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SUMMARY 

This report contains the results of dose rate measurements 
carried out during 1990 at the Sxte of de National Institute 
of Public Health and Environmental Protection. The dose rates 
were determined by means of thermoluminescence dosimeters on 
twelve locations. One of these locations was meant for deter
mination of the natural background (reference) on the site. 
The dose rates averaged over a year, appeared not to deviate 
significantly from the natural background levels in the Neth
erlands. The small increase of the annual mean of the dose 
rate near the building Sg, with regard to the reference level, 
is due to irradiation activities for calibration work and the 
replacement of the old *°Co-source by a new one in July 1990 
with a higher activity. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de stralings-
niveaumetingen, welke in 1990 op een twaalftal plaatsen op het 
terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
hygiëne zijn uitgevoerd. De metingen vonden plaats door ge
bruik te maken van thermoluminescentiedosimeters. Een van de 
meetpunten diende ter bepaling van het dosistempo van de 
natuurlijke achtergrondstraling (referentieniveau). 
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de dosistempi op 
de meetpunten, gemiddeld over het jaar 1990 niet significant 
afweken van het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling 
in Nederland. De geringe verhoging van het gemiddelde stra
lingsniveau bij gebouw Sg ten opzichte van het referentie
niveau dient toegeschreven te worden aan de aldaar uitgevoerde 
bestralingswerkzaamheden voor kalibratiedoeleinden en de 
vervanging van de oude MCo-bron door een nieuwe bron met een 
hogere activiteit in juli 1990. 
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1. INLEIDING 

In verband met de toepassing van sterk radioactieve gammabron-
nen in gebouw Sg, bestemd voor bestralingsdoeleinden, door de 
afdeling Monitoring en Meetmethoden van het Laboratorium voor 
Stralingsonderzoek (LSO), alsmede het gebruik van röntgentoe
stellen in gebouw Sr zijn de metingen naar het gammastralings
niveau in de nabijheid van deze gebouwen in 1990 gecontinueerd 
1,2]. Tevens vond er voortzetting plaats van de metingen in de 
omgeving van de gebouwen A6, So en R, zijnde de radionucliden-
laboratoria 3]. In totaal werden metingen uitgevoerd op een 
12-tal plaatsen op het RIVM-terrein, waarvan er één diende ter 
bepaling van een referentiewaarde, zijnde het niveau van de 
natuurlijke achtergrondstraling. 
In verband met de afschaffing van de eenheid röntgen (R) is, 
in navolging van de vorige rapportage 1], ook in dit rapport 
de eenheid Gray (Gy) toegepast en de grootheid expos iet empo 
vervangen door dosistempo. De conversiefactor tussen de twee 
eenheden bedraagt: 1 R = 8,7xlO'3Gy. 
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2. MEETPROCEDURE 

De metingen, ter bepaling van het ganunastralingsniveau, zijn 
uitgevoerd met behulp van thermoluminescentiedosimeter (TLD) 
van het fabrikaat Engelhardt (voorheen Harshaw). De dosimeter 
bestaat uit een CaF2-kristal, verontreinigd met Dy en wordt 
aangeduid met het type TLD-200. De afmetingen van de dosime
ters zijn 3,2x3,2x0,9 mm. De TLD-uitleesapparatuur is van het 
fabrikaat Vinten. In het uitleesapparaat worden de 'TLD's 
gedurende 40 seconden over een temper a tuur bereik van 135°C tot 
270°C lineair verhit en vervolgens gedurende 55 seconden 
gehouden op 270°C. De respons van de TLD wordt in de vorm van 
geëmitteerd licht via een fotomultiplier geïntegreerd en is 
een maat voor de geabsorbeerde straling. 
Voor iedere bestraling worden de TLD's gedurende twee uren op 
400°C gelijkmatig verhit gevolgd door 100°C gedurende 16 uren. 
De2e verhitting is noodzakelijk om een eventueel aanwezig 
restsignaal in de TLD te elimineren en de gevoeligheid zo goed 
mogelijk constant te houden. Kalibraties van de dosimeters 
zijn dit jaar opnieuw uitgevoerd en hebben plaats gevonden op 
het Laboratorium van Stralingsonderzoek met behulp van een 
l37Cs-bron. Alle toegepaste TLD's zijn bestraald met een aantal 
IJ7Cs-doses in gebied van 40 tot 2000 ^Gy, waarvan de nauwkeu
righeid circa 1% bedraagt. Vanwege de uiteenlopende gevoelig
heden van de dosimeters is van elke TLD apart een kalibratie-
curve vastgesteld. De stralingsmetingen op het RIVM-terrein 
werden uitgevoerd met drie stuks TLD's per meetplaats. De 
meetpunten zijn gesitueerd op het RIVM-terrein zoals aangege
ven in figuur 1. 
Voor de keuze van de meetplaatsen 1 t/m 12 wordt verwezen naar 
de rapportage over de jaren 1989 1] en 1977 t/m 1980 2], 
Wegens opheffing van de monsterplaats van LS0 ten noorden van 
gebouw A naast de parkeerplaats is met ingang van 21-3-1990 
meetpunt 2 opgeheven en op 22-5-1990 herplaatst bij gebouw R. 
In verband met werkzaamheden bij gebouw Sr is meetpunt 1 op 
19-6-1990 verplaatst van de westzijde naar de oostzijde van 
gebouw Sr. 
De drie TLD's 2ijn geplaatst 1 meter boven de grond op een 
paal in een koperen omhulling met een wanddikte van 2,5 mm 4]. 
De omhulling met deze wanddikte heeft ten doel de laagenerge-
tische gammastraling (< 100 keV) gedeeltelijk af te schermen, 
teneinde in dit gebied de grotere gevoeligheid van de dosime
ter te compenseren. Een nadeel van deze compensatie is, dat de 
gammastraling met een energie < 80 keV minder goed tot totaal 
niet wordt gedetecteerd. Een doorsnede van de meetpaal met 
TLD-houder is weergegeven in figuur 2. De energieafhankelijk-
heid van de TLD zonder afscherming 5] en met een afscherming 
van 2,5 mm koper (berekend) is afgebeeld in figuur 3, terwijl 
in figuur 4 een indruk wordt gegeven van het verband tussen de 
TLD-uitlezing en 
de dosis. 
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3. MEETRESULTATEN 

De meetresultaten inclusief de standaarddeviaties van de TLD's 
worden berekend door toepassing van de bij elke dosimeter in 
1990 bepaalde kalibratiecurve. Deze resultaten zijn gebaseerd 
op geïntegreerde metingen gedurende ongeveer een a twee maan
den. De dosistempi per meetplaats zijn een gemiddelde over de 
uitkomsten van drie TLD's. In tabel 1 zijn deze waarden samen
gevat over het jaar 1990. De standaarddeviaties bedragen circa 
4%. 
In verband met een vervanging in gebouw Sg van de oude *°Co-
bron, waarvan de activiteit was gedaald tot 13,6 TBq, door een 
nieuwe bron met een hogere activiteit (74 TBq) zijn tijdens 
deze vervanging in de periode 11-7-1990 tot 26-7-1990 op de 
meetpalen 4 t/m 7 extra TLD's toegevoegd. De resultaten van 
deze metingen zijn vermeld in tabel 2. 
Opgemerkt dient te worden dat op de gevonden TLD-waarden geen 
fadingcorrectie is toegepast waardoor mogelijk de resultaten 
een weinig te laag zijn. Correctie voor fading op basis van 
TLD-fading experimenten bij Dodewaard 6] zou inhouden, dat de 
gegeven waarden nog met een factor 1,11 dienen te worden 
vermenigvuldigd. 
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4- DISCUSSIE 

In tabel 1 zijn tevens de gewogen jaargemiddelden van de meet
punten 1 t/m 12 berekend. Gemiddeld over de meetpunten bedroeg 
in 1990 het dosistempo 56 ± 5 nGy/h. Hierin zijn de resultaten 
van meetpunt 2 over de periode 28-12-89 tot 21-3-1990 niet 
meegerekend-
In deze waarden is de bijdrage van de kosmische straling inbe
grepen. Hierbij dient aangetekend te. worden dat de gevoelig
heid van de toegepaste CaFj-dosimeters voor de kosmische 
straling niet exact bekend is. Er zijn echter aanwijzingen dat 
de gevoeligheid voor de kosmische straling, die constant wordt 
verondersteld te zijn op 31 nGy/h, lager is dan die voor de 
terrestrische straling 7,8]. 
Uit een onderzoek naar het gammastralingsniveau ^n Nederland, 
uitgevoerd in het kader van SAHORA in 1982 8] blijkt dat het 
niveau van de achtergrondstraling in het vrije veld kan vari
ëren tussen de 41 en 94 nGy/h inclusief de bijdrage van de 
kosmische straling. Deze variatie wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van verschillende grondsoorten, wel of niet 
verstoord door opnieuw opgebrachte oppervlaktegrond. 
Overigens geven de meetresultaten aan de voorkant van gebouw 
Sg in 1990 wel een geringe verhoging van het stralingsniveau 
ten opzichte van het referentieniveau, waartoe de waarde op 
meetpunt 9 wordt gebruikt. Deze verhoging bedroeg gemiddeld 
over 1990 ten hoogste 11 nGy/h. Aan de achterkant van gebouw 
Sg werd geen verhoging geconstateerd. Op basis van de resulta
ten van voorgaande jaren dient het weinig verhoogde dosistempo 
bij gebouw Sg te worden toegeschreven aan bestralingswerkzaam-
heden aldaar. Ook de vervanging van de ""Co-bron in gebouw Sg 
heeft hierop invloed gehad. Uit tabel 2 blijkt dat in de 
periode van de vervanging kortstondig maximaal een dosistempo
verhoging van 55 nGy/h is opgetreden. Deze operatie is echter 
zodanig geschied dat passanten tijdens de vervanging niet in 
de nabijheid van gebouw Sg konden komen. 

De dosislimiet, exclusief de achtergrondstraling, voor gewone 
werknemers uitgaande van 5 mSv/jaar wordt gesteld op gemiddeld 
0,6 /iSv/h « 600 nGy/h, terwijl voor leden van de bevolking 
uitgaande van 1 mSv/jaar deze gesteld wordt op gemiddeld 0,1 
jiSv/h w 100 nGy/h. (Volgens de nog niet van kracht zijnde 
nieuwe normen dient te worden uitgegaan van 2 mSv/jaar voor 
gewone werknemers en 0,4 mSv/jaar voor de bevolking, hetgeen 
een gemiddelde oplevert van respectievelijk 0,23 /*Sv/h a= 230 
nGy/h en 0,046 jiSv/h « 46 nGy/h, exclusief de achtergrondstra
ling. ) 
Op grond van de gevonden meetresultaten kan geconcludeerd 
worder dat gemiddeld over het jaar 1990 het gammastralingsni
veau op de meetplaatsen niet significant afweek van de natuur
lijke achtergrondstraling in Nederland. 
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Tabel 1 

Plaats : RIVM-terrein 

TLD-materiaal; CaF2(Dy) 

Fabrikaat : Harshaw TLD-2 00 

Vorm : kristal 

gemiddeld exposietempo (nGy/h) 

periode tijdsduur meetplaatsen 

1990 uren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28/12-21/02 1313,25 57 47 48 54 57 47 49 57 54 53 50 58 

21/02-21/03 671,75 46 

21/02-09/04 1121 57 ** 57 57 52 50 48 54 56 51 54 61 

09/04-22/05 1025 54 ** 44 51 52 50 50 53 57 52 47 60 

22/05-19/06 665,25 58 67 57 57 62 52 51 57 58 54 53 66 

19/06-19/07 713,25 59 56 } 62 65 56 52 55 61 54 50 62 

19/07-08/10 1937 57 59 }57 104 82 61 60 57 57 49 50 60 

08/10-20/12 1745 56 56 } 59 57 48 50 5"? 55 52 50 60 

47 
gewogen gemiddelde 57 ** 54 67 62 52 52 56 56 52 50 60 

59 

** meetpunt 2 op 21/03 verwijderd van de voormalige monsterplaats 
van LSO en vanaf 22/05 herplaatst bij gebouw R (zie fig.l) 
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Tabel 2 

Plaats : RIVM-terrein 

TLD-materiaal: CaF2(Dy) 

Fabrikaat : Harswaw 

Vorm : kristal 

gemiddeld exposietempo (nGy/h) 

periode tijdsduur meetplaatsen 

1990 uren 4 5 6 7 opmerkingen 

11/07-19/07 187,25 63 122 84 74 verwijdering op 13/07 van een 
13,6 TBq '"co-bron uit geb.Sg 

19/07-26/07 163,5 76 98 69 65 plaatsing op 24/07 van een 
74 TBq "co-bron in geb.Sg 

gewogen gemiddelde 69 111 77 70 
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