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17 Technische specificaties 

17.1 Inleiding en doelstellingen 

17.1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitbatingslimieten en -voorwaarden die ervoor zorgen dat de installatie wordt 

uitgebaat overeenkomstig de hypothesen en de ontwerpdoelstellingen die zijn opgenomen in het 

veiligheidsrapport. 

De uitbatingslimieten en -voorwaarden  zijn gebaseerd op het ontwerp en op de analyse van de veiligheid 

van de installatie, op de analyse van haar omgeving en op de resultaten van de testen bij de 

inbedrijfstelling. 

De technische specificaties die opgelijst zijn in dit hoofdstuk voldoen aan de eisen van [R17-1], Art.9 en 

van [R17-2], § 5.1. 

Deze lijst is gebaseerd op de volgende hoofdstukken en documenten: 

■ Hoofdstuk 3 en in het bijzonder § 3.3.6.2, dat omschrijft welke organisatie er moet worden opgezet 

tijdens de exploitatie.  

■ Hoofdstuk 8 en ondersteunende documenten die de ontwikkeling van de uitrusting, vereist voor de 

exploitatie, uiteenzetten. Het gaat in het bijzonder om de behandelingsuitrusting (§§ 8.5.8 en 8.6.8), 

zoals rolbruggen en bijhorende grijper, of trolley en bijhorende container. 

■ Hoofdstuk 9, dat de exploitatiebeginselen van de bergingsinstallatie uiteenzet. In het bijzonder de 

invoering van de laadsequentie van monolieten in de modules, conform de methode voor het vullen 

van de modules § 9.3.4). Het ondersteunende document [OD-168] (§ 4) bespreekt meer in detail de 

nodige handelingen bij exploitatie van de bergingsinstallatie. 

■ Hoofdstuk 12, in het bijzonder § 12.6.4, dat het zoneringsplan van de bergingsinstallatie ontvouwt.  

■ Hoofdstuk 13, dat de mogelijke interne en externe gebeurtenissen beschrijft (§ 13.2.2). 

■ Hoofdstuk 16, dat een gedetailleerde omschrijving geeft van het programma voor monitoring en 

toezicht van de bergingsinstallatie. 

■ De risico-analyse NIRAS-site Dessel [OD-271] 

De uitgewerkte technische specificaties worden finaal goedgekeurd bij het opleveringsbesluit. 

17.1.2 Doelstellingen 

De uitbatingslimieten en -voorwaarden bepalen de voorwaarden die moeten worden vervuld om situaties 

die tot incidenten en ongevallen zouden kunnen leiden te voorkomen of om de gevolgen van incidenten 

en ongevallen te milderen wanneer ze zich toch zouden voordoen. 

De uitbatingslimieten en -voorwaarden omvatten: limieten voor de bedrijfsparameters, limieten voor de 

parameters die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid, voorwaarden betreffende de 
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minimumbeschikbaarheid van de functionele uitrusting, de acties die het uitbatingpersoneel moet 

ondernemen bij afwijkingen van de uitbatingslimieten en -voorwaarden of bij faling van uitrustingen die 

belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid, alsook de tijd die wordt toegekend om deze acties te 

ondernemen. 

Er zijn geen lozingen van radioactieve effluenten in het milieu. 

17.2 Uitbatingslimieten en voorwaarden  

De volgende onderwerpen zullen a minima in de technische specificaties opgenomen worden: 

17.2.1 Rolbrug 

17.2.2 Trolley 

17.2.3 Monitoring radiologische activiteit omgeving 

17.2.4 Monitoring dosisdebiet 

17.2.5 Monitoring drainagesysteem 

17.2.6 Monitoring camera’s 

17.2.7 Monitoring weersomstandigheden 

17.2.8 Monitoring zettingen 

17.2.9 Branddetectie/bestrijding 

 

17.2.10 Programma’s voor toezicht op componenten met een veiligheidsfunctie 

/ontwerpvereiste 

17.2.11 Administratieve specificaties 
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