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1

Inleiding

1 .1 Doel
Het instituut voor Radio-Elementen (IRE – Institut National des RadioElements) in Fleurus,
België, produceert radio-isotopen voor medische toepassingen en vertrekt hierbij van uranium.
Het voornaamste radio-isotoop betreft 99Mo dat bij ~40 miljoen medische onderzoeken
gebruikt wordt wereldwijd – of bij 100000 patiënten per dag. Merendeels gaat het hier om
beeldvormingsonderzoeken voor kanker, een veel voorkomende en dikwijls
levensbedreigende ziekte bij afwezigheid van een adequate diagnose en doeltreffende
behandeling. België produceert meer dan 25% van de wereldwijde nood aan 99Mo.
De uranium targets worden bestraald in onderzoeksreactoren, zoals de BR2-reactor van het
SCK CEN in Mol, waardoor via het splijtingsproces een waaier van splijtingsproducten gevormd
worden waaronder de radio-isotopen voor medische toepassingen (99Mo, 131 I, 133Xe en 90Sr).
De betrokken radio-isotopen voor medische toepassingen kennen een belangrijke opbrengst
bij het splijtingsproces, waardoor de splijting van uranium de geschikte hoeveelheden oplevert
voor hun medische toepassingen. Vermits het kortlevende radio-isotopen betreft, een
belangrijke eigenschap voor de medische toepassing en vermits hierdoor slechts een beperkte
hoeveelheid van het radio-isotoop dient toegediend welke na korte tijd weer verdwenen is, is
slechts een korte bestralingstijd van doen (typisch 1 week): reeds na een korte
bestralingsperiode wordt immers de verdere opbrengst van de radio-isotopen gecompenseerd
door het verdwijnen ervan door nucleair verval. Bijgevolg wordt slechts een klein gedeelte van
het uranium in de targets gespleten (typisch ong. 3% dus ong. 97% van het oorspronkelijke
uranium blijft over). Dit is meteen ook de reden waarom de targets bestraald worden in
onderzoeksreactoren – zoals BR2 – welke een hoge neutronenflux, dus hoge splijtingssnelheid,
bijgevolg hoog rendement van kortlevende splijtingsproducten oplevert.
Na het oplossen van de bestraalde targets en de afzondering van de medische radio-isotopen
via chemische extractie wordt het resterende uranium, dat bij deze verwerkingsprocessen
neerslaat samen met diverse niet-bruikbare splijtingsproducten (samen het U-residu), in kleine
inox behouders gebracht. Deze inox behouders (verder cans genoemd) worden momenteel
opgeslagen binnen de installaties van IRE te Fleurus.
Het beschreven RECUMO-project biedt een duurzame en veilige oplossing voor de evacuatie
en verwerking van het U-residu afkomstig van de medische radio-isotopenproductie bij IRE.
Het IRE heeft verschillende evacuatieroutes onderzocht voor de bestraalde uraniumresten (het
U-residu).

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

·

·

·

Vooreerst via een chemisch zuiveringsproces op het SCK CEN: verschillende cans Uresidu werden in de jaren ‘80 hiermee succesvol behandeld teneinde het uranium te
recycleren en de contaminanten als afval af te voeren. Dit resulteerde echter niet in een
industriële opzet omwille van economische beschouwingen.
In de jaren ‘90 werd vervolgens een deel van de bestraalde uraniumrestanten naar
Dounreay in het Verenigd Koninkrijk gestuurd waar installaties voor de verwerking van
bestraald uranium aanwezig zijn. Het VK heeft deze installaties ondertussen echter uit
dienst genomen waardoor de verwerking daar niet meer mogelijk is.
Vervolgens werd door IRE de piste onderzocht om de verwerking van de bestraalde
uranium residu’s op zijn eigen site te verwezenlijken. Wegens de strategische
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·

heroriëntering van IRE met focus op de versterking van zijn missie in het
gezondheidsdomein en onderzoek in medische nucleaire toepassingen, kon deze piste
niet verdergezet worden.
Tenslotte werd een vergelijkende studie uitgevoerd omtrent 4 geïdentificeerde
mogelijke afvoerroutes:
o Behandeling via het verwerkingsproces van het SCK CEN;
o Afvoer naar ORANO, La Hague - Frankrijk, welke over industriële
verwerkingsinstallaties voor verbruikt bestraald uranium afkomstig van
reactoren beschikt;
o Afvoer naar de bronleverancier van het uranium welke een recht van
zeggenschap heeft over de verdere toekomst van het betrokken uranium;
o De evacuatie van het bestraalde uranium als afval in België via NIRAS/ONDRAF.

De voorwaarden waaraan de betrokken afvoerroutes dienden te beantwoorden zijn:
· De technische haalbaarheid, inclusief de toepasbaarheid op alle varianten van
uraniumrestanten (welke bij het afzonderingsproces van de diverse radio-isotopen bij
IRE ontstaan);
· Het voorhanden zijn van de logistieke (transport) modaliteiten;
· De afdoende behandeling van de afvalaspecten: de afvoer van het radioactief afval
conform de Belgische normen, alsook de latere ontmanteling van de
verwerkingsinstallaties die gebouwd moeten worden;
· Het respecteren van alle veiligheids- en beveiligings-vereisten conform de Belgische in
Internationale wetgeving;
· Het tijdsschema waarbinnen de evacuatie kan aanvangen gezien de nakende
verzadigingstoestand van de IRE-opslag;
· De structurele duurzaamheid van de oplossing – d.i. toepasbaar op zowel alle
bestaande uraniumrestanten als alle toekomstige uraniumrestanten;
· De economische aspecten: de totale kostprijs en de impact, inzonderheid de
strategische impact, van de beslissing op de Belgische radio-isotopen productieketen
en het concurrentievermogen ervan.

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

Deze studie leidde tot de selectie door de Belgische Staat – als legale eindverantwoordelijke
van de bestraalde uraniumrestanten – van het verwerkingsproces op het SCK CEN als de meest
valabele oplossing. De ministerraad van 21 april 2017 heeft deze evaluatie bevestigd en
hiervoor de nodige financiering voorzien.
Gezien het beperkte voorkomen van het splijtbaar 235U isotoop in natuurlijk uranium (~0,7%),
wordt verrijkt uranium gebruikt voor de medische radio-isotopenproductie. In de nabije
toekomst zal hierbij overgeschakeld worden van hoogverrijkt uranium (HEU), zoals dit tot
dusver gebruikt werd, naar laagverrijkt uranium omwille van non-proliferatie redenen (d.i. het
wegnemen van het risico op verspreiding van strategisch hoogverrijkt uranium door in civiele
toepassing laagverrijkt uranium aan te wenden). Bij de verwerking van de U-residuen wordt in
het RECUMO-proces dan een verdunning (HEU-residu) met verarmd uranium voorzien,
teneinde een geschikt laagverrijkt uranium eindproduct te bekomen. De fysicochemische
eindvorm is een vast uraniumoxide. Aldus wordt een eindproduct bekomen dat geschikt is voor
recyclage, d.i. voor de aanmaak van nieuwe targets of splijtstof voor onderzoeksreactoren voor
de verdere aanmaak van medische radio-isotopen.
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Het RECUMO-proces steunt op gekende scheikundige technieken en de benodigde installaties
hiertoe zullen opgebouwd worden in een uitbreiding aan het bestaande Scheikundegebouw
op het SCK CEN.
De belangrijkste objectieven van het chemisch proces om te komen tot een stabilisatie en
verwerking van het IRE-residu zijn:
·
·

·

·
·

Controle en aanpassing van de aanrijkingsgraad voor LEU-toepassingen;
Het bekomen van een finaal LEU-eindproduct geschikt voor opslag, transport,
hergebruik of afvoer. Het zuiverheidsniveau dat wordt beoogd is dit van een LEU
geschikt voor de productie van nieuwe LEU-targets voor de radio-isotopenproductie of
van LEU gebaseerde kernbrandstof geschikt voor onderzoeksreactoren;
Het ontwikkelen van een procesinstallatie met een jaarlijkse omzet van HEU-residu
zodat de bestaande HEU-stock op een redelijke termijn kan verwerkt worden en met
een jaarlijkse omzet van LEU-residu in lijn met de toekomstige productie bij IRE;
Afvoeren van de radioactieve afvalstromen gecreëerd in het RECUMO-proces conform
de Belgische standaarden opgelegd door NIRAS/ONDRAF;
Het bekomen van een ontwerp dat dusdanig is gedimensioneerd dat een gemakkelijke
ombouw van proces en installaties naar de verwerking van LEU-residu mogelijk wordt.

1 .2 Beschrijving van het PSAR
Dit document heeft als doel de RECUMO-installatie en de daaraan verbonden processen te
beschrijven met het oog op het verkrijgen van een oprichting- en uitbatingsvergunning voor
deze installatie in het kader van de toepassing van artikel 12 van het ARBIS. De inhoud van dit
document is gebaseerd op de vereisten van het ARBIS en geeft een antwoord op de elementen
die vermeld zijn in het Koninklijk besluit van 30 november 201 1 houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (KB VVKI). Daarnaast worden de IAEA Safety
Guides GS-G-4.1 (Format and Content of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants)
en SSG-42 (Safety of Nuclear Fuel Processing Facilities) gebruikt om dit document verder te
structureren.
Dit document synthetiseert de bevindingen uit de veiligheidsanalyses en ondersteunende
documenten. Een aantal documenten hebben een vertrouwelijk karakter of zijn
gecategoriseerd als vertrouwelijk-nuc documenten volgens de securitywetgeving (1 7/10/1 1
KB-documenten).

1 .3

Regelgeving

1 .3.1

Regelgevend kader nucleair
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Het regelgevende kader op nucleair gebied voor het SCK CEN als inrichting en de RECUMOinstallatie worden gegeven door:
· Het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen (ARBIS);
· Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor
kerninstallaties (KB VVKI) vormen een belangrijke basis als regelgevend kader;
· Koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch
noodplan voor het Belgisch grondgebied.
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Daarnaast wordt ook rekening gehouden met
veiligheidsdemonstratie van nieuwe klasse I-installaties:
·

de

richtlijn

betreffende

de

Guideline - Safety demonstration of new class I nuclear installations - Approach to
Defence-in-Depth, radiological safety objectives and application of a graded approach to
external hazards, FANC 201 3-05-1 5-NH-5-4-3, April 201 7.

Wat betreft interne SCK CEN-documenten wordt gebruik gemaakt van de bestaande
veiligheidsdossiers van de inrichting die de uitbating van de SCK CEN-installaties en onder
andere de organisatie van de stralingsbescherming beschrijven samen met een aantal
SCK CEN-processen die eveneens van toepassing zullen zijn op de nieuwe RECUMO-installatie.
1 .3.2

Omgevingsvergunning

Het RECUMO-project omvat:
·
·
·

Stedenbouwkundige handelingen (SH);
Een verandering door uitbreiding van de bestaande ingedeelde inrichtingen of
activiteiten (IIOA);
Een verandering door uitbreiding van de bestaande nucleaire inrichting.

De SH en de IIOA zijn onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht. Bovendien dient er
voor het project een geïntegreerd project-MER opgemaakt te worden waarin zowel de
radiologische
als
niet-radiologische
milieueffecten
vermeld
worden.
De
omgevingsvergunningsaanvraag, waarin het project-MER als bijlage gevoegd wordt, wordt
door het SCK CEN ingediend bij de Vlaamse overheid en het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle.

1 .4 Alternatieven
1 .4.1

Locatiealternatieven

Voor het RECUMO-project is een locatie op een nucleaire site nodig. Hiervoor kwamen het IRE
in Fleurus (waar de residu’s ontstaan) en het SCK CEN in Mol (waar de kennis van de
behandelingstechnieken aanwezig is) in aanmerking.
Volgende afweging werd gemaakt:
·
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·

Beschikbare kennis, competenties en installaties:
In Fleurus worden radio-farmaceutische producten geproduceerd. Het behandelen van
de (radioactieve) residu’s gebeurt niet in Fleurus. De noodzakelijke installaties en
competenties hiervoor zijn er immers niet aanwezig. Dit is wel het geval bij het SCK CEN
in Mol, waar vergelijkbare processen reeds geruime tijd plaatsvinden, waardoor er
gelijkaardige infrastructuur en competenties opgebouwd zijn.
Transporten van radioactief materiaal:
De hoeveelheden radioactieve residu’s die getransporteerd moeten worden voor het
RECUMO-project zijn beperkt, waardoor slechts 2 à 4 vrachtwagentransporten per jaar
nodig zijn. Voor het transport wordt het materiaal volgens zeer strenge eisen verpakt,
waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende beschermingslagen. De
verpakkingswijze garandeert dat het radioactieve materiaal maximaal beschermd is en
ook bij eventuele incidenten niet vrijkomt. De transporten gebeuren volgens de
toepasselijke wetgeving, onder controle van het FANC.
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De residu’s die bij het IRE in Fleurus ontstaan bevatten enerzijds uranium en anderzijds
een fractie radioactieve elementen die kunnen worden afgescheiden als
hoogradioactief afval (HAVA-afval = Hoog Actief Vast Afval). Dit HAVA dient te worden
afgevoerd naar de enige site in België die dit type afval verder verwerkt: Belgoprocess
in Mol.
o Bij realisatie van het RECUMO-project in Fleurus moet het HAVA van Fleurus
(IRE) naar Mol (Belgoprocess) getransporteerd worden.
o Bij realisatie van het RECUMO-project in Mol moeten de residu’s van Fleurus
(IRE) naar Mol (SCK CEN) getransporteerd worden. Na de behandeling moet het
HAVA dan naar Belgoprocess gebracht worden (1 km).
Er zijn dus in beide alternatieven transporten nodig tussen Fleurus en Mol van ofwel het HAVA
(RECUMO in Fleurus) ofwel van de te behandelen residu’s (RECUMO in Mol). In beide gevallen
gaat het om slechts enkele transporten per jaar.
Bij realisatie van het RECUMO-project in Mol wordt het gerecupereerde uranium voorzien voor
hergebruik als nucleaire brandstof (voor bijvoorbeeld de eigen BR2 reactor) of als grondstof
voor de productie van nieuwe medische radio-isotopen.
Op basis van bovenstaande afweging is gekozen voor Mol als projectlocatie. Er worden daarom
geen locatiealternatieven beschouwd.
1 .4.2

Inrichtingsalternatieven

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden voorzien in een gebouw dat
aansluit op het bestaande gebouw SCH.
Er werd onderzocht of het mogelijk was de RECUMO-activiteiten uit te voeren in het bestaande
gebouw, waarin reeds gelijkaardige installaties aanwezig zijn. Er werd besloten dat, zelfs als
een aantal andere activiteiten intern verplaatst zouden worden, het onderbrengen van alle
RECUMO-activiteiten in het bestaande gebouw niet mogelijk is en er dus een uitbreiding van
het gebouw vereist is. Er werd gekozen om alle RECUMO-installaties samen in een nieuw
gebouw onder te brengen, zodat ze één geheel vormen (qua locatie) en niet verspreid liggen
over bestaande en nieuwe laboratoria.
Er worden geen inrichtingsalternatieven beschouwd.
1 .4.3

Uitvoeringsalternatieven
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Het beoogde behandelingsproces is een wereldwijd zeer ruim gekende en bewezen
technologie. Er is geen alternatieve, evenwaardige methode beschikbaar. Er zijn voor dit project
dan ook geen belangrijke uitvoeringsalternatieven. Wel wordt voor bepaalde aspecten
geëvalueerd of, als milderende maatregel, een alternatieve uitvoering kan worden voorgesteld.
Waar relevant worden aanbevelingen onder de vorm van milderende maatregelen voor deze
aspecten geformuleerd.
1 .4.4 Nulalternatief
Een nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval
het project niet wordt uitgevoerd. Voor dit project betekent dit wellicht dat de residu’s niet
verder behandeld zullen worden en dat het uranium in de residu’s niet wordt gevaloriseerd.
Voor de residu’s zal dan een definitieve opslaglocatie gezocht moeten worden. Dit kan
Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

16/157
ISC: Restricted

bijvoorbeeld binnen de site van Belgoprocess of in een ander gebied waar de opslag van
kernafval is toegestaan.
Het nulalternatief biedt geen oplossing voor de stockageproblematiek van de residu’s bij het
IRE of voor valorisatie van waardevolle materialen. Het nulalternatief is daarom geen redelijk
alternatief voor het voornemen.
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De situatie in afwezigheid van het project dient wel als vergelijkingsbasis voor het beschrijven
en beoordelen van de impact van het project. Deze situatie (referentiesituatie) wordt dan ook
beschreven bij de effectevaluatie.
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2 Beschrijving van de site
Een gedetailleerde beschrijving van de site zoals gevraagd in Art. 6.2 8 1 ° van het ARBIS kan
gevonden worden in het veiligheidsdossier "SAR - Beschrijving van de vestigingsplaats en
omgeving” [1 ] en is ter beschikking van het Agentschap.
De uitbatingssite van het SCK CEN is gelegen in het westen van de gemeente Mol in de
Antwerpse Kempen. Het domein beslaat een oppervlakte van 530 ha, waarvan 100 ha wordt
ingenomen door de installaties binnen het technisch domein en het dichtstbijzijnde
woongebied. Het technische domein wordt gedeeld met de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO). In de loop van 201 6 werd er een fysieke scheiding van de
domeinen uitgevoerd in het kader van de fysieke beveiliging van het SCK CEN.
De resterende oppervlakte die niet behoort tot het technisch domein, bestaat voor het
overgrote gedeelte uit bosgebieden en in mindere mate uit sportinfrastructuur.

Figuur 1 : Geografische locatie SCK CEN in België
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Samen met de andere nucleaire inrichtingen in de omgeving (Belgoprocess en EC JRC) maakt
het SCK CEN deel uit van de zogenaamde nucleaire zone Mol-Dessel.
Het SCK CEN is rechtstreeks verbonden met Mol en Dessel, via een weg die ten oosten van het
domein loopt. Deze private weg, eigendom van het SCK CEN, ligt tussen technisch domein van
het SCK CEN in Mol-Achterbos en de ingang van Belgoprocess. Tussen deze twee punten ligt
ook de brug over het kanaal Bocholt-Herentals. Een andere private weg loopt ten noorden van
de site parallel met het kanaal Bocholt-Herentals en komt uit op de baan tussen Geel en Retie
(N118).
Het kanaal Bocholt-Herentals (of Kempisch Kanaal) vormt de noordelijke grens van de
technische site en verbindt het Albertkanaal in Herentals met de Zuid-Willemsvaart in Bocholt.
Grote industriële activiteiten zijn in de onmiddellijke omgeving van het SCK CEN zeer beperkt.
Op het meest nabijgelegen industrieterrein (Dessel, Kastelsedijk, ca. 1 km) zijn geen bedrijven
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gevestigd die een impact op de installaties van het SCK CEN zouden kunnen hebben. Op een
afstand van circa 3 km naar het zuiden toe, langsheen de spoorweg Antwerpen-Neerpelt
bevinden zich een aantal kleinere industriële bedrijven. Op 4,8 km bevindt zich het SEVESObedrijf AGC Glass Europe, het vroegere Glaverbel. Dit is het enige SEVESO-bedrijf binnen een
straal van 1 0 km.
Het SCK CEN is op een aanzienlijke afstand gelegen van commerciële luchthavens. De
dichtstbijzijnde is de luchthaven van Eindhoven (NL) op circa 30 km afstand. De belangrijkste
militaire vlieghaven in de regio is deze van Kleine Brogel op 26 km van de site. Op 1 0 km
bevindt zich ook nog de private aerodroom van Balen – Keiheuvel, waar vooral
zweefvliegtuigen en kleine gemotoriseerde toestellen opstijgen en landen.
De SCK CEN-site is gelegen in een gebied met lage bevolkingsdichtheid. Naast het
woongebied ten noorden van de site bevinden zich de dichtstbijzijnde woningen op een
afstand van bijna 1 km van de installatie. De inwonersaantallen van de omliggende gemeenten
zijn gegeven in Tabel 1 .
Tabel 1 : Aantal inwoners van de omliggende gemeenten van het SCK CEN [1 ]

Gemeente

Afstand tot SCK CENsite (km)

Mol
Dessel
Retie
Geel
Turnhout
Herentals
Eindhoven (NL)
Hasselt
Antwerpen (incl. districten)

3
3
3
8
15
18
35
35
45

Aantal inwoners1
36 579
9 544
1 1 51 7
39 941
44 283
28 085
223 2202
77 594
521 680
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Als inplantingsplaats voor de RECUMO-installatie op de SCK CEN-site wordt gekozen voor een
uitbreiding aan het bestaande Scheikunde – gebouw (SCH) (zie Figuur 2).

1
2

Bevolkingscijfers op 1 maart 201 8 (http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking/)
Bevolkingsinformatie Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/artikelen/Groei-van-Eindhoven-1 .htm
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Figuur 2: Schets van de inplanting van de RECUMO-installatie als uitbreiding van het bestaande SCHgebouw.
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3 RECUMO-installatie
3.1 Algemeen procesoverzicht
Hieronder wordt het algemeen procesoverzicht gegeven vanaf de tijdelijke opslag van de
residu’s tot het eindproduct van het proces. Hierbij worden in grote lijnen de verschillende
nucleaire compartimenten aangegeven nodig voor het uitvoeren van het proces.
Chemische
Laboratoria

Logistieke
ruimte

Technische
Lokalen

Trekkasten

Ontvangst en
tijdelijke
opslag
Hotcell

HAF aanmaak 1
(oplossen; filtratie;
organische
destructie, ruwe
downblending)

Hotcell
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Extractie
Hotcell

2de vloeistof/
vloeistof
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Handschoenkast

Hotcell

Fijne
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Liquid Waste
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Transport

Waste
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Figuur 3: Algemeen procesoverzicht

3.2 Beschrijving van de logistieke flow
3.2.1

Transport van IRE naar SCK CEN

Aangezien het bestraalde HEU-residu momenteel wordt opgeslagen bij IRE is het transport van
IRE naar SCK CEN de eerste stap in het proces. Dit gebeurt in speciale transportcontainers
(TN®MW) vergund3 voor transport van HEU-residu.
De primaire HEU-verpakkingen (blikken of cans) worden in cilindrische canisters overgebracht
waarbij er 15 van deze canisters in de TN®MW-transportcontainer geladen worden.
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Bij aankomst van de transportcontainer op het BR2-complex worden de 15 canisters
individueel overgebracht in geboreerde overpacks. Deze geboreerde overpacks worden
gebruikt om enig kriticaliteitsrisico te vermijden. Nadien worden telkens 3 geboreerde
overpacks geplaatst in een stockagebuis. De stockagebuizen worden dan getransfereerd naar
stockagerekken in een kanaal van de BR2-reactor.

3

Certificat d’agrément d’un modèle de colis CODEP-DTS-201 7-01 821 8
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Figuur 4: Principe TN®MW; canister, overpack, can, transfer opslagbuis

3.2.2 Tijdelijke opslag in gebouw RECUMO
In het RECUMO-gebouw wordt een tijdelijke opslag van het te zuiveren HEU voorzien in een
ontvangsthotcell [2]. Deze tijdelijke opslag is voldoende om een productieperiode van ± 1 jaar
te overbruggen.
Deze hotcell, die los staat van de proceshotcell, is zo gebouwd dat ze kan gekoppeld worden
met een SCK CEN-transportcontainer (type TN6) dewelke gebruikt wordt voor het intern
transport van het materiaal van BR2 naar het RECUMO-gebouw.
De hotcell heeft twee fysisch gescheiden compartimenten en is gesitueerd over zowel het
gelijkvloers (niveau 0) als de kelderruimte (niveau -1 ). De geboreerde overpacks die van BR2
komen met in elke overpack een canister en daarin 4 cans, zullen in het eerste compartiment
van deze ontvangstcell uit de transportcontainer worden geladen en verplaatst worden naar
het ‘-1 ’ gedeelte. Om in een volgende stap de cans uit de canister te halen worden de
overpacks weer naar boven gebracht en gekoppeld aan het tweede compartiment. In dit
tweede compartiment worden de IRE cans geselecteerd voor verdere verwerking van een batch
in de proceshotcellen.
3.2.3 Behandeling in een hotcellomgeving
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Omdat het bestraalde HEU nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid radioactieve fissie- en
activatieproducten bevat, wordt het eerste deel van de behandeling uitgevoerd in een
proceshotcell [2]. Deze proceshotcell bestaat uit 4 compartimenten, waarvan twee identieke
oploscompartimenten, een extractiecompartiment en een analysecompartiment. Het
oploscompartiment is ontdubbeld omdat de bereiding van de hoogactieve feed (HAF,
startoplossing solventextractie) voor de extractiestap een tijdrovend proces is en enkel op deze
manier de beoogde jaarlijkse omzet kan worden gegarandeerd.
3.2.4 Verdere behandeling in handschoenkasten
Nadat de eerste extractie is uitgevoerd kan de verdere verwerking gebeuren in een reeks
handschoenkasten. In een eerste handschoenkast wordt een tweede extractie uitgevoerd zodat
een hoogzuivere uraniumoplossing wordt bekomen. Nadien gebeurt de fijne isotopische
verdunning zodat de eindspecificatie in uranium-235 wordt bereikt. In drie volgende stappen,
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precipitatie, calcinatie en oxidatie, wordt de hoogzuivere oplossing omgezet tot uraniumoxide
met de juiste isotopische samenstelling. Dit oxide is het eindproduct van het ganse proces.

3.3 Beschrijving infrastructuur
De RECUMO-infrastructuur die gebouwd wordt op de site van het SCK CEN in Mol voor het
zuiveren en verarmen van residu afkomstig van de medische radio-isotopenproductie, bestaat
in grote delen uit:
· Een logistieke ruimte en aankoppelzone voor transportcontainers aan de
ontvangsthotcell;
· De ontvangsthotcell;
· Een processing area met hotcells;
· Een processing area met handschoenkasten;
· Algemene laboruimten uitgerust met trekkasten;
· Opvang van vloeibaar afval vanuit de processinghotcell in opslagtanks;
· Een hotcell voor de behandeling van vast en vloeibaar radioactief afval;
· Opslaglokalen voor vast en vloeibaar radioactief afval;
· Technische ruimten voor ventilatie (HVAC), elektriciteit, nutsvoorzieningen of voor het
uitvoeren van onderhoud ontsmettingswerkzaamheden

3.4 Nucleaire compartimenten
Een beschrijving van de processen die in deze installaties zullen plaatsvinden, wordt verder
gegeven in hoofdstuk 4 ‘Chemisch proces RECUMO’. Voor een overzicht van de installatie en
de bijhorende deelinstallaties verwijzen we naar [2].
De risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu verbonden aan het RECUMOproces en alle stappen die noodzakelijk zijn om het proces mogelijk te maken worden verder
geëvalueerd in dit document.
In de volgende punten geven we een beschrijving van de nucleaire compartimenten.
3.4.1

Logistieke ruimte en ontvangsthotcell

Deze ruimte wordt gebruikt voor het aan- en afkoppelen van de container komende van de
stockage op BR2. De ruimte wordt voorzien van een rolbrug en een schaarlift voor het hanteren
van de container.
De ontvangsthotcell wordt gebouwd over twee verdiepingen (kelder + gelijkvloers) waarbij het
keldergedeelte wordt gebruikt voor de tijdelijke stockage van een productievoorraad van het
te verwerken materiaal.
De ontvangst-/opslaghotcell [2] bestaat uit twee compartimenten:
·
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·

Eén compartiment waar het materiaal ontladen en gestockeerd wordt (compartiment
A);
Eén compartiment waar de procesbatch voor het chemisch proces samengesteld
wordt (compartiment B).

Het materiaal wordt ontladen uit de container voor intern transport (TN6-transportcontainer)
en gestockeerd in de kelderverdieping van het eerste compartiment (compartiment A). Dit
compartiment bevat kokers waarin de geladen overpacks worden geplaatst. De kokers in dit
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compartiment worden na laden afgesloten met een loden stop en de toegang wordt afgesloten
door middel van een afsluitflens.
Op het moment dat materiaal nodig is voor verwerking in het proces, wordt het materiaal naar
compartiment B gebracht waar de procesbatch samengesteld wordt. De procesinstallatie wordt
zo ontworpen dat de stockage een procesactiviteit van 1 jaar dekt.
De afscherming van de stockagehotcell wordt bepaald zodat het dosisdebiet aan de buitenkant
van de hotcell (in contact met de buitenwand van de hotcell) beneden 20µSv/h ligt [3].
Een batch voor verdere verwerking wordt in compartiment B voorbereid en daarna via een van
de nodige afscherming voorziene transportcontainer type Padirac® (zie Figuur 5) overgebracht
naar de processinghotcell.

Figuur 5: Voorbeeld van een interne transportcontainer (type Padirac® )

3.4.2

Processinghotcell
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Voor het uitvoeren van het proces wordt een specifieke hotcell voorzien dewelke opgebouwd
is uit verschillende compartimenten aan elkaar gekoppeld, gescheiden door een sas, om op
deze manier één keten van hotcells te bekomen die allen opgebouwd zijn om de chemische
procesflow te kunnen waarborgen. De hotcellketen bestaat uit 2 oploscompartimenten, een
extractiecompartiment en een analysecompartiment voor monitoring van enerzijds kwaliteit
en anderzijds voor safeguardsdoeleinden.
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Basic layout of the processing hot cell of RECUMO
Figuur 6: Principeschema van de processinghotcell en zijn compartimenten.

Er wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van de apparatuur in functie van uit te
voeren handelingen, van de onderhoudsnoden en van vervanging van onderdelen. Voor elk
van de compartimenten worden daartoe voldoende manipulatoren voorzien. De ruimte wordt
zodanig voorzien dat manipulatoren voor onderhoud uit hun positie kunnen getrokken
worden en verplaatst kunnen worden naar de technische ruimte waar het onderhoud kan
uitgevoerd worden.
De oploshotcell wordt dubbel uitgevoerd om aan de nodige verwerkingscapaciteit te kunnen
voldoen. De technische installatie in de cel bestaat uit een reeks recipiënten, vaten, pompen
en filters. Een aantal recipiënten zijn voorzien van verwarmingssystemen en
condensorsystemen om af te koelen en om te refluxen (het terugbrengen van afgekoelde
dampen in het chemische proces). De nodige instrumentatie wordt ook voorzien om de
procesparameters op te volgen.
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Het solventextractieproces binnen RECUMO wordt uitgevoerd door middel van een serie
contactoren die achtereenvolgens zorgen voor extractie, scrubbing en stripping. De
contactoren die zullen gebruikt worden in het proces worden weergegeven in Figuur 7. De
hoogte van een individuele contactor bedraagt ongeveer 50 cm.

Figuur 7: Afbeelding testopstelling contactoren. Hetzelfde type contactoren wordt in de RECUMOinstallatie voorzien

3.4.3

Proceshandschoenkasten

Na de zuivering van het uranium in de hotcell is een bijkomende zuiveringsstap vereist voor
het verwijderen van de sporen plutonium en andere (mineure) actiniden. Deze bijkomende
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zuiveringsstap wordt uitgevoerd in een handschoenkastomgeving: gezien in deze fase de
oplossing ontdaan is van de voornaamste fissieproducten (γ-stralers) is een afgeschermde
hotcell niet meer nodig. Voor dit proces wordt een reeks van contactoren ingezet voor
extractie, scrubbing en stripping. Figuur 8 geeft het beeld van het vereiste type handschoenkast
voor deze handelingen.

Figuur 8: Typische handschoenkast (voorbeeld)
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De volgende processtappen bij de omzetting van het U in oplossing tot een U-oxide gebeuren
eveneens in handschoenkasten en zijn:
· Vorming van een U-precipitaat;
· Filtratie;
· Droging precipitaat;
· Calcinatie.
De precipitatie-installatie wordt zo gedimensioneerd dat deze het volledige volume van de
uraniumoplossing van 1 batch kan bevatten. De calcinatie zelf wordt uitgevoerd bij 650°C +/50°C in een goed geïsoleerde buisoven.
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Figuur 9: Principeschema van het proces in de handschoenkasten.

3.4.4 Intermediaire en finale opslag
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Specifieke opslagplaatsen voor de opslag van gezuiverde U-oplossingen, in afwachting van
meetresultaten en opslag van het eindproduct zijn voorzien in aparte lokalen in het RECUMOgebouw. De uraniumoplossing komend uit de eerste extractie dient eerst te worden
geanalyseerd alvorens de fijne downblending en verdere behandelingsstappen kunnen
gebeuren. Omwille van lange analysetijd worden de oplossingen met mobiele vaten van 50
liter getransfereerd naar een tussenopslagzone. Deze tussenopslagzone wordt ontworpen voor
een capaciteit van 10 mobiele opslagvaten. Een mobiel opslagvat is te zien als een mobiel
transportchassis met daarop vast bevestigd een verticaal metalen (inox) vat. Transfer van de
uranium oplossing gebeurt via vacuüm. Alle aansluitingen zullen worden uitgevoerd met
lekvrije aansluitkoppelingen. Voor de opslag van deze vaten zijn de preliminaire
kriticaliteitsstudies uitgevoerd (zie §7.4.2).
Het eindproduct (uraniumoxide) wordt opgeslagen in recipiënten in een aparte zone in het
RECUMO-gebouw. De RECUMO-installatie wordt ontworpen voor de volledige opslag van al
het uraniumoxide (LEU) dat afkomstig is van de behandeling van de HEU- en LEU-residu’s.
Het LEU-oxide wordt opgeslagen in roestvrijstalen recipiënten, verpakt in dubbele dichtgelaste
zakken. De maximale hoeveelheid fissiel materiaal in de recipiënten wordt bepaald aan de hand
van kriticaliteitsberekeningen. De recipiënten worden in logettes in kluizen geplaatst. Deze
kluizen worden voorzien van tussenwanden bedoeld voor neutronenontkoppeling tussen de
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recipiënten in naastliggende logettes waardoor het risico op kriticaliteit vermeden wordt (zie
§7.4.2).
Het opslaan van het eindproduct in de kelder van het RECUMO-gebouw beperkt het aantal
materiaalbewegingen tussen verschillende gebouwen aanzienlijk wat voordelen biedt op het
gebied van veiligheid, beveiliging en safeguards.
Dimensionering met betrekking tot de veiligheid tegenover een kritische configuratie wordt
gewaarborgd:
·
·
·

Door de bepaling van de veilige geometrie, kritische massa en massa per kluis;
Door het aanhouden van een veilige geometrie;
Door een berekening waarbij uitgegaan wordt van een hypothetisch ongeval waarbij
de maximale massa opgeslagen in een kluis, vermengd met de materialen van de kluis,
en verder omgeven door een 20 cm dikke moderator die gevormd is tot een
gereflecteerde sfeer, geen risico op kriticaliteit zal geven;

De radiologische impact van deze opslag in geval van de hypothetische ongevallen wordt
eveneens gedekt door de andere ongevalsscenario’s die voor de RECUMO-installatie reeds zijn
bestudeerd (zie §7.8).
De nodige fysieke beveiliging en safeguards voor dit lokaal wordt geïmplementeerd in
samenspraak met de Belgische, Europese en internationale controleautoriteiten (FANC,
Euratom en IAEA) betreffende het beheer van splijtbare materialen.
3.4.5

HLLW-opslagtanks

De waterige afvalstroom uit het solventextractieproces in de proceshotcell wordt het
hoogactief raffinaat (HAR) genoemd. Deze stroom bevat splijtings- en activatieproducten en
wordt gecatalogeerd als “high level liquid waste” (HLLW). De jaarlijks geproduceerde
hoeveelheid vanuit het extractieproces wordt geschat op 450 liter salpeterzuuroplossing per
jaar (~ 1 ,5 M HNO3).
Na de solventextractie wordt het HAR dat zich in de hotcell bevindt geanalyseerd op
aanwezigheid van residueel U, waarna telkens een HAR-batch gravitair van de proceshotcell
wordt overgebracht naar 1 van de 4 opslagtanks van 1000L gesitueerd in de kelder.
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Naast het hoogactief vloeibaar afval (HAR) van de extractie worden eveneens laagactieve
vloeibare afvalstromen geproduceerd tijdens het oplossen van het HEU-residu en de bereiding
van de HAF (scrubbing off-gassen en distillatie) en van het spoelen van leidingen in de
proceshotcell. Deze laagactieve afvalstromen zullen eveneens worden afgevoerd via de HARtanks van het extractieproces.
Vanuit de opslagtanks in de kelder wordt het HLLW in een later stadium naar de afvalhotcell
gestuurd voor vervoer. Van zodra een tank gevuld is, wordt, voor de afvoer van het hoogactief
raffinaat gemengd met de laagactieve vloeistoffen uit de proceshotcell, overgeschakeld op een
tweede tank. Het maximum toegelaten volume van een opslagtank wordt vastgelegd op 650
liter (450 liter HAR + 200 liter spoelvloeistof). Vervolgens wordt gestart met de vulling van een
speciale afgeschermde vervoerscontainer met de inhoud van de eerste tank. Op deze manier
kan een voldoende volume aan HLLW met een stabiele samenstelling vervoerd worden voor
vitrificatie terwijl het chemisch proces van RECUMO zonder hinder kan verderlopen.
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De 4 HLLW-opslagtanks (een type tank wordt voorgesteld in Figuur 1 0) in de kelder zijn
verbonden met het solventextractieproces, het dampretoursysteem, de afvalhotcell en ook
onderling via leidingwerk.
Er zijn 2 types van leidingen:
·
·

De leidingen waarin het HLLW wordt getransporteerd (radioactief);
De leidingen met de nutsvoorzieningen (water, verdund salpeterzuur, …) (nietradioactief).

De installatie wordt op dergelijke manier opgebouwd dat er een flexibele werking mogelijk is.
De opvang moet mogelijk zijn in elk vat, transport tussen de verschillende vaten moet mogelijk
zijn, vanuit elke tank moet transport mogelijk zijn naar de afvalhotcell. Verder wordt er een
spoelmogelijkheid met water voorzien en een dampretoursysteem.
Elke HLLW-tank is dubbelwandig uitgevoerd. De lekdichtheid van de tanks wordt periodisch
bewaakt door het opdrukken van de ruimte tussen buitenwand en binnenwand en het volgen
van de drukevolutie in functie van tijd.
De ruimte tussen de twee wanden heeft onderaan een afvoerleiding. Deze afvoer van de vier
tanks komt uit in een kleine aparte gesloten opvangbak waar eventuele lekvloeistof wordt
gedetecteerd door een conductiemeting. Alle plaatsen in de installatie waar vloeistoffen
aanwezig zijn worden voorzien van lekbakken. Reiniging van eventuele lekken gebeurt met
cellulosevrije doeken.
Elke tank heeft een dubbele niveaubewaking: een normaal proces ’alarm’ verwittigt wanneer
de tank zijn maximale normale inhoudslimiet heeft bereikt (bijv. 65%); een hoog alarm wordt
gekoppeld aan een interlock die zal vermijden dat er nog verder vloeistof in de tank wordt
bijgevuld (bijv. 75%). Elke tank heeft 2 niveaumetingen: een borreltubemeting en een
radarmeting. Dit zorgt ervoor dat er 2 meetsystemen zijn met verschillende fysische
werkingsprincipes waardoor de niveaumeting steeds mogelijk blijft.
Waar nodig worden de afsluiters op de radioactieve leidingen vanop afstand bedienbaar
gemaakt. Tijdens verdere risicoanalyses zal de noodzaak voor bijkomende uitrustingen en
instrumentatie geëvalueerd worden.
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Tijdens het proces is 1 tank steeds verbonden met de extractiehotcell. De tweede tank wordt
gebruikt om de afvalhotcell te “voeden”. Een derde tank wordt gebruikt om de inhoud uit de
eerste tank er regelmatig in over te brengen, dit om te zorgen dat het HLLW homogeen blijft.
De vierde tank wordt gebruikt als redundante tank.
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Figuur 1 0: Schets HLLW-tank. De diptube voor de lediging is links zichtbaar.

De 4 tanks zijn apart opgesteld in compartimenten met betonnen wanden als afscherming. De
achterzijde van elke HAR-tank compartiment wordt opengelaten maar wordt afgeschermd met
een loden wand zodat toegang mogelijk is in geval van een interventie. Elk compartiment
wordt voorzien van een liner zodat eventuele besmettingen gemakkelijk kunnen behandeld en
verwijderd worden. Het plaatsen van een liner zal ook tijdens de latere ontmantelingswerken
zijn voordelen bieden.
De transfer zelf gebeurt door het ontvangende vat in onderdruk te brengen. In het zendende
vat wordt de druk atmosferisch gehouden zodat via vacuüm een transfer gebeurt van het
zendende vat naar het ontvangende vat. Het HLLW wordt via een diptube uit het zendende vat
gezogen.
De transfer van de 4 tanks via de afvalhotcell naar de transportcontainer voor vloeibaar afval
gebeurt in twee stappen: van kelder naar een tussentank op het gelijkvloers in de afvalhotcell
en van deze tussentank naar de transportcontainer, vergund voor transport van hoogactief
vloeibaar afval. Na elke transfer wordt het leidingwerk gespoeld.
Het vloeibaar HLLW wordt achteraf afgevoerd voor vitrificatie bij Orano La Hague.
Al het leidingwerk wordt aangelegd “in helling” zodat bij niet-gebruik de leidingen altijd
leeglopen naar de HLLW-tanks.
Het gans ontwerp is ontwikkeld door gebruik te maken van de ervaring van IRE, Belgoprocess
en Orano La Hague. Op deze sites bestaan soortgelijke installaties. Op de ervaring van deze
installaties is beroep gedaan zowel voor wat betreft de werkingsprincipes als keuze van
materialen en componenten.
3.4.6 Afvalverwerking

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

3.4.6.1 Vitrificatie van HLLW
Vitrificatie van vloeibaar radioactief afval is een gekende techniek voor de immobilisatie van
de radionucliden. Deze techniek wordt toegepast op het HLLW. In RECUMO is dit HLLW
voornamelijk het hoogactief raffinaat (HAR) van het zuiveringsproces in de extractiehotcell
aangevuld met laagactieve afvalstromen geproduceerd tijdens het oplossen van HEU-residu
en HAF-bereiding en afkomstig van het spoelen van leidingen.
Vitrificatie van het HLLW zal worden uitgevoerd bij Orano La Hague in Frankrijk. Het afval wordt
verplaatst vanuit de opslagtanks in de kelder naar een specifiek gedeelte van de afvalhotcell
waar de container vergund voor transport van vloeibaar afval zal worden gevuld.
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De voorziene locatie voor de stockage van de containers is voldoende groot voor een
buffercapaciteit voor 6 maanden productie.
De aan- en afvoer van deze containers gebeurt via de logistieke zone [2].

Figuur 1 1 : TN®MW-transportcontainer

3.4.6.2 Verwerkingsinstallatie voor vast afval
De verwerking van het vast afval gebeurt binnen dezelfde afvalhotcell die voorzien is voor de
verwerking van het HLLW.
Er zijn verschillende soorten vast afval:
·

·
·
·

De onoplosbare fractie (pulp genoemd) komend uit de IRE-potten wordt in het
oploscompartiment van de processinghotcell afgefilterd, gedroogd en opgevangen in
de leeggemaakte IRE-potten;
Besmette beschadigde componenten zoals onderdelen van extractoren, klepjes,
meetsondes, …;
Niet of slecht ontsmetbare onderdelen;
Vast afval ter op het moment van de toekomstige ontmanteling.

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

Al deze soorten worden in de hotcell verzameld en overgebracht naar een mobiele Padirac®container, net zoals gebruikt voor het transport van de nog volle potten vanuit de
ontvangsthotcell naar de processinghotcell.
De Padirac® met de vaste afvalfracties wordt aangedocked aan de La Calhène® -poort van de
afvalhotcell. Het vast afval wordt in de hotcell verzameld in een 220 liter vat dat na afvulling
op zijn beurt wordt geplaatst in een 400 liter vat. Dit 400 liter vat wordt overgebracht in een
CAROLINE4 transportcontainer, (analoog aan de TN®MW container) vergund 5 voor transport
van dit soort afval en op deze wijze afgevoerd naar Belgoprocess. Zie verder hoofdstuk 1 1 voor
de beschrijving van de behandeling van de verschillende afvalstromen.

4
5

CAROLINE: CAsk for RadiOactive transport in Large quantities In a Nuclear Environment –
Zie veiligheidsdossier Transnubel R80 ANS 001 - C
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3.5 Chemische laboratoria
In het gebouw zijn verschillende chemische laboratoria voorzien. Deze laboratoria zijn uitgerust
met trekkasten dewelke zullen dienen voor:
·
·
·
·
·

Het aanmaken van U-oplossingen voor het proces en als standaarden voor analyses;
Het aanmaken van reagentia en standaarden voor het proces en voor analyses;
Staalvoorbereiding voor analyse;
Het uitvoeren van analyses zoals onder andere pH-metingen, titratie, UV-VISspectrometrie en HPLC;
Experimenten voor diagnose en procesverbetering.

3.6 Algemene ruimten
Volgende ruimten worden voorzien:
·
·
·
·
·
·
·

Een technische werkplaats voor onderhoud en herstellingen;
Een magazijn voor opslag van laboratorium artikelen;
Opslaglocatie voor feed materiaal (chemicaliën, verarmd of natuurlijk uranium);
Omkleedruimte/sanitaire voorziening;
Nutsvoorzieningen en HVAC-ruimten;
Een zone voor ontsmetting van kleine materialen;
Een ruimte met nooddouches die aangewend worden ingeval
besmettingsongevallen.

van

3.7 Nutsvoorzieningen
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3.7.1

Elektriciteit

Figuur 1 2: Principeschema hoogspanning en noodvoeding RECUMO
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3.7.1.1 Hoogspanning 15kV
Het verbruik voor RECUMO wordt geschat op 1250 kVA.
Gezien het gebruik van de huidige onderstations van het SCK CEN, is voor de voeding van het
RECUMO-gebouw een nieuw onderstation noodzakelijk. Het RECUMO-gebouw wordt
redundant ingekoppeld op het nieuw gebouwde 15 kV onderstation (OS15).
3.7.1.2 Laagspanning 400V
Het hoofdverdeelbord (ALSB normaal net 1 en 2) wordt aangesloten via twee 15kV/400Vtransformatoren van elk 1 250kVA. De transformatoren zijn gedimensioneerd voor het volledig
geïnstalleerd vermogen zodat met een koppelschakelaar de installatie op één transformator
geschakeld kan worden in geval van een storing of onderhoud. De installaties aangesloten op
dit hoofdverdeelbord vallen in geval van een algemene elektriciteitspanne zonder spanning.
Een selectiviteitsstudie van de verbruikers zal bepalen welke installaties hierop aangesloten en
bijgevolg eventueel afgekoppeld kunnen worden.
3.7.1.3 Noodvoeding 400 V
De noodvoeding wordt opgedeeld in een gedeelte breakvoeding en UPS-voeding (no-break).
3.7.1 .3.1 Breakvoeding
Vanuit het hoofdverdeelbord van het gebouw RECUMO zal het hoofdnoodverdeelbord voor
kritische installaties van RECUMO gevoed worden (ALSB nood 1 en 2).
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Het noodstroomaggregaat neemt de normaalvoeding van dit bord automatisch over bij een
algemene elektriciteitspanne. Het noodstroomaggregaat is gedimensioneerd voor het volledig
geïnstalleerd vermogen van de onderliggende belastingen. De onderliggende belastingen
zullen worden bepaald tijdens de detail engineering. Bijkomend is een inkoppelpunt voorzien
voor een mobiel noodaggregaat om bij langdurige uitval van een vast noodaggregaat toch
één aggregaat ter beschikking te hebben. De installaties aangesloten op dit verdeelbord vallen
enkele minuten zonder spanning tot de noodaggregaten zijn opgestart. Het vaste
noodaggregaat zal in het gebouw opgesteld staan. De autonomie bedraagt 72u voor het
onderliggende geïnstalleerde vermogen.
3.7.1 .3.2 UPS-voeding
Vanuit het noodverdeelbord van RECUMO (ALSB nood 1 en 2) zal het noodverdeelbord voor
UPS no-break installaties gevoed worden. De UPS neemt de normaalvoeding van dit bord
automatisch en zonder spanningsdip over bij een algemene elektriciteitspanne zodat
onderliggende installaties steeds in dienst blijven. De UPS wordt gedimensioneerd voor het
volledig geïnstalleerd vermogen van de onderliggende belastingen dewelke aangesloten zijn
op dit bord. Het noodstroomaggregaat voorziet na enkele minuten de UPS opnieuw van
voeding waardoor de dimensionering van de UPS zich kan beperken tot 15 minuten van het
onderliggende geïnstalleerde vermogen.
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3.7.2

Perslucht

In het chemieproces zelf wordt geen gebruik gemaakt van (pers)lucht. De perslucht zal in deze
installatie gebruikt worden voor o.a. het bekrachtigen van de sassen (type La Calhène® ) van
de hotcells en als ademgas bij het gebruik van overdrukpakken bij eventuele interventies
waarbij de perslucht over de nodige filters gestuurd wordt om een kwalitatief goede ademlucht
te verkrijgen.
De persluchtvoorziening wordt aangesloten op de bestaande persluchtinstallatie van het
gebouw SCH. Een aansluitmogelijkheid wordt voorzien voor aankoppeling van een mobiele
compressor in geval van compressoruitval, waardoor de persluchtvoorziening op korte tijd kan
overgenomen worden.
(Pers)lucht zal ook als spoelgas overwogen worden in het HLLW-proces. Zie punt 3.7.4
hieronder.
3.7.3

Water

Het RECUMO-proces is een nat chemisch proces.
Er zijn vier voorname waterstromen gedefinieerd in het proces en gebouw:
·
·
·
·
·

Water voor de oplossingen voor gebruik in de zuiveringsprocessen;
;
Water voor de spoeling van een lege HLLW-tank (na transfereren naar een andere tank
of naar de afval hotcell) en het bijhorend leidingwerk;
Hygiëne en veiligheid: lavabo’s, oogdouches, nooddouches en reiniging van ruimtes;
Bluswater.

Het jaarlijkse waterverbruik wordt momenteel geschat op 20 m³/jaar.
3.7.3.1 Radioactief besmet afvalwater (type B02)
De mogelijks licht besmette afvalwaters afkomstig van lavabo’s, reinigingsputjes, ed. worden
gecatalogeerd als B02 vloeibaar afval. Het B02-afvalwater wordt gecollecteerd in een nieuwe
opvangtank en daarna via een apart leidingnet naar Belgoprocess gepompt. De jaarlijkse
productie hiervan wordt geschat op 10 m³. Een volledige beschrijving van de verschillende
afvalstromen binnen de RECUMO-installatie kan teruggevonden worden hoofdstuk 1 1 .
3.7.3.2 Industrieel afvalwater (niet-besmet)
Het industrieel afvalwater wordt via persleidingen en een pompstation gekoppeld aan de
aanwezige gescheiden rioleringsnetten voor huishoudelijk en industrieel afvalwater,
verbonden met het centraal pompgemaal. Het afvalwater wordt in dit pompgemaal
gecontroleerd en vervolgens verpompt naar het openbaar rioleringsnet.
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3.7.4 Technische gassen
3.7.4.1 Spoelgas
Het HLLW bestaat uit het HAR samen met bijkomend spoelvloeistoffen uit het
oploscompartiment, alles opgelost in salpeterzuur.
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Op basis van een studie wordt in het detailontwerp beslist of er een spoelgas wordt gebruikt.
Hiervoor wordt in een studie de hoeveelheid radiolytisch gevormd waterstof berekend in de
veronderstelling dat de HLLW-tank afgesloten is waardoor het waterstof zich kan ophopen. De
studie zal aangeven wat de hoeveelheid gevormde waterstof is en na hoeveel tijd –
desgevallend – de grens van 3,6 mol% (LEL) zou worden overschreden. De resultaten worden
geïntegreerd in het ontwerp van het HLLW-proces en dus ook meegenomen in de HAZOPanalyses.
Er zijn 2 mogelijkheden:
·

·

Ofwel is de waterstofvorming zeer klein en blijft de hoeveelheid onder de grens van 3,6
mol%. In dat geval is gebruik van stikstof niet nodig en is ook een permanente spoeling
van de gasfase niet nodig.
Ofwel is de waterstofvorming boven de grens van 3,6 mol% - dan wordt een
permanente spoeling met gas voorzien zodanig dat de gevormde waterstof steeds
verdund wordt rekening houdend met de onzekerheden op de resultaten van de studie.
De keuze van het gas (lucht of stikstof) wordt mee bepaald door het vloeistof –
dampevenwicht: bij gebruik van stikstof is een permanente spoeling zelfs niet nodig.
Ingeval lucht wordt gebruikt als permanent spoelgas zal de spoellucht eveneens het
vloeistof – dampevenwicht verstoren met een permanente afvoer naar de ventilatie. De
keuze van de twee gasopties wordt gemaakt als de gevalideerde
waterstofberekeningen bekend zijn.

De beslissing hieromtrent wordt verwacht tijdens de ontwikkeling van het detailontwerp.
3.7.4.2 Gasflessen
In het chemisch laboratorium worden aansluitingen voorzien voor gassen (Ar, He) en op de
nodige locaties in het gebouw ook aansluitingen voor meetgassen (methaan/5% Argon).
3.7.5

Verwarming

Voor de verwarming zal het gebouw worden aangesloten op het bestaande
afstandsverwarmingsnet. Afhankelijk van de noden zal in het RECUMO-gebouw een aparte
technische zone voorzien worden voor plaatsing van de warmtewisselaar, collectoren en
distributiepompen, warmwatervoorziening enz.
3.7.6 Behandelingsgereedschap
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Om de logistieke operaties binnen de RECUMO-installatie kunnen uit te voeren, zijn volgende
groepen van behandelingsgereedschap geïdentificeerd:
·
·
·
·
·

Transportcontainers (TN6 met transport kar, Padirac® , TN®MW, Caroline);
Hijswerktuigen (rolbruggen, hotcell kranen, monorail hoists, transpallet, …);
Mechanische werktuigen (canister gripper, can trekker, canister cutter);
Transportkarren (oa. voor vervoer manips, vervoer eindproduct);
Mobiele vaten voor U-30 en U-20-oplossingen.

De TN6-container wordt momenteel gebruikt voor transport tussen BR2 en LHMA. Om hem
voor RECUMO te kunnen gebruiken werd een droptest (H = 60 cm) gesimuleerd waaruit blijkt
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dat de TN6 zijn veiligheidsfuncties behoudt. Voor RECUMO zal een aangepaste transportkar
worden ontwikkeld met een hoogte van minder dan 60 cm.
Padirac® en bijhorende docking ports en stoelen zijn gekende technologie waarvoor veel
ervaring bestaat.
Alle hijswerktuigen zijn geïdentificeerd met inbegrip van hun hijslast. Momenteel, ten behoeve
van budgetbepaling zijn alle hijswerktuigen voorzien van dubbele rem en dubbele motor. Voor
elk hijswerktuig wordt een risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan de dubbele uitvoering
eventueel kan afwijken. Voor de risicoanalyses wordt, naast het extern ingenieursbureau
beroep gedaan op een erkend organisme. Voor deze risicoanalyses wordt NUREG-0554 als
guideline gebruikt.
De risicoanalyses zijn gepland voor september 2020. Het detail design van de hijswerktuigen
is te integreren in de gebouwstabiliteitsstudie en zal klaar zijn tegen eind 2020.
De te gebruiken canister grippers zijn identiek aan deze gebruikt en toegelaten in BR2 voor
ontladen van de TN®MW.
De mechanische cutter voor het snijden van de canisters in deel B van de stockagehotcell is
een apparaat dat koude vonkvrije snedes geeft en is commercieel beschikbaar. Het is eveneens
mogelijk om canisters via de TN6 terug naar de BR2-hotcell te sturen alwaar de canisters
eveneens kunnen worden gesneden.
De can-trekker is een eenvoudige metalen haak waarmee de individuele cans uit de canister
worden getrokken. Er zijn geen bewegende onderdelen. Dit principe wordt één-op-één
overgenomen van IRE waar het reeds succesvol wordt toegepast.
De mobiele vaten voor U-30 en U-20-oplossingen zijn cirkelvormige vaten met een inhoud van
41 ,5 liter. De optimale verhouding volume – diameter wordt bepaald vanuit de multicurves
voor kriticaliteitspreventie (zie §7.4.2). Het vat wordt gemonteerd op een mobiel platform met
de mogelijkheid voor lokale extra afscherming. De mobiele vaten worden in 3 varianten
uitgevoerd. Het design is vrijwel identiek, enkel de aansluitingen zijn verschillend zodat
verwisseling niet mogelijk is:
·
·
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·

Voor HEU-30 komend uit de eerste extractie;
Voor HEU-30 komend uit de eerste extractie maar verdacht van te hoog niveau
onzuiverheden;
Voor LEU-20 komend uit de tweede extractie.
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4 Chemisch proces RECUMO
Het schema van het RECUMO-proces in Figuur 1 3 toont een algemeen overzicht van de
verschillende processtappen en het type installatie (hotcell, handschoenkast) waarin het proces
zal worden uitgevoerd. In onderstaande tekst volgt een globale beschrijving van het RECUMOproces.
Het HEU-materiaal wordt van IRE (Fleurus) naar het SCK CEN (Mol) getransporteerd in een
TN®MW-container en op de BR2-site opgeslagen. Daarna wordt een bepaalde hoeveelheid
naar het RECUMO-gebouw overgebracht voor tijdelijke opslag in de ontvangst- en
opslaghotcell en verdere verwerking en behandeling in de installatie.
Omdat het bestraalde HEU nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid radioactieve fissie- en
activatieproducten bevat, wordt het eerste deel van de behandeling uitgevoerd in een hotcell;
dit ter bescherming van het personeel en omgeving. Deze proceshotcell bestaat uit een aantal
compartimenten: twee identieke oploscompartimenten, één extractiecompartiment en één
analysecompartiment [2].

4.1 Proces in het oploscompartiment
4.1 .1

Wegen en oplossen

Transport van materiaal van de ontvangsthotcell naar de proceshotcell gebeurt door middel
van een interne transportcontainer (zie Figuur 5). Na het wegen van het materiaal in het
oploscompartiment, wordt het overgebracht in de oplosreactor. Voor iedere processtap wordt
een kriticaliteitsanalyse uitgevoerd volgens §7.4.2. Op basis van deze kriticaliteitsanalyse wordt
bepaald of enkelgevulde potten gecombineerd kunnen worden om samen in oplossing te
brengen. Te allen tijde dient ervoor gezorgd te worden dat er geen kriticaliteit kan ontstaan
door het samenvoegen van het startmateriaal. Dit wordt afgedekt door de werkingsprocedures
die een dubbele controle inbouwen op de selectie van de gevulde potten. Zo zijn alle potten
gekenmerkt door een uniek nummer gegeven door IRE. De inhoud van een pot gelinked aan
dit nummer is gekend. Op basis van deze elementen, het gewicht en de werkingsprocedure
voor controle kan beslist worden om verschillende potten samen te voegen.
De installatie wordt ontworpen voor operaties in een hotcell, waarbij rekening wordt gehouden
met de bereikbaarheid van de apparatuur in functie van de uit te voeren handelingen, van
eventuele onderhoudsnoden en van mogelijke vervanging van onderdelen.
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De stappen in het oploscompartiment vragen de langste uitvoeringstijd. Daarom wordt het
oploscompartiment dubbel uitgevoerd om de beoogde jaarlijkse verwerkingscapaciteit te
garanderen. Beide oploscompartimenten zijn identiek. Pas nadat een behandelde batch van
een oploscompartiment met succes werd gezuiverd in het extractiecompartiment en werd
buiten gebracht, kan een nieuwe batch in het desbetreffende compartiment worden binnen
gebracht [2] [4].
Het HEU-residu in de IRE-cans (HEU-product, glasvezelfilters, …) wordt overgebracht in een
oplosvat en opgelost in salpeterzuur midden bij hogere temperatuur (~ 1 00 °C). In dit midden
gaat het U, dat aanwezig is onder de vorm van Na2U 2O7, UO3 en U 3O8 goed in oplossing. Als
reactievat wordt een aangepaste commerciële installatie (reactorvat, mixer, verwarming, …)
geprefereerd. De gassen die tijdens het oplosproces vrijkomen (bv. NOx gassen) worden
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afgeleid naar een wassysteem met NaOH. Na oplossen en afkoelen wordt de oplossing
gefiltreerd.
4.1 .2

Filtratie

Een filtratiestap wordt uitgevoerd omdat de cans ook onoplosbare componenten bevatten
zoals bv. de glasvezelfilters afkomstig van het IRE-proces en omdat wordt verwacht dat enkele
fissieproducten (bv. metalen als Ru, Rh & Pd) niet volledig zullen oplossen in salpeterzuur zoals
ook het geval is bij het oplossen van een bestraalde brandstof. Het filtraat wordt nauwkeurig
geanalyseerd en is klaar voor de volgende stap: destructie van organische onzuiverheden. Na
filtratie wordt de U-content van de oplossing bepaald door analyse (UV-VIS/titratie) als
verificatie van de hoeveelheid U die is opgelost uit de cans.
4.1 .3

Organische destructie

Tijdens deze stap wordt aanwezig organisch materiaal (bijv. C-verbindingen afkomstig van
cellulose van tissues, rubber afkomstig van de O-ring in het deksel van de pot, …) afgebroken.
Hiertoe wordt waterstofperoxide (H 2O2) toegevoegd aan de oplossing die ondertussen
opnieuw wordt verwarmd. Het reactievat voor de organische destructie is voorzien van een
verwarmingssysteem. Voorafgaand aan de toevoeging van de H 2O2-oplossing wordt de optie
voor destillatie voorzien om te garanderen dat in de volgende stap de juiste concentraties U
en HNO3 in de HAF kunnen worden bekomen. De nodige filtraties om eventueel gevormde
neerslag bij lage pH te verwijderen, worden voorzien.
4.1 .4 Ruw downblenden en HAF aanmaak
Initieel downblenden van de HEU-oplossing zal worden uitgevoerd met verarmd of natuurlijk
uranium. Tijdens deze downblendingstap worden eveneens de uranium- en salpeterzuurconcentratie aangepast zodat de oplossing geschikt is als HAF voor de solventextractie.
Vooraleer de HAF-vloeistof wordt overgebracht naar het extractiecompartiment van de hotcell
wordt nagegaan of de maximaal toegelaten hoeveelheid fissiel materiaal per compartiment
gerespecteerd blijft. Een combinatie van technische maatregelen en procedures worden
geïmplementeerd om te zorgen dat op geen enkel ogenblik de maximum toegelaten
hoeveelheid wordt overschreden.
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4.2 Proces in het extractiecompartiment
Solventextractie is een proces waarbij twee onmengbare vloeistoffen, een organische fase en
een waterige fase, met elkaar in contact worden gebracht en waarbij de te scheiden component
preferentieel naar een van beide fasen gaat. Het solventextractieproces binnen RECUMO wordt
uitgevoerd door middel van een serie centrifugaalcontactoren in tegenstroom.
Centrifugaalcontactoren hebben een aantal voordelen ten opzichte van andere gekende
technologieën zoals mixer settlers of gepulseerde kolommen, namelijk de hoge extractieefficiëntie, de snelle instelling van evenwicht, de korte verblijftijd van de vloeistoffen en de
relatief kleine ruimte die ze innemen.
Het vooropgestelde RECUMO-proces is gebaseerd op een industriestandaard voor het
behandelen van verbruikte splijtstof: het proces combineert een kwantitatieve herwinning van
het uranium met hoge decontaminatiefactoren voor fissieproducten en mineure actiniden.
Deze industriële standaard is gebaseerd op de selectieve extractie van het uranium met
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tributylfosfaat (TBP) in een organisch verdunningsmiddel. De organische extractievloeistof die
wordt gebruikt in het RECUMO-project is 30 v% tributyl phosphate (TBP) verdund in ndodecane. Dit proces is reversibel na aanpassing van de HNO3 concentratie waardoor deze
elementen in gezuiverde vorm terug kunnen worden geëxtraheerd naar een
salpeterzuuroplossing. Deze hoofdkenmerken in combinatie met een tegenstroom
solventenextractieproces zorgt voor een zuiver U-eindproduct.
De solventextractiestap is het meest complexe chemische proces in het project. De extractieinstallatie zal worden opgebouwd uit ~ 32 centrifugaalcontactoren met een binnendiameter
van 2,5 cm, waarvan een aantal contactoren of stadia voor de extractie van U uit het HAF naar
de organische fase, een aantal stadia voor het wassen (scrubben) van de organische fase en
een aantal voor de terugextractie. Na de wasstap bevindt het gezuiverde U zich in de
organische fase en wordt dit U teruggeëxtraheerd in een salpeterzuuroplossing. Na de wasstap
en terugextractie is het U voldoende zuiver om naar een handschoenkastomgeving te kunnen
overbrengen.
Het extractieproces dat wordt ontwikkeld voor de zuivering van HEU-residu is, mits kleine
aanpassingen, eveneens toepasbaar voor het LEU-residu.
Voor de toevoer, behandeling en recyclage van de organische solventen gebruikt in het
zuiveringsproces in de hotcell, wordt een handschoenkast gekoppeld aan het
extractiecompartiment van de proceshotcell.
Nadat het materiaal is gescheiden in de hotcell wordt een U-oplossing bekomen die voldoende
zuiver is om verdere behandeling in een handschoenkastomgeving toe te laten. Transport naar
het labo met handschoenkasten gebeurt in een mobiel vat.

4.3 Processen in handschoenkasten
4.3.1

Tweede extractie

Na de zuivering van het uranium in de hotcell wordt nog een bijkomende zuiveringsstap
uitgevoerd om moeilijker te scheiden radionucliden (bijvoorbeeld Pu en sporen Zr, Ru) te
verwijderen.
Deze
bijkomende
zuiveringsstap
wordt
uitgevoerd
in
een
handschoenkastomgeving omdat na de eerste zuivering in de hotcell de fissieproducten, die
bijdragen tot hogere stralingsbelasting, van het HEU-residu zijn verwijderd. Deze extra
zuiveringsstap wordt eveneens een solventextractieproces met een salpeterzuuroplossing als
waterige fase en een 30 v% DEHIBA/dodecaan of TBP/dodecaan fase als organische fase. Voor
dit proces zullen opnieuw een reeks van ~ 32 centrifugaalcontactoren worden ingezet voor
extractie, wassen en terugextractie. Ook in de handschoenkast wordt een organische fase
meermaals ingezet en behandeld voor hergebruik.
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4.3.2

Fijn downblenden

Het verder downblenden wordt uitgevoerd met verarmd of natuurlijk uranium met hoge
zuiverheid.
4.3.3

Precipitatie en oxideconversie

De eerste stap in dit proces is het neerslaan van het uranium in de salpeterzuuroplossing
afkomstig van het extractieproces na downblending. Meerdere precipitatieprocessen werden
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in het verleden al met succes getest en uitgevoerd op SCK CEN 6 (1983-1 987). Een van de
parameters die een rol spelen in de keuze van het precipitatieproces is de controle over de
grootte van de agglomeraten die worden gevormd tijdens de precipitatie, wat van belang is
voor de filtratie alsook voor het vervolgproces.
De verschillende processtappen bij de omzetting van het U in oplossing tot een U-oxide zijn:
·
·
·
·

Vorming van een U-precipitaat;
Filtratie;
Droging precipitaat;
Calcinatie tot U 3O8.

Het uitgevoerde proces is een batch type proces. Op basis van de kriticaliteitsanalyses van het proces
worden de verschillende compartimenten van de hotcell of de handschoenkasten van het proces
onderverdeeld in werkeenheden. De werkeenheden van de hotcell en de handschoenkasten worden op
basis van een kriticaliteitsanalyse kritisch veilig gescheiden. Deze scheiding wordt bekomen door het
uitvoeren van de verschillende processtappen in geometrisch en technisch gescheiden units. Transfers
van fissiel materiaal tussen verschillende werkeenheden dienen steeds een voorafgaande expliciete
goedkeuring vanuit de splijtstofboekhouding/procescontrole te krijgen vooraleer een verplaatsing van
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dit materiaal kan uitgevoerd worden (zie verder in §7.4.2.1 .1 ).

6

Recent developments in the purification of uranium recovered from irradiated materials – P. de Regge, G. Collard,
A. Daniëls, D Huys, L. Sannen; 1 986, T1 -TC-576
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Figuur 1 3: Algemeen overzicht RECUMO-proces
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Transport naar
bestemming

5 Veiligheidsbeheer
5.1 Algemeen
Het veiligheidsbeheerssysteem zorgt voor het behoud van een hoog niveau van de nucleaire
veiligheid en een goede veiligheidscultuur, zoals in het Koninklijk besluit houdende
veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties van 30/1 1 /201 1 voorgeschreven wordt.
Om de gevolgen van een mogelijk falen van uitrustingen en/of menselijke tussenkomsten te
minimaliseren, past men het principe van “defence in depth” toe. Volgens dit principe worden
meervoudige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen ("verdedigingsniveaus" genoemd)
ingebouwd, zodat bij een eventueel falen van een eerste maatregel er nog andere middelen
ter beschikking staan om te voorkomen dat er zich een veiligheidsprobleem zou voordoen.
Elk "verdedigingsniveau" op zich moet voldoende robuust zijn om een preventieve functie te
kunnen uitoefenen. Het falen van één verdedigingsniveau mag geen invloed hebben op de
werking van een volgend niveau. De combinatie van meerdere verdedigingsniveaus
garandeert dus een maximaal veilige situatie.
Het veiligheidsbeheerssysteem bevat zowel technische als organisatorische aspecten. Het
houdt rekening met de normale uitbatingssituatie, maar neemt ook mogelijke incidenten en
ongevalssituaties in aanmerking.
De indeling van een installatie in bewaakte en gecontroleerde zones is op SCK CEN-niveau
beschreven in het veiligheidsdossier 'Algemene condities voor de uitbating van de laboratoria
van het SCK CEN' [5]. Voor de uitbreiding van de inrichting met de RECUMO-installatie zal
dan ook de aanduiding van de bewaakte en gecontroleerde zones hierin worden opgenomen.
Het is duidelijk dat de zones rond de hotcellen en handschoenkasten deel zullen uitmaken
van de gecontroleerde zones.
Aanpassingen, operationele verbeteringen of wijzigingen aan de installatie, na de
ingebruikname, worden beheerd via het interne proces BPR-NRS-1 24 ‘Modification nuclear
facilities - Class I’ in overeenkomst met de richtlijn van het FANC voor de behandeling van
wijzigingen (Art. 12 ARBIS) in de inrichtingen van Klasse I. Op basis van dit proces is de
wijziging en uitbreiding van de inrichting ingedeeld als een belangrijke wijziging die
aanleiding geeft tot een vergunningsaanvraag.
5.1.1

Geïntegreerd Managementsysteem (IMS)

Het SCK CEN beschikt over een algemeen IMS-systeem, ondersteund door een elektronisch
platform waarin overkoepelende en dienst-specifieke processen worden beschreven. Elk
proces krijgt een gedetailleerde procesbeschrijving waarin er bijzondere aandacht wordt
besteed aan de integratie van veiligheid, beveiliging, milieu en kwaliteit. Alle specifieke
RECUMO-processen zullen dan ook opgenomen worden in het IMS-systeem.
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5.1.2 Overkoepelende processen
Op het SCK CEN zijn verschillende overkoepelende processen aanwezig die instaan voor een
veilige uitbating en van toepassing zijn in alle installaties. Deze processen zijn opgenomen in
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het IMS-beheerssysteem (BPR – Business Processes). Hieronder een overzicht van de meest
relevante overkoepelende processen die voor RECUMO van toepassing zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·

Nuclear and Radiological Safety (BPR-NRS);
Nuclear Waste Management (BPR-NWM);
Security (BPR-SEC);
Health Safety and Environment (BPR-HSE);
Performance Assessment & Improvement (BPR-PAI);
Analytical testing & calibration (BPR-108);
Human resources & Competence Management (BPR-HRM);
Infrastructure & Working Environment (BPR-IWE).

5.2 RECUMO – specifiek veiligheidsbeheer
Een veilige uitbating van de RECUMO-installatie vraagt een efficiënt veiligheidsmanagement.
Om dit te kunnen waarborgen dienen verschillende processen zoals ontwerp, uitbating,
onderhoud, monitoring & controleprogramma’s in een beheerssysteem opgenomen te
worden om ervoor te zorgen dat de installatie op een veilige manier uitgebaat wordt.
Daarvoor dienen er specifieke procedures en instructies opgesteld te worden die voor de
RECUMO-installatie van toepassing zijn. Hierin worden de functies en verantwoordelijkheden
en de hieraan gekoppelde opleidingen beschreven. Deze beschrijvingen en procedures
worden binnen het IMS-systeem beheerd zodanig dat deze centraal beheerd worden en
steeds consulteerbaar zijn.
5.2.1

Controle & onderhoud

Het bepalen van de nodige controleprogramma’s wordt reeds aangevat bij het ontwerp van
de installatie om ervoor te zorgen dat inspecties en onderhoud tijdens bedrijf op efficiënte
wijze kunnen uitgevoerd worden. Van zodra het design gefinaliseerd is, worden de controleen onderhoudsprogramma’s vastgelegd. Hierbij zal rekening gehouden worden met de
klassering van structuren, systemen en componenten (SCC) om het controle- en
onderhoudsprogramma te sturen. Het onderhoudsprogramma zal dan ook deel uitmaken
van het commissioning plan.
In het kader van de controleprogramma’s en onderhoud verwijzen we naar [6].
5.2.2 Procescontrole
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Gedurende het ganse proces binnen de RECUMO-installatie dienen verschillende parameters,
die van belang zijn voor het proces en voor de veilige uitbating, opgevolgd te worden. Dit
houdt onder andere in dat drukken, temperaturen, activiteiten en dergelijke dienen
gecontroleerd te worden samen met de opvolging van de materiaalstromen in het proces.
Het monitoren van het proces omvat het controleren van de procesparameters en de OLC’s
die ervoor zorgen dat de procesparameters gerespecteerd worden en de installatie op een
veilige manier uitgebaat wordt. In dit kader verwijzen we naar hoofdstuk 1 0
‘Uitbatingsvoorwaarden en -limieten’. De verschillende parameterinstellingen dienen worden
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vastgelegd bij het gedetailleerd design van de installatie samen met de te nemen
maatregelen bij het overschrijden van bepaalde waarschuwingsdrempels.
5.2.3 Stralings- en besmettingsmonitoring en -controle
De stralingsbeschermingsmonitoring omvat:
·
·
·
·
·

De persoonlijke monitoring van de operatoren (dosimetrie);
De monitoring van stralings– en besmettingsniveaus op de werkplekken, rond de
installaties, bij de opslaglocaties en bij het verlaten van de gecontroleerde zone;
Lage en hoge alarmen zijn bepaald die de operator zullen waarschuwen in geval van
abnormaliteiten;
Monitoring van de luchtbesmetting;
Schouwmonitoring.

Inzake deze type metingen verwijzen we naar §8.3.4 ‘Monitoring en instrumentatie’.
5.2.4 Controle van splijtbare materialen
De Boekhouding Splijtbare Materialen (BSM) vormt een essentieel onderdeel van de
Euratom-wetgeving met betrekking tot Safeguards.
In het programma van kwaliteitszorg, werd hiervoor een proces uitgewerkt (BPR-NWM-1 95
‘Nuclear Material Accountancy’). Dit proces houdt rekening met de procedures op het SCK
CEN met betrekking tot het uitvoeren van de boekhouding, het programma dat hiervoor
gebruikt wordt (o.a. het opstellen van transferdocumenten van splijtbaar materiaal), het
opvolgen van de boekhoudlijsten en het begeleiden van de inspecteurs van Euratom en IAEA.
Instructie 1 95-INS-1303 behandelt de boekhouding van splijtbare materialen voortvloeiend
uit Verordening (Euratom) nr. 302/2005 van de Commissie van 8 februari 2005 betreffende
de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom, L54 dd. 28 februari 2008, aangevuld
met de Aanbeveling van de Commissie L28/1 dd. 15 december 2005 inzake richtsnoeren voor
de toepassing van eerdergenoemde Verordening.
De verschillende stappen van het BSM-proces zijn:
·
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·
·
·
·
·
·
·
·

Fundamentele technische kenmerken en bijzondere bepalingen inzake de
veiligheidscontrole;
Jaarlijks verplichte inlichtingen aan Euratom;
Boekhoudkundige registraties;
Gegevens met betrekking tot liabilities;
Identificatie van batchen en locaties;
Maandelijkse afsluiting van de boekhouding;
(Drie)maandelijkse routine-inspectie;
Jaarlijkse fysische inventaris;
Gebruik van het programma van de centrale BSM (NMA-programma genoemd).

Verder worden in instructie 1 95-INS-1303 ook nog richtlijnen gegeven voor de beperking van
de verspreiding van de gegevens van de boekhouding splijtbare materialen.
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Wat betreft de RECUMO-boekhouding splijtbare materialen, aankopen, transport, algemene
safeguards, beheer van passiva en afval voor niet-splijtbare materialen zullen er specifieke
procedures opgesteld en opgevolgd worden. Een specifieke BSM-toepassing zal de maximale
hoeveelheden aan splijtbaar materiaal en bronterm per werkeenheid beperken en
waarborgen door middel van de controle op de hoeveelheden en de transfers, zoals vermeld
in §7.4.
Gedurende de uitbatingsfase, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de
hoeveelheden U bekomen per batch door het SCK CEN en de door IRE aangeleverde waarden
voor de behandelde cans via hun boekhouding splijtbare materialen. Aangezien de IREwaarden enkel berekende waarden zijn, gebaseerd op de resultaten van de gemiddelde
initiële target-bestraling gevolgd door een aantal scheidingsprocessen, en dus geen gemeten
waarden, zijn afwijkingen mogelijk tussen de bekomen SCK CEN hoeveelheid en de IREwaarde. Dit zal worden opgevolgd aan de hand van analyses uitgevoerd tijdens het chemisch
proces en gedocumenteerd. Indien een significante afwijking wordt vastgesteld wordt dit
gerapporteerd aan Euratom en IAEA als een SRD (shipper-receiver difference).
5.2.5 Toezicht Fysische Controle
Het toezicht van de Fysische Controle op de veilige uitbating van de installatie wordt, net
zoals alle andere nucleaire installaties op het SCK CEN, uitgevoerd door de site-inspector en
de Agent(en) Stralingscontrole (aangestelde voor de bewaking) in opdracht van de erkend
deskundige. De Agent Stralingscontrole beheert de activiteiten van de stralingscontrole in
zijn gebouw. Hij waakt over de toepassing van de veiligheidsvoorschriften, de door de
Fysische Controle goedgekeurde werkprocedures en het correct gebruik van de aangepaste
(vaste en draagbare) controleapparatuur. Ze voeren tevens de stralingsmetingen uit en
verzekeren een opvolging van het stralings- en besmettingsniveau op de werkvloer. Bij
onvoorziene verspreiding van radioactieve stoffen, of andere onvoorziene gebeurtenissen,
zal de aangestelde dringende beschermingsmaatregelen treffen en de nodige diensten
verwittigen volgens de van kracht zijnde procedures.
5.2.6 Toezicht Security, toegangscontrole en bewaking
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Het toezicht voor fysieke bescherming, toegangscontrole en bewaking van de RECUMOinstallatie wordt door de dienst SAG (Safety, Access control en Guarding) uitgevoerd. Dit
beveiligingstoezicht en de implementatie van het fysiek beveiligingsprogramma behelzen het
ontwerp (Security by design), de bouwfase en de uitbatingsfases met inbegrip van de
transporten (zie hoofdstuk 6).
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6 Beveiliging en Security
De beveiligingsstrategie van de volledige RECUMO-installatie zal gebaseerd zijn op het
algemene beveiligingsdossier van de gehele SCK CEN-site.
De SCK CEN-securityeenheid zorgt ervoor dat alle aanpassingen aan de SCK CENinfrastructuur in overeenstemming zijn met de afspraken gemaakt tussen het Agentschap en
het SCK CEN op gebied van de beveiliging rekening houdende met de vier koninklijke
besluiten in het kader van de fysieke beveiliging van het kernmateriaal, de nucleaire
installaties en het nucleaire vervoer:
1 . Koninklijk besluit van 17 oktober 201 1 betreffende de fysieke beveiliging van het
kernmateriaal en de nucleaire installaties (KB Fysieke beveiliging);
2. Koninklijk besluit van 1 7 oktober 201 1 betreffende de categorisering en de definiëring
van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoersbedrijven (KB
Veiligheidszones);
3. Koninklijk besluit van 17 oktober 201 1 betreffende de veiligheidsattesten voor de
nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het
kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden
(KB Veiligheidsattesten);
4. Koninklijk besluit van 17 oktober 201 1 houdende de categorisering en de bescherming
van nucleaire documenten (KB Documenten).
Het bestaande Erkenningsdossier van het SCK CEN wordt aangevuld volgens de wet van 201 1
met de wijzigingen ten gevolge van de RECUMO-installatie.
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Gevoelige documenten die betrekking hebben op het RECUMO-project worden opgesteld
en geclassificeerd op het niveau "Vertrouwelijk", conform de wet van 1 1 december 1 998.
Personen die kennis willen nemen van deze informatie moeten beschikken over de nodige
veiligheidsattesten en/of veiligheidsmachtigingen.
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7 Veiligheidsanalyses
7.1 Algemeen
De RECUMO-infrastructuur zal bestaan uit verschillende hotcellen en handschoenkasten voor
de behandeling van radioactieve materialen in een nieuw te bouwen gebouwdeel dat aansluit
aan een reeds bestaand gebouw (Scheikundegebouw - SCH). Op basis van de analyse van de
procesveiligheid zal de infrastructuur en organisatie van de activiteiten de volgende
fundamentele veiligheidsfuncties moeten garanderen:
·
·
·

Stralingsbescherming;
Confinement (inperking);
Reactiviteitscontrole.

7.2 Afscherming
De dimensionering van de insluitingen en afschermingen worden vastgelegd op basis van de
analyse van de verschillende verwerkingsstappen waarbij de blootstelling zo laag als
redelijkerwijs mogelijk gehouden wordt (ALARA-benadering).
Zoals hoger reeds vermeld bestaat de procesinstallatie uit handschoenkasten en hotcells. Uit
de conceptstudie en op basis van de ervaring van de behandeling van gelijkaardig materiaal 7
kunnen op basis van de eigen ervaringen, samen met de ervaringsfeedback van andere
installaties (IRE, Belgonucleaire, Belgoprocess) de vereisten voor de hotcells en
handschoenkasten bepaald worden.
Voor de stralingsafscherming wordt de vereiste gesteld dat het dosistempo op de werkpost
van de operator voor routineoperaties beneden 20 µSv/h ligt [3]. Een berekening van de
afschermingsdikte van de hotcells zal de minimale vereiste voor dikte en materiaal bepalen.
Een rapport met berekeningen voor materiaal en wanddiktes is opgemaakt [7].
Gebruikmakend van de bronterm (isotopische vector) ontvangen van IRE worden
berekeningen uitgevoerd met Microshield 1 0.03 / Visiplan 4 / MCNP. Dit document wordt
continu geüpdatet naargelang meer details bekend zijn tijdens het detailontwerp.
De vereisten voor de insluiting van het radioactief materiaal (zie §7.3) zorgen voor beperking
van het besmettingsrisico. Het zuiverings- en behandelingsproces zal steeds doorgaan in
hotcells en handschoenkasten.
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Om de hotcellen op regelmatige tijdstippen efficiënt te kunnen ontsmetten en om adequate
weerstand tegen de gebruikte chemische producten te bieden wordt extra aandacht besteed
aan de interne wanden. Zo zullen de wanden van de interne α-kast gepassiveerd worden
waardoor de aanhechting van radioactief materiaal aan de wanden en corrosie door de
chemische dampen beperkt wordt.

7

Het SCK CEN heeft reeds een ruime ervaring in de behandeling van soortgelijk materiaal in het gebouw SCH en
LHMA waar gebruik gemaakt wordt van hotcells en handschoenkasten.
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7.3 Confinement
Confinement wordt op twee manieren verzekerd:
·

·

Statisch: dit wordt bepaald door de algemene structuur van de RECUMO-installatie
(het gebouw, bouwkundige stabiliteit, hotcells, handschoenkasten, buizen, vaten,
containers…);
Dynamisch: dit wordt gedragen door het HVAC-systeem, filtersystemen en de
onderdrukken die daardoor gecreëerd worden.

De voorwaarden waaraan het statisch en dynamisch confinement moeten voldoen, worden
verder in dit document behandeld (zie §8.4 en §1 0.2.3).
7.3.1

Statisch confinement

Zoals aangehaald in §7.2 is het materiaal steeds ingesloten in hotcells of handschoenkasten.
De structurele integriteit van de hotcells wordt bepaald door de dikte van de afscherming
nodig voor de bescherming van de operatoren tegen externe blootstelling. Deze hotcellen
en handschoenkasten staan allen opgesteld binnen het RECUMO-gebouw.
Wanneer radioactief materiaal verplaatst wordt tussen verschillende werkeenheden moeten
maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat er altijd een dubbele barrière
aanwezig is om de verspreiding van radioactief materiaal binnen de werkzone te voorkomen
en de blootstelling aan ioniserende straling van de werknemers te beperken. Hiertoe wordt
gebruikt gemaakt van specifieke transportcontainers die deze functie kunnen waarborgen.
Voor het ontwerp van het statisch confinement worden de aanbevelingen van ISO reeksen
1 0648 en 1 1 933 gevolgd. Dit is in overeenstemming met de reeds geldende regels binnen
SCK CEN inzake de lekdichtheid van handschoenkasten en hotcells.
7.3.2

Dynamisch confinement
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Om ervoor te zorgen dat er zich geen besmetting binnen de installatie kan verspreiden,
worden de verschillende compartimenten van de installatie in onderdruk gehouden ten
opzichte van de omgeving. Het gebruikte principe hiervoor is de ‘cascade van onderdrukken’
wat betekent dat een compartiment met een hoger besmettingsrisico in een hogere
onderdruk (absoluut) staat ten opzichte van een compartiment met een lager
besmettingsrisico. Hiertoe zal de lucht steeds van een niet-besmet (of minder besmet)
compartiment naar een compartiment met een hoger besmettingsrisico gezogen worden.
Voor de RECUMO-installatie wordt een nieuw ventilatiesysteem gebouwd dat deze functie
zal vervullen (zie verder in §8.4). Alle afgezogen lucht/gassen vanuit de hotcells en
handschoenkasten en vanuit het gebouw worden afgeleid via dit volledig nieuw
ventilatiesysteem. Deze gassen worden via een gasfiltering naar een nieuw te bouwen
schoorsteen van 27 meter hoogte geleid (begane grond tot schouwuitstroommond). De
nieuwe schoorsteen voor het afvoeren van de geventileerde lucht wordt op het dak van het
RECUMO-gebouw geplaatst. De gasfiltering bestaat uit telkens een HEPA (High Efficiency
Particulate Air) filter direct aan de uitgang van de hotcells. Alle afvoerleidingen van de
verschillende hotcells en handschoenkasten komen dan samen in een gemeenschappelijk
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kanaal (dat naar de schouw leidt). In dit kanaal staan nog 2 HEPA-filters in serie die de
ventilatielucht filteren alvorens ze geloosd wordt.
Voor het bepalen van de efficiëntie van de HEPA-filters wordt gebruik gemaakt van ISO
29463. De laatste filtertrap is een H13 (99,95%). De integriteit van de filters wordt periodisch
gecontroleerd door gebruik te maken van de bestaande procedures (PWO8-testen).

7.4 Reactiviteitscontrole
Het kriticaliteitsrisico wordt voor iedere stap in het proces (stockage, procesflow, …)
geëvalueerd via een gedetailleerde kriticaliteitsstudie. Op basis van deze studies worden de
nodige technische en organisatorische preventiemaatregelen in het proces opgenomen (bijv.
materiaalboekhouding/procescontrole).
7.4.1

Kriticaliteitsbeheer

Om het kriticaliteitsrisico in de RECUMO-installatie te beheren wordt het ‘defence in depth’
principe (DiD) toegepast:
Level 1: Preventie van afwijkingen van normale operatie en preventie van falingen van
componenten belangrijk voor veiligheid.
De RECUMO-installatie wordt ontworpen om een kriticaliteitsincident te voorkomen door
beperkingen in te bouwen door toepassing van het MERMAIDS-principe (Mass,
Enrichment, Reflection, Moderation, Absorption, Interaction, Density, Size and shape). Op
dit principe wordt voortdurend toegezien tijdens het ontwerp en de project design
reviews. Procedures en administratieve controles zijn erop gericht om deze beperkingen
te garanderen door te werken in verschillende proceswerkeenheden in verschillende
hotcellen en handschoenkasten. Voor de verschillende werkeenheden wordt een digitale
boekhouding bijgehouden, samen vormen ze de basis voor een globaal
boekhoudsysteem. Naast het voorkomen van kriticaliteit door controle op de beweging
van de splijtbare materialen zal deze globale boekhouding ook dienen voor
Safeguardsdoeleinden. Door middel van dit boekhoudsysteem worden voor elke
gevraagde transfer de veiligheidslimieten op de massa’s van de betrokken werkeenheden
gecontroleerd. Bepaalde handelingen zullen enkel kunnen worden uitgevoerd na een
ontgrendeling (vrijgave) door 2 personen.
Level 2: Detectie en controle van afwijkingen van normale operaties.
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In het ontwerp van de installatie is rekening gehouden met het dubbele contingentie
principe: het wordt zo uitgevoerd dat, wil een kriticaliteit zich voordoen, er zich minstens
2 onwaarschijnlijke, onafhankelijke en gelijktijdige veranderingen in de
uitbatingsomstandigheden moeten voordoen. Alzo bestaat er steeds een tweede
veiligheidsgrens op het ogenblik dat de eerste grens zou overtreden worden (falen).
Verder zal de installatie zo ontworpen worden dat op kritische plaatsen redundantie is

8

Test gebaseerd op het injecteren van PWO-aerosolen (minerale olie) in de ventilatieleidingen waarbij de retentie
van deze olie in de filter gecontroleerd wordt door middel van een fotometer.
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ingebouwd zodat in geval van een faling van een component een back-up component
beschikbaar is om de abnormale situatie terug binnen de veilige limieten te brengen.
Door de uitvoering van frequente inspecties door safeguards autoriteiten (tijdens PIV/SIV)
is er een continue controle op de correcte uitvoering van de procedures en documentatie
met betrekking tot de installatie.
Level 3: Ongevallen binnen de ontwerplimieten van de installatie houden.
Voor het zeer onwaarschijnlijke geval dat zich een kriticaliteit ontwikkeld, door de escalatie
van bepaalde operationele gebeurtenissen of gepostuleerde initiërende gebeurtenissen
die niet op een eerder niveau werden beheerst, wordt de installatie uitgerust met een
kriticaliteitsdetectiesysteem. Dit waarschuwingssysteem, samen met de procedures, heeft
tot doel een snelle evacuatie van het personeel en de veiligheid van de omgeving te
waarborgen. Bij een detectie van een kriticaliteit wordt het SCK CEN-noodplan in werking
gesteld.
Level 4: Ongevalspreventie, progressie en mitigatie van de gevolgen van een ernstig
ongeval en level 5: Mitigatie van radiologische gevolgen bij lozingen van radioactief
materiaal worden behandeld in §7.8 verder in deze tekst.
7.4.2

Kriticaliteitsanalyses

Voor de verschillende compartimenten waar het materiaal wordt gestockeerd of behandeld
werden reeds kriticaliteitsanalyses uitgevoerd.
De ontvangst/opslaghotcell heeft als functie de tijdelijke stockage van het materiaal. Voor
deze opslag zijn de eerste kriticaliteitsberekeningen [8] [9] uitgevoerd. Ze tonen aan dat voor
de meest penaliserende opstellingen van het materiaal zowel in normale als in een mogelijk
ongevalsscenario de configuratie onderkritisch blijft.
De kriticaliteitsanalyse voor de procesinstallatie (hotcellprocessen, handschoenkast
processen, opslagruimtes, afvalprocessen) wordt opgesplitst in verschillende werkeenheden9.
Per werkeenheid gelden specifieke omstandigheden waarvoor de risico’s en de beveiligingen
(control modes) individueel beschreven en afgetoetst worden. De resultaten van de
kriticaliteitsstudie bepalen mee het ontwerp het RECUMO-proces qua verwerkingscapaciteit
en grootte van procesapparatuur.
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Op basis van de gedetailleerde kriticaliteitsstudie met referentienormen ANSI/ANS 8.1 en RFS
I.3.c, zijn verschillende werkeenheden vastgelegd waarbinnen er een beperkte hoeveelheid
fissiel materiaal aanwezig mag zijn. De definitie en de oplijsting van deze werkeenheden
wordt opgenomen het definitieve veiligheidsdossier van de RECUMO-installatie.

9

Een werkeenheid is een gedefinieerde ruimte, locatie, installatie waarbinnen de hoeveelheid fissiel materiaal
beperkt is op basis van de fysicochemische vorm van het materiaal. Deze maximale hoeveelheid wordt vastgelegd
op basis van gedetailleerde kriticaliteitsanalyses van het proces (met alle deelaspecten).
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7.4.2.1 Methodologie voor de analyse van de risico’s
Om het kriticaliteitsrisico systematisch in te schatten voor elke stap in het RECUMO-proces
baseren we ons op de Franse Safety Rule “Criticality” [1 0] en de methodiek voorgesteld in de
nota [1 1 ]. Het algemene principe van beide nota’s is:
1.

2.

Een kriticaliteitsongeval mag nooit het gevolg zijn van één enkele anomalie (faling
van een component, faling van een functie, menselijke fout, gevaarlijke situatie
zoals brand, …);
Indien het simultaan optreden van twee anomalieën een kriticaliteitsongeval kan
veroorzaken, moet aan getoond worden dat
a.
Deze twee anomalieën strikt onafhankelijk zijn van mekaar;
b.
De kans op voorkomen van deze anomalieën moet voldoende laag zijn;
c.
Elke anomalie gekenmerkt kan worden door een toepasselijk en
betrouwbaar opvolgsysteem en dat er een adequaat en tijdig gevolg kan
gegeven worden om die anomalie op te heffen.

De methodologie zoals beschreven in [1 1 ] bestaat uit verschillende stappen. In dit hoofdstuk
beschrijven we kort de hoog-niveau stappen. Voor meer details verwijzen we naar [1 1 ] en de
eerste toepassingen van deze methodologie op de RECUMO-installatie.
7.4.2.1 .1 Definitie van de werkeenheid
De initiële stap is het opdelen van het ganse proces in verschillende werkeenheden waarvoor
afzonderlijk een kriticaliteitsanalyse zal worden uitgevoerd. Deze werkeenheden zijn de
kleinste processtappen waarbij fissiel materiaal aan fysische (met inbegrip van
transport/verplaatsen) en/of chemische processen wordt blootgesteld. Voor elke
werkeenheid worden limieten gedefinieerd op basis van de controleparameter. Indien er een
neutronische koppeling mogelijk is tussen verschillende werkeenheden moet een
overkoepelende analyse gebeuren.
De transfer van materiaal van de ene werkeenheid naar de andere gebeurt onder
gecontroleerde omstandigheden en wordt geregistreerd in het systeem “boekhouding fissiel
materiaal” van de RECUMO-installatie.
Deze transfers en de modaliteiten ervan worden beheerst door een procedure
(administratieve aanpak) en indien nodig geacht door fysische mechanismen (afsluiten van
eenheden).
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De opdeling van het ganse RECUMO-proces in haar werkeenheden zal gedocumenteerd
worden in één document dat, na de nodige kriticaliteitsanalyses, voor elke werkeenheid de
controleparameters en hun limietwaarde zal vermelden (met inbegrip van een referentie naar
de gedetailleerde kriticaliteitsstudie).
7.4.2.1 .2 Definitie van de controleparameter(s)
Voor elke werkeenheid wordt ten minste één controleparameter gedefinieerd voor dewelke
een limietwaarde zal worden opgelegd. De volgende fysische parameters (zie het principe
van MERMAIDS) komen in aanmerking als controleparameter: massa van het fissiele
materiaal, geometrie en afmeting van het vat/houder, concentratie van het fissiele materiaal
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in een oplossing, hoeveelheid moderator, aanwezigheid van neutronengiffen in een oplossing
of in een omhullende, reflectie en interactie met de omgeving.
7.4.2.1 .3 Definitie van het referentie fissiele medium
Voor elke werkeenheid moet een referentie fissiel medium gedefinieerd worden hetwelk zal
worden gebruikt in de kriticaliteitsanalyses voor die werkeenheid. Dit referentie fissiele
medium is een “omhullend” medium dat in alle mogelijke toestanden van de werkeenheid
(normaal, incidenteel) zal leiden tot de kleinst mogelijke limietwaarde voor de controle
parameter. Zo wordt voor RECUMO een aanrijking van 1 00% U235/U gebruikt als referentie
fissiel medium voor de berekeningen tot de eerst downblending, 35% aanrijking is gebruikt
tot de tweede downblending en ten slotte 20% na de tweede downblending.
7.4.2.1 .4 Definitie van nominale toestand en anomalieën
Vervolgens wordt voor elke werkeenheid de nominale toestand gedefinieerd (opnieuw
volgens de parameters van MERMAIDS). Vertrekkende van deze nominale toestand worden
dan enkelvoudige anomalieën gedefinieerd.
7.4.2.1 .5 Analyse van de verschillende toestanden
Voor elk van de toestanden beschreven in de vorige stap zal een kriticaliteitsanalyse
gebeuren. Deze kan ofwel gebeuren op basis van single-side limits (zie §7.4.2.2.1 ) ofwel op
basis van het bepalen van de kritische waarde van een limiterende parameter (zie §7.4.2.2.2)
ofwel op basis van een Upper Safety Limit (USL) (zie §7.4.2.2.3). Indien men de subkriticaliteit
van de werkeenheid in nominale toestand en in een toestand met een enkele anomalie kan
aantonen (met behulp van één van deze drie technieken), kan men concluderen dat het
kriticaliteitsrisico voor deze werkeenheid beheerst is. “Double batching” is een voorbeeld van
een enkele anomalie.
7.4.2.1 .6 Neutronische koppeling
Indien nodig, zal voor verschillende werkeenheden die een risico vormen voor neutronische
koppeling (typisch werkeenheden die dicht bij mekaar staan) een gecombineerde analyse
worden gedaan.
7.4.2.1 .7 Speciale aandacht voor langdurig gebruik van de installatie
Aangezien de RECUMO-installatie gedurende jaren zal worden gebruikt, is het belangrijk om
de mogelijke impact op het kriticaliteitsrisico van mogelijke opstapeling van fissiel materiaal
ten gevolge van morsen, aanzetten en terug oplossen, etc. te analyseren. Deze analyses zullen
een inbreng hebben in de planning voor onderhoud (bv. spoelen van vaten) en
afvalbehandeling.
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7.4.2.2 Definitie van sub-kriticaliteit
Om te oordelen of een systeem subkritisch is, kan men zich beroepen op drie technieken: de
single-side limieten, het bepalen van de waarde van een parameter die garandeert dat het
systeem onderkritisch is of een berekening van de effectieve multiplicatiefactor keff voor een
reële situatie. Het is belangrijk te noteren dat deze drie technieken elk hun
toepassingsdomein hebben en dat waardes en/of aanpak uit de ene techniek niet mogen
worden vermengd met waardes en/of aanpak uit een andere techniek.
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7.4.2.2.1 Aanpak met single-side limieten
De single-side limieten zijn limieten bepaald voor een referentie fissiel medium (U-235
homogeen opgelost in een solvent of in oxidepoeder, …) voor de meest gunstige (voor
kriticaliteit) toestand [12]. Zo zijn er single-side limieten voor massa, concentratie (in geval
van een oplossing), diameter van een cilinder, volume en moderator-tot-fissiel-materiaal
verhouding. Het is belangrijk om te herhalen dat voor zo’n single-side limit, de andere
parameters (zie MERMAIDS) optimaal gekozen zijn. Met andere woorden, indien men voldoet
aan de single-side limit is er geen enkele configuratie mogelijk die meer “kritisch” zou zijn.
Neem het voorbeeld van het maximale volume: eender welke massa fissiel materiaal in eender
welke concentratie kan nooit leiden tot kriticaliteit want het volume is bepaald door de meest
reactieve vorm (bol) met de meest optimale waterreflectie. In het kader van de (P)SAR voor
RECUMO zullen we waarden gebruiken vooropgesteld door de American Nuclear Society in
hun standaard [12].
De single-side limieten geven waardes voor één enkele parameter en garanderen dat het
systeem sub-kritisch is in eender welke configuratie indien voldaan aan die ene parameter.
Deze limieten bepaald in [12], zijn al onderhevig aan veiligheidsmarges. Het moge duidelijk
zijn dat indien de waarde van de parameter onderhevig is aan operationele schommeling
(zoals een dichtheid van een fissiel materiaal in oplossing of het volume van een vat wanneer
de operationele temperatuur van het vat een groot bereik omvat) de meest nadelige waarde
moet vergeleken worden met de single-side limiet gegeven in [12]. Ook moeten mogelijk
enkelvoudige anomalieën afgedekt zijn door de single-side limieten.
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7.4.2.2.2 Aanpak met limiterende controleparameter
In deze aanpak gaat men de werkeenheid analyseren en bepaalde parameters vastleggen (bv.
cilindrische geometrie, maximale massa, …) en via berekeningen de meest optimale waarde
van één van de MERMAIDS-parameters bepalen (bv. de straal van de cilinder). Men zoekt dus
naar de situatie waarbij die parameter aanleiding geeft tot een kritische configuratie. Om
zichzelf een marge te geven ten opzichte van kriticaliteit zal men in het ontwerp deze
parameter beperken tot een waarde gegeven door het product van de berekende (kritische)
waarde en een veiligheidsfactor.
7.4.2.2.3 Aanpak met effectieve berekening van keff
Indien men gebruik maakt van de berekening van de effectieve multiplicatiefactor keff moet
men aantonen dat de berekende waarde kleiner is dan 1 ,0. Om onzekerheden in de
modelering, nucleaire data enzovoort in rekening te brengen, gaat men eerder werken met
een Upper Safety Limit kleiner dan 1 ,0. Het bepalen van deze USL gebeurt op basis van de
validatie van de rekencode en de nucleaire data ten aanzien van experimentele data voor
gelijkaardig fissiel materiaal in gelijkaardige toestand (bv. U-235 in een oplossing van
salpeterzuur). Deze procedure wordt toegelicht in [13] en kan worden toegepast op het
RECUMO-proces werkeenheid per werkeenheid (aangezien de aard van het fissiel materiaal
in de verschillende werkeenheden zal verschillen). Bel V heeft deze aanpak overgenomen in
[1 4]. De Upper Safety Limit (USL) wordt bepaald als volgt:
USL = 1 ,0 + Bias – σbias – MSM
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waarbij de Bias en de onzekerheid op de bias worden bepaald door een analyse van
gelijkaardige kritische experimenten en de MSM (Minimal Subcritical Margin) door Bel V op
0,02 wordt gezet voor nominale toestand.
Subkriticaliteit is dan gegarandeerd als
keff, calc + 3 σcalc < USL
Bij het effectief berekenen van de werkelijke keff en het toetsen van die waarde aan de vooraf
bepaalde Upper Safety Limit voor die werkeenheid, zijn de veiligheidsmarges al ingebed in
die USL (men vergelijkt de berekende keff waarde niet met 1 ,0 maar met een waarde kleiner
dan 1 ,0). Het ontwerp van de installatie moet dan zo zijn dat voor nominale toestand en de
toestand met één anomalie de werkeenheid een keff heeft die kleiner is dan USL. Indien
mogelijk, zullen we de berekeningen extrapoleren om te bepalen welke parameters een
verhoging van de keff tot aan de USL kunnen veroorzaken (grenswaardebepaling). Deze
informatie kan dan gebruikt worden om de kans op verandering van die parameters zo klein
mogelijk te houden.
7.4.3

Werkeenheden en toepassing van de analyses

De werkeenheden van de RECUMO-installatie waarvoor de kriticaliteitsberekeningen werden
uitgevoerd, staan vermeld in Tabel 2. De werkeenheden zijn uniek geïdentificeerd.
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Tabel 2: Lijst van werkeenheden in de RECUMO-installatie die aan een kriticaliteitsberekening
onderworpen zijn

Workunit ID
REC-WU-1520
REC-WU-1521
REC-WU-1508A
REC-WU-1508B
REC-WU-1508
REC-WU-1508C

Name
Transfer zone
TN6 loading area
Storage HC- A
Storage HC-B
Hall Head End
Process HC-Head End A

REC-WU-1508D

Process HC-Head End B

REC-WU-1508E

Process HC-LLE

REC-WU-1508G

GB extractant recycling HC

REC-WU-1501
REC-WU-1501A

Interim liquid storage
Mobile vessel

REC-WU-1500A

GB
Feed
prep/Solvent
nd
Recycling/2 LLE
GB Fine downblend A
GB Fine downblend B
GB precipitation
GB calcination
Interim solid storage

REC-WU-1500B
REC-WU-1500C
REC-WU-1500D
REC-WU-1500E
REC-WU-9965

Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

Description
Reception TN6 containers
Docking of the TN6 container
Interim storage HC-A
Interim storage HC-B
Padirac® transport
Dissolution HEU, organic destruction, coarse
downblending and feed preparation
Dissolution HEU, organic destruction, 1 st part of
coarse downblending and feed preparation
1 st solvent extraction, 2nd part of coarse
downblending
Recycling TBP/dodecaan, transfer U to mobile
vessel
Interim storage mobile vessels
Transport + interim storage HEU- and LEUsolutions
Glove box chain - distillation, feed preparation,
organic solvent recycling, 2nd solvent extraction
Fine downblending
Fine downblending
Glove box chain – precipitation/filtration/drying
Calcination to U-oxide and packaging for storage
Interim storage LEU-oxides and DU/NU
54/157
ISC: Restricted

7.4.4 Ontwerpinput opgemaakt voor de kriticaliteitsberekeningen
Input van de verschillende processtappen en de verschillende installatie-onderdelen werd
gebruikt als input voor de kriticaliteitsstudies. De ganse logistieke flow startend bij de
ontvangst van de IRE cans tot en met de opslag van het finaal eindproduct is bekeken. Alle
stappen zijn beschreven in [15].
De inputgegevens omvatten:
·
·
·
·

·
·
·

Ontwerpinformatie betreffende de IRE-cans en de inhoud van de cans;
Ontwerpinformatie betreffende de canisters en de geboreerde overpacks;
Basisontwerpinformatie betreffende de stockagehotcell;
Ontwerpinformatie van de verschillende procesvaten gebruikt in de verschillende
werkeenheden. Er werd gebruik voorlopig gemaakt van dimensies van commerciëel
beschikbare vaten;
Conceptontwerp van de mobiele vaten – deze zullen kritisch veilig ontworpen worden;
Basisontwerp van de tussenopslag voor uraniumoplossingen;
Basisontwerp van de opslag voor het vaste eindproduct. Elke logette wordt kritisch
veilig ontworpen.

Alle kriticaliteitsberekeningen zullen worden gevalideerd als het detailontwerp van gebouw,
hotcells, handschoenkasten en alle procesapparatuur bekend zijn.
Voor elke hierboven beschreven werkeenheid is een “Criticality Safety Register” opgemaakt
voor elke stap in het proces binnen deze werkeenheid. Alle logistieke materiaalbewegingen
zijn beschouwd, vanaf de TN6 (gevuld met canisters komend van BR2) tot en met de stockage
van het vaste eindproduct.
Voor elke processtap zijn de procesconfiguraties beschreven voor volgende situaties:
1 ) Nominale situatie in de minst gunstige configuratie (Defence-in-Depth 1 ).
2) Abnormale condities (DiD2) rekening houdend met 1 faling (menselijke fout, val,
aardbeving of een ander scenario met grote gevolgen).
3) Hypothetisch ongevalsscenario (DiD3).
7.4.5

Eerste resultaten van de berekeningen
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Zoals gedetailleerd beschreven in [15] zijn zowel generieke als specifieke berekeningen
uitgevoerd voor alle werkeenheden. Generieke berekeningen worden uitgevoerd voor
omhullende geometrische configuraties van containers en IRE-cans.
Voor de werkeenheden met uraniumoplossingen zijn specifieke berekeningen uitgevoerd en
zijn multicurves opgemaakt startend bij het Head End proces en het daaropvolgende deel
van het proces met splijtbaar materiaal in oplossing in een vat. Om een veilig ontwerp van
deze vaten mogelijk te maken zijn keff curves opgesteld in functie van volume en diameter
voor cilindrische vaten. De berekeningen zijn uitgevoerd in zeer conservatieve condities. De
beschouwde inhoud is enkel de hoeveelheid uranium (235U en 238U) in water. Oploslimieten
zijn niet meegenomen en het mengsel is verondersteld volledig homogeen te zijn. Er werden
curves opgesteld voor de verschillende massa’s 235U die een “single batch” of een “double
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batch” vertegenwoordigen. Voor bijkomend conservatisme, zijn de vaten beschouwd als
‘zonder wand’ (dus geen neutron absorptie) en volledig water gereflecteerd.
De dimensies van de vaten kunnen nog wijzigen in functie van wat commercieel beschikbaar
is. Echter de impact op de kritische veiligheid zal mee bepalend zijn voor de finale
configuraties. Verder zijn accidentele condities van “double batching” niet altijd fysisch
mogelijk gezien de vaten gelimiteerd zijn in inhoud en het toevoegen van een bijkomende
batch (uit de vorige proces stap) zou leiden tot overlopen van het vat. In deze gevallen
beschouwen we niet de massa noch het volume in absolute waarde maar de concentratie van
uranium in de vloeistof.
De curves hieronder zijn opgemaakt voor “single batch” en voor “double batch” in een vat
met 100% 235U-aanrijking. Gelijkaardige curves zijn opgemaakt voor 35% en 20% aanrijking
waar dit van toepassing is.
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Figuur 1 4: Keff in functie van het volume van een vat voor een “single batch” +36% onzekerheid in
massa en met een aanrijking van 100% U235/U. De horizontale stippellijn bovenaan is de upper safety
limit (USL)
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Figuur 1 5: Keff in functie van het volume van een vat voor een “double batch” +36% onzekerheid in
massa en met een aanrijking van 100% U235/U. De horizontale stippellijn is de upper safety limit (USL)

Gedetailleerde kriticaliteitsveiligheidsstudies zijn uitgevoerd voor de verschillende
werkeenheden in het RECUMO-proces. Voor de eenheden of containers die reeds bestaan
(de cans, de Padirac®), kunnen deze berekeningen reeds als quasi finaal beschouwd worden.
Voor alle eenheden en vaten die nog in de ontwerpfase zijn kan het project team de curves
en berekeningen hanteren voor de bepaling van de kritisch veilige controle parameters
massa, volume en diameter te hanteren in het ontwerp proces. De tabel hieronder geeft een
overzicht van de werkeenheden en de controle parameters.
Tabel 3: Lijst van werkeenheden in de RECUMO-installatie en zijn controlemodes
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Workunit ID
REC-WU-1520
REC-WU-1521
REC-WU-1508A
REC-WU-1508B
REC-WU-1508
REC-WU-1508C

REC-WU-1508D
REC-WU-1508E

REC-WU-1508G

Name
Transfer zone
TN6 loading area
Storage HC- A
Storage HC-B
Hall Head End
Process HC-Head End A
· Dissolver vessel
· Accountancy vessel
· Organic destruction vessel
· HAF preparation vessel
Process HC-Head End B
Process HC-LLE
· HAF receiving vessel
· Extraction receiving vessel
GB extractant recycling HC
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Control modes
geometry
geometry
geometry
geometry
geometry
volume
volume/diameter
diameter
diameter
See REC-WU-1508C
diameter
diam./mass/conc.
See REC-WU-1508E
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Workunit ID
REC-WU-1501
REC-WU-1501A
REC-WU-1500A

REC-WU-1500B
REC-WU-1500C
REC-WU-1500D
REC-WU-1500E
REC-WU-9965

Name
Interim liquid storage
Mobile vessel
GB Feed prep/Solvent Recycling/2nd LLE
· Distillation vessel
· Feed vessel
· Extraction receiving vessel
GB Fine downblend A
· Downblend vessel
GB Fine downblend B
GB precipitation
· Precipitation vessel
GB calcination
Interim solid storage

Control modes
diam./mass/conc.
diam./mass/conc.
diam./mass/conc.(/absorber)
diam./mass/conc.
diam./mass/conc.
mass/diameter
See REC-WU-1500B
To be verified for slurries
mass
geometry

Na het finale ontwerp van elk vat wordt een gedetailleerde kriticaliteitsstudie uitgevoerd om
de veiligheid in normale en ongevalscondities te verifiëren. Mogelijke neutronische koppeling
tussen vaten wordt mee beschouwd in nominale condities of wanneer dit het resultaat zou
kunnen zijn van een enkelvoudige faling of fout in het proces.

7.5 Operationele risico’s
Naast de al vermelde risico’s (kriticaliteit, besmetting) worden uiteraard ook operationele
risico’s verbonden aan de uitbating van een installatie als RECUMO geëvalueerd.
Deze omvatten een grondige analyse van de verschillende manipulaties van het materiaal,
zoals het transport tussen de verschillende hotcellen/handschoenkasten of de handelingen
in de hotcell/handschoenkast zelf. De analyse van elk risico zal verder worden uitgewerkt op
basis van het detailed design van de installatie. Daartoe zullen de methodieken What-If
(SWIFT), HAZOP, FMEA, werkplaatsanalyse, taakanalyse gebruikt worden.
Op basis van een eerste evaluatie wordt hieronder een analyse gegeven van de risico
inschatting van het chemisch proces, wegvallen van de onderdruk in de procescellen en het
brandrisico.
7.5.1

Risico’s in de chemische processen

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

In het proces kunnen verschillende chemische risico’s gedefinieerd worden: chemische
procesrisico’s zoals brand, waterstofvorming, ‘Red oil’-vorming en het gebruik van corrosieve
producten.
Mogelijke chemische procesrisico’s worden geïdentificeerd in een HAZOP (HAZards &
OPerability Study) door het in team overlopen van gidswoorden. Hierbij worden mogelijke
oorzaken geïdentificeerd die kunnen leiden tot gevolgen met een veiligheidsrisico. Indien
nodig, op basis van een risico-evaluatie, worden acties geformuleerd om bijkomende
veiligheidsmaatregelen te organiseren. Voor de proceshotcell/oploscompartimenten is de
HAZOP-studie uitgevoerd en werden de conclusies hiervan meegenomen in het design. Voor
de andere onderdelen van de installatie zijn deze lopende.
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Gezien een deel van de gebruikte chemische stoffen (TBP en n-dodecaan) organische
materialen zijn, zorgen zij voor een brandrisico in de extractiehotcell, de bijhorende
handschoenkast en de handschoenkast waarin de tweede extractie plaatsvindt. Hiertoe dient
men de nodige aandacht te besteden aan het feit dat er geen ontbranding ontstaat in de
hotcell en/of handschoenkast. Dit zal gebeuren door de temperatuurcontrole (de vlampunt
range voor TBP/Dodecaan mengsels ligt tussen 79°C en 135°C) en het risico op vonkvorming
te beperken of door gebruik te maken van een inerte atmosfeer.
Er wordt geen waterstofvorming van significante hoeveelheden waterstof verwacht door
radiolyse omdat het HEU-residu slechts beperkte hoeveelheden alfastralers bevat en omdat
de α-straling (de belangrijkste bron voor radiolyse) over vrij grote hoeveelheden water wordt
verspreid. Ook waterstofvorming door chemische reactie wordt niet verwacht zoals
geanalyseerd in rapport [1 6].
Het HLLW-proces is de enige plaats waar de radioactieve componenten voor langere tijd in
een waterig milieu opgeslagen worden waardoor er dus mogelijk radiolytisch gevormd
waterstof kan worden geproduceerd. Voor een verdere beschrijving van dit risico, verwijzen
we naar §3.7.4.1 .
De aanwezigheid van salpeterzuur samen met aanzienlijke hoeveelheden organische
componenten (bijvoorbeeld TBP) en uranylnitraat op hoge temperatuur (> 130 °C) kan in
theorie aanleiding kunnen geven tot een autokatalytische reactie resulterend in een snelle
drukstijging en vorming van ontvlambare gassen. Dit fenomeen staat bekend als ‘Red oil’
(omwille van het uitzicht van het achterblijvend residu na dergelijk incident). In het RECUMOproces wordt dergelijk mengsel bij normale procesvoering niet gevormd aangezien hoewel
de vloeistof-vloeistofextractie in de hotcell gebruik maakt van TBP maar dat het gehele proces
zich afspeelt op kamertemperatuur.
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Er wordt enkel verwarmd bij het opconcentreren tussen de eerste en de tweede extractiestap
in een handschoenkast, en dit betreft uitsluitend een waterige fase. Hierbij blijft de
werkingstemperatuur ook steeds lager dan 130 °C. De maximumtemperatuur die bereikt
wordt is de kooktemperatuur (~105 °C). De temperatuur wordt continu gemeten en bij
bereiken van de ingestelde veiligheidstemperatuur (+/- 115°C) wordt een alarm gegeven en
de verwarming automatisch afgeschakeld. De temperatuur wordt steeds in de homogene
vloeistof gemeten. Verder betreft het een batch-proces in een handschoenkast onder continu
toezicht in plaats van een volcontinu proces. De verdamping en fasescheiding worden continu
opgevolgd door de operator: voor de start van het opconcentreren wordt steeds een visuele
controle uitgevoerd op aanwezigheid van enige organische fase; zodat bij verdere uitvoering
geen risico bestaat op een grote hoeveelheid organische component in afwezigheid van H2O;
HNO3 of het uranylnitraat. Door rigoureus toepassen van de werkingsprocedures en de
adequate temperatuursmonitoring wordt het ‘Red oil’ risico vermeden. Een analyse hiervan
wordt gegeven in [17].
Naast de organische stoffen, wordt er ook gebruik gemaakt van corrosieve vloeistoffen. De
dampen die hieruit ontsnappen, kunnen de wanden (confinement) aantasten. Daarom zal het
proces in procesvaten waarin wordt verwarmd, worden uitgevoerd onder een lichte
onderdruk waarbij de gevormde gassen afgeleid worden naar NaOH- of KOH-scrubbers om
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verspreiding binnen in de hotcell te vermijden. Daarnaast worden de α-kasten uitgevoerd in
roestvrijstaal en worden de wanden gepassiveerd om aantasting te beperken.
Om accumulatie van 235U in de RECUMO-installaties te vermijden worden diverse
maatregelen geïmplementeerd. Dit zijn oa.:
· Spoelen van vaten en leidingwerk tussen twee batchen;
· Inspecties van vaten;
· In de metalen procesvaten na elke batch een visuele inspectie uitvoeren. Een groot
deel van de vaten zijn borosilicaat vaten zodat die een onmiddellijke visuele detectie
van ophoping van materiaal toelaten;
· Onderzoek naar het recuperatierendement en clean-out van vaten. Dit is een
belangrijk onderdeel van de R&D-fase. Het rendement per deelproces wordt
bestudeerd aan de hand van experimenten met natuurlijk uranium in testinstallaties
en tonen recuperaties variërend van >99,5% tot >99,9% afhankelijk van de processtap
en de geteste procesparameters;
· Ontwikkeling van analysestrategieën van U in de diverse U-houdende proces- en
afvalstromen. De hoeveelheid U in de analysestalen genomen van de belangrijkste
processtromen bedraagt tussen de 0,4 en 1 g U. De hoeveelheid U die over het
volledige proces zal worden gesampled bedraagt ruwweg 1% van de massa van een
batch. Deze analysestalen worden op regelmatige basis geherintroduceerd in het
proces om verliezen via het radioactief afval te minimaliseren.
7.5.2

Invloed tijdelijk verlies onderdruk

Door bijvoorbeeld het uitvallen van de ventilatie in een proceshotcell (één van de MHAscenario’s) zal de onderdruk in de hotcell niet kunnen gehandhaafd worden en zullen we een
langzame toename van het dosistempo in het laboratorium zien ten gevolge van het lekken
van radio-isotopen vanuit de hotcell naar de werkruimte. Indien dit zich voordoet tijdens
werkzaamheden met HEU, zal het dosistempo na één uur volgens berekeningen 156 µSv/uur
bedragen (ten gevolge van inhalatie en externe bestraling). De op dat moment opgelopen
dosis van de operator bedraagt 78 µSv, welke voor bijna 100% opgelopen is via de
inhalatieblootstellingsweg. De volgdosis tot 1 uur na het incident werd hiervoor in rekening
genomen. Na één uur wordt verondersteld dat het probleem opgelost is, dat geschikt
persoonlijk beschermingsmateriaal wordt gebruikt of dat de operator de zone heeft verlaten.
De huidige impact is conservatief aangezien geen rekening wordt gehouden met mitigerende
maatregelen (redundante uitvoering ventilatie en aansluiting op noodstroom;
detectiemeetketens voor monitoring op luchtbesmetting met alarmniveau, persoonlijke
beschermingsmiddelen (maskers), ontruimingsalarm bij het uitvallen van ventilatie, …).
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7.5.3

Brandveiligheidsanalyses, PIE en SSC’s

Brandbeveiligingsmaatregelen en/of -systemen dragen bij aan de veiligheid van de installatie
door de kans op een (interne) brand te minimaliseren, en bij een gebeurlijke brand, de
omvang en de gevolgen ervan op het materiaal, de apparatuur, systemen of structuren die
direct verband houden met de (nucleaire) veiligheid, tot een minimum te beperken. Naast de
functies die verband houden met de nucleaire veiligheid, moeten de
brandbeveiligingsmaatregelen en -systemen ook functies vervullen die verband houden met
de bescherming van werknemers, interventiediensten, en investeringen.
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In de uitgevoerde brandveiligheidsstudie [1 8] worden een aantal mogelijke voorvallen van
brand behandeld: interne brand, interne explosie, combinaties van voorvallen, brand door
externe oorzaken op basis van een beoordeling door een deskundige. Als basis hiervoor
wordt gebruikt gemaakt van wetgeving en richtlijnen (KB VVKI, SSG-30, SSG-42, SSR-4) en
van interne documenten zoals de PIE list [19].
De voorlopige lijst met PIE’s is tot stand gekomen door gebruik te maken van gidswoorden
zoals aangegeven in de Appendix van IAEA SSR-4, risico’s vermeld in literatuurstudies en
tijdens het project uitgevoerde risicoanalyses (HAZOP). De lijst met geïdentificeerde
initiërende gebeurtenissen is opgesplitst in een aantal logische secties zoals de opslaghotcell,
de processinghotcell, de handschoenkasten, de HLLW-installatie en de afvalhotcell. De lijst
met initiërende gebeurtenissen zal rekening houden met de installatiespecifieke interne
gebeurtenissen, interne en externe gevaren (SCK CEN-site specifiek) en zal in
overeenstemming zijn met wat wordt aanbevolen door de internationale beste praktijken,
zoals SSR-4 en SSG-42.
Specifiek met betrekking tot brand zal de implementatie van brandbeveiliging de volgende
doelstellingen hebben:
1 . De veiligheid van personen waarborgen;
2. Het garanderen van de veiligheidsfuncties;
3. Beperking van de vernietiging van materiaal
In het gedetailleerde ontwerp worden de aanbevelingen betreffende de onderstaande
punten opgenomen:
·
·
·
·
·
·
·

Brandpreventie;
Branddetectie en –blussing;
Interactie met ventilatie;
Bescherming van personen;
Brandrisicoanalyse;
Explosieveiligheid;
Bliksembeveiliging.
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Op basis van de lijst van initiërende gebeurtenissen, en de bijbehorende ongevallenanalyse,
en in overeenstemming met de SSG-30 methodologie zoals aanbevolen door SSR-4, zullen
de SSC's in 3 veiligheidsklassen worden geclassificeerd waarbij de bijbehorende technische
ontwerpregels worden geïdentificeerd die voldoen aan de van toepassing zijnde
ontwerpvereisten. De voorlopige SSC-veiligheidsclassificatie, die na de iteratieve oefening op
basis van de veiligheidsanalysen zal worden bevestigd, staat in de volgende tabel.
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Tabel 4: Een overzicht van de voorlopige geïdentificeerde veiligheidssystemen en hun veiligheidsklasse
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Systeem

Veiligheidsklasse 1

Veiligheidsklasse 2

Veiligheidsklasse 3

Systeem A - Afval /
Waste (HLLW)

HLLW opslagtanks

leidingen, kranen,
instrumenten zoals
vlotters
(pompen/dompelpompen)

overige componenten

Systeem B brandbestrijding / Fire
fighting

Gasblussing
handschoenkasten

Centrale
brandbestrijding

overige componenten

Systeem E - Elektriciteit
/ Electricity

Transfo's, voeding
celventilatie, voeding
ventilatie
handschoenkasten

voeding trekkasten,
noodverlichting, voeding
gebouwventilatie &
hijswerktuigen

overige componenten

Systeem F Stralingsmonitoring /
Radiation monitoring

-

absoluutfilters
snuffelaars, leidingen
airmonitoring,
meettoestellen ifv β- en
γ-besmetting
γ-dosismonitoren
α- en β-monitor

overige componenten

Systeem G - Gebouwen
/ Building

RECUMO
gebouw/productieruimte
s/ ventilatielokalen
(structuren/beton/staal)
Schouw

Een aantal deuren

overige componenten

Systeem H1 - Hotcell
Storage

Hotcell wanden, αboxen, vensters
Extractieleidingen

HVAC
Inlaatfilters/Uitlaatfilters
Kleppen aan HVAC
inlaat/uitlaat
Manipulator bootings
Transfersas
Onderdrukregeling- en
sensoren

overige componenten

Systeem H2 - Hotcell
Processing

Hotcell wanden, αboxen, vensters
Extractieleidingen

HVAC
Inlaatfilters/Uitlaatfilters
Kleppen aan HVAC
inlaat/uitlaat
Manipulator bootings
Transfersas
Onderdrukregeling- en
sensoren

overige componenten

Systeem H3 - Hotcell
Waste

Hotcell wanden, αboxen, vensters
Extractieleidingen

HVAC
Inlaatfilters/Uitlaatfilters
Kleppen aan HVAC
inlaat/uitlaat
Manipulator bootings
Transfersas

overige componenten
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Systeem

Veiligheidsklasse 1

Veiligheidsklasse 2

Veiligheidsklasse 3

Onderdrukregeling- en
sensoren

Systeem H4- Glove box

Omkasting en wanden
Extractieleidingen

HVAC
Inlaatfilters/Uitlaatfilters
Handschoenen/handsch
oenringen
Transfersas
Onderdrukregeling- en
sensoren

overige componenten

Systeem K Kritikaliteitsdetectie /
Criticality detection

Kritikaliteitssysteem
voeding, meetprobes

signalisatie, zwaailichten,
sirene

overige componenten

Systeem L - Labo
chemisch / Chemical
lab

-

Schuif van trekkasten,
omkasting
HVAC extractieleidingen;
filters en afsluiters

overige componenten

Systeem P - Perslucht /
Compressed Air

in bestaande SCH
gebouw

aantal kranen/
instrumentatie voor de
RECUMO-uitbreiding

in bestaande SCH
gebouw

Systeem Q - Gas
distribution

Inertisatiegas HK

-

-

Systeem T Bruggen_Kranen /
Hoisting_Lifting
equipment

Nucleair geclassificeerde
hijswerktuigen en
bijhorende structuren

Mogelijk overige
hijswerktuigen

overige componenten

Systeem V - Ventilatie /
Ventilation

Ventilatoren,
extractiekanalen;
absoluutfilters, afsluiters

afsluiters, balgen, PLC's,
regelingen en
instrumentatie,
noodstoppen

overige componenten

Op basis van de veiligheidsclassificatie van de SSC's wordt bepaald welke kwaliteitsnormen
(inclusief test- en onderhoudsfrequenties) aan de verschillende typen apparatuur en de
bijbehorende technische ontwerpregels moeten worden gekoppeld.
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7.6 Externe gebeurtenissen
Voor de analyse van de risico’s voor de RECUMO-installatie dienen ook de externe risico’s
(risico’s van externe oorsprong zoals vliegtuigimpact, aardbeving, overstroming/water, wind,
sneeuw, bliksem, brand, explosie, toxische gassen, bedrijven in de buurt, verkeer rondom de
site) in rekening gebracht te worden (zie FANC-richtlijnen [20], [21 ], [22], [23]).
Deze externe risico’s bepalen mee de ontwerpparameters van de RECUMO-installatie.
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Gezien externe risico’s site-afhankelijk en niet gebouwspecifiek zijn, kunnen we ons baseren
op een generische lijst van externe risico’s en hun toepasbaarheid op de installatie. Een
overzicht en gedetailleerde beschrijving van de externe risico’s is gegeven in [24] [25].
7.6.1

Gebeurtenissen van menselijke oorsprong

Hierin onderzoeken we de risico’s verbonden aan menselijke activiteiten zoals vliegtuigcrash
en explosies.
7.6.1.1 Vliegtuigcrash
In het kader van de periodieke veiligheidsevaluatie van het SCK CEN werd in oktober 201 0
een probabilistische analyse van de vliegtuigimpact uitgevoerd [26]. Gebaseerd op dezelfde
methodiek is voor het RECUMO-gebouw dezelfde analyse uitgevoerd, op basis van recente
vlieggegevens [25]. Zowel het risico op een rechtstreekse impact als op indirecte thermische
effecten werd voor de verschillende referentietoestellen bepaald. De ongevalsfrequenties
komende uit deze recente studie zijn weergegeven in Tabel 5.
Tabel 5: Effectieve oppervlakte en ongevalsprobabiliteiten voor het RECUMO-gebouw [25]
Categorie

Ongevalsfrequentie

Referentietoestel

[km-2jaar-1 ]
Militaire toestellen
Totaal - Pmilitair
Commerciële
toestellen
Totaal – Pcommercieel
MOCA
MACA
General Aviation
Totaal – PGA
MOCA
MACA

2,26 1 0-6

4,55 10 -7
3,96 10-7
5,92 10-8
3,83 1 0-5
3,45 10-5
3.83 10-6

Lockheed Martin
F-1 6

Airbus A-320
Airbus A-380

Diamond DA-42
Beechcraft King
Air 250

Totale effectieve
oppervlakte

Indirecte
impactoppervlakte

[km²]

[km²]

Ongevalsfrequentie op
RECUMOinstallatie
[jaar-1 ]

0.01 6

0.027

9,80 1 0-8

0.052
0.26

4,85 1 0-8
3,11 10-8
1.74 10-8

0.000946
0.0086

4,05 1 0-7
3,36 10-7
6,89 10-8

0.027
0.038

0.0088
0.0094

Op basis van de analyse van de potentiële radiologische gevolgen [27] en de richtlijn van het
Agentschap [20] [21 ] wordt het RECUMO-gebouw ingedeeld als een Graded Approach
Category 3 (zie § 7.1 0) welke de verwachtingen voor de veiligheidsdemonstratie vastlegt.
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7.6.1.2 Explosies
Uit de studie van de potentiele risico’s [24] blijkt dat er geen impact te verwachten is van
externe gasopslag (buiten SCK CEN) of gastransporten. De dichtstbijzijnde gasopslag is deze
van het SCH-gebouw. De schokgolven ten gevolge van een ontploffing in deze gasopslag
worden deels afgeschermd door het bestaande gebouw. De invloed op de RECUMOinstallatie is hierdoor beperkt.
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7.6.2

Gebeurtenissen van natuurlijke oorsprong

De externe risico’s van natuurlijke oorsprong en hun invloed op het ontwerp van de installatie
worden hieronder besproken.
7.6.2.1 Aardbeving
Op basis van de richtlijn van het Agentschap [20] en de evaluatie van de mogelijke potentiele
radiologische gevolgen [27], wordt de weerstand van de installatie ten opzichte van een
aardbeving in rekening gebracht.
De FANC-richtlijn inzake aardbevingen [22] bepaalt, op basis van een risicocategorisering van
de installatie, dat hiervoor de horizontale en verticale versnellingen worden afgeleid op basis
van een terugkeerfrequentie van 1 0-4/jaar.
Voor een analyse van het aardbevingsrisico verwijzen we naar [24]. Voor de bepaling van de
RLE werd geopteerd voor de meest recente wetenschappelijke inzichten van het
aardbevingsniveau kenmerkend voor de regio op basis van studies voor het cAt-project. Voor
dit project van NIRAS werd door het departement seismologie van de Koninklijke
Sterrenwacht van België, een zeer gedetailleerde Probabilistic Seismic Hazard Assessment
(PSHA) gemaakt. Een PSHA heeft als doel om na te gaan hoe groot de kans is dat bepaalde
grondtrillingen worden overschreden, rekening houdend met de aardbevingen in het
verleden.
Gezien de nabijheid van de cAt-site, op ongeveer 1 km van de SCK CEN-site, kan
verondersteld worden dat het aardbevingsrisico voor beide sites gelijk is. De informatie
bekomen uit de boorgaten Mol-1 en Dessel-1 is zeer gelijkaardig waardoor geen seismische
verschillen te verwachten zijn.
Het RECUMO-gebouw wordt ontworpen zodanig dat het weerstaat aan een aardbeving met
een terugkeerperiode van 1 04 jaar.
7.6.2.2 Wind
Worst-case wordt uitgegaan van een tornado met maximale windsnelheden van 270 km/u of
75 m/s.
Uitgaande van de resistentie van het gebouw in rekening gebracht vanuit de vereiste voor
vliegtuigimpact en een aardbeving zal het gebouw weerstaan aan een tornado met
windsnelheden tot 270 km/u.
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7.6.2.3 Bliksem
De risicoanalyse wordt uitgevoerd conform NBN 62305-2. In deze risicoanalyse dient men
een ‘Aanvaardbaar risico RT’ vast te leggen om de evaluatie uit te voeren. De momenteel
geldende regel voor wat betreft het bepalen van de maatregelen voor bliksembeveiliging is
terug te vinden in een aanbeveling van Bel V [28].
Het gebouw wordt voorzien van de nodige bliksembeveiliging conform deze richtlijn.
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7.6.2.4 Sneeuw
Voor de risico-inschatting betreffende sneeuw dient gebruik gemaakt te worden van NBN EN
1 991 -1 -3:2003 norm, aangevuld met de nationale bijlage NBN EN 1 991 -1 -3 ANB.
Het gebouw wordt dusdanig ontworpen dat het bestand is tegen een vliegtuigimpact en een
aardbeving met een terugkeerperiode van 1 04 jaar. Hierdoor zal het gebouw zeker bestand
zijn tegen de gevolgen van extreme sneeuwval.
7.6.2.5 Temperatuur
Extreme temperaturen (hoog of laag) hebben geen invloed op de werking van de installatie
of het proces. Derhalve worden er geen specifieke maatregelen getroffen inzake dit risico,
dankzij de HVAC-installatie.
7.6.2.6 Overstroming - water
Op basis van de richtlijn van het Agentschap [20] en de evaluatie van de mogelijke potentiele
radiologische gevolgen [27], dient de weerstand van de installatie ten opzichte van een
‘external flooding’ level 1 onderzocht te worden.
Een volledige analyse van het overstromingsrisico is uitgevoerd in het kader van de stresstest van het SCK CEN. Een samenvatting voor de zone waar de uitbreiding van het SCHgebouw kan gevonden worden in [29].
Als conclusie uit de studies kan gesteld worden dat als men in het RECUMO-ontwerp rekening
houdt met het plaatsen van alle mogelijke infiltratieplaatsen (deuropeningen, poorten,
keldergaten…) hoger dan 26,7 m ten opzichte van TAW, de waterinsijpeling ten gevolge van
extreme regenval uitgesloten is [24].
Het risico van insijpelend grondwater wordt vermeden door bouwkundige maatregelen in
het keldergedeelte van de installatie.

7.7 Radiologische impact tijdens normaal bedrijf
In dit hoofdstuk analyseren we de radiologische impact van de RECUMO-installatie tijdens
normaal bedrijf. We bespreken hier de atmosferische lozingen en de behandeling van de
vloeibare afvalstromen.
7.7.1

Atmosferische lozingen
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Op basis van de aanwezige radioactieve materialen, de afscherming, het ventilatiesysteem
(met als basis drie absoluutfilters met een verwijderingsefficiëntie van 99,95 % voor fijn stof
(zie §8.4) wordt een evaluatie gemaakt van de radiologische impact tijdens normaal bedrijf
[27]. De radiologische impact ten gevolge van gasvormige lozingen wordt berekend voor de
meest blootgestelde leden van de bevolking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het IFDMmodel (Immissie Frequentie Dispersie Model).
Voor de berekeningen wordt een nieuwe schoorsteen van 27 m hoogte verondersteld (i.e.
puntbron) waarlangs de gefilterde ventilatielucht zal geloosd worden. De berekeningen
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houden rekening met de recentste beschikbare meteorologische gegevens (jaar 201 61 0),
gemeten op de SCK CEN-site. Als meteorologische invoergegevens worden gemiddelde
uurgegevens van de windsnelheid, windrichting en regen gebruikt. Het dispersiemodel is een
'open street' model, wat wil zeggen dat het geen rekening houdt met obstakels (bomen,
geluidsschermen, gesloten huizenrijen...). Naast de luchtconcentratie (dispersieberekeningen)
wordt ook de depositie op de bodem als model output berekend waarbij de maximale
waarden (95 percentiel waarden) van deze output worden gebruikt om de dosisbelasting te
berekenen.
Uitgaande van de dispersie- en depositieberekeningen wordt een inschatting gemaakt van
de maximale dosisimpact die het kritische individu ten gevolge van deze lozingen op jaarbasis
zou kunnen ondervinden. De bekomen dosissen ten gevolge van inhalatie en depositie
betreft telkens de volgdosis over een periode van 50 jaar (voor volwassenen) en 70 jaar (voor
kinderen), als gevolg van de geloosde activiteit via de schouw over een periode van één jaar.
Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid te verwerken materiaal
dat gedurende een heel jaar in de productielijn aanwezig is. Op basis van de fysische
karakteristieken van het materiaal, de karakteristieken van de werkposten en het ventilatieen filtersysteem wordt geschat hoeveel radioactiviteit er jaarlijks maximaal kan worden
geloosd in de lucht. Deze maximale bronterm, die verschillend is afhankelijk het materiaal
(LEU of HEU), wordt gebruikt om de radiologische dosis voor de bevolking te berekenen.
Bij de bepaling van de totale volgdosis ten gevolge van atmosferische lozingen wordt een
onderscheid gemaakt tussen:
1 . De volgdosis ten gevolge van inhalatie van radionucliden, bodemstraling;
2. De volgdosis ten gevolge van depositie van radionucliden, met name ingestie van
landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie van geresuspendeerde
bodemdeeltjes en ingestie van bodem.
De berekeningen worden uitgevoerd met de karakteristieken van de schouw en ventilatie van
het lozingspunt als invoergegevens. Aan de hand van het dispersiemodel IFDM werd een
maximale impact van de routinelozing (95 percentiel) berekend rekening houdend met
meteorologische uurgemiddelden.
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Het maximum van de berekende verdunningsfactor is gelegen op enkele honderden meters
van het lozingspunt in het verlengde van de dominante windrichting (i.e. ZW). Gedurende het
hele jaar komt dit, per productiecyclus, neer op een lozing van 1 ,75E+05 βγ-activiteit en 1 6,5
Bq α-activiteit aan HEU-residu (de α-activiteit in het LEU-residu is iets hoger en bedraagt 58,2
Bq).

10

De meteogegevens van 201 6 kunnen als conservatief beschouwd worden gezien het feit dat er in 201 6 minder
wind was dan in een ander jaar. Minder wind betekent minder verdunning waardoor de concentraties aan
geloosde radionucliden hoger zijn wat overeenkomt met een hogere radiologische impact.
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De maximale jaarlijkse droge depositie aan α- en βγ-isotopen bedraagt respectievelijk minder
dan 4,8E-8 en 1 ,4E-4 Bq/m². De jaarlijkse impact voor werkzaamheden met HEU-residu blijft
onder de 2E-9 mSv. Dit geldt tevens voor het LEU-residu.
Tabel 6: Impact routinelozingen (HEU)
Scenario

Maximum
concentration
(Bq/m³ for 1 TBq/yr)
0,130

Impact
(nSv/hr)

Impact
(Sv/jaar)

9,50E-08

7,93E-1 2

HEU – kinderen (7jaar)

0,130

1 ,40E-07

1 ,17E-1 1

HEU – kinderen (1 jaar)

0,130

1 ,1 1 E-07

9,24E-1 2

HEU – volwassenen

Tabel 7: Gemiddelde radiologische impact (Sv/jaar) van de atmosferische lozingen van de SCK CENinstallaties voor de periode 2010 – 2017
Installatie

< 1 jaar

1 -2 jaar

2-7 jaar

7-12 jaar

1 2-17 jaar

Volwassene

BR1

6,90E-07

6,91 E-07

6,91 E-07

6,91 E-07

6,91 E-07

6,90E-07

BR2

1 ,81 E-07

2,09E-07

1 ,98E-07

1 ,91 E-07

1 ,90E-07

1 ,85E-07

BR3

5,47E-1 1

5,83E-1 1

5,83E-1 1

5,72E-1 1

5,84E-1 1

5,73E-1 1

LHMA

1 ,75E-1 0

1 ,15E-09

7,45E-1 0

6,06E-1 0

5,73E-1 0

5,23E-1 0

LSCH

1 ,22E-1 0

1 ,40E-1 0

1 ,93E-1 0

1 ,83E-1 0

2,74E-1 0

2,92E-1 0

WSCH

4,51 E-1 1

5,27E-1 1

8,26E-1 1

7,61 E-1 1

1 ,27E-1 0

1 ,37E-1 0

CBZ

9,59E-1 1

1 ,12E-1 0

1 ,75E-1 0

1 ,63E-1 0

2,68E-1 0

2,89E-1 0

VENUS

1 ,45E-1 0

3,36E-1 0

2,47E-1 0

1 ,88E-1 0

1 ,95E-1 0

1 ,50E-1 0

Totaal

8,72E-07

9,02E-07

8,90E-07

8,83E-07

8,82E-07

8,77E-07

De dosis ten gevolge van depositie van radio-isotopen, met name ingestie van
landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie van geresuspendeerde
bodemdeeltjes en ingestie van bodem zijn eveneens beperkt en geven een jaarlijkse bijdrage
van minder dan 1 nSv [27].
7.7.2

Vloeibare lozingen

De RECUMO-installatie geeft geen aanleiding tot vloeibare radiologische lozingen. De
vloeibare effluenten worden afgevoerd naar Belgoprocess voor verwerking.
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Het hoogradioactief vloeibaar afval (HLLW) gegeneerd uit de verwerking van HEU-residu’s en
LEU-residu’s wordt in de installatie gecementeerd en omgezet naar een vaste afval vorm. Het
zo gecreëerde vaste afval wordt afgevoerd naar Belgoprocess voor verdere verwerking. Voor
een verdere bespreking verwijzen we naar hoofdstuk 1 1 .
7.7.3

Conclusie radiologische impact tijdens normaal bedrijf

Op basis van hogergenoemde elementen kan gesteld worden dat de radiologische impact
van de installatie in normaal bedrijf beperkt is.
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De radiologische impact van de routine-uitbating (i.e. atmosferische lozing) valt volledig
binnen de dosisbeperking zoals vastgelegd in het veiligheidsdossier inzake de bepaling van
de atmosferische lozingslimieten van de installaties op het SCK CEN [30].

7.8 Niet-normaal bedrijf – ongevalsscenario’s
In dit hoofdstuk worden de mogelijke radiologische effecten van het RECUMO-project
besproken. Om deze te bepalen wordt er rekening gehouden met de volgende richtlijnen van
het Agentschap:
·
·
·

FANC-richtlijn 201 3-05-1 5-NH-5-4-3 van april 201 7 voor de algemene benadering
van de veiligheidsdemonstratie;
FANC-richtlijn 201 2-1 1 -1 9-KO-5-4-1 -FR van 29 maart 2013 voor de lozingen met
radiologische gevolgen tijdens de normale uitbating;
Bel V-richtlijn R-SG-1 7-001 -0-e-0 van juni 2017 voor de toepassing van conservatieve
en minder conservatieve methoden bij de bepaling van de radiologische gevolgen na
een ongeval.

Zoals bepaald in de richtlijnen van het Agentschap voor nieuwe Klasse I installaties ( [20] [31 ]
[32]) worden de radiologische effecten bij niet-normale bedrijfsomstandigheden geëvalueerd
aan de hand van ongevalsscenario’s. Dit zijn hypothetische extreme gebeurtenissen die
resulteren in een niet-geplande vrijzetting van radioactiviteit in de omgeving. Enkel
gebeurtenissen die aanleiding geven tot de hoogst mogelijke radiologische impact worden
in deze impactstudies in beschouwing genomen. De gevolgen berekend op basis van de
gebruikte aannames overkoepelen de gevolgen van bijvoorbeeld de scenario’s van
vliegtuigcrash, aardbeving, brand of overstroming.
Deze berekeningen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van milderende
maatregelen die de effecten van initiërende gebeurtenissen zouden temperen. Zonder
milderende maatregelen zou een vliegtuigcrash (§7.6.1 .1 ) of aardbeving (§7.6.2.1 ) aanleiding
kunnen geven tot een instorting van het gebouw gevolgd door een grondlozing,
schouwlozing al dan niet gepaard gaande met een uitslaande brand. Een overstroming
(§7.6.2.6) zou storingen kunnen veroorzaken in de operationele systemen en aldus aanleiding
kunnen geven tot een mogelijke schouwlozing, een uitslaande brand en/of een
kriticaliteitsongeval.
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De evaluatie van de blootstelling van het personeel en de bevolking gebeurt op basis van
conservatieve inschattingen voor wat betreft de lozingen van radioactieve stoffen in de
omgeving en de leefgewoonten van de bevolking en gebeurt zonder inachtneming van
milderende maatregelen. Deze evaluatie laat dan ook toe mogelijke milderende maatregelen
en hun effectiviteit te identificeren zodat de bouw en exploitatie van de RECUMO-installatie
dermate uitgevoerd wordt dat de veiligheidsobjectieven inzake radiologische risico’s, zoals
opgelegd in de richtlijnen van FANC, worden gerespecteerd.
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7.8.1

Ongevalsscenario’s

De gevolgen berekend op basis van de beschouwde aannames overkoepelen de gevolgen
van de scenario’s vliegtuigcrash, aardbeving of overstroming al dan niet gecombineerd met
brand [21 ] [22] [23].
Er wordt verondersteld dat bij deze overkoepelende scenario’s de maximale inventaris in de
productielijn getroffen wordt [4].
De schouwlozing waarbij de radioactieve wolk via de schouw ontsnapt, wordt ondersteld,
wanneer de structuur van het gebouw intact blijft na de initiërende gebeurtenis. Bij deze
lozing kunnen tevens de filters intact of beschadigd zijn ten gevolge van het incident. In het
extreme geval, wanneer de structuur van het gebouw beschadigd wordt, kan men te maken
krijgen met een grondlozing al dan niet gecombineerd met een brand. Het effect van een
uitslaande brand wordt gesimuleerd door het in rekening brengen van een pluimstijging.
In de berekeningen wordt het effect van de verschillende isotopische vectoren in rekening
gebracht, met name de lozing van een mengsel van radionucliden afkomstig van HEUresidu’s en LEU-residu’s alsook de lozing van hoogradioactief vloeibaar afval (HLLW)
gegeneerd uit de verwerking van HEU-residu’s en LEU-residu’s.
7.8.2

Berekeningsmethodologie radiologische impact

De berekeningen worden uitgevoerd met behulp van het radiologische atmosferische
dispersiemodel AEOLUS. Het atmosferische dispersiemodel AEOLUS is een dispersiemodel
specifiek voor accidentele lozingen dat meteorologische data statistisch kan behandelen. Dit
softwarepakket, met name de rekenmodule en parameterisatie, zijn gebaseerd op het
historische werk van Bultynck en Malet. De verdunning van de pluim wordt berekend op basis
van een Gaussiaans puf model.
Als basis voor de statistische verwerking werd de reële meteorologische situatie van het jaar
201 6, opgemeten via de SCK CEN-meteomast, gebruikt. Voor elke 1 0 minuten (gedurende
dewelke de meteorologische condities constant worden verondersteld) wordt de
luchtconcentratie en het depositietempo berekend. In deze berekeningen beschouwen we
een lozingsintervallen van 1 0 minuten. Er wordt tevens rekening gehouden met een uniforme
neerslag (e.g. regen op alle plaatsen en evenredig verspreid in de tijd). De gebruikte
benadering is conform de richtlijnen van Bel V [31 ]. De inputgegevens voor deze lozing zijn
gebaseerd op een 27 m hoge schoorsteen met een diameter van 2,5 meter, een debiet van
25,31 m³/sec en een lozingstemperatuur van 15 °C op lozingshoogte.
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Voor de grondlozing worden hoogte en debiet gelijkgesteld aan respectievelijk 0 meter en
0 m³/sec. De uittredende luchttemperatuur van de pluim wordt beneden de
omgevingstemperatuur gehouden om een opwaartse pluimstijging te vermijden.
Tevens wordt een meer uitgebreid brandscenario (brand na aardbeving) bekeken waar een
brandvermogen van 160 kW/m² (standaardwaarde in NPK en Aeolus) wordt berekend in een
ruimte van 4 m², welke overeenkomt met de voorziene werkruimte in de hotcell. Voor een
vliegtuigcrash worden de gevolgen van de impact van een klein (type Cessna) en een groot
vliegtuig (type Boeing) bekeken. Voor een kleine impact wordt een brandvermogen van
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1 60 kW/m² en een brandoppervlakte van 95,5 m² genomen, waar voor een grote impact een
brandvermogen van 1 600 kW/m² en een brandoppervlakte van 955 m² wordt genomen.
Voor de berekeningen werden de meest conservatieve inhalatie- en ingestiedosisfactoren uit
het ARBIS [33] genomen, al of niet aangepast voor (snel ingroeiende) dochterradionucliden.
Voor de dosisfactoren voor wolk- en bodemstraling werden waarden gebruikt uit [34] [35].
De parameters voor depositiesnelheid, uitwassingscoëfficiënt, inhalatiedebiet voor kinderen
en volwassenen (respectievelijk de waarde 0,356 m³/h en 1 ,5 m³/h), zijn conform de
geadviseerde waarden in de richtlijn [31 ]. Voor de berekeningen van de dispersiecoëfficiënt
werd de 95ste percentiel beschouwd.
Bij de berekeningen wordt verondersteld dat de lozing minder dan 6 uur duurt. Gedurende
de lozing bevindt de kritische persoon zich steeds in de dominante windrichting, waardoor
er geen verdunning van de lozing door veranderende windrichting wordt beschouwd
(conservatieve veronderstelling).
Conform de richtlijnen van FANC [20] worden bij de berekeningen van de radiologisch impact
van de referentieongevallen de volgende blootstellingwegen voor de kritische persoon
beschouwd:
·

Dosis tijdens de lozing ten gevolge van wolkstraling, inhalatie van radioactiviteit en
bodemstraling na depositie van de geloosde radionucliden;

·

Schildklierdosis ten gevolge van inhalatie van jodium;

·

Levensduur dosis ten gevolge van inhalatie, bodemstraling en ingestie van besmet
voedsel.

De bekomen resultaten worden afgetoetst ten opzichte van de veiligheidsobjectieven voor
nucleaire
klasse
I-installaties,
voorgesteld
door
het
Agentschap
en
de
noodplaninterventiewaarden.
7.8.3

Resultaten van de radiologische impactstudies
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In deze studie beperken we ons voor elke beschouwde bronterm (LEU, HEU, kriticaliteit) tot
de bespreking van de resultaten van het ongeval dat resulteert in de hoogste dosisimpact.
Aangezien er tijdens de verwerking van de LEU- en HEU-residu’s HLLW-afval ontstaat dat
tijdelijk kan worden opgeslagen in de RECUMO-installatie, is de meest penaliserend bronterm
een combinatie van de maximale hoeveelheid te verwerken materiaal en een maximaal
hoeveelheid opgeslagen HLLW-afval. Het HLLW is afkomstig van alle vloeibare afvalstromen
uit de hotcell en wordt opgeslagen in 1 000 L-tanks. De radiologische bronterm van het HLLW
is gebaseerd op een jaarlijkse productie van 450 L hoogradioactief afval (HAR).
Uit de gebeurtenissen die onderzocht worden, blijkt dat een grondlozing het meest
penaliserende scenario is. De totale effectieve dosis is de som van de dosis ten gevolge van
externe straling (wolk- en bodemstraling) en inhalatie van geloosde radioactiviteit. De totale
effectieve dosis in onderstaande tabel is ook de maximale dosis die wordt ontvangen door
eenzelfde kritische persoon doch is niet gelijk aan de som van de maximale wolkdosis,
bodemdosis en inhalatiedosis aangezien voor elke blootstellingsweg apart de
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maximumwaarden op een andere locatie wordt bereikt en dus de kritische personen
verschillend zullen zijn.
Voor de impactberekeningen worden verschillende locaties binnen de RECUMO-installatie
beschouwd telkens met hun maximale massa’s die in deze deelinstallaties aanwezig zijn [27]:
·
·
·
·
·

Stockagehotcell compartiment A;
Stockagehotcell compartiment B;
Processinghotcell;
Extractiehotcell;
HLLW-tanks.

7.8.3.1 Kriticaliteit
Voor de berekening van een kriticaliteitsongeval wordt een energie-excursie van 200 MWs
verondersteld die voor een uitbreiding van de isotopenvector zorgt met de jodiumisotopen.
We kunnen een lozing beschouwen langs de schouw of een grondlozing al naar gelang we
veronderstellen of de installatie al dan niet beschadigd werd.
7.8.3.1 .1 Schouwlozing
Voor het kriticaliteitsongeval met een schouwlozing met jodium worden 2 verschillende
subscenario’s in acht genomen: Filters aan de schouw al dan niet intact. De geïntegreerde
totale effectieve dosis voor de meest kritische persoon (1 – 2 jarigen) bedraagt 2,02 mSv en
De totale effectieve dosis voor de meest kritische persoon (1 – 2 jarigen) bedraagt 2,02 mSv,
ligt ruim onder de noodplan richtwaarde voor schuilen van 5 mSv. De totale effectieve dosis
voor inhalatie en externe bestraling worden weergegeven in Figuur 1 6 (berekening met reële
meteo). Aangezien verondersteld wordt dat jodium niet wordt tegengehouden door de filters
is er geen verschil tussen resultaten met en zonder intacte filters.
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Figuur 1 6: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(<18 jaar) en volwassenen berekend
met reële weerscondities (95th perc. jaar 2016) voor schouwlozing na een
kriticaliteitsongeval.

Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

72/157
ISC: Restricted

De maximale schildklierdosis is te vinden op een afstand van 400 m van het lozingspunt en
bedraagt 1 ,89 mSv voor volwassenen en 2,55 mSv voor kinderen (Figuur 1 7, Tabel 8 en Tabel
9). De al of niet aanwezigheid van neerslag is hier niet relevant daar depletie in het model
niet in rekening wordt gebracht (conservatieve benadering). Profylaxis van stabiel jodium
onder kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, is echter niet
aangewezen aangezien de schildklierdosis onder de richtwaarde van 1 0 mSv blijft.
Figuur 1 7: Totale schildklierdosis (mSv)
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor
schouwlozing na een
kriticaliteitsongeval

Afzetting Jodium
(Bq/m²)

400

200

400

Dosisdebiet na
passage wolk (mSv/h)
(= Bodemstraling)

Geïntegreerde tot
effectieve dosis (mSv)

Geïntegreerde
effectieve
inhalatiedosis (mSv)

Geïntegreerde
schildklierdosis (mSv)

Afstand tot maximum (m)

Geïntegreerde
effectieve bodemdosis
(mSv)

Geïntegreerde
effectieve wolkdosis
(mSv)

Tabel 8: Maximale impact volwassenen voor een schouwlozing na kriticaliteitsongeval
(Meteorologisch jaar 2016).

200

200

400

400

Filter aan schouw intact

8,83E-01

7,63E-01

9,80E-02

1,89E+00 1,49E+00 1,78E+07

1,37E-01

Filter aan schouw niet intact

8,83E-01

7,63E-01

9,80E-02

1,89E+00 1,49E+00 1,78E+07

1,37E-01

400

400

200

400

Dosisdebiet na
passage wolk (mSv/h)
(= Bodemstraling)

Geïntegreerde
effectieve
inhalatiedosis (mSv)

Geïntegreerde
effectieve bodemdosis
(mSv)
400

Afzetting Jodium
(Bq/m²)

200

Geïntegreerde tot
effectieve dosis (mSv)

Afstand tot maximum (m)

Geïntegreerde
schildklierdosis (mSv)
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Geïntegreerde
effectieve wolkdosis
(mSv)

Tabel 9: Maximale impact kinderen (<18 jaar) voor een schouwlozing na kriticaliteitsongeval
(Meteorologisch jaar 2016)

400

Filter aan schouw intact

1,17E+00 1,01E+00

2,29E-01

2,55E+00 2,02E+00 1,78E+07

1,81E-01

Filter aan schouw niet intact

1,17E+00 1,01E+00

2,29E-01

2,55E+00 2,02E+00 1,78E+07

1,81E-01
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De depositiewaarden van jodiumisotopen, welke voor 0,12% uit I-131 bestaat, overstijgt de
interventierichtwaarden voor groenten, melk en vlees. Tegenmaatregelen ter bescherming
van de voedselketen zijn dus nodig over een afstand van verschillende tientallen kilometers.
Echter, gezien de korte halfwaardetijd van I-131 (i.e. 8,02 dagen) en de andere
jodiumisotopen (met nog kortere halveringstijden), zal de jodiumconcentratie in de bodem
na een jaar zo goed als verdwenen zijn. Wat betreft jodiumdepositie dienen gedurende de
eerste vier à vijf weken tegenmaatregelen ter bescherming van de voedselketen
uitgevaardigd te worden.
Figuur 1 8: Jodiumdepositie (Bq/m²)
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor de
verschillende
subscenario’s
–
schouwlozing na een kriticaliteitsongeval.
IRW
=
Interventie
richtwaarde Hoge Gezondheidsraad.

7.8.3.1 .2 Grondlozing
De resultaten van de berekende maxima worden weergegeven in Figuur 1 9 en Figuur 20
(reële weerscondities). De geïntegreerde totale effectieve dosis blijft voor alle scenario’s
onder de 1 mSv. Het maximum is gelegen op 200 meter. Tevens is de impact op de schildklier
beperkt zodat profylaxis van stabiel jodium niet aangewezen is.
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De depositiewaarden voor jodium onder de beschouwde weersomstandigheden (reële
weerdata) overschrijden de interventierichtwaarden in een zone van enkele kilometers.
Maatregelen ter bescherming van de voedselketen zijn hier dus noodzakelijk. Echter, gezien
de korte halfwaardetijd van I-131 (i.e. 8,02 dagen) en de andere jodiumisotopen (met nog
kortere halveringstijden), zal de jodiumconcentratie in de bodem na een jaar zo goed als
verdwenen zijn. Wat betreft jodiumdepositie dienen dus gedurende de eerste vijf weken
tegenmaatregelen ter bescherming van de voedselketen uitgevaardigd te worden.
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Figuur 1 9: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend
met
reële
weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor grondlozing na een
kriticaliteitsongeval.

Figuur
20:
Jodiumdepositie
(Bq/m²) berekend met reële
weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor de verschillende
subscenario’s – grondlozing na
een kriticaliteitsongeval. IRW =
Interventierichtwaarde
Hoge
Gezondheidsraad.

De hoogste berekende waarde voor de geïntegreerde totale effectieve dosis bedraagt
respectievelijk voor volwassenen en kinderen 0,07 mSv en 0,09 mSv. Onder de gegeven
condities blijven de waarden onder de interventierichtlijnen voor schuilen (e.g. 5 mSv).
7.8.3.2 Aardbeving
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Het RECUMO-gebouw wordt ontworpen zodat het weerstaat aan een aardbeving met een
terugkeerperiode van 1 04 jaar. Dit betekent dat enkel voor aardbevingen met een grotere
grondversnelling – Peak Ground Acceleration (PGA) - schade aan het gebouw verwacht wordt.
Om tot een conservatieve inschatting van de radiologische impact voor de initiator
aardbeving te komen zullen we echter wel een beschadiging door instorting van het gebouw
veronderstellen.
In de analyse van het bepalen van WCRC worden dan ook volgende aannames gemaakt:
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·
·
·

We veronderstellen dat het gebouw faalt voor er materiaal wordt vrijgezet;
Het materiaal wordt bedolven onder het puin;
Het structurele puin gedraagt zich hierdoor deels als een filter voor het materiaal.

7.8.3.2.1 Stockagehotcell deel A
Voor de evaluatie van de WCRC nemen we in de evaluatie conservatief aan dat er bij een
dergelijke aardbeving toch een instorting van het gebouw is.
De solide structuur van de stockage blijft globaal intact, beperkte schade kan verwacht
worden door de impact van brokstukken en puin. Op basis van de structuur kunnen we
veronderstellen dat de schade aan de canisters in deze stockage beperkt zal zijn. In dit
aardbevingsscenario gaan we ervan uit dat één of enkele canisters getroffen worden door de
impact. Voor de bepaling van de WCRC onderzoeken we voor de volledigheid toch het
onwaarschijnlijke geval dat alle canisters (24) volledig beschadigd worden (zie hiervoor
§7.8.5).
Hieronder bespreken we eerst de resultaten van het scenario waarbij 1 canister getroffen
wordt.
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Figuur 21 : Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor een
aardbeving die stockagehotcell A
treft, zonder brand en met brand
(bronterm 1 canister HEU-residu).
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Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

0,2
0,2

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand

Volwassenen
2,0E-01
0,2
2,0E-01
5,2E-02
0,2
5,2E-02
Kinderen
1,4E-01
0,2
1,4E-01
3,8E-02
0,2
3,8E-02

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

0,2
0,2

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 0: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van aardbeving per pathway (mSv)
voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor stockagehotcell A (95th
perc. - jaar 2016) (bronterm 1 canister HEU).

0,2
0,2

1,1E-05
2,8E-06

0,2
0,2

2,4E-05
2,3E-06

0,2
0,2

1,4E-05
3,7E-06

0,2
0,2

3,1E-05
3,1E-06

De hoogste totale effectieve dosis voor stockagehotcell A wordt gevonden voor het
aardbevingsscenario zonder brand. De vrijgavefactor naar de lucht (Airborne Release Fraction
(ARF)) is wel lager dan voor het scenario met brand (meer schade aan de canister) maar de
pluim ondergaat geen opwaartse druk en blijft tegen de grond. Dit resulteert in een totale
effectieve dosis van 0,2 mSv en 0,1 4 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De
meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.2.2

Stockagehotcell deel B

In dit scenario gaan we ervanuit dat de inhoud van één procesbatch getroffen wordt door de
impact. Bij het omvallen van een pot met poeder wordt verondersteld dat 50% van het
materiaal uit de pot verspreid raakt. De fysicochemische vorm van het materiaal is poeder.
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Figuur 22: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend met
reële weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor een aardbeving die
stockagehotcell B treft, zonder brand
en
met
brand
(bronterm
1
procesbatch).
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Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

0,2
0,2

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand

Volwassenen
2,4E-02
0,2
2,4E-02
6,5E-03
0,2
6,5E-03
Kinderen
1,8E-02
0,2
1,8E-02
4,7E-03
0,2
4,7E-03

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

0,2
0,2

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 1 : Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van aardbeving per pathway (mSv)
voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor stockagehotcell B (95th
perc. - jaar 2016) (bronterm 1 procesbatch).

0,2
0,2

1,3E-06
3,5E-07

0,2
0,2

3,0E-06
2,9E-07

0,2
0,2

1,8E-06
4,6E-07

0,2
0,2

3,9E-06
3,8E-07

De hoogste totale effectieve dosis voor stockagehotcell B wordt gevonden voor het
aardbevingsscenario zonder brand. Dit resulteert in een totale effectieve dosis van 0,024 mSv
en 0,01 8 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De meest belangrijke
blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.2.3

Oploshotcell

In dit deel van de processinghotcell wordt het materiaal in de juiste oplossing gebracht om
nadien in de extractiehotcell het U te kunnen extraheren uit de oplossing.
De operaties in de processinghotcellen worden sequentieel uitgevoerd. Dit wil concreet
zeggen dat in het eerste deel het materiaal in oplossing gebracht waarna deze oplossing naar
de extractiecell gaat. Van zodra het materiaal van deel 1 in de extractiecell zit, wordt er in deel
2 van de oploscell een nieuwe oplossing gemaakt. Met andere woorden, er zal zich nooit
meer dan 1 processingbatch tegelijkertijd in oplossing bevinden.
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In dit scenario gaan we er conservatief vanuit dat de inhoud van één procesbatch volledig
getroffen wordt door de impact. De fysicochemische vorm van het materiaal is vloeistof.
Gezien het hier om vloeistof gaat, wordt verondersteld dat indien een recipiënt met deze
vloeistof omvalt, het materiaal volledig verspreid wordt binnen de hotcell.
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Figuur 23: Geïntegreerde totale
effectieve
dosis
(mSv)
voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 201 6) voor een
aardbeving die de oploshotcell
treft, zonder brand en met brand
(bronterm 1 procesbatch).

Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

0,2
0,2

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand

Volwassenen
0,2
1,6E-03
0,2
2,9E-01
Kinderen
1,2E-03
0,2
1,2E-03
2,1E-01
0,2
2,1E-01

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

1,6E-03
2,9E-01

Afstand maximum (km)

0,2
0,2

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Geen Brand
Brand

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 2: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van aardbeving per pathway (mSv)
voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor oploshotcell (95th perc. jaar 2016).

0,2
0,2

8,9E-08
1,6E-05

0,2
0,2

2,0E-07
1,3E-05

0,2
0,2

1,2E-07
2,1E-05

0,2
0,2

2,6E-07
1,7E-05

De hoogste totale effectieve dosis voor oploshotcell wordt gevonden voor het
aardbevingsscenario met brand. Dit resulteert voor brand in een totale effectieve dosis van
0,29 mSv en 0,21 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De meest belangrijke
blootstellingsweg is inhalatie.
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7.8.3.2.4 Extractiehotcell
In dit compartiment van de processinghotcell wordt de eigenlijke extractie van het uranium
uit de HEU-oplossing uitgevoerd. Om deze extractie kunnen uit te voeren wordt als
organische fase TBP gebruikt. Voor de eigenlijke extractie worden centrifugaalcontactoren
gebruikt die de waterige en de organische fase van elkaar scheiden.
In dit scenario gaan we er conservatief vanuit dat de inhoud van één procesbatch getroffen
wordt door de impact. De fysicochemische vorm van het materiaal is vloeistof (TBP).
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Figuur 24: Voorbeeld van een opstelling centrifugaalcontactoren

In de extractiecell zal het materiaal verdeeld zijn over de verschillende
centrifugaalcontactoren. In het extractieproces worden er 28 tot 32 extractoren voorzien.
Deze extractoren hebben een hoogte van ongeveer 20 cm en een gewicht van 24 kg. Deze
contactoren zijn allen aan elkaar bevestigd op een rail dewelke bijkomend aan de α-box
binnen de hotcell bevestigd wordt.
Conservatief nemen we hier aan dat 50% van het materiaal in vloeistoffase verspreid zal raken
binnen de installatie. Bijkomend is het materiaal slechts in 15% van de processingtijd in
contact met TBP wat op zich ook een reductie van de ongevalsfrequentie kan betekenen, dit
wordt hier echter niet in rekening gebracht.
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Figuur 25: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend met
reële weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor een aardbeving die de
extractiehotcell treft, zonder brand en
met brand (bronterm 1 procesbatch).
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Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
0,2

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Geen Brand
Brand – Median
Brand – Bounding

Volwassenen
8,1E-04
0,2
9,7E-02
0,2
9,7E-01
0,2
Kinderen
5,9E-04
0,2
7,0E-02
0,2
7,0E-01
0,2

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
0,2

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geen Brand
Brand– Median
Brand – Bounding

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 3: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van aardbeving per pathway (mSv)
voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor extractiehotcell (95th
perc. - jaar 2016).

8,1E-04
9,7E-02
9,7E-01

0,2
0,2
0,2

4,4E-08
5,2E-06
5,2E-05

0,2
0,2
0,2

9,9E-08
4,3E-06
4,3E-05

5,9E-04
7,0E-02
7,0E-01

0,2
0,2
0,2

5,9E-08
6,8E-06
6,8E-05

0,2
0,2
0,2

1,3E-07
5,7E-06
5,7E-05

De hoogste totale effectieve dosis voor extractiehotcell wordt gevonden voor het
aardbevingsscenario met brand. Dezelfde filosofie als voor de oploshotcell gaat hier op. Dit
resulteert in een totale effectieve dosis van 0,97 mSv en 0,70 mSv voor respectievelijk
volwassenen en kinderen. De meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
De berekeningen die hier gerapporteerd worden zijn gebaseerd op de maximum waarden
die in de literatuur gerapporteerd worden voor de vrijgavefactoren naar de lucht [36]. De
gerapporteerde gemiddelde waarden liggen echter een factor 1 0 lager dan deze
maximumwaarden. We kunnen de berekeningen dan ook als een conservatieve inschatting
van de radiologische impact beschouwen.
7.8.3.2.5 HLLW-tanks
De waterige afvalstroom uit het solventextractieproces in de proceshotcell wordt het
hoogactief raffinaat (HAR) genoemd. Deze stroom bevat splijtings- en activatieproducten en
wordt gecatalogeerd als “high level liquid waste” (HLLW). Dit afval wordt verzameld in
opslagtanks (4 tanks met elk een inhoud van 1 000 L) opgesteld in het gebouw. Deze 4 tanks
zijn verbonden aan het solventextractieproces. In een opslagtank wordt een maximale
hoeveelheid van 450 L HAR gestockeerd.
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In dit scenario gaan we er conservatief vanuit dat de inhoud van 1 tank (zijnde 450 L HAR)
volledig getroffen wordt door de impact. De volledige inhoud van de tanks wordt
verondersteld zich in de installatie te verspreiden. De fysicochemische vorm van het materiaal
is vloeistof.
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Figuur 26: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend met
reële weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor een aardbeving die de
HLLW-tank treft, zonder brand en met
brand (bronterm 1 HLLW-tank).

Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

0,2
0,2

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Geen Brand
Brand

Volwassenen
3,5E-02
0,2
6,2
0,2
Kinderen
2,6E-02
0,2
4,7
0,2

Afstand maximum (km)

0,2
0,2

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geen Brand
Brand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 4: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van aardbeving per pathway (mSv)
voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor HLLW-tank (95th perc. jaar 2016).

3,5E-02
6,2

0,2
0,2

2,0E-06
3,6E-04

0,2
0,2

4,5E-06
2,9E-04

2,6E-02
4,7

0,2
0,2

2,7E-06
4,7E-04

0,2
0,2

5,9E-06
3,9E-04

De hoogste totale effectieve dosis voor een HLLW-tank (van HEU-residu) wordt gevonden
voor het aardbevingsscenario met brand. Dit resulteert in een totale effectieve dosis van 6,2
mSv en 4,7 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De meest belangrijke
blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.3 Vliegtuigimpact
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Het RECUMO-gebouw wordt ontworpen zodat het weerstaat aan een vliegtuigimpact van
een vliegtuig van het type ‘General Aviation’ met een gewicht van 5,7 ton met een snelheid
van 1 00 m/s. Enkel voor een grotere vliegtuigimpact wordt substantiële schade aan het
gebouw verwacht.
Om tot een conservatieve inschatting van de radiologische impact voor de initiator
vliegtuigcrash te komen zullen we voor beide gevallen (general aviation of grotere
vliegtuigimpact) een beschadiging van het gebouw ten gevolge van een vliegtuigimpact
beschouwen. Verschillende opeenvolgende barrières, die zorgen voor een dissipatie van de
Preliminary Safety Assessment Report
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impactenergie, kunnen in het huidig basisontwerp (muren gebouw, wanden hotcells, …)
geïdentificeerd worden.
In de analyse van het WCRC worden dan ook volgende aannames gemaakt:
·
·
·
·

We veronderstellen dat het gebouw faalt voor er materiaal wordt vrijgezet;
Het materiaal wordt bedolven onder het puin;
Het structurele puin gedraagt zich hierdoor als een filter voor het;
Bij een vliegtuigimpact veronderstellen we dat het puin meer verspreid zal worden
dan bij aardbeving (dit leidt tot een vermindering van het hierboven beschreven
filtereffect ten opzichte van het aardbevingsscenario).

7.8.3.3.1 Stockagehotcell deel A
Het gebouw wordt in het basisontwerp voorzien van solide muren. Boven de residustockage
is een hotcell voorzien voor de manipulatie van de canisters. Deze hotcell is voorzien van een
betonnen afscherming om de werknemers te beschermen tegen de ioniserende straling
(passive design provision). Deze opeenvolging van barrières zal ervoor zorgen dat de energie
van de impact van bv. de motor van een lijnvliegtuig gedissipeerd wordt, waardoor de schade
aan de residustockage beperkt blijft.
Voor een vliegtuigcrash worden de gevolgen van de impact van een klein (type Cessna) en
een groot vliegtuig (type Boeing) bekeken. Voor een kleine impact wordt een brandvermogen
van 1 60 kW/m² en een brandoppervlakte van 95,5 m² genomen, waar voor een grote impact
een brandvermogen van 1 600 kW/m² (kerosinebrand) en een brandoppervlakte van 955 m²
wordt genomen.
Hieronder evalueren we de impact waarbij 1 canister getroffen wordt.
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Figuur 27: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor een
vliegtuigcrash die stockagehotcell
A treft, zonder brand en met brand
(bronterm 1 gevulde canister).
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Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Volwassenen
3,9E-01
0,2
2,2E-02
0,2
1,1E-04
10,8
Kinderen
2,8E-01
0,2
1,6E-02
0,2
8,0E-05
10,8

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 5: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van vliegtuigcrash per pathway
(mSv) voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor stockagehotcell A
(95th perc. - jaar 2016 – bronterm 1 gevulde canister).

3,9E-01
2,2E-02
1,1E-04

0,2
0,2
0,2

2,1E-05
1,1E-06
4,9E-08

0,2
0,2
9,1

4,7E-05
7,0E-07
6,0E-09

2,8E-01
1,6E-02
8,0E-05

0,2
0,2
0,2

2,8E-05
1,4E-06
6,4E-08

0,2
0,2
9,1

6,3E-05
9,3E-07
7,9E-09

De hoogste totale effectieve dosis voor stockagehotcell A wordt gevonden voor het
vliegtuigcrashscenario zonder brand en dit omwille van het feit dat de pluimstijging bij brand
zorgt voor een grotere verspreiding/verdunning van de bronterm. Dit resulteert in een totale
effectieve dosis van 0,39 mSv en 0,28 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De
meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.3.2 Stockagehotcell deel B
In dit scenario gaan we ervanuit dat de inhoud van één procesbatch getroffen wordt door de
impact. Bij het omvallen van een pot met poeder wordt verondersteld dat 50% van het
materiaal uit de pot verspreid raakt. De fysicochemische vorm van het materiaal is poeder.
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Figuur 28: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend met
reële weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor een vliegtuigcrash die
stockagehotcell B treft, zonder brand
en
met
brand
(bronterm
1
processbatch HEU).
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Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

0,2
0,2
10,8

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

0,2
0,2
10,8

Volwassenen
4,9E-02
0,2
2,7E-03
0,2
1,4E-05
10,8
Kinderen
3,5E-02
0,2
2,0E-03
0,2
1,0E-05
10,8

Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 6: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van vliegtuigcrash per pathway
(mSv) voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor stockagehotcell B
(95th perc. - jaar 2016) (bronterm 1 procesbatch HEU).

4,9E-02
2,7E-03
1,4E-05

0,2
0,2
0,2

2,7E-06
1,3E-07
6,1E-09

0,2
0,2
9,1

5,9E-06
8,8E-08
7,5E-10

3,5E-02
2,0E-03
1,0E-05

0,2
0,2
0,2

3,5E-06
1,8E-07
8,1E-09

0,2
0,2
9,1

7,8E-06
1,2E-07
9,9E-10

De hoogste totale effectieve dosis voor stockagehotcell B wordt gevonden voor het
vliegtuigcrashscenario zonder brand. Dit resulteert in een totale effectieve dosis van 0,2 mSv
en 0,1 4 mSv voor respectievelijk volwassenen en kinderen. De meest belangrijke
blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.3.3 Oploshotcell
In dit scenario gaan we er conservatief vanuit dat de inhoud van één procesbatch (zijnde 1
dubbel gevulde pot) volledig getroffen wordt door de impact. De fysicochemische vorm van
het materiaal is vloeistof. Gezien het hier om vloeistof gaat, wordt verondersteld dat indien
een recipiënt met deze vloeistof omvalt, het materiaal volledig verspreid wordt binnen de
hotcell.
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Figuur 29: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend met
reële weerscondities (95th perc. - jaar
2016) voor een vliegtuigimpact die de
oploshotcell treft, zonder brand en
met brand (bronterm 1 processbatch
HEU).
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Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Volwassenen
3,3E-03
0,2
1,2E-01
0,2
6,1E-04
10,8
Kinderen
2,4E-03
0,2
8,8E-02
0,2
4,4E-04
10,8

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 7: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van vliegtuigimpact per pathway
(mSv) voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor oploshotcell (95th
perc. - jaar 2016) (bronterm 1 processbatch HEU).

3,3E-03
1,2E-01
6,1E-04

0,2
0,2
0,2

1,8E-07
6,0E-06
2,7E-07

0,2
0,2
9,1

3,9E-07
3,9E-06
3,3E-08

2,4E-03
8,8E-02
4,4E-04

0,2
0,2
0,2

2,3E-07
7,9E-06
3,6E-07

0,2
0,2
9,1

5,2E-07
5,1E-06
4,4E-08

De hoogste totale effectieve dosis voor de oploshotcell wordt gevonden voor het
vliegtuigcrashscenario met brand. Er treedt wel verdunning op ten gevolge van buoyancy
maar deze is, in vergelijking met het scenario zonder brand, relatief klein. Dit resulteert in een
totale effectieve dosis van 0,12 mSv en 0,088 mSv voor respectievelijk volwassenen en
kinderen. De meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.3.3.4 Extractiehotcell
In de extractiecell zal het materiaal verdeeld zijn over de verschillende
centrifugaalcontactoren. Deze contactoren zijn allen aan elkaar bevestigd op een rail dewelke
bijkomend aan de α-box binnen de hotcell bevestigd wordt. Conservatief nemen we hier aan
dat 50% van het materiaal in vloeistoffase verspreid zal raken binnen de installatie. Bijkomend
is het materiaal slechts in 15% van de processingtijd in contact met TBP wat op zich ook een
reductie van de blootstellingstijd aan dit risico inhoudt.
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Figuur 30a: Geïntegreerde totale
effectieve
dosis
(mSv)
voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor een
vliegtuigcrash
die
de
extractiehotcell treft, zonder brand
en met brand (Median) (bronterm 1
processbatch).
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Figuur 30b: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen
(1 jaar) en volwassenen berekend
met reële weerscondities (95th perc.
- jaar 201 6) voor een vliegtuigcrash
die de extractiehotcell treft, zonder
brand en met brand (Bounding)
(bronterm 1 processbatch).

De hoogste totale effectieve dosis voor de extractiehotcell wordt gevonden voor het
vliegtuigcrashscenario met brand rekening houdend met de maximumwaarden voor vrijgave
naar de atmosfeer. Dezelfde filosofie als voor de oploshotcell gaat hierop. Dit resulteert in
een totale effectieve dosis van 0,4 mSv en 0,29 mSv voor respectievelijk volwassenen en
kinderen. De meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
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Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

0,2
0,2
0,2
10,8
10,8

Afstand maximum (km)

Geen Brand
Brand – Median
Brand – Bounding
Kerosinebrand – Median
Kerosinebrand – Bounding

Volwassenen
0,2
1,6E-03
0,2
4,0E-02
0,2
4,0E-01
10,8
2,0E-04
10,8
2,0E-03
Kinderen
1,2E-03
0,2
1,2E-03
2,9E-02
0,2
2,9E-02
2,9E-01
0,2
2,9E-01
1,5E-04
10,8
1,5E-04
1,5E-03
10,8
1,5E-03

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

1,6E-03
4,0E-02
4,0E-01
2,0E-04
2,0E-03

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
0,2
10,8
10,8

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Geen Brand
Brand – Median
Brand – Bounding
Kerosinebrand – Median
Kerosinebrand – Bounding

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)
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Tabel 1 8: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van vliegtuigcrash per pathway
(mSv) voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor extractiehotcell
(95th perc. - jaar 2016) bronterm 1 processbatch).

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

8,9E-08
2,0E-06
2,0E-05
9,0E-08
9,0E-07

0,2
0,2
0,2
9,1
9,1

2,0E-07
1,3E-06
1,3E-05
1,1E-08
1,1E-07

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1,2E-07
2,6E-06
2,6E-05
1,2E-07
1,2E-06

0,2
0,2
0,2
9,1
9,1

2,6E-07
1,7E-06
1,7E-05
1,5E-08
1,5E-07
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De berekeningen die hier gerapporteerd worden zijn gebaseerd op de maximum waarden
die in de literatuur gerapporteerd worden voor de vrijgavefactoren naar de lucht [36]. De
gerapporteerde gemiddelde waarden liggen echter een factor 1 0 lager dan deze
maximumwaarden. We kunnen de berekeningen dan ook als een conservatieve inschatting
van de radiologische impact beschouwen.
7.8.3.3.5 HLLW-tanks
De waterige afvalstroom uit het solventextractieproces in de proceshotcell wordt het
hoogactief raffinaat (HAR) genoemd. Deze stroom bevat splijtings- en activatieproducten en
wordt gecatalogeerd als “high level liquid waste” (HLLW). Dit afval wordt verzameld in
opslagtanks (4 tanks met elk een inhoud van 1 000 L) opgesteld in het gebouw. Deze 4 tanks
zijn verbonden aan het solventextractieproces. In een opslagtank wordt een maximale
hoeveelheid van 450 L HAR gestockeerd.
In dit scenario gaan we er conservatief vanuit dat de inhoud van 1 tank (zijnde 450 L HAR)
volledig getroffen wordt door de impact. De volledige inhoud van de tanks wordt
verondersteld zich in de installatie te verspreiden. De fysicochemische vorm van het materiaal
is vloeistof.
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Figuur 31 : Geïntegreerde totale
effectieve
dosis
(mSv)
voor
kinderen (1 jaar) en volwassenen
berekend met reële weerscondities
(95th perc. - jaar 2016) voor een
vliegtuigcrash die de HLLW-tank
treft, zonder brand en met brand
(bronterm HEU residu 450 L HAR).
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Geïntegreerde totale
Bodem dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Wolk dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Volwassenen
7,0E-02
0,2
2,6
0,2
1,3E-02
10,8
Kinderen
5,3E-02
0,2
1,9
0,2
9,8E-03
10,8

Afstand maximum (km)

0,2
0,2
10,8

Geïntegreerde totale
Inhalatie dosis (mSv)

Geen Brand
Brand
Kerosinebrand

Geïntegreerde totale
Effectieve dosis (mSv)

Afstand maximum (km)

Tabel 1 9: Maximaal berekende geïntegreerde totale dosis ten gevolge van vliegtuigcrash per pathway
(mSv) voor kinderen (1 jaar) en volwassenen berekend met reële weerscondities voor HLLW-tank (95th
perc. - jaar 2016) (bronterm HEU residu 450 L HAR).

7,0E-02
2,6
1,3E-02

0,2
0,2
0,2

4,0E-06
1,4E-04
6,1E-06

0,2
0,2
9,1

9,0E-06
8,8E-05
7,5E-07

5,3E-02
1,9
9,8E-03

0,2
0,2
0,2

5,3E-06
1,8E-04
8,1E-06

0,2
0,2
9,1

1,2E-05
1,2E-04
1,0E-06

De hoogste totale effectieve dosis voor een HLLW-tank (van HEU-residu) wordt gevonden
voor het vliegtuigcrashscenario met brand. De ARF voor het brandscenario is veel hoger in
vergelijking van het scenario zonder brand. Er treedt wel verdunning op ten gevolge van
buoyancy maar deze is, in vergelijk met het scenario zonder brand (i.e. grondlozing), relatief
klein. Dit resulteert in een totale effectieve dosis van 2,6 mSv en 1 ,9 mSv voor respectievelijk
volwassenen en kinderen. De meest belangrijke blootstellingsweg is inhalatie.
7.8.4 Impact op de landbouw
De geloosde radioactiviteit heeft, na depositie op de bodem, ook een invloed op de
voedselketen. Hieronder rapporteren we dan ook de bijdrage van elke bronterm tot de
impact op de voedselketen.
7.8.4.1 HEU-residu’s

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

De maximale depositiewaarde voor het meest penaliserend scenario bedraagt 5,2 Bq/m² voor
α-stralers en 4,50E+04 Bq/m² voor βγ-stralers. Conform de richtlijn [20] wordt in de evaluatie
gedurende het eerste jaar een consumptieverbod in rekening gebracht en wordt
verondersteld dat na het eerste jaar 10% van het voedsel dat gegeten wordt afkomstig is van
de besmette zone. Dit leidt tot een maximale ingestiedosis van 1 1 µSv per jaar voor de
kritische persoon (1 – 2 jarige). Deze dosis is twee grootteorden lager dan de dosislimiet van
1 mSv, die werd gebruikt om de maximum toelaatbare concentraties in landbouwproducten
en veevoeder af te leiden (hierbij werd ook rekening gehouden met 10% besmet voedsel in
het dieet). De concentraties in de landbouwproducten zijn dan ook veel lager dan de
maximale toelaatbare concentraties. Ook de levensdosis, die 0,36 mSv bedraagt, blijft ruim
onder het veiligheidsobjectief van 1 Sv. De schildklierdosis is verwaarloosbaar aangezien er
geen jodium in de bronterm aanwezig is.
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Tabel 20: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met
maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg)
Babyvoeding (melk)
Andere levensmiddelen(1)
Maximum
Maximum
toelaatbaar
toelaatbaar
Sr
1 ,50E+00
75
4,24E+01
750
Pu en trans Pu
3,42E-07
1
7,71 E-06
20
Andere
1 ,56E-02
400
5,15E+00
1250
(1 )
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
Radionuclide

(2)

Diervoeders(2)
Maximum
toelaatbaar
4,06E+01
1250

gras

7.8.4.2 Kriticaliteitsongeval
Aan het veiligheidsobjectief dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na het accident geschikt is
voor consumptie wordt voldaan. Gezien de korte halfwaardetijd van 131 I (i.e. 8,02 dagen) en
de andere jodiumisotopen (met nog kortere halveringstijden), zal de jodiumconcentratie in
de bodem na een jaar zo goed als verdwenen zijn. De berekende concentraties in de
voedingsproducten zijn dan ook veel lager dan de maximaal toelaatbare concentraties (Tabel
21 ). De levensdosis voor de bevolking is te verwaarlozen (veel kleiner dan 1 nSv).
Tabel 21 : Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders 1 jaar na
accident met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg)
Radionuclide(1)

(1 )

I
I-131 t.e.m. I-135

Babyvoeding (melk)
Maximum
toelaatbaar
3,5E-01
150

Andere levensmiddelen(2)
Maximum
toelaatbaar
1 ,31 E+00
2000

(2)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)

(3)

gras

Diervoeders(3)
Maximum
toelaatbaar
-

7.8.4.3 LEU residu’s
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Voor een maximale LEU bronterm worden depositiewaarden van 1 ,85E+01 Bq/m² αaerosolen en 4,50E+04 Bq/m² βγ-aerosolen bekomen. Deze zijn vergelijkbaar met de
depositiewaarden voor brand van TBP (vloeistof) met HEU. Tegenmaatregelen ter
bescherming van de voedselketen na 1 jaar van consumptieverbod zijn dus niet nodig. De
maximale jaarlijkse ingestiedosis bedraagt 10,6 µSv voor de kritische persoon (1 – 2 jarige) en
ligt ver onder de limiet van 1 mSv die gebruikt werd om de maximaal toelaatbare
concentraties in levensmiddelen voor vrij verkeer in EU te bepalen. Dat 1 jaar na het accident
de radiologisch impact op de voedselketen te verwaarlozen is, wordt ook bevestigd door de
maximaal berekende concentraties weergegeven in Tabel 22. De levensduur dosis bedraagt
maximaal 0,36 mSv, wat ook veel lager is dan de toegelaten limiet van 1 Sv. De schildklierdosis
is verwaarloosbaar aangezien er geen jodium in de bronterm aanwezig is.
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Tabel 22: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met
maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg)
Babyvoeding (melk)
Andere levensmiddelen(1)
Maximum
Maximum
toelaatbaar
toelaatbaar
Sr
1 ,49E+00
75
4,22E+01
750
Pu en trans Pu
1 ,27E-07
1
6,96E-06
20
Andere
1 ,69E-02
400
5,1 8E+00
1250
(1 )
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)

Diervoeders(2)
Maximum toelaatbaar

Radionuclide

(2)

4,03E+00

1250

gras

7.8.4.4 HLLW afval
De hoogste depositiewaarden voor een incident met HLLW zijn respectievelijk 2,35 Bq/m² en
1 7,1 Bq/m² voor HLLW-LEU en HLLW-HEU α-depositie en respectievelijk 3,1 7E+05 Bq/m² en
1 ,94E+05 Bq/m² voor HLLW-LEU en HLLW-HEU βγ-depositie. Dit leidt 1 jaar na het accident
tot concentraties in de voedingsproducten die lager zijn dan de maximaal toelaatbare
concentraties voor het HLLW-HEU afval (Tabel 23), respectievelijk het HLLW-LEU afval (Tabel
24). Hieruit volgt dat voor een incident met HLLW aan het veiligheidsobjectief dat het lokaal
geteeld voedsel 1 jaar na het accident geschikt moet zijn voor consumptie wordt voldaan.
Ook de levensdosis voor de kritische persoon (1 tot 2 jarigen), die 2,55 mSv bedraagt voor
het HLLW-HEU-afval en 1 ,54 mSv voor het HLLW-LEU-afval, is veel lager dan de limiet van 1
Sv. De schildklierdosis is verwaarloosbaar aangezien er geen jodium in de bronterm aanwezig
is.
Tabel 23: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor
bronterm HLLW-HEU met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg)
Babyvoeding (melk)
Andere levensmiddelen(1)
Maximum
Maximum
toelaatbaar
toelaatbaar
Sr
1 ,06E+01
75
3,00E+02
750
Pu en trans Pu
5,53E-08
1
4,05E-06
20
Andere
1 ,09E-01
400
3,64E+01
1250
(1 )
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
Radionuclide

(2)

Diervoeders(2)
Maximum
toelaatbaar
2,85E+02
1250

gras

Tabel 24: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor
bronterm HLLW-LEU afval met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU
(Bq/kg)
Babyvoeding (melk)
Andere levensmiddelen(1)
Maximum
Maximum
toelaatbaar
toelaatbaar
Sr
6,44E+00
75
1 ,82E+02
750
Pu en trans Pu
5,45E-07
1
2,99E-05
20
Andere
7,23E-02
400
2,22E+01
1250
(1 )
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
(2)
gras
Radionuclide

Diervoeders(2)
Maximum
toelaatbaar
1 ,93E+02
1250

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

7.8.4.5 Meest penaliserende bronterm
In de vorige secties werd de impact van de LEU- en HEU-residu’s voor verschillende locaties
in de installatie en het HLLW-afval dat wordt gegenereerd bij de verwerking van deze residu’s
apart berekend. De LEU of HEU-residu’s en het respectievelijke HLLW-afval zouden echter
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gelijktijdig aanwezig kunnen zijn in de verschillende compartimenten van de RECUMOinstallatie en bij een grootschalig ongeval, waarbij de verschillende delen tegelijkertijd
getroffen worden, samen worden geloosd in het milieu. Dit zou kunnen leiden tot een
radiologisch impact die de som is van de dosissen berekend voor de residu’s en het HLLWafval. Voor de berekening van het ‘enveloppe’ of worst-case scenario wordt bijkomend
verondersteld dat bij het incident alle 24 stockageposities (in plaats van 1 ) van compartiment
A beschadigd worden alsook dat er een 2 jaar productie (in plaats van een 1 jaar productie)
van HLLW-afval aanwezig zou zijn. De gecombineerde bronterm van HEU-residu’s en HLLWHEU-afval die wordt vrijgezet na een aardbeving met brand leidt tot de hoogste dosis. De
maximale concentraties in de gewassen, melk en veevoeder blijven ook voor deze meest
penaliserende bronterm lager dan de maximaal toelaatbare concentraties (Tabel 25). Er zijn
dus geen tegenmaatregelen nodig voor de voedselketen 1 jaar na het accident.
Tabel 25: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor de
meest penaliserende bronterm met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU
(Bq/kg)
Babyvoeding (melk)
Andere levensmiddelen(1)
Maximum
Maximum
toelaatbaar
toelaatbaar
Sr
2,48E+01
75
6,01 E+02
750
Pu en trans Pu
8,99E-07
1
2,59E-05
20
Andere
2,54E-01
400
8,47E+01
1250
(1 )
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
(2)
gras
Radionuclide

7.8.5

Diervoeders(2)
Maximum
toelaatbaar
1250
6,64E+02

Conclusie radiologische effecten ongevalssituatie
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De radiologische effecten van accidentele lozingen werden geëvalueerd, waarbij er geen
rekening werd gehouden met mitigerende maatregelen die de gevolgen van initiërende
gebeurtenissen en hun vervolggebeurtenissen kunnen beperken. De relevante scenario’s die
onderzocht werden overkoepelen situaties van externe oorsprong zoals vliegtuigcrash,
aardbeving of een overstroming, al dan niet gevolgd door een brand. Dit laatste laat ook toe
de gevolgen van een interne brand te evalueren. De worstcasescenario’s werden berekend,
hetgeen betekent dat er wordt verondersteld dat het maximaal te verwerken materiaal
volledig vrijkomt tijdens het ongeval. Omdat er ook HLLW-afval wordt gegenereerd wordt
ook de impact van de maximale hoeveelheid gestockeerd afval berekend. Verder worden
verondersteld dat het kritische individu zich constant onder de radioactieve wolk bevindt
tijdens de lozing en 1 0 % van zijn voedsel consumeert geteeld op de maximaal
gecontamineerde bodem.
De radiologische impact van verschillende brontermen werd berekend. Voor een scenario
waarbij we veronderstellen dat alle bronnen getroffen worden met beschadiging van één
canister in stockage A en één HLLW-tank vinden we een dosis van 7,52 mSv voor het kritische
individu (volwassene). Het meest penaliserende accidentele scenario is de aardbeving met
brand waarbij we veronderstellen dat er 2 HLLW-tanks zouden betrokken zijn en waarbij we
beschadiging aan alle 24 canisters in de stockage onderstellen. Dit leidt tot een dosis van
1 4,6 mSv voor het kritische individu (volwassene).
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Impact stockage B (mSv)

Impact oploscel (mSv)

Impact extractiecel
(Bounding) (mSv)

Totale impact 24 kanalen
STA en 2 HLLW tanks
(mSv)

Impact stockage A (mSv)

Aardbeving
(Geen brand)
Aardbeving
(Brand)
Vliegtuigimpact
(Geen brand)
Vliegtuigimpact
(Brand)
Vliegtuigimpact
(Kerosine brand)

2,00E-01

2,40E-02

1,60E-03

8,10E-04

5,20E-02

6,50E-03

2,90E-01

9,70E-01 6,20E+00 1,49E+01

2,90E-7

3,90E-01

4,90E-02

3,30E-03

1,60E-03

2,90E-7

2,20E-02

2,70E-03

1,20E-01

4,00E-01 2,60E+00 6,25E+00

1,15E-8

1,10E-04

1,40E-05

6,10E-04

2,00E-03

Frequentie (jaar-1) 11

Scenario

Impact HLLW-tank (mSv)

Tabel 26: Samenvatting radiologische impact na ongeval (meest kritisch persoon)

3,50E-02 4,90E+00

1,00E-4

7,00E-02 9,55E+00

1,30E-02

3,13E-02

De berekeningen tonen verder aan dat er 1 jaar na de accidentele lozing geen
tegenmaatregelen ter bescherming van de voedselketen dienen genomen te worden. Ook de
besmettingsniveaus in de melk, gewassen en veevoeder zijn vele malen lager dan de
maximaal toelaatbare concentraties. Dit betekent dat er steeds aan het veiligheidsobjectief
dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na het ongeval geschikt moet zijn voor consumptie wordt
voldaan.
Het kriticaliteitsincident waarbij jodium wordt vrijgezet geeft vergelijkbare resultaten. De
effectieve dosis voor het kritische individu bedraagt 1 ,44 mSv. Het radioactief jodium kan zich
opstapelen in de schildklier en resulteren in een schildklierdosis van 1 ,76 mSv. Inname van
stabiel jodium is niet aangewezen gezien de beperkte jodium impact (<1 0 mSv interventie
richtwaarde voor inname stabiel jodium).
De radiologische impact op het dichtstbijzijnde woongebied op een afstand van 1 85 m wordt
1 0% hoger geschat op basis van de extrapolatie van deze resultaten.
7.8.6 Impact op de dichtstbijzijnde lands- en gewestgrens
De dichtstbijzijnde landsgrens, deze met Nederland, en de dichtstbijzijnde gewestgrens
bevinden zich op respectievelijk op 1 1 km en 50 km van het lozingspunt.
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7.8.6.1 Impact op dichtstbijzijnde landsgrens
Voor een aardbeving met brand met HEU (brand met TBP) bedraagt de impact op 1 1 km
respectievelijk 3,21 E-03 mSv (volwassenen) en 2,32E-03 mSv (kinderen) totale effectieve
dosis. De berekende depositiewaarden bedragen aan de grens respectievelijk voor α en βγ
1 ,76E-02 Bq/m² en 151 Bq/m². Wat betreft de βγ is het tevens aangeraden
11

De frequentie van een ongeval wordt uitgedrukt in aantal gebeurtenissen per jaar. Deze frequentie is vastgelegd
op basis van statistische analyses van de verschillende type ongevallen.
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landbouwtegenmaatregelen te implementeren voorbij de 1 1 km gedurende maximum een
jaar. Eenzelfde conclusie kunnen we trekken voor LEU-residu, al zijn de waarden lager.
Voor een aardbeving met brand met impact op de HLLW- tank (450 L vat) bedraagt de impact
op dezelfde afstand respectievelijk voor vloeibaar afval van HEU 2,05E-02 mSv totale
effectieve dosis voor volwassenen en 1 ,55E-02 mSv totale effectieve dosis voor kinderen. De
depositiewaarden berekend voor vloeibaar afval van HEU bedragen respectievelijk voor α en
βγ 7,88E-03 Bq/m² en 1065 Bq/m². De waarden berekend voor vloeibaar afval van LEU zijn
iets lager.

Figuur 32: Afstand van RECUMO-installatie tot de Nederlandse grens (Bron:
Google Earth Pro)

Voor de onderzochte ongevalssituaties met de meest penaliserende (‘worst case’) bronterm
is de landsgrensoverschrijdende impact beperkt (afstand 1 1 km). De effectieve dosis ten
gevolge van inhalatie en externe bestraling blijft beneden de dosislimiet van 1 mSv voor het
publiek. De maximale effectieve dosis bedraagt 48,3 µSv. Voor een schouwlozing ten gevolge
van een kriticaliteitsincident bedraagt de totale effectieve dosis op 1 1 km respectievelijk
23,5 μSv (volwassenen) en 33,3 μSv (kinderen).
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De radiologische gevolgen aan de dichtstbijzijnde grens, op 1 1 km van de RECUMOinstallatie, zijn beperkt. Bij een grootschalig ongeval worden, op basis van de conservatief
berekende scenario’s, de interventierichtwaarden van het noodplan voor het uitvaardigen van
directe beschermingsmaatregelen voor de bevolking niet overschreden. Rekening houdende
met de regel dat 10% van het voedsel geconsumeerd op de maximaal gecontamineerde
bodem kunnen we besluiten dat er geen maatregelen voor de voedselketen nodig zijn.
7.8.6.2 Impact op dichtstbijzijnde gewestgrens
Voor een aardbeving met brand met HEU (brand met TBP) bedraagt de impact op 50 km
respectievelijk 4E-04 mSv (volwassenen) en 3E-04 mSv (kinderen) totale effectieve dosis. De
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berekende depositiewaarden bedragen aan de grens respectievelijk voor α en βγ 2E-03
Bq/m² en 1 9 Bq/m². Op deze afstand zijn geen landbouwmaatregelen meer nodig. Eenzelfde
conclusie kunnen we trekken voor LEU-residu.
Voor een aardbeving met brand met impact op de HLLW- tank (450 L vat) bedraagt de impact
op dezelfde afstand respectievelijk voor vloeibaar afval van HEU 3E-03 mSv totale effectieve
dosis voor volwassenen en 2E-03 mSv totale effectieve dosis voor kinderen. De
depositiewaarden berekend voor vloeibaar afval van HEU bedragen respectievelijk voor α en
βγ 1 E-03 Bq/m² en 134 Bq/m². De waarden berekend voor vloeibaar afval van LEU zijn lager.
Voor een schouwlozing ten gevolge van een kriticaliteitsincident bedraagt de impact op 50
km respectievelijk 1 E-03 mSv (volwassenen) en 2E-03 mSv (kinderen) totale effectieve dosis.
De depositiewaarden bedraagt voor jodium 6,25E+04 Bq/m². Wat betreft de jodiumdepositie
is het tevens aangeraden landbouwtegenmaatregelen te implementeren voorbij de 50 km en
dit voor een periode van enkele weken.
Rekening houdende met de regel dat 1 0% van het voedsel geconsumeerd op de maximaal
gecontamineerde bodem kunnen we besluiten dat er geen maatregelen voor de
voedselketen nodig zijn.
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Figuur 33: Afstand van RECUMO-installatie tot de gewestgrens (Bron: Google
Earth Pro)

De totale effectieve dosis op de gewestgrens, 50 km van het RECUMO-gebouw, voor de
meest penaliserende bronterm bedraagt respectievelijk 6,02 μSv (volwassenen) en 4,52 μSv
(kinderen). Voor een schouwlozing ten gevolge van een kriticaliteitsincident bedraagt de
impact op 50 km respectievelijk 1 ,06 μSv (volwassenen) en 1 ,73 μSv (kinderen) totale
effectieve dosis.
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7.9 Conservatisme van de radiologische impactstudies
De evaluaties van de radiologische impact worden uitgevoerd op basis van het conceptuele
ontwerp van de installaties.
De resultaten van de impactberekeningen zijn gebaseerd op conservatieve onderstellingen
betreffende de aanwezige hoeveelheid, de fysicochemische vorm en de daaraan gekoppelde
vrijzettingsfactoren van het materiaal voor het bepalen van de bronterm.
In de evaluaties van zowel de routinelozingen als de vrijzetting onder accidentele condities
wordt verondersteld dat de proceseenheid zijn maximale bezetting heeft. Dit zal in de praktijk
nooit het geval zijn. Tevens wordt bij de evaluatie een bijkomende veiligheidsfactor voor de
bezetting van 36 % op het aanwezige materiaal gebruikt.
Voor de evaluatie van de routinelozingen worden de basiselementen van het confinement,
namelijk creëren van onderdruk, ventilatie en filtering van de gasvormige effluenten in
rekening gebracht (i.e. een sequentie van 3 high efficiency filters met een efficiëntie van 99,95
%).
Voor de evaluatie van de vrijzetting onder ongevalscondities wordt in de hier gerapporteerde
evaluaties geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen die de gevolgen van
initiërende gebeurtenissen en hun vervolggebeurtenissen beperken. Mitigerende
maatregelen kunnen aldus geïdentificeerd worden en opgenomen worden in de
ontwerpvereisten.
Voor de berekening van de effectieve dosis ten gevolge van inhalatie en externe bestraling
voor de referentie-ongevallen wordt verondersteld dat de kritische persoon zich op de meest
penaliserende locatie permanent onder het maximum van de pluim bevindt tijdens de lozing.
Op basis van deze elementen levert deze studie dan ook een zeer conservatieve inschatting
van de radiologische impact van de installatie.

7.10 Analyse Graded Approach Category (GAC)
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Op basis van de bovenstaande veronderstellingen wordt een maximale radiologische impact
berekend van 1 4,9 mSv (conservatief scenario rekening houdende met 2 HLLW-tanks en
volledige beschadiging van de stockage). Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de
som van de verschillende scenario’s waarbij de brontermen vrijkomen om zo tot het
conservatieve WCRC te komen.
Op basis van deze radiologische impact valt de RECUMO-installatie, volgens de richtlijnen
van het Agentschap, onder de waarden voor het Safety Objective SO3. De tabel in §7.3.4 van
[20] bepaalt dat ten gevolge van deze klassering in SO3, Graded Approach Categorie (GAC)
3 dient toegepast te worden in de veiligheidsdemonstratie ten opzichte van de externe
gebeurtenissen. Dit betekent dat we in deze analyses een Hazard Level (HL1 ) dienen te
beschouwen samen met een Margin Assessment (HL1 *) waarbij gedemonstreerd wordt dat
de impact onder de waarden voor safety objective 2 vallen.
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7.10.1 Vliegtuigimpact
Op basis van het basic design van het RECUMO-gebouw werd een studie betreffende een
vliegtuigimpact uitgevoerd [37]. Deze studie onderzocht de impact van een vliegtuig type
‘General Aviation’ (HL1 ) samen met de margin assessment zoals voorgeschreven in §3.2.6 van
[20].
Uit de studie blijkt dat het gebouw weerstaat aan een impact van een vliegtuig van het type
‘General Aviation’ en een impact met een vliegtuig van 150% van de dynamisch amplitude
(HL1 *) indien men het dak van het gebouw voorziet van een gewapend beton dicht van 55cm
dikte. Deze ontwerpvereiste wordt dan ook vastgelegd voor het verdere design van het
RECUMO-gebouw.
Door te voldoen aan deze vereiste wordt bijkomend gegarandeerd dat aan het
veiligheidsobjectief SO2 voldaan wordt.
7.10.2 Aardbeving
De stabiliteitsstudie van het RECUMO-gebouw neemt een aardbeving met een
terugkeerperiode van 1 04 jaar in rekening [38]. Hierdoor zal het gebouw weerstaan aan deze
initiator zonder instorting waardoor de basisstructuren van de installatie intact blijven. Verder
wordt in het gedetailleerd design van de installatie steeds rekening gehouden met het feit
dat de ventilatieleidingen en andere veiligheidssystemen op een aardbevingsbestendige
wijze verankerd worden aan het gebouw.
De vereiste voor de gebouwstructuren om weerstand te beiden tegen een aardbeving met
een terugkeerperiode van 1 04 jaar zorgt ervoor dat de integriteit van de HLLW-tank bewaard
wordt. Hierdoor wordt gegarandeerd dat aan het veiligheidsobjectief SO2 betreffende de
dosisimpact voldaan wordt. De impact op de dichtstbijzijnde land- en gewestgrens is
verwaarloosbaar.

7.11 Noodplanning
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De RECUMO-installatie zal geïntegreerd worden in de procedures van het huidige interne
noodplan van het SCK CEN. Zoals beschreven wordt in §8.3.4 zal de procesinstallatie worden
voorzien van de nodige instrumentatie ter bescherming van de werknemers. Er worden
dosisdebietmeters geplaatst, uitgerust met alarmfuncties, voor het opvolgen van de
dosisdebieten in de werkruimte. Daarnaast wordt in de werkruimtes de lucht bemonsterd om
mogelijke luchtbesmetting tijdig te detecteren en te alarmeren. De uit te voeren acties in
geval van alarmen worden, op basis van het gedetailleerd ontwerp, in de lokale
noodprocedures (e.g. reactie- en verwittigingsschema’s bij verschillende types alarmen, etc.)
opgenomen. De bestaande interne noodplannen/evacuatieplannen en bijhorende
beschrijvingen met betrekking tot te nemen acties door personeel zullen worden aangepast
in functie van de RECUMO-uitbreiding.
De ventilatie van de hotcellen en handschoenkasten wordt aangesloten op een nieuw te
bouwen schoorsteen van 27 meter hoogte. De schouw van het RECUMO-gebouw wordt
voorzien van een schouwmonitor dewelke de geloosde activiteit (α, βγ) in de lucht meet om
de gasvormige lozing van de RECUMO-installatie op te volgen. De bestaande
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kriticaliteitsdetectie zal worden uitgebreid naar de RECUMO-installatie. Tevens zullen de
nodige interventiemiddelen en persoonlijk beschermingsmateriaal voorzien worden die
gebruikt kunnen worden in geval van een incident.
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De momenteel geïdentificeerde ‘ongevallenscenario’s’ in het RECUMO-project vallen qua
radiologische impact binnen de reeds gedefinieerde scenario’s van het SCK CEN zoals
beschreven in [39]. De uitbreiding met de RECUMO-installatie geeft dan ook geen aanleiding
tot een wijziging van de huidige noodplanningszones.
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8 Algemene ontwerpaspecten
Globaal genomen wordt het gebouw en de infrastructuur ontworpen om te voldoen aan de
richtlijnen van het Agentschap [20] [21 ] [22] [23].
Op basis van de richtlijnen en de indeling van de installatie in GAC 3 werden volgende
ontwerpvereisten mee opgenomen in het design:
·
·

Weerstaan aan een vliegtuigimpact, massa 5,7 ton en aanvliegsnelheid 100 m/s;
Weerstaan aan een aardbeving met een terugkeerperiode van 1 04 jaar.

Verder vormen de Eurocodes 1 ,2,3,7 en 8 de basis voor het design, samen met alle relevante
normen van toepassing zoals ARAB, AREI, normen voor nucleaire ventilatie, normen voor
hotcellen, voor handschoenkasten, normen voor brandbeveiligingsinstallaties.
Deze worden door het studiebureau gedocumenteerd en toegepast in de voorstudie en de
detail engineering van de installatie.

8.1 Aandachtspunten veiligheid
Op basis van de analyse van de activiteiten in de RECUMO-installatie worden volgende
thema’s als aandachtspunten geïdentificeerd op het gebied van veiligheid die invloed hebben
op het ontwerp:
·
·
·
·
8.1.1

Confinement;
Compartimentering;
Kriticaliteit;
Beveiliging.
Confinement

Volgens ISO- standaard 1 7873 zijn de basisprincipes van de confinementfunctie:
1 . In normale omstandigheden: het beperken van de uitstoot van radioactieve materiaal
buiten de installatie maar ook de besmettingsgraad in de installatie zo beperkt
mogelijk houden.
2. In ongevalssituaties: Het beperken van de radiologische gevolgen voor het milieu, de
bevolking en de werknemers.
Het confinement kan ingedeeld worden in het statische confinement en dynamisch
confinement.
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Het Statisch Confinement bestaat uit de statische barrières en hun respectievelijke
lekdichtheid. Concreet komt dit neer op het gebouw en andere fysische structuren zoals de
hotcell, ventilatieleidingen,… die een lozing of dispersie van radioactief materiaal verhinderen.
Voor het ontwerp van het statisch confinement worden de aanbevelingen van ISO reeksen
1 0648 en 11933 gevolgd.
Het Dynamisch Confinement is een ondersteuning van het statisch confinement dat ervoor
zorgt dat er een bepaalde luchtstroming is die ervoor zorgt dat het radioactieve materiaal
Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

99/157
ISC: Restricted

verwijderd wordt uit bepaalde zones en niet voorbij een bepaalde barrière kan komen. Dit
dynamisch confinement wordt verzorgd door het ventilatie- en filtratiesysteem. Het
dynamisch confinement zorgt voor de extra back-up bij eventuele "defecten" in lekdichtheid
van het statisch confinement:
·

·
·

Door te zorgen voor een opeenvolging van verschillende onderdrukken die ervoor
zorgt dat er een luchtstroom is van locaties met laag besmettingsrisico naar locaties
met een hoog besmettingsrisico.
Het ventilatiesysteem behoudt een negatieve druk ten opzichte van de omgeving
om de effecten van een ongecontroleerde besmetting te beperken.
Het systeem leidt de luchtstroom richting filters, besmettingsmonitoren vooraleer
deze lucht in de atmosfeer te lozen.

De nucleaire compartimenten zijn deze ruimten, lokalen, … die de mogelijkheid hebben om
radioactief materiaal op te slaan, te behandelen of te verwerken. Deze compartimenten
variëren van hoge risico’s (hotcell, handschoenkasten, …) over gemiddelde risico’s (lokalen,
technische ruimten, …) tot lage risico’s (toegangsruimten).
Het risico is gerelateerd met de mogelijkheid van radioactieve besmetting in de verschillende
compartimenten. Algemeen zal het design van de installatie de richtlijnen volgen zoals
voorgeschreven in Annex A en B van ISO 1 7873.
De containmentklasse, het aantal luchtvernieuwingen en de onderdrukregeling kunnen nog
wijzigen naarmate het project zal evolueren. Uit de risicoanalyses en de te verwachten
besmettingsgraden zullen deze gegevens kunnen vastgelegd worden. De resultaten van de
risicoanalyse zullen bepalen welke eisen er aan het statische confinement, filtersystemen,
lekdichtheid compartimenten, sturingen ventilatie, enz. zullen gesteld worden.
Het aantal luchtwisselingen voor normale werking is momenteel vastgelegd op 1 0
luchtwisselingen per uur zodoende wij hiermee rekening kunnen houden bij de uitwerking
van de ventilatorsturing.
8.1.2 Compartimentering
Samen met dit confinement is het belangrijk dat het proces en de installatie zo ontworpen
zijn dat het radioactief materiaal gecompartimenteerd behandeld wordt. Deze
compartimentering wordt op verschillende manieren benaderd en in rekening gebracht:
·
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·

Op gebied van stralingsbescherming
Het verdelen van het actief materiaal in gecompartimenteerde werkeenheden met
een beperking van de hoeveelheid materiaal, zal een gunstige invloed hebben op de
stralingsbelasting van de operatoren. Bij het design van de werkeenheden (hotcellen,
handschoenkasten, containers en reservoirs) wordt hiermee rekening gehouden.
Beperking van de gevolgen van incidenten
Door de compartimentering zal de radiologische impact beperkt worden door het
limiteren van de hoeveelheid van het mogelijks getroffen materiaal.
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8.1.3 Kriticaliteit
Het veilig behandelen van splijtbare materialen is onderhavig aan een strikte opvolging en
beheer van het kriticaliteitsrisico. Concreet wil dit zeggen dat de installatie van in het ontwerp
rekening houdt met de limieten volgens de methodologie beschreven in §7.4 hierboven.
Zoals beschreven in §9.2 gebeuren materiaalbewegingen van splijtbaar materiaal tussen
werkeenheden enkel na toelating door de eenheid NMA (Nuclear Material Accountancy).
Hierdoor wordt procedureel geborgd dat de maximaal toegelaten hoeveelheid splijtbaar
materiaal per werkeenheid niet wordt overschreden.
8.1.4 Beveiliging
De principes voor beveiliging, of fysische protectie, worden gedurende de projectfase
(security by design) en de uitbatingsfase van de RECUMO-installaties toegepast. Specifieke
maatregelen op dit gebied zullen ook tijdens de bouwfase genomen worden.

8.2 Bouwkunde
Voor de berekening en dimensionering van de structurele componenten van het gebouw
worden de berekeningsmethoden volgens de vigerende Belgische normen en de Eurocodes
gevolgd met daarin begrepen de belastings- en veiligheidscoëfficiënten voor supplementaire
invloeden van externe aard die voor de regio Mol van toepassing zijn.
In documenten [24] ‘Externe Invloeden’ en [25] ‘Vliegtuigcrash’ worden de mogelijke
ongevallen of gebeurtenissen van externe oorsprong, die een risico kunnen vormen voor de
veiligheid van de RECUMO-installatie, onderzocht. Deze studies omvatten aardbevingen,
overstroming, weersfenomenen, brand, explosie (zie §7.6).
Op basis van de studies inzake de externe invloeden en de vliegtuigcrash werd een analyse
uitgevoerd van de richtlijnen van het Agentschap [20] [21 ] [22] [23] om de bijkomende
vereisten vast te leggen voor het nieuwe gebouw. Deze analyse is opgenomen in [27].
8.2.1

Weerstand tegen accidentele vliegtuigval

Op basis van de richtlijn van het Agentschap [20] [21 ] en de evaluatie van de mogelijke
potentiele radiologische gevolgen [27], wordt de weerstand van de installatie ten opzichte
van een “General Aviation” impact in rekening gebracht. Als representatief vliegtuig voor deze
vliegtuigcategorie wordt in de richtlijn [21 ] volgend toestel voorgesteld:
·
·

Vliegtuig met een (maximale) massa van 5,7 ton, zoals vliegtuigen voor recreatie,
helikopters en kleine civiele vliegtuigen.
Een snelheid van 1 00 m/s dient beschouwd te worden.
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Het gebouw wordt dermate ontworpen dat het weerstand biedt tegen de impact van het
hoger gedefinieerde vliegtuig.
Een studie betreffende een vliegtuigimpact op het RECUMO-gebouw is uitgevoerd [37]. Deze
studie beschouwt de impact van een vliegtuig type ‘General Aviation’.
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In deze studie is een risicoanalyse uitgevoerd van een accidentele vliegtuigcrash op de nieuw
te bouwen RECUMO-installatie.
De te volgen methodologie is vastgelegd en vervolgens is een screening van het luchtruim
uitgevoerd waarbij, na een korte uiteenzetting over de algemene organisatie van het
Belgische luchtruim, in detail wordt beschreven hoe het luchtruim in de buurt van het
SCK CEN is georganiseerd.
De risicokwantificatie beschrijft het risico van de beschreven luchtvaartactiviteiten (in
ongevallen per jaar en per vierkante kilometer) voor de omgeving van het SCK CEN.
Tenslotte is op basis van de totale effectieve oppervlakte van de RECUMO-installatie de
ongevalsfrequentie bepaald. Het risico zowel ten gevolge van een rechtstreekse impact als
indirecte thermische effecten werd voor de verschillende referentietoestellen bepaald. Deze
analyse [25] bevestigt de keuze van ACL-1 ("general aviation").
De gevolgen van verticale en horizontale ACL-1 categorie impact, inbegrepen korstvorming
(scabbing), zijn beschouwd en berekend. De conclusie is dat het voorgestelde ontwerp aan
de FANC richtlijn voldoet.
De studie bevat eveneens de analyse van de margin assessment uitgevoerd zoals
voorgeschreven in §3.2.6 van [21 ].
Het gebouw zal weerstaan aan een impact van een vliegtuig van het type ‘General Aviation’
en een impact met een dynamische amplitude van 150% van de initiële waarde indien men
het dak van het gebouw voorziet van een betonlaag van 55 cm dikte in combinatie met een
bepaald type bewapening. Tijdens de detail engineering van het gebouw zal de definitieve
dikte en bijhorende bewapening worden vastgelegd. Deze ontwerpvereiste wordt
meegenomen in het verdere design van het RECUMO-gebouw.
8.2.2

Weerstand tegen overstroming

Als conclusie uit de studies kan gesteld worden dat als men in het RECUMO-ontwerp rekening
houdt met het plaatsen van alle mogelijke infiltratieplaatsen (deuropeningen, poorten,
keldergaten…) hoger dan 26,7 m ten opzichte van TAW, de waterinsijpeling ten gevolge van
extreme regenval uitgesloten is [24].
Het risico van insijpelend grondwater wordt vermeden door bouwkundige maatregelen in
het keldergedeelte van de installatie.
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8.2.3

Weerstand tegen aardbeving

De stabiliteitsstudie van het RECUMO-gebouw neemt een aardbeving met een
terugkeerperiode van 1 04 jaar in rekening [38]. Hierdoor zal het gebouw weerstaan aan deze
initiator zonder instorting. Verder wordt in het gedetailleerd design van de installatie steeds
rekening gehouden met het feit dat de ventilatieleidingen en andere veiligheidssystemen op
een aardbevingsbestendige wijze verankerd worden aan het gebouw.
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8.2.4 Weerstand tegen explosie
Uit de studie van de externe invloeden [24] blijkt dat er geen impact is van externe gasopslag
(buiten SCK CEN) of gastransporten. De dichtstbijzijnde gasopslag is deze van het SCHgebouw. De schokgolven ten gevolge van een ontploffing in deze gasopslag worden deels
afgeschermd door het bestaande gebouw. Er is geen invloed op de RECUMO-installatie [24]
ten gevolge van de bestaande gasopslag.
Bij de uitwerking van de nieuwe gasopslag, nodig voor de RECUMO-installatie wordt rekening
gehouden met de mogelijke risico’s en veiligheidsfactoren en de specifieke regelgeving op
dit gebied.
8.2.5

Weerstand tegen andere weersfenomenen

De vereisten betreffende weerstand van het gebouw tegen weerfenomenen zoals de
maximale windsnelheden en sneeuwbelasting worden door de structurele vereisten voor de
weerstand tegen vliegtuigval een aardbeving afgedekt.
De mogelijke risico’s verbonden aan een blikseminslag worden opgevangen door het te
voorzien van de nodige bliksembeveiliging conform de richtlijnen.

8.3 Stralingsbescherming
Het fundamentele veiligheidsobjectief voor de RECUMO-installatie op het gebied van de
stralingsbescherming is de werknemers, het publiek en het milieu te beschermen tegen de
gevaren van ioniserende straling.
Hieronder beschrijven we de elementen die bijdragen tot de realisatie van dit
veiligheidsobjectief.
8.3.1

Bescherming van de werknemers

Volgens het KB van 2001 -07-20 (ARBIS) wordt de opgelopen stralingsdosis voor
beroepshalve blootgestelde personen gelimiteerd tot 20 mSv per 12 opeenvolgende
glijdende maanden in normaal bedrijf. Afhankelijk van de geplande blootstelling kan een
lagere dosisbeperking kan ook vastgelegd worden. Zo wordt voor de activiteiten van het
SCK CEN een dosisbeperking van 10 mSv per 12 glijdende maanden gehanteerd.
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De werkplaats waar radioactieve stoffen behandeld of bewaard worden, is zodanig opgevat
dat de verspreiding van deze stoffen geminimaliseerd wordt, om aldus personeel en
omgeving maximaal te beschermen. Daarom worden gecontroleerde en bewaakte zones
ingericht in het ontwerp. De voorwaarden waaraan deze zones moeten voldoen zijn
vastgelegd in het veiligheidsdossier 'Algemene condities voor de uitbating van de laboratoria
van het SCK CEN' [5].
Het manipuleren van fissiel materiaal houdt eveneens een kriticaliteitsrisico in. Het
kriticaliteitsrisico wordt tot een minimum herleid door gebruik te maken van technische en
organisatorische maatregelen. De technische maatregelen beperken de hoeveelheden
materiaal en moderatoren; de organisatorische maatregelen zorgen voor een strikte
opvolging van alle materiaalbewegingen.
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8.3.2

Beperking van de blootstelling (ALARA)

Naast de limitering van de dosis wordt conform het ARBIS het ALARA-concept toegepast
vanaf het ontwerp van de installatie tot de uiteindelijke ontmanteling.
Algemeen kunnen we stellen dat de blootstelling aan ioniserende straling beïnvloed wordt
door:
1.
2.
3.
4.

De afscherming van de bron;
De blootstellingtijd;
De afstand tot de bron;
De bronsterkte.

De afscherming van de bronnen wordt gerealiseerd door gebruik te maken van
transportcontainers, hotcells en handschoenkasten. Bij de hotcells wordt de afscherming
verzekerd door het insluiten van de radioactieve bron door middel van loden of betonnen
wanden. De afscherming bij handschoenkasten wordt gerealiseerd door gebruik te maken
van bijvoorbeeld Kyowa® -panelen of loodglas.
Het beoogde proces is geen continu proces. Steeds zal er gewerkt worden in verschillende
batchen. Dit houdt in dat men een beperkte hoeveelheden nucleair materiaal binnen de
processinginstallatie heeft, wat een beperking van de bronsterkte oplevert.
Voor het ontwerp van de nucleaire compartimenten binnen de RECUMO-installatie wordt een
designvereiste opgelegd van 20 µSv/u op de werkplaats aan de nucleaire compartimenten in
routineomstandigheden. Deze waarde zal een minimumdikte opleggen voor de afscherming
van de hotcellen en handschoenkasten. In het design wordt uiteraard het ALARA-principe
toegepast teneinde de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. Deze
voorwaarde, samen met de compartimentering (segmentering) van het radioactieve
materiaal, zal het type en de materiaaldikte van de afscherming van de verschillende
compartimenten bepalen.
De beperking van de activiteit van de bron is afhankelijk van de operationele limieten die aan
de installatie worden opgelegd per werkeenheid op basis van risico- en kriticaliteitsanalyses.
De handelingen die een externe blootstelling van de werknemers inhouden worden zo
optimaal mogelijk uitgevoerd, met het oog op de beperking van de blootstellingsduur. Deze
optimalisatie zal gebeuren op basis van dosissimulaties.
Bij het optimaliseren van de blootstelling wordt gebruik gemaakt van het standaard ALARAproces (BPR-NRS-194) op het SCK CEN dat zowel rekening houdt met de nucleaire als
industriële risico’s van de handelingen.
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8.3.3

Bescherming van het milieu en de bevolking

De bevolking en het milieu worden door middel van een reeks opeenvolgende barrières
afgeschermd van de blootstelling aan ioniserende straling. De opeenvolgende barrières
worden gevormd door de radiologische afscherming en het confinement rond het materiaal.
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De eerste insluitingen zijn de procesrecipiënten, hotcellen en/of de handschoenkasten. De
hotcellen zijn voorzien van een α-dichte cel waardoor verspreiding van het materiaal
vermeden wordt. De hotcellen en handschoenkasten zullen voldoen aan de eisen gesteld wat
betreft de lekdichtheid beschreven in de veiligheidsdossiers van het SCK CEN [40]. De hotcells
en handschoenkasten worden voorzien van een apart ventilatiesysteem dat gekoppeld is aan
het lozingspunt van het gebouw. De geventileerde lucht vanuit de hotcells en
handschoenkasten, wordt over een filterbatterij geleid alvorens deze lucht in de atmosfeer te
lozen.
De hotcells of handschoenkasten worden geïnstalleerd in een 'afgesloten' ruimtes (lokalen)
aangeduid als een gecontroleerde zone. Deze ruimtes (lokalen) zijn aangesloten op de
gebouwventilatie (verschillend van de hotcell- en handschoenkastventilatie). Deze wordt zo
ingesteld dat de verschillende lokalen in onderdruk staan ten opzichte van de nietgecontroleerde of bewaakte zones (gangen, sanitaire ruimten, …). Het hele gebouw dat deze
ruimtes (lokalen) omvat staat eveneens in onderdruk ten opzichte van de buitenomgeving.
Via deze insluitingen en de cascade van onderdrukken wordt het risico op verspreiding van
radioactief materiaal beperkt.
Een beschrijving van het basisontwerp van het getrapt ventilatiesysteem wordt gegeven in
§8.4.
Op basis van de analyse beschreven in §7.7 waarin de basiselementen van het
ventilatiesysteem in rekening werden gebracht wordt er geen significante toename van de
blootstelling van het publiek en milieu verwacht door de geplande handelingen in de
installatie.
8.3.4 Radiologische monitoring & beheer
Om de blootstelling van de werknemers, het publiek en het milieu op te volgen en te beheren
wordt volgend monitoringsprogramma geïmplementeerd. Dit omvat de opvolging van de
externe en interne blootstellingen van de werknemers maar ook de opvolging van de
radiologische condities op de werkplek (omgevingsstraling, besmetting).
De blootstelling van het publiek en het milieu wordt opgevolgd via schouwmonitoring en het
toezichtsprogramma in de omgeving.
8.3.4.1 Monitoring van de blootstelling van de werknemers
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De externe blootstelling van de werknemers en operatoren van de installatie wordt
opgevolgd via het proces personendosimetrie van het SCK CEN. Het personeel werkzaam in
de bewaakte en gecontroleerde zones van de installatie dragen hiertoe ook de wettelijke
dosismeters samen met een actieve elektronische dosismeter die een rechtstreekse uitlezing
van de γ-dosis en dosisdebieten toelaat.
De externe blootstelling op de werkplek wordt eveneens gemonitord via vaste detectoren
geplaatst op een aantal posities waar frequente handelingen of handelingen met een hogere
blootstelling verwacht worden.
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De interne blootstelling van de werknemers wordt opgevolgd via het standaard
monitoringsprogramma van het SCK CEN.
In routine omstandigheden worden er geen interne blootstellingen verwacht. Enkel in geval
van incident kan een mogelijke besmetting op de werkplek (oppervlakte- of luchtbesmetting)
optreden.
Teneinde deze mogelijke blootstelling door besmetting preventief te detecteren worden er,
naast de standaard oppervlaktebesmettingsmetingen, op verschillende locaties continue
metingen van de luchtbesmetting uitgevoerd. Deze detectoren worden uitgerust met
alarmen die de operatoren tijdig verwittigen zodat zij de nodige beschermingsmaatregelen
kunnen nemen (zie ook in §7.7 en [27]).
Verder worden er ook persoonlijke kriticaliteitsdosimeters (conform ISO 1 7025) voorzien om
bij een kriticaliteitsincident de opgelopen dosissen in te kunnen schatten. De
kriticaliteitsdosimeter is een dosimeter voor de bepaling voor de neutronendosis door middel
van de activatie van de verschillende detectoren. De dosimeter voorziet geen detectoren voor
de detectie van γ-straling. Iedere persoon die een kriticaliteitsdosimeter draagt, draagt ook
een persoonlijke γ-dosismeter met een bereik tot 20 Sv.
8.3.4.2 Monitoring van de atmosferische lozingen
Het ventilatiesysteem van het RECUMO-gebouw wordt gekoppeld aan het lozingspunt van
de RECUMO-installatie. Dit lozingspunt is uitgerust met een monitoringsysteem dat onlineen offline-metingen omvat.
De online metingen (rechtstreekse metingen) worden toegepast:
·
·

Om op elk moment te kunnen nagaan wat de effectieve lozing is en zo een
vergelijking met bepaalde lozingsreferentieniveaus mogelijk te maken;
Om een snelle indicatie te bekomen van een abnormale lozingstoename.

Bijkomende offline-metingen worden uitgevoerd om een nauwkeurige bepaling van het
lozingsbilan mogelijk te maken; in het bijzonder voor de α-stof, βγ-stof.
De stofmonsters worden genomen met een 12T2 monitor (de α-stofmonitor voor de online
metingen). Ze worden geaccumuleerd over een week op de glasvezelfilter, en gemeten in α
en βγ na een vervaltijd van 1 4 dagen voor de eliminatie van de kortlevende natuurlijke
activiteit. Ze worden per 6 maanden samengenomen en γ-spectrometrisch gemeten om de
isotopische samenstelling van de βγ-stofactiviteit te bepalen.
Deze monitoring zal de gasvormige lozingen van de RECUMO-installatie meten. Op deze
manier wordt de bijdrage van RECUMO tot de lozingen van het SCK CEN bepaald worden.
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8.3.4.3 Besmettingscontrole en monitoring
Van bij de aankomst van radioactief materiaal in de RECUMO-vleugel wordt aandacht
geschonken aan de verpakking van dit materiaal en wordt ervoor gezorgd dat deze
verpakking het risico op verspreiding van radioactief materiaal beperkt. In alle gevallen wordt
gestreefd naar het verwezenlijken van een "α-dichte" verpakking.
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De behandeling van het radioactief materiaal in de hotcells gebeurt met telemanipulatoren,
de afdichting van de doorgang cel-telemanipulator wordt verzekerd door een dunne soepele
huls in kunststoffolie ook "booting" genoemd. In geval van defect of nazicht kunnen de
telemanipulatoren uit de cel worden genomen zonder de afdichting tussen cel en
manipulator te verbreken.
Om het risico op besmetting te vermijden wordt tijdens interventies in de hotcells gewerkt
met apart geventileerde interventietenten die uitgerust zijn met een dubbel sas zodat de
toegang tot de mogelijke besmette zone geen aanleiding kan geven tot een mogelijke
besmetting naar buiten.
Eventuele besmettingen (veroorzaakt door foutieve manipulaties of door een incident) buiten
de hotcell of handschoenkast zullen door het monitoringssysteem gedetecteerd worden.
Hierop worden de nodige maatregelen geïnitieerd.
Indien transfers uitgevoerd worden tussen de verschillende hotcells en/of handschoenkasten
worden er steeds besmettingsmetingen uitgevoerd door de agent stralingscontrole. In geval
van besmetting worden steeds gepaste maatregelen volgens de bestaande procedures van
de stralingsbescherming getroffen.
Gedurende interventies en bij reguliere controles zal gebruik gemaakt worden van standaard
αβ-besmettingsmonitoren.
8.3.4.4 Specifieke monitoring RECUMO
De analyse van de RECUMO-installatie toont aan dat specifieke monitoring dient te gebeuren
rondom de hotcells en handschoenkasten. Eveneens dient de nodige monitoring voorzien te
worden in de kelder met de HLLW-afvaltanks. Een volledige beschrijving omtrent
stralingsbeschermingsmonitoring wordt gegeven in [41 ] en handelt onder meer over:
·
·

·
·
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·

Gamma- en neutronenmonitoring: deze wordt rond hotcellen en handschoenkasten
voorzien op de plaatsen met het hoogste risico op straling;
Sniffers (luchtmonitoring – offline): periodieke monitoring met behulp van statische
filters, geplaatst rond hotcellen en handschoenkasten, die dagelijks worden gemeten.
Met deze methode kunnen lage activiteitsconcentraties worden gemeten (< enkele
Bq per 100 m³);
Continue luchtmonitoring - CAM’s (luchtmonitoring online) voor het meten van α- en
β-contaminatie in de lucht;
Toestellen voor handmonitoring worden dichtbij de handschoenkasten geplaatst
zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn. Volgende alarmniveaus zullen worden ingesteld:
0,04 Bq/cm² voor α-contaminatie en 0,4 Bq/cm² voor β-contaminatie zoals vastgelegd
in [42];
Kriticaliteitsdetectie: tijdens het proces wordt gewerkt met fissiele materialen. Om een
ongewenste kriticaliteitssituatie te detecteren is een snelle detectie essentieel
aangezien het alarm ervan de operatoren dient te waarschuwen en een evacuatie te
initiëren.
De
RECUMO-installatie
zal
voorzien
worden
van
een
kriticaliteitsdetectiesysteem dat hetzij is aangesloten op het bestaande
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kriticaliteitsdetectiesysteem van gebouw SCH hetzij een volledig onafhankelijk
systeem is.
De nodige detectie/instrumentatie wordt geïnstalleerd om eventuele afwijkingen van de
normale/gewenste situatie te detecteren, te alarmeren om gepast te kunnen ingrijpen (bijv.
drukmetingen met alarmering om de verschildrukken tussen verschillende zones te
monitoren en te bewaken) en ervoor te zorgen dat men tot de normale/gewenste situatie
kan terugkeren.

8.4 Ventilatie
In deze paragraaf geven we de algemene basisprincipes van de ventilatie weer. De algemene
werkingsprincipes dienen tijdens het verder ontwerp verder uitgewerkt te worden. Hierin
wordt rekening gehouden met de resultaten van andere risicoanalyses (onder meer een
brandrisico-analyse). De resultaten van de risicoanalyses zullen bepalen welke eisen er aan
het statische confinement, filtratiesysteem, sturingen ventilatie, enzovoort zullen gesteld
worden.
Het ventilatiesysteem maakt gebruik van verschillende extractieventilatoren. In het
basisontwerp zorgt men ervoor dat elke extractieventilator de veiligheidsfunctie confinement
kan dragen. Tijdens de uitbating zal er periodiek gewisseld worden tussen de verschillende
extractieventilatoren zodat ze regelmatig in gebruik zijn en dus ook getest worden op hun
operationaliteit.
In wat volgt wordt een beknopte beschrijving gegeven van het basisontwerp van het
ventilatiesysteem.
De verschillende compartimenten worden als volgt geclassificeerd:
Tabel 27: Verschillende compartimenten met hun voorgestelde containmentklasse
Type Compartiment

ISO 17873
Containment
klasse

onderdrukregeling
[Pa]

Hotcell

C4***

NO - 5
AOO - 10

-300 tot -400 Pa

Handschoenkast

C4**

-300 tot -400 Pa

labo’s hotcells, labo’s, opslaglokalen
en kelderzone en technische
verdieping
technische lokalen, logistieke lokalen,
schachten

C2

NO - 5
AOO - 10
5

C1

3-5

-40 Pa

(1 )
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aantal
luchtwisselingen
[u-1 ] (1)

-80 tot -100 Pa

In het voorontwerp gebruiken we 1 5 ACH als designmarge voor de C4-compartimenten

NO staat voor Normal Operation, AOO voor Abnormal Operational Occurence. Het aantal
luchtwisselingen voor AOO is momenteel vastgelegd op 10 luchtwisselingen per uur, in
voorontwerp gebruiken we 15 luchtwisselingen per uur als designmarge voor de C4
compartimenten.
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De onderdrukregeling bij C1 en C2 compartimenten hebben een gemeenschappelijk
referentiepunt voor de onderdrukregeling, namelijk de buitenatmosfeer. Voor de C4
compartimenten is de referentiedruk de ruimtedruk (labo/lokaal) waarin deze
compartimenten zijn gelegen.
De containmentklassen C4*** en C4** worden gekozen afhankelijk van de te verwachten
besmettingsgraad (volgens ISO 1 7873, Annex B). NO staat voor Normal Operation, AOO voor
Abnormal Operational Occurence. De C1 /C2 compartimenten hebben de buitenatmosfeer als
referentiepunt; de referentiedruk voor de C4 compartimenten is de druk van het labo/lokaal
waarin deze zijn gelegen.
De containmentklasse, het aantal luchtvernieuwingen en de onderdrukregeling weergegeven
in bovenstaande tabel kunnen nog wijzigen naarmate het project zal evolueren maar zal
steeds voldoen aan de bepalingen van de uitbatingsvergunning van het SCK CEN. Uit de
risicoanalyses (met evaluatie van mogelijke ongevalsomstandigheden) en de te verwachten
besmettingsgraden zullen de gegevens in bovenstaande tabel kunnen vastgelegd worden.
De resultaten van de risicoanalyse bepalen welke eisen er aan het statische confinement,
filtersystemen, lekdichtheid compartimenten, sturingen ventilatie, enz. zullen gesteld worden.
Het ventilatiesysteem voor RECUMO wordt aangewend om een verspreiding van
radioactiviteit in de installatie en de omgeving te vermijden gedurende normale operatie,
AOO’s en ongevalssituaties.
Het dynamisch confinement verzekert een opeenvolging van onderdrukken door de
verschillende nucleaire compartimenten met de hoogste onderdruk in de locaties met het
hoogste risico op besmetting (hotcell, handschoenkast). Deze opeenvolging van
onderdrukken zorgt voor een luchtstroming gaande van de ruimten met laag
besmettingsrisico naar ruimten met een hoog besmettingsrisico en nadien naar het
filtratiesysteem en zo naar het lozingspunt. Er wordt een continue monitoring van deze
onderdrukken voorzien. Bij het lozingspunt (27m hoge schouw) wordt de geloosde lucht
gesampled en gemonitord ter controle van de geloosde radioactiviteit (zie §8.3.4.2).
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ISO 1 7873 (in combinatie met de algemene uitbatingsvergunning van het SCK CEN) geeft de
richtwaarden voor de te gebruiken onderdrukken. Algemeen gezien zal een C4-zone (hotcell)
op een onderdruk gehouden worden van minstens 300 Pa ten opzichte van de omgevende
ruimten en worden de lokalen in onderdruk gehouden, zodanig dat het drukverschil met de
lokalen met een onmiddellijk hoger of lager besmettingsrisico ten minste 40 Pa bedraagt,
zodanig dat de eventueel besmette lucht van de zones met minder besmettingsrisico naar de
zones met groter besmettingsrisico stroomt.
De waarde van 5 luchtvernieuwingen per uur voor C2/C4 compartimenten in normale
operatie, vindt zijn oorsprong in verschillende standaarden zoals ISO 1 7873. Deze waarde
stemt overeen met de algemeen op het SCK CEN gebruikte waarden voor het aantal
luchtvernieuwingen per uur voor hotcellen en handschoenkastenen. Typische waarden voor
het aantal luchtvernieuwingen per uur in ongevalscondities liggen rond 1 0 ACH.
De ganse ventilatie bestaat uit een hele reeks van verschillende systemen (zie Figuur 34).
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De 5 ventilatiesystemen zijn volledig gescheiden en geïnstalleerd in een apart
brandcompartiment. Binnen elk circuit zijn de redundante extractieventilatoren fysisch
(brandtechnisch) gescheiden. In geval van brand wordt de dynamische inperking zolang als
mogelijk gehandhaafd. De luchttoevoer (pulsie) zal in principe afgesloten worden en de
afzuiging (extractie) zal worden gehandhaafd zolang de temperatuur in het ventilatiesysteem
of de filters dit toelaat. De strategie voor statische en dynamische inperking bij brand maakt
verder deel uit van de detailstudie.
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De HC-ventilatie en het geheel van de gebouwventilatie wordt gestuurd met een
microprocessor. De ventilatiesystemen zijn normaal aangesloten op het gewone elektrische
net, de voeding van de ventilatie van de HC, HSK wordt automatisch overgeschakeld op een
noodvoeding in geval van uitvallen van het gewone net.
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Figuur 34: Principeschema RECUMO HVAC
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Voor het bepalen van de efficiëntie van de HEPA-filters wordt gebruik gemaakt van de
specificaties in ISO 29463. De laatste filtertrap is een H13 (99,95%). De methode voor het
periodiek testen van de filters wordt in een procedure vastgelegd (cfr. PWO-testen).
Koolfilters zijn niet nodig vermits er vrijwel geen radiologische impact is van edelgassen en
vermits de impact van jodium bij een kriticaliteitsongeval beperkt is (zie uitgevoerde
radiologische impactstudies)
8.4.1

Ventilatie hotcells (C4-compartiment)

Figuur 35:
Detailschema van de
hotcellventilatie

Figuur 36: Extractiezijde van de HC-ventilatie

De lucht stroomt vanuit de werkruimte (C2-compartiment) via een HEPA-filter naar de
hotcells. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de hotcell wordt er een HEPAfilter voorzien voor de instromende lucht. De extractie van de hotcells is voorzien van een
HEPA-filter aan de binnenkant en de buitenkant van de hotcell.
In functie van het nominaal volume van de filters en de inhoud van de cellen kan dit
gedimensioneerd worden.
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Op de algemene extractie van alle hotcells worden nog voor- en absoluutfilters (HEPA)
voorzien alvorens deze via de bijhorende extractoren worden afgevoerd naar de schoorsteen.
Er worden drie extractieventilatoren voorzien voor de ventilatie van de hotcells. De drie
extractieventilatoren worden gedimensioneerd zodat zij elk 1 00% van het extractiedebiet (bij
AOO) kunnen leveren. Bij normale werking draaien er twee extractieventilatoren op 50% van
het gevraagde debiet (afhankelijk van NO of AOO) en staat er 1 extractieventilator in reserve.
Bij faling van één van de twee extractieventilatoren gaat de andere ventilator naar 1 00% van
het gevraagde debiet. De reserve extractieventilator wordt opgestart en gestuurd naar 50%
van het gevraagde debiet. De andere extractieventilator gaat van 1 00% naar 50% zodoende
er terug twee extractieventilatoren op 50% van het gevraagde debiet draaien.
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8.4.2

Ventilatie handschoenkasten (C4-compartiment)

Figuur 37: Detailschema
van de HK-ventilatie

Figuur 38: Extractiezijde van de HK-ventilatie

De lucht stroomt vanuit de werkruimte (C2-compartiment) via een HEPA-filter naar de
handschoenkasten. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de handschoenkasten
wordt er een HEPA-filter voorzien voor de instromende lucht. De extractie van de
handschoenkasten wordt voorzien van een HEPA-filter aan de binnenkant en de buitenkant
van de handschoenkast.
In functie van het nominaal volume van de filters en de inhoud van de HK’n kan dit
gedimensioneerd worden.
Op de algemene extractie van alle handschoenkasten worden voor- en absoluutfilters (HEPA)
voorzien alvorens deze via de bijhorende extractoren worden afgevoerd naar de schoorsteen.
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Er worden drie extractieventilatoren voorzien voor de ventilatie van de HK’n. De drie
extractieventilatoren worden gedimensioneerd zodat zij elk 1 00% van het extractiedebiet (bij
AOO) kunnen leveren. Bij normale werking draaien er twee extractieventilatoren op 50% van
het gevraagde debiet (afhankelijk van NO of AOO) en staat er 1 extractieventilator in reserve.
Bij faling van één van de twee extractieventilatoren gaat de andere ventilator naar 1 00% van
het gevraagde debiet. De reserve extractieventilator wordt opgestart en gestuurd naar 50%
van het gevraagde debiet. De andere extractieventilator gaat van 1 00% naar 50% zodoende
er terug twee extractieventilatoren op 50% van het gevraagde debiet draaien.
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8.4.3

Ventilatie trekkasten

Figuur 39:
Detailschema van de
TK-ventilatie

Figuur 40: Extractiezijde van de TK-ventilatie

Per trekkast wordt er een klep voorzien die de verplichte luchtintredesnelheid (min. 0,5 m/s)
regelt afhankelijk van de stand van het schuifraam in de trekkast.
Op de algemene extractie van trekkasten zijn nog voor- en absoluutfilters (HEPA) voorzien
alvorens deze via de bijhorende extractoren worden afgevoerd naar de schoorsteen.
Er worden drie extractieventilatoren voorzien voor de ventilatie van de trekkasten. De drie
extractieventilatoren worden gedimensioneerd zodat zij elk 1 00% van het extractiedebiet
kunnen leveren. Bij normale werking draaien er twee extractieventilatoren op 50% en staat er
1 extractieventilator in reserve. Bij faling van één van de twee extractieventilatoren gaat de
andere ventilator naar 1 00%. De reserve extractieventilator wordt opgestart en gestuurd naar
50%. De andere extractieventilator gaat van 100% naar 50% zodoende er terug twee
extractieventilatoren op 50% draaien.
8.4.4 Ventilatie C2/C1 compartimenten
8.4.4.1 C2 compartimenten
De C2 compartimenten zijn deze waar de operatoren aanwezig kunnen zijn en waar er dus
geen radioactieve besmetting is. De designbasis voor de classificatie van deze
compartimenten zijn 5 luchtvernieuwingen per uur en een onderdruk van -80 Pa tot -100Pa.
8.4.4.2 C1 compartimenten
De designbasis voor de classificatie van deze compartimenten zijn 3-5 luchtvernieuwingen
per uur en een onderdruk van -40 Pa.
8.4.5

Gebouwventilatie (C1 & C2 compartimenten)

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

Er worden 2 systemen opgebouwd voor de gebouwventilatie:
·
·

Systeem 1 : gebouwventilatie kelder en technische verdieping
Systeem 2: gebouwventilatie gelijkvloers en verdieping +1
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Per systeem is er één pulsiegroep voorzien. Deze pulsiegroep heeft 2 ventilatoren waarvan 1
in dienst is bij normaal bedrijf en 1 in reserve staat. Ook werd er een apart kanaal in de
luchtgroep voorzien om aan de pulsievraag te kunnen beantwoorden tijdens eventuele
onderhouds- en/of herstelwerken.
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Figuur 41 : Extractiezijde van de gebouwventilatie

De extractielucht van beide gebouwventilatiesystemen gaat via filterkasten naar de
bijhorende extractieventilatoren. Om de HEPA-filters te beschermen worden er voorfilters
geplaatst.
Bij normaal bedrijf zijn er twee extractieventilatoren in werking en staat er één ventilator als
reserve opgesteld.
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9 Organisatie
Dit hoofdstuk handelt over de algemene organisatie van het project en de organisatie tijdens
de uitbating van de RECUMO-installatie.

9.1 Projectmanagement
9.1.1

Projectorganisatie

De projectfase start vanaf het indienen van het PSAR, die volgt op de beëindiging van de preprojectfase bedoeld voor de ontwikkeling van de belangrijke proces stappen.
Het project is als volgt georganiseerd:
SCKCEN General Management
Steering Group RECUMO
REC-00

RECUMO Project Management (RMT)

Project Direction
Project Manager

IRE Project
Management

REC-00

Project Office
REC-00

Senior Expert Group
(SEG)
REC-0.4

Project QA

Quality Engineer
REC-07

Safety, Security & Safeguards
(3S)

Coordinator 3S
REC-09
REC-10
REC-12

Gross envelope
(GEV)

Storage & Feed
Process (SFP)

Process owner GEV

Process owner SFP

REC-03.1

REC-05.2

Head End &
Extraction Process
(HEEP)

Back End Process
(BEP)

Process owner HEEP

Process owner BEP
REC-05.4

REC-05.3

Waste Treatment
Process (WTP)

Process owner WTP
REC-05.6

REC-05.5

Figuur 42: RECUMO projectorganisatie

9.1.1.1 SCK CEN Steering Comité
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Het SCK CEN Steering comité bestaat uit de SCK CEN Directeur-Generaal en de Adjunct-DirecteurGeneraal, de Directeur van het bestemmingsinstituut namelijk Nuclear Material Science (NMS), de
RECUMO-Directeur, en de RECUMO-Projectleider.
Het steering comité keurt goed en volgt het budget, de planning en de globale technische
vooruitgang. Het neemt beslissingen ten behoeve van het RECUMO-project die andere SCK CENinstituten/expertgroepen aanbelangen.
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9.1.1.2 RECUMO Project Management
De belangrijkste taak van de RECUMO-directeur is de leiding te nemen over de verschillende teams
en supportgroepen binnen SCK CEN die voor RECUMO werken met als doel het project te realiseren.
Bijkomend is het van belang de contacten te onderhouden met alle betrokken externe partijen
(NIRAS, BP, de overheid, IAEA, Euratom, …).
De Project Manager is verantwoordelijk voor het RECUMO-project in termen van technische
kwaliteit, budget en planning.
9.1.1.3 Senior Expert Groep (SEG)
De groep bestaat uit experten komende uit de SCK CEN-instituten die meewerken aan de
ontwikkeling van de pre-project fase van RECUMO. De SEG-groep geeft advies en organiseert
de interface tussen de verschillende betrokken instituten binnen het SCK CEN.
9.1.1.4 Proceseigenaars
Het RECUMO-project is onderverdeeld in 5 + 1 grote processen:
·
·
·
·
·
·

Gross Envelope: de engineering en bouwkundige werken en technieken zoals
bijvoorbeeld HVAC, elektriciteit, hijswerktuigen, nutsvoorzieningen, netwerken;
Storage en Feed Proces: transport en opslag van het primaire residu;
Het Head-End and Extraction Process: oplossing t.e.m. eerste extractie die in
hotcellen voorzien zijn;
Het Back-End Process: alle de zuiveringsprocesstappen in de handschoenkasten;
Het Waste Treatment Process: het volledige afvalproces waaronder de HLLW-tanks
tot en met de afval hotcell;
Naast deze grote processen is er nog het horizontaal 3S process (Safety, Security,
Safeguards).

Voor elk van deze processen is een proceseigenaar aangeduid. De proceseigenaar draagt de
verantwoordelijkheid voor het succesvol afronden van het design en later de opvolging van
de oplevering van het proces waarvoor hij is aangesteld.
Meer bepaald is hij verantwoordelijk voor het aanleveren van:
·
·
·
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·
·
·
·

Het ontwerp van het proces dat doorheen zijn installaties zal lopen;
Het ontwikkelen van de toestellen, apparaten, procescontrole meetinstrumenten en
omhullende toestellen en infrastructuur;
Het op punt stellen van de operationele procedures en bijdragen voor het
toekomstige SAR (Veiligheidsverslag);
Het leveren van rapporten ten behoeve van de Fysische Control, Safeguards, FANC en
Bel V;
Het ontwikkelen en opvolgen van de detailplanning van zijn proces;
Het mee bepalen van de indienststellingsprocedures;
Het leveren van goedkeurde functionele gehelen bepaald in zijn scope.
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De proceseigenaar rapporteert aan de RECUMO-projectmanager:
·
·
·
·
·
·

De projectvooruitgang;
Technische problemen;
Items die direct moeten worden beslist of bestudeerd;
Items waarvoor snel input van andere projectleiders nodig is;
HR-issues in het team;
Stand van aankopen.

De proceseigenaars en de projectmanager komen elke twee weken samen om de voortgang
en de interfaces te regelen.
9.1.2 Projectuitvoering
9.1.2.1 Design en engineering
De engineering van RECUMO heeft 3 fasen:
·
·
·

Voorstudie;
Detailontwerp;
Coördinatie van de constructie.

Momenteel is het RECUMO-project in de eindfase van de voorstudie: alle processen zijn
vastgelegd, de overkoepelende veiligheidsstudies zijn uitgevoerd, P&ID’s zijn opgemaakt,
basisontwerp van het gebouw is klaar. De nutsvoorzieningen, de systemen, structuren en
componenten worden geïdentificeerd en alle equipment en infrastructuur wordt procesmatig
gedimensioneerd, telkens met de functionele en veiligheidsspecificaties als referentie. Deze
fase is iteratief en wordt nog mee bepaald door de resultaten van R&D en vereisten opgelegd
door externe partijen (Dienst MER, Bel V, FANC).
Het tweede deel van het design is het detailontwerp. Hier wordt vertrokken van de voorstudie
en wordt volledig uitgewerkt tot op niveau van constructieplannen en lastenboeken. Alle
systemen, structuren en componenten worden volledig uitgewerkt. Eveneens wordt op het
einde van de detail engineering een commissioningsprogramma opgesteld.
De verschillende fasen (voorstudie, detailontwerp en constructie) worden afgesloten met een
design review.
De huidige planning voorziet dat het detailontwerp klaar zal tegen eind 2020.
9.1.2.2 Constructie en assemblage
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Tijdens de bouwwerken van de gehele installatie wordt erop toegezien dat alles aan de
vastgelegde kwaliteitseisen voldoet. Regelmatige controles bij de leveranciers van technische
installaties worden uitgevoerd om te verifiëren of aan alle eisen wat betreft kwaliteit voldaan
wordt.
9.1.2.3 In bedrijfsstelling (“Commissioning”)
Op het einde van de bouwfase wordt het commissioningsprogramma gefinaliseerd.
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Een groot deel van de inbedrijfsstelling kan gebeuren in ‘koude’ condities (cold
commissioning), dus zonder radioactief materiaal. De inbedrijfsstelling met radioactief
materiaal (hot commissioning) wordt door SCK CEN-personeel uitgevoerd.
Het programma omvat:
·

·
·
·

Functionele testen van de structuren, systemen en componenten – en de
voorzieningen of systemen die nodig zijn voor de exploitatie en veiligheid van de
installatie;
Een algemene evaluatie van afwijkingen van de bouw of de installatie;
Testen en valideren van de scheikundige processen;
Verificatie van alle trainingen.

Het commissioningsprogramma zal ontworpen en uitgevoerd worden door personeel dat het
basisveiligheidsontwerp van de installatie kent, evenals de testtechnieken. De uitvoering van
dit programma dient als basis voor het ingebruikstellingdossier dat overhandigd wordt aan
het Agentschap en Bel V met het oog op de reglementaire oplevering (ARBIS, art. 6.9). Het
programma en het dossier dat wordt overhandigd aan het FANC, met het oog op de
reglementaire oplevering, worden gecontroleerd door de dienst Fysische Controle.
De fasering van de constructie is als volgt:
Tabel 28: Indicatieve fasering constructie

Uitvoeringsfase
Voorziene start constructie
Inbedrijfstelling
Bevestiging voor ingebruikname
Start operaties

Indicatieve datum
3de kwartaal 2021
3de kwartaal 2023
2de kwartaal 2024
2de kwartaal 2024

De uitvoering van de constructie- en inbedrijfstellingsfases (inclusief oplevering) van een
nieuwe installatie in een inrichting van klasse I gebeurt onder de auspiciën van het
Agentschap.

9.2 Operationele Organisatie RECUMO
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De uitbating van RECUMO valt onder het hoofd RECUMO-operaties. Het hoofd RECUMOoperaties is verantwoordelijk voor de organisatie van de productiefase van RECUMO en
rapporteert aan het hoofd van de expertisegroep HLB (Hot Lab). Deze expertisegroep is
onderdeel van het instituut NMS (Nuclear Material Science).
Een organigram van de organisatie binnen RECUMO wordt weergegeven in Figuur 43
genomen uit het document ‘Organisatie van de uitbating’ [43]. In dit document wordt
eveneens de vereiste vorming van het personeel en het omgaan met nieuwe werkings-,
uitbatings- en noodprocedures beschreven.
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Figuur 43: Voorstelling organigram uitbating RECUMO

Zoals het organogram laat zien, is het RECUMO-team verdeeld over 5 subgroepen:
materiaalontvangst en opslag, Head-end operaties, Back-end operaties, analyses en afval. Het
hoofd van elke subgroep rapporteert rechtstreeks aan het hoofd RECUMO-operaties. Het
hoofd RECUMO-operaties heeft een minimum universitair opleidingsniveau terwijl de
hoofden van de subgroepen een minimum opleidingsniveau bachelor of industrieel ingenieur
(of gelijkwaardig door ervaring) hebben. Laboranten of operatoren die binnen de
verschillende groepen werken hebben minimum een diploma secundair onderwijs.
Binnen de RECUMO-uitbating wordt gestreefd naar flexibiliteit in functie van de noden van
het productieproces. Dit wordt gerealiseerd door middel van opleiding van het personeel. De
vereiste kwalificatie voor het uitvoerend personeel wordt vermeld in taakbeschrijvingen. Op
basis van het type taken die moeten worden uitgevoerd en de daaraan gerelateerde risico’s
wordt per werknemer van RECUMO een toegewijd opleidingstraject vastgelegd in een
individueel begeleidingsplan.
De vorming van het personeel wordt beschreven in verschillende IMS-processen van het
SCK CEN (zie hoger §5.1 .2). Deze processen omvatten onder meer per werknemer het
opleidingsschema en een individueel begeleidingsplan.
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De opleidingen voor de personen die werk verrichten op het SCK CEN worden georganiseerd
door het Learning Centre (vorming en kennisbeheer). De inhoud van de opleidingen wordt
vastgelegd in samenspraak met de hiërarchische lijn, Learning Centre en IDPBW voor wat
betreft de opleidingen met betrekking tot de veiligheid en de stralingsbescherming. De
opleidingen die een persoon krijgt zijn aangepast aan de risico’s waaraan hij kan worden
blootgesteld. Dit omvat zowel “on the job training” als training in een opleidingslokaal.
De opleidingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken binnen RECUMO worden in
detail opgenomen in de processen gerelateerd aan de RECUMO-installatie.
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Specifiek voor RECUMO worden volgende opleidingen essentieel geacht:
·
·
·

·
·
·

Kennis chemisch proces;
Kennis installaties;
Kennis risico’s
o Industrieel;
o Radiologisch;
o Kriticaliteit;
o Chemisch;
Beheer radioactief afval;
Veiligheidsregels;
Security en Safeguards.

Bijkomend is er een QA/procescontrole functie voorzien. Materiaalbewegingen van splijtbaar
materiaal gebeuren enkel na toelating door deze functie met ondersteuning van de eenheid
NMA (Nuclear Material Accountancy) van de expertisegroep MWL (Management of Waste &
Liabilities). Hierdoor wordt procedureel geborgd dat de maximaal toegelaten hoeveelheid
splijtbaar materiaal per werkeenheid niet wordt overschreden.
In het kader van efficiëntie wordt beroep gedaan op bestaande afdelingen/diensten reeds
aanwezig op het SCK CEN:
· Voor de algemene nutsvoorzieningen (bouwkunde, infrastructuur, elektriciteit,
sanitair, verwarming, ventilatie, data en telefonie) wordt beroep gedaan op de
Technische Diensten (CTS) onderdeel van Corporate Services and Administration
(CSA);
·

·

De afvalcoördinatie en de nucleaire boekhouding valt onder het beheer van
Management of Waste and Liabilities (MWL); deel van het instituut Environmental,
Health and Safety (EHS);
Nucleair transport op de site wordt verzorgd door IOP (Infrastructure Operations).

9.3 Werkingsprocedures/Uitbatingsprocedures
Gedetailleerde werkingsprocedures en uitbatingsprocedures worden opgesteld naarmate
experimenten en installatie-ontwerpen vorderen. De procedures zullen opgesteld worden in
functie van de logische projectfases: FAT, SAT, commissioning, operationele productie.
De kennisname van deze procedures zal opgenomen worden in de specifieke
begeleidingsplannen van het personeel dat voor RECUMO zal werken. Procedures zullen op
een need-to-know basis beschikbaar worden gesteld op Alexandria.
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9.4 Noodprocedures
In het geval van een noodsituatie in de RECUMO-installatie van het SCK CEN en net zoals
voor andere installaties op de site zullen de operatoren van de installatie de lokale
noodprocedures opstarten. Dit zijn technische procedures om de installatie in een veilige
toestand te brengen en/of om de mogelijke gevolgen van een incident te beperken. Deze
specifieke procedures zullen vóór de indienstneming van de installatie opgesteld worden.
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Tegelijkertijd wordt - zoals beschreven in IMS proces BPR-HSE-EMP - de uitbater van de
installatie en de Universitair van Permanentie verwittigd die het interne noodplan kan
activeren indien nodig. De noodplanorganisatie van het SCK CEN wordt beheerd door de
IDPBW-Dienst Fysische Controle. De rol van de installatieverantwoordelijke zal hierin
vastgelegd worden.
Het globale intern noodplan is gedocumenteerd in een aantal procedures voor alle personeel
of voor bepaalde doelgroepen die een bijzondere rol spelen in de noodplanorganisatie. Deze
documentatie is ter beschikking in de noodplankamer en op de interne website van IDPBW.
De rechtstreekse doelstellingen van het intern noodplan van het Studiecentrum voor
Kernenergie te Mol zijn:
1 . Incidenten te bedwingen en te beheersen opdat de potentiële effecten en schade aan
mens, milieu en goederen minimaal zijn;
2. Het waarschuwen en beschermen van personeelsleden, externe werknemers en
bezoekers aanwezig binnen het Technisch Domein van het SCK CEN - VITO;
3. Het inzetten, coördineren en versterken van de interventieploegen en actiemiddelen
met de bedoeling de gevolgen ervan voor de site zelf en voor de omgeving zoveel
mogelijk te beperken;
4. De vereiste acties bij calamiteiten zoals brand, ernstige ongevallen, gaslek, explosies,
productuitbraak, evacuatie uit besloten ruimten, bomalarm, transportongevallen,
natuurrampen... vlot te organiseren;
5. Een zo adequaat (tijdig en effectief) mogelijke reactie voorzien op ongeoorloofde
handelingen/noodsituaties ten gevolge van de manifestatie van (on)verwachte en
doelbewuste externe en interne dreigingen, die gericht zijn tegen het SCK CEN, zijn
medewerkers, zijn installaties of het aanwezige materiaal en uitgevoerd worden door
individuen of organisaties.
6. De notificatie en het doorgeven van alle noodzakelijke inlichtingen aan het
Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) en de verantwoordelijke
gezagsdragers, conform de vigerende wetgeving.
7. Het efficiënt opstarten van de hulpverlening aan de overheid en de bevolking, indien
beroep wordt gedaan op de diensten van het SCK CEN bij een nucleair ongeval buiten
de site van het SCK CEN.
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We vermelden ook dat er voor elke installatie een dossier werd samengesteld met een
(beperkt) aantal generische ongevalsscenario's, ontwikkeld op basis van technische criteria
en een conservatieve schatting van de radiologische impact. Deze informatie laat toe om snel
de ernst van een voorval in te schatten, op basis waarvan men het gepaste notificatieniveau
kan bepalen. Deze inschatting gebeurt in overleg tussen de cel Fysische Controle, de cel
Radiologische Evaluatie, de Directiecel en de uitbater van de getroffen installatie. Een
dergelijk dossier zal worden opgemaakt voor de RECUMO-installatie.
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1 0 Uitbatingsvoorwaarden en –limieten
10.1 Uitbatingsvoorwaarden
De technische specificaties vertegenwoordigen expliciete beperkingen die worden opgelegd
aan de exploitatie van een installatie. Ze zijn opgesteld om de geldigheid van de
veiligheidsanalyses te verzekeren door te zorgen dat de installatie wordt uitgebaat binnen de
geldende limieten zoals aangenomen bij de incident- en ongevalsanalyses. Door
implementatie van opvolg- en meetsystemen voor de vastgelegde OLC’s, is het mogelijk om
een veilige uitbating te garanderen en de gevolgen van een incident of een ongeval in te
schatten en te beperken.
Deze technische specificaties hebben als doel:
·
·

De limietvoorwaarden voor werking en de systemen die beschikbaar moeten zijn
voor normale exploitatie van de installatie, te bepalen;
De acties vast te leggen als de limietvoorwaarden voor routinewerking overschreden
worden of in geval van onbeschikbaarheid van de systemen.

10.2 Uitbatingslimieten
Uitbatingslimieten/operationele limieten en condities (OLC’s) zijn die set van limieten en
condities die onder de verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke gemonitord
en gecontroleerd worden om een veilige uitbating van de RECUMO-installatie te garanderen
voor zowel personeel op de site als de bevolking buiten de SCK CEN-site. Het definiëren van
uitbatingslimieten, veiligheidssysteeminstellingen, beperkende voorwaarden voor een veilige
uitbating en administratieve voorwaarden vallen hieronder.
Onderstaand OLC-proces is van toepassing op alle installaties van het SCK CEN die onder de
toepassing vallen van het KB VVKI (Koninklijk besluit van 30 november 201 1 houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties) en van de IAEA safety guide NS-G-4.4
Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Research Reactors.
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Het doel van OLC’s is om het proces steeds binnen een veilig werkingsgebied te houden
(automatisch of met behulp van de operator en procedures) en aan te geven wanneer
veiligheidsmaatregelen moeten/kunnen ingrijpen om hierbij te helpen. Verder wordt
aangegeven wat de installatietechnisch aankan en wanneer buiten deze ultieme
ontwerplimieten wordt gegaan met risico op een incident/vrijzetting van chemicaliën of
radioactiviteit. Bij overschrijden van veilige operating range en ontwerplimieten van de
installatie, dienen de nodige incidentonderzoeken te worden gevoerd.

Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

123/157
ISC: Restricted

Schematisch:
Kans op een incident

Initiatie maatregelen
noodsituatie

Geen veiligheidsmaatregel;
proces is ongecontroleerd
en grote kans op een
vrijzetting

Limiet ontwerp installatie
Initiatie
incidentmaatregelen
(mitigatie/
bescherming)

Veiligheidsmaatregel
grijpt in maar mogelijk
te laat met lichte
veiligheidsgevolgen

Limiet veilige operating
range

Setting
veiligheidsmaatregel
Limiet normale operating
range
Alarm setting

Veligheidsmaatregel grijpt
tijdig in en brengt het
proces terug naar een
veilige situatie

Operator kan ingrijpen en
voorkomen dat het proces
buiten de normale
werkingslimieten treedt
Tijd

Figuur 44: Schema operating limits

Voor RECUMO is een preliminaire lijst van OLC’s beschikbaar, deze dient tijdens verdere
projectfasen verbeterd (vastleggen van alle te monitoren OLC’s zoals bepaald in de
verschillende risicoanalyses uitgevoerd tijdens het ontwerp van de installatie) en verfijnd
(bepalen van de acceptatiecriteria van de normale werkingslimieten, de veilige
werkingslimieten en de uiterste ontwerplimieten) te worden. De vooropgestelde OLC’s
moeten niet alleen rekening houden met de normale operaties maar eveneens met nietnormale/occasionele situaties zoals opstarten of stilleggen van de installatie. Voor elke
parameter dient een bewakingsprocedure te worden opgesteld.
Volgende aspecten (niet-limitatief) dienen opgenomen te worden in het overzicht van OLC’s:
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·
·
·
·
·

HVAC - Drukinstelling en luchtvernieuwingen
Temperatuursinstellingen
HEPA filter functioning
Omgevingsstraling
Lekdichtheid hotcells en handschoenkasten

De RECUMO OLC’s zullen gebaseerd zijn op de volgende elementen:
·
·
·

Het ontwerp van de installatie
De reeds uitgevoerde en toekomstige veiligheidsanalyses
Resultaten van testen bij inbedrijfstelling
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·
·

Uitbatingservaring
Vergunningsvoorwaarden

Een aantal onderliggende processen worden toegepast om de OLC’s te allen tijde up-to-date
te houden:
·
·
·
·

Het vaststellen van de uitbatingslimieten en –voorwaarden (dit gebeurt vόόr opstart)
Het toezichtsprogramma voor de uitbatingslimieten en –voorwaarden (periodiek
nazicht tijdens werking van de installatie op de naleving van de OLC)
De wijziging van de uitbatingslimieten en –voorwaarden (Management of Change
bestaande installaties)
Derogatie van de uitbatingslimieten en –voorwaarden (afwijkingsbeheer)

Bovenstaande steunt op het bestaande SCK CEN-proces: “BPR-NRS-300 Management of
nuclear OLC’s”.
Voor een efficiënt gebruik van de OLC’s zal een up-to-date lijst ervan beschikbaar zijn in het
RECUMO-gebouw bij de installaties en zullen operatoren opgeleid worden zodat ze een
parate kennis hebben van de OLC’s, hun technische basis en het belang kennen voor de
veilige uitbating van de installatie.
10.2.1 Atmosferische lozingslimieten
Zoals vermeld in §8.4 wordt de ventilatie van het RECUMO-gebouw aangesloten op een
nieuw te bouwen schoorsteen van 27 meter hoogte. Voor deze schouw worden de
atmosferische lozingslimieten vastgelegd volgens de procedure zoals beschreven in het
veiligheidsdossier van het SCK CEN inzake de bepaling van de atmosferische lozingslimieten.
10.2.2 Massa- en proceslimieten
Het RECUMO-proces is een batch type proces. Dit wil zeggen dat er steeds een bepaalde
hoeveelheid materiaal in de processinghotcell zal verwerkt worden. Tijdens een batch worden
ofwel twee enkele cans ofwel één dubbel gevulde can verwerkt.
Op basis van een gedetailleerde kriticaliteitsstudie zullen verschillende werkeenheden
vastgelegd worden waarbinnen er een beperkte hoeveelheid fissiel materiaal aanwezig mag
zijn.
Met betrekking tot het chemisch proces uitgevoerd in de hotcellen/handschoenkasten, zijn
er geen procesparameters geïdentificeerd waarbij een overschrijding zou leiden tot een
impact op het confinement van de installaties.
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10.2.3 Ventilatie
Zoals beschreven in art. 2 §8 van de algemene uitbatingsvergunning van het SCK CEN
(uitbatingsvergunning N. 0024, gewijzigd door Koninklijk besluit Nr. FANC ARR5 00032450
van 21 maart 2018 tot wijziging en uitbreiding van het koninklijk besluit van 30 juni 1986
(N0024) en van het koninklijk besluit van 1 1 maart 1 999 (N.0024/E)) dient de ventilatie van
de laboratoria en hotcellen, handschoenkasten of zuurkasten aan bepaalde voorwaarden te
voldoen. We komen zo tot volgende voorwaarden:
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·

·

·

De lokalen worden in onderdruk gehouden, zodanig dat het drukverschil met de
lokalen met een onmiddellijk hoger of lager besmettingsrisico ten minste 30 Pa
bedraagt, zodanig dat de eventueel besmette lucht van de zones met minder
besmettingsrisico naar de zones met groter besmettingsrisico stroomt;
Het aantal luchtvernieuwingen in de lokalen en compartimenten (hotcellen,
handschoenkasten, zuurkasten) bedraagt ten minste 5 per uur; in geval van
calamiteiten zal de ventilatie hogere debieten kunnen leveren om het confinement
van de installaties te bewaren.
De ingangssnelheid van de lucht in de zuurkasten en in elke opening van de gesloten
ruimten (hotcell of handschoenkast) bedraagt ten minste 0,5 m/s.

De onderdrukken in de handschoenkasten en hotcellen bedraagt minstens -300 Pa ten
opzichte van de ruimte waarin ze opgesteld zijn.
De gehanteerde onderdrukken in de installatie zijn beschreven in §8.4. Deze range van
onderdrukken per compartiment wordt eveneens gehanteerd als uitbatingslimiet. Deze
waarden worden mee in rekening gebracht bij het opstellen van de lijst van OLC’s.
10.2.4 Containment

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

Voor handschoenkasten en hotcellen wordt een maximale lekdichtheid vereist in
overeenstemming met de normen voor dit type equipment en de uitbatingsvergunning.
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1 1 Radioactief afvalbeheer
Het SCK CEN als producent van radioactief afval past een preventiebeleid toe om de
afvalproductie met alle redelijke middelen te beperken. Het volgt de verplichting het afval
dat wordt geproduceerd, te identificeren en te sorteren naargelang de kenmerken. De
methodes die het SCK CEN daarvoor gebruikt, moeten worden erkend door NIRAS. Het
Koninklijk Besluit van 18 november 2002 houdende de regeling van de erkenning van
uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval,
verplicht elke producent om zijn/haar methodes en (meet)uitrustingen voor het verpakken
en karakteriseren van radioactief afval te laten erkennen. De opname van radioactief afval
afkomstig van het SCK CEN gebeurt volgens de bepalingen die vastgelegd zijn in een
ophalingscontract afgesloten tussen SCK CEN en NIRAS. De RECUMO-installatie creëert
buiten het vloeibare HAR-afval, waarvoor de huidige afvoerroute vitrificatie is, geen andere
afvalstromen waarvoor op huidig moment nog geen afvoer- en verwerkingsmogelijkheid
bestaat.
Bij het uitvoeren van de activiteiten in de RECUMO-installaties, worden de volgende vloeibare
en/of vaste afvalstromen gegeneerd:
·
·
·

Standaard laagactief βγ-afval afkomstig van de uitbating van de installatie;
Standaard en speciaal afval afkomstig van de processtappen in de hotcellen;
Standaard laagactief βγ- en α-verdacht afval afkomstig van de processtappen in de
handschoenkasten.

Het standaard laagactief βγ-afval afkomstig van de uitbating van de installatie zal beperkt
zijn, vermits de behandeling van het materiaal bijna volledig wordt uitgevoerd in hotcellen
en handschoenkasten. Gedurende de verschillende processtappen in de hotcellen wordt
radioactief afval geproduceerd. Het overgrote deel van het vaste en vloeibare afval valt in de
categorie speciaal afval. Bij de verdere verwerking van de opgezuiverde uraniumfractie wordt
er enkel laagradioactief afval verwacht.
De standaard afvalstromen die aan de ACRIA’s, specificaties (SP) of modaliteiten van NIRAS1 2
voldoen, op fysicochemisch en radiologisch gebied, kunnen op een standaard manier
afgevoerd en verwerkt worden.
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Volgende tabel geeft visueel een globaal overzicht van de afvalstromen:

12

NIRAS organiseert op regelmatige tijdstippen via haar Sub Core group ACRIA overlegmomenten met de verschillende
afvalproducenten in België. Hier worden de producenten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en hebben deze
laatste ook een inbreng in de aanpassingen van de verschillende ACRIA’s. De eenheid MWL zetelt in deze Sub Core group en
kan de implicaties inschatten voor het RECUMO-project.
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Tabel 29: Overzicht van de afvalstromen

1 1 .1 Standaard laagactief afval met herkomst uitbating installatie
Tijdens de uitbating van de installatie worden een aantal standaard afvalstromen
geproduceerd in de zone rond de hotcellen en handschoenkasten. Vermits het proces
hoofdzakelijk wordt uitgevoerd in hotcellen en handschoenkasten hebben deze afvalstromen
voornamelijk een sanitaire herkomst (handen wassen, kuisen van de zones, …) of zijn
afkomstig van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden in de zone. We beschouwen
tevens dat de filters uit het algemene ventilatiesysteem ook tot deze groep behoren.
De radiologische belading van deze afvalstromen is eerder beperkt en hoofdzakelijk
afkomstig van het manipuleren en koppelen van transportcontainers, het analyseren van
laagactieve stalen, het uitvoeren van herstellingen aan manipulatoren en/of
besmettingsincidenten.
Tabel 30 toont op basis van een eerste schatting een overzicht van de hoeveelheden
standaard laagactief afval met herkomst uitbating installatie. De schatting is gebaseerd op
ervaring van de uitbating van soortgelijke gebouwen op het SCK CEN, zijnde de laboratoria
voor hoge en middelhoge activiteit (LHMA) en de laboratoria van het scheikundegebouw
(SCH). Deze schatting wordt verfijnd op basis van het detailed design.
Tabel 30: Geschatte jaarlijkse hoeveelheden standaard laagactief afval met herkomst uitbating installatie
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Categorie

ACRIA/SPE

A1 1
A13/A23

ACRIA-NGA-A1 1
ACRIA-NGA-A13/A23

A17/A27
B02

ACRIA-NGA-A1 7/A27
SP-9
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1 m³-containers
Plastieken zak
Kartonnen doos
220L vat
Pijpleiding

Geschat
volume (m³)
5
1
0,2
10
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Aangezien voor deze standaard laag actieve afvalstromen ACRIA’s bestaan vormt de afvoer
geen probleem op basis van de erkende karakterisatie methodologieën en de goedgekeurde
isotopische vectoren door NIRAS. De standaard te gebruiken afvoer recipiënten worden
beschreven in de desbetreffende ACRIA’s en zijn opgenomen in bovenstaand overzicht.
Voor de afvoer van de effluenten wordt geopteerd om deze centraal te verzamelen in de
bestaande B02 tank (put K4) in het SCH-gebouw waarna ze automatisch voor verwerking
worden doorgestuurd via het bestaande leidingennetwerk naar Belgoprocess. Een aparte
opvang in het RECUMO-gebouw zelf behoort ook tot de mogelijkheden indien de aansluiting
op de bestaande put technisch moeilijk uitvoerbaar is.

1 1 .2 Standaard en speciaal afval afkomstig van de processtappen in de
hotcellen
Tijdens de recyclage van de residu-batchen in de hotcell worden een aantal specifieke
afvalstromen gelieerd aan de eerste extractie geproduceerd. Vermits hier de
splijtingsproducten worden gescheiden van het te recupereren uranium wordt hier afval
geproduceerd met een hoge radiologische belading. Het overgrote deel van het vaste maar
ook vloeibare afval zal dus een dosisdebiet bezitten dat groter is dan 2 mSv/u waardoor dit
in de categorie speciaal afval valt.
Tabel 31 toont een eerste schatting van de afvalstromen die geproduceerd worden in het
recyclageproces van de residues.
Tabel 31 : Geschatte hoeveelheden standaard en speciaal afval met herkomst hotcell
Categorie
Hoogactief vloeibaar afval
inclusief
het
hoogactief
raffinaat (HAR)
B03

B04

A17/A27
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MAVA

Oorsprong
Chemisch belaste vloeistof (3-5M HNO3) afkomstig uit het
extractieproces, analyseresidues en 80 L geneutraliseerde
NaOH scrubber vloeistof.
Organisch laag actieve vloeistoffen geproduceerd bij de
recyclage van de procesvloeistoffen. Oorsprong en
karakteristieken:
·
TBP/Dodecane + degradatie producten TBP (HDBP
& H 2MBP), < 1µg U/L als (HEU30)
Chemisch belaste laag actieve vloeistoffen geproduceerd
in verschillende stappen van het productie- en
recyclageproces. Oorsprong en karakteristieken:
·
Destillaat
na
organische
destructie
onzuiverheden, lage [HNO3], < 1 µg U/L als
HEU90, eventueel evacuatie als B02.
·
Was vloeistoffen TBP recycling, 1M NaOH + 1 M
Na2CO3 + NaDBP, Na2MBP en NA3P, < 0,1g U/L
als HEU30.
Standaard persbaar afval, voornamelijk canisters IRE (gaan
er momenteel vanuit dat deze enkele laagactief besmet
zijn)
Vast afval uit het verwerkingsproces zoals residupotten,
glasvezelfilters, onzuiverheden in batchen, hotcelfilters,
glaswerk, verbruiksgoederen, apparatuur, …
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530 L – 660 L/jaar

0,1 6 – 0,20 m³/jaar

1 ,28 – 1 ,60 m³/jaar
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0,20 – 0,25 m³/jaar
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Voor het RECUMO-project bevinden zich in deze entiteit de meest problematische
afvalstromen, zowel op chemisch als op radiologisch gebied, waarvoor in samenspraak met
NIRAS naar oplossingen wordt gezocht.
Er hebben een aantal overlegmomenten met NIRAS plaatsgevonden waarbij informatie werd
uitgewisseld over de samenstelling van het afval, de mogelijke afvoerwegen en de
verwerkingsmogelijkheden.
Omtrent de afvoer van hoogactief vloeibaar afval zijn verschillende afvoerroutes gedefinieerd.
Verdere analyse van de voor- en nadelen van deze routes zullen toelaten een definitieve
beslissing hieromtrent te bepalen.
In onderstaande opsomming worden de verschillende mogelijkheden kort besproken.
1 1 .2.1 Afvoerscenario’s HLLW
11.2.1.1 Afvoer van het hoogactief vloeibaar afval zonder behandeling
Gezien de hoge activiteit concentratie van voornamelijk Pm-1 47, Sr-90, Ce-1 44 en Ru-1 06
wordt de vloeistof ingedeeld in de NIRAS-categorie SPE/B09 (BG > 40 GBq/l). Hiervoor
bestaat er echter nog geen specificatie of ACRIA en bijhorende verwerkingsmogelijkheid.
Tijdens een presentatie, gehouden in september 2017 door Belgoprocess, betreffende de
nieuwe geplande waterbehandeling op site 1 werd een toekomstige behandeling van de B09
vloeistoffen voorgesteld. Dit project, genaamd P051 , dient echter nog opgestart te worden
waardoor verwerking voor het RECUMO-project in 2025 kan voorzien worden.
Een container om het transport uit te voeren werd geïdentificeerd nl. de CEA-container LR1 44 of een omgebouwde TN®MW-container
Rekening houdend met de hogere koeltijden van het HLLW afkomstig van de HEU-batchen
kan aan de radiologische voorwaarden van de container voldaan worden na verdunning of
vervoer in kleinere hoeveelheden. Het thermisch vermogen en de Co-60
activiteitsconcentratie spelen hierbij een bepalende rol.
Na een officiële vraag van SCK CEN heeft Belgoprocess ons in een brief [6] laten weten dat
men op basis van een eerste screening geen blokkerende punten ziet om de (verdunde)
procesvloeistoffen tijdelijk op te slaan en later te verwerken in hun installaties.
Het proces ziet er dan in grote lijnen als volgt uit:
·
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·

Ontvangst van het afval in G131X (Pamela). Dit gebouw zal in de toekomst ook
gebruikt worden voor de homogene en heterogene cementering van de aanwezige
middelactieve concentraten op Belgoprocess.
Tussenopslag in gebouw 131X ofwel wordt de vloeistof via bestaande leidingen
getransfereerd voor tijdelijke opslag naar G1 24X, het opslaggebouw voor middel – en
hoogactieve vloeistoffen. In dit laatste geval zal de vloeistof opgeslagen worden in
een 500 m³ tank tezamen met de producties van IRE.
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·

Na afsluiting van de opslagtank volgt de cementering, in de installaties van gebouw
131X, van de gezamenlijke vloeistof na radiologische en chemische karakterisatie van
de inhoud.

SCK CEN heeft in juli 201 9 een voorstel van Belgoprocess voor deze mogelijke piste
ontvangen.
11.2.1.2 Cementering van de afvalstroom
Als backup-oplossing, cementering van de geneutraliseerde vloeistoffractie is een gekende
techniek voor de immobilisatie van de radionucliden (bv. gecementeerd afval afkomstig van
de opwerking van de BR2-brandstofelementen, het zogenaamde Dounreay-afval). De
minimale vereisten voor de productie van beton staan beschreven in de ACRIA voor
homogene cementering: ACRIA-DC-MAGAL-HOC-137, 1 998-31 72 (herz. 3) van 1 7/05/201 0
en de nota “Aanpassingen aan de acceptatiecriteria m.b.t. de immobilisatiematrix o.b.v.
cement voor heterogeen en homogeen GA”, referentie 201 5-1604. Vanaf begin 2020 start
NIRAS met het opstellen van specifieke ACRIA’s voor de verwerking en cementering van de
RECUMO-vloeistoffen.
Voor deze optie wordt een cementformule ontwikkeld welke specifiek erkend dient te worden
voor de cementering van dit hoogactief raffinaat. Hiervoor dient uitgegaan te worden van
een algemene samenstelling met een voldoende grote range om eventuele fluctuaties in de
samenstelling van het raffinaat op te vangen.
11.2.1.3 Vitrificatie van de afvalstroom
Het referentiescenario voor de behandeling van het HLLW is de vitrificatie van de hoogactieve
vloeistoffractie. Dit is een gekende techniek voor de immobilisatie van de radionucliden (bijv.
gevitrifieerd afval afkomstig van de opwerking van de BR2-brandstofelementen). De
acceptatiecriteria voor het afleveren van zulke afvaltypes worden besproken met NIRAS
waarbij geverifieerd wordt of deze afvalstroom kan opgenomen worden in het dossier van
het gevitrifieerd afval van BR2.
Enkel de ORANO-fabriek in La Hague komt in aanmerking voor vitrificatie. Dit betekent dat
de hoogactieve vloeistof dient getransporteerd te worden naar La Hague. Hiervoor komen
twee transportcontainers in aanmerking: de LR1 44 van CEA en een aangepaste versie van de
TN® MW-container, die momenteel wordt gebruikt voor het transport van de HEU residues
van IRE. Het thermisch vermogen en de Co-60 activiteitsconcentratie van het HLLW spelen
een bepalende rol voor de nodige aanpassingen van de TN®MW.
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Het ledigen en injecteren van de hoogactieve vloeistoffractie wordt beschreven in een
haalbaarheidsstudie van ORANO. Gezien de chemische natuur van de RECUMO hoogactieve
vloeistoffractie zeer gelijkaardig is met de globale samenstelling van de actieve vloeistoffen
van La Hague zelf worden er geen grote technische problemen verwacht.
Voor dit scenario dient wel een nieuw intergouvernementeel akkoord te worden uitgewerkt
tussen Frankrijk en België voor het transport van de hoogactieve vloeistof.
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1 1 .3 Standaard laagactief βγ- of α-verdacht afval afkomstig van de
processtappen in de handschoenkasten
In de handschoenkasten wordt de opgezuiverde uraniumfractie verder behandeld tot een
vaste stof. Het eindproduct zal uraniumoxide zijn (U 3O8). Gezien de specifieke
activiteitsconcentratie van uranium wordt verwacht dat het afval dat ontstaat tijdens de
behandeling van het opgezuiverd uranium in de categorieën van het laag actieve afval terecht
komen.
Tabel 32 toont de geschatte hoeveelheden standaard afvalstromen die verwacht worden
tijdens de processtappen in de handschoenkasten op basis van de theoretische inzichten in
de chemische processen.
Tabel 32: Geschatte hoeveelheden standaard laagactief afval met herkomst handschoenkasten
Categorie

ACRIA/SPE

Collo

A17/A27
B03
B04
B07

ACRIA-NGA-A1 7/A27
SP-5
SP-5
Acceptatiemodaliteit B07

220L vat
20L bidon
20L bidon
Bidon (of LR1 44)

Geschat volume
(m³)
0,53 – 0,79 m³/jaar
0,1 6 – 0,20 m³/jaar
3,20 – 4,00 m³/jaar
0,48 – 0,60 m³/jaar
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Alfa-besmette (B07), waterige (B04) en organische (B03) effluenten ontstaan bij de verdere
opzuivering van het uranium via de vloeistof-vloeistofextractie uitgevoerd in de
handschoenkast (o.w.v. de aanwezigheid van Pu + enkele resterende onzuiverheden).
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1 2 Inbedrijfstelling
In het algemeen is de inbedrijfsstelling een proces dat al begint in de designfase en dat
verderloopt via constructiefase en commissioningsfase tot de finale hand-over. Dit is
weergegeven in Figuur 45. Hieronder beschrijven we de verschillende stappen.

12.1 R&D en predesign
Het predesign mondt uit in een concept dat toelaat om een business case te bouwen, met
name wat het nieuwe project technisch behoort te doen (dit wordt functionele specificatie
genoemd), wat de investeringskost is en wat de operationele inkomsten/uitgaven zijn.

12.2 Design en engineering
Nadien volgt de echte design fase, die meestal 2 delen heeft: een Basic Design (ook
Voorstudie genaamd) en een Detailed Design.
Momenteel is het RECUMO-project in zijn Basic Design fase: alle processen worden
vastgelegd, de veiligheidsstudies worden uitgevoerd, P&ID’s worden opgemaakt, principe
ontwerpen worden gemaakt van de nutsvoorzieningen, de systemen, structuren en
componenten (“SSC”) worden geïdentificeerd en alle equipment en infrastructuur wordt
procesmatig gedimensioneerd, telkens met de functionele specificaties als referentie. Deze
fase is sterk iteratief en wordt nog mee bepaald door de resultaten van R&D en vereisten
opgelegd door externe partijen (wetgeving, VLAREM, Bel V, FANC).
Eveneens
worden
in
deze
fase
alle
documenten
Omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen.

opgesteld

teneinde

Het tweede deel van het design is de Detailed Design en Engineering. Hier wordt vertrokken
van het Basic Design en wordt volledig uitgewerkt tot op niveau van constructieplannen en
lastenboeken. Alle SSC worden volledig uitgewerkt en de nodige risicoanalyses en
falingsstudies uitgevoerd. Eveneens wordt op het einde van de detail engineering een eerste
versie van het commissioning programma opgesteld.
Het Basic design wordt uitgevoerd door het RECUMO-team samen met een extern
studiebureau. Het detailed design wordt uitgevoerd door het studiebureau.
Tegen het einde van het detailed design worden 5 thematische reviews georganiseerd:

SCK CEN/28898149 Rev. 2.0

·
·
·
·
·

Constructability en sequenties van de aannemerij;
3S: een review specifiek bedoeld voor Security, Safety en Safeguards;
Brandbeveiliging en brandpreventie design;
Logistiek en Operability;
Een 5e review pro memorie, nog te bepalen.

Het eindpunt van het Detailed Design binnen RECUMO is de multidisciplinaire review Hold
Point 2, die volledig beschreven is in een specifieke procedure. In het algemeen covert deze
procedure de werkwijze hoe deze review gebeurt. Het eindpunt van deze review is een
rapport “readiness for construction” dat aantoont dat het design volledig voldoet aan de
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functionele eisen en veiligheidsvereisten, aan de wettelijke eisen en bijkomende opgelegde
eisen van Bel V en FANC.

12.3 Constructie en assemblage
Tijdens de bouwwerken van de gehele installatie zal erop toegezien worden dat alles aan de
in de lastenboeken opgesomde kwaliteitseisen voldoet. Eveneens zullen alle richtlijnen
terzake van FANC en Bel V gevolgd worden. Regelmatige audits zullen bij de leveranciers van
technische installaties uitgevoerd worden om te controleren of aan alle eisen wat betreft
kwaliteit voldaan wordt.
Op het einde van de bouwfase wordt het commissioning programma gefinaliseerd en gestart
voor conformiteitsverificaties van de gebouwde producten en voorzieningen. Dit programma
kan een document zijn, maar eveneens een omstandige input in een speciaal daartoe
voorzien softwarepakket – dit moet nog beslist worden. Op de markt bestaan meerdere
softwarepakketten specifiek bedoeld voor management van ingebruiksstelling van grote
installaties. Dat programma zal opgesteld worden door het RECUMO-projectteam.
Momenteel zijn er nog verschillende opties die moeten bekeken worden: ofwel wordt het
ganse programma uitgevoerd door SCK CEN-personeel zelf ofwel door de Integration
Engineer, onder supervisie van SCK CEN-personeel; Indien hiervoor geopteerd wordt is de
Integration Engineer het studiebureau dat de ganse detail Engineering heeft uitgevoerd en
optreedt als Owner’s Engineer gedurende de constructie fase. Een groot deel van de
inbedrijfsstelling kan gebeuren in ‘koude’ condities, dus zonder radioactief materiaal – dit is
het deel dat door een Integration Engineer kan worden uitgevoerd. In ieder geval zal het
gedeelte inbedrijfsstelling met radioactief materiaal uitsluitend door SCK CEN-personeel
gebeuren.
Het programma omvat, in het bijzonder en volgens de mogelijkheden:
·

Testen van de werking en prestaties van de SSC (Structuren, Systemen en
Componenten – en de voorzieningen of systemen die nodig zijn voor de exploitatie
en veiligheid van de installatie,

·

Een algemene evaluatie van afwijkingen van de bouw of de installatie,

·

Testen en valideren van de scheikundige processen,

·

Verificatie van alle trainingen – we verwijzen hiervoor naar D7 van deze PSAR,
Organisatie van de uitbating.

12.4 Commissioning
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Het programma zal ontworpen en uitgevoerd worden door personeel dat het
basisveiligheidsontwerp van de installatie kent, evenals de testtechnieken. De uitvoering van
dit programma dient als basis voor het ingebruikstellingdossier dat moet worden
overhandigd aan het FANC en de Erkende Instelling met het oog op de reglementaire
oplevering (ARBIS, art. 6.9)1 3. Het programma en het dossier dat wordt overhandigd aan het

13

Vóór de volledige of gedeeltelijke inbedrijfstelling van een inrichting van klasse I en alvorens het in de
installatie radioactieve binnenbrengen van de stoffen die het voorwerp uitmaken van de vergunning,
voert het Agentschap een veiligheidsevaluatie uit van de oplevering die plaatsgevonden heeft volgens
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FANC, met het oog op de reglementaire oplevering, worden gecontroleerd door de dienst
Fysische Controle.
De commissioning van de SSC’s behelst alle activiteiten van het testen en verificatie alvorens
de SSC's te gebruiken in de installatie om te controleren dat alle SSC's die ontworpen,
gefabriceerd en geïnstalleerd zijn hun functies adequaat kunnen vervullen zoals bedoeld bij
de ontwerpbasis.
Van zodra de installatie opgeleverd is, kan er in de installatie gewerkt worden met
radioactieve producten. Hierdoor wordt het mogelijk dat het chemisch proces in "warme"
condities uitgevoerd wordt. De warme testen zullen aanleiding geven tot een
optimalisatieproces en de finale keuze van chemische scheidingsparameters. Dit
optimalisatieproces zal uitgevoerd worden binnen de gestelde veiligheidsparameters van de
installatie. Een dergelijke optimalisatieprocedure is onontbeerlijk en maakt integraal deel uit
van de commissioningsfase van de installatie. Het is immers dan dat voor de eerste maal de
HEU-residu’s met hun scheikundig gedrag zullen verwerkt worden.
De verificaties kunnen worden gerangschikt volgens 5 levels:
Level 1
·

Factory Acceptance Testing (“FAT”): tijdens deze sessies wordt de conformiteit
nagegaan van de geproduceerde equipment tegenover het lastenboek (waarin alle
technische, wettelijke en veiligheidsgebonden eisen zijn vastgelegd). Deze testen
gebeuren door RECUMO-personeel op de site van de producent. Bij succesvolle FAT
wordt altijd een acceptance certificate geleverd, waarvan de producent een kopie
krijgt en een kopie in het constructiedossier van RECUMO komt.

Level 2
·

Ontvangst op het SCK CEN: Het gaat hier om allerlei testen van materialen en
equipment ter gelegenheid van levering op de site van SCK CEN en/of dat reeds een
level 1 testing heeft ondergaan.

Level 3
·

Functionele component testing: deze test gebeurt nadat de component is
geïnstalleerd en voor de eerste keer getest in kouden en/of droge conditie.

Level 4
·

Functional system testing: er wordt nagegaan of het ganse systeem werkt volgens de
vereisten zodat het kan worden geïntegreerd in een groter geheel. Tijdens
systeemtesten worden eveneens alle operatoren getraind op hun toekomstige taken

Level 5
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·

Integrated system testing: hierbij worden meerdere SSC aan elkaar gekoppeld en
wordt hun volledige werking onderzocht. Dit gebeurt in koude en tenslotte in warme
condities. Tijdens systeem testen worden eveneens alle operatoren verder getraind
op hun toekomstige taken en wordt hun competentie gevalideerd.

de bepalingen van artikel 23.1.5, b), punt 4. Op basis van de veiligheidsevaluatie stelt het Agentschap een
opleveringsverslag op.
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Bij de aanvang van de constructiefase (dus ook de constructie van individuele componenten
bij de producenten) zullen 3 systeem procedures worden opgemaakt:
·
·
·

Procedure voor in bedrijfsstelling van de RECUMO-infrastructuur,
Management van non-conformiteiten tijdens de constructiefase bij de producent,
Management van non-conformiteiten tijdens de constructie- en assemblagefase.

De commissioning wordt geacht afgelopen te zijn na:
·
·
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·
·

Succesvolle afwikkeling van het commissioning programma,
Afwikkelen van alle openstaande non-conformiteiten en ontwerpwijzigingen waar
nodig,
Opleveren van het ganse As Built dossier van de installaties,
Het leveren van een Commissioning rapport dat dient als sluiting van de
commissioning fase en hand-over van de installatie naar de uitbater.
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Figuur 45: Schema inbedrijfsstelling

Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

137/157
ISC: Restricted

1 3 Ontmanteling
13.1 Kader
De uitbating van elke nucleaire inrichting zal op een zeker moment worden stopgezet, waarna
deze inrichting op een veilige manier moet ontmanteld worden. Dit geldt eveneens voor de
RECUMO-installatie bij het beëindigen van de verwerkingscampagnes. De ontmanteling dient
te gebeuren in navolging van de KB’s met betrekking tot ontmanteling [44], [45], [46] en de
op dat moment geldende wetgeving.
De ontmantelingsactiviteiten omvatten:
·
·

Het beheer en afvoer van aanwezige radioactieve stoffen en afval;
De ontsmetting, de afbraak en de verwijdering van radioactieve componenten en
structuren.

Het doel van ontmanteling is het elimineren van mogelijk radiologische risico’s om zo de
installatie in een duurzame eindconfiguratie te brengen. Daarna kan de installatie buiten
verdere reglementaire controles vallen.
De ontmanteling van nucleaire installaties wordt grondig voorbereid om zo de uit te voeren
ontsmettings- en demontageverrichtingen te vergemakkelijken, een optimale veiligheid te
behouden, en de ontmanteling uit te voeren door middel van de provisies die daartoe werden
aangelegd.
De belangrijkste elementen voor een optimale voorbereiding van de ontmanteling van de
RECUMO-installatie zijn:
·

·
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·

Het verzamelen van alle nodige technische informatie voor de opmaak van een
nauwkeurige inventaris van de staat van de gebouwen en uitrustingen samen met
een inventaris van hun besmettings- en activeringsniveau, en van de
isotopenkenmerken;
Het bewaren en in normale werkingstoestand houden van de uitrustingen en
toebehoren die gediend hebben tijdens de bouw of de exploitatie en die de
ontsmettings- of ontmantelingsverrichtingen mogelijk maken of vergemakkelijken
(bijvoorbeeld rolbruggen en hijsmateriaal);
Het reeds tijdens ontwerp en uitbating rekening houden met de technieken en
oplossingen die de ontmanteling mogelijk maken in de best mogelijke
omstandigheden wat betreft stralingsbescherming, hoeveelheden radioactieve
stoffen, ontsmetbaarheid, demonteerbaarheid en toegankelijkheid.

Daarom wordt in de ontwerpfase van de RECUMO-installatie een preliminaire
ontwerpanalyse van de ontmanteling verricht samen met de afdeling D&D die ervaring heeft
met ontmantelingen. Tijdens deze analyse worden de aspecten m.b.t. ontmanteling,
ontsmetting, stralingsbescherming en afvalproductie in overweging genomen om toegang
tot de uitrusting en selectie van gebruikte materialen met het oog op decontaminatie en
afvalstromen te optimaliseren en de afvalhoeveelheid te beperken. Een eerste echt
ontmantelingsplan moet beschikbaar zijn voor de aanvang van de commissioning van de
installatie; daarna moet het plan 5-jaarlijks herzien worden. Wanneer de operationele werking
Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

138/157
ISC: Restricted

van de installatie wordt beëindigd moet ruim daarvoor (2 tot 5 jaar) een finaal
ontmantelingsplan worden opgemaakt om een ontmantelingsvergunning te bekomen.
Hieromtrent kan het SCK CEN steunen op een ruime ervaring opgebouwd in de ontmanteling
van nucleaire installaties en op de internationaal beschikbare ervaring:
·
·
·
·
·
·

Refurbishment cel 41 LHMA (chemische oploscel nucleaire brandstof);
Refurbishment cel M2, LHMA (mechanische cel bewerkingen op kuipstaal en
brandstof);
Ontmanteling cel 72, SCH (oploscel nucleaire brandstof);
Ontmanteling + versnijding in de α-kamer van cellen 12 (LHMA), 05 (LHMA), cel 06
(LHMA), 61 (LHMA, 2018);
Ontmanteling + versnijding van diverse handschoenkasten in de α-kamer;
Managementteam ontmanteling Belgonucleaire.

Bij deze ontmantelingen stelde SCK CEN zowel voor eigen installaties als voor andere
installaties finale ontmantelingsplannen op, alsook alle documenten noodzakelijk voor het
verkrijgen van de betrokken ontmantelingsvergunningen (MER, VER, ontmantelingsdossier).

13.2 Ontmantelingsstrategie
Op basis van de huidige kennis van de RECUMO-installatie zal worden geopteerd voor een
onmiddellijke ontmanteling na definitieve stopzetting van de installatie. Met onmiddellijk
wordt verstaan dat er geen specifieke modaliteiten worden uitgevoerd voor de optie van een
radioactief verval.
Het eindobjectief van het ontmantelingsproject is om, na de nodige ontmanteling en
ontsmetting, tot de vrijgave van het gebouw te komen. Voor een conventionele afbraak van
de infrastructuur kan na de vrijgave worden geopteerd.
De specifieke ontmantelingsstrategie zal onder andere de planning van de
ontmantelingswerkzaamheden bepalen. De ontmanteling kan in verschillende fases
opgesplitst worden. Een eerste fase kan onmiddellijk na de definitieve stopzetting van de
installatie plaatsvinden en omvat de verwijdering van de resterende radioactieve vloeistoffen
en effluenten evenals de ontmanteling van de uitrustingen en leidingen. Deze eerste fase
wordt gedekt door de exploitatiefase. De laatste fase omvat dan de ontmanteling van de
besmette onderdelen en de ventilatie. De ontmanteling van een nucleaire installatie eindigt
normaliter met de onvoorwaardelijke vrijgave van de installatie.
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13.3 Ontmantelingsplan
In het kader van de ontmanteling van nucleaire inrichtingen moet een exploitant enerzijds
een finaal ontmantelingsplan en een ontmantelingsdossier opmaken ten behoeve van
NIRAS/ONDRAF, en anderzijds een veiligheidsrapport voor ontmanteling, een periodiek
vorderingsverslag en een finaal ontmantelingsrapport ten behoeve van FANC/AFCN. De
betreffende inhouden van bovenvermelde documenten worden in overleg opgesteld en
goedgekeurd.
Het ontmantelingsplan van de RECUMO-installatie omvat een historisch overzicht van het
nucleaire leven van de installatie, zodat een volledige inventaris kan worden opgemaakt van
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de gebouwen en uitrustingen, met vermelding van hun radiologische toestand. In het plan
wordt een globale strategie vastgelegd en wordt de uitvoerbaarheid van de ontsmettingsen demontagewerken nagegaan. Op basis van dit plan wordt het ontmantelingsafval
geklasseerd naargelang van zijn uiteindelijke bestemming. Tevens worden de kosten van de
ontmanteling geraamd, alsook de provisies die moeten worden aangelegd tijdens de
werkingsperiode om de latere kosten van de ontmanteling te dekken.
Het eerste ontmantelingsplan wordt opgesteld tijdens de bouwfase en bij de eerste
ingebruikneming van de RECUMO-installatie. Tijdens de exploitatiefase wordt het
ontmantelingsplan om de vijf jaar herzien dit om rekening te houden met de evolutie van de
installatie zelf en van de technieken en kosten inzake ontmanteling en afvalbeheer. Uiterlijk
drie jaar vóór de definitieve stopzetting van de exploitatie evolueert dit plan naar het finale
ontmantelingsplan. Dat plan bevestigt de definitieve ontmantelingsstrategie nadat is
nagegaan of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het programma integraal
uit te voeren.
Op het moment van de eigenlijke ontmantelingswerkzaamheden zal een veiligheidsdossier
opgesteld worden met veiligheidsmaatregelen voor de periode na het stilleggen van de
installatie en veiligheidsmaatregelen tijdens de ontmantelingswerkzaamheden. Er zal ook
voor gezorgd worden dat de vereiste vergunningen en keuringsattesten ter beschikking zijn.

13.4 Ontmantelingsafval
Op basis van de huidige conceptplannen, de ingeschatte fysicochemische en radiologische
kenmerken en de huidig beschikbare ontmantelingstechnieken werd een algemene evaluatie
uitgevoerd wat betreft het radioactief afval komende van de ontmanteling van de RECUMOinstallatie. Volgende afvalcategorieën worden gedefinieerd:
·
·
·
·
·
·
·

A1 1 : βγ brandbaar afval – ACRIA NGA-A1 1
A1 4: βγ niet supercompacteerbaar - ACRIA-NGA-A1 4/A24
A24: α-verdacht niet-supercompacteerbaar afval – ACRIA-NGA-A1 4/A24
A1 7: βγ supercompacteerbaar afval - ACRIA-NGA-A1 7/A27
A27: α-verdacht supercompacteerbaar afval - ACRIA-NGA-A17/A27
A37: α-besmet niet-verbrandbaar afval - ACRIA-NGA-A37
MAVA: Middel Actief Vast Afval

Deze afvalstromen vallen onder de acceptatiecriteria van NIRAS/ONDRAF de instantie
bevoegd voor het beheer van radioactief afval. Het betreft standaard afvalstromen met
gekende verwerkingsmodaliteiten.
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13.4.1 Eerste inschatting van het ontmantelingsafval
Op basis van de huidige conceptplannen en 3D-schetsen, de ingeschatte fysicochemische en
radiologische kenmerken en de huidig beschikbare ontmantelingstechnieken werd een
algemene aftoetsing uitgevoerd op het niveau van de individuele nucleaire componenten.
We onderscheiden volgende nucleaire componenten:
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13.4.1.1 Ontvangst- en opslagcell
Het eerste compartiment van deze cel ontvangt de overpacks met de transportbuis en cans
waarbij het mogelijk is deze tijdelijk in een verticale betonnen stockage te plaatsen.
Aangezien de besmetting op de buitenzijde van de overpacks minimaal is (spectrum kanaal
BR2) zal deze cel bij normale uitbating minimaal besmet worden. Het afval afkomstig van
deze cel valt binnen de categorie A1 1 en A1 7. Eventueel kan de optie nucleaire smelterij
overwogen worden voor de zuivere metallische onderdelen.
In het tweede compartiment manipuleert men de individuele cans met het bestraalde HEU.
Aangezien de cans aan de buitenzijde besmet zijn mogen we verwachten dat deze cel bij
normaal gebruik meer gecontamineerd zal worden dan het eerste compartiment. Indien er
geen incidenten gebeuren met de cans, zal het afval van de cel en zijn internen, na
decontaminatie, kunnen afgevoerd worden als A1 1 , A17 of A27 afval. Een kleine fractie
middel- en hoogactief afval wordt evenwel voorzien.
Het decontamineren van het eerste compartiment kan met eenvoudige middelen uitgevoerd
worden, voor het tweede compartiment gaan we nu van uit dat een chemische en
mechanische decontaminatiestap noodzakelijk zullen zijn.
Het afval bestaat hoofdzakelijk uit roestvast staal, plexi en filters. De cel is uitgerust met een
rolbrug en enkele werktafels.
Voor het beton van de afscherming kunnen we in eerste instantie aannemen dat dit niet
besmet geraakt of anders met eenvoudige middelen kan gedecontamineerd worden. Het
loodglas kan tevens ontsmet worden.
Door de grootte van de cel zal deze ter plaatse dienen ontmanteld te worden. Hiervoor dient
een interventietent geplaatst te worden rond of gedeeltelijk aan de hotcell.
13.4.1.2 Procescellen – 4 compartimenten
In deze compartimenten wordt met vloeibare radioactieve vloeistoffen gewerkt waardoor de
kans op contaminatie van de cel en van haar onderdelen vrij groot is. Aangezien men werkt
met hoogactieve corrosieve stoffen bestaat de kans dat de cel op bepaalde plaatsen tijdens
de ontmantelingsfase niet meer gedecontamineerd kan worden tot het niveau van laagactief
afval. We gaan er in eerste instantie vanuit dat een aantal hotspots als middel- of hoogactief
afval dienen afgevoerd te worden. Het overige materiaal kan na een grondige
decontaminatiefase afgevoerd worden als A27 (of A37 afval).
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Een intensieve decontaminatiefase wordt voorzien waarbij zowel mechanische als chemische
decontaminatietechnieken zullen moeten gebruikt worden om hand-on decontaminatie
mogelijk te maken (ervaring ontmanteling hotcell 72 en cel M2).
Voor het beton van de afscherming kunnen we in eerste instantie aannemen dat dit niet
besmet geraakt of anders met eenvoudige middelen kan gedecontamineerd worden. Het
loodglas kan tevens ontsmet worden.
Indien de afmetingen van de individuele cellen beperkt wordt gehouden kunnen deze cellen
na een in-situ decontaminatiefase verder versneden worden in een hiervoor ingericht
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versnijdingsatelier (α-kamer). Dit is qua ontmantelingsoogpunt zeker te verkiezen Echter de
huidige afmetingen van de cellen laten niet toe om deze in de huidige α-kamer te
ontmantelen.
De apparatuur/inhoud van de cellen kan via LC-poorten uit de cel geëvacueerd worden.
Enkele metalen vaten zullen omwille van hun afmetingen tijdens de ontmantelingsfase
moeten versneden worden (MAVA-afval).
13.4.1.3 Handschoenkasten voor regeneratie van de organische fase
In deze handschoenkasten worden uranium gecontamineerde procesvloeistoffen
gerecycleerd. Hierdoor kan men het ontmantelingsafval klasseren onder laagactief afval in de
categorie A1 1 of A1 7 (wegens de lage specifieke activiteit van uranium) of van de categorie
A27.
Het afval bestaat uit roestvaststaal (bodem + structuur) en plexiglas. Het ijzeren frame waarop
de handschoenkast staat kan vrijgegeven worden.
Voor versnijding ondergaan de handschoenkasten een in-situ decontaminatiefase. In functie
van de afmetingen worden de handschoenkasten in-situ of in een hiervoor ingericht
versnijdingsatelier (α-kamer) ontmanteld.
13.4.1.4 Uranium handschoenkasten
In deze handschoenkasten wordt het laag verrijkt uranium verder opgezuiverd via chemische
processen en wordt het uranium omgezet naar een oxidevorm.
Het ontmantelingsafval dat hier ontstaat is voornamelijk besmet met uranium (+ kleine
fracties plutonium) waardoor het kan afgevoerd worden als A1 1 , A1 7 of A27-afval.
Het afval bestaat uit roestvaststaal (bodem + structuur) en plexiglas. De ijzeren frames waarop
de handschoenkast staan kunnen hoofdzakelijk vrijgegeven worden.
Voor versnijding ondergaan de handschoenkasten een in-situ decontaminatiefase. In functie
van de afmetingen worden de handschoenkasten in-situ of in een hiervoor ingericht
versnijdingsatelier (α-kamer) ontmanteld.
De inhoud van deze handschoenkasten bestaat voornamelijk uit glaswerk, kleine apparatuur
en ovens. Deze kunnen geëvacueerd worden als A1 7/A27 of als A1 4/A24 afval.
13.4.1.5 Hotcell voor hoogactief vloeibaar en vast afval
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Deze hotcell bestaat uit een effectieve hotcell waarin het afval wordt ontvangen en een aantal
sassen voor het evacueren van het afval middels Caroline container of TN®MW container.
De ontmanteling zal in situ moeten gebeuren gezien de afmeting van de cel. De effectieve
hotcell zal eerst grondig gedecontamineerd (chemisch en mechanisch) moeten worden
voordat hand-on versnijdingen kunnen plaatsvinden.
Het afval bestaat hoofdzakelijk uit roestvaststaal van de categorie A1 7/A27 met een gedeelte
middel- of hoogactief afval.
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Voor het beton van de afscherming kunnen we in eerste instantie aannemen dat dit niet
besmet geraakt of anders met eenvoudige middelen kan gedecontamineerd worden. Het
loodglas kan tevens ontsmet worden.
13.4.1.6 Opslagtanks HLLW
De inox tanks bevatten het hoogactief raffinaat waarbij een kleine restfractie aanleiding kan
geven tot middelactief afval. Als eerste conservatieve inschatting gaan we ervan uit dat we
deze tanks (binnen volume) zullen moeten behandelen en afvoeren als MAVA.
De afmetingen, gewichten en vorm van de tanks zijn op dit ogenblijk niet in detail gekend.
13.4.1.7 Gebouw- en celventilatie
Op dit ogenblijk is nog geen concrete info beschikbaar om hierover een inschatting te maken
(leidingen in koolstofstaal of PPS, afmetingen, aantal filterkasten, …). We gaan ervan uit dat
de filters in de nucleaire compartimenten voldoende gedimensioneerd zijn zodat de
extractieleidingen minimaal gecontamineerd zullen worden. Hierdoor liggen verschillende
afvoerwegen open om deze materialen te behandelen, bijvoorbeeld decontaminatie van PPSleidingen, nucleaire smelterij voor metalen onderdelen, manuele decontaminatie, enz.
Indien nucleaire afval ontstaat zal dit kunnen afgevoerd worden als A17 of A27 afval.
13.4.1.8 Infrastructuur en uitrustingen
Aangezien alle handelingen in hotcellen en handschoenkasten worden uitgevoerd, is de kans
beperkt dat de infrastructuur wordt besmet. Echter de ervaring leert ons dat
vloeistofleidingen op termijn kunnen degraderen waardoor lekken kunnen ontstaan die
lokaal voor besmet beton kunnen zorgen. Bij het opstellen van het ontmantelingsplan zullen
we hiermee rekening houden onder andere door een bepaald percentage besmet beton in
rekening te brengen.
Voor de uitrustingen in de infrastructuur zoals rolbruggen zullen we ervan uit gaan dat deze
na eventuele decontaminatie vrijgeefbaar zijn. Een voorwaarde is wel dat hun geometrie ook
een (directe) meting mogelijk maakt, bijvoorbeeld een profiel kan gemeten worden, een
motor (wikkelingen) niet.
Afval afkomstig uit dit compartiment kan afhankelijk van de besmettingsgraad afgevoerd
worden als laagactief (A17, A27) of middelactief afval (indien gecontamineerd met HAR).
13.4.1.9 Totale inschatting
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Een initiële raming van het ontmantelingsafval op basis van bovenstaande aannames levert
volgende hoeveelheden op:

Preliminary Safety Assessment Report
SCK CEN/28898149

143/157
ISC: Restricted

Tabel 33: Overzicht van ontmantelingsafval
Compartiment

A17/A27
(m³)
12

MAVA
(containers)
2

HAVA
(containers)
1

Procescell

14

3

1

Afvalcell

11

2

1

Handschoenkasten totaal

6

0

0

Ontvangst en opslagcell
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Van zodra het design van de installatie met zijn nucleaire componenten zich concretiseert
zullen meer gedetailleerde provisieberekeningen uitgevoerd worden.
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1 4 Kwaliteitscontrole en –borging
14.1 Algemeen
In het site SHEQ – QA-handboek beschrijft het management van het Studiecentrum voor
Kernenergie, SCK CEN, haar wil om een kwaliteitssysteem conform de relevante normen wat
betreft kwaliteit op te bouwen en te onderhouden. Het toepassen van een
kwaliteitsmanagementsysteem stelt eisen aan de werking van een organisatie en de manier
waarop er met het kwaliteitsbeleid wordt omgegaan. Dit zal eveneens gelden voor de
RECUMO-uitbreiding aan het bestaande gebouw Scheikunde.
Alle werkzaamheden met radioactieve materialen moeten worden uitgevoerd volgens
goedgekeurde procedures. Deze procedures zijn vereist in het kader van het ALARA-principe.
De reeds bestaande procedures zijn opgesomd in het bestaande kwaliteitshandboek
toegepast op het SCK CEN (QA-systeemhandboek van het SCK CEN, Ref. COR-SHEQ-02) en
het kwaliteitsplan van de expertisegroep Radiochemie (ref. QP.RCA.0001 .N). De extra
procedures of aanpassingen die nodig zijn ten gevolge van het implementeren van de
RECUMO-installatie zullen in deze documenten geïntegreerd worden.
Ter info melden we dat het bestaande QA-systeemhandboek van het SCK CEN steunt op
volgende relevante normen:
·
·
·
·

ISO 1 7025: “General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories”;
ISO 9001 : “Quality management systems – Requirements”;
VCA: “Procedure for certifying the Safety, Health – Environmental Management
System of subcontractors”.

Op dit moment vindt op het SCK CEN de transitie plaats naar het Integrated Management
System (IMS). Dit managementsysteem is opgelegd door het KB van 30 November 201 1
inzake veiligheidseisen voor nucleaire installaties. Het doel van dit IMS is om één coherent
systeem te maken waarin alle procedures, processen, databases, training en
kwalificatieprocessen, … geïntegreerd worden waarbij een betere organisatie leidt naar een
betere veiligheidscultuur.
RECUMO in zijn geheel zal in IMS worden geïntegreerd, inclusief alle processen en procedures
gerelateerd aan kwaliteitscontrole en -borging.

14.2 RECUMO projectfase
Tijdens de verschillende fases van het project worden een groot aantal documenten
opgesteld, nodig om de uiteindelijke bouw van de RECUMO-uitbreiding te realiseren.
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In het kader hiervan verwijzen we naar het beschrijvend hoofdstuk 1 2.
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14.3 RECUMO-uitbating
Het binnen de RECUMO-installatie op te zetten kwaliteitssysteem moet een aantal zaken
borgen: enerzijds een administratieve kwaliteitsborging/controle, anderzijds een
procesmatige kwaliteitsborging/controle.
Het geheel moet een veilige uitbating van de installaties garanderen samen met een
productieproces dat opereert binnen de vooropgestelde kwaliteitsparameters. Het RECUMOproces is een nieuw proces op het SCK CEN, binnen de dienst RCA. Daarom zullen alle
verantwoordelijkheden aangaande het beheer en de documentatie met betrekking tot dit
proces worden beschreven zoals vereist in BPR-CRP-1 00 ‘Process approach’.
14.3.1 Administratieve QA/QC
Een administratieve kwaliteitscontrole en -borging dient verzekerd te worden om alle uit te
voeren processen te ontwerpen en beschrijven en de uit te voeren werkzaamheden te borgen,
rekening houdende met het opstellen en toepassen van de juiste procedures, het up-to-date
houden van deze procedures en het trainen aan de juiste personen. Het gaat om
organisatorische procedures, bedieningsprocedures, onderhoudsprocedures, …
Verder moet worden vastgelegd hoe de nieuwe processen worden ingepast in de bestaande
RCA-systemen (analyses, afval, …) en moeten de nodige bestaande procedures worden
aangepast.
14.3.2 Procesmatige QA/QC
De opslag van de overpacks (bevat 1 transport canister met daarin 4 cans met HEU-residu) in
de opslaghotcell zal gedocumenteerd worden in een database zodat geweten is welke
overpacks zich in het RECUMO gebouw bevinden op juist welke locatie in de opslaghotcell
en met welke cans erin. Bewegingen van overpacks/canisters/cans worden steeds
bijgehouden in de RECUMO-database (logboek) en kunnen ook vanop afstand visueel
gevolgd worden. Alle bewegingen worden eveneens geregistreerd in de boekhouding
splijtbare materialen. Op het ogenblik dat het chemisch proces van RECUMO start, wordt een
aantal cans samengevoegd tot 1 batch (een batch bestaat uit 1 dubbelgevulde of twee
enkelgevulde cans). Na combinatie van de inhoud uit verschillende cans wordt opvolging van
de batch eveneens verzekerd via de RECUMO-database en de boekhouding splijtbare
materialen.
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Om tot kwaliteitsvolle eindresultaten in het RECUMO-proces te komen, moeten een aantal
parameters gemeten worden en moet gecontroleerd worden of de resultaten voldoen aan
de verschillende vooropgestelde (proces)specificaties.
Een visuele controle zal gebeuren op het door IRE aangeleverde product (HEU-residu) per
can. De selectie van de cans voor het samenstellen van een batch voor verwerking in de
oploshotcell zal gebeuren op basis van de door IRE toegeleverde gegevens per can via hun
boekhouding splijtbare materialen. Het samenvoegen van verschillende can-inhouden (voor
twee enkelgevulde) mag pas gebeuren mits de procedureel vastgestelde goedkeuringen
(verificatie dat maximum toegelaten batchgrootte niet worden overschreden en eenzelfde
type standaard of niet-standaard materiaal wordt samengevoegd). Alle analysegegevens van
de can en batch in het volledige proces wordt geregistreerd in het RECUMO-logboek.
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In verband met de kwaliteit van de verschillende tussenproducten en het finaal eindproduct
zal er gespecifieerd worden in welk stadium van het proces welke controles (bijvoorbeeld
welke radiochemische of chemische analyses, welke metingen door stralingscontrole, …)
dienen uitgevoerd te worden om de volgende stappen in het proces verder te zetten tot een
succesvol finaal eindproduct.
Voor het gedeelte van het proces dat plaatsvindt in de hotcell worden een aantal online
analysemethoden ontwikkeld. Volgende analysemethoden werden/worden onderzocht om
de vereiste procesparameters - uraniumconcentratie, vrij zuur en nitraatconcentratie - te
meten van de hotcell-processen: UV-VIS-spectrofotometrie in combinatie met densitometrie,
massa-spectrometrie, zuur/base-titratie en stoechiometrische berekeningen. Voor de analyse
van de organische fase wordt gekozen voor HPLC uitgerust met een brekingsindexdetector.
Bij de fijne downblending in de handschoenkasten gebeuren de analyses met behulp van
massaspectrometrische technieken (bv. TIMS). Alle analyseresultaten gelinkt aan een batch
worden gedocumenteerd in het RECUMO-logboek.
Validatie van de meetmethode en berekening van de meetonzekerheden zullen gebeuren
volgens 108-INS-01 ‘Validatie en Meetonzekerheidsbepaling’.
Indien op basis van de analyseresultaten een eindbatch van slechte kwaliteit wordt
vastgesteld, dient een back-up/recovery plan aanwezig te zijn dat beschrijft hoe deze
afwijkende batch zal behandeld worden (bijvoorbeeld recuperatie en terug opwerken) of
afgevoerd worden. Andere non-conformiteiten worden gemeld en behandeld zoals
aangegeven in BRP-PAI-1 1 0.
Ook voor de verschillende afvalstromen zal er gespecifieerd worden aan welke parameters
bepaalde stromen moeten voldoen om verdere verwerking mogelijk te maken (bijv. controle
op U in HAR alvorens te evacueren naar de HAR-tanks in de RECUMO-kelder in afwachting
van de afvoer). Alle afvalstromen die kleine hoeveelheden U bevatten (> 1 mg) worden
eveneens geregistreerd in de boekhouding splijtbare materialen. In het kader van continue
verbetering zullen volgende methodes voor procesanalyse/-review worden bekeken en
geïmplementeerd om mogelijke procesoptimalisaties te realiseren na de initiële opstart:
·
·
·

Bijhouden van relevante procesparameters en productkarakteristieken zodat de data
kunnen gebruikt worden in statistische analyse;
Faal mode & effect analyse;
Continue procesreviews met visualisatie van de belangrijkste procesparameters.

14.4 Veiligheidsrelevante QA/QC-aspecten
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14.4.1 Hoeveelheden fissiel materiaal
Aandachtspunt tijdens de uitvoering van het volledige RECUMO-proces is het verantwoorden
van welke hoeveelheid fissiel materiaal zich waar bevindt. Overpacks, canisters & cans zijn
voorzien van een unieke identificatie die steeds kunnen gecontroleerd worden.
Tijdens het verwerken van de verschillende batchen in de verschillende RECUMO-installatie
onderdelen is het te allen tijde belangrijk om in het kader van kriticaliteit de toegelaten
hoeveelheden fissiel materiaal niet te overschrijden. Dit wordt vermeden door middel van
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fysische vergrendelingen, de nodige controles en verkregen toestemmingen, vooraleer de
inhoud uit verschillende cans mogen worden samengebracht om een batch te vormen voor
opwerking in de RECUMO-installaties.
Eveneens moet overschrijden van de toegelaten hoeveelheid materiaal vermeden worden bij
het doorvoeren van de aangemaakte HAF vanuit de oploshotcellen naar de extractie hotcell:
hiervoor zal gewerkt worden met kriticaliteitssassen tussen de verschillende hotcellen die pas
geopend kunnen worden na de controle en vrijgave door 2 onafhankelijke personen en
controle via de boekhouding splijtbare materialen.
14.4.2 Veiligheid algemeen
Algemene veiligheidsitems zoals toegangscontrole tot zones; het werken in gecontroleerde
zones; ontruiming in geval van nood; het omgaan met chemicaliën en afval zal worden
beschreven in specifieke procedures.

14.5 Efficiëntie van het kwaliteitssysteem
Om de effectiviteit en efficiëntie van het geïntegreerd managementsysteem te verifiëren,
wordt het regelmatig intern doorgelicht. De procedure 1 1 1 -SOP-01 ‘Procesaudits’ beschrijft
zowel de planning, de uitvoering en de rapportering van interne audits, als de definiëring,
implementatie en opvolging van corrigerende maatregelen.
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De procedure 1 1 2-SOP-01 ‘Management Review’ over directiebeoordeling op het SCK CEN
heeft een doorlichting en evaluatie van het geïntegreerd managementsysteem en zijn
toepassing tot doel om zijn geschiktheid en efficiëntie te verifiëren bij de uitvoering van het
kwaliteitsbeleid en om de nodige beslissingen te nemen betreffende de aanpassingen en
verbeteringen die nodig zijn om de kwaliteitsobjectieven te bereiken.
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1 5 Besluit
Het RECUMO-project biedt een duurzame en veilige oplossing voor de verwerking en
evacuatie van de uraniumtarget residu’s afkomstig van de medische radio-isotopenproductie
bij IRE. Het verwerkingsproces is gebaseerd op gekende radiochemische technieken.
Om deze verwerking op een veilige manier uit te voeren wordt op de terreinen van het SCK
CEN een nieuwe installatie gebouwd aansluitend aan het huidige scheikundegebouw.
Deze installatie omvat een stockagehotcell, processinghotcells, handschoenkasten en
verwerkingseenheden voor afvalverwerking.
In het design van de installatie wordt gebruik gemaakt van de ruime ervaring die het SCK
CEN heeft in het uitbaten van gelijkaardige installaties en het behandelen van gelijkaardig
materiaal. Tevens wordt gebruik gemaakt van elementen komende uit de ervaringsfeedback
van soortgelijke installaties in België.
De belangrijkste veiligheidsfuncties van de installatie zijn confinement, afscherming en
kriticaliteitscontrole. De veiligheidsfuncties confinement en afscherming worden gedragen
door de hotcells en handschoenkasten en het daarbij horende ventilatie- en filteringssysteem.
De veiligheidsfunctie kriticaliteitscontrole wordt gedragen door de implementatie van strikt
gescheiden werkeenheden gekoppeld aan een rigoureuze boekhoudkundige opvolging van
de materiaalaanwezigheid en –beweging.
Op basis van de elementen betreffende confinement en afscherming is de radiologische
impact voor de werknemers, de bevolking en omgeving beperkt.
De geschatte blootstellingen van de werknemers vallen ruim binnen de dosisbeperking van
het SCK CEN (10 mSv/jaar).
De radiologische impact van de routine-uitbating voor het publiek (via atmosferische lozing)
is beperkt (< 1 0 nSv/jaar). De atmosferische lozingen vallen ruim binnen de dosisbeperking
voor atmosferische lozingen van het SCK CEN.
De afvalstromen komende van de installatie werden geëvalueerd en vallen alle binnen de
acceptatiecriteria voor verwerking door NIRAS. Enkel voor de HLLW-fractie wordt een
specifiek verwerkingsproces samen met NIRAS onderzocht, naast andere alternatieve
verwerkingskanalen.
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De toekomstige ontmanteling van de installatie kan volgens standaardmethodes uitgevoerd
worden. Het afval afkomstig van deze ontmanteling valt onder de bestaande en
geaccepteerde afvalstromen.
De radiologische impact werd, voor verschillende ongevalsscenario’s geëvalueerd in
afwezigheid van milderende maatregelen. Hieruit blijkt dat vliegtuigval en extreme
aardbeving de meest penaliserende ongevalsscenario’s zijn.
Milderende maatregelen, opgenomen in het ontwerp, die installatie beschermen tegen
vliegtuigval (algemene luchtvaart) en impact van een aardbeving met een terugkeerperiode
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van 1 04 jaar zorgen ervoor dat het veiligheidsobjectief 2 van de FANC-richtlijn voor
veiligheidsdemonstratie voor klasse I-installaties gerespecteerd wordt.
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Op basis van de voorgaande elementen, de gedetailleerde beschrijvingen in de PSAR en de
reeds beschikbare veiligheidsanalyses kunnen we besluiten dat de geplande activiteiten op
een veilige manier in de nieuw te bouwen RECUMO-installatie kunnen uitgevoerd worden.
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