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In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer wordt bi,j de Stralingsbeschermingsdienst van de Technische
Hogeschool Eindhoven onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot beperking
van de hoeveelheid radioactief afval. Het onderzoek heeft betrekking cp
laag- en middelradioactief afval waarin radioactieve stoffen voorkomen in
de vorm van open bronnen. Hoog actief afval en de afvalstroom die verband
houdt met de toepassing van zogenaamde gesloten radioactieve bronnen vallen
buiten de scope van het onderzoek.

Het onderzoek is een vervolg op de medio 1982 ui tgevoerd globaal
verkennende studie door Twijnstra/Gudde. Daarin werd aanbevolen om het
"radioactieve afval" meer in detail te inventariseren om zodoende een betel'
inzicht te krijgen in de mc,gelijkheden voor scheiding van het afval bij de
bron, teneinde een wezenlijke volume reductie te realiseren.

Het onderzoek werd verricht onder leiding van ire ChI'. J. Huyskens en werd
begeleid door een commissie onder voorzitterschap van dr. A.M.F. Op den

,Kamp en dr. H.A. Selling van de Directie Straling van het genoemde
ministerie. De samenstelling van de commissie is vermeld in bijlage 1.

Een deel van het onderzoek betrof het middels een enquete inventariseren
van de grootheden die kenmerkend zijn voor de samenstelling van het afval
dat ontstaat ten gevolge van het laboratoriumgebruik van open radioactieve
stoffen. Over dat deel van het onderzoek werd een deelrapport uitgebracht
(rapport SBD 4424, Inventarisatie van laboratoriumafval t.g.v. de toepas
sing van radioactieve stoffen in de vonn van open bronnen) .
De daarin vennelde resul taten zijn in di t rapport verwerkt.

In hoofdstuk 1. wordt eerst de scope van het onderzoek toegelicht. Ook
wordt ingegaan op de onderverdelingen die zijn doorgevoerd naar herkomst
van het afval (gebruikerscategorie) en naar halveringstijd van de nucliden
(nuclidegroepen) •
Omdat de grootheid "radioactiviteit" als maat voor de hoeveelheid van een
radioactieve stof onvoldoende infonnatie geeft over het mcgelijke risico
veor gezondheid en mil ieu word took ingegaan op de grootheid
"radiotoxiciteit" •

Hoofdstuk 2. handelt over het
gepresenteerd over de herkomst
verschillende deelstromen.

volume van afval.
van het afval en

Er worden gegevens
de omvang van de

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de nuclide-samenstelling van het afval. Er worden
schattingen gegeven voor de hoeveelheden radioactivi tei t en
radiotoxiciteit; ook hier wordt zoveel mcgelijk onderscheid gemaakt naar
herkomst van het afval.

In hoofdstuk 4 worden conclusies gepresenteerd over de onderlinge relaties
die bestaan tussen, hoeveelheden, nuclidesamenstelling, volumesoort en
herkomst van het afval. Ook worden aanbevelingen gedaan m.b.t. volume
reductie en m.b.t. de nonnstelling tel' zake.

Een deel van het onderzoek werd verricht samen met Canberra Positronika
B. V. te Eindhoven. Het betreft de ui twerking van meetvoorstellen voor de
selectie en etikettering van laag- en middelradioactief afval. In hoofdstuk
5 worden de resul taten van dat onderzoek samengevat en word t ingegaan op de
praktische betekenis van het gebruik van de voorgestelde apparatuur.
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1. SCOPE VAR HET OriDERZOEK

Het onderzoek was in het bi,jzonder gericht op het inventA.riset'pn en
onderling relateren van de kenmerkende grootheden van afval dnt open
radioactieve stoffen bevat.

Ben belangrijk deel van de resul taten werd verkregen ui teen enquete die
werd gehouden onder gebruikers in Rederland die vergunning hebben voor de
toepassing van open radioactieve stoffen.
Het betrof in bijzonder de volgende gegevens (op jaarbasis):
- de toegepaste hoeveelheden radioactiviteit
- de toegepast radionucliden
- het afvalvolume dat via de erkende ophaaldienst werd afgevoerd
- het afvalvolume dat langs andere (conventionele) weg werd verwijderd
- het onderscheid naar afvalsoort
- de toegepast selectie en verwerkingsmethoden voor het afval
- de aard en de omvang van de werkzaamheden.

De resultaten van de enquete werden apart samengevat in een deelrapport
(rapport SED 4424). Ze liggen verder ten grondslag aan de eindresul taten
die in dit rapport worden beschreven.

Bij het verzamelen en verwerken van de enquete-gegevens werden de
gebruikers van radioactieve stoffen onderverdeeld in 5 verschillende
gebruikerscategorie~n, al naar gelang de aard van de toepassingen. Daarbij
werd in hoofdlijnen dezelfde indeling aangehouden die bij de Directie
Straling van het Ministerie VROM wordt gehanteerd, nl.
- ACZKH: academische ziekenhuizen
- ZKH: ziekenhuizen en poliklinieken
- BEDR: het bedrij fsleven
- DI/IRS: diensten en instituten
- UR/HO: universiteiten en hogescholen

De samenstelling van het afval van de instellingen die bij de enquete
buiten beschouwing waren gebleven, werd apart bestudeerd. Het betreft:
- KEC: de kernenergiecentrales te Borssele en Dodewaard
- UV: de instellingen die zich bezighouden met verrijking van uranium
- RP: de nuclideproductie
- IRS/OR: de instellingen met onderzoeksreactoren (IRI-Delft en ECR Petten)
- GRA: de erkende ophaaldienst voor radioactief afval (groep radioactief

afval van het ECF. Pet ten)
Deze bedrijven en instellingen werden apart beschouwd omdat de aard van de
toepassingen, de bepalende grootheden en de onderlinge samenhang van de
kenmerkende grootheden andel's zijn dan bij de overige
laboratoriumtoepassingen. Bovendien zijn voor deze bedri,jven en
instellingen de gegevens over de samenstelling van het afval af te leiden
uit de gegevens van de erkende ophaaldienst.

In ons onderzoek is ruim aandacht besteed aan de nuclidesamenstelling in
het afval. Behalve naar radioactiviteit is in bijzonder gekeken naar halve
ringstijd en radiotoxicitei t van de nucliden in het afval omdat naar de
mening van de onderzoekers en de begeleidingscommissie deze grootheden in
belangrijke mate bepalend zijn ui t het oogpunt van vc·lksgezondheid en
milieuhygigne.

Omdat het ondoenli,jk leek de gegevens over meerdere jaren te verzamelen
werd gekozen veor een inventarisatie die betrekking heeft op het jaar 1982.
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In algemene zin kan het afval dat ontstaat t.g.v. het toepassen van
radioactieve stoffen worden onderscheiden in 3 typen:
- Afval dat radioactieve stoffen bevat in hoeveelheden die groter zijn dan
bedoeld in artikel 6 en 7 van het Rao.ioactieve-stoffen-besluit (RASB). Voor
dit afval geldt een verbod zich ervan te ontdoen zonder vergunning, tenzij
het wordt afgegeven aan een door de minister erkende ophaaldienst. Voor dit
type afval reserveren wij de term "radioactief afval".
- Afval dat weliswaar radioactieve stoffen beva~och in hoeveelheden o.ie
kleiner zijn dan bedoeld in artikel 6 en 7 van het RASB. Voor dit afval
geldt geen verbod zich ervan te ontdoen zonder vergunning. Ook geldt niet
de verplichting voor afgifte aan een door de minister erkende ophaaldienst.
Voor dit type afval reserveren wij de term "vrijgesteld afval".
- Afval dat geen radioactieve stoffen bevat ( of heeft bevat) anders dan de
natuurlijke radioactiviteit. Om zich hiervan te ontdoen gelden dan ook geen
verdere beperkingen op grond van het RASB. Voor dit type afval reserveren
wi,i de term "conventioneel Afval".

In de dagelijkse praktijk wordt aIle afval waarvan men zich ontdoet door
afgifte aan de erkende ophaaldienst radioactief afval of kernafval genoemd.
Wij gebruiken hiervoor o.e omschrijving "via de erkende ophaaldienst
afgevoerd afval".

l\uclidegroepen

Bij de presentatie van de gegevens over de activiteitssamenstelling van het
afval wordt onderscheid gemaakt naar een vijftal nuclidengroepen. De
indeling is als voIgt:
- l\uclidegroep I: nucliden met een halveringstijd kleiner dan 10 dagen, met

uitzondering van 1-131.
- l\uclidegroep II: nucliden met een halveringstijd tllssen 10 dagen en 100

dag en, al sm ed e 1-1 31 •
- l\uclidegroep III: nucliden met een halveringstijd tussen 100 dagen en

1000 dagen.
- l\uclidegroep IV: nucliden met een halveringsti,jd groter dan 1000 dagen.
- l\uclirlegroep V: nucliden die ALFA straling ui tzenden en nueliden met

Ali'A-stralers als dochterproduet.

De indeling naar halveringstijd voor de eerste 4 nuclidegroepen is
retrospeetief tot stand gekomen, nadat een globaal beeld was verkregen over
de nuclidesamenstelling in het afval. De grenswaarden tussen opeenvelgeno.e
nuclidegroepen zlJn zodanig gekozen dat doelmatige aanbevelingen kunnen
worden gedaan over waehttijden (versterftijden) voor het afval om zodoende
de volumestroom te beperken.
De nuclide T-131 is qua halverinp,stijd een grensgeval. Gelet 0P o.e
verhoudingsgewij s g rote ae tivi tei tshoeveelheden (veoral bij
mediseh/therapeutisehe toepassingen) is voor beheersing van het 1-131 afval
een versterftijd nodig die past bij de aanpak voor nueliden uit groep II.
De AIFA stralers zij n als een aparte nuclidegroep beschouwd omdat de
radiotoxiciteit van AIFA emitters in het algemeen aanzienlijk groter is dan
van de overige radionuclio.en. Om die reo.en is een apRrte aanpRk bij o.e
h.~hf\nrll'lin,~ Vllrl hot nfvnl rlC>dip, en gnbruik(~li,jk.

(III hnt ,Jpelr1Ipport. 81m if424 is sprHke van vier nucUrlegroepen; de
CVt','igen:J WOlfllge AL~'A-ntrlllers zi.in dmlr niet Rls nllclidegr'c·(~p V np'lrt.
1~"f1I'IlI"11 ".d·h l,ndt"'I-!:,·h"!I,'hl. in t1llt'lld"I.~r·nl!pIV.)
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We stel1en vast dat de grootheid radioactiviteit als maat veer de
hoeveelheid van een radioactieve stef ep zichzelf onveldoende inf'orrnatie
gPpft over hot mc,p;f'l i,ike rifd~o vr,or gA7.ondheid pn mil 1011. TmmnrR elf' !'fld ;0
toxiciteit per eenheid van radioactivitett is p0r nue'Jide verschillend.

Omdat we uiteindelijk geinteresseerd zijn in de omvang van het risico veor
de velksgezondheid en het milieu, is het gewenst om de hoeveelheden radio
activiteit uit te drukken in termen van radiotoxiciteit. Ben megelijkheid
daartoe is toepassing van de afgeleide groetheid " Annual Limit on Intake".
Deze afgeleide limiet is de hoeveelheid radioactiviteit die bij inname door
de mens oorzaak zal zijn van een stralingsbelasting gelijk aan de
jaardosislimiet veor beroepshalve aan straling blootgestelde personen.

Deze per nuclide verschillende afgeleide limietwaarden worden in het vak
jargon van de stralingshygiene de ALI-waarden genoemd. M.a.w. wanneer we de
hoeveelheid radioactiviteit, uitgedrukt in bv. millicurie, delen door de
ALI-waarde van de betreffende nuclide, krijgen we een maat voer de stra
lingsdosis in geval van een inwendige besmetting bij de mens. De hoeveel
heid radioactieve stof ui tgedrukt in het aantal ALI-eenheden is dan een
maat veor de radiotoxiciteit van die hoeveelheid radioactieve stof.

In het ALI-cencept is modelmatig rekening gehouden met verschillen in
metabolisme; halveringstijd en stralingssoort per nuclide. Ook is de in
vloed van de in het lichaam gevormde radioactieve dochternucliden verwerkt.

Voeralsneg is gekozen veor het gebruiken van de ALI-waarden die gelden bij
inslikken (ingestie). Ben analoge benadering is megelijk gebaseerd op ALI
waarden veor geval van inhalatie. De keuze is afhankelijk van de verender
stelde "path-way" veer eventuele inwendige besmetting van personen. Onder
linge vergelijking van ALI-waarden veor inhalatie en ingestie veer de
radionucliden die in de afvalstreom terecht komen heeft geleerd dat veer
zever het geen AIF.A stralers betreft, slechts veor een 2 tal nucliden (Co
60 en Tc-99) ge1dt dat de radiotoxiciteit bij inhalatie significant onguns
tiger is dan ingeval van ingestie. Voer deze nucliden zal de benaderings
wijze ep basis van de ALI-waarden veor ingestie tot een onderschatting
kunnen leiden van het radiotoxiciteit-risico met een factor 5 a 7.
Voer radionucliden die AIF.A-straling ui tzenden geldt in het algemeen dat
het potentiele gezondheidsrisico bij inhalatie aanzienlijk ongunstiger kan
ZlJn dan bij ingestie. Daarbij wordt opgemerkt dat de aanzienli,ik grotere
radiotoxiciteit van AIF.A stralers in geval van ingestie ep zich a1 red en
was em de ALFA-stralers als een aparte nuclidegroep te beschouwen.

Zender al te zeer op details in te gaan moet worden gezegd dat toepassing
van het ALI-cencept in dit verband ook weer niet alleszeggend is. Dit wordt
hier toegelicht met een tweetal kanttekeningen.
-De hier gehanteerde ALI-waarden berusten op de mcdelbenadering van ICRP
publicatie 30 en gelden derhalve voor personen die beroepshalve aan ionise
rende straling worden blootgesteld. Bij risicobeschouwingen in relatie tot
(leden van) de bevclking dient met zich te realiseren dat de medelpara
meters in specifieke gevallen aanzienlijk andel's kunnen zijn dan in het
ICRP-30 model.
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Bij beschouwingen over de collectieve stralingsbelasting op
bevolkingsschaal moet rekening worden gehouden met het gegeven dat, wanneer
een hoeveelheid radioactieve stof eenmaal in het milieu is gebracht, er
gedurende de verdere fysische levensduur kans bestaat op inname door de
mens. Behalve de halveringstijd van de nuclide speelt dan ook het
transportmodel in het milieu eenrol.

Een probleem dat zich in dit verband voordoet betreft het feit dat collec
tieve dosisberekeningen op bevolkingsschaal - waar het gaat om extreem
langlevende radionucliden - een tijdsbestek kan omvatten van vele duizenden
jaren of langer. Het in beschouwing nemen van bevolkingsdosisconsequenties
over dergelijk lange tijden is niet altijd zinvol zodat - vanuit beleids
overwegingen - een tijdsbegrenzing zou kunnen worden aangegeven.

massa-activiteits-limiet (MAL)

In dit rapport wordt regelmatig gesproken over normstelling en grenswaarden
die ten grondslag liggen aan de verplichting tot afgifte van radioactieve
afvalstoffen aan een door de Minister erkende ophaaldienst. Hiermee wordt
gedc,eld op de inhoud van artikel 6 en 7 van het radioactieve-stoffen
besluit Kernenergiewet:
het verbod zich zonder vergunning van radioactieve stoffen te ontdoen geldt
m.b.t. aIle radioactieve stoffen met uitzondering van radioactieve stoffen,
waarvan de activiteit minder bedraagt dan 2 nanocurie per gram.

Terwille van vereenvoudigd woordgebruik wordt soms de term "massa-activi
tei ts-limiet (MA L)" gebruikt. Hiermee word t bedoeld de activi tei t van een
bepaalde hoeveelheid afval die overeen komt met het product van de massa
vlln dp heschollwde hoeveel hi'id AfvI11 en de7.8 ~renflwaarde van? nanocurip "per
I:j ['wn •
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~. AFVALVOWME

Ri.i de inventarisatie van volume hoeveelhAden is uitgegaan van een fltroom
schema, waarin 4 deelstromen worden onderscheiden nl.:
-Stroc-m .I..:... Het afval dat direct vanui t de laboratoria langs conventionele
weg word t afgevoerd; deze afvalstroom omvat conventioneel afval en even
tueel ook vrijgesteld afval.
-stroom II: Het afval dat op een of andere wij ze tijdelijk word t bewRard
alvorens het definitief wordt verwijderd; deze afvalstroom naar
tussenopslag resulteert uiteindelijk in twee andere deelstromen, nl.:
-stroom III: Het vrijgestelde afval dat alsnog langs conventionele weg
word t verwijderd omdat het geen rl'ld iORctivi tei t bevat boven het niVe!lll VRn

de daarvoor gestelde norm en.
-strccm IV: Het afval dat via de erkende ophaaldienst word t afgevcerd.

De vclume hoeveelheden in de vier deelstromen zijn elk afzonderlijk gein
ventariseerd en vervolgens per gebruikerscategorie en zo mogelijk per
afvalsoort gerangschikt.

Voor de qua volume veruit belangrijkste afvalsoort, het vaste afval, is een
overzicht van een afzonderlijke deelstromen per gebruikerscategorie gegeven
in tabel 2.1.(zie pag. 9)

We constateren dat een controle op de betrouwbaarheid van gegevens van
stroom I niet mcgelijk is. WeI werd getoetst in hoeverre de gegevens voor
straom II overeenstemmen met de som van stromen III en IV.
De geinventariseerde gegevens voor het via de erkende ophaaldien&t
afgevoerde afval (stroam IV) werden vergeleken met soortgelijke gegevens
die beschikbaar waren bij de groep radicactief afval (GRA) van het ECK
Petten.

Ccnventioneel en vrijgesteld afval

Het afval dat direct vanuit de laboratoria langs conventionele weg wordt
afgevoerd, bestaat deels uit afval dat geen radioactieve stoffen bevat en
deels ui t vrijgesteld afval.
Het totale volume aan direct conventioneel behandeld afval (stroom I) wordt
geschat op ca. 2000 m) per jaar.
In een later stadium wordt nog eens )00 a 400 m) vrijgesteld afval langs
ccnventionele weg verwijderd. Uit tllbel ~.1 (zi.e pllg.g) valt te lezen dRt
deze vrijgestelde afvalstroom na tussenopslag nagenceg geheel afkomstig is
van ACZKH, ZKH en Ul'\/HO. Di t is een logisch gevolg van het fei t dat daar in
belangri.ike mate gebruik wordt gemaakt van kortlevende radionucliden. Vlln
universiteiten en hogescholen is verder bekend dat ze bijzondere aandacht
besteden aan het beperken van de uiteindelijk via de erkende ophaaldienst
af te voeren afvalhoeveelheid. Bij de routing van het afval binnen deze
instellingen word t veel aandacht besteed aan "scheid ing aan de bron" •
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In het deelrapport SED 4424 is terug te vinden dat naast de 300 a 400 m')
vastafval nog ca. 25 m'3 ander afval als vrijgesteld word t afgevoerd. Het
betreft
- organisch vloeibaar afval (ca. 2 m'3)
- anorganisch vloeibaar afval (ca. 7 m'))
- biologisch afval (ca. 11 m3)
- glaswerk (ca. 5 m3)
Het verui t grootste deel van deze vrijgesteld afgeveerde afvalsoorten is
afkomstig uit ut\/HO.
Bij de inventarisatie van het vrijgestelde afval is bui ten beschouwing
gebleven het anorganische vleeibare afval dat vanuit de laberatoria op het
oppervlakte-water wordt geleosd. Bet inventariseren van de lozingen ep
oppervlakte-water viel buiten het bestek van het onderzoek.

Afveer via de erkende ephaaldienst

Bij het inventariseren van de volumestreom van het afval dat via de erkende
ophaaldienst werd afgeveerd, doet zich het probleem voor dat de verzamelde
gegevens over de afvaltransporten in een jaar niet zonder meer betrekking
hebben op de omvang van deelstroom IV op jaarbasis. (Strikt gesproken is de
omvang van deelstroom IV niet zonder meer gelijk te stellen aan de hoeveel
heden afval die in een jaar door de erkende ophaaldienst worden verzameld.)
Bij de interpretatie van de gegevens die door middel van de enquete werden
verzameld is dan ook per geval zoveel mogeli,jk rekening gehouden met o.a.
de verzamelperioden en het aanbil afval transporten in de afgelepen jaren.
De op deze wij ze geinventariseerde velumehoeveelheden van het flfval dat Vifl
de erkende ophaaldienst werd afgeveerd is per gebruikerscategorie weer
gegeven in tabel 2.2 (zie pag. 9). Daarbij is een onderverdeling gemaakt
nl1nr afvalsoort.

am de betrouwbaarheid van de in tabel 2.2. gegeven cij fers te toetsen is
een vergelijking gemaakt met de betreffende kwartaal- en jaarcijfers van de
groep GRA van het ECR.
De overeenkomstige cijfers voer de volume-emvang in deelstroom IV zijn per
afvalsoert gegeven in tabel 2.3 (zie pag. 10). Raast elkaar staan vermeld
de velumehoeveelheden zoals werden afgeleid ui t de GRA-gegevens en de
volumeschattingen gebaseerd op onze inventarisatie. Geconcludeerd kiln wor
den dat de ui t de enquete afgeleide totaal-emvang van deze deelstroom
(stroom IV) voor de belangrijkste afvalsoorten geed overeenkomt met de
vvlumeheeveelheden die werden afgeleid ui t de GRA-gegevens. Slechts voor
elm afvalsoort, nl. de telpotjes blijken zodanige verschillen dat geen
betrouwbare gevelgtrekkingen megelijk zijn.

Samenvatting

Sam eng evat gaat het volgens de GRA-gegevens om ca. 695 m3 vast afval,
waarvan ca. 27 mC) als "niet persbaar" werd aangemerkt. De eigen
inventflrisatie resulteerde in ca. 655 m'), waarvan minimaal 20 m'3 als niet
persbaar werd geid enti ficeerd.
De procentuele verdeling van dit afval naar herkomst is samengevat in het
staafdiagram van figuur 2.4 (zie pag. 10).
Bet totaalvelume aan organisch vleeibaar afval is ca. 25 m3. Ruim de helft
hiervan (ca. 17 m3) is afkomstig uit de universitaire wereld (UR/BO en
ACZKH) •
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Verder kan het volgende worden geconcludeerd:
Zonder onderscheid naar gebruikerscategorie blijkt dat
aanvankelijk ontstane afvalvolume uiteindelijk via de
wordt afgevoerd. Per gebruikerscategorie varieert dit
100%.
In het algemeen geldt dat de onderlinge verhouding van de volumedeelstromen
per gebruikerscategorie sterk verschillen.7.o wordt binnen de ZKH slechts
ca. 5% van de totale afvalhoeveelheid ui teindelijk via de erkende ophaal
dienst afgevoerd.
Binnen de categorie ~/HO wordt 80% van het afvalvolume langs conventionele
weg afgevoerd.
Gebleken is dat bijna de helft van de ziekenhuizen in het geheel geen afval
via de ophaaldienst afvoert.
Enige vorm van tussenopslag
gecentraliseerd voor een
gebruikerscategori~n uit het
volumereciuctie te leiden voor
I1fval.
Om de afvalstroom van de telpotjes beter in kaart te brengen zou verdere
navraag nodig zijn, in bijzonder binnen de gebruikerscategorie~nDI/l~S en
U~/HO.
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Tabel 2.1 GEUVEKTARISEERDE VOLUMESTROMEt\ VOOR VAST AFVAL U 1982---
PER GEBRUIKERSCATEGORIE
(het linkergetal geeft het afvalvolume (in m~); het rechter
get!3.1 geeft de relatieve waarrie van elk vGlume ten opzichte
van het totale afvalvolume binnen de betreffende gebruikers
categorie)

- 9 -

Stroom I+II Stroom I Stroom II stroom III Stroom IV
(totaal) (dir.afvoer) (tussenopslag) (vrijgesteld) (erk.oph.dienst )

-------------------------------------------------------------------------------
ACZKH (1) 211 /100 150/55 121/45 40/15 81/JO

ZKH (11) 861/100 640/15 221 /25 110/20 51/5
BEDR (11 ) 87/100 50/60 J1/40 5/5 J2/J5

m/us (24) 116/1 00 65/55 51/45 1/5 44/40
Uti: /HO (10) 481/100 290/60 191 /40 95/20 96/20
KEC (2 ) 130/100 130/100 1"30/100
UV/l'\P (2) 553/100 450/80 103/20 103/20
US/OR (2) 275/100 155/55 120/45 120/45

-------------------------------------------------------------------
Totaal 2114/100 1800/65 914/J5 J11/10 651/25

Tabel 2.2 VOLUMlti:A (in m3) VAl'\ HET VIA DE ERKEl'\DE OPHAALDIEl'\ST AFGE
VOERDE AFVA L (STROOM IV), PER AFVA Lc;OORT El'\ PER GEBRUIKERS
CATEGORIE
(twl:wn hlink.ion in vprrn,,·lri hrd. IlllntAl inRtellingpn w.'lFlrop rio
gegevenn botrekking hebben)

pers- n i et or~lmisch Ilnorganisch biologiseh telpo t,i es
baar pArs- vloeibaar vloeibaar
vast baar

vast
-------------------------------------------------------------------------------
ACZKH (1 ) 80 ( 7) 1 4,5 ( 5) 7,3 ( 1) 0,44(3) . 16 (3 )
ZKH (11 ) 50(42) 1 2,6 (18) 18,5 (32 ) 0,15(1 ) 1 ,4 (3 )
BEDR (11 ) 30 (10) 2 1 ,35 ( 5) 2,45 ( 6) 0,57 (2) 12,9(4)
DI/US (24 ) 42(18) 2 2,3 (15) 6 (1 6 ) 0,4 (2 ) 9,5 (8)
Ul'\/HO (10) 95 (10 ) 1 12 (10 ) 20 (10 ) 1 ,34 (7 ) 28 (J)
KEC (2) 125 ( 2) 5 1 ( 2)
UV /ti:P (2) 90 ( 2) 13 0,25 ( 1) 0,35 ( 1 )
US/OR (2 ) 118( 2) 2 1 ,4 ( 2) 0,3 (1 ) 0,2(1)

------------------------------------------------------------------
Totaal (135) 630(93) 27 23 (54 ) 57 (76 ) 3,2(16) 68 (22 )
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Tabe12.3---"-
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VOLUME-HOEVEEUJEDEK PER AFVA ISOORT IK HET VIA DE ERKEKDE
OPHAALDIEKST AFGEVOERD AFVAL (STROOM IV)
(Vergelijking van GRA/ ECK-gegevens en de onderzoeksresul taten)

AFVAISOORT GRA/ECK-GEGEVEKS HVEKTARISATIE

Vast ( totaal) 694 m3 *

Vast persbaar 667 m3

Vast niet persbaar 27 m3

Organisch
ui t telpo tj es 10 m3
uit 60 1 vaten 10 m3

Anorganisch vloeibaar
uit 60 1 vaten 62 m3

Biologisch 6,8 m3

Telpotj es 1388 vaten**

657 m3 *

630 a 637 m3

20 a 27 m3

23 m3

57 m3

3, '3 m3

68 m3

** Dit correspondeert met ca.

hierin is niet inbegrepen:*

21)7,

10%

62 m3 vast afval GRA dat bij de GRA ontstaat
t.g.v. de verwerking van het afval; (50 m3 pers-
baar afval en 12 m"i niet persbaar)

en 150 m3 vast afval datin 1982 werd verwerkt
verband houdend met de grondafgraving KEMA.
150 m3.

100% = 657 m
3

()

'":= := '" 0 w c.. ~'" '" '" := UJ
~:--.: N UJ Z '" '"u '" c: z

.-r. ::> ~

Fig. 2.4. VIA ERKENDE OPHAALDIENST AFGEVOERD
VOLUME VAST AFVAL;
VERDELING NAAR GEBRUIKERSCATEGORIE
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3. RADIOACTIVITEIT 11\ AFVAL

- 11 -

het
niet
voor
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De schattingen voor de hoeveelheden radioactiviteit in het afval zijn voor
een deel gebaseerd op de geinventariseerde gegevens over de toegepaste
hoeveelheden radioactiviteit op laboratoria. Voor een ander deel berusten
de schattingen op directe informatie over de samenstelling van het arval.

De eerste benaderingswijze werd gevolgd voor de gebruikerscategorie~n

ACZKH, ZKH, BEDR, DI/I~S en UK/HO, omdat voor deze laboratoriumtoepassingen
geen betrouwbare gegevens beschikbaar zij n over de activi tei t in het afval.
De GRA-gegevens zijn slechts globaal en vormen een grove overschatting
ondermeer omdat onbekende activiteitshoeveelheden in het afval vaak naar
boven worden afgerond tot 1 millicurie per afgevoerd vat.
De gevolgde modelbenadering is beschreven in deelrapport SBD 4424.
Zoals ui t de eerder gepresenteerde volume-gegevens blijkt is bij deze 5
gebruikerscategorie~n voor wat betreft volumehoeveelheden, weI onderscheid
mogelijk gebleken naar de verschillende afvalsoorten.
Voor wat betreft de schattingen van hoeveelheden radioactiviteit in
afval in deze categorie~n was een differentiatie naar afvalsoort
mogelijk. De hier gepresenteerde activiteit- en toxiciteitschattingen
het afval uit deze gebruikerscategorie~nhebben derhalve betrekking op
totale vOlume van aIle afvalsoorten tezamen.

De tweede benaderingswij ze (de d irecte methode) werd gevolgd voor het afval
dat afkomstig is van de beide kerncentrales, de beide onderzoeksreactoren
en de vestigingen op het EC~-terrein te Petten, de uraniumverrijking en de
nuclideproductie. (gebruikerscategorie~nKEC, UV/~P, I~S/OR, TELP en GRA)
De gegevens zijn afkomstig van de instellingen zelf en afgeleid ui t de
overzichten van de GRAI EC~.
Voor deze gebruikerscategorie~n hebben we in het onderzoek zowel voor
volumehoeveelheden als voor activi tei tshoeveelheden apart gegevens verza
meld voor enerzijds het als persbaar behandelde afval en anderzijds het als
niet persbaar behandelde afval.
Met het oog op een nadere beoordeling van de haalbaarheid van
vol umered uctie worden de activi tei tsgegevens voor beide afvalsoorten van
elkaar gescheiden weergegeven.

Bij de berekening van de geaccumuleerde activitei t (A) in het afval aan het
eind van een verzamelperiode van t jaar wordt per nuclide het tussentijds
verval verdisconteerd door toepassing van de formule:

t
A = P * TI * 1 , 44 * (1 - ex p( - 0, 693 -- ) )

2 T.
2

Hierin wordt symbool P gebruikt voor de toevoercomponent van activiteit
naar de afvalstroom.

Wanneer de verzamelperiode langer is dan ongeveer 4 x de halveringsti.id
(T!) bereikt de geaccumuleerde activiteit voor die nuclide nagenoeg een
evenwichtswaarde (Q). In de evenwichtssi tua tie is de toevoer- component naar
het afval dan gelijk aan de verdwijn-component als gevolg van radioactief
verval. De geaccumuleerde activitei t in het afval kan nooi t groter zijn dan
de evenwichtswaarde Q.
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De berekeningen per nuclide zl,ln gemaakt voor verzamelperioden van 1 .ifi/lr
en van 10 jaar-. De gekozen periode van 10 jaAr houdt verband met de
verlopige voorziening om het afval (via COVRA) voor een dergelijke periode
tijdelijk op te slaan in afwachting van meer definitieve voorzieningen. Bij
de berekeningen over 10 jaar is de jaarlijkse toevoer constant
verondersteld.

De gegevens over de activitei ts- en toxici tei thoeveelheden in het afval
worden in het navolgende steeds gepresenteerd in 3 clusters als voIgt:
-Cluster A: activiteitsschattingen die betrekking hebben op het totaal van

aIle afvalsoorten uit de gebruikerscategorie~n ACZKH, ZKH,
BErn, Dr /HS en m: /HO te zam en;

-Cluster B: activiteitsgegevens die betrekkking hebben op het persbare
afval ui t de gebruikerscategorie~nKEC, UV /1\P, I1\S/OR en GRA
alsmede de gegevens over telpotj es (TELP).

-Cluster C: activiteitsschattingen die betrekking hebben op het als niet
persbaar behandelde afval ui t de gebruikerscategorie~n KEC,
UV /1\P , 11\S/OR en GRA.

Hierna wordt eerst een samenvatting van de resultaten gegeven. De resulta
ten worden daarna gegeven in de vorm van tabellen en figuren (zie page 17
tim 23)

Samenvatting

De totale hoeveelheid radioactiviteit in het afval van 1982 wordt geschat
op ca. 400 curie. Fen aanzienlijk deel hiervan is afkomstig van afgevoerde
Tritium-targets die werden gebruikt in neutronen-generatoren en afgevoerde
Tritium-bronnen; tezamen ca. 320 curie in het niet persbare afval van
cl uster C.
Het overige Tritium word t gescha t op ca. 30 a 35 curie, dat bi,i na in
volledigheid is geinventariseerd binnen het afval van cluster A.
Onderscheiden naar nuclidegroep is de activiteit als voIgt verdeeld:
ca. 0,6 curie van nucliden ui t groep I
ca. 3 curie van nucliden uit groep II
ca. 5 curie van nucliden ui t groep III
ca. 70 curie van nucliden ui t groep IV
ca. 320 curie H-3 (groep IV) in de vorm van Tritium-targets en grote

bronnen
ca. 1 curie van nucliden ui t groep V

Wanneer de hoeveelhed en worden ui tged rukt in termen van rad io toxici tei t
blijkt de onderverdeling naar nuclidegroep verhoudingsgewijs een totaal
ander beeld te geven nl.
ca. 100 ALI-eenheden van nucliden ui t groep I
ca. 50000 ALI-eenheden van nucliden ui t groep II
ca. 20000 ALI-eenheden van nucliden uit groep III
ca. 150000 ALI-eenheden van nucliden ui t groep IV
ca. 200000 ALI-eenheden van nucliden uit groep V
Gezamenlijk resul teert dit in een geschatte toxicitei t-inhoud van het afval
van ca. 400000 ALI-eenheden op jaarbasis.
Gelet op de relatief geringe radiotoxiciteit van H-3, behoeven de afgevoer
de Tritium-targets/bronnen hier niet apart in beschouwing te worden geno
men.
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Het betreft in nuclidegroep II een twintigtal nucliden.Regen daarvan leve
ren elk een bi,jdrage van meer dan 0,1 curie; t,.w. P-"52, 8-"55, Sb-124, Co
115m, Co-58, Cr-51 , Fe-59, 1-125 en 1-131. Wanneer we ons baseren op radio
toxiciteit, stellen we vast dat deze binnen nuclidegroep II nagenoeg vol
ledig wordt bepaald door de jodiumisotopen 1-125 en 1-131. Verder wordt
vastgesteld dat ruim 60 % van dit jodiumhoudend afval is terug te voeren op
toepassingen binnen de gezondheidszorg (ACZK en ZKH). Het overige deel is
afkomstig van onderzoekslaboratoria en ui t de sfeer van de nuclideproduc
tie; de categorie~n DI/IRS, UR/HO en RP, elk ca. 10%.

Ruclidegroep III omvat in totaal 16 relevante nucliden. Daarvan is een
zevental nagenoeg volledig bepalend voor de activiteitsinhoud t.w. Ca-45 ,
Ce-144, Co-57, Cs-134, Mn-54 , Ru-106 en Zn-65.
De vier laatst genoemde nuclidesoorten zijn nagenoeg volledig bepalend voor
de jaarlijkse radiotoxiciteit in het afval. Ze zijn bijna volledig afkom
stig van de kernenergiecentrales (KEC) , de onderzoeksreactoren (OR) en de
vestigingen op het RCR terrein te Petten (RP + GRA). Het afval met 7,n-65 is
overwegend niet persbaar afval, de overige nucliden zi tten overwegend in
het persbare afval; waarbij moet worden opgemerkt dat zogeed als zeker
sprake is van een verregaande vermenging met nucliden van greep IV.

Van de in totaal 11 nucliden die binnen nuclidegroep IV van belang zijn is
H-3 een geval apart. In totaal werd 360 curie H-3 geinventariseerd. Zoals
reeds genoemd was ca. 250 curie daarvan afkomstig van de eenmalige afveer
van Tritium-targets veor neutronengeneratoren. Verder werd door een onder
zoekinstelling bijna 80 curie aan Tritium-bronnen afgevoerd. Van het ove
rige Tritium-afval is ca. 25 curie afkomstig van laboratorium toepassingen
binnen de categerie BEDR en ca. 10 curie is afkomstig van de overige
onderzoekslaborato ria.
Omdat H-3 gekenmerkt word t door een relatief zeer geringe radiotoxici tei t
hebben de grote activiteitshoeveelheden nauwelijks invloed op de totale
radietoxici tei tsinhoud van nucliden ui t groep IV ()60 curie Tritium komt
overeen met ca. 3600 AIJ-eenheden hetgeen correspondeert met ca. 1 % van
het totaal ui t de nuclidegroep IV).

Voor het overige van groep IV wordt de radioactiviteitsinhoud en radiotoxi
ci tei tsinhoud van het afval nagenoeg volledig bepaald door de nucliden Co
60 en Cs-137. Het betreft ca. 20 curie Co-60 (corresponderend met ca. goOOO
AIJ-eenheden) en ca. 5 curie Cs-137 (corresponderend met ca. 50000 AIJ
eenheden) naar herkomst zijn beide nucliden terug te voeren op het labora
toriumachtige persbare afval dat afkomstig is ui t de kernenergiecentrales
(KEC) en de onderzoeksreac to ren (OR).

Tot nuclidegroep IV behoort ook de nuclide C-14. Hiervan word t de j aar
lijkse hoeveelheid in afval geschat op ca. 1,5 a '3 curie .Bij de inventari
satie is ca. 1,2 curie C-14 naar herkomst terug te voeren op de onder
zoekslaboratoria. Ebhter in de apart beschouwde categorie telpotjes (TELP)
werd nog eens 1,6 curie geregistreerd. Het wordt niet uitgesloten dat hier
sprake is van een dubbeltelling. Hoewel de totaal geschatte hoeveelheid van
ca. 3 curie C-14 "slechts" correspondeert met ca. 1200 AIJ-eenheden is het
in dit verband van belang te wijzen op de extreem lange halveringstijd van
C-14 nl. 5736 jaar. Zoals in een eerder hoofdstuk werd opgemerkt heeft
toepassing van het AIJ-concept in dit verband zijn beperkingen.
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De jaarlijkse activiteit aan ALFA-stralers (nuclidegroep V) die binnen de
scope van het onderzoek vallen, wordt geschRt op ca. 1 curie. Het overp.;rc,te
deel daarvan betreft Pu-2"39. De geschlltte ,j,qarh08veclheirl (O,g curjp) wl>rrl
afgeleid van het gegeven dat in 2 jaar ti,jd 1 ,R curie van dit afval werd
afgevoerd. Het is afkomstig van splijtstofonderzoek, het is bekend dat <lit
afval geconcentreerd werd verzameld in een vijftiental vaten.
Verder is iets minder dan 0,1 curie van de nuclide Am-241 geinventariseerd,
alsmede 11 andere ALFA emitterende radionucliden waarvan de gezamenlijke
activitei t word t geschat op ca. 25 millicurie. De nucliden Pu-239 en Am-241
zijn bijna voor de volle 100 procent bepalend voor de totale radiotoxi
ci tei tsomvang van nuclidegroep V.
Hoewel toepassing van het ALI-concept ook hier met het nodige voorbehoud
moet geschieden, is de toxici tei tsomvang toch daarin ui tgedrukt. De bedoe
ling is om de toxiciteitsomvang van nucliden van groep V in perspectief te
kunnen brengen met de toxiciteitsomvang van de overige nucliden in afval.
Gezamenlijk betreft het voor nuclidegroep V naar schatting ca. 200000 ALI
eenheden.

We stellen vast dat ca. 50 % van het totale jaarlijkse afvalvolume
afkomstig is van de categoriel!n ACZKH, ZKH, BEDR, m/ns en m/HO (Cluster
A). In deze ca. 400 a 500 m3 afval zit naar schatting 5 a 10 curie aan
radioactieve stoffen, wanneer Tritium buiten beschouwing blijft.

In de ca. 400 a 500 m3 persbaar afval afkomstig van KEC, UV IlI:p, HS/OR
en GRA wordt de jaarlijkse activiteit geschat op 30 a 40 curie. Ongeveer
125 m3 hiervan bevat ca. 20 curie en is afkomstig uit KEC.

In het niet persbare afval uit KEC, UV/ll:p, IlI:S/OR en GRA zit, wanneer we
Tritium buiten beschouwing laten, 3 a 5 curie activiteit. Ongeveer 1 curie
hiervan wordt gevormd door nucliden uit groep V.
Wanneer we de radiotoxiciteit als maatstaf nemen moeten we vaststellen dat
deze ene curie aan ALFA-stralers overeenkomt met ongeveer de helft van de
totale radiotoxicitei tsinhoud van het afval voor aHe radionucliden
tezamen. Thrder is als opgemerkt dat de grote hoeveelheid radioactivi tei t
aan H-3, sen relatief kleine bijdrage levert tot de radiotoxiciteitsinhoud.

Af te leiden val t dat ca. 70 % van de toxicitei t van niet ALFA-stralers
(nuclidegroep I tim IV) terug te vinden is in ca. 400 a 500 m3 persbaar
afval in cluster B.
Het overgro te deel dllarvan is terug te voeren op de ca. 250 m3 afkomstig
uit de kernenergiecentrales en de onderzoekreactoren.
Met inbegrip van de ALFA-emitters zit er in het niet persbare afval 50% van
de totale toxiciteit en in het persbare plus overige afval ook 50%. Binnen
het niet persbare afval dragen de ALFA's 90% bi,j tot de toxiciteit en
binnen het persbare afval ca. 10%. De activi tei t van ALli'A-stralers is
absoluut en relatief gering. Op de langere duur wordt door de hal
veringstijd (lange halveringstijd van ALFA's) de relatieve bijdrage wat
groter.
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De ui teindelijke schattingen voor de hoeveelheden radioactiviteit en
radiotoxiciteit in het jaarlijkse afval zijn gegeven in tabel 3.1.(zie pag.
17 en 18)
Per nuclide is achtereenvolgens gegeven
- nuclide naam (in alfabetische volgorde)
- halveringstijd (uitgedrukt in jaren)
- nuclide groep (zie indeling hoofdstuk 1)

de toename van activiteit en toxiciteit bij verzamelen gedurende 10 jaren
( groeifactor)

- de geaccumuleerde activiteit en toxiciteit na 1 jaar in het totale afval
uit de gebruikerscategorieEln ACZKH, ZKH, BRDR, m/n,s en lm/HO (cluster
A) .

de geaccumuleerde activiteit en toxiciteit na 1 jaar in het persbaar
afval ui t de gebruikerscategorie~nKEC, UV /f\P, US/OR en GRA, alsmede de
telpotj es (cluster B)

- de geaccumuleerde activiteit en toxiciteit na 1 jaar in het niet persbare
afval ui t de gebruikerscategerie~nKEC, UV /f\P, US/OR en GRA (cluster C)

Rad ioactivitei tshoeveelheden zij n ui tged rukt in millicurie;
radiotoxiciteitshoeveelheden zijn uitgedrukt in ALI-eenheden voor ingestie.

Een grafisch overzicht van de geschatte hoeveelheden radiotoxiciteit per
nucli(le in het nfval bi,j verzl1melperioden van 1 ,jaar en 10 ,il1ar is - voor
elk VW1 de nucliden afzonderlijk - gegeven in figuren "5.2 A/B!C.(zie pA.g.
19,20 en 21).
Horizontaal is logaritmisch uitgezet de halveringstijd in jaren.
Verticaal is eveneens logaritmisch uitgezet de geinventariseerde
radiotoxiciteit in het afval, veor elke nuclide apart. Voor nucliden met
een halveringstijd (ruim) groter dan honderd dagen (nuclidegroep III en IV)
is de groeifactor over een periode van 10 jaar aangegeven met een verticale
balk.

De ui teind el i,i ke sc hn ttingen over ho ev eel hed en ac tivitei t en toxic Hei t
7.I.1n, (>Ildl'l'vPl'd('I)ld II/IIII' nWJ1-id n gf'("PP I~n flflnr p:f'h I'll i k(·rllCrtt.np;('ori.I~,wHHr(.'.nISP

ven in tabel ").').(zie page 22)
Ook daar zijn de gegevens gegroepeerd in de eerder genoemde drie clusters.

(Opmerking: In de tabellen worden de gegevens vermeld in niet afgeronde
getallen. Daarmee wordt geen overdreven nauwkeurigheid gesuggereerd. Afron
dingen zou kunnen leiden tot verlies van informatie)

Een samenvattend overzicht van volume, activiteit en radiotoxiciteit in het
afval per gebruikerscategorie is te zien in tabel 3.4.(zie page 23)
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Voer rle rl rie genoemde clusters word t achtereenvolgens gegeven
- het tetAle vo,1llme (lat .iaarli.iks vin rle erkende OphRJlldienst wordt !'lfp;e

veerd (uitgedrukt in m'3).
de schatting veer de geaccumuleerde radioactiviteitshoeveelheid in het
afval bij een verzamelperiode van 1 ,jaar (ui tgedruk in curie).
de schatting veer de geaccumuleerde radiotoxiciteit in 1 jaar, voor zover
het de nucliden uit groep I tim IV betreft, dus exclusief de ALFA
stralers (uitgedrukt in 1000 ALI-eenheden).
de schatting veor de geaccumuleerde radiotoxiciteit in 1 jaar, van AIFA
stralers - nuclidegroep V -( ui tgedrukt in 1000 ALI-eenheden)
de schatting voor de geaccumuleerde radioactiviteitshoeveelheid over een
verzamelperiode van 10 jaar (ui tgedrukt in curie)
de schatting voor de geaccumuleerde radiotoxiciteitshoeveelheid bij een
verzamelperiode van 10 ,jaar - voor zover het de nucliden betreft ui t
greep I tim IV - (uitgedrukt in ALI-eenheden)
de schatting veor de geaccumuleerde radiotoxiciteitshoeveelheid van ALFA
stralers - groep V - bij een verzamelperiode van 10 jaar (ui tgedrukt in
1000 ALI-eenheden)

Bij het sommeren van de verzamelde gegevens ever aIle gebruikerscategorieen
tezamen dient men te bedenken dat de gegevens in de drie onderscheiden
clusters betrekking hebben op verschillende (groepen van) afvalseorten.
~iettemin is in de laatste kelom van tabellen '3.'3 en '3.4 een (afgerende)
eptelling gemaakt. De bedoeling daarvan is em verdere beschouwingen over
eventuele reductie van volume of activiteitshoeveelheden, toch oog te
kunnen houden op de relatieve belangrijkheid per geval.



Tabel ;;.1 HOE"",'::::IHE::DEi\ RADIOACTIVITEIT Ei\ RADIOTOXICITEIT Il\ AFVA L,
PER ::~J2LIDE

(ra-::..:activiteit uitgedrukt in millicurie)
(ra-::..: tcxici tei t ui tgedrukt in ALI-eenheden)
- t~~~~ent kleiner dan 0,1
< be~ekent kleiner dan 1

cluster A cluster B :::luster C

CIl
t::I:I
t:l

~

V1

():)

groei in
i\uclic.e T1/2 ~~aar) groep 10 jaar activiteit toxiciteit activiteit tcxiciteit activiteit toxiciteit

Am-24'
Au-19:;,
Bi-20
C-14
Ca-45
Cd-l0?
Cd-115m
Ce-141
Ce-14.t
Cl-36
Cm-24L
Cc-5'"'
Co-58
Cc-60
Cr-51
Cs-134
Cs-1 Y'
Ell-152
Eu-155
Fe-55
Fe-59
Ga-67
Gd-153
H-3
1-123
1-125
1-131
In-111
Ir-192
Mn-54
Mc-99

433
0,501
30
5736
0,4466
1,241
0, 12 ~

8,9.1C-'::
0,78
3.105

18, 1
0,74
'),195
5,3
7,6.10-2

2,06
30
12,4
1 ,81
2,7
0,122
8,9.10- 3

0,663
12,3
1 , 51 • 1'=: - 3
0,164 11

2,19.1:-2
'7 67 ,-,-3

I , .-

0,2
0,855
'7 53 11"'.-3, , . ._'

V
III
IV
IV
III
III
II
II
III
IV
V
III
II
IV
II
III
IV
IV
III
III
II
I
III
IV
I
II
II
I
II
III
I

10
1,33
9

10
1 ,27
2,3
1
1
1,69

10
8,3
1,65
1,03
6
1
3,37
9
7,9
3,07
4,08
1
1
1,54
7,86
1
1
1
1
1
1 ,8
1

30

1200
40

6

60

100

20
180

4
10
<
7

20
2

20
20

34000
50

750
270

3

5

500
25
23

40

<

20

90
6

50
100

<
3
2
3
2
4

400
20

28000
10000

<

0,6

25

1600
100

2
120

150
15

1
80

250
17000

130
700

5000

20
90
4

8000

150
180

1
1400

63

18500

650
70

7
430

700
9

250
15

190
87000

5
8500

47000

2
100

<

100

5500
6500

1
750

58

50

5

g

2

<
~ >:;
'.-'

lJOO
25
90

300

3
20

320000

<

200

37000

2

30

10

10
5000

1
1100
3000

<
25

4000

30
6

100

--J



cluster A cluster B cluster C
groei in

r.::uclide T1/2 (jaar) groep 10 jaar activiteit toxiciteit activiteit tcxiciteit activiteit toxicitei: en
t:l:l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t?

tla-22 2,6 III 4 1 2 6 10 ~

tla-24 1,7.10-3 I 1 - - U1- - -
l\b-95 9,63.10-2 II 1 1 < < < 00

Ki-63 100 IV 9,7 1 < 2 <
P-32 3,9.10-2 II 1 150 270 6 10
Pb-21 0 22 V 8,7 2 3500 - 2
Po-208 2,9 V 4,27 < ?
Pc-210 0,3792 V 1,2 - < < 90
Pu-239 2,44.104 V 10 15 1500 900 170000
Ra-226 1602 V 10 1 350
Rb-81 5,25.10-4 I 1 15 <
Rb-83 0,235 II 1,06 5 10
Rb-84 0,0945 II 1 1 1
Rb-86 5,12.10-2 I 1 4 6
Ru-103 0,1078 II 1 1 <
Ru-106 1 III 2 400 1700
8-35 2,4.10-1 II 1,06 300 60 100 20
Sb-124 0,165 II 1,04 1 2 120 220 3 5
Sb-125 2,73 III 4,13 2 1
Sc-46 0,23 II 1,05 1 1
Se-75 0,329 III 1 ,14 1 2 3 5
Sm-151 87 IV 9,65 300 25
Sn-113 0,31 51 III 1 , 13 75 50 60 40
Sr-90 28,5 5 IV 9 2 75 20 700
Tc-99 2,1.10 IV 10 6 2 2300 850
Tc-99m 6.85.10- 4 I 1 300 4
Th-228 1 ,9 V 3,2 - <
Th-232 1.4.1010 V 10 - <
Tl-201 8,4.10-3 I 1 60 4 70 5
U-nat 9 V 10 10 1600 10 14004,5.10
U-234 2,47.1g5 V 10 4 370
\1-235 7,1.10 V 10 1 60 - 1 00

U-238 9 V 10 7 500 3 2504,5.10
V-48 0,044 II 1 < <
'i-187 0,0027 I 1 2 1 < <
Y-87 9,167.10- 3 I 1 10 5
Y-90 7,3.10-3 I 1 1 2
Zn-65 0,6685 III 1 ,55 3 10 120 450 1200 4500
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Fig. 3.2.B.
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Fig. 3. Z.G.
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TABEL 3.3.ACTIVITEIT EK TOXIc:'~EIT n; AFVAL H VERZAMELPERIODElI VAll
1 JAAR RES? 10 JAAR - PER 11JCLIDEGROEP, PER GEBRUIKERS
CATIDORIE -
(activiteit uitgedrukt in millicurie)
(toxici tei t ui tgedrukt in ALI-eenhedenl

:::::::::::::::::::::::I:::::::::~::::~~':~~:~:~::::::::::~:::::::~::::][:::::~:::::::::::::::~:~~~~:::~:::::::::]_::::~~~'::~:::::::::::::::[::::::::::
lIuclidegrcep 1-
activiteit per 1 jaar 83 273 2 0,3 83 0,6 ----- 132 2,2 ----- ---- ---- 0,3 ---- 500
activiteit per 10 jaar 83 273 2 0.3 83 0,6 ----- 132 2.2 ----- ---- ---- 0,3 ---- 500
tcxiciteit per 1 jaar 7 8 0,02 0,4 24 0,3 ----- 63 1,2 ----- ---- ---- 0,1 ---- 100
tcxicitei t per 10 jaar 7 8 0,02 0,4 24 0.3 ----- 63 1,2 ----- ---- ---- 0,1 ---- 100

lIuclidegrcep .!.!.
activiteit per 1 jaar 478 341 69 333 446 230 305 205 341 41 6 ---- 41 20 3.000
activiteit per 10 jaar 483 360 69 339 456 236 310 205 344 41 7 ---- 41 21 3.000
tcxici tei t per 1 jaar 15200 10589 212 5884 5775 4125 354 7336 660 250 7 ---- 59 40 50.000
tcxicitei t per 10 jaer 15340 10677 213 5959 5777 4180 358 7336 662 252 8 ---- 59 40 50.·:00

lIuclidegrcep III
activiteit per 1 jaar 60 78 44 2 115 162 991 ----- 1400 451 18 1151 39 276 5.000
activitei t per 10 jaar 116 114 55 4 208 290 2445 ----- 2688 1004 48 1783 71 616 10.200
toxici tei t per 1 jaar 26 64 26 6 63 57 5694 ----- 4449 2406 122 4258 36 1176 20.000
tcxiciteit per 10 jli.!lr 59 155 31 12 120 85 18098 ----- 10007 7162 402 6599 80 3584 50.000

lIuclidegrcep IV
activiteit per 1 je..ar 2379 183 25000 1546 5838 2855 18644 2293 7906 1055 356 ---- 316346 481 40':.,):)0
activiteit per 10 jeer 18'785 1439 196900 12710 47167 25380 121712 22800 60302 8528 2288 ---- 2486632 3358 3.DOC.:::OO
tcxicitei t per 1 jaar 45 21 721 71 345 610 112900 1173 9549 5615 2100 ---- 6200 2925 140.'):)0
tcxiciteit per 10 jeer 368 129 6283 682 3145 6000 785912 11044 66808 45588 14088 ---- 47318 21362 1.000.000

til
I:l:1
t::I

+:'
U1

00

Tctaal I tim IV
activiteitPer1 jaar 3000 875 25115 1881 6482 3248 19940 2630 9649 1547 300 1151 316346 777 400.000
activiteit per 10 jaar 19467 2186 197020 13053 47919 25907 124467 23137 63336 9573 2343 1783 2486744 3995 3.ooG.OOO
tcxiciteit per 1 'jaar 152 7 S 10682 959 5961 6207 4792 118948 8572 14659 8271 2229 4258 6295 4141 200.000
toxiciteit per 10 jaar 15774 10969 6527 6653 9066 10265 804368 18443 77478 53002 14498 6599 47457 24986 1.00:.000 N

'"
t\uclidegrcep y.
activiteit per 1 jaar ----- ---_.- ----- 1,8 ----- ------ ----- 9 42 6 ---- 11 871 66 1.000
activiteit per 10 jaar ----- ----- ----- 15,8 ----- ------ ----- 93 420 58 --_.- 111 8710 662 10.000
toxiciteit per 1 ja.ar ----- ----- ----- 3350 ----- ------ ----- 1296 19414 2657 ---- 1589 161136 39983 200.000
toxiciteit per' 0 jaar ---_.- ----- ----- 29200 ----- ------ ----- 12960 194140 26570 ---- 15894 1611364 399827 2.000.000

------------------------------------------------------------~--_._------------,-----~---------------------------------------------------------------------------



Cfl
TABEL 3.4. SAMEKVAT,:,nw VAK VOLUME, RADIOACTIVITEIT E}: RADIOTOXICEEIT 0:;

t:i
If. AFVAL ?ER GEBRUIKERSCATEGORIE .

~

(Volume i!l m3) \J1-(Activiteit in curie) CJ:>

(Toxiciteit in 1000 ALI-eenheden)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~;~;;;~~~~::~~~;~~~;;~;;~;;[;;~:~~:~~~~~~;;~;;~~;;;~[~;;;~:~~?~~~;;~;;~~;;;][~;;;;;;~~
jaarlijks via ophaal-
dienst afgevoerd volume 93 72 36 53 129 150 125 90 118 50 6 14 4 12 ~1000

radioactivitei t
per 1 jaar 3 1 25 2 6 3 20 3 10 2 1 1 316 1 ~400

radiotoxici tei t
per 1 jaar 15 11 1 6 6 5 119 9 15 8 2 4 6 4 ~200

nuclidegrc ep I tim IV

radiotoxicitei t
per 1 jaar -- -- -- 3 -- -- -- 1 20 3 -- 2 161 40 ~200

nuclidegroep V

rad ioac tivi tei t
per 10 jaar 20 . 2 197 13 48 26 125 23 63 10 2 2 2487 4 ~3000

radiotoxiciteit
per 10 jaar 16 11 7 7 9 10 804 18 77 53 15 7 47 25 ~1000

nuclidegroep I tim IV

radiotoxici tei t N

per 10 jaar -- -- -- 29 -- -- -- 13 194 27 -- 16 1610 400 ~2000 w

nuclidegroep V
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Coc:onc:ludof"lr,l worrlt tint in rIp. hnirlip;o prnkti.;k r~(m grotere hoovf!olhoirl
afval als "radioactief afval" wordt aangemerkt dan op grond van de huirlige
normstelling noodzakelijk is.
Een verhoudingsgewijs aanzienlijke volumereductie lijkt haalbaar door meer
gebruik te maken van de mogelijkheid om afval langs conventionele weg af te
voeren.
Enerzijds kan het in dit verband effectief zijn om onderscheid te maken
naar de halveringstijd van nucliden met het oog op het door fysisch verval
Iaten "versterven" van de radioactiviteit tot beneden de wettelijk gestelde
grenzen.
Anderzijds kan met gebruik van geschikt meetapparatuur beter worden beoor
deeld of - en eventueel wanneer- men te maken heeft met" rad ioactief afval"
dan weI met "vrijgesteld afval".

Met onderscheid naar halveringstijd wordt nadrukkelijk bedoeld het uit
elkaar houden van nuclidegroepen. Het gescheiden houden van de hier
gehanteerde nuclidegroepen I en II van de rest is vooral gebaseerd op het
doelmatig gebruik maken van de mogelijkheid de activitei t in het afval te
laten versterven. Het apart houden van nucliden van groep V is vooral
bedoeld om te voorkomen dat een relatief grote hoeveelheid radiotoxiciteit
onnodig over een groter volume wordt verspreid.

Slechts in ui tzonderingsgevallen is het doelmatig om onderscheid te maken
per nuclide. Het gaat dan om hoeveelheden langlevende radionucliden met
verhoudingsgewijs geringe radiotoxiciteit zoals H-3 en mogelijk C-14.

Volume reductie

Ui t het voorgaande blijkt dat ruim de helft van het afvalvolume dat via de
erkende ophaaldienst wordt afgevoerd, afkomstig is van het laboratoriumge
bruik van open radioactieve stoffen.
De hoeveelheid radioactiviteit hierin wordt geschat op ca. 20 %van het
totaal. Hierbij is de apart beschouwde hoeveelheid - ca. 320 curie - aan
Tritium in targets en grote bronnen niet meegerekend.

Te concluderen valt dat volumereductie eerstens zou moeten worden gezocht
binnen de sfeer van de laboratoriumtoepassingen. Immers zowel qua activi
teit als qua toxiciteit geldt dat de hoeveelheid per volume-eenheid in het
afval dat bij dergelijke toepassingen ontstaat, aanzienlijk kleiner is dan
bij de andere gebruikerscategorie~n. Het betreft in het bijzonder het
onderzoekswerk en de medische toepllssingen. Dezelfde conclusie blijkt. ook
te gelden voor een belangrijk del'll van het afval dllt afkomstig 1s ui t de
sfeer van de nuclideproductie.

Om een meer quanti tatieve inschatting van de volumereductie mogelijk te
maken . is voor de verschillende toepassingsgebieden een nadere analyse
gemaakt van de onderlinge samenhang tussen afvalvolume en de hoeveelheden
radioactiviteit en radiotoxiciteit voor de verschillende nuclidegroepen.
Daarbij is ook onderscheid gemaakt naar gebruikerscategorie. De detail
geg ev ens die bij deze analyse werden gebruikt, zijn te vinden in deelrap
po rt SED 4424.
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f\:lflr sdllltUng if! Ar als gevolg VAn rle 11lboratoriumtoepassingen sprake vnn
OnRflVPl~r SOO m) :tfval met nucliden ui t groep I en n, dat naar tussentijdse
opslag gaat. (vrijgestelde stroom en via de erkende ophaaldienst afgevoerde
stroom tezamen). Ret blijkt dat ongeveer 160 m3 hiervan toch jaarlijks via
de erkende ophaaldienst word t afgevoerd. Aangenomen mag worden dat hierin
hoofdzakeli,ik nucliden ui t groep II aanwezig zi,in.

In de ca. 200 m"S :tfval met nucliden van groep I is bi,i een home-geen
veronder:~telde verdel] ng, de gem iddelde He tivi tei tsconcentrlltie nAIH

~)ehHtting '5000 x grot(~r dHn de vrijstellingBgrnnR vlln? nHno~lIri.p per /?,rllm.
(Verondersteld is een soortelijke massa van 0,2 gram per em))
Bij de gevonden nuclidesamenstelling is een wachttijd van ca. 50 dagen
nodig om te bereiken dat de (gerniddelde) activiteitsconcentratie beneden
deze vrijstellingsnorm daalt.

De hoeveelheid Arval met nucliden van groep II word t in deze benadering
geschat op ca. 300 m3 per jaar. Bij een geschatte totaalactiviteit van ca.
20 curie komt dit neer op een factor 100 a 200 boven de vrijstellingsnorm.
Rekeninghoudend met de gevonden nuclidesamenstelling zou een wachttijd van
1 a 2 jaar nodig zijn om dit deel van het afval te laten versterven tot
beneden de vrijstellingsgrens.

Opgemerkt meet worden dat de hier gehanteerde halveringstijd van 100 dagen
als grens tussen nuclidegroep II en ITI niet al te exact is bepaald.
Essentieel is weI dat de grens ligt bij een halveringstijd groter dan de 60
dagen van de nuclide 1-125. Het aantal nucliden met halveringstijd tussen
de 60 en 100 dagen is gering. Bovendien is de geinventariseerde activiteit
van die nucliden verhoudingsgewijs zeer klein.

Ben voorzichtige cenclusie is dat een volume aan vast afval van ca. 200 m3
met nucliden ui t groep II bui ten de stroom afval naar de erkende ophaal
dienst zou kunnen blijven. Daarveor is dan tenrninste nodig dat de gebruiker
beschikt over adequate apparatuur om te controleren op de aanwezigheid van
andere (langerlevende) nucliden Bovendien dient de gebruiker te beschikken
over voldoende opslagcapaciteit of moet op andere wijze opslag megelijk
zijn om het afval zonodig voor een periode van 1 a 2 jaar te laten ver
sterven.

Ret afval met nucliden ui t groep III zal wanneer het gescheiden kon worden
verzameld een volume hebben van ongeveer 40 m3. De activiteit wordt geschat
op ongeveer 0,5 curie, zodat gerniddeld genomen de concentratie een factor
20 boven de vrijstellingsnorm ligt. Er zou een versterftijd van ongeveer 12
jaar nodig zijn. De verzamelde hoeveelheid activiteit zou dan worden terug
gebracht tot enkele tientallen millicurie in de jaarlijkse verzamelde
hoeveelheid.

Voor nucliden ui t groep IV heeft het hanteren van een dergelijke
versterfperiode geen praktische betekenis. Dit wordt toegelicht aan de hand
van de volgende beschouwingen over H-3 en C-14.

Het H-'3 houdend afval ligt naar schatting gerniddeld genomen een factor 500
a 1000 boven het niveau van de vrijstellingsnorm. Het betreft in totaal ca.
35 curie met een geschat eigen volume van ongeveer 150 m3. Er zou een
versterftijd van 120 jaar nodig zijn om de activiteitsinhoud van dit afval
te reduceren tot (gemiddeld) de vri,istellingsnorm.
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Een nadere analyse voor wat betreft C-14 heeft geleerd dat over het totaal
genomen de activitei tsconcentratie ongeveer een factor 30 a 50 groter is
dan de vrij stel1ingsnorm. Het gaa t om to taa1 1 a 2 curie C-14 in een eigen
vol urn e vane a • 70 m3.

IDen voorzichtige schatting leidt tot de conclusie dat er in totaal jear
Ii,iks sprake is van om en nA.bi.i 21)0 a )00 m3 Rfval met H-"'5 en (:-14, WIlRrVl1n

globaal ongeveer 100 m3 in de vorm van telpotjes. In feite zit de activi
teit in naar schatting 10 m"'5 te1vloeistof. Voor de grote hoeveelheid lege
telpotjes mag worden aangenomen dat de gemiddelde activiteitsconcentratie
beneden de vrijstellingsgrens ligt. Het is duidelijk dat de activiteitscon
centratie van H-3 nauwe1ijks en van C-14 niet door wRchten kan worden
gered uceerd •

Afval met in hoofdzaak of nagenoeg a1leen nucliden uit groep I en II is
vooral afkomstig van demedische toepassingen (ACZKH en ZKH)en uit de sfeer
van de betreffende nuclideproductie (KP).
Bij nuclideproductie gaat het om ongeveer 70 m3.
De verwachting is dat binnen deze gebruikerscategorie~nen een doelmatige
beperking van de volurnestroom mogelijk is door nucliden van groep I en II
gescheiden te houden van de overige nucliden. Bij enkele universi tei ten/Ho
gescholen is deze benaderingswij ze a1 effectief.

Ui t het door Canberra/Posi tronika uitgevoerde onderzoek (zie hoofdstuk
5)blijkt dat door meting kan worden verzekerd dat geen ontoelaatbare hoe
veelheden langerlevende nucliden in het afval aanwezig zijn (mits het
daarbij niet gaat om H-3, C-14 of pure beta-stralers).
Voor wat betreft toepassingen in de gezondheidszorg kunnen dergelijke
controlemetingen worden toegespitst op de aanwezigheid van 1-125 en 1-131
in het afval.

De vaststelling dat ca. 25 %van de in 1 jaar geaccurnuleerde hoeveelheden
radiotoxicitei t in het afval afkomstig is van de beide Jodiumisotopen 1-125
en 1-131 benadrukt de wenselijkheid om deze nucliden zoveel mogelijk
gescheiden te houden van het afval met lang levende radioactieve stoffen.
Immers ge1et op de korte halveringstijd is er binnen het tijdsbestek van 1
a 2 jaar sprake van nagenoeg volledig radioactief verval. Ongeveer 70 % van
liit jodiumhoudend afvHl is Ilfkomstip.; vIm medischA toepassingen. Het oVf)rige
is afkomstig van laboratoriurn toepassingen en van de radionulcideproductie.
Het is af te leiden dat het hier binnen de ziekenhuiswereld een afvalvolurne
van ca. 150 m3 betreft. Bij het onderzoekswerk gaat het om totaal ca. 50 m3
en in de sfeer van de nuclideproductie om ca. 20 m3.

Kogmaals wordt gesteld dat vo1urnereductie vooral mogelijk lijkt bij het
afval dat afkomstig is van laboratoriurnonderzoek, medische toepassingen en
de nuclideproductie van open radioactieve stoffen. Om een dergelijke reduc
tie doelmatig te kunnen doorvoeren is het nodig:
- het H-3 en C-14 houdende afval op de werkplek gescheiden te houden van
het overige afval. Kadat vermenging heeft plaatsgevonden met ander afval is
scheiding niet meer mogelijk omdat de bestaande meettechnieken op dit punt
Le kort schieten.
- cp ]ocl1tionivel1u eon flcheiding (loor t(~ VOflrpn op basis vun een hnlve
ringstijd van ongeveer 10 dagen (ui tgezonderd grote activitei tshoeveelheden
1-131 ). Hierdoor word t bereikt dat niet onnodig een groter volume voor een
langere versterftijd zou moeten bewaard dan strikt nodig is uit het oogpunt
van de korte halveringstijden binnen nuclidegroep Tj
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- zoveel als mogeli.ik op locatie te zorgen dat afval nietonnodig wordt
"verontreinigd" met nucliden ui t groep lIT, IV en V. Tmmers voor dat afval
staat bijvoorbaat vast dat de mogelijkheid om het vrijgesteld af te voeren
slechts aanwezig zal zijn in die situaties waarin met extreem kleine
activiteit(concentraties) wordt omgegaan.

normstelling

De voorgaande beschouwingen over het gewenste onderscheid naar nuclidegroep
in het afval en daarmee samenhangend de schattingen voor de noodzakelijke
wachttijden zijn gebaseerd op de huidige normstelling.
Door het inbouwen van voldoende lange versterftijden kan voor kortlevende
nucliden worden bereikt dat de activi tei t per massahoeveelheid door verval
dnnl t hennden de wntte1i,ik vastgestelde grenswaarde, waarboven afval meet
worden afgevoerd via de erkende ophaaldienst. Voor een niet onaanzienlijk
deel van het afval met deze nucliden van groep I en II kan zodoende worden
bereikt dat het afval "vrijgesteld" kan worden afgevo8r-o 111ngs conventio
nele weg.
Het lijkt gewenst in dit verband tenminste een aantal kanttekeningen te
plaatsen.

De eerste kanttekening betreft het feit dat de normstelling van 2 nanocurie
per gram geen rekening houdt met het onderling vaak zeer grote versehillen
in radiotoxiciteit voor de verschillende nucliden. Als voorbeeld geldt de
navolgende vergelijking voor een viertal nucliden die zoals gebleken is, de
huid ige inventaris van het afval in aanzienlijke mate bepalen. Het betreft
H--5, C-1 4, I -1 25 en 1-1 31 •
De radiotoxiciteit per eenheid van radioaetiviteit is voor de beide jodium
isotopen een factor 3000 groter dan voor H-3 en factor 100 groter dan voor
C-14.

Berekend kan worden dat voor de beide ,iodium-isotopen het afval aan de
huiriige vrijstellingsnot'ffi voldoet wanneer het Minder dan 15 ALI-eenheden
per m3 bevat (aangenomen is een soortelijke massa van 0,2 gram per em3).
Voor de nuclide H-3 kom t het echter near op 0,005 ALI per m3 en voor C-14
eorrespondeert de huidige norm met 0,16 ALI per m3.
Uit het onderzoek is bekend dat de activiteitsconcentratie voor H-3 en C-14
welliswaar ruim ligt boven het niveau van de vrijstellingsgrens doch dat de
totale hoeveelheid radiotoxicitei t in het j aarlijkse afval in de orde ligt
van 400 a 500 ALI-eenheden voor elk van de beide nucliden. We stellen vast

. dat de geschatte hoeveelheid H-3 en C-14 in het afval ten gevolge van
laboratoriumtoepassingen qua radiotoxiciteit tezamen Minder is dan 1 % van
de totale radiotoxiciteitshoeveelheid aan overige nucliden van groep IV in
het jaarlijkse afval. Echter de volume-omvang van het H-3 en C-14 afval
(ca. 250 a 300 m)) ligt in de orde van 25 %van de totale hoeveelheid afval
die via de erkende ophaaldienst j aarlijks word t afgevoerd.
Aanbevolen wordt om na te gaan in hoeverre door geschikte vorm van nab ewe 1'

king van het verzamelde afval kan worden bereikt dat het volume van dit
afval word t gereduceerd. Deze aanbeveling berust vooral op de overweging
dat er verhoudingsgewijs weinig radiotoxiciteit in een relatief groot
volume aanwezip; is.
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Een andere kanttekening betreft het feit dat het getalscriterium van 2
nanocurie per gram in de huidige wetgeving niet is gebaseerd op
stralingshygi~ne-overwegingen. Ret getal zou zelfs enigzins arbitrair
kunnen worden genoemd. Bi.i laagtoxische stoffen leiden dergel,ike
activiteisconcentraties zeker niet tot onaanvaardbare situaties. Verder
worden geen grenzen gesteld aan de totale hoeveelheid radioactiviteit die
vrijgesteld zou mogen worden afgevoerd. Op dit punt is er sprake van een
essentieel verschil met de normstelling zoals die geldt voor lozing van
radioactieve stoffen op het oppervlaktewater. Daarbij wordt behalve een
bovengrens voor de activiteitsconcentratie ook een beperking gesteld aan de
maximaal per periode van 4 weken te lozen totale hoeveelheid radioactivi
teit.

Wanneer we ervan uitgaan dat een normstelling gebaseerd zou moeten zijn op
risico-overwegingen, ligt het voor de hand om rekening houdend met de
geinventariseerde samenstelling van het afval en de grote onderlinge ver
schillen in radiotoxiciteit, na te gaan of bij het vastleggen van grens
waarden veor vrijgesteld af te voeren afval rekening zou kunnen/moeten
worden gehouden met de radiotoxici tei t van de nucliden. Ook verdient het
aanbeveling na te gaan in hoeverre begrenzingen zouden moeten gelden voor
de to tale hoeveelheid radioactiviteit c.q. radiotoxiciteit die in de vorm
van vrijgesteld afval langs conventionele weg kan worden afgevoerd.

Tot slot stellen we vast dat het getalscriterium dat in de huidige wetge
ving is vastgelegd als grenswaarde voor het verplicht afvoeren via de
erkende ophaaldienst niet altijd eenduidig wordt geinterpreteerd. In dit
verband wordt opgemerkt dat het in de praktijk voorkomt dat de
afvalverwerkende instanties strengere eigen interpretaties geven aan de in
het kader van de wetgeving genoemde grenswaarde van 2 nanocurie per gram.
Soms zelfs worden lagere grenswaarden gesteld.

In het belang van de praktische hanteerbaarheid van de huidige normen (en
zonder vermindering van de kwaliteit van de stralingshygi~ne) wordt de
volgende interpretatie aanbevolen.

"Wanneer door meting of berekening kan worden verzekerd dat de activiteit
in een beperkte hoeveelheid afval minder is dan 1/10 a 2/10 deel van de
totale activiteit die overeen komt met een homogene verdeling van 2 nanocu
rie per gram, kan dat afval als vrijgesteld worden beschouwd.
Wanneer de totale activiteit in een afvalzak grater is dan 1/10 a 2/10 doch
kleiner dan een maal de massa-activitei tslimiet zou moeten gelden dat door
meting wordt verzekerd dat de activiteit voldoende homegeen over het afval
is verd eeld" •

Deze interpretatie
teit binnen een
totale activiteit
tei tslimiet.
Onder een beperkt
hoeveelheden in de

komt erop neer dat inhomogene verdeling van radioactivi
beperkt afvalvolume toelaatbaar wordt gellcht zolanf!, de
daarvan minder is dan 1/10 a 2/10 van de massa-Ilctivi-

volume zou er in dit verband kunnen worden gedacht aan
orde van 10 a 20 liter.
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het
ter

afval

In de praktijk ontbreekt de meetapparatuur waarmee routinematig kan worden
vastgesteld of de activiteitsconcentratie in afval al dan niet de
grenswaarden overschrijdt waarboven het afval via de erkende ophaaldienst
moet worden afgevoerd.
Door Canberra/Positronika BV te Eindhoven werd in samenhang met
onderzoek van de Stralingsbeschermingsdienst THE onderzoek verricht
uitwerking van meetvoorstellen voor de selectie en etikettering van
dat radioactieve stoffen bevat of kan bevatten.

meetvcorstellen

De eisen die aan een dergelijk meetsysteem worden gesteld zijn:
- activiteitsmetingen moeten kunnen worden verricht met een behoorlijke

nauwkeurigheid en een goede reproduceerbaarheid,
- de metingen moeten in een tijd van ten hoogste ca. 10 minuten kunnen

worden ui tgevoerd,
- de meetapparatuur moet geschikt zijn voor volumehoeveelheden van ca. 5 a

20 liter,
Bij activiteitsmetingen meet een onderste detectiegrens haalbaar ZlJn die
overeen komt met een fractie van de geldende vrijstellingsnorm van 2
nanocurie per gram,

- met de apparatuur moet de significante inhomogene verdelingen van
activiteit (ho t- spots) kunnen worden gemeten.

Zo megelijk zou de apparatuur ook aan de volgende eisen moeten voldoen:
- de ingebouwde mogelijkheid tot gebruikers-onafhankelijke calibratie van

de apparatuur,
- de apparatuur moet voorzien zijn van automatische uitvoer van gegevens

die eventueel te combineren is met het voeren van administratie,
- de apparatuur zou een geschikte uitveer mogelijkheid moeten hebben i.v.m.

eventuele uniforme etikettering van afval.

De methodische aanpak van het onderzoek en de beschrijving van de gebruikte
meetopstelling zijn beschreven in het betreffende rapport: "Meetvoorstellen
veor de selectie en etikettering van rad ioactief besmet afval".

De metingen waren toegespitst op een tweetal soorten bepalingen nl.:
- het bepalen van meetgrenzen en meetnauwkeurigheden van activiteit per

radionuclide in geval van (nagenoeg) homogeen binnen het totaalvolume
verdeelde radioactiviteit.

- het bepalen van de meetbaarheid van inhomogene activiteitsverdelingen
( ho t- spo ts)

De metingen werden in eerste aanleg uitgevoerd met de Jodiumisotopen 1-125
en 1-131 omdat:
- de beide Jodiumisotopen in de praktijk in belangrijke mate bepalend zijn

voor het afval dat afkomstig is uit de toepassingen in de
gezondheidszorg;

- de mpettechnische prob1emntiek 7.;owel kwantitatief als kWlllitatief bi.i de
detectie van 1-125 annzien1i,jk groter is dan voor a1le overige gammfl
emitters.
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een

w~rd

Bij
VAn

waarin

Rekening houdend met de in de praktijk voorkomende afvnlhoeveelheden,
voor de metingen de keus bepaald op afmetingen van I), 10 en 20 Iiter.
elk volume werden metingen gedaan bij soortelitik~ massR' a
0,1, 0,2 en 0,4 gram per em,.
De waarde van 0,1 gram per em, komt overeen met de praktijksi tuatie van
niet I'll te zeer samengeperst papierafval. De waarde van 0,4 gram per cm'5 is
genom en als maat voor stevig geperst laboratoriumafval waarin ook (lokaal)
stoffen met grotere soortelijke massa's kunnen voorkomen.
Als resul taat van het onderzoek worden voorstellen gedaan voor
meetapparatuur in een drietal verschillende configuraties, elk toegespitst
op een van de volgende praktijksituaties:
-Meetsysteem I, bedoeld voor afvalmetingen waar 1-125 en eventueel 1-1,1 als
dominante nucliden aanwezig zijn; de aanwez:i.gheid van andere nucliden wordt
welliswaar gesignaleerd maar er is daarbij geen sprake van kwantitatieve
meting of nuclideherkenning.
-Meetsysteem II, bedoeld voor afvalmetingen waarbij naast de beide Jodium
nucliden nog enkele andere vooraf bekende radionucliden aanwezig kunnen
zijn; een beperkt aantal nucliden kan kwantitatief en kwalitatief worden
gemeten.
-Meetsysteem III, bedoeld voor de onbekende situatie,
verscheidenheid van radionucliden kan worden gemeten.

Volgens de conclusies van de onderzoeker voldoen de meetvoorstellen aan
aIle gestelde eisen.
Voor de onderste meetgrens bij (quasi) homogeen verdeelde activitei t in het
afval wordt een waarde opgegeven die ligt in de orde van 0,3 a '3 %van de
MAL, afhankelijk van de onderzochte volume/dichtheid-configuratie.

Over de meetbaarheid van "hot-spots" wordt geconcludeerd dAt de7.e
betrouwbaar kunnen worden vH:'Jtgestelci WHnnfler (Ie fwtivitfdt. in do "hot
spots" groter is dan een fractie van ca. 0,2 maal VRn de mAsSR-activi
tei tsl im iet (MA L) •

Toepasbaarheid

De ontwikkelde apparatuur is in de algemene zi.n geschikt om een selectie te
kunnen maken tussen afval dat weI of niet als vrijgesteld afval langs
conventionele weg kan worden verwijderd.

De technische uitvoering van de meetvoorstellen is van dien aard dat geen
grote specifieke deskundigheid is vereist.

In praktijksituaties waar de nucliden uit groep I en II zoveel mogelijk
gescheiden worden verzameld van overige nucliden, is de apparatuur verder
to epasbaa r om:
- controle metingen te doen op de aanwezigheid van nucliden van groep III

en/of IV;
- vast te stellen welke versterftijden moeten worden aangehouden om de

activiteit in het afval te laten vervallen tot beneden de MAL-waarde.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de apparatuur niet bedoeld is en
niet geschikt is voor het meten van pure betastralers.

Concl uderend kan worden gezegd dat de voorgestelde meetaanpak vooral
doelmatig kan worden gebruikt wanneer aan de normstelling die geldt voor
het verplicht afvoeren van afval via de erkende ophaaldienst, een
praktische interpretatie wordt gegeven in de geest zoals voorgesteld in het
vorige hoofdstuk.
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Ter vereenvoudiging van de calibratie is het aan te bevelen om bij toepas
sing van de aanbevolen interpretatie van de normstelling ui t te gaan van
een standaard volume!massa-configuratie. Daarbij ligt het voor de hand om
te kiezen voor een niet 111 te klein ve-} ume met eon verhouo ingsgewi,j s 1 age
waardp voor de soorteli,jke massa. Hierdoor zHl in het gt~val VHn nfwijhmoe
volume!massa-configurllties aIleen sprllke kunnen zijn van een overschatting
van de activiteitsinhoud.

Wanneer echter de vrij stellingsgrens zodanig zou worden geinterpreteerd dat
zelfs bij een totale activiteit in de gestandaardiseerde afvalzak minder
dan een tiende van de massa activiteitslimiet, geen inhomogene verdelingen
aanwezig mogen zijn dan is de hier geschetste meetaanpak niet mogelijk.

Op grond van de eerder genoemde resultaten van de inventariserende studie
mag worden aangenomen dat toepassing van de voorgestelde meetapparatuur kan
leiden tot een vermindering van het via de ophaaldienst afgevoerde volume
en dus tot een toename van de volumestroom van het vrjjgestelde afval-
Op ~rond van de veronderstel1inp, dl1t aIle HC tivi tei t in afval min of mFl8r
home-genn over hFlt totllnlvolume is verdp,pld, wf~rd e8r(ll~r geschat dnt het
hier el~n volume betreft VHn en. 200 IIi').
Het is al eerder genoemd dat de feitelijke volumereductie ook afhankelijk
zal zijn van de mate waarin de afvalverwerkende industrie bereid is om het
vrijgestelde afval ook werkelijk als "niet radioactief afval" te aanvaar
den.

(
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