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SUMMARY 

A. r?<5iarioti Bonitoring network with automatic warning capabilities (LKR) 

has been established in the Netherlands. For the detection of gamma 

radiation exposureratemeters manufactured by Bitt Technologies are used. 

The exposureratemeters consist of a proportional counter tube (type RS 02) 

and a read-out unit (type RM 10E). The photon energy response of six 

counter cubes was tested at the National Institute of Public Health and 

Environmental Protection. The measurements were performed with heavy 

filtered X-rays in the range of 50 - 250 keV (ISO narrow spectrun series) 

and with gamma ray beans from cesium-137 (662 keV) and cobalt-60 (1,25 

MeV). To determine the energy response, the detector reading was referred 

to air kerma by means of a transfer ionization chamber. This transfer 

chamber was directly calibrated against the primary standard for X-rays. 

By applying these measurement procedures a set of calibration factors (Nj) 

as a function of photon energy was determined. These calibration factors, 

expressed as the ratio air kerma to reading were converted to ambient dose 

equivalent calibration factors using appropriate conversion factors taken 

from Grosswend et. al., 1988 (5). Fro» the measurement data an average 

ambient dose equivalent calibration factor of 10.8 mSv.röntgen was 

calculated. 
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SAMENVATTING 

Tn Nederland is een Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) 

geïnstalleerd. Dit veetnet omvat onder andere 58 neetlokaties waar 

detectoren zijn opgesteld voor het aeten van de bijdrage aan de 

stralingsdosis die de bevolking oploopt als gevolg van externe 

gammastraling. Als detectoren zijn gammastralingsaonitoren van het 

fabrikaat Sitt Technologies toegepast, die bestaan uit een proportionele 

telbuis type RS-02 en een uitleeseenheld type RH 10E. De proportionele 

telbuizen zijn voorzien van een energie -compensatiefilter, gevormd door een 

draad van zwaar Betaal die oa de telbuis gevonden is. 

Bij de afdeling Standaard-dosimetrie van het Laboratorium voor 

Stralingsonderzoek (RIVM) zijn van zes willekeurig gekozen proportionele 

telbuizen de responsie en de calibratiefactor bepaald voor fotonenstraling 

in het energiegebied van ca. 60 keV tot 1.5 MeV. De «tingen zijn 

uitgevoerd bij vier röntgenstralingskwaliteiten (ISO narrow spectrum 

series), aangevuld net twee gammastralingskwaliteiten van respectievelijk 

Cs en Co. Een bolvormige ionisatiekaaer is gebruikt als 

transferinstrument on voor de zes fotonenergieen de absolute waarden van 

het kermatempo in lucht te bepalen. Deze ?onisatiekaaer was direct 

gecallbreerd tegen de primaire standaarden. De dosisequivalente 

calibratiefactor is bepaald doer de gevonden luchtkerma calibratiefactor 

(H. ) te vermenigvuldigen met de energieafhankelijke conversiefactor van 
* 

luchtkerma naar de "ambient dose equivalent", H (10). 

Gemiddeld over alle meetpunten en gammas tralingsmoni toren is de 

dosisequivalente calibratiefactor 10,8 mSv.röntgen" . Bij gebruik van deze 

gemiddelde calibratiefactor blijkt dat binnen het 95% 

betrouwbaarheidsinterval het dosisequivalent met een factor 0.83 onderschat 

of set een factor 1.49 overschat kan worden in het energiegebied van ca. 60 

1500 keV, uitgaande van een "monoenergetische" bundel. De bovengenoemde 

calibratiefactor voor het dosisequivalent H (10) is bepaald uit een 

steekproef van 6 stuks. Er is verondersteld, dat de reponsie van de 

meetinstrumenten normaal verdeeld is. Dit onderzoek heeft geen gegevens 

opgeleverd over de lange termijn stabiliteit van de gammastralings* 

monitoren. Het verdient aanbeveling door middel van periodieke 



controlemetingen de invloed op de responsie als functie van de tijd onder 

veldomstandigheden vast te stellen. 
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1 INLEIDING 

Naar aanleiding van het ongeluk nee de Kerncentrale te Tsjernobyl In nel 

1986. en het gegeven dat Nederland onringd Is door een groot aantal 

buitenlandse kerncentrales, is in 19B7 door de Ministeries van WVC en VROM 

aan het RIVM opdracht verleend voor bet ontwikkelen en installeren van het 

Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR). Het LMR heeft als priaaire 

taken on in een zo vroeg aogelijk stadium ongevallen net nucleaire 

installaties ce signaleren, en tijdens ongevalssituaties een geografisch 

overzicht te geven van de besmetting en aeetgevens te presenteren die het 

•ogelijk naken on de stralingsdosis te schatten die de bevolking als gevolg ^ 

van het ongeval oploopt. Daarbij ligt het accent op het ontvangen van een 

stralingsdosis via de directe belastingspaden inhalatie en externe 

bestraling (1). 

Voor de bepaling van de stralingsdosis ten gevolge van externe bestraling 

zijn in het LMR op 58 lokaties gannastralingsde tec toren geïnstalleerd van 

het fabrikaat Bitt Technologies. De monitor bestaat uit een proportionele 

telbuis type R5-02 en een uitleeseenheid type RH 10E, en is uitgevoerd als 

ganaastralingsnonitor. De proportionele telbuizen zijn voorzien van een 

energie-conpensatief il ter, gevorad door een draad van zwaar aetaal die on 

de telbuis gevonden is. De gaaaastralingsaonitoren zijn na aflevering door 

het ECN onderworpen aan een afnaaetest. Tijdens aanvullende tests op bet 

RIVM werd geconstateerd dat bij een aantal telbuizen de draadwindingen los 

zaten. In overleg net de importeur (Veenstra Instrunenten BV, Joure) zijn 

in alle proportionele telbuizen de draadvindingen opnieuw gefixeerd. 

Gegevens van de fabrikant over de energieafhankelijkheid van de 

gamnastralingsnonitoren waren onvolledig en gebaseerd op onduidelijke 

experimenten. Omdat ook door het vastzetten van de energie-

conpensatiefilters de energieafhankelijke responsie van de 

expositenpononitoren kan zijn gewijzigd, zijn door de afdeling Standaard-

dos iaetrie van het Laboratoriua voor Stralingsonderzoek (RIVM) van zes 

willekeurig gekozen proportionele telbuizen de responsie en de 

calibratiefactoren bepaald voor fotonenstraling in het energiegebied van 

ca. 60 keV tot 1.5 MeV. Het doel van dit onderzoek is geweest on na 

vaststelling dat de in het LKR gebruikte ganoastralingsnonitoren geschikt 

zijn voor een rechtstreekse bepaling van het dosisequivalent(tempo), 
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experinenteel de optisale calibratiefactor voor het dosisequivalent te 

bepalen. Hierbij is gerelateerd aan de 'ambient dose equivalent' H (10). In 

dit rapport worden de experinenten en de resultaten ' «in het onderzoek naar 

de energieafhankelijkheid van de nonitoren beschreven. Voorts zijn »etingen 

verricht on de linearlceit van de telbuis als functie van het aangeboden 

kermatenpo en de invloed van verschillende uitleeseenheden jp de responsie 

vast te stellen. 
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2 MATERIAAL EN METHODEN 

2.1 Materiaal 

2.1.1 Opbouw van de gammastralingsmonitoren 

De gimm i T tral ingsMonitor bestaat uit een proportionele telbuis (type RS 02) 

•et een teltempometer voorzien van een digitale uitleeseenheid (RH 10E). 

De telbuizen zijn voorzien van een energiecompensatiefilter bestaande uit 

een strak aaneengevonden spiraaldraad van zwaar netaal. Het meetinstrument 

is uitgevoerd als gammastralingsaonitor met een meetbereik van 1 pR/h. • 

1000 R/h. In het lage meetbereik werkt het instrument in de pulsmode en in 

het hoge bereik in de stroommode. Het kantelpunt ligc bij 100 nR/h. 

Gecalibreerd verden de proportionele telbuizen met serienummers : 

124. 125. 140. 159. 161 en 163. 

Bij de experimenten werden twee teltempomonitoren toegepast net 

se ri emmers 125 en 140. In figuur 1 is een röntgenopnaae van de 

proportionele telbuizen nr 124 en 163 gegeven. 

2.1.2 Meetopstelling rontgenapparaten 

De röntgenbundel „ aet eett maximale energie van 250 keV, werd geproduceerd 

door de Philips MCN 321 röntgenbuis gekoppeld aan een Philips MC 324 

hoogspanningsgenerator. De röntgenbundel werd begrensd door een wolfraam 

diafragma met een birmen-diamecer van 60 mm, geplaatst aan de uictreezijde 

van de transnissienonitor, gecodeerd: G.H. NR.l. De intreezijde van deze 

monitor werd begrensd met een wolf raam diafragma met een openlngsdiaaeter 

van 50 mm. Door een zware filtratie toe te passen kunnen smalbandige 

röntgenspectra worden verkregen, waarvan de gemiddelde energie goed bekend 

is. De röntgenstralingskwaliteiten zijn ontleend aan de ISO filtered X-ray 

reference radiations, narrow spectrum series (2). 

De toegepaste röntgenstralingskwaliteiten zijn weergegeven in tabel l. 
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Tabel 1.: Rontgenstralingskwaliteiten volgens de ISO Narrow Spectrum Series 

Nr. Buispanning filtering HvD Gemiddelde ISO 

fcV m Cu energie (keV) nr 

1 80 2.0 ra Cu* 2.5 ra Al 0,55 65 10 

2 100 5.0 ra Cu * 2.5 ra Al 1,16 83 11 

3 150 2.5 ra Sn + 2.5 ra Al 2,40 118 13 

4 250 3.0 no Pb + 2.0 ra Sn 5.20 205 15 

+ 2.5 on Al 

De luchtkermatempi van de röntgenbundels op 150,0 cm afstand van het focus 

van de röncgenbuis werden bepaald met de primairs vrije lucht 

standaardkamer, gecodeerd: G.S.S.nr.l voorzien van het ijkdiafragna 

gecodeerd: nr 1. 

Als tranfer instrunent werd een bolvormige ionsatiekaoer set een meetvolume 

van 800 ca van het fabrikaat Exradin (type A6 en serie nummer: 115) 

toegepast. Deze ionlsatiekamer, voorzien van luchtequivalence vanden en 

zonder bui ld-up cap, werd gebruikt voor de overdracht van de 

luchtkermatenpi naar de nee taf stand van 560.5 cm. Bij deze mee taf stand 

verden de metingen met de garaastralingsmonltoren verricht. 

De bolvormige ionisatiekaaer met een neetvolune van 30 cm , eveneens van 

het fabrikaat Exradin (type: A4 en serienumer: 128) werd gebruikt voor het 

bepalen van de oundelhoaogeniteit. 

2.1.3 Gebruikte ganmabronnen 

De gammastralingsbundels verden geproduceerd door : 

1) Bron NI 157, nuclide Cs, met een fotonenergie van 662 keV. 

2) Bron C227, nuclide Co. met de fotonenergieên van 1.17 M»V en 1-33 MeV. 

Beide gammastralingsbronnen waren geplaatst in de broncaroussel van het 

loodkasteel in gebouw Sg4. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de 

bestralingsopstelling in gebouv Sg4 (3). De begrenzing van de 

ganunastralingsbundels verd bepaald door de collimator gecodeerd: I. 
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2.2 Methode 

In paragraaf 2.2.1.2 worden de calibratiemetingen met de röntgenbundels 

beschreven en in paragraaf 2.2.2 worden de calibrauiemetingen met de 

gammastralingsbundels beschreven. Deze metingen zijn voor de proportionele 

telbuizen net de serie numers 124 en 125 drie naai herhaald om inzicht te 

verkrijgen in de spreiding per exemplaar. 

De energieafhankelijkheid van de gaanastralingsnonitor is bepaald door de 

monitor te bestralen in een gecollimeerde fotonenbundel, waarvan de 

hartlijn loodrecht stond op de hartlijn van de cilindervornige 

proportionele telbuis. De aanwijzing van de ganaastralingsnonitor werd ^ 

uitgedrukt in railliröntgen per uur. De responsie is gedefinieerd als de 

verhouding van deze aanwijzing net het werkelijke kematenpo in lucht ter 

plaatse van de hartlijn van de proportionele telbuis vrij in lucht. De 

responsie Is bij de verschillende fotonenergieen relatief genaakt, door 
137 

deze te normeren op de responsie bij Cs gaaaastraling. 

2.2.1 Calibratiemetingen net röntgenstralingsbundels 

2.2.1.1 Calibratie van de ionisatiekaoer Exradin A6, s.n. 115 

De calibratie van de ganmastralingsnonitoren is uitgevoerd op een afstand 

van 560,5 en gerekend vanaf het focus van de röntgenbuis. Op deze afstand 

bedraagt de diameter van de röntgenbundel 50 cm, zodat de proportionele 

telbuis met de omhulling geheel door de bundel omgeven werd, zie figuur 2. 

De afstand van 560,5 en tot het focus van de röntgenbuis is te groot voor 

de primaire standaard, zodat gebruik genaakt is van een transferkamer, de 

Exradin A6. 

Deze ionisatiekamer Is direct gecalibreerd tegen de primaire standaard op 

een afstand van 150,0 en van het focus van de röntgenbuis voor de 

rontgenkvaliteiten vermeld in tabel 1. De calibratiefactoren zijn 

uitgedrukt in de factor N. , net als eenheid: Cray per picocoulomb. 

Bij de verplaatsing van de Exradin A6 kamer van 150 en naar 560,5 cm wordt 
2 

een extra hoeveelheid lucht net een laagdikte van 0.56 g/cm toegevoegd aan 

het totaal filter van de röntgenbuis. On de invloed van deze extra 

laagdikte op de calibratiefactor na te gaan is de calibratie van de Exradin 
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A6 kamer herhaald bij de röntgenkwaliteiten vermeld in tabel 2. Hierbij is 

het filterpakket uitgebreid met 2.0 mm Al, wat overeenkomt met een 
2 

laagdikce van 0.56 g/cm . 

In tabel 2 zijn de calibratiefactoren van de transferkaner (Exradin A6) 

weergegeven Tevens is in deze tabel de invloed aangegeven van de extra 2.0 

mm Al waarmee het filterpakket van de röntgenbuis werd uitgebreid. 

Tabel 2.: Calibratiefactoren van de transferkamer Exradin A6 

nr gemiddelde calibratiefactor invloed standaard 

kwaliteit energie pGy/pc 2 mm Al deviatie 

fkeW m (*) 

1 65 0.0378B -0.16 O.09 

2 83 0.03833 +0.18 O.07 

3 118 0.03876 +0.03 0.14 

4 205 0.03885 -0.15 0.12 

2.2.1.2 Calibratie van de uitleeseenheid (RM 10E) s.n. 125 met de telbuizen 

(RS-02), s.n. 124, 125, 140, 159, 161 en 163 

De proportionele telbuizen net serienummers: 124, 125, 140, 159, 161 en 163 

zijn gecalibreerd m.b.v. de ionisatiekamer Exradin A6, terwijl ze gekoppeld 

waren aan de uitleeseenheid met serienummer 125. Dit is gedaan om eventuele 

verschillen in uitleeseenheden niet te laten doorwerken in de gevonden 

energieresponsie van de telbuizen. De telbuizen en de uitleeseenheden zijn 

als paar afgeregeld en werden als paar geplaatst in het LMR. Dit is echter 

alleen van belang wanneer de detector in de stroommode werkt. De hier 

beschreven metingen vallen echter ruim in het pulsemode-gebied. 

Met de Exradin A6 is de kerma in lucht op de afstand 560,5 cm bepaald en is 

voor elke röntgenstralingskwaliteit de verhouding van deze gemeten kerma in 

lucht en de aanwijzing van het monitorsysteem van de calibratieopstelling 

(G.M.nr 1) vastgelegd in de factor: 

G(i)- Ka /Qml . 
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met i - nummer rontgenkvalitelt 

K - luchtkerma gemeten in de eenheid gray (J/kg) 

Qnl - lading van de monitor G.M.nr.l (coulomb) 

Gedurende de bestraling (£ seconden) van de telbuizen werd bet signaal van 

de transmissiemonitor G.M.nr 1 geïntegreerd (Qm2) en werden gedurende 90 

seconden 90 samples (via de RS232 aansluiting) van de uitleeseenheid RH 10E 

s.n. 125 genomen. Hierbij werd een wachttijd van tO tot tl in acht genomen. 

In deze tijd bereikt het aeetsignaal zijn gemiddelde waarde, zie figuur 3. 

Als aanwijzing van de gammastralingsmonitor verd het gemiddelde van deze 90 

samples genomen. Deze meetprocedure werd minstens 5 maal herhaald om r 

voldoende inzicht in de statische onzekerheid van deze calibratie te 

verkrijgen. De calibratiefactor werd berekend volgens de formule: 

F. .. - reading Ï: 3600 / (G x Qm2 x T ) , 
(n,i) (n,i) (i) (n,i; (n.i) 

met n - serienummer van de proportionele telbuis 

i - nummer van de rdntgenkvaliteic 

Qm2 - lading van de monitor G.M. nr.l 

De responsie van de gammastralingsmonitor wordt gevonden door de inverse 

waarde van de calibratiefactor te nemen. 

2.2.2. Calibratlemetingen met gammastralingsbundeIs 

De proportionele telbuizen met serienummers: 124, 125, 140, 159, 161 en 163 

zijn gekoppeld met de uitleeseenheid RM 10E (s.n. 125) gecalibreerd in 

gecollimeerde bundels gammastraling van de nucliden Co en Cs. Voor 

elke bepaling is hec gemiddelde verkregen van 300 samples die met 

tussenpauzes van 1 seconde werden genomen. De proportionele telbuizen wann 

op een afstand van 3.5 meter van het hart van de gammabronnen geplaatst in 

een bundel met een diameter van 53 cm. De calibratiefactor F is bepaald 

volgens de formule: 

F(n,ig)- K(ig) ' "adin*(n.ig) ' 
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met K - kermatempo op de calibratieafstand 

n - serienummer van de proportionele telbuis 

ig - aanduiding nuclide 

De responsie van de gammastralingsmonitor is gelijk aan de inverse waarde 

van de calibratiefactor. 

2.2.3 Uitwisselbaarheid van de uitleeseenheid RH 10E 

De invloed van de uitleeseenheid RH 10E op de meetresultaten is getest door 

de proportionele telbuis met serienummer 126 achtereenvolgens te 

koppelen met de uitleeseenheden RH 10E genummerd 125, 140 en 159. De 

aanwijzing van deze drie combinaties te vergelijken bij zes verschillende 

fotonenergieën (vier röntgenkwaliteiten vermeld in tabel 1 aangevuld met 

ganunstraling van de nucliden Co en Cs). 

2.2.4 Lineariteit van de gammastralingsmonicor RM10E en RS-02 

De calibratiefactoren van de gammastralingswonitoren zijn bepaald als 

functie van de fotonenergie en bij verschillende kermacempi. Om te 

controleren of de gevonden energieafhankelijke responsie van de 

gammas tralingsmonitoren niet significant beïnvloed wordt door deze 

verschillen in kermatempo is de lineariteit van de gammastralingsmonitor 

bepaald op 560,5 cm gerekend vanaf het focus van de röntgenbuis. Om de 

"output" en daarmee het gemeten kermatempo te wijzigen is de anodestroom 

van de röntgenbuis gevarieerd. 

2.2.5 Bepaling van de bundelhoaogeniteit 

De kermatempi voor de röntgenkwaliteiten van tabel 1 zijn ter plaatse van 

de gammastralingsmonitor gemeten met de ionisatiekamer Exradin A6, die in 

het centrum van de bundel was geplaatst. De afmetingen van de 

stralingsbundel waren zodanig dat het gehele aeetvolume van de 

ionisatiekamer omvat werd. Aangezien de proportionele telbuis maar een 

klein gedeelte van deze bundel beslaat, is de homogeniteit van de bundel 

gecontroleerd. Deze verificatieneting is uitgevoerd met een Exradin kU 
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ionisatiekamer voorzien van een luchtequivalente wand. Het deze 

ionisaciekamer is op verschillende posities gelegen in een vlak loodrecht 

op de bundel het kermateapo gemeten. 

In figuur 4 zijn de resultaten weergegeven van de bundelhooogeniteitstest. 

Deze test is uitgevoerd in een bundel röntgenstraling met een toegevoegde 

filtratie van 1,0 nat Cu +• 2,5 an Al en waarbij de naxinale buisspanning 100 

kV bedroeg. De totale lengte van het gevoelig deel van de proportionele 

telbuis is 13 en. Uit figuur 2 en 4 blijkt, dat invloed van de 

bandelinhomogeniteit verwaarloosbaar is. 



-12-

3 RESULTATEN 

3.1 Energieafhankelijke responsie en calibratie 

Ir tabel 3 zijn de calibratiefactoren van de ganmastralingsiconi toren en 

de relatieve responsie (genormeerd op de responsie bij Cs) weergegeven. 

Tevens is in deze tabel de gemiddelde calibratiefactor en de relatieve 

standdaardafwijking (1 sigma) in procenten opgencnen. 

Tabel 3.: Overzicht calibratiefactoren en relatieve responsie als functie 

van de fotonenergie voor de zes onderzochte telbuizen 

De calibratiefactor is uitgedrukt in : nCy.röntgen 

nr gemiddelde energie (keV) 

telbuis 65 83 118 205 662 1250 

124 cal.factor 5.73 5.15 6.95 8.43 10.46 8.76 

st.dev (la) 2.6% 2.0% 1.5% 0.7% 0.4% 0.3% 

responsie ^82 L^3 1.51 1 24 1.00 1.19 

125 cal.factor 5.61 4.96 6.81 8.22 10.30 8.60 

st.dev (la) 5.8% 0.4% 2.2% 0.5% 0.1% 0.3% 

responsie LJ£ 1*0* 1.51 1.25 1.00 LJ& 

140 cal.factor 5.24 4.85 6.73 8.34 10.32 8.68 

responsie L97. 2JJ 1.53 1.24 100 LJ9 

159 cal.factor 6.52 5.87 7.75 8.93 10.56 8.79 

responsie U& JLSfi 1.36 1.18 1 0 0 1.20 

161 cal.factor 5.78 5.23 7.06 8.50 10.49 8.74 

responsie 1.81 2.01 1.49 1.23 1.00 1.20 

163 cal.factor 6.30 5.71 7.58 B.68 10.46 8.77 

responsie ]^fi L12 1.38 1.21 1.00 L Ü 

Gl cal.factor 5.86 5.29 7.15 B.52 10.43 8.72 

standaard

deviatie^) 8.0 7.7 5.8 3.0 1.0 0.8 

G2 cal.factor 10.1 9.05 11.3 11.8 12.5 10.0 

Gl - gemiddelde cal ibrat iefactor uitgedrukt in mCy.röntgen" van de zes 



-13-

proportionele telbuizen. 

G2 - gemiddelde calibratiefactor uitgedrukt in nSv.röntgen" van de zes 

proportionele telbuizen. Deze is verkregen door de calibratiefactor 
* -1 

te vermenigvuldigen aet de verhouding H (10) .Ka (5). 

met H (10) - ambient dose equivalent en 

K - de kerna in lucht, 
a 

In figuur 5 is de gemiddelde responsie van de zes telbuizen als functie van 

de fotonenergie weergegeven. De repons ie is genomeerd op de meetwaarden 
137 

bij de fotonenergie van 662,6 keV van Cs. Vanaf ca. 60 keV neemt de 

repons ie toe en bereikt een maximum bij ca. 80 keV en neemt vervolgens af. 

Tevens is in deze figuur de relatieve dosisequivalentcurve (H (10), per 

eenheid van expos ie ingetekend. Deze curve is ontleend aan ICRU report 39 

(4). In figuur 6 is de dosisequivalente calibratiefactor als functie van de 

fotonenergie weergegeven. Deze factoren zijn relatief t.o.v. de gemiddelde 

waarde van C2 (zie tabel 3) uitgezet. Dit gemiddelde is verkregen uit de 

sommatie van de zes individuele calibratief actoren en bedraagt 10,8 

mSv.röntgen , met een standaarddeviatie van 12 t (1 sigma). De 

standaarddeviatie in de energieafhankelijkheid binnen de steekproef van 6 

exemplaren is maximaal 8 %. Deze spreiding wordt kleiner naarmate de 

gemiddelde energie van de fotonen toeneemt. Binnen het 95* 

betrouwbaarheidsinterval rondom de gemiddelde calibratiefactor kan de 

dosisequivalent H (10) met een factor 0.83 onderschat of met een factor 

1,49 overschat worden, mits van de meest ongunstige fotonenergieên wordt 

uitgegaan in het energiegebied van 60 - 1250 keV. 

Uit tabel 3 en figuur 5 blijkt, dat de responsiecurven van de zes 

onderzochte gammastralingsmonitoren significant afwijken van de 

specificaties, zoals verstrekt door de fabrikant. Deze specificaties zijn 

ontleend san een figuur opgenomen in een brochure van de fabrikant. In deze 

figuur is de relatieve responsie bepaald net behulp van een aantal 

gammastralingsbronnen net fotonenergieên in het gebied van ca 60 - 1250 

keV. Door gebrek aan gegevens over de metingen, gedaan door de fabrikant, 

kan de oorzaak van bovengenoemd verschil niet worden verklaa- \ De metingen 

bij het RIVM zijn direct gerelateerd aan de primaire standaarden, zodat de 

kermatenpi behorende bij de verschillende stralingskwaliteiten onderling 
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konden worden vergeleken. De hier gepresenteerde getallen gelden met in 

acht neming van de In hoofdstuk 2 beschreven fotonenbundels en 

bestralingsrichting. 

3.2 Uitwisselbaarheid 

Naast de bepaling van de energieresponsie is een beperkt aantal netingen 

verricht om de invloed van verschillende uitleeseenheden op het meetsignaal 

van de gammastralingsnonitor te onderzoeken. De metingen verden uitgevoerd 

bij de zes fotonenergieën, die zijn vermeld in tabel 3. De verschillen, die 

gevonden werden door het uitwisselen van de uitleeseenheden RM 10E, waren 

kleiner dan 0.1%. 

3.3 Lineariteit 

De resultaten van het experiment waarbij de lineaire verband tussen het 

meetsignaal van de gammastra!ingsnonitor en het kermatempo in lucht is 

bepaald zijn vermeld in tabel 5. 

Tabel 5.: resultaten van de lineariteitstest uitgevoerd met telbuis 

s.n. 125 

Kermatempo (pGy/h) 19.fi 29.4 39.2 49.0 98.0 196. 392. 

Aanwijzing 18.8 29.0 38.7 49.0 99.4 200. 395. 

Verhouding 1.04 1.01 1.01 1.00 0.99 0.98 0.99 

Uit tabel 5 blijkt dat de niet-lineariceit van de geteste 

expositempomonitor mirder is dan 5% in het gebied van 20 tot 400 jiGy.h 

http://19.fi
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U. CONCLUSIES 

Indien geen gegevens over de spectrale verdeling van het te neten 

stralingsveld bekend zijn is het aan te bevelen direct de dosisequivalente 

waarde te neten door gebruik te aaker. van één calibratiefactor. die voor 

het gehele aangeboden fotonenspectrum geldend is. Deze calibratiefactor is 

10,8 mSv.röntgen' Binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval rondo» deze 

calibratiefactor kan de dosisequivalent H (10) net een factor 0.83 

onderschat of net een factor 1.49 overschat worden, nits van de neest 

ongunstige fotonenergieèn wordt uitgegaan in het energiegebied van 60 -

1250 keV. Indien het aangeboden fotonenspectrum is opgebouwd uit Beerde re 

fotonenergieèn (brede spectrale verdeling) zal bij gebruik van genoemde 

calibratiefactoren de afwijking tussen uitleeswaarde en werkelijke waarde 

veel kleiner zijn, omdat onder- en overschattingen elkaar dan grotendeels 

zullen compenseren. De bovengenoemde calibratiefactor voor het 

dosisequivalent H (10) is bepaald uit een steekproef van 6 stuks. Uierbij 

is verondersteld dat de calibratief actoren van de individuele 

g&ana stralingsmonitoren nornaal zijn verdeeld. Dit sluit niet uit dat 

individuele instrumenten zich als ui tb ij ter kunnen gedragen. Uil men dit 

vermijden dan dient elk instrument afzonderlijk te worden gecalibreerd. 

Inzicht in het lange termijn gedrag in de responsie van de 

gaauastralingsmonitoren onder veldomstandigheden kan worden verkregen door 

periodieke controlemetingen te verrichten. Het verdient aanbeveling een 

dergelijk meetprogramma op te zetten. 

Het koppelen van twee verschillende uitleeseenheden KM 10E aan dezelfde 

proportionele telbuis gaf geen significante verschillen in de aanwijzing 

van het instrument te zi?n. Er kan worden geconcludeerd, dat in de 

pulsemode de verwisseling van uitleeseenheden uitgevoerd mag worden, zonder 

dat dit de aanwijzing van het instrument beïnvloedt. 
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Piguir 2 Dwarsdoorsnede van de teKws RS-02 
Oeplaatsi m de rortgenJxndel 

Pi guur 3. Signaalvertoop tijdens bestraling 
van de RM 10E 
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