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Yannis Strijkers
• ISO 9712

• RT level 3

• PT level 3

• MT level 3

• UT level 3

• TOFD level 3

• PA level 2 (3 nog te starten)

• RPO of Agent in de stralingsbescherming

• Hoofd dienst fysische controle in Belgie, verantwoordelijke stralingsbescherming

• Verantwoordelijk voor de certificatie van personeel voor ISO9712 & ASNT, NL & BE

• Lesgever en examinator bij TIAT Europe (opleidingcentrum) 

• IWT (deel 1 af te werken)

Introductie
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Inleiding in NDO

Niet destructief onderzoek (NDO):

Werkwijze waarmee men een indruk kan krijgen 

over de kwaliteit van een te onderzoeken object 

zonder het object te beschadigen

Kwaliteit is:

"Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een 

product of dienst, dat van belang is voor het voldoen 

aan de gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften“
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Inleiding in NDO

Niet-Destructief Onderzoek
• Penetrant Onderzoek (PT)

• Magnetisch Onderzoek (MT)

• Radiografisch Onderzoek (RT)

• Ultrasoon Onderzoek (UT)
• Time of flight Diffraction (TOFD)

• Phased Array Ultrasoon (PAUT)

• Wervelstroom Onderzoek (ET)

• Visueel Onderzoek (VT)

Met deze methodes kunnen afwijkingen die een nadelige 
invloed hebben in het materiaal worden gevonden.
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Inleiding in NDO

Keuze van methode is afhankelijk van:

• Materiaalsoort

• Geometrie/diameter

• Toepassing

• Dikte 

• Constructie

• …
De methodes zijn meestal complementair aan elkaar en kunnen 
overlappende resultaten geven maar discontinuïteiten kunnen 

ook met de ene methode aangetoond worden en toch niet 
voorkomen met een andere methode. 
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Radiografie
• Het object wordt geplaatst tussen een stralingsbron en de film 

• Het object zal een gedeelte van de straling absorberen

• Vergelijking met medische onderzoek, industrieel toegepast 

defect

bron

röntgenfilm

= meer straling

= minder straling

afbeelding defect
basismateriaal

las

doorlassing

Bovenaanzicht van de ontwikkelde film
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Stralers
• Röntgenbuis ICM CP 

160 D

• Vanaf 10 kV- 160 kV

• 1-10 mA

• 12 kg + 8 kg
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Stralers

Röntgenbuis Yxlon

Smart 300 DS

 vanaf 50 kV-300 kV

 0,5-4,5 mA

 29 kg + 13 kg 
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Stralers

Radionuclide – Se-75

RID-Se4P

Max 4,4 Tbq

UN 2916 type B(U)

7 kg
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Stralers

Radionuclide – Ir-192 of Se-75

DUAL 120

Max 4,4 TBq

UN 2916 type B(U)

22 kg
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Stralers

Radionuclide – Ir-192 of Se-75

Sentinel 880 Delta

Max 5,5 TBq

UN 2916 type B(U)

23,6 kg
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Organisatie dienst fysische controle
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Taken dienst fysische controle
 Zijn voor iedereen bekend

 Implementatie naar onze werkprocessen leidt tot specifieke maatregelen.

 Dosis registratie

 2 wekelijkse materiaal check

 Uitvoerige werkprocedures

 Gebruik specifieke PBM’s

 Jaarlijkse refresh opleiding
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Implementatie taken
Werkproces planning:

 Klant aanvraag

 Toewijzen van geautoriseerd personeel

 Toewijzen van te gebruiken isotoop met gepaste activiteit

 Doorlopend controleren van proces

Werkproces operatoren:

 Aanvang op kantoor voor instructie en laden van container

 Bepalen van snelste en veiligste route

 Vertrekken naar de werklocatie

 Werk opnemen bij klant 

 Veiligheidsperimeter afbakenen en afstellen op 10µSv/h

 Afwerken aangeboden werk

 Verwijderen veiligheidsperimeter, afmelden bij de klant

 Transport naar opslag

 Ontwikkelen van opnames

 Voorzien van rapportage en afhandelen administratie
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Implementatie taken
Probleemstelling werkproces operatoren:

 Fysiek werk uitvoeren => ja, zeer graag.

 Administratie en rapportage => nee, liever niet.

Probleem

 rapportage, weeklijsten en dosisregistratie blijft achter.

Drempelverlagende oplossing

 Bronnen uit

 Bronnen in 
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Implementatie taken
Bronnen uit



18

Implementatie taken
Bronnen in
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Incident
 Interventiedienst kreeg telefoon omstreeks 22:38 
van een team operatoren

Brontrein van een Se-75, 2,1 TBq (57Ci) kan niet 
meer teruggetrokken en beveiligd worden in de 
container RID-Se4P.

Telefonische inzicht gekregen van het scenario

 Instructie is voorzien voor de operatoren ter 
plaatsen om de situatie onder controle te krijgen.
 Bron afschermen met loodmatten dosistempo 

controleren tijdens benaderen en wind-out kabel 
manueel terug proberen trekken.

Tenslotte advies gegeven om raampje van 
sluiterplaat (veiligheidssysteem) te breken en 
manueel naar beneden te duwen.
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Incident
 Overgaan tot interventie, afspraak bij de klant

 Aanvang interventie 01:00, 2 leden van het interventie team en 2 
operatoren aanwezig => geen mensen van het publiek 
aanwezig.

 Eerst korte bespreking over de status, duidelijk verdeling van de 
rollen en verantwoordelijkheden. Elke uit te voeren taak zal 
verdeeld worden over alle aanwezigen. Dit om de effectieve 
dosis te verdelen.  1 persoon telt hardop tijdens het benaderen 
van de situatie door een andere persoon.

 Acties
 Een persoon benaderd de situatie met een omgevingsmonitor in de 

hand en maakt een video van de situatie en omgeving, 15 tellen na 
vertrek zal de persoon de terugtocht inzetten.

 De opgenomen video is bekeken en geanalyseerd, hieruit is een plan 
van aanpak besproken.

 Met een afstand tang (2m) zijn de guiding tube en container verticaal 
gehouden om de zwaartekracht zijn werk laten doen. 

Resultaat = de bron is afgeschermd in container maar kan niet 
vergrendeld worden.
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Incident
De loodmatten zijn terug aangebracht en beter 
gepositioneerd. Resultaat = dosistempo bij de 
bron 8µSv/h = veilig rondom de plaats van 
incident.

Het manueel terugtrekken van de wind-out kabel is 
nogmaals geprobeerd, zonder succes.

Uiteindelijk is de brontrein tot het einde van de 
guiding-tube geduwd (onder de loodmatten).

Een loodpot is ter plaatsen gebracht, waarin de 
afgeknipte guiding tube met bron is geplaatst.

Het dosistempo op 1m van de loodpot is 7,9
µSv/h.

De loodpot is getransporteerd naar- en 
opgeslagen in de bronnen opslag.
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Afhandeling incident
Afhandelen van de administratie

Organiseren van internationaal transport naar 

een “hotcell” in Dobrany, Tsjechië.  
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Opgelopen dosis

Operator 1 (interventieteam): 330 µSv

Operator 2: 210 µSv

Operator 3 (interventieteam): 140 µSv

Operator 4: 870 µSv (maanddosis) geen EPD 
dosis geregistreerd
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Grondoorzaak

Onderzoek door QSA Global

Naast de geknipte vrouwelijk gedeelte, stelt 

men vast dat de wolfraam schakel verbonden 

met de bron capsule schakel gedeeltelijk is 

afgebroken. 
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Grondoorzaak

Een breuk is vastgesteld aan de bovenkant 

van de schakel
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Grondoorzaak
De scheur is ontstaan door meermaals de pen 

in het rolpengat te drukken.

Het eenmalig of meermaals persen van de 

pen verhoogd de kans op het ontstaan van 

een scheur
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Grondoorzaak
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Oplossing

 Ideaal moet het ontwerp aangepast worden

Het gebruik van 2 materialen (SS en W) moet 

herbekeken worden

 Inspectie van de link na het herladen is 

aangewezen

Nationaal of internationale richtlijnen nodig?
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Conclusie

 Incident gebeurde volledig buiten onze invloed 

gebied.

Het handelen van het interventie team liep vlot 

en volgens plan.

Tijdens de interventie is de opgelopen dosis 

geminimaliseerd.
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Tot slot

Vragen?


