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Inspectieobject : Aluminium deurnaalden, fabrikaat Alprokon 

Opdracht 	: Afschermende werking aluminium deurnaalden met lood. 

Plaats 	 : Bremen 1 te Barendrecht. 

Datum 	 : 26 oktober 2010 

Verklaring 	: Ondergetekende, Radiation Experts BV te Ede vertegenwoordigend verklaart 
dat de afschermende werking van de aluminium deurnaalden in combinatie 
met Topskin inclusief loodinlage zijn beoordeeld op de afschermende wer-
king tegen ioniserende straling. 

De beoordeelde naalden hebben een afschermende werking die overeen-
komst met tenminste 3,6 mm loodequivalent, minst deze volgens 
gebruiksaanwijzing worden toegepast. 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd, aan derden worden verstrekt en/of terinzage worden gegeven, 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze 
dan ook, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radiation Experts BV 

Indien dit rapport in het kader van een opdracht aan Radiation Experts BV werd uitgebracht, wordt voor de rechten 
en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de op de opdracht van toepassing zijnde 
Algemene Vootwaarden van Radiation Experts BV en/of naar de in dat kader tussen de partijen gesloten overeen-
komst. 2010 Radiation Experts BV 

EDE, 27 oktober 2010 
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1. 	ALGEMEEN 

	

1.1 	Opdracht. 
Bepaling van de afschermende werking van aluminium deurnaalden met daarin per zijde 
1,8 mm lood verwerkt. 

	

1.2 	Uw opdrachtnummer. 
Conform offerte 

	

1.3 	Inspecteur. 
August Lokerse, stralingsdeskundige niveau 3 

	

1.4 	Uitvoering. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op datum 15 mei en 21 juni 2010 
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2. 	ONDERZOEKSMETHODE 

	

2.1 	Literatuur. 

Vereiste informatie bij een aanvraag om vergunning voor handelingen ingevolge artikel 
29 en 34 Kernenergiewet, Staatscourant nr. 45, van 5 maart 2002. 

Ministeriële regeling: Analyse gevolgen van ioniserende straling MR-AGIS 
Regeling van de Minister van VROM, nr. SAS/20012001144740, houdende analyse van 
de schadelijke gevolgen van ioniserende straling voor het milieu. 

Besluit Stralingsbescherming, Staatsblad 2001 nr. 397, d.d 6 september 2001. 

Health Physics: 68(5):704-709;1995, "Transmission date for shielding diagnostic 
X-ray facilities", Douglas J. Simpkin. 

Health Physics: 74(3):350-365;1998, "Secondary shielding barriers for diagnostic 
X-ray facilities: scatter and leakage revisited", Douglas J. Simpkin and 
Robert L. Dixon. 

Radiation Shielding for Diagnostic X-rays, report of a Joint BIR/IPEM working party, uit-
gegeven door The Britisch Institute of Radiology, 2000. 
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3. 	RELEVANTE WET- EN REGELGEVING 

	

3.1 	Kernenergiewet 

De strekking van de Kernenergiewet is: 
Zonder vergunning zijn handelingen met radioactieve stoffen, ioniserende straling uit-
zendende toestellen en handelingen met splijtstoffen of ertsen verboden. Zie ook de aan-
hef van de wettekst: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is op het gebied van de kern-
energie en de ioniserende stralen een regeling te treffen, in het bijzonder ter bevordering 
van een goede ontwikkeling op het gebied van de vrijmaking van kernenergie en de aan- 
wending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen, zomede 
ter bescherming tegen de hieraan verbonden gevaren; 

In hoofdstuk 4 van de Kernenergiewet zijn de bepalingen opgenomen voor radioactieve 
stoffen en toestellen. De belangrijkste artikelen in deze zijn Art 29, 31, 32 en 34. Indien 
gewenst is de tekst van de wet te vinden via internet op: 
http://wetten.overheid.nl/BWBRO002402   

De bepalingen in de Kernenergiewet zijn verder uitgewerkt in het Besluit stralingsbe-
scherming en andere uitvoeringsbesluiten. 

	

3.2 	Besluit stralingsbescherming 

In het besluit stralingsbescherming wordt op detail invulling gegeven aan de bepalingen 
in de Kernenergiewet. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste artikelen die 
handelen over de bescherming tegen onbedoelde blootstelling aan straling. 

Artikel 6 
1.0nverminderd artikel 48, zorgt de ondernemer ervoor dat plaatsen binnen een locatie waar 
handelingen worden verricht, zodanig zijn ingericht dat voor personen die zich daarbuiten bevin-
den, ten gevolge van de handelingen tezamen een dosisbeperking van 1 mSv effectieve dosis in 
een kalenderjaar wordt gehanteerd. 
2.Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is met bouwkundige voorzieningen te voldoen aan de ver- 
plichting, bedoeld in het eerste lid, wordt deze verkregen door middel van organisatorische 
maatregelen. 
3.De ondernemer zorgt ervoor dat bij het verrichten van handelingen die overeenkomstig artikel 
21 worden gemeld, voor personen op enig punt buiten de locatie ten gevolge van die handelingen 
tezamen een dosisbeperking van 10 pSy effectieve dosis in een kalenderjaar wordt gehanteerd. 

Artikel 10 
1. De ondernemer zorgt ervoor dat door of onder toezicht van een deskundige, met het oog op de 
bescherming tegen ioniserende straling, ten minste: 
a. de plannen voor handelingen voorafgaand aan de uitvoering ervan kritisch worden bestudeerd, 
de risico's ervan ge'inventariseerd en geëvalueerd en toestemming verleend, voordat met de han-
deling wordt aangevangen; 
b. wordt geadviseerd over de beveiligingsmiddelen en technieken ter waarborging van een doel-
matige bescherming van personen; 
c. regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar de doeltreffendheid en het juiste gebruik van de 
beveiligingsmiddelen en technieken worden geverifieerd; 
d. regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar de goede werking en het juiste gebruik van 
bronnen en instrumenten voor meting van ioniserende straling worden gecontroleerd; 
e. deze instrumenten regelmatig worden gekalibreerd. 
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2. De ondernemer zorgt ervoor dat een nieuwe of gewijzigde bron niet in gebruik wordt genomen 
dan na een acceptatietest door de deskundige, gevolgd door diens toestemming om de bron in 
gebruik te nemen. 
3. Voor zover het de bescherming van de blootgestelde werknemer betreft worden de bevindin-
gen van de deskundige vastgelegd in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. 

Artikel 48 
1. De ondernemer zorgt ervoor dat voor een lid van de bevolking als gevolg van handelingen, die 
onder zijn verantwoordelijkheid worden verricht, op enig punt buiten de locatie ten gevolge van 
die handelingen een effectieve dosis van 0,1 mSv in een kalenderjaar niet wordt overschreden. 
2. Dit artikel is niet van toepassing voor personen, voor zover zij hulp en bijstand verlenen als be-
doeld in artikel 53, tweede lid. 

Artikel 49 
1. De ondernemer zorgt ervoor dat voor een lid van de bevolking die zich binnen de locatie be-
vindt, als gevolg van handelingen, die onder zijn verantwoordelijkheid worden verricht, de 
volgende individuele doses niet worden overschreden: 
a. een effectieve dosis van 1 mSv in een kalenderjaar en met inachtneming daarvan: 
b. een equivalente dosis van: 
1°. 15 mSv in een kalenderjaar in de ooglens, of 
2°. 50 mSv in een kalenderjaar voor de huid gemidde Id over enig huidoppervlak van 1 cm2. 
2. In het geval van inwendige besmetting wordt de effectieve volgdosis toegewezen aan het jaar 
van inname. 
3. Dit artikel is niet van toepassing voor personen, voor zover zij hulp en bijstand verlenen als be-
doeld in artikel 53, tweede lid. 

Artikel 50 
1. De ondernemer zorgt ervoor dat in omstandigheden waar een lid van de bevolking als gevolg 
van handelingen, die onder zijn verantwoordelijkheid worden verricht, aan besmetting of ionise-
rende straling binnen of buiten de locatie kan worden blootgesteld, voor de daarvoor in 
aanmerking komende plaatsen berekeningen van de effectieve of equivalente doses worden ge-
maakt en zo nodig metingen worden verricht. 
2. De ondernemer houdt een administratie bij waarin hij de resultaten aantekent van de metingen 
en gebruikt deze, indien nodig, voor het bepalen van de doses, bedoeld in het eerste lid en de ar-
tikelen 48 en 49. 
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de inhoud, het beheer en 
de bewaartermijn van de administratie. 

Artikel 67 
1. De ondernemer zorgt ervoor dat de radiologische apparatuur die wordt gebruikt bij radiologi-
sche verrichtingen op een verantwoorde wijze wordt gebruikt. Onze Minister kan daartoe regels 
stellen. 
2. De ondernemer zorgt ervoor dat op alle radiologische apparatuur die in gebruik is: 
a. streng toezicht wordt uitgeoefend inzake de stralingsbescherming; 
b. programma's voor kwaliteitsborging worden uitgevoerd; 
c. noodzakelijke maatregelen worden genomen om inadequate of defecte onderdelen van radio-
logische apparatuur te repareren of te vervangen. 

Bepalingen in het besluit stralingsbescherming worden vaak nog verder uitgewerkt in 
aanvullende Ministeriele Regelingen of Richtlijnen. De belangrijkste in dit kader zijn: 
- Ministeriele Regeling Analyse Gevolgen loniserende Straling (Mr-AGIS) 
- Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling 

Om het geheel nog ingewikkelder te maken worden vaak in de verleende vergunning 
nog extra bepalingen opgenomen die gericht zijn op de specifieke omstandigheden of 
locatie van de vergunninghouder. 
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3.3 	Verantwoordelijkheid 

De vergunninghouder is er voor verantwoordelijk dat wordt voldaan aan de van toepas- 
sing zijnde bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de Kernenergiewet, het Besluit 
stralingsbescherming, uitvoeringsbesluiten en de verleende vergunning. De vergunning-
houder zal ervoor zorgdragen dat de handelingen met de stralingsbronnen of ioniseren-
de straling uitzendende toestellen plaatsvinden door of onder toezicht van een terzake 
deskundige. De terzake deskundige wordt schriftelijk aangewezen onder vermelding van 
de taken waarvoor deze verantwoordelijk is. De noodzakelijke deskundigheidniveau's 
zijn door de wetgever vastgelegd. 

Voor het verkrijgen van een vergunning dient de instelling een aanvraag voor vergunning 
in bij Agentschap NL. In het document "Vereiste informatie bij een aanvraag om vergun- 
ning voor handelingen ingevolge artikel 29 en 34 kernenergiewet" wordt aangegeven 
welke informatie noodzakelijk is. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de berekeningen 
over de afscherming tegen onbedoelde blootstelling aan straling als gevolg van de han-
delingen waarvoor vergunning wordt gevraagd. Op basis van onder anderen deze bere-
keningen zal de vergunning verleend worden eventueel met aanvullende bepalingen. Het 
is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de noodzakelijke berekeningen correct 
uit te voeren eventueel kan hiervoor een deskundige worden ingehuurd. 

Als de vergunning eenmaal verleend is, dan is het de verantwoording van de vergun-
ninghouder om de bepalingen in de vergunning op het gebied van ondermeer stralings-
veiligheid na te leven en de noodzakelijke controles uit te voeren of te laten uitvoeren. 

De verantwoordelijkheid van de leverancier voor de benodigde materialen ten behoeve 
van de afscherming tegen straling is beperkt tot het kunnen aantonen dat de door hun 
geleverde materialen voldoen aan de vermelde specificaties. De leverancier van de ma-
terialen voor de afscherming tegen straling kan niet verantwoordelijk zijn voor de juist-
heid van de berekeningen tenzij zij deze zelf heeft opgesteld. 

	

3.4 	Voorbeeld berekeningen 

Voor het berekenen van de noodzakelijke afscherming zijn een aantal gegevens nodig, 
te weten: 
Type stralingsbron(nen) waarmee de handelingen in de beoogde ruimte worden gedaan; 
Hoeveelheid van deze stralingsbronnen; 
Omschrijving van de handelingen om de workload vast te stellen; 
Tijdsduur van de handelingen; 
Gegevens over mogelijke stralingsdosis op 1 meter van de bron; 
Tekening van de radiologische ruimte met de omliggende ruimtes; 

Uitgaande van deze gegevens kan berekend worden welke afscherming nodig is om on-
bedoelde blootstelling aan straling te vermijden. 
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3.4.1 	Vaststellen van de workload i.g.v. handelingen met een rilntgentoestel 

In dit voorbeeld is eerst vastgesteld welke onderzoeken in welke aantallen worden ver-
richt en wat de gemiddelde dosis per onderzoek is. Dit resulteert in een totale DAP die 
vervolgens gebruikt wordt voor de verdere berekeningen. 

Tabel 1: berekening totale DAP 

Onderzoek DAP [Gyem 2] 
AVG 

Aantal DAP [Gyem2 ] 

LWK AP 3,2 0 
LWK lat 3,4 0 
LWK 1sj 3,6 0 
Thorax AP 0,2 0 
Thorax lat 0,5 0 
BOZ 3,8 0 
Bekken 3,3 0 
Schedel AP/PA 0,8 25 20 
Schedel lat 0,5 25 12,5 
TWK AP 1,8 25 45 
TWK lat 3,3 25 82,5 
IVP 16 0 
extremiteiten 0,1 600 60 

Totaal DAP [Gycm2] 220 

Totaal aantal onderzoeken 700 

3.4.2 	Grafieken afschermende werking van diverse materialen 

Figuur 1: Transmissie van primaire straling door lood 
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Figuur 2: transmissie van primaire straling door beton 

1 	 )! 	 Ihrough Ahteldmg malcrul15 

Fuguur 3: transmissie van primaire straling door gips 
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Tabel 2: Halveringsdikte voor verschillende materialen bij diverse energieën 

Table 4.1. Selected coefficients to generate primary transmission curves 
(Equations 4.1, 4.2 and 4.3). The limiting HVL is the asymptotic HVL of 
a heavily attenuated beam, which is equal to In(2)/s. 

kVp 	a 	fi 	Y 	Limiting 
HVL 
(mm) 

Lead 	 30 	38.80 	178 	0.347 	0.018 
50 	8.801 	27.28 	0.296 	0.079 
70 	5.369 	23.49 	0.588 	0.13 
90 	3.067 	18.83 	0.773 	0.23 

100 	2.500 	15.28 	0.756 	0.28 
125 	2.219 	7.923 	0.539 	0.31 

Concrete 	 30 	0.3173 	1.698 	0.359 	2.2 
50 	0.0903 	0.1712 	0.232 	7.7 
70 	0.0509 	0.1696 	0.385 	14 
90 	0.0423 	0.1137 	0.469 	16 

100 	0.0393 	0.0857 	0.427 	18 
125 	0.0352 	0.0711 	0.697 	20 

Steel 	 30 	7.406 	41.9 	0.396 	0.093 
50 	1.817 	4.84 	0.402 	0.38 
70 	0.715 	3.80 	0.538 	1.0 
90 	0.397 	2.91 	0.720 	1.7 

100 	0.342 	2.42 	0.765 	2,0 
125 	0.213 	1.68 	0.822 	3.3 

Gypsum wallboard 	30 	0.1208 	0.7043 	0.361 	5.7 
50 	0.0388 	0.0873 	0.511 	18 
70 	0.0230 	0.0716 	0.730 	30 
90 	0.0163 	0.0504 	0.858 	43 

100 	0.0147 	0.0417 	0.894 	47 
125 	0.0119 	0.0286 	0.968 	58 

Plate glass 	30 	0.306 	1.599 	0.369 	2.3 
50 	0.0972 	0.178 	0.491 	7.1 
70 	0.0579 	0.136 	0.597 	12 
90 	0.0455 	0.108 	0.852 	15 

100 	0.0428 	0.095 	0.979 	16 
125 	0.0365 	0.063 	1.031 	19 

Brick 	 50 	0.0920 	0.181 	0.563 	7.5 
70 	0.0506 	0.137 	0.715 	14 
90 	0.0375 	0.082 	0.892 	18 

100 	0.0352 	0.088 	1.149 	20 
125 	0.0287 	0.067 	1.346 	24 

Wood 	 30 	0.0216 	0.0397 	0.284 	32 

Barium plaster 	50 	0.447 	1.222 	0.263 	1.6 
75 	0.609 	2.357 	0.583 	1.1 

100 	0.316 	1.939 	0.780 	2.2 
125 	0.170 	0.592 	0.520 	4.1 
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3.4.3 	Berekening dosisbelasting riintgenkamer 

Tabel 3: bijdrage van de primaire stralin 
Berekeningen dosisbelasting aan de rOntgenkamer t.g.v. primaire straling 

Remtgenkamer 	 0 

Ruimtenummer 	 0 

Leverancier toestel 	 Siemens 

Type statief 	 Mobilett XP CR 

Soort onderzoeken 	 extremiteiten, wervels en schedel 

Maximale buisspanning 	 kVp 	 133 kVp 

Gemiddelde buisspanning 	 kVp 	 100 kVp 

Afstand focus-beeldvormend systeem 	 FFD 	 1,1 m 

Verblijfsfactor 	 T 	 100% 

Dosis beeldvormend systeem 	 Kfii, 	 10 mGy 

Transmissie door beeldvormend systeem 	 B fim 	 0,5 

- aantal verrichtingen per jaar 	 350 

- aantal opnamen per verrichting 	 2 

- Totaal aantal reintgenopnamen 	 n 	 700 

- Totaal aantal remtgenopnamen direct op meetpun n a , r 	 150 

- Workload (DAP weight avarage) 	 WI 	 n.v.t. Gy.cm 2  

Positie t.o.v. de remtgenkamer meetpunt 	 5 
Locatie 

Afstand beeldvormend systeem - meetpunt [m] 

Aantal opname per jaar in meetpunt 	 ndir 

Dosis in meetpunt zonder afscherming [mGy/jaar] 	Kincd 

Aangebrachte afscherming 

Dikte afscherming [mm] 	 d a  

Transmissie afscherming 	 Tr 

0,5 

150 

3,5E+02 

steen 
20 

4,0E-03 

Jaarbelasting in meetpunt (pSv/jaar) 	 1,4 
t.g.v. primaire straling 

Dosis op de muur [K inc] wordt berekend met behulp van de volgende formule: 

= n dir  X K,,,„ 	x K cd 

f FFD 

 

 

FFD+d, 

Berekende dosis achter de afscherming (D x ): 

D xdir  = TrxK inc,xT 
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tabel 4: bijdrage van de secundaire straling 

Berekeningen dosisbelasting aan de rOntgenkamer t.g.v secondaire straling 

Rbntgenkamer 
Ruimte 
Leverancier toestel 	 Siemens 
Type statief 	 Mobilett XP CR 
Soort onderzoeken 	 extremiteiten, wervels en schedel 

Maximale buisspanning 	 kVp 	 133 kVp 
Gemiddelde buisspanning 	 kVp 	 100 kVp 
Afstand focus-beeldvormend systeem 	 FFD 	 1,1 m 
Verblijfsfactor 	 T 	 100% 

- aantal verrichtingen per jaar 	 350 
- aantal opnamen per verrichting 	 2 
- Totaal aantal rbntgenopnamen 	 n 	 700 

- Workload (DAP weight avarage) 	 WI 	 220 Gy.cm2  

Positie t.o.v. de rbntgenkamer meetpunt 	 1 	 2 	 3 	4 	5 
Locatie 

Dosis op 1 meter van toestel [mGy(Gycm 2 )-1 	 5,6 	5,6 	5,6 	5,6 	5,6 

Afstand van het toestel tot het meetpunt [m] 	 d 	2,0 	4,5 	3 	 1 	 1 

Dosis in meetpunt zonder afscherming [mGyijaar] 	Kffic 	3,1E+02 	6,1E+01 	1,4E+02 	1,2E+03 	1,2E+03 

Aangebrachte afscherming 	 glas 	steen 	lood 	steen 	steen 

Dikte afscherming [mm] 	 d„ 	10 	10 	2 	 10 	20 
Transmissie afscherming 	 Tr 	4,0E-01 	8,0E-03 	8,0E-04 	8,0E-03 	1,0E-03 

Jaarbelasting in meetpunt (pSvijaar) 	 13„ 	123,2 	0,5 	0,1 	9,9 	1,2 
t.g.v. secondaire straling 

De maximale verstooide straling op 1 meter van de tafel wordt berekend 
met de volgende formule: 

S max  = [(0,031 x kVp) + 2,5]pGy(Gycm 2  ) -1  

Dosis in meetpunt zonder afscherming [K inc] wordt berekend met behulp van de volgende formule: 

Wlx S max  
= 	

d 2  

Berekende dosis achter de afscherming (D x ): 

Dx  = TrxK inc xT 

De eventueel noodzakelijke extra afscherming in elk punt wordt berekend door de uit-
komsten van de stralingsbelasting per punt te toetsen aan de geldende dosislimieten. 
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4 	Gegevens Topskin met loodinlage 

4.1 	Werkinstructie voor de productie van Topskin 

Tops kln 

Bestemd voor aIle profielsystemen met overslag -fienzen van 40 en 50 mro. 

UITVOERINGEN: 

1) Aluminium Alum. 40 en Alum. 50 

2) Colorcoat 	Color 40 en Color 50 

3) R.V.S 	R.V.S. 40 en R.V.S. 50 

- Alurninium eni colorcoat in diverse kleuren . 
- R..V.S. aanzichtzijde geslepen K. 240. 

4) Topakin voorzien van fnamtapeizwart, dubbelzijdig klevend. 

- Prolielen atin. 40 = Fonmtape 35 ingn 
- Profielen afrn. 50 = Foamtape 45 mm 

Om goede hechting Ie verkrijgen is het noodzakelijk dat de profielen schoon en vetvrij zijn. 

Beschormfolie op foamtape pas dan verwijderen als profielen aangebracht worden op 
deurnaaldprofielen. 

Beschermfulie op R.V.S. nje.1 verwijderen ! 

6) 	Topskin-Standaard Alam. MM Satijn geanodiseerd voorzien van londlnInge 

Profielen afm. 40 Montagetape - 35 mm 
= Lood (1.8 mm)- 38 mm 

Profielen afin. 50 Montagetape - 45 mm 
— Lood (1,8 mm) - 48 mm 

Aanbrengen: 

Ei 

     

_ Tape 
Lood 

— Tape 

     

     

      

I auteu 
	 invoteinzerg 	 doeurnent IO WI7.5000 

reVi%111, 4 
	

workinstrukee 
	 pagIna I van I 

damm: 100907 
	

TopskIn 
	

Alprokon V. 
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5. 	SAMENVATTING 

Zonder vergunning mag een instelling of ondernemer geen handelingen met stralings-
bronnen verrichten; 

De verantwoordelijkheid om de voorschriften in de vergunning en de wetgeving na te le-
ven ligt bij de stralingsdeskundige van de vergunninghouder; 

De wet- en regelgeving stellen eisen aan ruimten waarin handelingen met stralingsbron-
nen plaatsvinden; 

Afscherming tegen straling is geen standaard procedure. De eisen aan de afscherming 
worden bepaald door het soort, type en tijdsduur van de handelingen, vertaald in de the-
oretisch maximale workload in een jaar; 

Berekening van de noodzakelijke afscherming is maatwerk en kan alleen uitgevoerd 
door een (stralings)deskundige; 

Wijzigingen in de handelingen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de af-
scherming; 

Leveranciers van materialen zijn niet verantwoordelijk voor de afscherming van de ruim-
te; Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot het leveren van een product conform de door 
hun vermelde specificaties. 
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