
Beheer en verwerking 
van ventilatiefilters op 
Belgoprocess

Studiedag BVS 14-09-2018
Paul Gielen 



Inhoud

1. Inleiding en algemene principes
2. Types van filters bij gebouwventilatie
3. Types van filters bij specifieke operaties
4. Vervangen van filters
5. Specifieke radiologische problematiek
6. Radiologische karakterisatie
7. Afvoerscenario 1: vrijgave
8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
9. Conclusie

2



1. Inleiding en algemene principes

 Ventilatie is een cruciale veiligheidsfunctie i.f.v. het 
beheersen van luchtbesmetting

 Onderdruk van lokaal omgekeerd evenredig met mate 
van of risico op luchtbesmetting (“vernieuwingen”)
 zuivering van afgevoerde lucht via filters

 Onderscheid
 Gebouwventilatie i.f.v. ventilatiezones
 Bijkomende lokale extractie i.f.v. specifieke operaties
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1. Inleiding en algemene principes

 Gebouwventilatie
 Zonering

 Ontwerp houdt rekening met logische overgangen van 
zones
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Zone Onderdruk (Pa) Vernieuwingen
per uur

voorbeeld

wit - - bureau

groen 10 - 30 1 tot 3 gecontroleerde zone

geel 50 - 100 ca. 3 opslagzone

oranje 130 - 230 ca. 5 interventiesas

rood 250 - 500 ca. 5 hot cell



1. Inleiding en algemene principes

 Bijv. 131X
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1. Inleiding en algemene principes

 Bijv. 137X (CILVA) gelijkvloers
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Zone Onderdruk (Pa)

wit -

groen 10 - 30

geel 50 - 100

oranje 130 - 230

rood 250 - 500



1. Inleiding en algemene principes

 Lokale afzuiging i.f.v. specifieke operaties
 Extra maatregel als aanvulling of ondersteuning van 

gebouwventilatie
 Bijv. bij verkleining of ontmanteling waarbij verhoogde 

stofproductie wordt verwacht
 Bijv. bij specifieke componenten die niet worden 

ondervangen in klassieke filters
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onderzoek: vluchtige componentenverkleiningen: verhoogde stofproductie
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2. Types van filters bij gebouwventilatie

 Extractiefilters
 Standaard opstelling bestaat uit cascade met voorfilter en 

absoluutfilter

 Bij rode/oranje zones worden er series gemaakt i.k.v. de 
vervanging van filters

 Onderscheid
 Manueel te vervangen filters
 Afstandsbediend te vervangen (rode zone)
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2. Types van filters bij gebouwventilatie

 Manueel te vervangen filters (standaard)
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Voorfilter

Absoluutfilter

-Kader: gegalvaniseerd
koolstofstaal

-Filter: glasvezel

-Kader: gegalvaniseerd
koolstofstaal

-Filter: glasvezel



2. Types van filters bij gebouwventilatie

 Afstandsbediend te vervangen filters (rode zone)
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Voorfilter/vonkenfilter 

Absoluutfilter
(patronen)

-Kader: inox

-Filter: glasvezel

-Kader: inox

-Filter: inox

280X (hot cell): dubbele filterkast



2. Types van filters bij gebouwventilatie

 Pulsiefilters
 Standaard opstelling bestaat uit voorfilter
 Enkel bij rode/oranje zone wordt absoluutfilter voorzien 

als veiligheid (terugslag van luchtbesmetting)
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Zakkenfilter

-Kader: gegalvaniseerd
koolstofstaal

-Filter: polypropyleen
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2. Types van filters bij specifieke operaties

 Afblaasfilter (bijv. TORIT)
 Ontlasten van voorfilter gebouwventilatie
 Mobiel systeem bijv. bij ontmantelingswerken
 Werkzaamheden met verhoogde stofproductie
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-Kader: inox

-Filter: - cellulose (Ronde Ultra Web Flame Redardant)

- voordeel: brandvertragend

- nadeel: 2,56 kg cellulose (NOK ACRIA-NGA-A13/17)

- polyester (Ultra Web Spunbound)

- nadeel: niet brandvertragend

=> veiligheidsmaatregelen: vonkenvanger, 
branddetectie, afsluitkleppen, droge blusleiding,…



2. Types van filters bij specifieke operaties

 Actief koolfilter
 Luchtbesmetting met verhoogd aandeel vluchtige 

radionucliden of organische (vluchtige) componenten
 Plaatsing achter absoluutfilter
 Bijv. bij afgas, specifieke labo’s, …
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-Kader: gegalvaniseerd
koolstofstaal

-Filter: actief kool => ook als bulk afval te verwerken 
(ACRIA-NGA-A17 – AO=“A7”) 



2. Types van filters bij specifieke operaties

 Totaaloverzicht filters courant geproduceerd door 
Belgoprocess (2007-2018)
 Grote productiehoeveelheden (ca. 40 % totaal)
 In functie van de lopende werken
 Activiteit varieert van Bq/g tot MBq/g
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4. Vervangen van filters

 Frequentie van vervanging van filters
1. Test van afscheidingsgraad ( vroeger DOP test, Dioctyl Phthalate)

2. Verschildruk t.g.v. vervuiling
3. Standtijd van de filters (enkel bij absoluutfilters)

- 7,5 a voor oranje-rood (2 filters in serie)
- 12,5 a voor geel-groen

4. Straling t.g.v. vervuiling
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4. Vervangen van filters

 Principe “bag in – bag out”
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- Deksel verwijderen - PVC zak afrollen -Filter in PVC zak
-Filter in PVC zak
aflassen
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5. Specifieke radiologische problematiek

 Luchtbesmetting t.g.v. vluchtige radionucliden zoals 
3H, 14C, 85Kr, 125I, 131I,  222Rn, …

 Niet weerhouden door klassieke filtersystemen
 100% (atmosferische) lozing
 Lozingsmonitoring
 Indien noodzakelijk uitbreiden met actief kool filter/scrubber
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5. Specifieke radiologische problematiek

 Problematiek bij besmetting met 226Ra
 Afkoppelen van filter: geen nieuwe aanvoer 222Rn
Radioactief evenwicht wordt verstoord
Straling is afkomstig van kortlevende dochters 214Pb, 214Bi
Enkele uren wachten voor vervanging filter (DD↘)
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6. Radiologische karakterisatie

 Typisch gebaseerd op gestandaardiseerde meting van het 
dosistempo (“Dose-to-Bq”)
 De onderlinge bijdrage van de belangrijkste gammastralers

aan het dosistempo is gekend (uit de nuclidevector/oorsprong)
bijv. 100% 137Cs

 Via software modellering (bijv. Microshield) zijn de 
conversiefactoren bepaald in Bq/(mSv/h) per filtergeometrie, 
bij veronderstelling van homogene activiteitsverdeling
bijv.  1,0E+06 Bq 137Cs per mSv/h
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6. Radiologische karakterisatie

 Gemeten dosistempo wordt ingepast voor “Dose-to-Bq”
bijv. meting = 1,8 mSv/h
1,8 mSv/h  . 1,0E+06 Bq / (mSv/h)  = 1,8E+06 Bq 137Cs

 Nuclidevector (op basis van oorsprong) wordt gebruikt ter 
bepaling van moeilijk meetbare radionucliden
bijv. vector = 70 % 137Cs   /   30 % 90Sr
 137Cs = 1,8E+06 Bq

90Sr = 7,7E+05 Bq
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6. Radiologische karakterisatie

 Beperking van deze methodologie is de onzekerheid ter 
bepaling van alfa-stralers
 In geval van U/Pu-historiek worden bijkomende NDA-

metingen of staalnames voorzien

 Bij gebruik nieuwe types filters
 Controle/evaluatie
 Staalname
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AQ² meetsysteem (3x HPGe)
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8. Afvoerscenario 1: vrijgave

 Vrijgave van filters bij Blegoprocess beperkt tot
 Pulsie filters : buitenlucht
 Afblaasfilters afkomstig van BBI : installatie gebruikt voor breken en 

bemonsteren van beton i.k.v. vrijgave

 Vrijgavemethode gebaseerd op 2 verschillende metingen
 Directe meting oppervlaktebesmetting op vervuilde kant
 Staalname en laboanalyse
 Massabesmettingsmeting m.b.v. AQ²-meetinstallatie
 Opm: mogelijke impact Pb-210
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8. Afvoerscenario 2: radioactief afval

 Verwerkingsscenario’s – filters:
1. Verbranden (ACRIA-NGA-A11)
2. Precompactie (ACRIA-NGA-A13/A23; aktief kool A15/A25)
3. Rechtstreeks supercompactie (ACRIA-NGA-A17/A27)
4. Verkleinen/sorteren (SPEC)
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8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
1. Verbranden (ACRIA-NGA-A11)

 Fyscico-chemisch:
– Niet-brandbare materialen zijn niet toegestaan (tenzij onlosmakelijk 

verbonden) 
» Vb Glasvezel medium: niet toegestaan
» Vb Filter met metalen verstevigingsstructuur/ metaalgaas
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NIET TOEGESTAAN 
(beschadiging/verwikkeling in asschroef oven)



8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
1. Verbranden (ACRIA-NGA-A11)

 Fyscico-chemisch:
» Max afmetingen filters: 600 x 600 x 300 mm

• Reden: voeding via handschoenkast oven (apart luik)
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8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
1. Verbranden (ACRIA-NGA-A11)

 Radiologisch:

- limiet vluchtige radionucliden
Bijv. actief koolfilters (jodium, 14C, 36Cl, 99Tc, 75Se)

» Aftoetsing vergunning CILVA-oven
• 14C < 10 MBq/kg

• Komt integraal terecht in milieu
• Atmosferische lozingsvergunning

» Som andere vluchtige isotopen < 18MBq/collo
• Hoge oplosbaarheid in water …
• Komt terecht in waterbehandeling (via scrubber)
• Lozingsvergunning oppervlaktewater
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8. Afvoerscenario 2: radioactief afval

2. Precompactie (ACRIA-NGA-A13/A23; aktief kool A15/A25)

 Fysico-chemisch:
– Maximum afmetingen filter: 610 x 610 x 350 mm

» Reden: limiet persunit precompactor
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Filters Filters 
A13/A23
A15/A25

Verwijderen Verwijderen 
verpakking

(karton = A11)

Precompactie
Filter

Super-Super-
Compactie
(200 l vat) 



8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
2. Precompactie (ACRIA-NGA-A13/A23) (A15/A25 aktieve kool)

 Fysico-chemisch:
– Limiet cellulose

» Reden: vergunning CAT A oppervlakteberging: max 100 g/GA vat
• degradatie tot ISA in alkalische (bergings-)omstandigheden
• mogelijk verhoogde mobiliteit van radionuclide-complexen
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Filter met houten kader Filter met kartonnen kaderα-Iso-saccharinezuur

NIET TOEGESTAAN 



8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
3.    Supercompactie (ACRIA-NGA-A17/A27)

 Fysico-chemisch:
– Limiet cellulose (idem ACRIA-NGA-A13/A23)
– Limiet aluminium

» Reden: Gasproductie (H2) tijdens de cementering (verminderde stabiliteit GA)
• ≥ 10 kg wordt geconditioneerd met alternatieve cementformule (LiNO3 als 

additief)
• Declareren (!) en sorteren indien mogelijk
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Filters 
A17/A27

Super-Super-
Compactie
(200 l vat) 

Filter met aluminium frame (farmacie)



8. Afvoerscenario 2: radioactief afval
4.    Verkleinen / Sortering (SPE)

 Fysico-chemisch:
– Vb. niet conforme afmetingen
– Vb. houten kaders met niet brandbaar filtermateriaal

» Afval wordt verkleind of gesorteerd in omlaadcel Belgoprocess              
(doel: afval conform maken met ACRIA’s-NGA)
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Niet conforme filters 
tov ACRIA-NGA-A11/A13/A23/A17/A27

Verkleinen 
+ sorteren



Afvoerscenario 2: radioactief afval
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200 l vat supercompactie
2000 ton

galetten 400 l vat(voor)behandeling

 Verwerkingsscenario’s:

A11 => assen

A13/A23 => geprecomp.
A15/A15       filters

(A17)

SPE => verkleind/
gesorteerd afval



Afvoerscenario 2: radioactief afval
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9. Conclusie

 Ventilatie (filter) = veiligheidsfunctie
 Maximale standaardisatie (veilig beheer, afval 

(ACRIA))
 Methode voor radiologische karakterisatie in 

afvalbeheersysteem (GENA)
 Systematiek voor vrijgave (pulsie)
 Verwerking i.f.v. activiteit en fysico-chemische

samenstelling (A11, A13, A17)
 Tijdelijke opslag GA in afwachting van landberging: 

project IPM en cAt
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Vragen?


