.6 1 0,1 26 31 « 0 , 1 0.2 1 
|27-H»y - 03-Jun 

1 
20.3 1.3 * 0,2 3.2 1 0,1 4 . 4 * 0 , 1 47 33 < 0,1 0,1 I 

| Hei 

1 1 

57,0 9,0 * 0,4 15,6 1 «0 ,2 19,8 * 0 ,2 | 123 126 <o,s 0,7 | 

103-JUT) • 10-Jui 6,8 | 0,8 * 0,1 0,9 1 0,0 1 , 7 * 0 , 1 | 12 7,9 « 0,1 0,1 1 
|10-Jun • 17-Jun J 0,0 | 0,8 t 0,1 0,9 i 0,0 1,5 * 0 , 1 | 0,0 3,0 « 0 , 1 « 0 , 1 | 

)17-Juft • 24-Jun | 0,6 | 0,9 * 0,1 0 , 9 l 0,0 1,8 * 0 ,1 | 2,8 5,4 * 0 ,1 0 ,1 f 
|24-Jun - 01-Jut 

1 • 

19,0 | 0,9 » 0,1 2 , 2 » 0,0 3.4 1 0 ,1 | 74 14 « 0 ,1 « 0 . 1 | 

| Juni | 

1 1 
26,4 | 3,3 * 0.2 4 , 9 * 0.1 8,4 1 0 ,2 | sa 30 < 0,4 « 0 , 4 | 
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Tabel 1 Depositie (Bilthoven) tweede halfjaar 1988. Wekelijkse 

(vervolg) bemonstering. Totale o-, totale 0- en totale 7-activiteit en 

activiteiten van SH, TBe, ,34Cs en lsTCs in de wekelijkse 

depositie. 

| Periode | Neerslag [ Totale • -

| a c t i v i t e i t 

Total* a-

• c t i v i t c i t 
Tout e T-
a c t i v i t e i t 

1 "'3 8e-7 Cs-134 Cf-137| 

| 1988 | •» 1 * f o*.2 2 
• V -

2 
1 •*/• 

2 *V " > 2 ! 

|01-Jol - 08-Jut | 57 .8 1 3 .8 ± 1 , * 5.6 » 0 , 5 17,0 t 0,1 1 156 93 « 0 , 1 0.1 1 
|06-Jul - IS-Jul 24 ,8 0,6 1 0,1 2.3 " 0 , 1 S,5 i 0.4 67 43 « 0 . 1 « 0 . 1 l 

[15-Jul - 22-Jut | 27 ,8 0.6 1 0 , 1 3 .9 « 0 . 1 5.7 * 0.1 1 53 45 « 0 . 1 0.1 1 
[Z2-Jul - 29-Jol 27.5 0.9 t 0,1 2 .7 1 0 . 1 6.3 t 0.1 1 52 46 < 0 . 1 0.1 1 

| Juli 137.9 6.0 * 1,6 14.5 ' 0 . 5 34,5 * 0.4 | 328 227 « 0 . 4 o> 1 

|29-jut • 05-Aug 5 .5 0.6 1 0,1 1 . 1 ! 1 0 , 0 3,0 t 0.1 1 io 15 « 0 . 1 « 0 . 1 1 

\0i-iu9 - u-uun 11.5 1.3 1 0,1 2 .1 i lO .O 2,4 1 0.1 ! 29 11 « 0 . 1 « 0 . 1 f 

|12-«ua - 19-«UB 1.6 0 . 6 * 0,1 1.1 1 lO .O 1,3 * 0 ,1 l *.5 3.8 « 0 . 1 « 0 . 1 1 

|19-*uo - 26-«ug 4 2 . 0 0.6 * 0,2 2.3 i ' 0 , 1 4 ,0 * 0 ,1 67 32 « 0 . 1 « 0 . 1 1 

|26-nug • 02-Sep 10,8 0,7 1 0,1 1.5 1 ( 0 , 0 1.1 * 0 .1 28 8.6 « 0 . 1 « 0 , 1 J 

| Augustus 69,4 3.8 1 0.2 8.1 1 1 0 , 1 11.8 t 0,2 147 70 « 0 . 5 « 0 . 5 1 

[02-Stp - 09-Mp 15.5 0 . 8 * 0 . 1 M i tO .B 2.1 * 0 . 1 25 11 « 0 . 1 « 0 . 1 ] 

|09-5ep - 16-Se» 18.0 0.5 ± 0.2 M 1 . 0 , 1 3,1 t 0.1 27 22 « 0 . 1 « 0 . 1 1 

;i6-Scp - 23-Scp *.o 0.2 « 0.1 0 . 4 l ' 0 , 0 1,6 t 0.1 * , 4 * . 6 « 0 . 1 « 0 . 1 1 

23-Sep - 30-Sep 35 ,5 0.7 * 0,3 3.2 * ' 0 , 1 5,0 * 0 ,1 39 37 « 0 . 1 0,2 1 

I teateaber 73,0 2,2 * 0,3 6 , 8 ) . 0 , 1 11,6 1 0,2 95 75 « 0 . 4 « 0 . 5 | 

30-Sep - 07-Oct 16.5 0 , 7 * 0 . 1 1.7 J . 0.0 3 .0 * 0 ,1 | 28 22 « 0 . 1 « 0 , 1 | 

|07-0ct - H-Oct 29.0 0.2 * 0.1 M i ! 0,0 5.4 * 0,1 | 41 Ï5 « 0 . 1 « 0 , 1 | 

|14-0ct - 21-0et 5 .1 0.6 * 0.1 3,2 i . 0 , 1 4.5 t 0.1 | 12 29 « 0 . 1 « 0 . 1 | 

21-Oct • 28-0ct 0 .9 0 > * 0.1 0,8 1 ' 0 , 0 2.1 * 0 .1 7.0 8 ,0 « 0 . 1 « 0 , 1 | 

28-C*t - 04-iov «,4 0.2 * 0,1 0 . 7 i S 0.0 1,7 ± 0 ,1 7.0 5.6 « 0 . 1 « 0 , 1 | 

| Oktober 55,9 2,1 * 0,2 r.a ' 0 , 1 16,7 1 0 ,2 | 96 100 « 0 , 5 « 0 . S | 

[04-llov - 11-llov 2 . 8 0,3 * 0.1 0 , 6 1 . 0 . 0 1,1 1 0 ,1 | 7,3 M « 0 , 1 « 0 , 1 | 
11-Ho» - 18-Nov 18,6 D,6 s 0,1 2.5 1 0.0 2.« * 0.1 | 58 15 « 0 . 1 «0,1 1 

|18-«0v • 25-Kov 7.2 0,3 1 0,1 1.2 * . 0 . 0 1.7 1 0,1 | 9 . * 13 « 0 . 1 «0.1 1 
125-Hov - 02-Occ 25.5 0,4 1 0 .1 2 , 1 i . 0 . 0 2 .8 * 0.1 | 20 22 « 0 . 1 « 0 . 1 | 

| HmiefJlr | 5 * .1 1.5 1 0 .2 6,3 i ' 0 . 1 8 ,0 * 0 .2 | 95 53 « 0 , 4 « 0 . 4 | 

|02-0ec - 09-Dtc j 22.4 ! 0,1 1 O.O 0,6 1 0.0 4.2 i 0.1 | 67 33 < 0 . 1 0.1 I 
|09-0«e - 16-Dec | 9 , 7 « 0 . 1 M 1 0.0 1.6 1 0,1 | 16 7,8 « 0 , 1 ' 0 . 1 1 
IH-Occ - 23-Dcc | 26,5 0,5 * 0,2 4 , 8 i 0.1 * . « 1 0,1 | 90 37 « 0 . 1 « 0 . 1 | 
23-Det - 30-0ee 5.0 0.4 * 0.1 0,7 i 0,0 1.3 1 0,1 | 13 4 > « 0 , 1 « 0 , 1 | 

Oeceaber | 63 .4 I 1.1 * 0,2 7,2 1 0.1 11.9 1 0,2 | 166 82 < 0.4 < 0 , 4 | 

file:///0i-iu9
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«I 2 Gewogen «Mndgenlddelden van de concentratie van 3H In regenwater uit 1Ï88. Totale a - , totale f- en totale -ractiviteit 

en de activiteiten v«n SH. TBe, ' 3 4 C « , > 31Gs, ' , 0Pb en * ' °Po in da Maandelijkse depositie In Uithoven (n W » . Dt 

HMwndrnultataii zijn, afgciian van dia veer 2 , 0 P b en , , 0 P o , ontleend aan tabel 1 en hebben daardoor geen betrekking op 

"kalendermaanden". 

Maand Neerslag M-3 Totale o-

activiteit 

Totale />< 

activiteit 

Totale v 

activiteit 

M-3 Be-7 Ci-134 Cs-137 Pb-210 Pe-210 

« kaq/«S •q/m2 •q/«J •q/ei* lq/ï« w*! 
«q/ni2 Iq/m* •q/p* . , 2 

•q/« 

Januari 126. S 1.8 t 0,3 ft.7 i 0,1 17,0 i 0,3 208 109 <0,4 0,7 13,8*1,ï 1,9t0,2 

februari «3.4 0.3 t 0,4 8,8 t 0,1 16,7 t 0,2 15» 128 «0,4 0,J 9,3l0,9 1,««0. 

•«aart 117.9 2,1 l 0,4 12,0 t 0,1 21.9 t 0,2 170 174 '0,5 0,5 10,Hl,2 2.W.-
•pril 12.2 2.4 » 0,2 4,3 t 0,1 6,7 * 0,3 27 21 «6,4 0,4 4,4.0,4 l,ilv,1 

Hei 57,0 9,0 i 0,4 IS.6 t 0,2 19.8 t 0,2 123 126 «0,5 0,7 12.SH,1 3,4t0,3 

Juni 2*.* 3.3 * 0,2 4,9 > 0,1 8,4 i 0,2 88 30 «0.4 «0,4 14,Bil,t 4,2|0,5 

Juli 137,9 6.0 i 1,6 14,5 1 0,5 34,5 t 0,4 328 227 <0,4 0,4 7,3«0,7 I.SlO.3 

Augustus 69.* 3.S 1 0,2 8,1 10,1 11,8 1 0,2 147 70 «0.5 «0,5 9,710,7 J.OiO.J 
September 73.0 2.2 « 0,3 6,8 t 0,1 11,8 * 0,2 95 75 «0,4 «0,5 3.0*0,5 1,4t0,2 

Oktober ss.» 2.1 * 0,2 7,4 t 0,1 16.7 t 0,2 96 100 «0,5 «0,5 9,5t1,1 2,010,2 

November 34.1 1.5 t 0,2 6,3 « 0,1 8,0 t 0,2 95 S3 «0,4 «0,4 6,SiO,S 1,110,2 

December 63,6 1,1 > 0,2 7,2 « 0,1 11,9 i 0,2 166 82 «0,4 «0,4 6,4*0,6 1.010,2 

I I I I 
Totaal | 887.) |T,92iO,04| 36 i 2 103 t 3 185 i 6 |1700t40 «OfltSO «5 «6 110*3 25»1 

1 1 1 I 
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Tabel 3 Jaarlijkse depositie van 7-emitters in Bilthoven in de periode 

1985 - 1988. 

Jaar 

•qV 

Ho-99/ Ui-103 Ba-106 1-131 ?*-132/ Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140/ Ca-141 Ca-144 
Te-99» 1-132 la-140 

•q/a2 Bq/"Z X) /"2 *n/»2 M/»2 >q/a2 *q/«2 M /" Z •q/a >«/" • « / • 

19» 980 
1986 >1040 
1987 1330*30 
1988 120O±S0 

1040 8300 4100 
- - - - <5 • - • * 

19000 14000 1SJ0 «20 3340 930 * . 1 *"»4.6 
- - <5 - « . 3 - - -
• • «5 • <6 • - . 

f - ) «lax detecteerbaar 

Tabel 4 Jaargemiddelden van de concentratie van H-3 in regenwater, 

gewogen naar de wekelijkse hoeveelheid neerslag. Totale o - , 

totale fi- en totale ^-act iv i te i t en ac t iv i t e i t van 3H, , 0 S r , 
J10Pb en 310Po in de jaarlijkse depositie in Bilthoven in de 

periode 198S - 1988. 

Jaar H-3 Tatate »-
activiteit 

Total» $• 
activiteit 

Total* f 
activiteit 

H-3 Sr-90 M>-210 PD-210 

^ 3 2 2 2 2 . 2 .. 2 2 
fcftq/* Bq/a •q/a •q/a •q/a •q/a •q/a •o/a ' 

1985 5.0 30C) U0{*> 170 3800 <7 . . 

1986 2,9 >*5(«) 18000C) 104400 2400 26 15,4 3.* 
1987 Z.7 23,7*0,4 «St3 207*1 26» - 52 6.J 
1988 1,92*0,04 36t2 103i3 18516 17001*0 " 110(3 25*1 

(*) andere eeetaethediek dan vanaf 1987 (-) Geen analvM 
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Figuur 1 Verband tussen de depositie van aH en de hoeveelheid neerslag 

bij de wekelijkse depositie in Bilthoven in 1988. 
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Figuur 2 Verband tussen de depositie van TBe en de hoeveelheid neerslag 

bij de wekelijkse depositie in Bilthoven in 198S. 
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Figuur 3 Jaarlijkse depositie van l sTCs in Bilthoven sinds 1963. 
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Figuur 4 Jaarlijkse depositie van x,TCs in Bilthoven sinds 1963. In deze 

figuur i s een deel van figuur 3 scerk uitvergroot. Bij neet-

waarden voorzien van een V-teken l ig t de depositie onder de 

aangegeven waarde. 
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Figuur 5 Total* ^-activiteit van de wekelijkse depositie in Bilthoven in 

198B. 
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Figuur 6 Verband tussen de totale reactiviteit en de hoeveelheid 

neerslag bij de wekelijkse depositie in Bilthoven in 1988. 
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Figuur 7 Verband tussen de cotale 7-activiteit en de activiteit van 'Be 

bij de wekelijkse depositie in Biltboven in 1988. 
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BIJ1ACE 1 

Samenstelling drageroplossingen 

Samenstelling drageroplossing ten behoeve van de wekelijkse bemonstering 

van depositie voor de bepaling van de totale a-, totale fi- en totale 7-

activiteit en het -y-spectrometrisch onderzoek: 

Per 100 BL drageroplossing is aanwezig: 

^ 3+ 
2,1 Bg Ru 
2,5 mg Ba2+ 

3.8 ng Sr2+ 

2± 
2.2 ng Mn 
2,0 ng Cs+ 

3+ 
2.0 ng Ce 

Samenstelling drageroplossing een behoeve van de maandelijkse bemonstering 

van depositie voor de analyse op "Sr en "°Sr: 

Per 150 tnL drageroplossing is aanwezig: 

30 mg Ba 

150 mg ' Sr2+ 

120 mg Be2+ 

210 mg Cs 

120 mg Ce3+ 

Samenstelling looddrageroplossing ten behoeve van de monstervoorbereiding 

voorafgaande aan de bepaling van sloPo en 2,0Pb: 

Per 500 nL drageroplossing is aanwezig: 

1640 mg Pb<N0j)2 

10 mL HN03 (65%) 
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BIJLAGE 2 

Statistische analyse 

Voor de wekelijkse depositie van de nucliden 'H en 7Be en de totale 

7*activiteit is nagegaan of er een correlatie bestond net de hoeveelheid 

neerslag. Hierbij Is gebruik genaakt van de volgende relatie: 

Dep - A . N + B 

Dep - wekelijkse depositie (Bq/a3) 

N * wekelijkse hoeveelheid neerslag (m) 

A - constante (Bc/»') 

B - constante (Bq/m3) 

Dit leidde tot de volgende resultaten: 

Jaar Depositie A B R(***) 

<kBq./«») (Bq/Ba) 

1987 H-3 (**) (**) (**) 

Be-7 1,33+0,06 0(*) 0,86 

7-totaal 0,14+0,01 1.30 0,85 

1988 H-3 1.83+0.09 0(*) 0,87 

Be-7 1,22+0,06 0(*) 0,85 

7-totaal 0,11+0,01 1,57+0,23 0,82 

(*) Bij de lineaire regressie is gebruik gemaakt van de relatie Dep - A.N 

(**) Lineaire regressie niet uitgevoerd 

(***) Correlatie-coëfficiënt 
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Daarnaast is gekeken naar de correlatie tussen de totale 7-acciviceiC en de 

activiteit van 7Be in de wekelijkse depositie in Bilthoven. Hierbij is de 

volgende betrekking toegepast: 

Dep (G-tot) - A . Dep (Be-7) + B 

Dep (G-tot) - totale -y-activiteit van de wekelijkse depositie (Bq/n3) 

Dep (Be-7) - activiteit van Be-7 in de wekelijkse depositie (Bq/m3) 

A — constante 

B - constante (Bq/m2) 

Oe volgende resultaten werden verkregen: 

Jaar A B R(*> 

(Bq/m*) 

1987 0.111±0.004 1,09 0,97 

198$ 0,112+0,004 0,88+0,10 0,97 

(*) Correlatie-coëfficiënt 


