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InhetWaterleidingbesluitstaan maximumwaardenvermeldvoorenkeleradioactiviteitsparameters:
voortritium minderdaniooBq/1,voortotaal-al/a minderdano.1 Bq/1,voortotaal-beta minder
dan1,0 Bq/Ienvoorde indicatievedosisminderdan0,1mSv/jaar. Insamenwerking metGemeentewaterleidingen Amsterdam ;Leiduin) heeft lierRijksinstituut voorVolksgezondheid enMilieueen
simpelemethodeontwikkeldomdezetebepalen.Na eeneenvoudigemonstervoorbehandeling van
ruw- o\reinwaterwordendeparametersmetbehulpvanvlocistofscintilhitietclliucj^emctcu.
InNederland wordthetmilieu(luchtstof,
regenwaterenoppervlaktewater)continu
bemonsterdenonderzochtopkunstmatigtoegevoegderadioactiviteit').Hetanalyserenvan
drinkwateropradioactiviteitheeft echtergeen
hogeprioriteit.InhetWaterleidingbesluitstaat
datindrinkwater,naastdegebruikelijke
chemischeenbiologischeparameters,tevensop
radioactiviteitgemetendienttewordenenwel
optritium,totaal-alfa entotaal-beta.Indien
dezeparametersbenedendebovengenoemde
grenswaardenblijven,magredelijkerwijsverondersteldwordendatdeindicatievedosis
benedendegTensvan0,1 mSvperjaar blijft.
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Radioactiviteit in drinkwater
Hetmetenvantritiumentotaal-beta
vormtvoordemeestelaboratoriageenenkel
probleem.Tritiumwordtbepaalddoorhet
watermonster tedestillerenenhetdestillaatte
metenmetvloeistofscintillatietelling.Totaalbetawordtbepaalddoorhetmonsterdroogte
dampenopeentelschaalenmetgasdoorstroomtellingdebetaactiviteittemeten.Het
metenvandetotaal-alfa activiteitdoormiddel
vandedroogdampmethode isechtervoorlaboratoriadienietzijnuitgerust voorradioacriviteitsmetingen,lastiguitvoerbaar.De telefficiëntiedietoegepastmoetwordenbijhet
berekenenvandetotaal-alfa activiteit,wordt
sterkbeïnvloeddoordewijzevandroogdampen.Daarbij ishetbestellen,gebruikenen
houdenvanalfa standaarden, noodzakelijk
voordekalibratievandemeetapparatuur,aan
regelgevinggebonden.RecentisdoorEichrom
eenmethodebeschrevendiegebruikmaakt
vaneenionenwisselaardieselectiefactiniden,
zoalsthorium,uranium,neptunium, plutoniumenamericium,adsorbeert2.Ditisopzich
nietzoverbazingwekkend,omdatdemeeste
actinideneenchemischevalentievan3+of4+
hebben.Voordeelvandezemethodeiseen
volumereductievan100mlnaardehoeveelheidgebruikteionenwisselaar(indeordevan
0,5gram)enhetfeitdateenaantalstorende
ioneninhetwatermonster,zoalskaliumen
calcium,eenzeerlageaffiniteit hebbenvoorde
ionenwisselaar.Bijkomend voordeelisdatalfastralersmeteentelefficié'ntie vanbijna100
procentgemeten kunnen wordendoormiddel
vanvloeistofscintillatietelling. Ditmaakteen

Radioactiviteitsbegrippen
Alsdekernvaneenatoominstabiel is,zal
dezedoormiddelvanhetuitzendenvan
alfastraling (eendeeltje vantweeprotonen
entweeneutronen),betastraling(eenelectron)ofgammastralingstrevennaareen
meerstabielesituatie.Voorbeeldenvanalfastralerszijn232Th,238U,
2
3'Pu,^Amenvanbetastralers3H,
'0,4°Ken?°Sr.Inhetalgemeenmaggesteld
wordendatalfastralers inhet menselijk
lichaameenordevangroottetoxischerzijn
danbetastralers.Vandaardatindebovengesteldegrenswaardenvoordrinkwateteen
factor 10verschilzit.Indeberekeningvan
deradiotoxiciteit wordtnietalleenrekeninggehoudenmetdesoortendeenergie
vandeuitgezondenstraling,maarookmet
dechemischevorm,deverdelingoverhet
menselijklichaamendesnelheidvanuitscheidenviaurineoffaeces.

kalibratieergeenvoudig,waardoorhethanterenvanalfastralers ophetlabtijdensdeintroductievandemethodetoteenminimum
beperkt blijft.
Doelvanhetonderzoekwasdanooktweeledig:validatievandedoorEichrombeschrevenprocedureenhetintroducerenvande
methodeophetdrinkwaterlaboratorium van
GWAinLeiduin.
Optimalisatie van de Eichrom
procedure
InhetkortkomtdeEichromprocedureop
hetvolgendeneer.Eenwarermonster vanroo
mlwordtaangezuurd totpH2; 500mgionenwisselaarwordttoegevoegdenerwordtovernachtgeroerd(minimaalvieruur).Deionenwisselaarwordtovergebrachtineen telflesje
endaaraanwordt15ml vloeistofscintillatiecocktailtoegevoegd.Hettelflesje wordtgedurendevieruurgemetenmeteeninstellingdie
geschiktisomalfa-pulsen enbeta-pulsenvan
elkaartekunnenscheiden.
DebovenbeschrevenEichrom-methodeis
openkeleonderdelenaangepast.Zoisgebleken
dat300mgvoldoendeisom^'Am kwantitatief
uit 100mlwaterteadsorberen.Deionenwisselaarkorrelswordenineen vacuümfilteropstellingafgescheiden vanhetwatermonster.Het
overbrengen vandeïonenwisselaarkorrelsin
hettelflesje leverdeaanvankelijkgeenkwantitatieveresultaten.Toevoegenvanzowelhet filteralsdekorrelsleverdewelkwantitatieve
resultaten.Waarschijnlijk blijven fijnverdeelde
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eeneenvoudiguitvoerbaretechniek.Ookvoor
laboratoria metbeperktemiddelenvoorstralingsmetingen isdezebepaling routinematig
goeduitvoerbaar.*

Vloeistofscintillatietelling
Dezemeettechniekisbijuitstekgeschiktomzwakkebeta-stralers,zoals
sHen^Cenalfastralers temeten.Deuitgezondendeeltjes vormeneenenergiespoorinde
oplossing,waardoorfluoroforen indeaangeslagentoestand raken.Hetlichtdatuitgezonden
wordt,isgelijkaanhetfluorescentie-spectrum. Aangeziendepulsduur alsgevolgvaneenalfadeeltje langerisdandatvaneenbeta-deeltjekanelektronisch onderscheidgemaaktworden
tussenalfa-enbeta-stralers.Alleen vloeistofscintillatie-tellers met'TimeResolvedalphabetadiscrimination'zijndaarvoorgeschikt.
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restenvanhetkorrelmateriaal indeporiënvan
hetfilterachter.
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Introductie van de methode bij GWA
Deinrroductievandemethodeophet
laboratorium vanGWA(Leiduin)vergde
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eersthetwatermonstereenfactor 5of10ingedamptwordenalvorensdebepalingteherhalen.Isinderdaadsprakevaneenverhoogde
alfa-activiteit, danwordteennadereanalyse
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Conclusies
Hetbepalenvandetotaal-alfa activiteitin
drinkwater metbehulpvanselectieveionenwisselaarsenvloeistofscintillatietelling blijkt
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..kan Wareco Amsterdam bv u al meer dan
20jaar professioneel adviseren.
Het ingenieursbureau bestaat uit een enthousiast
team van ruim 50 ervaren adviseurs. Zij voeren
oplossingsgericht uw complexe en grootschalige
projecten uit. Opdrachtgevers zijn gemeenten,
provincie en bedrijfsleven.
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Wareco is actief op het gebied van Waterbeheer,
Bodemsanering en bestaande Funderingen.
Deafdeling Waterbeheer is gespecialiseerd
in stedelijk grondwater. Haar terrein omvat zowel
strategische beleidsvraagstukken als praktische
oplossingen en technische ontwerpen.
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