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Inleiding 

 Context geschetst door Bel V 

 Opbouw van korte presentatie 

 Beschrijving startgebeurtenis: 

Methodologie – conclusie m.b.t. startgebeurtenis 

 “Stress test SCK•CEN” 

 Beschrijving enkele maatregelen 

 “Geconsolideerd actieplan stress test” 
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Aardbeving 

 Een aardbevingsreferentieniveau werd gedefinieerd op basis 

van de seismische analyse voor het cAt-project. 

 Het aardbevingsniveau waarop een structuur, systeem of 

component wordt verondersteld te falen wordt vervolgens 

vergeleken met het referentieniveau, wat resulteert in 

installatie-specifieke veiligheidsmarges. 

 Het aardbevingsniveau waarop een impact op de omgeving 

zou kunnen worden verwacht werd eveneens bepaald. 
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Aardbeving + overstroming 

 Er werd een evaluatie gevraagd van  een mogelijke overstroming 

als gevolg van een aardbeving 

 Het enige ‘mogelijke’ scenario betreft het falen van een aantal 

sluizen stroomopwaarts, gecombineerd met een dijkbreuk ter 

hoogte van de site. 
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Maatregelen m.b.t. “aardbeving” 

 Bijkomende verstevigingen aan een ventilatieleiding en een 

aantal warme cellen (BR2, LHMA) 

 Een aantal bijkomende verificatieberekeningen van componenten 

i.f.v. de natuurlijke convectie en het Command&Control systeem 

(BR2) 

 Onderzoek naar onconventioneel shut-down systeem (BR1) 
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Overstroming 

 Overstromingsstudie gebaseerd op hevige regenval op 

een ondoordringbare grond (conservatieve evaluatie), 

plaatselijke wateroverlast 

 Microtopografische analyse van het terrein 

 Analyse van het opvullen van de lokale depressies en 

niveaubepaling 

 Vergelijking ‘kwetsbare punten’ (keldergaten, poorten…) 
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Maatregelen m.b.t. “overstroming” 

 Verhogen/verbeteren van een aantal keldergaten, 

ventilatiekokers, onderhoudsputten (BR2, CBZ) 

 (Semi)-automatische systemen om poorten en deuren te 

beschermen tegen wateraccumulatie (BR2) 
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Andere extreme gebeurtenissen 

 Extreme weersomstandigheden 

 Bosbrand 

 Toxisch wolken 

 Explosies 

 Vliegtuigcrash 
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Andere extreme gebeurtenissen 

 Extreme weersomstandigheden 

 Enveloppe: tornado EF3 -> Aanzienlijke schade, geen 

structureel falen van gebouwen 

 Bosbrand 

Mogelijk risico op brandoverslag 

 Toxische wolken 

 Betrouwbaarheid van reactorprotectiesystemen 

 Explosies 

 Aanzienlijke schade -> ± impact tornado 

 Vliegtuigcrash 

 Hoger stralingsrisico -> veel beton -> beter bestand tegen 

vliegtuigcrash 
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Maatregelen m.b.t. “andere extreme omstandigheden” 

 Upgrade bluswaternet SCK•CEN 

 Uitvoering boskapplan om gebouwen te beschermen tegen 

brandoverslag 

 Aangepaste heraanplanting is voorzien 
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Verlies van elektrische voedingen en verlies van ultieme 
koudebron 

Verlies van elektrische voeding: 
 Noodvoeding (dieselgeneratoren) BR2 

– Vitaal net BR2  

– Ventilatie van warme cellen LHMA 

– Autonomie ~ 24-30 h 

 Noodvoeding (dieselgenerator) SCH 

– Handschoenkastventilatie en ventilatie warme cellen SCH 

– Noodplankamer  

– Autonomie ~ 24-30 h 
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Verlies van elektrische voedingen en verlies van ultieme 
koudebron 

 Onderzoek van verschillende scenario’s 

 Verlies elektrische voeding 

Verlies van ventilatie: 

–  Beperkte gevolgen in de installatie 

Reactoren (BR1, BR2) 

– Automatische stop 

– Veilige toestand, passieve koeling 

 Verlies primaire koudebron 

Geeft geen aanleiding tot 

radiologische gevolgen 

Passieve koeling 



Copyright © 2012  

SCK•CEN 

Maatregelen “verlies elektrische voeding & koudebron” 

 Revisie van het bestaande noodvoedingsnet 

 Inventarisatie van de ‘behoeften’ en evaluatie van de bestaande 
toestand 

Veiligheid 

Beveiliging 

Noodplanning 

 Uitwerking van technisch concept  

 Aanpassingen aan de technische installatie  

 Flexibiliteit 

Redundantie  

Separatie 

 Bijkomende aspecten die worden bekeken 

Mogelijkheid tot implementatie mobiele stroomaggregaten 

Mogelijkheden tot verlengen van de autonomie 

Aandacht voor kritische meetketens en uitlezing op afstand 
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Beheer ernstige ongevallen 

 Beheer van ongevallen en het interne noodplan 

Organisatie en inventaris van de hulpmiddelen 

 Beheer en opvolging van ongevallen 

Per installatie (noodprocedures) 

Voor de site (intern noodplan) 

Onderzoek van mogelijke storingen 

Verlies van elektrische voeding 

Beschadigd wegennet, infrastructuur 

Onderzoek naar impact op Reactorgebouw (BR2) 

Waterstof 

Hercriticaliteit 

 



Copyright © 2012  

SCK•CEN 

Maatregelen “Noodplanning en ongevalsmanagement” 

 Opmaak van extern noodplan “zware calamiteiten” 

 In samenwerking met openbare brandweer, BP, IRMM 

 Vliegtuigcrash, bosbrand, nucleaire brand… 

 Procedure “Back-up noodplankamer” 

 Installatie reservecrisiscentrum te Mol, Retie, etc. bij 

onbeschikbaarheid van de eigen infrastructuur 

 Bijkomende opleidingen i.f.v. noodplanwerking 

 Bemanning crisiscentrum SCK•CEN 

Metingen op het terrein en in het labo 

… 

 Update van de interventieprocedures  

 Afstemmen op het extern noodplan “zware calamiteiten”  
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Voor meer info: 

 

http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/2900/2986.pdf 

http://www.afcn.fgov.be/GED/00000000/3600/3603.pdf 

 

bmartens@sckcen.be 
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PLEASE NOTE! 

This presentation contains data, information and formats for dedicated use ONLY and may not be copied, 

distributed or cited without the explicit permission of the SCK•CEN. If this has been obtained, please reference it 

as a “personal communication. By courtesy of SCK•CEN”. 
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