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Annalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming, Vol. 35, nr 4, 2010

STRALINGSBESCHERMING BIJ DOEL 1 TIJDENS
VERVANGING VAN STOOMGENERATOREN IN 2009

Jan Defloor (Electrabel kerncentrale Doel)

Abstract:

In het najaar van 2009 werden de stoomgeneratoren vervangen bij Doel 1. Zo
beschikken alle 7 de Belgische kerncentrales nu over nieuwe stoomgeneratoren, wat
nodig is voor 40+ jaar uitbating. De stoomgeneratoren zijn onderdelen van de primaire
kringloop en bevinden zich in het containment. Het water in de primaire kringloop
passeert door de reactor en neemt daar radioactiviteit op die in de stoomgeneratoren
afgezet wordt. Bij de vervanging van de stoomgeneratoren is stralingsbescherming
dan ook essentieel. Om de stoomgeneratoren te kunnen uitwisselen is het nodig om
grote openingen te maken in het containment. Hierdoor dienen niet enkel de mensen
in het containment beschermd te worden tegen blootstelling aan radioactiviteit, maar
ook de mensen buiten het containment. DeALARA-inspanning tijdens de vervanging
van de stoomgeneratoren bij Doel 1 was succesrijk. Er is geen radioactiviteit
vrijgekomen en de uitvoerders hebben in totaal maar 243 mSv opgelopen.

Nieuwe stoomgeneratoren

In november/december 2009 werden de stoomgeneratoren vervangen bij
Doel 1. Zo hebben alle 7 de Belgische kerncentrales nu nieuwe
stoomgeneratoren gekregen. Met de vervanging van de stoomgeneratoren
zijn de Belgische kerncentrales klaargemaakt voor 40+ jaar uitbating.

De stoomgeneratoren zijn de grootste componenten in het reactorgebouw
van Doel 1. Ze zijn groter dan de reactor zelf. Voornaamste kenmerken:

• Aantal = 2
• Hoogte = 20 m
• Diameter = 4 m
• Gewicht = 280 Ton (leeg)

De stoomgeneratoren vormen de grens tussen de primaire kringloop en de
secondaire kringloop. Zie figuur 1, waarop er voor de eenvoud maar één
stoomgenerator getekend staat in plaats van 2.
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In de primaire kringloop circuleert er water onder hoge druk. Hierdoor blijft
dit water in vloeibare toestand, niettegenstaande de temperatuur van 300°C.
Het primair water wordt opgewarmd in de reactor en geeft zijn warmte af
in de stoomgeneratoren.

Met de nucleaire warmte wordt er in stoomgeneratoren stoom gepro-
duceerd. Het is deze stoom die de turbine aandrijft en zo de alternator in
beweging brengt om elektriciteit te produceren. Aan de uitgang van de
turbine wordt de afgewerkte stoom terug gecondenseerd. Zo ontstaat er
voedingswater voor de stoomgeneratoren en kan de secondaire kringloop
uitgebaat worden als een gesloten kringloop.

Concept vervanging

De stoomgeneratoren vervangen bij een kerncentrale zoals Doel 1 was geen
eenvoudige klus. Destijds is het reactorgebouw namelijk rond de primaire
kring en de stoomgeneratoren gebouwd. Hierdoor zat er niks anders op dan
tijdelijke openingen te maken in het reactorgebouw om de oude
stoomgeneratoren naar buiten te brengen en de nieuwe naar binnen. Zie
figuur 2.

Openingen maken in een reactorgebouw is niet evident, omdat de
containment-functie hiermee doorbroken wordt. Daarom waren er bij
Doel 1 bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig:

• De reactor stilleggen.
• De kern volledig ontladen.
• Alle splijtstof overbrengen naar een ander gebouw.
• De openingen in het reactorgebouw zoveel mogelijk afdekken
met zeilen.

• De ventilatie zo uitlijnen dat er netto afgezogen wordt uit het
reactorgebouw en er dus in de openingen een luchtstroom
ontstaat van buiten naar binnen.

De bijzondere veiligheidsmaatregelen maakten integraal deel uit van de
vergunningsaanvraag bij de overheid.

De erkende instelling BELV zag erop toe dat maatregelen strikt nageleefd
worden.

Figuren 3-7 geven een beeld van de vervangingsoperaties.
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Stralingsbescherming

De vervanging van de stoomgeneratoren was een uitdaging voor de dienst
Stralingsbescherming:

• In het reactorgebouw waren er de helft meer mensen dan tijdens
een normale revisie.

• Door de bijzondere operaties was de kans voor radioactieve
besmetting hoger dan tijdens een normale revisie.

• De oude stoomgeneratoren moesten klaargemaakt worden voor
transport.

• Er diende veel meer materiaal vrijgemeten te worden dan tijdens
een normale revisie.

Wat nu volgt zijn de krachtlijnen van de aanpak.

Extra toegang reactorgebouw

Om files van wachtende mensen te vermijden, werd er een tijdelijke extra
toegang tot het reactorgebouw gemaakt.

Hiervoor werd er een container-gebouw opgericht met alle voorzieningen
van een toegang tot een gecontroleerde zone:

• Personen monitoren
• Monitoren voor vrijmeting van klein materiaal
• Wasbakken om handen te kunnen wassen
• Poortjes voor toegangscontrole
• … enz

Figuren 8-10 geven een beeld van de tijdelijke extra toegang tot het
reactorgebouw.

Oude stoomgeneratoren

De oude stoomgeneratoren waren een geval apart. 35 jaar lang hadden ze
deel uitgemaakt van de primaire kringloop. Gevolgen:

• De binnenzijde van de stoomgeneratoren was gecontamineerd
geraakt.

• Deze radioactieve besmetting kon niet zomaar verwijderd
worden.
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Om ALARA-redenen is ervoor gekozen om de oude stoomgeneratoren
voorlopig op te slaan op site. Daartoe is er een speciaal stokage-gebouw
GSG opgericht, met voldoende dikke muren om de straling tegen te houden.

De oude stoomgeneratoren blijven in het gebouw GSG staan tot Doel 1
definitief stilgelegd en ontmanteld wordt. Intussen vervalt de radioactiviteit.

In het gebouw GSG zijn de oude stoomgeneratoren opgeslagen als
“ingekapselde radioactieve bronnen”. Dit houdt in:

• Dat ze volledig dichtgelast zijn.
• Dat ze uitwendig gedecontamineerd zijn zodat er geen
afneembare besmetting meer aanwezig is.

• Dat ze geschilderd zijn.

Figuren 11-12 tonen het gebouw GSG en de oude stoomgeneratoren erin.

Vrijmeting

De oude stoomgeneratoren vormden veruit de grootste hoeveelheid
gecontamineerd materiaal om te verwerken, maar niet het enige
gecontamineerd materiaal.

Er was bv. ook het isolatiemateriaal van de oude stoomgeneratoren. Dit
isolatiemateriaal bevatte ook sporen asbest, zodat er een speciale asbest-
werf nodig was in het reactorgebouw.

Een ander speciaal geval vormden de abrasieve sponsjes die gebruikt
werden om de primaire leidingen te decontamineren. Deze straalden zoveel
dat er een speciale afscherming nodig was.

Het overige gecontamineerd materiaal kon op de normale manieren
verwerkt worden. Het meeste werd vrijgemeten na decontaminatie.

ALARA

Tijdens de vervanging van de stoomgeneratoren bij Doel 1 is er in totaal
243 mSv stralingsdosis opgelopen.

Dit is 8x minder dan tijdens de vervanging van de stoomgeneratoren bij
Doel 3 in 1993. (eerste vervanging van stoomgenerator in België). Zie
figuur 13, die het succes van de ALARA-inspanningen toont.
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Redenen voor het gunstig dosisresultaat bij Doel 1:

• Feedback van de ervaring opgedaan tijdens de vorige 6
vervangingen van stoomgeneratoren in België.

• Decontaminatie van de primaire leidingen met abrasieve sponsjes
(goede decontaminatie zonder veel dosisbelasting).

• 110 Ton lood voor extra stralingsafscherming.
• Planning in functie van ALARA.

Het zat er echter niet in om het Belgisch laagterecord voor stralingsdosis
(195 mSv bij Doel 2 in 2004) te breken. Hiervoor waren er 2 redenen:

• Minder lage omgevingsstraling in het reactorgebouw van Doel 1
ter hoogte van de stoomgeneratoren. (oudste die in België
vervangen werden)

• Asbest-werf in het reactorgebouw, waarvoor er extra manuren
nodig waren.

Tijdens de vervanging van de stoomgenerator bij Doel 1 waren er ook geen
radioactieve besmettingsincidenten.

Figuur 14 geeft de opgelopen stralingsdosis in functie van de tijd.
Uiteindelijk werd er tijdens de asbestwerf heel wat minder stralingsdosis
opgelopen dan er eerst gedacht (gevreesd) werd.

Op de grafiek is ook duidelijk de periode te zien (25-29 november) toen de
operaties tijdelijk onderbroken werden omwille van stormweer. De
stoomgeneratoren konden namelijk maar gehesen worden met de grote
kraan als de windsnelheid lager was dan 10 m/s.

DeALARA-inspanning tijdens de vervanging van de stoomgeneratoren bij
Doel 1 was dus succesrijk.
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Figuur 1: Stoomgeneratoren als grens tussen primaire en secundaire kringloop

Figuur 2: Openingen in reactorgebouw om stoomgeneratoren te vervangen
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Figuur 3: Verwijdering van oude stoomgeneratoren

Figuur 4: Zicht van bovenaf op lege cel van stoomgenerator



218 Figuur 5: Primaire leidingen onder stoomgenerator

Figuur 6: Decontaminatie van primaire leidingen met abrasieve sponsjes
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Figuur 8: Buitenzijde van extra toegang tot reactorgebouw

Figuur 7: Plaatsing van nieuwe stoomgeneratoren
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Figuur 9: Binnenzijde van extra toegang tot reactorgebouw. Monitoren

Figuur 10: Binnenzijde van extra toegang tot reactorgebouw. Poortjes en wasbakken



221

Figuur 11: Oude stoomgeneratoren in gebouw GSG

Figuur 12: Sluiting van gebouw GSG



222 Figuur 13: Opgelopen stralingsdosis tijdens de 7 vervangingen van
stoomgeneratoren in België tussen 1993 en 2009

Figuur 14: Effectief opgelopen stralingsdosis in functie van tijd



Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming, Vol. 35, nr. 4, 2010

BILAN DES MISSIONS OSART SUR LES SITES NUCLÉAIRES
DE TIHANGE ET DE DOEL

Johan Hollevoet (Electrabel)

Abstract
Déroulement d’une mission OSART.
Comment les sites de Tihange et Doel se sont-ils préparés pour les missions OSART ?
Quels sont les résultats de ces missions, notamment en radioprotection ?
Principales actions suite à ces missions dans le domaine de la radioprotection y
compris dans le domaine des facteurs humains

In maart 2010 ontving Electrabel, op vraag van de Federale Overheid (via
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), een OSART-missie
(Operational SAfety Review Team) van het Internationaal AtoomEnergie
Agentschap (IAEA) in de kerncentrale van Doel. Een team van 15
internationale experten lichtte de eenheden 1 en 2 van de kerncentrale
gedurende 3 weken grondig door en vergeleek de veiligheidsprestaties met
de beste, internationale standaarden. Na een gelijkaardige missie in 2007 in
de kerncentrale van Tihange 1, was dit de tweede OSART in ons land.

De opzet van de OSART-missie bestaat erin om de operationele veiligheid
van de kerncentrales te versterken en om die veiligheid onafgebroken op te
voeren. Alles draait om de uitmuntendheid in het domein van de nucleaire
veiligheid. OSART-missies bestaan uit een ‘peer review’, uitgevoerd door
internationale teams van experten met een bewezen kennis in hun
vakgebied. Deze experten vergelijken de huidige veiligheidsprestaties van
de onderzochte kerncentrale(s) met de internationale standaarden van het
IAEA.

Een OSART verloopt in drie fazes :

• voorbereidende meeting, éen jaar voor de eigenlijke audit,
• de audit zelf,
• de audit follow up anderhalf jaar na de audit.

Het OSART-team formuleert zowel verbeterpunten als goede praktijken
in zijn auditrapport dat publiek is.
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Ter voorbereiding van deze niet onbelangrijke audit, evalueren alle acteurs
betrokken bij de uitbating van de betrokken kerncentrale, kritisch hun
werking door zich te benchmarken met internationale best practices van het
OSART-referentieel. De nuttige of nodig geachte verbeteringstrajecten
brengen op deze manier de performantie naar een nog hoger niveau. De
aanbevelingen die tijdens de OSART geformuleerd zijn, leiden
daarenboven tot een aantal bijkomende verbeteracties die opnieuw tot een
veiliger uitbating zullen leiden.

Een OSART- missie is op die manier voor alle betrokken bij de uitbating
van kerncentrales een uitstekende springplank naar “excellence”.
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Contractor Management 11

BVS - ABR
11/06/2010 - Conférence

2

Bilan des missions OSART de l'AIEA aux 
sites nucléaires de Tihange et de Doel 

Johan Hollevoet
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Agenda

1. Déroulement d’une mission OSART

2. Préparation pour les missions OSART

3. Résultats des missions 

4. Principales actions 

5. Conclusion
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Agenda

1. Déroulement d’une mission OSART
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3. Résultats des missions 

4. Principales actions 

5. Conclusion
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OSART proces

Een OSART missie is …

- een audit uitgevoerd door een team internationale experten

- een audit volgens de methodologie en referentieel van IAEA

- een audit op vraag van een lidstaat 

- een audit met publieke resultaten 

OSART = Operational SAfety Review Team

- een grote en belangrijke uitdaging….

- een audit die tot doel heeft de nucleaire veiligheid te verbeteren

6

FOLLOW-UP

VISIT

2 IAEA staff

1-2 external experts

1 week

PREPARATORY

MEETING

2 IAEA staff

1 week

OSART MISSION
4 IAEA staff

8 external experts

2,5 weeks

OSART proces

3 etapes
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De OSART- thema’s

Opleiding & 
Kwalificatie

Operations Onderhoud

Technische 
ondersteuning

Ervarings-
beheer

Stralings-
bescherming

Noodplan & 
paraatheid

Chemie Organisatie & 
Administratie

8

Strengths -
Good practices
worth emulating

Weaknesses -
Opportunities for
improvement lead 
to
Recommendations

Quality

N
P

P
P

ro
g

ra
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m
e
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Suggestions 
opportunities 
making 
performance 
more effective

OSART resultaten

OSART proces
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Agenda

1. Déroulement d’une mission OSART

2. Préparation pour les missions OSART

3. Résultats des missions 

4. Principales actions 

5. Conclusion
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Doel “Energeia 2009” project
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pre-visit
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11/05
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Tihange  “Energie 2010” project
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OSART voorbereiding

Verbeteringsprojecten in alle OSART domeinen

Housekeeping installaties

Mobilisatie van eigen personeel en contractors

Projectmatige aanpak 

Management on the field : werkwijzen en gedragingen

Veel benchmarking
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OSART préparations

•Amélioration de la RP dans la gestion des déchets radioactifs

•Dosimétrie des visiteurs et en cas d’urgence

•Utilisation de la télédosimetrie

•Indications des points chauds 

•Signalisation des zones dosimétriques

•Renforcement des contrôles radiologique des chantiers

•Nog versterkte focus op reductie van dosis en besmetting

•Upgrade van SB procedures

•Vernieuwing van SB meettoestellen

•Integratie van HU-tools pre job & post job  in activiteiten

•….

Voorbeelden van verbeteringsacties

16

Agenda

1. Déroulement d’une mission OSART

2. Préparation pour les missions OSART

3. Résultats des missions 

4. Principales actions

5. Conclusion
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Draft

Technical 

Notes

Exit meeting

Technical 

Notes

+ 1 maand

Draft

Mission 

Report

+ 1 maand

Mission 

Report

+ 1 maand

Conférence 
de presse

OSART proces

OSART rapport

18

Wat is een goede OSART ?

Op welke basis een OSART beoordelen ?

Resultaten
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recommandations suggestions bonnes pratiques

Blayais 2005 11 15 23

Penly 2004 7 17 27

Civaux 2003 19 8 12

Nogent 2002 15 12 15

Tricastin 2002 19 12 8

Belleville 2000 24 9 9

Bugey 1999 29 6 3

Golfech 1998 21 12 12

Paluel 1998 25 6 5

Dampierre 1996 22 19 5
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recommandations

suggestions

bonnes pratiques

OSART missies bij de zuiderburen…

Resultaten van de OSART
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Resultaten van de OSART

Inhoud van de recommandations en suggestions

Safety Culture
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Agenda

1. Déroulement d’une mission OSART

2. Préparation pour les missions OSART

3. Résultats des missions 

4. Principales actions

5. Conclusion

OSART  Kerncentrale Doel

5 AANBEVELINGEN

10  SUGGESTIES

14  GOEDE PRAKTIJKEN

OSART  Centrale Nucleaire  de Tihange

10  AANBEVELINGEN

12  SUGGESTIES    

10  GOEDE PRAKTIJKEN
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Annales de l’Association belge de Radioprotection, Vol. 35, n° 4, 2010

APPLICATION DU PRINCIPEASARAAU DÉMANTÈLEMENT
DE L’USINE MOX DE BELGONUCLEAIRE

TOEPASSING VAN HETASARA-PRINCIPE BIJ DE
ONTMANTELING VAN DE MOX-FABRIEK VAN

BELGONUCLEAIRE

Henri Libon (Belgonucléaire)

Résumé
Le but de cet exposé est de montrer au lecteur que la radioprotection et le
principeALARAne sont pas des notions abstraites mais bien des concepts
qui s’intègrent dans une gestion globale des risques (ASARA as safe as
reasonable achievable) et qui se traduisent au bout d’un processus de
préparation affectant aussi bien les techniques que les personnes, dans une
réalité quotidienne qui s’appelle également aujourd’hui “culture de sûreté”.

L’exposé sera structuré dans une logique chronologique en trois parties :

Tout d’abord, une présentation de l’usine de BN et de la fabrication du
combustible MOX qui constitue le point de départ du projet: les différents
risques associés à cette activité, le risque lié aux radiations ionisantes en
particulier ; les principes et moyens nécessaires pour la maîtrise de ces
risques seront également brièvement rappelés.

Les préparatifs du démantèlement seront ensuite abordés :

Après avoir rappelé les hypothèses de base reprises dans la demande
d’autorisation, l’exposé décrira les opérations nécessaires de préparation, le
choix des méthodes, ainsi que le passage du cadre législatif et réglementaire
aux applications concrètes. Il expliquera également comment le chantier a
été préparé, son organisation, la gestion humaine et administrative de celui-
ci, la formation du personnel. Il montrera enfin comment les grands
principes de sûreté et de radioprotection ont été intégrés dans ces préparatifs
ainsi que dans le planning de réalisation.
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Et enfin, le démarrage du projet:

L’exposé présentera les premiers résultats obtenus, ainsi que les indicateurs
de sûreté associés à ce processus de mise en route du chantier. Il décrira
également la systématique d’intégration du retour d’expérience (“REX”)
dans le déroulement ultérieur du démantèlement.

La libération inconditionnelle des terrains, des bâtiments et de la zone
contrôlée constitue le résultat recherché du démantèlement ainsi que sa
conclusion: des inventaires physiques et radiologiques des matières, des
procédures et filières de traitement et de libération associés à une gestion
informatique des flux ont été définis dans ce but, ces différentes opérations
étant effectuées dans le cadre d’un système d’assurance qualité.

Samenvatting

Deze uiteenzetting wil de lezer duidelijk maken dat stralingsbescherming
en het ALARA-principe geen abstracte begrippen zijn, maar dat het
concepten zijn die passen binnen een globaal risicobeheersysteem (ASARA
staat voor As Safe As Reasonable Achievable) en die op het einde van een
voorbereidingsproces zowel de gekozen en toegepaste technieken als de
menselijke middelen sterk beïnvloeden. In de realiteit van vandaag wordt
dit ook wel een “veiligheidscultuur” genoemd.

Deze uiteenzetting is onderverdeeld in drie delen en volgt een
chronologische logica:

Eerst stellen we de BN-fabriek voor en behandelen we het productieproces
van de MOX-brandstof die het startpunt is van dit project: de verschillende
risico’s eigen aan deze bedrijfsactiviteit, het risico van ioniserende
stralingen in het bijzonder en de nodige principes en middelen voor de
beheersing van deze risico’s worden eveneens kort in herinnering gebracht.

Vervolgens worden de voorbereidingen van de ontmanteling behandeld:

na een korte pro memorie van de basishypothesen, vermeld in de
vergunningsaanvraag, worden in deze uiteenzetting de noodzakelijke
voorbereidingsacties, de methodologiekeuze en de vertaling van het
wettelijke en reglementaire kader in concrete toepassingen beschreven.
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De werfvoorbereiding, de werforganisatie, het personeelsbeleid en het
administratieve beheer van de werf en de opleiding van het personeel
worden eveneens behandeld.

Verder wordt aangegeven hoe de grote veiligheidsprincipes van de
stralingsbescherming in deze voorbereiding en in de verwezenlijkings-
planning werden geïntegreerd.

En ten slotte behandelen we de projectstart:
de uiteenzetting presenteert de eerste resultaten en de veiligheidindicatoren
gekoppeld aan dit opstartproces van de werf. Bovendien wordt de
systematiek van de ervaringsgerichte feedback (“REX”) in het verdere
verloop van dit ontmantelingsproject besproken.

Het uiteindelijk beoogde resultaat van deze ontmanteling is de onvoor-
waardelijke vrijgave van terreinen, gebouwen en de gecontroleerde zone
en ook zijn eindpunt. Hiervoor werden een fysieke en radiologische
inventaris van alle stoffen opgemaakt, behandelingprocedures en
behandelingsstromen en het hieraan gekoppelde geïnformatiseerd beheer
van werkstromen vastgelegd. Al deze processen en handelingen werden
uitgewerkt binnen het kader van een kwaliteitsbeheersysteem.
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Toepassing van het ASARA-principe bij de ontmanteling Toepassing van het ASARA-principe bij de ontmanteling 

van de MOX-fabriek van BELGONUCLEAIREvan de MOX-fabriek van BELGONUCLEAIRE

BVS-ABRBVS-ABR

11/06/201011/06/2010 

1

2
BVS-ABR - 11-06-10

Toepassing van het ASARA-principe bij de Toepassing van het ASARA-principe bij de 

ontmanteling van de MOX-fabriek van ontmanteling van de MOX-fabriek van 

BELGONUCLEAIREBELGONUCLEAIRE

Stralingsbescherming en het ASARA-principe zijn geen abstracte Stralingsbescherming en het ASARA-principe zijn geen abstracte 

begrippen maar concepten die passen binnen een globaal begrippen maar concepten die passen binnen een globaal 

risicobeheersysteem (ASARA risicobeheersysteem (ASARA AAss SSafe afe AAss RReasonable easonable AAchievable)chievable) en die en die 

op het einde van een voorbereidingsproces zowel de gekozen en op het einde van een voorbereidingsproces zowel de gekozen en 

toegepaste technieken als de menselijke middelen sterk beïnvloeden. toegepaste technieken als de menselijke middelen sterk beïnvloeden. 

In de realiteit van vandaag wordt dit ook wel een « veiligheidscultuur » In de realiteit van vandaag wordt dit ook wel een « veiligheidscultuur » 

genoemd.genoemd. 

2
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A)A) présentation de l’ usine et des risques y attenantprésentation de l’ usine et des risques y attenant

B)B) le principe ASARA appliqué à l’usinele principe ASARA appliqué à l’usine

C)C) la préparation du chantierla préparation du chantier

D)D) les premiers résultats et indicateurs de sûretéles premiers résultats et indicateurs de sûreté

E)E) conclusionconclusion

4CNNC visit to Belgium, April 26- May 3, 2010 - IN CONFIDENCE 4

660 tHM = 40 ton Pu = 8.1017 Bq

for PWRs & BWRs operating in 

Belgium, France, Switzerland, Germany, Japan

BELGONUCLEAIRE MOX Plant 1986-2006
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The MIMASThe MIMAS

ProcessProcess

UOUO22
PuOPuO

22 ScrapsScraps

Pu isotopic homogeneizationPu isotopic homogeneization

Primary blendingPrimary blending

Secondary blendingSecondary blending

PelletizingPelletizing

SinteringSintering

StageStage Main stepsMain steps

ReceptionReception

PowderPowder

preparationpreparation

PelletPellet

fabricationfabrication

RodRod

fabricationfabrication

AssemblyAssembly

fabricationfabrication

Rod fillingRod filling

PressurizationPressurization

Q inspectionsQ inspections

6BVS-ABR - 11-06-10



243
7

Plutonium contamination controlPlutonium contamination control

UNDERPRESSUREUNDERPRESSURE

ABSOLUTE ABSOLUTE 

FILTERSFILTERS
GLOVE BOXESGLOVE BOXES

SHOP VENTILATIONSHOP VENTILATION

STACKSTACK

CONTROLCONTROL

STACKSTACK

DISCHARGEDISCHARGE

AIR MONITORINGAIR MONITORING

BVS-ABR - 11-06-10
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! dus au terme source:dus au terme source:

! radiation externe: gamma + neutrons rapidesradiation externe: gamma + neutrons rapides

! radiation interne: alpharadiation interne: alpha

! par inhalationpar inhalation

! par blessurepar blessure

! (criticité)(criticité)

! (chaleur)(chaleur)

! sécurité classiquesécurité classique

! feufeu

! risques électriquesrisques électriques

! chute de chargeschute de charges

! (explosion)(explosion)

! ergonomieergonomie

Quels sont les risques?Quels sont les risques?
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ASARA-regels  i.k.v.  ARBIS 
Andere 
risico’s 

1) Algemene 
doelstelling  

 

2)   Basisprincipe  

 

3)  Strategie  
 

4)  Organisatie 
en middelen  

 

5) Afwijkingen 
en incidenten 

10

ALARA-regels  i.k.v.  ARBIS
Andere
risico’s

1) Algemene
doelstelling - Het beperken van de collectieve dosissen

- Het beperken van de inviduele dosissen

- Het beperken van de incidentele dosissen (door een
 restbesmetting of incident tijdens de behandeling)

2) - Integratie van al de risico’s in een globaal beheersysteemBasisprincipe

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de dosissen
 en de opvolging ervan zijn gelijk voor BELGONUCLEAIRE
 personeel en onderaannemers.
- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de meest
 blootgestelde operatoren.

3) Strategie - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren op alle niveaus (zie ook de
 welzijnswet van 1996) door b.v. externe en interne opleiding,
 peterschapsprogramma, risicoanalyse met de betrokken partijen, …

- Rekening houden met de risico’s vóór het starten van de werkzaamheden;
 b.v. uitbatingstoelatingen (UT’s), analyse van de verschillende brontermen,
 risico-analyses, preventief beleid.

- De continue bewaking van de werknemers, van de installatie en van het
 leefmilieu door bekwaam en gevormd personeel en met voldoe nde
 technische middelen.

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / Fysische Controle4) Organisatie en
middelen

- Passieve dosimetrie :  TLD

- Actieve dosimetrie :  EPD met detectoren voor gamma- en
 neutronenstraling.

- Intern beheerprogramma van de dosissen.

- Analyse van de afschermingsmiddelen.

- Routine urine-analyse (met het SCK).

- Camheads, filters in de lokalen, alfa-monitoren.

- Detectiemetingen aan de schouw.

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen.

- Controle van de materialen voor transport.

5) Afwijkingen en
incidenten

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. Veiligheid

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de Dienst
 Fysische Controle en de Preventieadviseur-
 Arbeidsgeneesheer.

ASARA-regels i.k.v. ARBIS Andere 

risico’s

1) Algemene 

doelstelling

- Het beperken van de collectieve dosissen

- Het beperken van de individuele dosissen

- Het beperken van de incidentele dosissen (door

 een  restbesmetting of incident tijdens de 

 behandeling) 
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ALARA-regels  i.k.v.  ARBIS
Andere
risico’s

1) Algemene
doelstelling - Het beperken van de collectieve dosissen

- Het beperken van de inviduele dosissen

- Het beperken van de incidentele dosissen (door een
 restbesmetting of incident tijdens de behandeling)

2) - Integratie van al de risico’s in een globaal beheersysteemBasisprincipe

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de dosissen
 en de opvolging ervan zijn gelijk voor BELGONUCLEAIRE
 personeel en onderaannemers.
- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de meest
 blootgestelde operatoren.

3) Strategie - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren op alle niveaus (zie ook de
 welzijnswet van 1996) door b.v. externe en interne opleiding,
 peterschapsprogramma, risicoanalyse met de betrokken partijen, …

- Rekening houden met de risico’s vóór het starten van de werkzaamheden;
 b.v. uitbatingstoelatingen (UT’s), analyse van de verschillende brontermen,
 risico-analyses, preventief beleid.

- De continue bewaking van de werknemers, van de installatie en van het
 leefmilieu door bekwaam en gevormd personeel en met voldoe nde
 technische middelen.

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / Fysische Controle4) Organisatie en
middelen

- Passieve dosimetrie :  TLD

- Actieve dosimetrie :  EPD met detectoren voor gamma- en
 neutronenstraling.

- Intern beheerprogramma van de dosissen.

- Analyse van de afschermingsmiddelen.

- Routine urine-analyse (met het SCK).

- Camheads, filters in de lokalen, alfa-monitoren.

- Detectiemetingen aan de schouw.

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen.

- Controle van de materialen voor transport.

5) Afwijkingen en
incidenten

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. Veiligheid

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de Dienst
 Fysische Controle en de Preventieadviseur-
 Arbeidsgeneesheer.

ASARA-regels i.k.v. ARBIS Andere 

risico’s

2) Basisprincipe - Integratie van al de risico’s in een globaal 

 beheersysteem

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de 

dosissen en de opvolging ervan zijn gelijk voor 

BELGONUCLEAIRE-personeel en 

onderaannemers.

- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de 

meest blootgestelde operatoren.
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ALARA-regels  i.k.v.  ARBIS
Andere
risico’s

1) Algemene
doelstelling - Het beperken van de collectieve dosissen

- Het beperken van de inviduele dosissen

- Het beperken van de incidentele dosissen (door een
 restbesmetting of incident tijdens de behandeling)

2) - Integratie van al de risico’s in een globaal beheersysteemBasisprincipe

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de dosissen
 en de opvolging ervan zijn gelijk voor BELGONUCLEAIRE
 personeel en onderaannemers.
- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de meest
 blootgestelde operatoren.

3) Strategie - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren op alle niveaus (zie ook de
 welzijnswet van 1996) door b.v. externe en interne opleiding,
 peterschapsprogramma, risicoanalyse met de betrokken partijen, …

- Rekening houden met de risico’s vóór het starten van de werkzaamheden;
 b.v. uitbatingstoelatingen (UT’s), analyse van de verschillende brontermen,
 risico-analyses, preventief beleid.

- De continue bewaking van de werknemers, van de installatie en van het
 leefmilieu door bekwaam en gevormd personeel en met voldoe nde
 technische middelen.

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / Fysische Controle4) Organisatie en
middelen

- Passieve dosimetrie :  TLD

- Actieve dosimetrie :  EPD met detectoren voor gamma- en
 neutronenstraling.

- Intern beheerprogramma van de dosissen.

- Analyse van de afschermingsmiddelen.

- Routine urine-analyse (met het SCK).

- Camheads, filters in de lokalen, alfa-monitoren.

- Detectiemetingen aan de schouw.

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen.

- Controle van de materialen voor transport.

5) Afwijkingen en
incidenten

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. Veiligheid

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de Dienst
 Fysische Controle en de Preventieadviseur-
 Arbeidsgeneesheer.

ASARA-regels i.k.v. ARBIS Andere 

risico’s

3) Strategie - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren 

op alle niveaus (zie ook de welzijnswet van 1996) 

door bv. externe en interne opleiding, 

peterschapsprogramma, risicoanalyse met de 

betrokken partijen, …

- Rekening houden met de risico’s vóór het starten 

van de werkzaamheden; bv. uitbatingstoelatingen 

(UT’s), analyse van de verschillende brontermen, 

risico analyses, preventief beleid. !

- De continue bewaking van de werknemers, van de 

installatie en van het leefmilieu door bekwaam en 

gevormd personeel en met voldoende 

technische middelen. 
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ALARA-regels  i.k.v.  ARBIS
Andere
risico’s

1) Algemene
doelstelling - Het beperken van de collectieve dosissen

- Het beperken van de inviduele dosissen

- Het beperken van de incidentele dosissen (door een
 restbesmetting of incident tijdens de behandeling)

2) - Integratie van al de risico’s in een globaal beheersysteemBasisprincipe

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de dosissen
 en de opvolging ervan zijn gelijk voor BELGONUCLEAIRE
 personeel en onderaannemers.
- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de meest
 blootgestelde operatoren.

3) Strategie - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren op alle niveaus (zie ook de
 welzijnswet van 1996) door b.v. externe en interne opleiding,
 peterschapsprogramma, risicoanalyse met de betrokken partijen, …

- Rekening houden met de risico’s vóór het starten van de werkzaamheden;
 b.v. uitbatingstoelatingen (UT’s), analyse van de verschillende brontermen,
 risico-analyses, preventief beleid.

- De continue bewaking van de werknemers, van de installatie en van het
 leefmilieu door bekwaam en gevormd personeel en met voldoe nde
 technische middelen.

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / Fysische Controle4) Organisatie en
middelen

- Passieve dosimetrie :  TLD

- Actieve dosimetrie :  EPD met detectoren voor gamma- en
 neutronenstraling.

- Intern beheerprogramma van de dosissen.

- Analyse van de afschermingsmiddelen.

- Routine urine-analyse (met het SCK).

- Camheads, filters in de lokalen, alfa-monitoren.

- Detectiemetingen aan de schouw.

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen.

- Controle van de materialen voor transport.

5) Afwijkingen en
incidenten

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. Veiligheid

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de Dienst
 Fysische Controle en de Preventieadviseur-
 Arbeidsgeneesheer.

ASARA-regels i.k.v. ARBIS Andere 

risico’s

4) Organisatie en 

middelen

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / 

 Fysische Controle 

- Passieve dosimetrie : TLD 

- Actieve dosimetrie : EPD met detectoren voor 

 gamma  en neutronenstraling!

- Intern beheerprogramma van de dosissen 

- Analyse van de afschermingsmiddelen 

- Routine urine-analyse (met het SCK) 

- Camheads, filters in de lokalen, alfa monitoren !

- Detectiemetingen aan de schouw

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen 

- Controle van de materialen voor transport 
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ALARA-regels  i.k.v.  ARBIS 
Andere 
risico’s 

1) Algemene 
doelstelling  - Het beperken van de collectieve dosissen 

- Het beperken van de inviduele dosissen 

- Het beperken van de incidentele dosissen (door een  
 restbesmetting of incident tijdens de behandeling)  

 

2)  - Integratie van al de risico’s in een globaal beheersysteem Basisprincipe  

- Gelijkwaardigheidsprincipe: het spreiden van de dosissen  
 en de opvolging ervan zijn gelijk voor BELGONUCLEAIRE  
 personeel en onderaannemers.  
- Rechtvaardigheidsprincipe: eerst acties voor de meest  
 blootgestelde operatoren.  

 

3)  Strategie  - Het verantwoordelijk maken van al de operatoren op alle niveaus (zie ook de  
 welzijnswet van 1996) door b.v. externe en interne opleiding,  
 peterschapsprogramma, risicoanalyse met de betrokken partijen, …  
 
- Rekening houden met de risico’s vóór het starten van de werkzaamheden;  
 b.v. uitbatingstoelatingen (UT’s), analyse van de verschillende brontermen,  
 risico-analyses, preventief beleid.  
 
- De continue bewaking van de werknemers, van de installatie en van het  
 leefmilieu door bekwaam en gevormd personeel en met voldoe nde  
 technische middelen. 

- Organisatie van een geïntegreerde dienst IDPBW / Fysische Controle 4)  Organisatie en 
middelen  

 
- Passieve dosimetrie :  TLD  

- Actieve dosimetrie :  EPD met detectoren voor gamma- en  
 neutronenstraling.  

- Intern beheerprogramma van de dosissen.  

- Analyse van de afschermingsmiddelen.  

- Routine urine-analyse (met het SCK).  

- Camheads, filters in de lokalen, alfa-monitoren.  

- Detectiemetingen aan de schouw.  

- Controle van de werkwijze van de meettoestellen.  

- Controle van de materialen voor transport. 

 

5) Afwijkingen en 
incidenten 

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. Veiligheid  

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de Dienst  
 Fysische Controle en de Preventieadviseur- 
 Arbeidsgeneesheer.  

 

ASARA-regels i.k.v. ARBIS Andere 

risico’s

5) Afwijkingen 

en incidenten

- Het “Non Conformity Report” - systeem i.v.m. 

 Veiligheid 

- Evaluatie van de inwendige dosissen door de

- Dienst Fysische Controle en de 

- Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer.!
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OntmantelingsvoorbereidingOntmantelingsvoorbereiding

ChronologieChronologie

Intentieverklaring 

directie

21.11.2005

Vergunningsaanvraag

NIRAS/ONDRAF

31.01.2006

Vergunningsaanvraag

FANC

13-04-2006

W.R.

gemeente

Provincie

Goedkeuring

Veiligheidsdossier

12-09-2008

Einde

MOX-Fabricage

15-08-2006

Stopzetting van

activiteit

14-06-2007

Ondertekening

ontmantelingscontracten

03-03-2009

K.B.

26-02-2008

16BVS-ABR - 11-06-10 16

• demande d’ autorisationdemande d’ autorisation

1)1) - inventaire des matières- inventaire des matières

 - stratégie de démantèlement - stratégie de démantèlement 

 - gestion des déchets et matières libérées- gestion des déchets et matières libérées

2)2)  - analyse de risque - analyse de risque

 - accident de référence- accident de référence

• dossier de sécuritédossier de sécurité

~~ 30 autorisations d’exploitation30 autorisations d’exploitation

 approuvées par Bel Vapprouvées par Bel V

Méthode de 

démantèlement

Système de 

sécurité
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! 3 contractants (Studsvik, THV, TCB)3 contractants (Studsvik, THV, TCB)

! loi sur le bien-être:  chapitre IV: travail avecloi sur le bien-être:  chapitre IV: travail avec entreprisesentreprises extérieuresextérieures

 chapitre V: chantiers temporaireschapitre V: chantiers temporaires ou mobileou mobile

! ““l’ entrepreneur sous-traitant peut convenir avec l’employeur donneur l’ entrepreneur sous-traitant peut convenir avec l’employeur donneur d’ d’ 

ordre que ce dernier vieille… aux respects des mesures propres à l’ ordre que ce dernier vieille… aux respects des mesures propres à l’ 
établissement”établissement”

! tous travaux exécutés sous instructions écritestous travaux exécutés sous instructions écrites

! kick-off meetingkick-off meeting

! formation et évaluation par la sécuritéformation et évaluation par la sécurité

! un système informatique intégréun système informatique intégré

Organisation intégrée du chantierOrganisation intégrée du chantier

18
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OVERGANGS-

PERIODE

OPSLAG

REINIGING

TIJDELIJKE

OPSLAG

HOT SPOTS

VERWIJDERING

DEMONTAGE (5)

INTERNE

GEREEDSCHAPPEN

A3X- 

AFVALVATEN

DEMONTAGE

NEUTRONEN- 

PANELEN

meting

HSK  IN

PEDI-TENT

DEMONTAGE

BEDIENINGS-

UITRUSTINGEN

A3X- 

AFVALVATEN

- primaire

- secundaire

Globale

Ontmantelingsstrategie

BESMETTINGS- GRAAD 

HSKen?

HOOGBESMETTE HSKen

LAAGBESMETTE HSKen

(leeg of met

gedemonteerde uitrustingen)

HSKen
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! ProductieperiodeProductieperiode

! geen overschrijding van de individuele BELGONUCLEAIRE-geen overschrijding van de individuele BELGONUCLEAIRE-
dosisdoelstelling, die steeds lager is dan door het ARBIS voorgeschrevendosisdoelstelling, die steeds lager is dan door het ARBIS voorgeschreven

! geen blootstelling met speciale vergunning of in noodsituatiegeen blootstelling met speciale vergunning of in noodsituatie

! geen zwaar arbeidsongeval met zwaar letsel of permanente invaliditeit of geen zwaar arbeidsongeval met zwaar letsel of permanente invaliditeit of 
overlijden tot gevolgoverlijden tot gevolg

! geen abnormale transfer van splijtbare materialen binnen de fabriek met geen abnormale transfer van splijtbare materialen binnen de fabriek met 
de nood om belangrijke wijzigingen van de transferprocedures door te de nood om belangrijke wijzigingen van de transferprocedures door te 
voerenvoeren

! OntmantelingsperiodeOntmantelingsperiode

! geen brandinitiatiegeen brandinitiatie

! geen interne bestraling te registrerengeen interne bestraling te registreren

VeiligheidsindicatorenVeiligheidsindicatoren

20

BESLUITBESLUIT
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OpleidingOpleiding

 in  in 

koude koude 

zone zone 

22BVS-ABR - 11-06-10

Entreprise

Utilisatrice

Entreprise

Extérieure

Répercuter

Information

Formation

Risques spécifiques

Mesures de prévention

Risques et mesures de prévention

spécifiques à l’entreprise

(exemples ………..)

COORDONNER

Risques et mesures de prévention

 inhérents à son activité

VERIFICATION

Travailleurs
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NUCOP AFVAL OPLEIDING 2009  
Opvolgingstabel koude opleiding  
Bijlage: LTC's warme opleiding  

 
Versie 3.8 van 15/12/2009  

O
P

E
R

A
T

O
R

1

O
P

E
R

A
T

O
R

2

O
P

E
R

A
T

O
R

3

O
P

E
R

A
T

O
R

4

O
P

E
R

A
T

O
R

5

ALGEMEEN  OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum 

V oorstelling opleidingstraject VRIJ   OK 17/08 OK 17/08 OK 5/10 OK 5/10 

LTC OK 26/08 OK 19/08 OK 19/08 OK 16/10 OK 16/10 

DASAO  OK OK 17/08 OK 17/08 OK 8/10 OK 8/10 

VIOT'S OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum 

VIOT 1: toegang domein  OK 18/02 OK 17/08 OK 17/08 OK 5/10 OK 5/10 

VIOT 2: gecontroleerde zone  OK 19/06 OK 18/08 OK 18/08 OK 13/10 OK 13/10 

VIOT 4: preventie bij brand  VRIJ   OK 9/11 OK 9/09 OK 12/10 OK 12/10 

VIOT 5: kritikaliteit  OK 2/10 OK 25/08 OK 25/08 OK 15/10 OK 15/10 

WERKEN IN HSK'EN  OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum OK Datum 

1 Werken in HSK'en algemeen  OK OK OK OK OK 

Theorie VRIJ   OK 25/08 OK 25/08 OK 5/10 OK 5/10 

Demo gecontroleerde zone HSK  VRIJ   VRIJ   VRIJ   VRIJ   VRIJ   

2 Gebruik volgelaatsmasker  OK OK OK OK OK

Theorie VRIJ   OK 19/08 OK 19/08 OK 6/10 OK 6/10 

Praktijk OK LTC OK 19/08 OK 19/08 OK # OK # 

3 Controle handschoenen  OK OK OK OK OK 

Theorie VRIJ   OK 24/08 OK 24/08 OK 6/10 OK 6/10 

Praktijk OK LTC OK 24/08 OK 24/08 OK # OK # 

4 Thermisch lassen  OK OK OK OK OK 

Theorie VRIJ   OK 24/08 OK 24/08 OK 7/10 OK 7/10 

Praktijk OK LTC OK 24/08 OK 24/08 OK # OK # 

5 Vervangen handschoenen  OK OK OK OK OK 

24BVS-ABR - 11-06-10

GeïntegreerdeGeïntegreerde

organisatie voor organisatie voor 

dede

ontmantelingontmanteling
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