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ISOTOPENLABORATORIA. 

Inleiding. 

In het volgende worden laboratoria behandeld, waar omgegaan wordt 

met niet ingekapselde radioaktieve stoffen (open bronnen). 

Deze laboratoria worden in drie klasaen ingedeeld, aangeduid met 

At B en C. 

In riA-laboratorial! wordt met hoge aktiviteiten van riadioaktieve 

stoffen omgegaan, in "C-laboratoria" met lage aktiviteiten. 

Veilig werken - Radiotoxiciteit. 
i 

Ala eerate riohtlijnen voor veilig werken, moet tabel I gezien 

worden, waarin een klasaifikatie van de meer gangbare radioiaotopen 

gegeven wordt op grond van hun radiotoxioiteit. 

Tabel I. Klassifikatie van radioisotop~ volg~ relatieve radiotoxi

citeit per eenheid van aktiviteit. 1) 

I~_oep I [zaer sterk radiotoxisch. (n = 1) 

8r-90 + Y-90; Po-210; At-211; Ra-226+doohterprodukten; Ac-227; 

Pu-239; Cm-242; Am-241. 

(n :::: 2) 

ca-45; Fe-59; 8r-89; Y-'j1; Ru-106 ... f('1-~;)6; J-131,B!1.-140 + La-140; 

Ce-144 + Pr-144; 8m-151; Eu-154; 'l'm-170; Pb-210 + Bi-210 (Ra D+E)i 

U-233; Th-234 + Pa-234. 

Groep I Matig radiotoxisch 

Na-24; P-32; 8-35; Cl-36; K-42; 80-46; 80-47; 8c-48; v-48; Ym-5G 

Fe-55; Co-Go; Ni-59;Cu-64; Zn-65; Ga-72; As-76; Rb-86; Zr-95; 

ITh-95. Mo-99; To-96. Rh-105; Pd-103 + Rh-103; Ag-105; Ag-111; 

Cd-109; Ag-109; 8n-113; Te-127; Te-129; Cs-137 + Ba-137; Pr-143; 

Pm-147; Ho-166; Lu-177; Ta-182; w-181; Re-183; Ir-190; Ir-192; 

Pt-191; Pt-193; Au-196; Au-198; Au-199; Tl-200; Tl-202; Tl-204; 

Pb-203. 

Groep IV Zwak 

H-3; Be-7; C-14; F-18; Cr-51; Ga-71; T!-201. 

werkplaatsteehniek technische hogeschool eindhoven 
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Toelaatbare aktiviteiten. 
I 

De hoeveelheden van de radioaktieve stoffen die in een radioisotopen-

laboratorium verwerkt mogen worden, zijn bepaald door de aard van de 

ermede te verrichten bewerkingen en de graad van de radiotoxiciteit 

5 (met het symbool n aangegeven, zie tabel I). 

De eisen aan de desbetreffende laboratoria gesteld, zijn te vinden 

in tabel II. 

1Q 

Tabel II zie bijlage A (zie pag. 12) 

I 

15 r- Hierin worden de hoeveelheden aktiviteit aangegeven, onclerscheiden 

20 

25 

naar de relatieve radiotoxiciteit (n), waarmede bewerkingen mogen 

worden uitgevoerd, en die mogen worden opgeslagen. 

Qpmerkingen: 

ad a: dit zijn bijvoorbeeld stoffige bewerkingen, de bewerking van 

of het werken met poedervormige stoffen; of bewerkingen met grote kana 

op morsen. 

ad b: hiertoe behoren gekompliceerde bewerkingen met een verhoogde 

kans op morsen of verstuiven. 

30 - ad c: hieronder vallen de normale bewerkingen (analysen t etc.). 

In "C-laboratoria" mogen geen stoffen uit de zeer sterk radiotoxiscbe' 

groep aanwezig zijn, vandaar dat in de kolom n c 1 geen richtgetallen 

35 vermeld zijn. 

40 

45 

Bouwkundige aspekten. 2) 3). 

Deze zijn in tabel III tabellarisch samengevat. 

Tabel III zie bijlage B (zie pag. 13) 

Verdere opmerkingen, die dienstig kUnnen zijn: 

Bij voorbereidingen van laboratoria is het aan te bevelen zo mogelijk 

kontakt te zoeken met specialisten!deskundigen van reeds bestaande 

50 overeenkomstige laboratoria. 

Naast de getabelleerde richtlijnen is het aanbevelenswaardig de 

laboratoria op de begane grolld te insta1leren in verband met de veilig- • 

r------~-~~.---~'-I werkplaatstechniek 
~---"""-"'---
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heid, de opberging in kluisruimten, het hoge cewicht van de inrichting. 

etc •• 

De ommurins kieze .,men, waar nodit;' , van voldoende dikte en geschikt 

materiaal (bijvoorbeeld zwaar beton) om tevens als stralingsafscher

ming dienst te kunnen doen. 

De meetruimte vereist vaak extra ommuring en een [oede ligging om 

doordringen van stralin,g' uit de werkruimte zoveel mOGelijk te vermij

den. Buiten de laboratoria mar de stralingsdosering de 0,3 mr/uur niet 

overschrijden. 

Een entree om een hoek is vaak nuttig (IILabyrinth-Eintritt"). 

(Figuur 1). Zie pag. 10. 

Tengevolge van onderdr~ is de al;emene luchtstrominG in die geval

len naar de radiologische ruimten toe cericht. Daardoor wordt besmet

ting via de lucht naar buiten voorkomen. Aanbevolen wordt de lucht via 

vertrekken met lage aktiviteit naar die met hog-ere aktiviteiten te 

leiden. 

~erwarming van het laboratorium kan via voorgewarmde lucht via de 

2S toevoerkanalen geschieden ("Geforceerde Airconditioning tl
), vloerver-

30 

35 

warming is ook geschikt. V~~r meetruimten is airconditioning vaak 

noodzakelijk. 

De afwerking van vloeren t wander., plafonds en deuren dient zo glad 

en dicht mogelijk te zijn. Geen naden in de vloerbede,kl:in€, afgeronde 

plinten en hoeken. Uitstekeme randen dianen voorkomen te worden. 

Vloeren met slipgevaar vermijden. 

In aIle ruimten moet gelerenheid tot royaal spoele~ met water zijn 

in verband met eventuele besmettingen. 

In afvoerleidinge~: stankafsluiters t slikvangers en horizontale 

40 gedeelten zo mogelijk vermijden om opzameling en/of afzetting van 

45 

50 

radioaktieve stoffen niet in de hand te werken. 

De afvaltanks met voldoende kapaciteit op afgelegen plaatsen installe

reno De straling eruit regelmatig meter: met bijvoorbeeld de PW 4012/01 

of de PW 4014/00. 

Inrichting laboratoria. 2),3). 

1. Isotopenbergplaats(en). 

Moet(en) eventueel geschikt zijn voor vaste, vloeibare en gasvormige 

werkplaatsteehniek technische hogeschool eindhoven 
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0' bronnen. Stralingsafscherming zodanig dat aan buitenzijde een doserings

snelheid van 2,5 mr/uur niet overschreden wordt (Gamma-alarmonitor 

pw-4044). Indien gasvormige bronnen aanwezig zijn, is ventilatie van de 

5~ 

I 
10 f-

bergruimte vereist teneinde de eventuele kontaminatie te beperken. 

De inrichting dient overzichtelijk en kontroleerbaar te zijn, en een

voudig bereikbaar met manipulatoren. Goede administratie van de inven

taris aan radioaktieve stoffen. 

Het geheel moet brandveilig zijn (loodafscherming in stalen omhullin£, 

etc.). Voor "C-laboratoria" is een afsluitbare kast met afscherming 

voldoende; v~~r "A-" en "B-laboratoria" worden los opstapelbare en 

15 aanpasbare bergcellen in een afsluitbare ruimte aanbevolen. 

25 

30 

2. Zuurkasten. 

Gladde afwerking, inwendig eenvoudiR te reinigen, verwijderbare 

lakken, geschikt voor zware opstellinDen (loodafscnerming). Roestvrij

stalen werkbladen, waarboven "theeblad fl
, bijvoorbeeld een plastic ont

wikkelbak zoals in de fotografie cebruikt wordt, bedekt met vezeldoek 

of vloeipapier waarop bij evelltuele beSt;lettine; de raaioaktieve stoffen 

terechtkomen. 

Bediening water, gas, lucht van buitenaf. 

Bij meer zuurkasten centrale afzuigin~, om uitvallen van enkele te 

voorkomen, waardoor mogelijke besmettingen op kunnen treden. 

Onder zuurkast transportabele (verrijdbare) ladenkast met benodigd 

glaswerk enz. aanbevolen. Voor iedere isotopensoort eigen glaswerk 

35 (pipet, filter, etc.). 

I 
I 

40 r-
i 

45 

50 

Afvoer van afvalvloeistoffen op a9arte flessen, om hoeveelheden besmet 

afvalwater te beperken en om de aard van de besmetting te kennen. 

Afzuiging ca tweemaal zo sterk als bij normale zuurkasten. 

3. Gloveboxen. 

Indien aIleen voor het werken met alfa- en betastralers, dan geen 

verdere afschermingsmaatregelen noodzakelijk. 

Onderdruk handhaven in de werkruimte. 

De te getJruiken handsclloenen van gu~i of polyvinylchloride moeten niet 

te dun zijn (wegens betastralers). 

De gloveboxen moeten eenvoudig te reinisen zijn, afneembare lakken, etc. 

werkplaatstechn iek technische hogeschool 
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4. Loodblok-opstellineen. 

"Nanddikten worden bepaald door de aktivi tei t van de te hanteren 

radioaktieve bronnen. Vlerkzaamheden zijn te kontroleren door middel van 

spie::;els, periskopen of loodglasvensters. Om besmettinc van de indi vi

duele loodblokken bij een kalamiteit te voorkomen, wordt het aanbrenrr,en 

van een plastic omhullinc; van de warden aanbevolen. Voor aanvullende 

afscl:erming is het raadzaam extra loodblo~ken voorradig te hebben. 

5. !-ianipulatoren. 

Vooral voor gammastralers noodzakelijk. 

15 c- 6. Neubilair. 

Hoet eenvoudiG van konstruktie zijn en goed reini;;baar. 

Bij tafels uient men zogen. lekranden aan te brentsen. 

20 ~ Geen poreuze t vocnt- en stofopnemende ma terialen sebruiken. 

25 

30 

7. Afval. 

Vast afval dient men in daartoe bestemde zogenaamdepedaalemmers te 

deponeren, eventueel in sterk- en zwak radioaktief afval onderscheiden. 

8. Instrumentarium. 

Zie hiervoor bij Beveiligingsapparatuur. Zie page 8 

9. Vlaterleidin~. 

Veel r,elegenheid tot spoelen met warm en koud water. 'l'erugslag van 

35 water in de toevoerleiding moet o~~ogelijk zijn in verband met besmet

tingen van het drinkwater. 

40 
Besmettingen ~ Dekontaminatie. 

1. Toegelaten restbesmettingen ~ oppervlaldten. 

Bij gebrek aan algemeen geldende ret;els hiervoor zijn in tabel IV 

4S de Franse richtlijnen voor toegelaten besmettingen opgenomen. 

50 

werkplaotstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Radio- Toegestane besmettingsgrenzen voor: 

toxieiteit f Uitrusting en we 

van het in in 
Kleding Huid 

isotoop "niet aktief" "aldie 

(klassen) gedeelte gedeelte 

Klasse I 0\ -stralers: c<.. -stralers: 0( -stralers: 0( -s trale rs : 

1 0-51" Clem 2 -4 J 2 2 
/ 

2 (zeer hoog) 
_ ... ) I 

0 
10 I'C/cm 10 ")"C/cm 5. 10-",... Clem 

I (3 -stralers: (3 -stralers: f3 -stralers: p -s tralers : I 
I I 

-4 / 2 10 I"C em 
3 ? 10- , .... C/em ..... -4 , 2 

10 /"""C/cm :.; .10 -~C/em 2 

Klasse II 
(hoge) -4 f 2 10-~c/em 2 -4 I 2 -5 / 2 Klasse III 10 rC/cm 10 ,C cm :: .10 /' C em 
(matige) 
Klasse IV 
(geringe) 

Tabel IV. Overzicht van toegestane besmettingsgrenzen. 

V~~r verdere toegepaste ricntlijnen, zie lit. 3, deel 1, pag. 9:; e.v •• 

2. Naxima aanvaardbare lucht- en drinl':waterbesmetting. 
M 

Deze zijn per element vastgesteld en ~etabelleerd in lit. 4. 

~'e§;ens lie betrekkelijk cerint;e hoeveelheden verwe6cte radioaktieve 

stoffen in 'IB-If en IfC-laboratoria" t kUnnen de marimaa.l toezelaten koncen

traties (mpc = maximum permissible concentration) hier op 0.1 van de in 

boven verwezen rapport vermelde gee:evens worder; gesteld. 

3. Dekontaminatie. 

Naast Goede was- en spoelgelegenheden, douC:les ete., worden ook 

diverse schoonmaakmiddelen aanGewen;';.(3), deel 2). 

Toeg-elaten stralings.doses. 

In tabel V zijn de maximaal aanvaardbare doses voor de drie klasser. 

van isotopenlaboratoria aanGogever.. 

werkp laatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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Tabel V. Maximaal toegelaten doses. 

A - lab. ! 
B - lab. C - lab. 

pe!" week 100 mr 100 mr 10 mr 
------ .--_ ....... 

in periode van 
13 weken 3 r 3 r 300 mr 
(kwartaal) 

-~ ~--

per jaar 5 r 5 r 500 mr 
--~--

~~ 

eenmalig 3 r 3 r 300 mr 
te ontvallgen 

c·_·····_· 

gemiddelde 
2,5 mr/uur mr/uur doseringssnelheid 2,5 mr/uur 0,25 

De gemiddelde doseringssnelheid is gebaseerd op '~e 40-urige werkweek. 

Indien dit gerniddelde aangehouden wordt, wordt de maximaal aanvaardbare 

jaardosis voor radiologische werkers niet overschreden. 0), deel 1 t 

appendix 1). 

Beveiligin~sapparatuur. 

1. Persoonlijke Veiligheid. 

a. Pendosismeter voor ijkse kontrole. 

(Stephen pendosismeter, in diverse meetbereiken leverbaar: 

P 1051 (rontgen), P 1164 (millirontgen». 

b. Filmbadge v~~r kontrole achteraf en het verkrijgen van 

archiefstukken. 

c. Hand- en/of Kledingmonitor bij uitganc van het laborato-

rium. 

Voor "C-laboratoria" nie t dwincend voorgeschreven. 

(Handenmonitor PW 4215/00 en Kledingmonitor PW 4216/00) 

-- -~--- - ~---~----~-

werkplaatstechn iek technische hogeschool eindhoven 
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z. Kontrole .aboratorium. 

a. ten behoeve van kontinue kontrole gammastralingsniveau: 

Gamma-Alarmmonitor PW 4044, met instelbaar alarm kontakt. 

b. ten behoeve van besmettingskontrole of aftasten stralings

velden: 

Draagbare stralingsmonitor: type PW 4012/00 en/of F.'! 4014/oc; 
Stralingsmeter: PW 4015/00 en/of 133 DL. 

Voor kontrole van besmette oppervlakken zijn speciale tel

buizen te gebruiken. 

c. ten behoeve van kontinue luchtkontrole op zwevend radio

aktief stof: 

de stofmonitor: Airborne Dust Honitor. type 111.510. 

_~. Ins talla ties. 

a. ten behoeve van afvaltanks: of kontinu door stralingsmeet

apparatuur bewaakt, of via monstername. 

Voor kontinue bewaking per installatie offerte vragen. 

voor monster kontrole is de universele teller type PW 4038 
met accessoires zeer geschikt. 

Naast de stralingsindikatie is een waarschuwingssysteem voor 

"vol" noodzakelijk. 

b. ten behoeve van ventilatiesysteem: filters bewa~:t. kontinu 

of diskontinu registreerbaar. Per geval instrumenteren. 

Naast de stralingsmetin~ is drukval-kontrole over de filters 

nodig. 

Algemene zaken. 

1. Afsc nerming. 

. Alfa- en betastraling eenvoudig af te schermen met absorptie-.. 
materialen van 1 a 2 mm dikte met laag atoomnummer, wegens de 

laagenergetische remstraling die bij de absorptie daardoor 

ontstaat. (~~terialen bijvoorbeeld: pyrexglas. perspex, piacryl. 

etc. ) • 

Gammastraling: (zwaar) beton, lood, staal, kwik. Daar gamma-, 
stralers varuc tevens betastralers zijn, is soms aanbevelens

waardig de zwaardere afschermingsmaterialen te voeren met de 

werkplaatstecnniek technische hogeschool eindhoven 



o 

ropport nr. 0144 biz. 10van13 biz. 

bovengenoemde lichtere materialen. Voor de snelle berekening van 

afschermingsdikten zijn diverse speciale schuifrekenlinealen in de 

handel. 

5 ~_ 2. Het werken met radioakti.e.ve stoffen. 

lQ~ 

20 -

2F-

De volgende punten zijn zeer belangrijk om de te ontvangen 

stralingsdoses minimaal te houden: 

a. snel werken; 

b. op grootst mogelijke afstana Vffil de rauioaktieve bron werxen; 

c. aandachtig werken. 

In de praktijk y:omt net veelal op een kompromis ·tussen snelheid en 

afstand neer. 

3. Eindkontrole bij verlaten laboratorium. 

Naast persoonlijke kontrole geregeld veegproeven uitvoeren. 

Verdac~te oppervlak afveg;en met schoonmaakwatten of viltpapier; 

dit met behulp van een universele telopstelling (Bijvoorbeeld t~~e 

PW 4038 met scintillatie-teller PW 4111) op straling onderzoeken; 

meetresultaat vergelijken met acntergrond-effekt of vorige soort

gelijke metingen. 

Deze werkwijze moet een routinemetinG zijn, die dagelijks of met 

30 ~- grote reE;elmaat nit,sevoerd wordt. 

35 I--

figuur 1 

Entree voor een isotopenlab. 

werkplaatstec:hniek technische hogeschool eindhoven 
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TabeL II 

Hanteren: 

met zeer grote kans, 

op verspreiding. 
.. -~-----.-.- .. _------

met grote kana 
, 

op verspreiding. 

met matige kana 

op verspreiding. 

A-laboratorium 

w 
<:> 

B-laboratorium C-laboratorium 

4 n = 1 234 n = 1 234 n = 1 2 3 
1----+---... - +~---+-- --fl.---~---+------+~"""~""'- -t .... ----..... '--------~-.-+---+--- --+----1 

100 1 10 100 100 1 10 100 - 1 10 100 
me e e e t e mc me me 

.. '---- c·····-- - - --.... ~" -------- .... - j .... ~. 

;ue jUc JUc 

10 100 1 
;UC ;UC me 

100 1 10 
;Uc me me 

____ +_ 1~ 110~ :~_.*I ____ m __ ~ __ ... ,---_m_1~_11~~ i _~_-II--________ -_--!" ___ + ___ -+-__ """ 
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Met voldoende veiligheid maximaal toelaatbare akt~viteiten. 
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fa bel III A-laboratorlU1t. 8-1aoor a tor i UIt. C.labor.toriUlt 
-

o BenCdigde ca ac~t ruiaten; i"ter.ediair tussen ainstens twee ruiaten, 
r .. illl ten. 1. werkruimte ~oor stoffen A_ en C-laboratoriu. .en voor natt. Wig 

aet hoge aktiviteit; naar ge18ng de benoefte. (grootste de.l). een 
2. werkruiMte voor stoffen voor •• tingen en wegen. 
.et 1age aktiviteit; 
,. aeetkaaer, 
~. wet9kaaer; 5. bureau-
ruimti; 6. opslagruiate; 
7. was- en doucheruiate 
(ontsmettingsruiate), 
8. garder-obe. 

10 - -
Ontsllltttings- was- en douchegelegenheid was- en aouchege1eg.nh.id goed. wasgel.genheid 

gelegenheia. aoeten onmiddellijk grenzen aoeten aanwezig zijn. ooodzakelijk. 
aan de werkrui.ten voor 
radioaktieve stoff en. 

15 - I Ventilatie. Als bij h.t B-laborator illi. Goede ventilatie nodig. wegens aanwezigneid van 
vef'v .... sing van de lucht zuurkast aet afzuiging 
10 a 15 .: per Yur. in de aeeste gevallen 
Geringe onderdryk handhaven. I rui .. voldoende. Ver-

i 
luchtt()evoer via aparte versing van de lueht 

I kanalen aanbevolen OM ea 5 a 10 x per lIur. 
20 

I st~fopdwarrelen te 

I riltel's. 
r 

Absoluutfilte,s oodio, (ilters noodlakelijk. rilt.l's niet strikt 
vool'filters aanbevolen. Grote vangstkapaciteit noodzakelijk. 
Noodzakelijk vangstrende.ent 

I 

nOdig. Hinstens 95%. bij I 

van 99,5%. (ilters aakkelijk voorkeur 99%. Filters aakke- I , 
vervisselbaar. Gelegenheid lijk ver.isselbaar. Gelegen- I 

I 

25 -

drukval te kontroiel'en heid dl'"ukltal te kontroleren I 
(i.v.~. vervuiting). (i.v.~. vervuiling). 

Geen extra aaatr~'l.n I -----e----. 2 
Afhankelijk van de inric~- 500-2000 kg/_ • 

belasting. ting (~ijv. door speciale nodig. Gebruikelijk toe- I 
afscherm voorzieningen). , •• ,,,'. "'''b''''''~ 

voor lab2ratoria is 
500 kg/_ • 

30 

, 
Ah:ll· Als bij het S.laboratoriYl. Opvangen in tanks. In net algemeen opvangen ! , 

vloeistoff"n. , Scheiding tussen de vel'. Geseheiden afvoeren ¥ocr in tanks (zie ook tabel 
, 

I sChillende isotopen ge- lieht of niet en sterk I'J) .. 
I 

wenst. besmette vloeistoffen. 

I 
, 

Oe laatste kunnen .eestal 

I niet direkt afgevoerd worden. 

35·---

40 

Bouwkundi.~ a~Eekten. 

50 

werkplootstecnn iek technische hogeschool eindhoven 


