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ingekapselde bronnen

Door de Stralingsbeschermingsdienst van de Technische Universiteit Eindhoven (SBDITUE) is een
studie gemaakt van de nationale en internationale regelgeving ten aanzien van ingekapselde
bronnen. Hierbij hebben de kwaliteiseisen/produkteisen voor de bron centraal gestaan.
Zowel deugdelijkheidseisen aan de bron als de meer algemene eisen, die gericht zijn op kwaliteits
borging van de bron, worden in dit rapport beschreven.
Ook is aandacht besteed aan de diverse toepassingen van ingekapselde bronnen, met name hoe
kwaliteitseisen en toepassingen met elkaar samenhangen.

De studie werd verricht in het kader van een opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid
(Afdeling Stralingshygiene), opdrachtnummer DGA 356040.
De ·studie werd begeleid door een commissie, bestaande uit drs. A.M.T.I. Vermeulen en
ing. D.A.W. Bossus.
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HOOFDLUNEN VAN HET RAPPORT

Bij de overheid wordt de regelgeving ten aanzien van de toepassingen van ingekapselde bronnen
heroverwogen. In dit kader is door de Stralingsbeschermingsdienst van de Technische Universiteit
Eindhoven in opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid (Afdeling Stralingshygiene)
een studie uitgevoerd naar de internationale regelgeving, in het bijzonder naar kwaliteits
eisen/produkteisen voor de bron. Het rapport wordt bier in hoofdlijnen samengevat.

DEFINITIE

In het kader van deze studie is een groot aantal definities van bet begrip "ingekapselde bron"
bestudeerd, zowel definities in "wetten" als definities in "normen". AIle definities sluiten aan bij
de definitie die door de International Organisation for Standardisation (ISO) wordt gegeven [1],
[2]:
"Sealed source: Radioactive source. sealed in a capsule or having a bonded cover. the capsule or
cover being strong enough to prevent contact with and dispersion of the radioactive material under
the conditions ofuse and wear for which it was designed. "
De Nederlandse regelgeving bevat sinds het vervallen van het Veiligheidsbesluit ioniserende
stralen [4] geen specifieke begripsomschrijving meer.
In de EG-basisnormen [3] wordt een Nederlandstalige definitie gegeven:
"ingekapselde bron: bron, welke wordt gevormd door radioactieve stoffen die op hechte wijze in
vaste, niet-actieve stoffen zijn opgenomen of welke is ingekapseld in een niet-actief omhulsel, dat
voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden iedere verspreiding van
radioactieve stoffen te voorkomen. "
Deze definitie is taalkundig minder fraai en ook inhoudelijk voor verbetering vatbaar: het begrip
"ingekapseld" wordt (gedeeltelijk) met zicbzelf gedefinieerd. Een ander belangrijk bezwaar is dat
deze definitie niet expliciet de bronnen noemt die bestaan uit een hechting van radioactieve stoffen
aan een dragermateriaal (bijvoorbeeld elektrolytische aanhechting). Dergelijke bronnen horen weI
degelijk tot de ingekapselde bronnen.

Samenvattend wordt daarom de volgende definitie aanbevolen:
Een ingekapselde bron is een bron van ioniserende straling, die wordt gevormd door radioactieve
stoffen welke:
a. zijn ingebed in ofgehecht aan vast, niet-radioactiefdragermateriaal, of
b. zijn omgeven door een omhulling van niet-radioactiefmateriaal.
een en ander met dien verstande dat zowel het onder a. bedoelde dragermateriaal als de onder b.
bedoelde omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke
verspreiding van radioactieve stoffen uit de bron te voorkomen.
Deze definitie laat de essentie van de EG-definitie overeind, maar beeft niet de bezwaren ervan.
Ook wordt met de aanbevolen definitie het begrip "ingekapseld" duidelijk omscbreven.

DEUGDELUKHEIDSEISEN

De essentie van de definitie van het begrip ingekapselde bron is dat de bron onder normale
gebruiksomstandigheden bestendig is tegen verspreiding van radioactieve stoffen. Om aan de
definitie nader inhoud te geven moet worden omschreven wat wordt bedoeld met "normale
gebruiksomstandigheden" en wat met "bestendig tegen verspreiding".
Het zal duidelijk zijn dat deze aspecten in onderlinge samenhang moeten worden uitgewerkt. Het
komt er op neer dat kwaliteitseisen voor de bron worden geformuleerd, athankelijk van de
normale gebruiksomstandigheden bij de beoogde toepassing. Hiervoor bestaat een internationaal
aanvaard stramien dat is uitgewerkt in de norm ISO 2919 - "Sealed radioactive sources - Classifi
cation" [2].
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Deze norm geeft een classificatie van ingekapselde bronnen, gebaseerd op de deugdelijkheid van
de bron met het oog op mechanische en thermische beproevingen. Er worden deugdelijkheids
criteria geformuleerd op vijf onderdelen: temperatuur, druk, stoten, vibratie en puntbelasting.
Op ieder onderdeel wordt een aantal standaardtests geformuleerd, oplopend in zwaarte. Per
onderdeel wordt als het ware een rapportcijfer toegekend. Hoe zwaarder de test is die de bron kan
doorstaan, hoe hoger het cijfer is dat wordt toegekend. Wanneer het gaat om bijzondere be
proevingen, anders dan de standaardtests, wordt dit aangeduid met het "cijfer" X.
"De test doorstaan" betekent dat de bron niet lek is na het uitvoeren van de beproeving.

Het "rapportcijfer" dat de bron op ieder onderdeel behaalt, wordt vastgelegd in de ISO-classifi
catiecode van de bron. De cijfers hebben een vaste volgorde (temperatuur - druk - stoten - vibratie
- puntbelasting).
De ISO-classificatiecode is dus in feite de typekeur van de bron.

De cijfers worden voorafgegaan door de letter C of E. De letter C geeft aan dat de activiteit van
de bron niet "buitensporig groot" is. De letter E geeft aan dat dit weI het geval is.
De manier waarop deze grenswaarde tot stand komt wordt in het rapport nader besproken.

De ISO-norm 2919 legt verder een koppeling tussen de deugdelijkheidseisen voor de bron en de
beoogde toepassing. Voor een groot aantal toepassingen wordt per geval vermeld aan welke
minimum classificatie de bron moet voldoen om geschikt te zijn voor die beoogde toepassing.
Omgekeerd geredeneerd betekent dit, wanneer de ISO-classificatiecode van een bron bekend is,
dat daarmee tevens vastligt voor welke toepassingen de bron feitelijk geschikt is.
Om dit algemene systeem te mogen gebruiken, geldt een aantal voorwaarden: de activiteit van de
bron mag niet "buitensporig groot" zijn en er mag bij de beoogde toepassing geen significante
kans bestaan op beschadiging van de bron door brand, explosie of corrosie. Is dat weI het geval,
dan moet door een deskundige een aparte evaluatie van de stralingshygH~nische aspecten van de
toepassing worden gemaakt en moeten eventueel aanvullende deugdelijkheidseisen worden vastge
steld.

Wanneer de classificatiecode van een bron bekend is, ligt hiermee ook vast wat voor de betreffen
de bron als begrenzing van "normale gebruiksomstandigheden" moet worden beschouwd. Immers,
deze code legt vast tegen welke mechanische en thermische beproevingen de bron bestand is.
Externe omstandigheden die hier hoven uitgaan zijn voor de betreffende bron geen normale ge
bruiksomstandigheden meer, omdat dan niet meer gegarandeerd kan worden dat de bron intact
blijft.

EEN PRAKTIJKVOORBEELD

Het bovenstaande kan worden toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld: het gebruik van
nikkel-63 bronnen in gaschromatografen. De standaard-classificatiecode voor dergelijke bronnen is
ISO/C32211. Dit betekent dat de bron bestand moet zijn tegen:

180°C gedurende 1 uur en -4Q°C gedurende 20 minuten
- een druk van 25 kPa tot atmosferisch
- een stoot met een "hamer" van 50 gram vanaf 1 m
Op de onderdelen vibratie en puntbelasting worden geen eisen gesteld.
In de praktijk worden gaschromatografen bij hogere temperaturen dan 180°C gebruikt; deze
hogere temperaturen kunnen gedurende langere tijd aanhouden. Ook worden gassen gebruikt die
niet inert zijn, maar een corroderende werking op de bron hebben.

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de bronnen door een dergelijk gebruik lek kunnen
raken. Dit betekent echter niet dat de nikkelbron geen "echte" ingekapselde bron zou zijn, en ook
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niet dat de bron kwalitatief slecht zou zijn. Het betekent slechts dat het feitelijke gebruik van de
bron niet in overeenstemming is met de classificatiecode, of andersom geredeneerd, dat de clas
sificatiecode van de bron niet overeenstemt met de toepassing.

ALGEMENE EISEN

Bij het stellen van kwaliteitseisen aan de bron is het niet voldoende om alleen deugdelijkheidseisen
in samenhang met de toepassing te formuleren. Men moet ook een aantal meer algemeen geldende
eisen stellen, die niet direct samenhangen met de toepassing.
Dergelijke eisen worden gegeven in ISO 1677 "Sealed radioactive sources - General" [1]. Deze
eisen zijn gericht tot de producent van ingekapselde bronnen. Er worden algemene eisen gesteld
ten aanzien van:
De inkapseling van de bron; deze moet o.a. lekvrij zijn en mag geen oppervlaktebesmetting heb
ben.
Produktietests; deze moeten worden uitgevoerd om te verzekeren dat de bron inderdaad lekvrij en
niet besmet is.
Het merken van de bron; de bron moet worden voorzien van een aantal gegevens, waaronder het
serienummer (eigennummer).
Een certificaat; iedere bron of serie bronnen moet vergezeld gaan van een certificaat, dat in feite
het technisch specificatieformulier van de bron is. De koppeling tussen bron en bijbehorend
certificaat kan worden gelegd via het eigennummer van de bron, dat op het certificaat behoort te
staan.
Deze algemene eisen moeten dus garanderen dat de gebruiker een kwalitatief goede bron tot zijn
beschikking krijgt.

Aan de gebruiker zou men soortgelijke algemene eisen moeten stellen, die gericht zijn op het
handhaven van de kwaliteit van de bron tijdens gebruik. Hierbij kan men in de eerste plaats
denken aan het controleren van de deugdelijkheid van de inkapseling, hetgeen neerkomt op een
regelmatige lektest.
Verder betreft het algemene eisen aan de gebruiker betreffende beheer en registratie.

TOEPASSINGEN

In de paragraaf "deugdelijkheidseisen" is het algemene stramien uiteengezet, waarmee deugde
lijkheidseisen aan de bron gedefinieerd kunnen worden in samenhang met de beoogde toepassing.
Om dit stramien te kunnen gebruiken moet een duidelijke indeling van de toepassingen van inge
kapselde bronnen worden gemaakt.
Voor de onderhavige studie is deze indeling gemaakt aan de hand van IAEA Safety Series 102
[23]. Voor ieder van de genoemde toepassingen is vervolgens nagegaan of de ISO-norm 2919 een
standaard-classificatiecode van de bron geeft.
De benaderingswijzen van IAEA en ISO blijken goed op elkaar aan te sluiten; voor vrijwel iedere
toepassing die de IAEA onderscheidt is in de norm ISO 2919 een standaard-classificatiecode
gegeven en vrijwel alle toepassingen die de ISO noemt, zijn in de indeling van de IAEA terug te
vinden.
Ook is nagegaan voor welke toepassingen er in Nederland standaard vergunningvoorschriften [31]
voorhanden zijn. Daaruit blijkt dat de standaard vergunningvoorschriften niet gestruetureerd zijn
volgens een categoriale indeling van toepassingen.

Verder komen kwaliteitseisen aan de bron in de huidige standaardvoorschriften beperkt aan de
orde. Op een enkele uitzondering na wordt geen vereiste ISO-classificatie genoemd; vaak wordt
slechts vermeld dat "de constructie van de bron moet voldoen aan de eisen daaraan gesteld in de
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International Standard ISO 2919/1980". Dit kan er toe leiden dat deugdelijkheidseisen ten aanzien
van de bron door de gebruiker onvoldoende of niet worden ingevuld.
Algemene eisen ten aanzien van de producent zijn niet verwerkt in de standaardvoorschriften.
De hier aanbevolen algemene eisen ten aanzien van de gebruiker komen in de standaardvoor
schriften weI aan de orde.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Er is oon oonduidige definitie van het begrip "ingekapselde bron" beschikbaar. De definitie omvat
zowel de bronnen die zijn voorzien van oon omhulling als de bronnen die bestaan uit oon
inbedding of hechting van radioactieve stoffen aan oon niet-radioactief dragermateriaal.

Het verdient aanbeveling om kwaliteitseisen ten aanzien van de bron, moor dan nu het geval is in
de (standaard) vergunningvoorschriften, vast te leggen.
Het stellen van kwaliteitseisen valt uitoon in twoo onderdelen: deugdelijkheidseisen in samenhang
met de toepassing en de meer algemene eisen die niet direct met de toepassing verband houden.
Voor het stellen van deugdelijkheidseisen in samenhang met de toepassing is het stramien dat in
ISO 2919 wordt geschetst zeer goed bruikbaar.
Waar nodig moeten aanpassingen of aanvullingen worden geformuleerd op de standaard-deugde
lijkheidseisen. De aangepaste of aanvullende eisen moeten rekening houden met de ge
bruiksomstandigheden zoals die bij de huidige praktijk gewoonlijk gelden (zie het voorboold van
de gaschromatografen).
Het is belangrijk om in vergunningvoorschriften de vereiste ISO-classificatie expliciet te vermel
den en te eisen dat de bron niet onder zwaardere omstandigheden wordt gebruikt dan deze volgens
de ISO-classificatie aankan.
Voor het stellen van de meer algemene eisen ten aanzien van de producent van de bron is de ISO
norm 1677 goed bruikbaar, mits op een aantal punten aangevuld en aangepast.
Bovendien moeten ook algemene eisen aan de gebruiker worden gesteld. Deze zijn gericht op het
handhaven van de kwaliteit van de bron: eisen ten aanzien van regelmatige lektest, beheer en
registratie. Aan dergelijke eisen wordt in de huidige standaardvoorschriften weI aandacht besteed.

Globaal hebben alle onderwerpen die in het kader van "kwaliteitseisen" aan de orde moeten
komen dus een algemeen geldend karakter. Tegen dit licht is het opvallend dat in Nederland
kwaliteitseisen per geval in de vergunning worden gegeven. Dit gebeurt niet altijd op oon
coherente en volledige manier.
Het verdient aanbeveling om de aspecten van kwaliteitseisen die in deze studie aan de orde zijn
geweest in een algemeen geldend document vast te leggen. In het kader van de vergunningverle
ning kan dan naar dit basisdocument worden verwezen.

Aanvullend kan worden gekozen voor oon benaderingswijze waarbij criteriadocumenten worden
opgesteld voor de verschillende categorieen van toepassingen, die de moor toepassingsgerichte
voorschriften bevatten. Voor wat betreft de categorie-indeling wordt aanbevolen om aan te sluiten
bij de indelingen die worden gehanteerd in ISO 2919 en IAEA Safety Series 102.
De voorgestelde benaderingswijze maakt het mogelijk om de vergunningverlening te vereen
voudigen. In de vergunningen kan dan worden verwezen naar algemene en toepassingsgerichte
criteriadocumenten.
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In Nederland wordt in ruime mate gebruik gemaakt van ingekapselde bronnen. De toepassingen
zijn zeer divers van aard in verschillende takken van industrie, gezondheidszorg, onderwijs en
onderzoek. Het gebruik van ingekapselde bronnen is geregeld via een gedetailleerd systeem van
vergunningen en aangiften in het kader van de Kemenergiewet. Via de vergunningen wordt een
breed scala van eisen en gebruiksvoorschriften gegeven. Daaronder vallen ook kwaliteitseisenl
produkteisen die aan de bronnen worden gesteld en de criteria met betrekking tot het handhaven
van de kwaliteit van de bron bij de toepassing.

Gezien de grote diversiteit van toepassingen bestaat bij de overheid de behoefte aan een consistent
beleid, waarbij enerzijds wordt ingespeeld op de onderlinge overeenkomsten in benaderingswijze
en anderzijds rekening kan worden gehouden met de onderlinge verschillen bij diverse toepassin
gen.
Door de Afdeling Stralingshygiene van het Directoraat Generaal van de Arbeid werd voorgesteld
om een literatuurstudie uit te voeren ter inventarisatie van de bestaande nationale en intemationale
aanbevelingen, richtlijnen en regelingen die hiermee verband houden.

In dit kader is een studie uitgevoerd, waarbij de aandacht vooral is gericht op kwaliteitseisen en
kwaliteitsborging. Het doel van de studie is om een basis te leggen voor een algemeen bruikbare
aanpak voor het stellen van eisen ten aanzien van bronkwaliteit en kwaliteitsborging in het kader
van vergunningen of categoriale aanpak door middel van "codes of practice". Bij de studie en
rapportage is rekening gehouden met de grote diversiteit aan toepassingen, maar het toepassings
aspect heeft niet voorop gestaan. Nadere studie naar de regelgeving daarvan zou een vervolg
kunnen zijn.

Als logisch startpunt voor de studie is een groot aantal definities van het begrip ingekapselde bron
bestudeerd. Dit wordt wordt behandeld in hoofdstuk 2.

Het onderwerp kwaliteitseisen en kwaliteitsborging valt grofweg uiteen in twee onderdelen.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de deugdelijkheidseisen ten aanzien van de bron. Aangegeven
wordt hoe de bestendigheid van de bron tegen mechanische en thermische proevingen gekarak
teriseerd kan worden. Verder wordt uiteengezet hoe de eisen aan de bron kunnen worden gesteld
met het oog op bepaalde toepassingen. Het geheel wordt toegelicht aan de hand van een praktijk
voorbeeld.
Hoofdstuk 4 gaat in op meer algemeen geldende eisen ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitsbor
ging van de bron. Hierbij valt onderscheid te maken tussen eisen die gericht zijn tot de producent
en de eisen die gericht zijn tot de gebruiker van de ingekapselde bronnen.

De praktische uitwerking van het stellen van deugdelijkheidseisen in samenhang met de beoogde
toepassing vergt een systematische indeling van toepassingen. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 5.
Daarbij komt tevens aan de orde in hoeverre de huidige standaard vergunningvoorschriften
aansluiten bij een dergelijke indeling.

De belangrijkste aanbevelingen en conc1usies van de studie zijn samengevat in hoofdstuk 6.
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Radioactieve materialen kunnen in twee verschijningsvormen worden onderscheiden; een en ander
is in samenhang met het gebruiksdoel en de stralingsbeschermingsstrategie.
De volgende tweedeling kan worden gemaakt:

I Radioactieve materialen in een zodanige verschijningsvorm dat onder normale gebruiksom
standigheden verspreiding van radioactieve stoffen is uitgesloten. Waarborg tegen verspreiding
wordt geboden door:
- ofwel een omhulling of een capsule van vast, niet-radioactief materiaal
- ofwel inbedding in of hechting aan een vast, niet-radioactief dragermateriaal.
De omhulling, inbedding of aanhechting wordt in het algemeen aangeduid met inkapseling.
Vandaar dat deze verschijningsvorm van radioactieve materialen wordt aangeduid met de
verzamelnaam ingekapselde radioaetieve stoffen.
De fysieke eenheid van de radioactieve stoffen samen met de omhulling of samen met het
dragermateriaal waaraan ze zijn gehecht of waarin ze zijn ingebed wordt als geheel "inge
kapselde (radioactieve) bron" genoemd. Deze benaming geeft aan dat de ingekapselde bron
wordt gebruikt als bron van straling.
De stralingsbeschermingsstrategie voor ingekapselde bronnen is primair gericht op de beheer
sing van de stralingsoutput en eventuele uitwendige blootstelling. AIleen in abnormale omstan
digheden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van verspreiding van radioac
tieve stoffen en van besmetting.

II Radioactieve materialen in een zodanige verschijningsvorm dat onder normale gebruiks
omstandigheden weI verspreiding mogelijk is.
Deze stoffen worden in het algemeen "open (radioactieve) stoffen" genoemd en in minder fraai
taalgebruik ook weI "open bronnen".
Wanneer een goede definitie is gegeven van het begrip ingekapselde bron, dan Jigt daarmee
ook vast wat onder open stoffen verstaan moet worden. Alles wat niet onder het begrip inge
kapselde bron valt moet als open stof worden beschouwd.
Bij gebruik van open stoffen zijn naast de stralingseigenschappen ook de fysischl chemische
eigenschappen van de stoffen van belang. De stoffen zijn in een aantal opzichten dan ook te
beschouwen als chemische stoffen.
De stralingsbeschermingsstrategie is vooral gericht op het vaarkamen van verspreiding van
radioaetieve staffen en besmetting. Daarnaast wardt uiteraard aak aandacht besteed aan de
beheersing van de uitwendige blaatstelling.

Vanwege kenmerkende verschillen in verschijningsvorm, en daarmee samenhangend gebruiksdoel
en stralingsbeschermingsstrategie, is ook bij regelgeving en vergunningverlening de benade
ringswijze bij open staffen wezenlijk anders dan bij ingekapselde brannen.
Bij toepassing van open stoffen moet in de eerste plaats de amgeving waarin de werkzaamheden
worden verricht aan een aantal eisen voldaen. Men zau deze aanpak kunnen omschrijven als een
"laboratorium-benadering". Bij het gebruik van ingekapselde bronnen worden primair eisen aan de
kwaliteit van de bran gesteld, athankelijk van de toepassing.

Deze studie is uitsluitend gericht ap ingekapselde brannen, in het bijzander op kwaliteitseisenl
pradukteisen ten aanzien van de bron.
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In het kader van deze studie is een groot aantal definities van het begrip "ingekapselde bron"
bestudeerd.
Het betreft hier zowel definities uit wetgeving in diverse landen als uit normen van nationale en
internationale normalisatie-instituten. Aan het einde van dit hoofdstuk is een overzicht gegeven.

AIle definities sluiten aan bij de definitie die door de International Organisation for Standardisation
(ISO) wordt gegeven in de normen ISO 2919 [1] en ISO 1677 [2]:

"Sealed source: Radioactive source, sealed in a capsule or having a bonded cover, the capsule or cover being
strong enough to prevent contact with and dispersion of the radioactive material under the conditions of use
and wear for which it was designed. "

De Nederlandse wetgeving geeft geen specifieke omschrijving van van het begrip "ingekapselde
bron". Het vroegere Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (VBIS) [4] bevatte weI een definitie:

"ingekapselde bron: een bron welke wordt gevormd door radioactieve stoffen, welke
a. op hechte wijze in vaste niet-radioactieve stoffen zijn opgenomen, of
b. zijn omgeven door een niet-radioactief omhulsel,
een en ander met dien verstande dat zowel de onder a bedoelde stoffen als het onder b bedoelde omhulsel
voldoende weerstand biedt om onder normale omstandigheden elke verspreiding van radioactieve stoffen en
elke mogelijkheid van besmetting te voorkomen. "

Deze definitie is feitelijk een zeer zuivere, zowel inhoudelijk als taalkundig. Met het vervallen van
het VBIS in 1983, tegelijkertijd met het in werking treden van het voormalige Radioactieve
stoffenbesluit [29], is deze definitie echter uit de regelgeving verdwenen.
In de Nederlandse norm NEN 3297 [5] wordt de definitie van "sealed source" uit de norm
ISO 921 [6] onvertaald gebruikt.

In de EG-basisnormen [3] wordt ook een Nederlandstalige definitie gegeven:
"bron: toestel of stof, welke ioniserende straling kan uitzenden."
"ingekapselde bron: bron, welke wordt gevormd door radioactieve stoffen die op hechte wijze in vaste, niet
actieve stoffen zijn opgenomen, of welke is ingekapseld in een niet-actief omhulsel, dat voldoende weerstand
biedt om onder normale gebruiksomstandigheden iedere verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen. "

Het begrip "bron" wordt in de EG-basisnormen dus afzonderlijk gedefinieerd.

Hoewel de bewoordingen verschillen is de strekking van alle definities dezelfde: een ingekapselde
bron is onder normale gebruiksomstandigheden bestendig tegen het vrijkomen van radioactieve
stoffen. Hierbij is van belang dat aile definities feitelijk betrekking hebben op zowel de bronnen
die bestaan uit radioactieve stoffen, omgeven door een capsule, als op de bronnen die bestaan uit
radioactieve stoffen welke zijn ingebed in of gehecht aan niet-radioaetief dragermateriaal, zonder
dat ze omsloten zijn door een vaste omhulling.

Het is goed om te vermelden dat in het Nederlandse spraakgebruik ook de term gesloten bron
bestaat. Daarmee kan de suggestie worden gewekt dat de groep van gesloten bronnen de
tegenhanger vormt van de open stoffen. Vastgesteld moet worden dat de term gesloten bronnen
niet formeel is gedefinieerd. Feitelijk komt het niet gedefinieerde begrip gesloten bron overeen
met een bron die is voorzien van een omhulling.
Het begrip gesloten bron komt ook overeen met het begrip beschermde bron in de definitie uit het
vroegere Veiligheidsbesluit ioniserende stralen [4]:

"beschermde bron: een ingekapselde bron van zodanige samenstelling dat geen alfa- en/of betastralen of een
schadelijke hoeveelheid secundaire stralen naar buiten treden. "

Een gelijksoortig verschil tussen enerzijds gesloten bronnen en anderzijds ingekapselde bronnen
komen we ook in de Engelstalige terminologie tegen. Daar wordt ingekapseld aangeduid met
sealed; en gesloten met encapsulated. Het is zaak om al deze begrippen goed uit elkaar te houden.
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Bestudering van de diverse definities van het begrip "ingekapselde bron" kan aanleiding geven tot
discussie en vragen. Dit wi! echter niet zeggen dat de definities daarmee slecht zijn of niet
voldoen. Men dient te bedenken dat een definitie niet bedoeld is om alle problemen die met een
begrip samenhangen op te lossen. Veel meer dient een definitie als uitgangspunt en begripsbe
paling.

Het belangrijkste is, dat onder het begrip ingekapselde bron zowel de bronnen vallen die voorzien
zijn van een omhulling, als de bronnen die bestaan uit een inbedding of aanhechting van
radioaetieve stoffen aan een niet-radioactief dragermateriaal. Essentieel is dat een ingekapselde
bron bestendig is tegen verspreiding van radioaetieve stoffen, en niet hoe de waarborg tegen
verspreiding is gegarandeerd.
Wanneer men spreekt over gesloten bronnen als tegenhanger van open stoffen, dan rijst de vraag
in welke categorie de bronnen moeten worden ingedeeld die bestaan uit een inbedding of
aanhechting van radioactieve stoffen aan een dragermateriaal. Dit komt omdat de begrippen
gesloten bron en open stof niet complementair zijn; de twee samen dekken niet alle mogelijke
verschijningsvormen van radioactieve stoffen. Aangezien de bronnen die bestaan uit een inbed
ding/aanhechting van radioactieve stoffen aan dragermateriaal niet zijn voorzien van een omhulling
bestaat weI eens de neiging om ze in de categorie van open stoffen in te delen. Gelet op de
wezenlijke overeenkomsten in gebruiksdoel en de stralingsbeschermingsstrategie voor de omhulde
en de "ingebedde/aangehechte" bronnen is een dergelijk indeling echter onlogisch.
Ook vanuit het oogpunt van regelgeving en vergunningverlening zou die benaderingswijze
onbruikbaar zijn. Ingekapselde bronnen die bestaan uit een inbedding of aanhechting van
radioactieve stoffen aan een niet-actief dragermateriaal kunnen niet volgens de "laboratorium
benadering" worden aangepakt (bijvoorbeeld americium-241 bronnen in ionisatierookmelders).
De invoering van een aparte categorie van bronnen bestaande uit radioactieve stoffen die zijn
ingebed in of gehecht aan een vast, niet-radioactief dragermateriaal, is ook niet logisch. Er bestaat
geen wezenlijk verschil in benaderingswijze met de bronnen die bestaan uit radioactieve stoffen
die omgeven zijn door een capsule.
De conclusie moet dan ook zijn dat bronnen die bestaan uit een inbedding of aanhechting van
radioactieve stoffen aan vast, niet-radioactief dragermateriaal in de categorie van de ingekapselde
bronnen behoren. Door te spreken over open stoffen tegenover ingekapselde bronnen wordt het
verschil m.b.t. gebruiksdoel en beschermingsstrategie tussen deze twee vormen van radioactieve
stoffen goed onderscheiden.

Voor de keuze van een uiteindelijk aanbevoJen definitie lijkt het beleidsmatig de voorkeur te
hebben om de Nederlandstalige versie van de EG-definitie over te nemen. Deze definitie is
taalkundig echter minder fraai en ook inhoudelijk voor verbetering vatbaar:

"[een] ingekapselde bron [is een] bron welke is ingekapseld "
Het begrip "ingekapseld" wordt in de EG-definitie dus (gedeeltelijk) met zichzelf gedefinieerd.
Een dergelijke constructie is geen goede definitie; er wordt op deze manier niet duidelijk wat
onder "ingekapseld" verstaan moet worden.
Een ander beJangrijk bezwaar is, dat de EG-definitie niet expliciet de bronnen noemt, die bestaan
uit een hechting van radioactieve stoffen aan een vast, niet-radioactief dragermateriaal. Dergelijke
bronnen behoren echter wei degelijk tot de ingekapselde bronnen en de EG-definitie zou dan ook
tot onduidelijkheid kunnen leiden.
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Samenvattend wordt daarom de volgende definitie aanbevolen:

Een ingekapselde bron is een bron van ioniserende stra/ing, die wordt gevormd door radio
aetieve stoffen welke
a. zijn ingebed in ofgehecht aan vast, niet-radioaetiefdragermateriaal, of
b. zijn omgeven door een omhulling van niet-radioaetiefmateriaal
een en ander met dien verstande dar zowel het onder a. bedoelde dragermateriaal als de onder
b. bedoelde omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden
elke verspreiding van radioaetieve stoffen uit de bron te voorkomen.

Op de vraag wat men zou kunnen verstaan onder "niet-radioactief' wordt in hoofdstuk 4 ("AIge
mene eisen") ingegaan.

Deze aanbevolen definitie laat de essentie van de EG·definitie onaangetast, maar heeft niet de
bezwaren van die EG-definitie. Bovendien is met de aanbevolen definitie duidelijk wat het begrip
IIinkapseling" inhoudt:
- inbedding in vast, niet-radioactief dragermateriaal
- hechting aan vast, niet-radioactief dragermateriaal
- omhulling door een capsule

Verder kan nog worden vastgesteld dat de hier aanbevolen definitie zeer sterk overeenkomt met de
definitie uit het vroegere Veiligheidsbesluit ioniserende stralen [4].
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OVERZICHT VAN DEFINITIES

NORMEN

ISO 1677: Sealed radioactive sources - General [1]
ISO 2919: Sealed radioactive sources - ClassifICation [2]
sealed source: Radioactive source sealed in a capsule or having a bonded cover, the capsule or cover being strong
enough to prevent contact with and dispersion of the radioactive material under the conditions of use and wear for
which it was designed.
This definition conforms with ISO 921 [6], Nuclear energy glossary, term No. 548, except that the word
"container", which is a general term, is replaced for the purpose of this International Standard by the word
"capsule" •
capsule: Protective envelope used to prevent leakage of the radioactive material.
The sealed source capsule shall not contribute significantly to the activity of the radioactive material in the case of
a sealed source produced by direct irradiation (ISO 1677).
source holder: Mechanical support for the sealed source.

BS 5288: Sealed radioactive sources [8]
sealed source: Radioactive source sealed in a capsule or having a bonded cover, the capsule or cover being strong
enough to prevent contact with and dispersion of the radioactive material under the conditions of use and wear for
which the sealed source was designed.
capsule: Protective envelope used to prevent leakage of the radioactive material.
sealed source holder: Mechanical support for the sealed source.

DIN 25 426 [9]; Teill: Umscblossene radioaktive Stoffe - Anforderungen und Klassiflkation
DIN 54 115 [10]; Teil 4: Strablenscbutzregeln fUr die tecbniscbe Anwendung umscblossener radioaktiver
Stoffe - Dicbtbeitspriifung wabrend des Umgangs
Ein umschlossener radioaktiver Stoff im Sinne dieser Norm ist ein radioaktiver Stoff, der stiindig von einer
allseitig dichten, festen, inaktiven Hiille umschlossen ist oder in festen inaktiven Stoffen so eingebettet ist, dafi bei
iiblicher betriebsmaBiger Beanspruchung ein Austritt von radioaktivem Stoff mit Sicherheit verhindert wird. Eine
Abmessung muB mindestens 0,2 cm betragen.
Eine Halle ist die nicht ohne deren Zerstorung zu Offnen dichte UmschlieBung des radioaktiven Stoffes. (alleen
vermeld in DIN 25 426 Teil 1).

DIN 25 426 [9]; Teil 2: Umscblossene radioaktive Stoffe - Anforderungen an radioaktive Stoffe in
besonderer Form
Ein umschlossener radioaktiver Stoff im Sinne dieser Norm ist ein Bauelement, in dem der radioaktive Stoff
stiindig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hiille umschlossen ist oder in festen inaktiven Stoffen so
eingebettet ist, dafi bei iiblicher betriebsmaBiger Beanspruchung ein Austritt von radioaktivem Stoff mit Sicherheit
verhindert wird. Eine Abmessung muB mindestens 0,5 cm betragen.

ANSI N43.6: Classification of Sealed Radioactive Sources [11]
sealed source: radioactive source, sealed in a capsule or having a bonded cover, the capsule or cover being strong
enough to prevent contact with and dispersion of the radioactive material under the conditions of use and wear for
which it was designed.
capsule: protective envelope used for prevention of leakage of the radioactive material.
source holder: mechanical support for the sealed source.
Oak in Canada maakt men gebruik van deze definities.

WETGEVING

EG-basisnormen [3], [7]
source: an apparatus or substance capable of emitting ionizing radiation.
sealed source: a source consisiting of radioactive substances firmly incorporated in solid and effectively inactive
materials, or sealed in an inactive container of sufficient strength to prevent, under normal conditions of use, any
dispersion of radioactive substances.
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bron: toestel of soof, welke ioniserende staling kan uitzenden.
ingekapselde bron: bron, welke wordt gevonnd door radioactieve stoffen die op hechte wijze in vaste, niet-actieve
stoffen zijn opgenomen, of welke is ingekapseld in een niet-actief omhulsel, dat voldoende weerstand biedt om
onder nonnale gebruiksomstandigheden iedere verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen.

Nederland
De Nederlandse wet geeft geen specifieke definitie van het begrip ingekapselde bron.
Het in 1983 vervallen Veiligheidsbesluit ioniserende stralen [4] bevatte de volgende definitie:
ingekapselde bron: een bron welke wordt gevormd door radioactieve stoffen, welke
a. op hechte wijze in vaste niet-radioactieve stoffen zijn opgenomen, of
b. zijn omgeven door een niet-radioactiefomhulsel,
een en ander met dien verstande dat zowel de onder a bedoelde stoffen als het onder b bedoelde omhulsel
voldoende weerstand biedt om onder nonnale omstandigheden elke verspreiding van radioactieve sOOffen en elke
mogelijkheid van besmetting te voorkomen.
beschermde bron: een ingekapselde bron van zodanige samenstelling dat geen alfa- en/of betastralen of een
schadelijke hoeveelheid secundaire stralen naar buiten treden.

BRD: Strahleoschutzverordnung [12]
Stoffe, umschlossene radioaktive: radioaktive Stoffe, die von einer festen, inaktiven Hiille umschlossen oder in
festen inaktiven Stoffen stiindig so eingebettet sind, daB bei iiblicher betriebsmaBiger Beanspruchung ein Austritt
radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung mu6 mindestens 0,2 cm betragen.

UK: The Ionising Radiation Regulations 1985 [13]
sealed source means a radioactive substance bonded wholly within a solid inactive material or encapsulated within
an inactive receptacle of, in either case, sufficient strength to prevent any dispersion of the substance under
reasonably forseeable conditions of use and shall include the bonding or encapsulation, except that-
(a) where such bonding or encapsulation is solely for the purpose of storage, transport or disposal, the radioactive

substance, together with its bonding or capsule shall not be treated as a sealed source; and
(b) "sealed source" shall not include any radioactive substance inside a nuclear reactor or any nuclear fuel

element.

USA: Code of Federal Regulations 10 (lOCFR 0.735-1) [14]; Part 30
sealed source means any byproduct material that is encased in a capsule designed to prevent leakage or escape of
the byproduct material.
byproduct material means any radioactive material (except special nuclear material) yielded in or made radioactive
by exposure to the radiation incident to the process of producing or utilizing special nuclear material.
USA: NARM Guide 2, sealed sources [15]
sealed source: Radioactive material that is encased in a capsule designed to prevent leakage or escape of the
radioactive material.
capsule: Protective envelope used for prevention of leakage of the radioactive material.
source holder: Mechanical support for the sealed source.

NB: in de USA vallen radioactieve stoffen die in een kemreactor zijn geproduceerd (byproduct material) onder
een ander systeem van wetgeving/regelgeving dan radioactieve stoffen die op andere wijze zijn geproduceerd en
de natuurlijke radioactieve stoffen (naturally occurring and accelerator-produced radioactive materials, NARM).

Frankrijk: Dkret n° 86-1103 du 02 octobre 1986 relatif II Ia protection des travaiUeurs contre les dangers
des rayonnements ionisants [24]
source scellee: Source constituee par des substances radioactives solidement incorporees dans des matieres solides
et effectivement inactives, ou scellee dans une enveloppe inactive presentant une resistance suffisante pour eviter,
dans les conditions nonnales d'emploi, OOute dispersion de substance radioactive.
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3. DEUGDELIJKHEIDSEISEN

INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is de definitie van het begrip ingekapselde bron aan de orde gekomen. De
essentie van alle definities die zijn besproken is steeds dezelfde: een ingekapselde bron is onder
normale gebruikscondities bestendig tegen verspreiding van radioactieve stoffen.
Om aan de definitie nader inhoud te geven moet dus worden omschreven wat wordt bedoeld met:
- "bestendig tegen verspreiding"
- "normale gebruiksomstandigheden".
Het zal duidelijk zijn dat deze aspecten in onderlinge samenhang moeten worden uitgewerkt. Het
komt erop neer dat produkteisenlkwaliteitseisen voor de bron worden gedefinieerd, athankelijk
van normale gebruiksomstandigheden bij de beoogde toepassing. Hiervoor bestaat een inter
nationaal aanvaard stramien dat is uitgewerkt in de norm ISO 2919 "Sealed radioactive sources 
Classification" [2]. Hiema worden eerst de hoofdlijnen van deze ISO-norm besproken. Een
uitgebreide samenvatting is bijgevoegd in bijlage A.
Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van het ISO-classificatiesysteem.

RET ISO-CLASSIFICATIESYSTEEM VAN DEUGDELUKHEIDSCRITERIA (ISO 2919)

De norm ISO 2919 geeft een systeem van classificatie van ingekapselde bronnen, gebaseerd op de
deugdelijkheid van de bron met het oog op mechanische en thermische beproevingen.
Er worden deugdelijkheidscriteria geformuleerd op de volgende vijf onderdelen:

temperatuur en thermische schok
druk
stoten
vibratie
puntbelasting.

Op ieder onderdeel wordt een aantal standaardtests (beproevingen) geformuleerd, oplopend in
zwaarte. Per onderdeel wordt als het ware een rapportcijfer tussen 1 en 6 toegekend. Hoe
zwaarder de test is die de bron kan doorstaan, hoe hoger het cijfer is dat wordt toegekend.
Wanneer het gaat om bijzondere beproevingen, anders dan de standaardtests, wordt dit aangeduid
met het "cijfer" X.
"De test doorstaan" betekent dat de bron na het uitvoeren van de beproeving niet lek is. Voor
methoden van lektest en criteria om vast te stellen of een bron al dan niet lek is wordt verwezen
naar ISO Technical Report 4826 (ISO/TR 4826) [25].

Het "rapportcijfer" dat de bron op ieder onderdeel behaalt, wordt vastgelegd in de ISO-classifica
tiecode van de bron. De cijfers hebben een vaste volgorde:

Het eerste cijfer geeft aan in hoeverre de bron hoge en lage temperaturen en eventueel snelle
temperatuurswisselingen kan verdragen.
Het tweede cijfer geeft aan in hoeverre de bron hoge en lage druk kan doorstaan.
Het derde cijfer geeft aan welke stoot de bron kan verdragen.
Het vierde cijfer geeft aan welke trillingen de bron kan verdragen.
Het vijfde cijfer geeft aan welke puntbelasting de bron kan doorstaan.·

De ISO-classificatiecode is dus op te vatten als de typekeur van de bron.
De volledige classificatie-aanduiding van een bron bestaat uit de code "ISOI" gevolgd door de
letter C of E en de vijf cijfers. De letter slaat op de activiteit van de bron. Hierop zal later worden
ingegaan.
In de volgende tabel is de classificatie van beproevingen samengevat (tabel 2 uit ISO 2919). Hoe
de beproevingen precies moeten worden uitgevoerd is in de norm beschreven.
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1 2 3 4 5 6 X

Temperatuur Geen -40°C (20 min) -40°C (20 min) -4Q°C (20 min) -40°C (20 min) -40°C (20 min) Speciale
test +sooe (1 h) +IS0°C (1 h) +400°C (1 h) +600°C (1 h) +SOO°C (1 h) test

thermische sehok thermische sehok thermische seOOk
400°C tot 20°C 600°C tot 20°C 800°C tot 20°C

Exteme Geen 25 kPa 25 kPa absoluut tot 25 kPa absoluut tot 25 kPa absoluut 25 kPa absoluut Speciale
druk test absoluut tot 2 MPa absoluut 7 MPa absoluut tot 70 MPa tot 170 MPa test

atmosferisch absoluut absoluut

Stoot l ) Geen 50 g van 1 m 200 g van 1 m 2 kg van 1m 5 kg van 1 m 20 kg van 1m Speciale
test test

Vibratie Geen 3 maallO min 3 maallO min 3 maa130 min Speciale
test 25 tot SOO Hz 25 tot 50 Hz met 49 mJr 25 tot SO Hz met 1,5 mm test

met 49 mJr (5g) en 50 tot 90 Hz met amplitude (piek-piek) en
(5g) 0,635 mm amplitude SO tot 2.000 Hz bij

(piek-piek) en 90 tot 196 mJr (20g)
500 Hz met 9S mJr(10g)

Punt- Geen I g vanaf 10 g vanaf 50 g vanaf 300 g vanaf I kg vanaf Speciale
belastini) test 1m 1m 1m 1m 1m test

I) Stoot met een hamer met het aangegeven gewicht en met een oppervlak van 25 mm in doorsnee.
2) "Prikken" met een pin met het aangegeven gewicht en een oppervlak van 3 mm in doorsnee.

Tabel 1: Classijicatie van beproevingen

EISEN AAN DE BRON IN SAMENIIANG MET DE TOEPASSING

De ISO-norm geeft (uitgewerkt in annex C) een algemeen systeem om de kwaliteitseisen aan de
bron te definieren in samenhang met de beoogde toepassing. Voor een groot aantal toepassingen
wordt per geval vermeld aan welke minimum classificatie de bron moet voldoen om geschikt te
zijn voor die bedoelde toepassing. Oit betekent omgekeerd geredeneerd dat, wanneer de ISO
c1assificatiecode van een bron bekend is, daarmee tevens vastligt voor welke toepassingen de bron
feitelijk geschikt is.

Het is belangrijk om te vermelden dat dit algemene stramien, dat deugdelijkheidseisen vastlegt
voor de verschillende toepassingen, in eerste aanleg bedoeld is voor ingekapselde bronnen met een
aetiviteit die een bepaalde grenswaarde niet overschrijdt.
Zoals eerder genoemd is in de classificatiecode van een bron ook de codeletter C of E opgeno
men. Met de codeletter C (conform) wordt aangegeven dat deze grenswaarde van aetiviteit niet en
met de letter E (excess) dat deze grenswaarde weI is overschreden.
Wanneer de bronaetiviteit buitensporig groot is (code E) kan de minimum classificatie van de bron
niet zonder meer uit annex C worden overgenomen, maar moet door een deskundige een nadere
analyse worden gemaakt van de stralingshygienische aspecten van de beoogde toepassing.
De referentiewaarde van aetiviteit ter beoordeling van wat buitensporig groot is, wordt in
ISO 2919 nader uitgewerkt. Deze referentiewaarde is athankelijk van de radiotoxiciteit van de
nuclide en van de uitloogbaarheid en de reactiviteit van het bronmateriaal. Verderop in dit
hoofdstuk zal op de grens tussen de C- en de E-categorie worden ingegaan.

Een aanvullende voorwaarde om het algemene stramien uit de ISO-norm te kunnen gebruiken, is
dat er bij de beoogde toepassing geen sprake mag zijn van een significante kans op beschadiging
van de bron door brand, explosie of corrosie. Ook in dergelijke gevallen moet een aparte evaluatie
worden gemaakt.
Het maken van een aparte evaluatie van het beoogde gebruik hoeft niet automatisch te betekenen
dat er hogere eisen aan de deugdelijkheid van de bron worden gesteld dan de eisen die in annex C
van ISO 2919 vermeld staan.
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Het betekent weI dat de eisen die men stelt gebaseerd moeten zijn op een nadere analyse van de
bijzondere omstandigheden. Zonodig moeten op grond van een dergeIijke evaluatie aanvullende
deugdelijkheidseisen voor de bron worden vastgesteld. Dit is een taak voor de gebruiker in
overleg met de toezichthoudende overheidsinstantie en eventueel de fabrikant.

In de onderstaande tabel is het algemene stramien van minimale deugdelijkheidseisen in samen
hang met de toepassing (annex C uit ISO 2919) weergegeven.

Gebroik van de bron Test en klasse van de bron

Temperatuur Drok Stoot Vibratie Puntbelasting

Radiografie - Industrieel Onbeschermde bron 1) 4 3 5 1 5
Bron in apparaat 2) 4 3 3 1 3

Medisch Radiografie 3 2 3 1 2
Gamma teletherapie 5 3 5 2 4
Brachytherapie 3) 5 3 2 1 1
Oppervlakte applicatoren 4 3 3 1 2

Gammametingen (gemiddelde en hoge energie) Onbeschermde bron I) 4 3 3 3 3
Bron in apparaat 2) 4 3 2 3 2

Betametingen en bronnen voor laag-energetische gamma- 3 3 2 2 2
metingen of rontgenfluorescentie (behalve gasgevulde bronnen)

Onderzoek van boorputten 5 6 5 2 2

Verplaatsbare vochtigheids- en dichtheidsmeter 4 3 3 3 3

Algemene toepassingen van neutronenbronnen 4 3 3 2 3
(behalve opstarten reactor)

Calibratiebronnen - Activiteit groter dan 1 MBq 2 2 2 1 2

Gamma bestralingsbronnen Onbeschermde bron 1) 4 3 4 2 4
Bron in apparaat 2) 4 3 3 2 3

Ionengeneratoren 4) Chromatografie 3 2 2 I 1
Deionisatie 2 2 2 2 2
Ionisatierookmelders 3 2 2 2 2

1) De bron komt tijdens gebroik buiten het apparaat, dat mechanische bescherming zou bieden (mobiel gebroik).
2) De bron blijft gedurende het gebroik binnen het apparaat, dat mechanische bescherming biedt (vaste opstelling).
3) DergeIijke bronnen kunnen bij gebroik sterk worden gedeformeerd. Producenten en gebroikers kunnen indien gewenst aanvullende of

speciale tests formuleren.
4) De combinatie bron-in-apparaat mag worden getest.

Tabel 2: Deugdelijkheidseisen in samenhang met de toepassing

Wanneer de classificatiecode van een bron bekend is ligt hiermee ook vast wat voor de betreffende
bron als begrenzing van de "normale gebruiksomstandigheden" kan worden beschouwd. Immers,
op grond van de classificatiecode is vast te stellen tegen welke temperaturen, druk, stoot, vibratie
en puntbelasting de bron bestand is. Externe omstandigheden die hier boven uitgaan zijn voor de
betreffende bron geen normale gebruiksomstandigheden meer, omdat dan niet meer gegarandeerd
kan worden dat de bron intact blijft.
Op grond van de classificatiecode kan dus worden vastgesteld voor welke toepassingen de bron
geschikt is door de "normale gebruiksomstandigheden" bij de mogelijke toepassingen in beschou
wing te nemen.
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EEN PRAKTQKVOORBEELD: NIKKEL-63 BRONNEN IN GASCHROMATOGRAFEN

In gaschromatografen worden op grote schaal nikkel-63 bronnen toegepast bij de analyse van
gassen op aanwezigheid van stoffen die een grote elektronenaffiniteit vertonen. Ret gaat daarbij
om een metalen detector waarop elektrolytisch nikkel-63 is aangehecht. Deze bronnen staan er om
bekend dat ze in de loop van het gebruik lek kunnen raken. Meestal wordt dit toegeschreven aan
een veronderstelde tekort schietende definitie van het begrip ingekapselde bron: een dergelijke
nikkelbron zou geen "echte" ingekapselde bron zijn.
Bij een nadere beschouwing van de dagelijkse praktijk van het gebruik van deze bronnen blijkt
echter dat de manier waarop de bron wordt gebruikt de oorzaak van de problemen is.

De standaard classificatiecode voor bronnen in gaschromatografen is ISO/C32211. (De grens
tussen de C- en E-categorie ligt voor nikkel-63 bronnen zodanig hoog, dat bronnen voor
gaschromatografen onmogelijk in de E-categorie kunnen vallen.)
De classificatie-aanduiding ISO/C32211 betekent, dat de bron bestand is tegen:

180°C gedurende 1 uur en -40°C gedurende 20 minuten
- een druk van 25 kPa absoluut tot atmosferisch
- een stoot van een "hamer" van 50 gram vanaf 1 m.
Op de onderdelen vibratie en puntbelasting worden geen eisen gesteld.

In de praktijk worden gaschromatografen bij hogere temperaturen gebruikt dan 180°C; deze hoge
temperaturen kunnen gedurende langere tijd aanhouden. Detectortemperaturen van 250-300°C
gedurende meerdere uren zijn voor veel toepassingen niet ongebruikelijk. Ook gebeurt het dat
detectoren met nikkel-63 bij chemische verontreiniging uitgestookt worden bij een temperatuur van
350°C gedurende 3-12 uur. Verder zijn metingen bij drukken hoger dan atmosferisch niet
uitgesloten.
Oak worden gassen gebruikt die niet inert zijn, maar een corroderende werking op het nikkel
en/of het dragermateriaal hebben. Echter, in geval de bron in een corroderende omgeving wordt
gebruikt, kan het algemene stramien van de ISO-norm niet zonder meer worden gebruikt. In
dergelijke gevallen mag zoals reeds genoemd de vereiste classificatie van de bron niet direct uit
annex C van ISO 2919 worden overgenomen. Eerst moet een aparte evaluatie van het beoogde
gebruik van de bron worden gemaakt op grond waarvan eventueel aanvullende eisen kunnen
worden gesteld. Deze aparte evaluatie van het gebruik van nikkel-63 bronnen in gaschroma
tografen voor analyses aan of met corroderende gassen is klaarblijkelijk nog nooit uitgevoerd.

Al met al zal duidelijk zijn dat de nikkel-63 bronnen met de classificatie ISO/C32211 niet altijd
bestand zullen zijn tegen temperaturen van 250-300°C, zeker niet gedurende langere tijd. Oak
gebruik in een corroderende omgeving kan de bron aantasten. Ret zal dan ook geen verbazing
wekken dat bronnen die weI onder dergelijke omstandigheden worden gebruikt lek kunnen raken.
Dit is echter niet te wijten aan een tekort schietende definitie van het begrip ingekapselde bran, en
ook niet aan het feit dat de nikkel-63 brannen kwalitatief slecht zouden zijn. Ret betekent slechts
dat het gebruik van de bran niet in overeenstemming is met de classificatie-aanduiding, of
andersom dat de deugdelijkheidseisen aan de bron niet in overeenstemming zijn met de toepassing.
Hieruit voIgt dat er voor gebruik bij hogere temperaturen over langere tijd of voor gebruik in een
corroderende omgeving aanvullende deugdelijkheidseisen aan de bron gesteld moeten worden, die
rekening houden met de omstandigheden tijdens gebruik.
Deze aanvullende eisen zouden bijvoorbeeld kunnen inhouden dat er op het onderdeel temperatuur
een hoger "cijfer" wordt geeist, of dat er op dit onderdeel een speciale test wordt geformuleerd,
met daaraan gekoppeld het "cijfer" X.
Voor gebruik in een corroderende omgeving moet het specifieke bron-ontwerp worden be
schouwd, in combinatie met de omstandigheden tijdens het beoogde gebruik.
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COMMENTAAR
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In de norm ISO 2919 wordt een bruikbaar systeem van classificatie van deugdelijkheidscriteria
voor ingekapselde bronnen gegeven. Door het vastleggen van een aantal standaard-beproevingen
op verschillende onderdelen wordt antwoord gegeven op de vraag wat wordt bedoeld met
"bestendig tegen verspreiding" .
Op de vraag wat bedoeld wordt met "normale gebruiksomstandigheden" kan antwoord worden
gegeven wanneer de classificatiecode van een bron bekend is. Aan de hand van deze code kan
immers worden nagegaan tegen welke beproevingen de bron bestand is. Hiermee worden dan de
grenzen van "normaal gebruik" vastgelegd.

Omdat de "normale gebruiksomstandigheden" voor verschillende toepassingen varieren, kunnen de
toepassing en de eisen die men aan de bron stelt niet los van elkaar worden gezien. Het stellen
van deugdelijkheidseisen aan een bron moet altijd worden gezien in het licht van de beoogde
gebruiksomstandigheden. Het stramien dat de ISO hiervoor schetst is zeer goed bruikbaar. Men
moet bij het toepassen van dit stramien weI goed bedacht zijn op de voorwaarden waaronder het
gebruikt mag worden en de beperkingen ervan.
Mede naar aanleiding van het voorbeeld van de nikkel-63 bronnen in gaschromatografen zijn
daarom over het gebruik van de tabel met de standaard-deugdelijkheidseisen (annex C uit
ISO 2919) twee opmerkingen te maken.

In de eerste plaats bestaat het risico dat de tabel te veel als een op zich zelf staand systeem wordt
beschouwd. De kans bestaat dan dat de vereiste classificatie van een bron voor een bepaalde
toepassing louter en alleen op grond van de tabel wordt vastgesteld. Men kan uit het oog verliezen
dat de tabel niet bedoeld is voor bronnen die worden gebruikt in een omgeving waar een
significante kans op beschadiging van de bron door brand, explosie of corrosie bestaat. De tabel
kan ook niet worden gebruikt voor bronnen met een buitensporig hoge activiteit of bij omstandig
heden die hele speciale eisen aan de bron stellen, bijvoorbeeld een permanent gebruik bij een
verhoogde temperatuur.
Wanneer de vereiste classificatie van een bron dan toch louter op basis van de tabel wordt
vastgesteld bestaat het risico dat de deugdelijkheidseisen aan de bron niet in overeenstemming zijn
met de toepassing, of andersom geredeneerd, dat het gebruik van de bron niet in overeenstemming
is met de classificatie.

In de tweede plaats geeft de tabel met de standaard-classificatiecode impliciet aan wat de stand van
de techniek was op het moment dat deze tabel werd vastgesteld. Wanneer de gebruiksomstandig
heden van een toepassing in de loop van de tijd veranderen zonder dat de tabel wordt aangepast
bestaat de kans dat de in de tabel geeiste deugdelijkheid van de bron niet meer overeenstemt met
de daadwerkelijke omstandigheden.
Het verdient dus aanbeveling om de deugdelijkheidseisen per toepassing regelmatig te toetsen aan
de praktijk en zonodig aan te passen.

In een aantal standaard vergunningvoorschriften [31] zoals die op dit moment in Nederland
worden gehanteerd is de eis opgenomen dat "de constructie van de radioactieve bron moet voldoen
aan de eisen daaraan gesteld in de International Standard ISO 2919/1980". De vereiste ISO
classificatie wordt op een enkele uitzondering na niet expliciet genoemd. Dit kan er toe leiden dat
de deugdelijkheidseisen aan de bron door de gebruiker onvoldoende of niet worden ingevuld.
Het verdient dus aanbeveling om in voorschriften de vereiste ISO-classificatie expliciet te
vermelden. Verder lijkt het noodzakelijk om te eisen dat de bron niet wordt gebruikt onder
omstandigheden die hogere eisen aan de deugdelijkheid stellen dan de bron volgens de ISO
classificatiecode aankan.
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DE GRENS TUSSEN DE C- EN DE E-CATEGORIE

In norm ISO 2919 wordt een grenswaarde voor de bronactiviteit gedefinieerd waarboven een
speciale evaluatie van het beoogde gebruik noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of aanvullen
de deugdelijkheidseisen aan de ingekapselde bron moeten worden gesteld. De in de ISO-norm
vastgelegde grenswaarden (zie annex B in de ISO-norm) zijn mede bepaald aan de hand van de
radiotoxiciteit van de gebruikte radionuclide en de uitloogbaarheid en de chemische reactiviteit van
het bronmateriaal.
In de norm wordt een groepsindeling van radionucliden al naar gelang de toxiciteit gehanteerd in
vier klassen. De grenswaarden van opeenvolgende klassen varH~ren tussen een factor 2 en een
factor 100. Bovendien wordt binnen iedere klasse een factor 10 verschil gemaakt naar gelang de
uitloogbaarheid en/of reactiviteit van het bronmateriaal.

Op de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de radiotoxiciteitsindeling die wordt gehanteerd in
ISO 2919 is verouderd en derhalve niet overeenkomt met de huidige in EG-verband en ook in
Nederland gehanteerde radiotoxiciteitsindeling. Deze is vastgelegd in de Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 [20]. Ook staat momenteel ter discussie of de radiotoxiciteitsindeling op zich
een goede basis is voor regelgeving, vergunningverlening, vrijstellingsgrenzen, etc. (zie hiervoor
bijlage C en ref. [22]).
Wanneer men toch de radiotoxiciteitsindeling wit gebruiken voor regelgeving verdient het
aanbeveling in ieder geval uit te gaan van de groepsindeling conform de Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986. De verschillen tussen de indeling in radiotoxiciteitsklassen van ISO 2919 en
de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 zijn samengevat in bijlage C.

Verder moet worden vastgesteld dat het onderlinge verschil tussen grenswaarden per radio
toxiciteitsklasse arbitrair is. Er is een significant verschil tussen de grenswaarden voor groep A
(a-emitters) ten opzichte van de groepen Bl, B2 en C (ft- en ')'-emitters). Het onderlinge verschil
tussen de laatste drie groepen is echter nauwelijks significant, gelet op de grote onderlinge
spreiding in werkelijke radiotoxiciteit.
Oak de factor 10 die de uitloogbaarheid of de reactiviteit in rekening moet brengen, is slechts een
ogenschijnlijke verfijning, gezien de spreiding in radiotoxiciteit.

De grenswaardetabel (annex B uit de ISO-norm) kan dan ook sterk worden vereenvoudigd door
het hanteren van een enkele grenswaarde voor de a-emitters, ofwel de nucliden met zeer hoge
radiotoxiciteit, en een enkele grenswaarde voor aile andere radionucliden. Wanneer er de voorkeur
aan wordt gegeven om zo min mogelijk van de ISO-norm af te wijken zou dit neerkomen op een
grenswaarde van 0,1 terabecquerel voor a-emitters respectievelijk 100 terabecquerel voor de
overige nucliden.

Vaktheoretisch bezien zou men de grenswaarden tussen de C- en E-categorie ook kunnen
vaststellen op grond van het aantal toxiciteitseenheden of ALI's dat een bron bevat. Een dergelijke
benadering zou werkelijk differentieren naar de radiotoxiciteit per nuclide. Deze gedetailleerde
benadering is echter, gelet op de functie van de CIE-grenswaarden, uit stralingshygienisch
oogpunt niet relevant. Het gaat immers aileen maar om een globale aanduiding van hetgeen wordt
verstaan onder "buitensporig grote activiteit". Daarom wordt aanbevolen te volstaan met de
hiervoor genoemde vereenvoudiging.

De voorgestelde waarden zijn dermate hoog dat ze geen enkele invloed hebben op de bestaande
toepassingen (zie hoofdstuk 5, "Toepassingen").
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4. ALGEMENE EISEN

INLEIDING
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Het stellen van kwaliteitseisen aan de bron valt uiteen in twee onderdelen. In de eerste plaats kan
men deugdelijkheidseisen in samenhang met de toepassing stellen. Dit is in het voorgaande
hoofdstuk behandeld.
In de tweede plaats kunnen eisen aan de bron worden gesteld, die niet direct samenhangen met de
toepassing, maar die in meer algemene zin gelden. Dergelijke eisen worden geformuleerd in
ISO 1677 - "Sealed radioactive sources - General" [1]. Een uitgebreide samenvatting van deze
norm is gegeven in bijlage B.
Er worden algemene eisen gesteld ten aanzien van:

de inkapseling van de bron
produktietests waaraan de bron moet worden onderworpen
het merken van de bron
het certificaat dat bij iedere bron of serie bronnen moet worden geleverd.

De algemene eisen van de ISO zijn gericht tot de producent van de bron en moeten verzekeren dat
de gebruiker een kwalitatief goede bron tot zijn beschikking krijgt.
Aan de gebruiker zou men soortgelijke algemene eisen moeten stellen, die zijn gericht op het
handhaven van de kwaliteit van de bron.

ALGEMENE EISEN AAN DE PRODUCENT VOLGENS ISO 1677

Inkapseling

De ISO-norm eist dat de inkapseling van de bron:
geen oppervlaktebesmetting heeft
niet lek is
fysisch en chemisch verenigbaar is met de inhoud
niet significant bijdraagt tot de activiteit van de bron in geval de bron is geproduceerd door
directe bestraling.

In de ISO-norm wordt expliciet gesproken over "capsule". Gelet op de meer uitgebreide definitie
van het begrip ingekapselde bron zouden deze algemene eisen ook moeten gelden ten aanzien van
bronnen die bestaan uit een inbedding of hechting van radioactieve stoffen aan een drager
materiaal. Het lijkt daarom beter om te spreken van algemene eisen aan de inkapseling van de
bron.

De eisen ten aanzien van oppervlaktebesmetting en lekdichtheid worden in de norm onder de
paragraaf produktietest nader uitgewerkt.

Wat men bedoelt met "fysisch en chemisch verenigbaar" wordt niet aangegeven. Dit lijkt echter in
het kader van algemene eisen niet eenvoudig te formuleren. Het zou in ieder geval moeten
inhouden dat inkapseling en inhoud niet met elkaar reageren.

Verder wordt niet duidelijk gemaakt wat bedoeld wordt met "niet significant bijdragen tot de
activiteit van de bron". Het moge duidelijk zijn dat een minimale voorwaarde is dat de inkapseling
op zichzelf tenminste moet voldoen aan vrijstellingsgrenzen als genoemd in artikel 6 van het
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet [26]. Wanneer de inkapseling hieraan niet zou
voldoen, zou de inkapseling op zichzelf al een radioaetieve bron zijn.
Verdergaande invulling van dit criterium lijkt in het kader van algemene eisen niet goed mogelijk.
In de praktijk zal dit mede worden bepaald door de technische aspecten van de beoogde toepas
sing.
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Produktietests
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Ten aanzien van produktietests eist de norm dat de fabrikant iedere geproduceerde ingekapselde
bron controleert op oppervlaktebesmetting en op lekdichtheid. In ISO 1677 worden twee methoden
beschreven waarmee de controle op oppervlaktebesmetting kan worden uitgevoerd. Ook worden
criteria gegeven wanneer men een bron al dan niet als besmet moet beschouwen. Voor methoden
van lektest wordt verwezen naar ISO Technical Report 4826 [25]. Hierin staan ook criteria
vermeld op grond waarvan men kan vaststellen of een bron lek is of niet.
De testmethoden die in ISO 1677 en in ISOrrR 4826 worden beschreven zijn niet voor alle
ingekapselde bronnen geschikt, met name niet voor kwetsbare "ingebedde/aangehechte" bronnen.
Voor bronnen, waarvoor geen van de beschreven methoden geschikt is, moet een andere manier
van test op oppervlaktebesmetting respectievelijk lektest gezocht worden.

Merken van de bron

Ten aanzien van het merken van de bron eist de ISO-norm dat de bron indien mogelijk duurzaam
en leesbaar wordt voorzien van de volgende informatie:
- massagetal en chemisch symbool van de radionuclide
- serienummer
- voor neutronenbronnen: het target-element
- naam of symbool van de fabrikant.
De informatie moet worden aangebracht voordat de produktietests worden uitgevoerd.

Opvallend is dat het waarschuwingssymbool voor ioniserende straling ontbreekt bij de opsomming
van de geeiste informatie. Vanuit oogpunt van stralingsbescherming is dit symbool echter van
essentieel belang. Het waarschuwingssymbool zou daarom indien ook maar enigszins mogelijk op
de bron vermeld moeten worden. Voor bronnendie in een bronhouder zijn gemonteerd zou het
symbool in ieder geval op de houder aangebracht moeten worden.
Dit is in het bijzonder van belang in verband met "zoek" raken van de bron. Een eventuele vinder
van de bron is dan altijd gewaarschuwd voor de mogelijke risico's van de vondst. De historie leert
dat grote ongelukken kunnen gebeuren met "zoek" geraakte bronnen zonder waarschuwingsteken.
Ook in publikatie ICRP 15 + 21 [28] (zie ook ICPR 333333 [33]) wordt gewezen op het belang
van de herkenbaarheid van ingekapselde bronnen (§ 54 van de publikatie).

Verder is het van wezenlijk belang dat op de bron altijd een serienummer (eigennummer) vermeld
is, dat correspondeert met het nummer op het broncertificaat. Oit certificaat bevat de verdere
gegevens over de bron. Oit eigennummer wordt ook in ICRP 15+21 geeist.
Zowel het waarschuwingssymbool voor ioniserende straling als het eigennummer hebben een
zodanig belang dat ze altijd op de bron moeten worden vermeld. Oe overige informatie die hier
wordt besproken is weliswaar nuttig, maar zou mogen ontbreken indien er geen mogelijkheid
bestaat om deze op de bron aan te brengen.

De eis dat het massagetal en chemisch symbool van de radionuclide moeten worden vermeld gaat
uit van de veronderstelling dat in het algemeen sprake is van een radionuclide. Het lijkt niet
praktisch om alle aanwezige radionucliden te vermelden.

Ook een aanduiding van de activiteit van de bron wordt niet geeist. Vanwege het belang van deze
grootheid verdient het echter aanbeveling om indien mogelijk een aanduiding van de activiteit van
de belangrijkste nuclide op de bron aan te brengen. Indien er geen ruimte is om de activiteit voluit
te schrijven zou dit bijvoorbeeld kunnen gebeuren door de IOlog van de activiteit uitgedrukt in
becquerel, op de bron aan te brengen.
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Ret vermelden van naam of symbool van de fabrikant op de bron is overbodig vanuit oogpunt van
stralingsbescherming en zou in dit kader de laagste prioriteit moeten hebben.

Certificaat

De fabrikant moet volgens ISO 1677 bij iedere bron of bij iedere serie broooen een certificaat
leveren. Op het certificaat moet in ieder geval de volgende informatie worden vermeld:

de naam van de fabrikant
classificatie van de deugdelijkheid van de bron volgens ISO 2919 (de typekeur)
serienummer en korte beschrijving, waaronder begrepen het chemisch symbool en het
massagetal van de radionuclide
activiteit en/of stralingsopbrengst in termen van fluentietempo; op een bepaalde datum.
methode en resultaat van test op oppervlaktebesmening
methode en resultaat van lektest.

Verder kan het certificaat nadere gegevens bevatten omtrent:
de capsule: afmetingen, materiaal, dikte en methode van verzegeling
de actieve inhoud: fysische/chemische vorm, afmetingen, Massa of volume, percentage veront
reinigingen vanuit het oogpunt van de toepassing van de bron.

De ISO-norm eist dus niet expliciet dat de activiteit van de bron op het certificaat wordt vermeld.
Men laat blijkbaar de keuze tussen activiteit en stralingsopbrengst. Ret vermelden van de activiteit
op het certificaat moet echter worden verlangd in verband met de gevaarstelling bij mogelijk lek
raken of zoek raken van de bron. Ret fluentietempo is athankelijk van de bronconstructie en gooft
dus geen voldoende aanduiding van de activiteit.

De ISO-norm stelt ook geen eisen ten aanzien van de vermelding op het certificaat van eventuele
radioactieve verontreinigingen of neveooucliden. Wannoor deze oon significante bijdrage leveren
tot de activiteit, de stralingsoutput of tot de radiotoxische eigenschappen van de bron zou
vermelding van relevante nuclidegegevens en activiteit gevergd moeten worden. Bij de beoor
deling van wat significant is zou men bijvoorbeeld kuooen denken aan een 10% criterium.

Verder zijn er toepassingen waarvoor geldt, dat voor de vaststelling van de ISO-classificatie de
combinatie bron-in-apparaat mag worden getest (ionengeneratoren). Wanneer de classificatie op
deze Manier is bepaald, dan zou oon nader omschrijving op het certificaat vermeld moeten
worden.

ALGEMENE EISEN GERICHT OP DE GEBRUIKER

De algemene eisen in ISO 1677 moeten zoals gezegd verzekeren dat de gebruiker oon kwalitatief
goede bron tot zijn beschikking krijgt.
Aan de gebruiker zou men soortgelijke algemene eisen kuooen stellen, die zijn gericht op het
handhaven van de kwaliteit van de bron. Deze eisen zouden dan gericht moeten zijn op de deugde
lijkheid van de inkapseling van de bron en op behoor en registratie.
In ICRP 15+21 wordt aandacht besteed aan dergelijke algemene eisen (zie §§50-66).
Ook in de standaardvoorschriften wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.

Deugdelijkheid van de inkapseling

Ten aanzien van de controle op de deugdelijkheid van de inkapseling moet worden geeist dat na
oon bijzondere gebeurtenis of na incidenten, zoals oververhitting of overbelasting, de bron in ieder
geval op lek wordt gecontroloord. Verder moet de bron met enige regelmaat routinematig worden
gecontroleerd op lek.
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Methoden voor lektest worden besehreven in ISOrrR 4826 [25]. Indien geen van deze methoden
gesehikt is, moet een andere manier van lektest worden gezoeht.
In het huidige regime van voorsehriften geldt, dat ingekapselde bronnen ~nmaal per jaar worden
geeontroleerd op lek. Voor zogenaamd mobiel gebruik en ook voor a-emitters geldt een frequentie
van tweemaal per jaar. Dit stemt overeen de intemationaal gangbare praktijk.
Een teehnisehe grond voor deze frequenties van lektest wordt eehter nergens gegeven. De vereiste
frequentie lijkt dan ook veel meer ingegeven door administratieve en organisatorisehe redenen.
Wanneer een bron ten minste ~nmaal per jaar aan een onderzoek wordt onderworpen, verdwijnt
deze Diet uit het zieht.
In het kader van deze studie is het niet mogelijk om een gefundeerde uitspraak te doen over een
optimale frequentie van lektest op technisehe gronden.

Beheer en registratie

Bij het stellen van eisen ten aanzien van beheer wordt er hier van uitgegaan dat al voldaan is aan
de eisen van ISO 1677 en de aanbevolen aanvullingen op deze eisen.
Er zou van iedere bron registratie bijgehouden moeten worden van de volgende gegevens:
- de gegevens vermeld op het eertificaat van de bron
- datum van binnenkomst
- verantwoordelijk beheerder

vervalcorrectie (op gezette tijden)
- lokatie van de bron en resultaat van regelmatige controle op aanwezigheid

methode en resultaat van regelmatige lektest
eventuele wijzigingen aan de bron
bijzonderheden en incidenten
indien van toepassing: aan wie overgedragen, activiteit bij overdracht en datum. (De gegevens
van het certificaat en register moeten ter beschikking gesteld worden van de nieuwe gebruiker.)

COMMENTAAR

Over het algemeen zijn de eisen die in ISO 1677 aan de bron gesteld worden voor de hand liggend
en duidelijk, op de enkele genoemde opmerkingen/aanvullingen na.
Samen met de algemene eisen aan de gebruiker kan zo de kwaliteit van de bron en veilig beheer
van aanschaf tot afvoer worden gewaarborgd.

In ICRP publikatie 15+21 wordt opgemerkt, dat ingekapselde bronnen met geringe aetiviteit
(37 kBq voor radionueliden uit groep 1 en 3,7 MBq voor de overige radionucliden; en met een
dosistempo aan het oppervlak beneden 100 ILSvlh), buiten de algemene eisen zouden kunnen
vallen. Vooropgesteld dat het in deze studie niet de bedoeling is geweest onderzoek te doen naar
eventuele vrijstellingscriteria, valt hierbij toeh een kanttekening te plaatsen. De Nederlandse
wetgeving legt een vergunningplicht op voor alle toepassingen van radioactieve stoffen, waarvan
de aetiviteit meer bedraagt dan de grenswaarden zoals genoemd in artikel 6 van het Besluit
stralenbescherming. Zonder een waarde-oordeel te vellen over deze grenswaarden vanuit het
oogpunt van stralingsbeseherming, lijkt het niet logisch voor het stellen van kwaliteitseisen andere
grenswaarden aan te houden. Deze opvatting is gebaseerd op de overweging dat wanneer het
nodig geacht wordt om een vergunningplicht te hanteren, het zeker nuttig moet worden geacht om
kwaliteitseisen te stellen. .
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In het voorgaande is de kwaIiteitsbewaking door de producent in het geheel niet aan de orde
gekomen. Het hoeft echter geen betoog dat een bewaking van de kwaIiteit van de bron begint met
kwaIiteitsbewaking bij de producent. Dit onderwerp wordt in ISO 1677 niet uitgewerkt. In de
norm ISO 2919 wordt dit weI even aangeroerd:

"A quality control programme is essential and shall be operated in both the design and manufacture of the
sealed sources which are to be classified. "

De IAEA gaat iets verder in op dit onderwerp in IAEA Safety Series 102 "Recommendations for
the Safe Use and Regulation of Radiation Sources in Industry, Medicine, Research and Teaching"
[23] (§207):

"Manufacturers of radiation sources and devices containing radiation sources are responsible for assuring that
their products can safely be used for the stated purpose. This process should include prototype testing and
ongoing quality assurance to maintain production standards and could involve mandatorial approval of sources
or devices. "

Een onderwerp dat in de ISO-normen 1677 en 2919 in het geheel niet aan de orde komt is een
aanbevolen gebruiksduur van de bron. In IAEA Safety Series 102 wordt hieraan weI aandacht
besteed (§21O):

"Manufacturers should specify a recommended working life for radiation sources. This should be well within
the safe life of the construction. Use beyond the recommended working life might be acceptable provided
more frequent and possibly more stringent, tests are implemented to identify any deterioration before a hazard
develops. "

In het kader van deze studie kan geen uitspraak worden gedaan over het nut van een dergelijke
aanbeveling. WeI kan worden opgemerkt dat informatie over aanbevolen gebruiksduur aIleen nut
heeft, wanneer tevens wordt aangegeven onder welke condities deze aanbevolen gebruiksduur is
bedoeld. Indien de fabrikant hiervan nadere opgave doet (op het certificaat), kan daarmee rekening
gehouden worden bij het vaststellen van een geschikte frequentie voor controles op lek.
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5. TOEPASSINGEN

INLEIDING
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In dit hoofdstuk zijn de gangbare en minder gangbare toepassingen van ingekapselde bronnen
weergegeven. De indeling is grotendeels aan de hand van IAEA Safety Series No. 102 [23]
gemaakt. De invalshoek die de IAEA gebruikt bij het iil kaart brengen van de verschillende
toepassingen is de techniek (meettechniek, analysemethoden, etc.).
Per toepassing zijn de gebruikelijke radionucliden vermeld, evenals de kenmerkende aetiviteits
hoeveelheden. Ook is bij iedere toepassing vermeld in hoeverre deze is onder te brengen in ~n

van de gebruikscategorieen die in annex C van ISO 2919 [2] onderscheiden zijn en wat de
bijbehorende ISO-classificatie is. De invalshoek die bij de indeling van de ISO is gekozen, is meer
die van de toepassing.

In annex C van ISO 2919 worden voor een aantal toepassingen minimale deugdelijkheidseisen
voor de bron gegeven. Zoals in hoofdstuk 3 al is besproken, geeft dit tevens aan wat in de optiek
van de ISO als begrenzing van "normale gebruiksomstandigheden" mag worden beschouwd.
Wanneer de beoogde omstandigheden zwaarder zijn mag deze classificatie dus niet zonder meer
worden overgenomen, evenmin als bij een significante kans op beschadiging van de bron door
brand, explosie of corrosie. Ook voor buitensporig grote bronsterkten mag de vereiste c1assificatie
van de bron niet zonder meer uit annex C worden overgenomen. Men moet zich dit goed
realiseren bij het toepassen van het hier volgende overzicht.

Tevens is aangegeven in hoeverre er voor de toepassingen die door de IAEA respectievelijk ISO
worden onderscheiden momenteel standaardvoorschriften [31] in het kader van het vergunning
stelsel ingevolge de Kernenergiewet bestaan. De benadering die bij het opstellen van de standaard
vergunningen is gekozen, is een pragmatische; deze bestaat uit een combinatie van de bron, de
toepassing en de omgeving waar de bron gebruikt wordt.
Indien er voor een bepaalde toepassing geen standaardvoorschriften zijn, wit dit niet zeggen dat de
toepassing in Nederland niet voorkomt. De toepassing is dan geregeld via een aparte, niet
standaard vergunning.

Door de verschillende benaderingswijzen met elkaar te vergelijken ontstaat een zo compleet
mogelijk beeld van het gebruik van ingekapselde bronnen; tevens komen op deze manier eventuele
lacunes in de verschillende benaderingen naar boven.

Verder is een overzicht toegevoegd van de indeling van de genoemde radionucliden volgens de
Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 [20]. Rierbij is ook de grens tussende C- en de E
categorie vermeld, zoals deze volgens de aanbevelingen in hoofdstuk 3 is vastgesteld.

Met nadruk wordt er op gewezen dat dit hoofstuk bedoeld is om een overzicht van de huidige
stand van zaken te bieden. Ret is bijvoorbeeld niet de bedoeling om in het kader van deze studie
de geschiktheid van de vereiste classificatie te beoordelen.
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RADIOGRAFIE TECHNIEKEN (INDUSTRIEEL EN MEDISCH)

Industriele gamma radiografie

Toepassingen:
Controle van

lasverbindingen (pijpen, boilers, opslagtanks)
gietstukken (ldeppen, machineonderdelen)
banden
bagage

Radionucliden:
Co-60 (kenmerkend 100 GBq, maximaal tot 100 TBq)

- Ir-192 (kenmerkend enkele tientallen GBq tot 1 TBq, maximaal tot 10 TBq)
- Tm-170 (tot 1 TBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Radiografie - Industrieel, onbeschermde bron (mobiel gebruik); ISO/C43515
- Radiografie - Industrieel, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43313
Standaardvoorschriften:

Gammagrafie in- en extern gebruik door een Nederlandse firma of een in Nederland gevestigde
buitenlandse firma
Gammagrafie, uitsluitend voor buitenlandse firma"s zonder vestiging in Nederland
Gammagrafie, verzamelvergunning (bronnen, toestellen, splijtstof als afscherming voor
gammacamera's, alsmede invoer)

Medisch diagnostische radiografie

Toepassingen:
- atbeelding van gebit, armen en benen
Radionucliden:
- 1-125 (4-20 GBq)
- Am-241
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Medisch, radiografie; ISO/C32312
Standaardvoorschriften:
- geen

Beta radiografie

Toepassingen:
- onderzoek van papier (watermerken, datering)
Radionucliden:

De keuze van de radionuclide (dus de b~ta-energie) hangt af van het soort onderzoek dat men
wil doen; als voorbeeld wordt C-14, ingebed in polymethylmetacrylaat (ordegrootte
40 kBq· gl), genoemd.

ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- B~tametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie

(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222
Standaardvoorschriften:

Geen direct op deze toepassing toegesneden voorschriften; de voorschriften voor "Diktemeting
ter bepaling van dunne metaallagen (bv. b~tascopen)" zouden van toepassing kunnen zijn.
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Neutronen radiografie
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Toepassingen:
- niet-destruetief onderzoek van materialen die lichte elementen en metalen bevatten; bijvoor-

beeld routine-onderzoek van vliegtuigonderdelen, turbinebladen en de montering van kleppen
Radionucliden:
- Cf-252 (massa 100 ILg tot 10 mg, 1 gramdragervrij radionuclide komt overeen met 20 TBq)
ISO-categorie en standaard-ciassijicatie:
- Algemene toepassingen van neutronenbronnen (behalve opstarten reactor); ISO/C43323

Radiografie - Industrieel, onbeschermde bron (mobiel gebruik); ISO/C43515
Radiografie - Industrieel, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43313
De toepassing neutronen radiografie is dus in meer dan ~n ISO-categorie in te delen, voor het
vaststellen van de classificatie moeten uiteindelijk de omstandigheden bij het beoogde gebruik
de doorslag geven.

Standaardvoorschriften:
- geen

ANALYSE-TECHNIEKEN

Rontgennuorescentie

Toepassingen:
routinematige chemische analyse als onderdeel van produktiebewaking
onderzoek op spore-elementen
analyse van ertsen in het veld
samenstelling van legeringen

Radionucliden:
- Fe-55, Pu-238, Pm-147 (remstraling), Am-241, Cd-I09, Cm-244, Gd-153, Co-57 (alle

40 MBq-40 GBq).
ISO-categorie en standaard-ciassijicatie:
- Betametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgentluorescentie

(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222
Standaardvoorschriften:

Er zijn geen standaardvoorschriften die deze toepassing expliciet noemen; de voorschriften
voor "Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting" zouden van toepassing
kunnen zijn.

Elektronen-invangst

Toepassingen:
chromatografie, detectoren voor explosieven
In het overzicht van de IAEA wordt opgemerkt dat "The sources used are normally not
sealed". Hoogstwaarschijnlijk berust voor de nikkelbronnen deze uitspraak op de al eerder
gesignaleerde discussie over het begrip ingekapselde bron. De ISO vat deze bronnen weI onder
de "sealed sources".

Radionucliden:
- Ni-63 (400 MBq)
- H-3 (20 GBq)
ISO-categorie en standaard-ciassijicatie:
- Ionengeneratoren, chromatografie; ISO/C32211 (bron-in-apparaat)
Standaardvoorschriften:
- Gaschromatografie
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Neutronenvangst en activeringsanalyse

Toepassingen:
analyse op spore-elementen (bijvoorbeeld forensisch onderzoek)
analyse op vervuiling
meting van silicium, chroom, aluminium, etc. in ertsen
bewaking van het zuurstofgehalte tijdens de produktie van staal
onderzoek van boorputten

Radionucliden:
- Am-241/Be (40 GBq-40 TBq)
- Cf-252 (massa 1-1000 p,g)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Aigemene toepassingen van neutronenbroooen (behalve opstarten reactor); ISO/C43323
- Onderzoek van boorputten; ISO/C56522
Standaardvoorschriften:
- Voor sommige toepassingen zouden de voorschriften voor "Mobiel gebruik radioactieve

broooen t.b.v. geofysische metingen (neutronen- en gammabroooen)" of "Vaste opstelling
vochtigheids/dichtheidsmeters (neutronen- en gammabronnen )" van toepassing kuooen zijn.

MEETI'ECHNIEKEN

Transmissiemetingen (beta en gamma)

Toepassingen:
beta

diktemetingen van plastics, papier, duooe metaallagen, rubbers, weefsels, etc.
- meting van de hoeveelheid tabak in sigaretten
- meting van stofdeeltjes en vervuilende stoffen op papierfilters
gamma
- diktemetingen van metaalplaten (walserij), glas, plastics, rubbers, etc. die te dik zijn voor

meting met b~ta-transmissie.

- meting van flow van materiaal op transportbanden of in pijpen
- dichtheid van botten om osteoporose vast te stellen
Radionucliden:
- Pm-147, Kr-85, Tl-204, Sr-90/Y-90 (aile 40 MBq-40 GBq)
- Am-241, Cs-137 (beide 0,4-40 GBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:

Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, onbeschermde bron (mobiel gebruik);
ISO/C43333
De grens tussen de categorie gemiddelde en hoge energie enerzijds en lage energie anderzijds
wordt in ISO 2919 niet gegeven, dit behoeft dus nog een nadere defmitie.
Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43232
B~tametingen en broooen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie
(behalve gasgevulde broooen); ISO/C33222
Medisch, radiografie; ISO/C32312

Standaardvoorschriften:
Diktemeting ter bepaling van duooe metaallagen (bv. b~tascopen)

Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting
Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting met radioactieve bron krypton-85
Concentratiemeting aan boord van zandzuigers e.d.
Voor de medische radiografie bestaat zoals reeds eerder vermeld geen standaardvoorschrift.
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Beta backscatter
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Toepassingen:
diktemetingen van dunne laagjes papier, plastics, rubber, etc.

- bepaling van dikte van coating op een substraat, mits er voldoende verschil in atoomnummer
of dichtheid is.

Radionucliden:
- C-14, Pm-147, Kr-85, Tl-204, Sr-90/Y-90 (alle 40-200 MBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Betametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie

(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222
Standaardvoorschriften:
- Diktemeting ter bepaling van dunne metaallagen (bv. betascopen)

Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting
- Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting met radioactieve bron krypton-85

Gamma backscatter

Toepassingen:
Diktemetingen van lichte legeringen, glas, plastics, rubbers, etc, die te dik zijn voor meting
met betabronnen.
Bepaling van het asgehalte van steenkool (bet as verhoogt het atoomnummer)

- Detectie van steenkool in "snij"machines.
Radionucliden:
- Am-241 (4 GBq), Cs-137 (2 GBq), Pu-238 (1 GBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:

Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, onbeschermde bron (mobiel gebruik);
ISO/C43333
Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43232
Betametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie
(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222

Standaardvoorschriften:
- Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting

Rontgen backscatter

Toepassingen:
meting van de dikte van plastic coatings op metalen

- meting van dikte van laagjes van verschillende soorten metalen op elkaar die een gering
verschil in atoomnummer hebben

Radionucliden:
- Fe-55 (200-800 MBq)
- H-3 (remstraling, 40 GBq)
- Pu-238 (l GBq)
- Am-241 (4-40 GBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Betametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie

(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222
Standaardvoorschriften:

Diktemeting ter bepaling van dunne metaallagen (bv. betascopen)
- Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting
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Niveaumeting
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Toepassingen:
- meting van niveau van verschillende soorten stoffen (zowel vast als vloeibaar) in containers
Radionucliden:

Am-241 (4 GBq)
- Cs-137 (2-80 GBq)
- Co-60 (2-80 GBq)
ISO-categorie en standaard-classificatie:

Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, onbeschermde bron (mobiel gebruik);
ISO/C43333
Gammametingen, gemiddelde en hoge energie, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43232
B~tametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie
(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222

Standaardvoorschriften:
Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting

- Niveaumeting ter bepaling van de vuIling van gasflessen e.d.

Selectieve gamma absorptie

Toepassingen:
- meting van zwavel in olie, lood in benzine, as in papier
Radionucliden:
- Am-241 (400 MBq), Fe-55 (800 MBq)
ISO-categorie en standaard-classificatie:
- B~tametingen en bronnen voor laag-energetische gammametingen of rontgenfluorescentie

(behalve gasgevulde bronnen); ISO/C33222
Standaardvoorschriften:

Het voorschrift "Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting" zou van
toepassing kunnen zijn. Het onderwerp selectieve gamma absorptie wordt echter niet met name
genoemd.

Gamma verstrooiing

Toepassingen:
- bepaling van de dichtheid van de bodem; wordt bijvoorbeeld toegepast bij mijnbouw en olie-

exploratie en bij bodemonderzoek met het oog op het leggen van funderingen
Radionucliden:
- Cs-137, Co-60 (beide 20 GBq)
ISO-categorie en standaard-classificatie:

Onderzoek van boorputten; ISO/C56522
Verplaatsbare vochtigheids- of dichtheidsmeter, ISO/43333
Het apparaat kan behalve een gammabron ook een neutronenbron bevatten, zodat meting van
dichtheid en van vocht gecombineerd kan worden.

Standaardvoorschriften:
Mobiel gebruik radioactieve bronnen t.b.v. geofysische metingen (neutronen- en gammabron
nen)
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Thermalisatie van neutronen
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Toepassingen:
- meting van het vochtgehalte van de bodem voor landbouw. maar ook voor de bouw
- bepaling van waterstofgehalte van olievoorraden
- produktiebewaking door meting van het vochtgehalte van materialen zoals houtsnippers of

kolen
Radionucliden:
- Am-241/Be (1-800 GBq)
- Cf-252 (massa 0.1 p,g)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:

Onderzoek van boorputten; ISO/C56522
Algemene toepassingen van neutronenbronnen (behalve opstarten reactor); ISO/C43323
Verplaatsbare vochtigheids- of dichtheidsmeter. ISO/C43333
Bet apparaat kan behalve een neutronenbron ook een gammabron bevatten. zodat meting van
dichtheid en vocht gecombineerd kan worden (zie hierboven. gamma verstrooiing)

Standaardvoorschriften:
Mobiel gebruik radioactieve bronnen t.b.v. geophysische metingen (neutronen- en gammabron
nen)
Vaste opstelling vochtigheids-/dichtheidsmeters (neutronen- en gammabronnen)

Neutronentransmissie

Toepassing:
- bepaling van het gehalte aan borium in schoonmaakmiddelen en glas
- bepaling van elementen als water. lithium. cadmium als onderdeel van procesbewaking
- het "wegen" van explosieven
Radionucliden:
- Am-2411Be (10-40 GBq)
- Cf-252 (massa 10 p,g)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Algemene toepassingen van neutronenbronnen (behalve opstarten reactor); ISO/C43323
Standaardvoorschriften:
- Vaste opstelling vochtigheids-/dichtheidsmeters (neutronen- en gammabronnen)

BESTRALINGSTECHNIEKEN

Teletherapie

Toepassingen:
- bestraling van tumoren
Radionucliden:

Co-60 (100-500 TBq)
- Cs-137 (50-100 TBq)

Opm: De activiteit kan dus zo groot zijn dat de bronnen in de E-categorie vallen.
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Medisch (gamma teletherapie); ISO/C53524
Standaardvoorschriften:
- Telecurie-apparaat
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Brachytherapie
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Toepassingen:
- behandeling van tumoren
Radionucliden:

Cs-137 (50-500 MBq)
Co-60, Au-198 (2 GBq)
Ir-192, 1-125
Sr-90 (1,5 GBq)

ISO-categorie en standaard-classijicatie:
Medisch, brachytherapie; ISO/C53211
De ISO merkt hierbij het volgende op: "Dergelijke bronnen kunnen bij gebruik sterk worden
gedeforrneerd. Producenten en gebruikers kunnen indien gewenst aanvullende of speciale tests
forrnuleren. "
Medisch, oppervlakte applicatoren; ISO/C43312

Standaardvoorschriften:
Toepassen ingekapselde bronnen t.b.v. therapeutische doeleinden.

- Afterloading therapie systemen

Sterilisatie, vulkanisatie, etc.

Toepassingen:
- verschillende toepassingen waarbij direct gebruik wordt gemaakt van het ioniserende effect van

straling
Radionucliden:

Co-60, Cs-137 (beide tot 600 PBq)
Opm: De activiteit is voor dergelijke toepassingen meestal zo groot dat de bronnen in de E
categorie vallen.

ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Gamma bestalingsbronnen, onbeschermde bron (mobiele opstelling); ISO/C43424
- Gamma bestralingsbronnen, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43323
Standaardvooorschriften:
- geen

Voedseldoorstraling

Toepassingen:
- verbeteren van de kwaliteit door voorkomen van "uitlopers", doden van insekten en micro-

organismen, vertragen van rijping
Radionucliden:
- Co-60, Cs-137 (beide tot 400 PBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:

Gamma bestralingsbronnen, bron in apparaat (vaste opstelling); ISO/C43323
Opm: De activiteit is voor dergelijke toepassingen in het algemeen zo groot dat de bronnen in
de E-categorie vallen.

Standaardvoorschriften:
- geen
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IONENGENERATOREN

Kwaliteitseisen voor ingekapselde bronnen - 31 -

In het overzicht van de IAEA worden deze toepassingen gerangschikt onder "miscellaneous
techniques", de ISO vat de bronnen onder de ingekapselde bronnen.

Ontlading van statische elektriciteit (dei'onisatie)

Toepassingen:
- het laten wegvloeien van statische elektriciteit
Radionucliden:
- Po-210 (tot 8 GBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Ionengeneratoren, deionisatie; ISO/C22222 (bron-in-apparaat)
Standaardvoorschriften:
- Geen

Ionisatierookmelders

Toepassingen:
- vroegtijdig detecteren van rookontwikkel ing
Radionucliden:
- Am-241 (industrieel tot 4 MBq, huishoudelijk 20-100 kBq)
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Ionengeneratoren, ionisatierookmelders; ISO/C32222 (bron-in-apparaat)
Standaardvoorschriften:

Radioactieve rookmelders in gebouwen
Radioactieve rookmelders in gebouwen (met vermelding van firmanaam)
Radioactieve rookmelders in gebouwen (met vermelding van firmanaam)
Radioactieve rookmelders aan boord van schepen
Radioactieve rookmelders (demonstratie)
Radioactieve rookmelders (aanbrengen, verwijderen en controle)
Radioactieve rookmelders (scheepswerven)
Opslag radioactieve brand- of rookmelders

OVERIG

Referentie/ijkbronnen

Toepassingen:
controle/calibratie van apparatuur
Deze toepassing wordt in het overzicht van de IAEA niet genoemd (dit is verklaarbaar omdat
de IAEA de techniek a1s invalshoek heeft gekozen bij het indelen van de toepassingen).

Radionucliden:
- wisselend, athankelijk van het gebruiksdoel
ISO-categorie en standaard-classijicatie:
- Calibratiebronnen - Activiteit groter dan 1 MBq; ISO/C22212
Standaardvoorschriften:

Referentie/ijkbronnen tot 3,7 megabecquerel per bron
- Referentie/ijkbronnen groter dan 3,7 megabecquerel
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Een toepassing die zowel door de ISO aIs in het overzicht van de IAEA niet wordt genoemd, is
het gebruik van ingekapselde bronnen in onderwijsinstellingen. Vanwege de aard van deze
toepassing verdient het gebruik op onderwijsinstellingen echter bijzondere aandacht.
De ICRP heeft voor dergelijke toepassingen weI een aantal aanbevelingen gegeven in ICRP 36
[27]. Deze aanbevelingen kunnen aIs uitgangspunt voor regelgeving/richtlijnen gebruikt worden.
Er bestaat voor toepassing op scholen weI een standaardvoorschrift. De eisen hierin zijn echter
niet compleet, ZO wordt bijvoorbeeld geen ISO-classificatie genoemd.

DE GRENS TUSSEN DE C- EN DE E-CATEGORIE

Van aIle radionucliden die bij de hiervoor genoemde toepassingen zijn genoemd is de indeling in
radiotoxiciteitsklasse volgens de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 [20] nagegaan. Hierbij is
de grens tussende C- en de E-categorie vermeld, zoaIs deze volgens de aanbeveling in hoofdstuk 3
is vastgelegd. Voor bronnen die in de E-categorie vaIlen moet een aparte evaIuatie van het
beoogde gebruik worden gemaakt.

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

Am-241, Cm-244, Cf-252, Po-210, Pu-238
grenswaarde: 0,1 TBq

Co-60, 1-125, Ir-192, Sr-90, Tl-204
grenswaarde: 100 TBq

Au-198, C-14, Cd-109, Co-57, Cs-137, Fe-55, Gd-153, Ir-192, Ni-63, Pm-147,
Tm-170, Y-90
grenswaarde: 100 TBq

H-3, Kr-85
grenswaarde: 100 TBq
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De indeling die de IAEA maakt van het gebruik van ingekapselde bronnen sluit op enkele
uitzonderingen na goed aan bij de indeling van de ISO.
De ISO noemt slechts een categorie van toepassingen die niet bij de indeling van de IAEA terug te
vinden is, namelijk die van de referentie/ijkbronnen.
Van aIle toepassingen die de IAEA noemt is er ook slechts een die niet terug te vinden is in
annex C van ISO 2919, namelijk de toepassing van krypton-85 bronnen voor verschillende meet
technieken. De ISO geeft voor wat men noemt gasgevulde bronnen voor dergelijke toepassingen
dus geen standaard-classificatie.

Ook is nagegaan voor welke mogelijke toepassingen er momenteel in Nederland standaard
vergunningvoorschriften voorhanden zijn. Daaruit blijkt dat het pakket standaardvergunningen niet
is gestructureerd volgens een categoriaIe indeling van toepassingen.
Dit hoeft geen verrassing te zijn, omdat het pakket standaardvoorschriften in de loop der jaren op
pragmatische wijze tot stand is gekomen. Wanneer een (deel)toepassing vaak bleek voor te komen,
werd daarvoor een standaardvergunning met standaardvoorschriften opgesteld. Dit verklaart ook
dat voor een aantaI onderling weinig verschillende toepassingen, per gevaI aparte, standaardvoor
schriften beschikbaar zijn. Dit is het gevaI bij de ionisatierookmelders en ook bij gammagrafie.
Anderzijds wordt met een standaardvoorschrift een grote varH!teit aan toepassingen geregeld
(dichtheids-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting).
Ook zijn er categorieen van toepassingen, waarvoor geen standaardvoorschriften beschikbaar zijn,
omdat ze in Nederland niet of niet op grote schaal voorkomen. Het betreft hier toepassingen aIs:

medisch diagnostische radiografie
- neutronen radiografie
- neutronenvangst en activeringsanaIyse
- sterilisatie, vulkanisatie
- voedseldoorstraIing
- ontlading van statische elektriciteit (deionisatie).

Verder bestaan er standaardvoorschriften voor categorieen van toepassingen die door de IAEA dan
weI de ISO niet worden genoemd. Dit wil overigens niet zeggen dat deze voorschriften daarmee
overbodig zouden zijn. Het gaat om de volgende voorschriften:

Demonstratiedoeleinden op tentoonstellingen
Onderwijsdoeleinden
Demonstratiedoeleinden in geheel Nederland
Dichtheids-, dikte-, gramgewichts-, niveau- en volumemeting met radioactieve bron
krypton-85.
Opslag radioactieve bronnen.

In dergelijke gevaIlen is de eis uit de standaardvoorschriften dat "de constructie van de radio
aetieve bron moet voldoen aan de eisen daaraan gesteld in de InterantionaI Standard ISO
2919/1980" betekenisloos; de ISO noemt deze toepassingen immers niet. Hetzelfde geldt in
mindere mate ook voor referentie/ijkbronnen; de vergunningverlening in Nederland maakt
onderscheid tussen bronnen die een activiteit minder dan 3,7 megabecquerel bevatten, en bronnen
die meer bevatten. De ISO stelt aIleen eisen aan ijkbronnen met een activiteit groter dan
1 megabecquerel.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

DEFINITIE

Er is een eenduidige definitie beschikbaar van het begrip ingekapselde bron. Essentieel is dat een
ingekapselde bron bestendig is tegen verspreiding van radioactieve stoffen, en niet hoe de
waarborg tegen verspreiding tot stand komt. Daarom omvat de definitie van het begrip "ingekap
seIde bron" zowel de bronnen, die zijn voorzien van een omhulling, aIs de bronnen die bestaan uit
een inbedding of aanhechting van radioactieve stoffen aan een niet-radioaetief dragermateriaaI.
De aanbevolen definitie sluit nauw aan bij de definitie die de EG geeft in de basisnormen, maar
geeft bovendien duidelijkheid over het begrip inkapseling.

KWALITEITSEISEN

Het onderwerp kwaIiteitseisen voor ingekapselde bronnen vaIt uiteen in twee onderdelen: in de
eerste plaats deugdelijkheidseisen in samenhang met de toepassing en in de tweede plaats meer
aIgemene eisen die niet direct met de toepassing verband houden. Deze meer aIgemene eisen
vaIlen op hun beurt ook in twee delen uiteen: algemene eisen ten aanzien van de producent van de
bron en aIgemene eisen ten aanzien van de gebruiker.

DEUGDELUKHEIDSEISEN

Voor het stellen van deugdelijkheidseisen in samenhang met de toepassing is het stramien van
ISO 2919 zeer goed bruikbaar. Bij gebruik van de norm ISO 2919 moet men echter een aantaI
zaken in het oog houden.
De standaard deugdelijkheidseisen mogen aIleen direct uit ISO 2919 (annex C) worden overgeno
men voor standaard gebruiksomstandigheden. Dit betekent dat het vaststellen van de vereiste
classificatie van een bron, louter en aIleen op grond van deze annex, aIleen mag gebeuren indien
de bron geen "buitensporig grote" activiteit bevat. Bovendien geldt de voorwaarde dat er bij de
beoogde toepassing geen aanzienlijke kans is op beschadiging van de bron door brand, explosie of
corrosie. Indien dit weI het gevaI is moet een aparte evaIuatie van het beoogde gebruik worden
gemaakt en moeten indien noodzakelijk aanvullende deugdelijkheidseisen worden gesteld.
Geconcludeerd wordt dat het stramien van ISO 2919 niet aIleen bedoeld is om de noodzakelijke
classificatie van de bron (deugdelijkheidseisen) te definieren, maar dat het tegelijkertijd de
normaIe gebruiksomstandigheden karakteriseert.
In dit verband wordt dan ook aanbevolen om in het kader van voorschriften de vereiste ISO
classificatie expliciet te vermelden. Ook moet aan de gebruiker worden voorgeschreven dat de
bron niet onder zwaardere omstandigheden zaI worden toegepast dan beoogd in de ISO-norm.
Het verdient aanbeveling om de deugdelijkheidseisen per toepassing regelmatig te toetsen aan de
praktijk en zonodig aan te passen.

ALGEMENE EISEN

Voor het stellen van meer aIgemene eisen ten aanzien van de producent is de norm ISO 1677 goed
bruikbaar. Ook deze norm zou echter op een aantal punten moeten worden aangevuld en
aangepast. We beperken ons hier tot de belangrijkste aanpassingen en aanvullingen: eisen met
betrekking tot het merken van de bron en het certificaat van de bron. Wat betreft het merken is
vanuit stralingshygienisch oogpunt van belang dat indien ook maar enigszins mogelijk de bron, en
in ieder gevaI de bronhouder, wordt voorzien van het waarschuwingssymbool voor ioniserende
straIing. Wat betreft het certificaat van de bron moet hierop in ieder gevaI de activiteit van de
bron worden vermeld en niet aIleen de straIingsopbrengst.
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Deze algemene eisen ten aanzien van de producent moeten garanderen dat de gebruiker een
kwalitatief goede bron verkrijgt.

Om vervolgens de kwaliteit van de bron tijdens gebruik te handhaven moeten soortgelijke
algemene eisen aan de gebruiker worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking op regelmatige
controle van de deugdelijkheid van de inkapseling Oektest), beheer en administratie.

UlTWERKING

De studie heeft geleerd dat globaal alle onderwerpen die in het kader van "kwaliteitseisen" aan de
orde moeten komen een algemeen geldend karakter hebben. Zo is er sprake van een algemeen
stramien om deugdelijkheidseisen te formuleren in samenhang met de beoogde toepassing. Ook is
er sprake van algemeen geldende eisen voor producent en gebruiker met het oog op kwaliteits
borging.
Tegen dit licht is het opvallend dat in Nederland kwaliteitseisen per geval in de vergunning
worden gegeven. Dit gebeurt niet altijd op een coherente en volledige manier.
Het verdient aanbeveling om de aspecten van kwaliteitseisen die in deze studie aan de orde zijn
geweest in een algemeen geldend document vast te leggen. In het kader van de vergunningverle
ning kan dan naar dit basisdocument worden verwezen.

Aanvullend kan worden gekozen voor een benaderingswijze waarbij criteriadocumenten worden
opgesteld voor de verschillende categorieen van toepassingen, die meer toepassingsgerichte
voorschriften bevatten. Voor wat betreft categorie-indeling wordt aanbevolen om aan te sluiten bij
de indelingen die worden gehanteerd in ISO 2919 en IAEA Safety Series 102.

De voorgestelde benaderingswijze maakt het mogelijk om de vergunningverlening te vereen
voudigen. In de vergunningen kan worden verwezen naar algemene en toepassingsgerichte
criteriadocumenten. Aileen eventuele zeer specifiek geldende eisen moeten dan nog apart per
vergunning geregeld worden.
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BIjLAGEA
SAMENVATTING ISO 2919 "SEALED RADIOACTIVE SOURCES 
CLASSIFICATION"

o. INLEIDING

In deze norm wordt een classificatie van ingekapselde bronnen gegeven, die gebaseerd is op eisen
ten aanzien van deugdelijkheid in plaats van op ontwerp-eisen. Overweging hierbij is dat door het
stellen van ontwerp-eisen wordt vastgehouden aan de huidige stand van de techniek en te weinig
ruimte wordt geboden aan nieuwe ontwikkelingen.

1. REIKWIJDTE EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze norm geeft een systeem van classificatie van ingekapselde bronnen op grond van deugdelijk
heidseisen.
In de norm worden verschillende soorten tests beschreven, bijvoorbeeld blootstelling aan extreem
hoge of lage temperaturen, maar ook een aantal mechanische beproevingen. Iedere soort test kan
in verschillende zwaarten worden uitgevoerd.
Aan de hand van de tests kan de fabrikant de veiligheid van zijn produkten onder gebruiksomstan
digheden vaststellen en kan de gebruiker het type bron kiezen dat geschikt is voor de beoogde
toepassing. Deze norm kan ook van nut zijn voor toezichthoudende overheidsinstanties.
Criterium of de bron al dan niet voldoet aan de eisen die een test stelt is de lekdichtheid na
afloop. Methoden van lektest worden in ISOITR 4826 beschreven.
Annex C van deze norm geeft een (niet complete) lijst van kenmerkende toepassingen van
ingekapselde bronnen, met daarbij de minimum eisen waaraan een bron voor een dergelijke
toepassing zou moeten voldoen. Overwegingen bij gebruik onder zware omstandigheden worden in
5.2. en 5.3. beschreven.
De norm geeft geen classificatie voor het ontwerp en de constructie van ingekapselde bronnen,
evenmin als van de calibratie. Ook radioactieve materialen in een reactor en splijtstofstaven zijn
expliciet uitgesloten.
Algemene eisen voor ingekapselde bronnen worden in ISO 1677 beschreven.

2. REFERENTIES

ISO 1677, Sealed radioactive sources - General requirements.
ISOrrR 4826, Sealed radioactive sources - Leak test methods.

3. DEFINITIES

3.1. Capsule: Beschermende omhulling om lek van radioactief materiaal te voorkomen.
3.2. Container: Aigemene term die een "verpakking" van de ingekapselde bron aangeeft.
3.3. Device: Ieder stuk gereedschap/uitrusting, bestemd om ingekapselde bronnen te gebruiken.
3.4. Dummy ingekapselde bron: Kopie van een ingekapselde bron, waarvan de capsule op exact
dezelfde wijze en van exact dezelfde materialen is gemaakt als de capsule van de bron zelf, maar
die in plaats van de radioactieve stof een materiaal bevat dat daar fysisch en chemisch gezien zo
goed mogelijk op lijkt.
3.5. Lek: Verplaatsing van radioactief materiaal vanuit de ingekapselde bron naar de omgeving.
3.6. Model: Beschrijvende term of getal om een bepaald ontwerp ingekapselde bron aan te
duiden.
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3.7. Niet-uitloogbaar: Term, bedoeld om aan te geven dat het radioactieve materiaal in de vorm
waarin het zich in de bron bevindt, praktisch onoplosbaar is in water en niet gemakkelijk te
verspreiden is.
3.8. Prototype van een bron: Origineel van een bepaald model ingekapselde bron dat als
voorbeeld dient voor de fabricage van alle ingekapselde bronnen van hetzelfde model.
3.9. Testen van het prototype: Testen van de deugdelijkheid van een nieuwe ingekapselde bron,
voordat ingekapselde bronnen van dat ontwerp daadwerkelijk in gebruik worden genomen.
3.10. Kwaliteitsbewaking: Tests en procedures die noodzakelijk zijn om vast te stellen of
ingekapselde bronnen voldoen aan de deugdelijkheidseisen, waarvoor ze zijn onworpen conform
de tabel.
3.11. Radiotoxiciteit: (van een radionuclide) het vermogen om schade toe te brengen door middel
van de uitgezonden straling, wanneer opgenomen in het menselijk lichaam.
3.12. Ingekapselde bron: Radioactieve bron, omsloten door een capsule of omgeven door een
bedekking, waarbij de capsule of bedekking sterk genoeg is om contact met en verspreiding van
de radioactieve stof te voorkomen onder de gebruikscondities waarvoor de bron is ontworpen.
NB: Deze definitie stemt overeen met ISO 921, Nuclear energy glossary, term No. 548, bebalve dat bet woord
"container", dat een algemene term is, in deze Internationale Standaard is vervangen door bet woord "capsule".
3.13. Gesimuleerde bron: Kopie van een ingekapselde bron, waarvan de capsule op exact
dezelfde wijze en van exact dezelfde materialen is gemaakt als de capsule van de bron zelf, maar
die in plaats van de radioactieve stof een materiaal bevat dat daar fysisch en chemisch gezien zo
goed mogelijk op lijkt en die slechts radioactief materiaal bevat in tracer hoeveelheden. De tracer
is in een bepaalde vorm oplosbaar in een oplosmiddel dat de capsule niet aantast, en heeft een
activiteit die vergelijkbaar is met het maximum bij gebruik in een handschoenenkast.
De volgende boeveelheden zijn acceptabel: Sr-90 + Y-90 als oplosbaar zout: 2 MBq; Co-60 als oplosbaar zout:
1 MBq.
3.14. Bronhouder: Mechanische ondersteuning voor de ingekapselde bron.

De volgende termen hebben betrekking op industriele radiografie, metingen met gammabronnen
en bestralingsbronnen.

3.15. Bron in apparaat: Ingekapselde bron die gedurende gebruik binnen het apparaat blijft dat
mechanische bescherming biedt.
3.16. Onbeschermde bron: Ingekapselde bron die gedurende gebruik buiten het apparaat komt
dat mechanische bescherming zou bieden.

4. CLASSIFICATIE-AANDUIDING

De c1assificatie van de ingekapselde bron wordt aangegeven met de code "ISOI" gevolgd door een
letter en vijf cijfers.
De letteraanduiding bestaat uit een C of een E. De letter C geeft aan dat de activiteit een bepaalde
referentiewaarde niet overschrijdt (zie annex B). De letter E geeft aan dat deze waarde over
schreden is.

Het eerste cijfer geeft aan in hoeverre de bron hoge en lage temperatuur en snelle tempera
tuurswisselingen kan verdragen.
Het tweede cijfer geeft aan in hoeverre de bron hoge en lage druk kan verdragen.
Het derde cijfer geeft aan welke stoot de bron kan doorstaan.
Het vierde cijfer geeft aan welke trillingen de bron kan verdragen.
Het vijfde cijfer geeft aan welke puntbeIasting de bron kan doorstaan.

1992/Stralingsbeschermingsdienst TUE



SBn 9312 Kwaliteitseisen voor ingekapselde bronnen - 40-

5. ALGEMENE OVERWEGINGEN

5.1 Annexen en tabel

5.1.1. Radiotoxiciteitsindeling (annex A)
Hier wordt de indeling in radiotoxiciteitsklassen van een aantal radionucliden op grond van
ICRP 5 [16] gegeven.

5.1.2. Activiteitsniveau (annex B)
In deze annex wordt een referentiewaarde voor de activiteit gegeven, waar beneden geen speciale
evaluatie van beoogd gebruik en het ontwerp noodzakelijk is. Voor de bepaling van deze
referentiewaarde is behalve met radiotoxiciteit ook rekening gehouden met uitloogbaarheid en
chemische reactiviteit.
Voor ingekapselde bronnen die meer activiteit bevatten dan deze referentiewaarde moet wei een
evaluatie van beoogd gebruik en het ontwerp worden gemaakt.
Onder activiteit wordt hier verstaan de activiteit op het moment van produktie van de bron.

5.1.3. Deugdelijkheidseisen voor kenmerkende toepassingen
In annex C wordt een lijst gegeven van kenmerkende toepassingen van ingekapselde bronnen,
waarbij een schatting van de minimum deugdelijkheidseisen ten aanzien van de bron voor iedere
toepassing staat vermeld. Deze schatting houdt rekening met normaal gebruik en met incidenten,
maar niet met brand of explosie. Voor bronnen die gewoonlijk in een apparaat gemonteerd zijn is
de extra beschermende werking van het apparaat bij het vaststeIlen van de vereiste classificatie in
rekening gebracht.
Voor de gebruikscategorie "ionengeneratoren" moet de combinatie bron-in-apparaat voldoen aan
de in de tabel gegeven eisen en hoeft de bron niet apart te worden getest.
Annex C geeft niet aIle mogelijke toepassingen van ingekapselde bronnen en houdt zoals gezegd
ook geen rekening met bijzondere omstandigheden of risico's.
Wanneer een bepaald gebruik hogere risico's met zich meebrengt dan waar in de tabel van uit
wordt gegaan, of als het beoogde gebruik niet in de tabel is opgenomen, moeten de aan de bron te
steIlen eisen worden samengesteld in overleg tussen de fabrikant, de gebruiker en de overheid.
In sommige gevallen kunnen ook de door de IAEA beschreven tests van "special form radioactive
material" (vervoer) van nut zijn.

5.1.4. Classificatie van deugdelijkheid van ingekapselde bronnen (tabel)
De deugdelijkheid van ingekapselde bronnen wordt geclassificeerd aan de band van een aantal
testcriteria die in de tabel staan vermeld.
De classificatie van de bron moet worden bepaald aan de hand van het testen van twee bronnen
(ingekapselde bron, prototype, dummy of gesimuleerd) van dat type, of door afleiding uit
voorgaande tests, die zouden aantonen dat de bron aan de gestelde criteria zou voldoen indien de
test uitgevoerd zou worden. Voor ieder van de tests mag een verschillend exemplaar worden
gebruikt.
De bron heeft de proef doorstaan indien deze na afloop nog ongeschonden is. Een bron met
meerdere omhullingen heeft de test doorstaan indien minstens een omhulling intact is gebleven.
Methoden voor lektest worden gegeven in ISOITR 4826. Bij lektest van een gesimuleerde bron
dient de gekozen methode gevoelig genoeg te zijn.

5.2. Brand, explosie of corrosie

De tabel in annex C boudt geen rekening met brand, explosie of corrosie. Bij evaluatie van
ingekapselde bronnen en van bron/apparaat combinaties moeten de fabrikant en de gebruiker de
waarschijnlijkheid van brand, explosie of corrosie nagaan, evenals de mogelijke gevolgen hiervan.
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Om vast te stellen of een bron daadwerkelijk getest moet worden, moet rekening gehouden
worden met:

de gevolgen van verlies van activiteit
de activiteitshoeveelheid in de ingekapselde bron
radiotoxiciteit
chemische en fysische vorm van het materiaal en geometrische vorm van de bron

- de omgeving waar de bron wordt gebruikt
- de bescherming voor de ingekapselde bron of de combinatie bron-in-apparaal.

5.3. Radiotoxiciteit en oplosbaarheid

Behalve zoals genoemd in 5.2., hoeft de radiotoxiciteit van de radionuclide aileen te worden
beschouwd indien de activiteit de grens tussen de C-categorie en de E-categorie (zie annex B)
overschrijdt. In dat geval moeten de specificaties van de bron nader worden bekeken.
Indien deze waarde niet overschreden wordt mag de classificatie van de bron direct worden
afgeleid uit annex C, zonder dat radiotoxiciteit of oplosbaarheid een rol spelen.

5.4. Kwaliteitsbewaking

Een kwaliteitsbewakingsprogramma is van essentieel belang en behoort zowel bij ontwerp als bij
fabricage van ingekapselde bronnen die geclassificeerd moeten worden.

6. PROCEDURE OM CLASSIFICATIEIDEUGDELIjKHEIDSEISEN VAST TE STELLEN

6.1. Stel de radiotoxiciteitsklasse vast uit annex A.
6.2. Stel de grens tussen de C- en de E-categorie vast uit annex B.
6.3. Indien de gewenste activiteit deze grens niet overschrijdt, moet een schatting van het risico op
brand, explosie of corrosie gemaakt worden. Als er geen risico van betekenis bestaat, kan de
classificatie van de bron direct worden afgeleid uit annex C. Indien er weI een risico van betekenis
bestaat, moet aandacht worden besteed aan de punten genoemd in 5.2. waarbij speciaal aandacht
moet worden geschonken aan eisen t.a.v. temperatuur en stool.
6.4. Indien de gewenste hoeveelheid de maximale waarde voor de C-categorie overschrijdt, moet
een evaluatie worden gemaakt van de risico's op brand, explosie of corrosie en een aparte
evaluatie van het onderhavige ontwerp en beoogd gebruik.
6.5. Nadat de vereiste classificatie van een bron voor een bepaalde toepassing is vastgesteld
kunnen de deugdelijkheidseisen worden bepaald aan de hand van annex C.
6.6. Andersom kan ook de classificatie van een bron worden afgeleid uit de tabel, waarna een
geschikte toepassing gevonden kan worden in annex C.

Voor iedere toepassing mogen ook bronnen gebruikt worden die voldoen aan zwaardere dan de
minimum eisen voor die toepassing.

7. IDENTIFICATIE

De classificatie-aanduiding moet op het certificaat van de bron worden vermeld, en indien
mogelijk op de capsule van de ingekapselde bron en op de container.
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8. TEST PROCEDURES

Kwaliteitseisen voor ingekapselde bronnen - 42-

Rier worden de test procedures voor de verschillende eisen in detail beschreven. AIle criteria zijn
minimum vereisten. AIle tests. behalve de temperatuurtest. moeten bij omgevingstemperatuur
worden uitgevoerd. Achtereenvolgend worden tests beschreven voor:

temperatuur
druk
stoot
vibratie
puntbelasting.

Na iedere beproeving moet een lektest worden uitgevoerd. Een geschikte methode kan worden
afgeleid uit ISOrrR 4826.
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TABEL
Classificatie van beproevingen

- 43 -

Beproeving 1 2 3 4 5 6 X

Temperatuur Geen 40°C (20 min) 40°C (20 min) 40°C (20 min) 40°C (20 min) 40°C (20 min) Speciale
test +80°C (1 h) +180°C (1 h) +400°C (l h) +600°C (l h) +8OO°C (1 h) test

thermische scOOk thermische schok thermische schok
400°C tot 20°C 600°C tot 20°C 800°C tot 20°C

Exteme Geen 25 kPa 25 kPa absoluut tot 25 kPa absoluut tot 25 kPa absoluut 25 kPa absoluut Speciale
druk test absoluut tot 2 MPa absoluut 7 MPa absoluut tot 70 MPa tot 170 MPa test

atmosferisch absoluut absoluut

Stoot l ) Geen 50 g van 1 m 200 g van 1 m 2 kg van 1m 5kgvanlm 20 kg van 1m Speciale
test test

Vibratie Geen 3 maa110 min 3 maa110 min 3 maa130 min Speciale
test 25 tot 500 Hz 25 tot 50 Hz met 49 m/r 25 tot 80 Hz met 1,5 mm test

met 49 m/r (5g) en 50 tot 90 Hz met amplitude (piek-piek) en
(5g) 0,635 mm amplitude 80 tot 2.000 Hz bij

(piek-piek) en 90 tot 196 m/r (20g)
500 Hz met 98 m/r(10g)

Punt- Geen 1 g vanaf 10 g vanaf 50 g vanaf 300 g vanaf 1 kg vanaf Speciale
belasting2) test 1m 1m 1m 1m 1m test

I) Stoot met een hamer van het aangegeven gewicht en met een oppervlak van 25 mm in doorsnee.
2) "Prikken" met een pin met het aangegeven gewicht en een oppervlak van 3 mm in doorsnee.

ANNEXA
Radiotoxiciteitsindeling gebaseerd op ICRP 5

De indeling die in deze norm wordt gegeven is verouderd, daarom wordt aangeraden in plaats hiervan de indeling
uit de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 [20] te gebruiken.

ANNEXB
Activiteitsniveau

Maximale activiteit (TBq)

Radiotoxiciteitsklasse Uitloogbaar 1) en/of Niet uitloogbaar 2) en
sterk reactief 3) niet sterk reaetief 4)

A 0,01 0,1
Bl 1 10
B2 10 100
C 20 200

1) Uitloogbaar - meer dan 0,01 % van de totate activiteit in 100 m1 stilstaand H20 bij 20°C in 48 h
2) Niet-uitloogbaar - minder dan 0,01 % van de totate activiteit in 100 m1 stilstaand H20 bij 20°C in 48 h
3) Sterk reactief - sterle reactief in gewone atmosfeer of water (metallisch Na, K, U en Cs, etc)
4) Niet sterle reactief - niet sterle reactief in gewone atmosfeer of water (Au, Ir, keramische materialen, etc)
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ANNEX C
Deugdelijkheidseisen aan ingekapselde bronnen voor kenmerkende toepassingen

- 44-

Gebroik van de bron Test en klasse van de bron

Temperatuur Drok Stoat Vibratie Puntbelasting

Radiografie - Industrieel Onbeschermde bron I) 4 3 5 1 5
Bron in apparaat 2) 4 3 3 1 3

Medisch Radiografie 3 2 3 1 2
Gamma tcletherapie 5 3 5 2 4
Brachytherapie 3) 5 3 2 1 1
Oppervlakte applicatoren 4 3 3 1 2

Gammametingen (gemiddelde en hoge energie) Onbeschermde bron I) 4 3 3 3 3
Bron in apparaat 2) 4 3 2 3 2

Betametingen en bronnen voor laag-energetische gamma- 3 3 2 2 2
metingen of rontgenfluorescentie (behalve gasgevulde bronnen)

pnderzoek van boorputten 5 6 5 2 2

Verplaatsbare vochtigheids- en dichtheidsmeter 4 3 3 3 3

Algemene toepassingen van neutronenbronnen 4 3 3 2 3
(behalve opstarten reactor)

~alibratiebronnen - Activiteit groter dan 1 MBq 2 2 2 1 2

Gamma bestralingsbronnen Onbeschermde bron I) 4 3 4 2 4
Bron in apparaaf) 4 3 3 2 3

Ionengeneratoren ~ Chromatografie 3 2 2 1 1
Deionisatie 2 2 2 2 2
Ionisatierookmelders 3 2 2 2 2

I) De bron komt tijdens gebroik buiten het apparaat, dat mechanische bescherming zou bieden (mobiel gebroik).
2) De bron blijft gedurende het gebroik binnen het apparaat, dat mechanische bescherming biedt (vaste opstelling).
3) Dergelijke bronnen kunnen bij gebroik sterk worden gedeformeerd. Producenten en gebroikers kunnen indien gewenst aanvullende of

speciale tests formuleren.
4) De combinatie bron-in-apparaat mag worden getest.
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BlJLAGEB
SAMENVATTING ISO 1677 "SEALED RADIOACTIVE SOURCES 
GENERAL"

1. REIKWUDTE EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze norm geeft algemene eisen ten aanzien van:
- de capsule
- produktie tests
- het merken
- het certificaat
voor van ingekapselde bronnen.
Splijtstofstaven zijn van deze norm uitgesloten.

2. REFERENTIES

ISO 2919, Sealed radioactive sources - Classification.
ISOITR 4826, Sealed radioactive sources - Leak test methods.
ICRU Report lOc, Radioactivity (National Bureau of Standards Handbook 86).

3. DEFINITIES

3.1. Ingekapselde bron: Radioactieve bron, omsloten door een capsule of omgeven door een
bedekking, waarbij de capsule of bedekking sterk genoeg is om contact met en verspreiding van
de radioactieve stof te voorkomen onder de gebruikscondities waarvoor de bron is ontworpen.
NB: Deze definite stemt overeen met ISO 921, Nuclear energy glossary, term No. 548, bebalve dat bet woord
"container", dat een algemene term is, in deze Internationale Standaard is vervangen door het woord "capsule".
3.2. Capsule: Beschermende omhulling om lek van radioactief materiaal te voorkomen.
3.3. Stralingsopbrengst: Aantal deeltjes en/of fotonen van de ioniserende straling die per
tijdseenheid worden uitgezonden door de ingekapselde bron in een gedefinieerde geometrie. Dit
kan het beste worden uitgedrukt in termen van fluentietempo.

4. ALGEMENE EISEN

De capsule van de ingekapselde bron
- moet vrij zijn van oppervlaktebesmetting
- moet lekvrij zijn
- moet fysisch en chemisch verenigbaar zijn met de inhoud
- mag niet significant bijdragen tot de activiteit van het radioactieve materiaal wanneer de

ingekapselde bron is geproduceerd door directe bestraling

s. PRODUKTIETEST

De bron moet worden gecontroleerd op oppervlaktebesmetting en op lekdichtheid. Deze controles
moeten voor iedere bron door de fabrikant worden uitgevoerd.

5.1. Test op oppervlaktebesmetting

5.1.1. Hier worden twee methoden van test op oppervlaktebesmetting beschreven: de veegtest en
onderdompeling in vloeistof.
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5.1.2. Indien geen van beide methoden toepasbaar is op een bepaalde bron moet een andere
methode worden gezocht in overleg tussen fabrikant en gebruiker.

5.2 Lektest

5.2.1. Een van de methoden voor lektest, zoals beschreven in ISO/TR 4826 moet worden
gebruikt.
5.2.2. Indien dit niet mogelijk is moet een andere methode worden gezocht in overleg tussen
fabrikant en gebruiker.

6. MERKEN VAN DE BRON

Indien mogelijk moet de bron worden voorzien van de volgende duurzame en leesbare informatie;
in volgorde van belangrijkheid:

massagetal en chemisch symbool
serienummer
voor neutronenbronnen: het target-element
naam of symbool van de fabrikant.

De informatie moet worden aangebracht voordat de bron wordt getest.

7. CERTIFICAAT

De fabrikant behoort een certificaat te leveren bij iedere bron of bij iedere serie van een type
bron. Op het certificaat moet in ieder geval worden vermeld:

naam van de fabrikant
classificatie zoals vastgesteld volgens ISO 2919
serienummer en korte beschrijving, waaronder begrepen chemisch symbool en massagetal
activiteit en/of stralingsopbrengst in termen van fluentietempo, op een bepaalde datum
manier en resultaat van test op oppervlaktebesmetting
manier en resultaat van lektest.

OPM: Bovendien kan het certificaat nog de volgende informatie bevatten:
- voor de capsule: afmetingen, materiaal, dikte en manier van inkapseling

voor de actieve inhoud: chemische en fysische vorm, percentage verontreinigingen vanuit het oogpunt van het
beoogde gebruik van de bron.
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BIjLAGEC
RADIOTOXICITEITSINDELING

In ISO 2919 [2] wordt een activiteitsgrens vastgesteld waar beneden een speciale evaluatie van het
beoogde gebruik van de ingekapselde bron niet noodzakelijk is. Deze grens wordt bepaald aan de
hand van radiotoxiciteit van de gebruikte radionuclide en de uitloogbaarheid van het radioactieve
materiaal in de vorm waarin het zich in de bron bevindt.
De radiotoxiciteitsindeling die in de norm ISO 2919 wordt gehanteerd is gebaseerd op de indeling
die in ICRP 5 [16] gegeven is. Deze laatste indeling is op haar beurt gebaseerd op een indeling
die gemaakt is door de IAEA [17].
De IAEA heeft zich voor de afleiding van de radiotoxiciteitsindeling gebaseerd op ICRP 2 [18].
De methodieken van ICRP 2 zijn inmiddels achterhaald door de methodieken die in ICRP 30 [19]
beschreven worden.

De radiotoxiciteitsindeling zoals die wordt gegeven in EG-basisnormen [3], [7], [21] is weI
gebaseerd op de methodieken en berekeningswijzen uit ICRP 30. De Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 [20] stemt overeen met de indeling uit de EG-basisnormen.

Er zijn dan ook verschillen tussen de radiotoxiciteitsindeling zoals die in ISO 2919 wordt
gehanteerd en de indeling van de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986.
In het onderstaande overzicht zij deze verschillen weergegeven:
- Niet aile radionucliden die in de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 zijn vermeld, staan

ook in de indeling van ISO 2919.
- Samenvattend geldt dat 46 radionucliden in de Classificatieregeling radiotxiciteit 1986 een

klasse lager worden ingedeeld dan in ISO 2919 en dat 9 radionucliden hoger worden inge
deeld.

DE VERSCIDLLEN

De Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 kent de onderverdeling:
groep 1: zeer hoge radiotoxiciteit
groep 2: hoge radiotoxiciteit
groep 3: gemiddelde radiotoxiciteit
groep 4: lage radiotoxiciteit

De indeling in ISO 2919 kent de onderverdeling:
group A: high toxicity
group Bl: medium toxicity
group B2: medium toxicity
group C: low toxicity

De volgende radionucliden zijn in ISO 2919 in klasse Bl ingedeeld en in de Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 in groep 3:
Ba-I40, Bi-207, Ca-45, Cl-36, Co-56, Cs-137, Hf-181, 1-133, Ir-192, Mn-54, Na-22, Sb-124,
Sb-125, Sc-46, Sr-89, Ta-182, Tb-I60, Te-127m, Te-129m, Th-234, 11-204, Tm-170, Zr-95.

De volgende radionucliden zijn in ISO 2919 in ldasse B2 ingedeeld en in de Cassificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 in groep 4:
Be-7, Cl-38, Cr-51, Cs-131, Cu-64, Dy-165, F-18, 1-134, In-115m, Mn-56, Nd-149, Ni-65,
Pt-193, Rn-220, S-35, Si-31, Tc-97, Tc-99, Te-127, Te-129, Tl-201, W-181, Xe-135.
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De volgende radionucliden zijn in ISO 2919 in ldasse B2 ingedeeld en in de Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 in groep 2:
Cd-109, Eu-155, Sm-151

De volgende radionucliden zijn in ISO 2919 in ldasse C ingedeeld en in de Classificatieregeling
radiotoxiciteit 1986 in groep 2 of 3:
0-15 (3), Pt-193m (3), Th-nat (2), Th-232 (2), Zr-93 (2).

De volgende radionucliden zijn in de indeling van ISO 2919 ingedeeJd in ldasse B2 of C. Ze
worden niet expliciet in de Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 genoemd; wanneer ze op
grond van artikel 2 van de regeling worden ingedeeld vallen ze aile in ldasse 3:
Au-196 (B2), Eu-152 (9.2h) (B2), Kr-85m (B2), Re-183 (B2), 0-15 (C).

RADIOTOXICITEIT ALS CRITERIUM

Op het moment staat ter discussie of de radiotoxiciteitsindeling zoals die gegeven is in de
Classificatieregeling radiotoxiciteit 1986 op zich een goed uitgangspunt is voor het opstellen van
vergunningen, verlenen van vrijstellingen, etc. Deze indeling is uitsluitend gebaseerd op het
inhalatierisico en een dergelijke eenzijdige benadering is uiteraard niet voor aile soorten van
gebruik/toepassingen van radioactieve stoffen geschikt.
Een studie van de SBDITUE, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie [22], wijst uit
dat er in het algemeen geen eenduidig verband bestaat tussen de indeling in radiotoxiciteitsldassen
en de diverse "dosisconversiefactoren" voor de verschillende blootstellingswegen.
In deze studie wordt verder aangegeven dat de grootte van dosisconversiefactoren voor de
verschillende radionucliden tot tien grootte-orden uiteen kan lopen, terwijl er sJechts vier
radiotoxiciteitsldassen zijn. De verschillen tussen de vrijgestelde hoeveelheden van radionucliden
per radiotoxiciteitsldasse is steeds een factor tien. Ook deze factor brengt dus niet het daadwer
kelijke verschil in radiotoxiciteit tot uitdrukking.

In het geval van lek raken van ingekapselde bronnen heeft men waarschijnlijk in de eerste plaats te
maken met het risico van ingestie en niet direct met het risico van inhalatie.
Wei is het zo dat de dosisconversiefactor voor inhalatie in het algemeen tot rond een factor tien
groter is dan die voor ingestie [22]. Door uit te gaan van inhalatie, zoals in de Classificatie
regeling radiotoxiciteit 1986, worden mogelijke risico's dus niet onderschat.
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