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':t jaarverslag rapporteert over de veiligheidsaspecten van de tech

nische bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor te Petten in 1989-

Het werd opgesteld ingevolge een verplichting in het supplenent 1982 

op het contract tussen ECN en GCO, luidende: "ECN zal jaarlijks aan 

de Coasissie rapporteren over de veiligheidsaspecten van de techni

sche bedrijfsvoering". 
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1. INLEIDING 

Dit jaarverslag rapporteert over veiligheidsaspecten van de tech

nische bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor aan het Gemeenschap

pelijk Centrun voor Onderzoek van de Commissie van de Europese Ge

meenschappen . 

Aandacht wordt gegeven aan de veiligheidsaspecten van het reactorbe

drij f in engere zin, en aan de zorg voor de persoonlijke veiligheid 

door de Stralingscontrole en aan de algemene veiligheidszorg. 

In dit verslag zijn bijdragen van 

- Werkzaamheden Reactorbedrijf 

- Werkzaamheden Stralingscontrole 

- Werkzaamheden Veiligheidsdienst 

- Werkzaamheden Interne Dienst 

- Interne Noodorganisatie 

volgende medewerkers verwerkt: 

: G. Luif en J. Schinkel 

: J.M. Lutgerink en 

R.W. Sanderse 

: A. Minkes en R.W. Sanderse 

: J.L. van Neer en 

H. Bergmans 

: K. Bergmans 

de 
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2. WERKZAAMHEDEN HFB BEDRIJF 

2.1. Technische verbeteringen ter verhoging van veiligheid HFR-
installatie 

2^1^1_Valteveiliging_bassins 

Zn overleg «et de Veiligheidsdienst van ECN is een nieuw ontworpen 

valbeveiliging rond de bassins, die tegeaoet komt aan de bezwaren 

van de "oude" bestaande valbeveiliging, langs de nocrd- en zuidzijde 

van de bassins geïnstalleerd. Deze nieuwe valbeveiliging bestaat uit 

een 14 •» dikke staalkabel bekleed aet Denhal on. De kabel is aan de 

brug bevestigd en loopt, via geleiderollen aan de uiteinden van de 

bassins, aet de brug mee. De minimale breukbelasting van de staalka

bel bedraagt 91.2 kN. De "oude" valbeveiliging is hierna verwijderd. 

iiii?.Jterkbordes 

Om het aangatdeksel en het fijnfilter van de verval tank in het PPG te 

kunnen demonteren, is gestart met het ontwerpen van een werkbordes. 

Dit bordes zal naast en onder de tank geplaatst worden. 

^l^i.Hijswerktuigen 

Alle hijskranen, takels en hijsbalken zijn op verzoek van de TD-HFR 

geïnspecteerd door een buitenfirma. Uit deze inspectie bleek dat de 

meeste werktuigen nog niet aan de vernieuwde voorschriften voldeden. 

Begonnen is met het aanpassen van de hijswerktuigen binnen de gecon

troleerde zone aan de eisen van de nieuwste voorschriften. 

Daar in het cursuslokaal geen mogelijkheid aanwezig was het lokaal 

van frisse buitenlucht te voorzien, is in dit lokaal een elektrisch 

hedienbaar bovenlicht geïnstalleerd. 

?i i i5i JT??EY§£Dé?yw ̂06 

Ter vervanging van de 28 jaar oude aangetaste trap die toegang geeft 

tot het reactorvatdeksel is een nieuwe trap geconstrueerd en gemon

teerd in het reactorbassin. Door de nieuwe trap is de toegang tot het 

reactorvatdeksel sterk verbeterd en aangepast aan de nieuwe bordes

hoogte . 



- 7 -

2.2. Veiligheidsrelevante storingen HFR-installatie 

Na het installeren van een LN2 leiding in de buurt van de vloerluiken 

van de begane grond reactorhal bleek dat de schrikhekken rond het 

hijsgat niet goed te plaatsen waren. De schrikhekken zijn aan de 

nieuwe situatie aangepast. 

^^g^Lastweegschaal 

Van de lastweegschaal van de grote hijs van de roterende kraan in de 

reactorhal is de servogever vernieuwd zodat weer een juiste lastaan-

wijzing verkregen wordt. 

g^J^Lift 

Door een los contact stopte de lift niet op de juiste vloerhoogte van 

een bordes. Het contact is gerepareerd. 

2 ^ ? ^ .Hijs jukborging 

De borgen van de haken van het bassindeurenhijsjuk werden tijdens het 

zakken of stuiten van de last vanzelf geopend. De gewichten op de 

borgen zijn aangepast zodat deze autoaatisch dichtvallen. 

2i2i5i_§ignalering_bundelsluiters 

De bundelsluitersignalering was onduidelijk en werkte niet optimaal. 

Een eenduidige signalering is noodzakelijk. De signalering is gere

pareerd . 

^^ö^Secunteire^u^tlaatleiding 

Door een passant is aan de bewaking geaeld dat de secundaire uit-

laatleiding in de strekdam in de Noordzee niet in orde is. Bij laag-

water is geconstateerd dat de eerste twee roosters van de secundaire 

uitlaat in de strekdam verdwenen zijn. In verband met het gevaar bij 

betreding, zijn nieuwe roosters aangebracht. 
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2.3- Algemene veiligheid HFR-installatie 

2i3iii_HEBl§edrijfscontrole 

Elk kwartaal zijn de brandblus- en veiligheidsmiddelencontroles uit

gevoerd waarbij geconstateerde afwijkingen werden gemeld, terwijl 

voorstellen tot veranderingen en of verbeteringen naar de betreffende 

diensten werden gedaan. 

De RAV is in het verslagjaar éënaaal bijeen geweest. Behandeld zijn: 

- weekrapporten SC-HFR; 

- Kwartaalverslagen SC-HFR (vierde kwartaal 1988 en eerste kwartaal 

1989); 

- RA-memo 89.09. 

De RAV heeft enkele wensen en aanbevelingen uitgesproken welke in een 

bijeenkomstverslag vastgelegd zijn. 

In aaart is de vierjaarlijkse "grote" lekdichtheidsbeproeving van het 

HFR insluitvat uitgevoerd. De voorbereidingen en de uitvoering hebben 

plaatsgevonden in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Kernfy

sische Dienst en van de Dienst voor het Stooawezen. De uitkomst vol

deed aan de vergunningseisen. 

2.4. Bedrijfsvoering HFR-experimenten 

Beoordeling van experimenten op, onder meer, technische uitvoering, 

bedrijfbaarheid en veiligheidsaspecten vindt plaats door: 

- Experiment Assessment Committee (EAC). 

De EAC, samengesteld uit medewerkers van GCO en ECN, brengt op 

verzoek advies uit aan het Hoofd Technische Bedrijfsvoering om

trent experimenten en experimentele faciliteiten. 

Voor de werkwijze wordt verwezen naar procedure RA-P03/Q. 

In 1989 is de EAC elf maal bijeen geweest, voor onderwerpen en 

uitkomsten wordt verwezen naar tabel 1. 
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- Reactor Veiligheids Coaaissie (RVC). 

De RVC is saaengesteld uit aedewerkers van het GCO en ECN. Op 

aanvraag van het hoofd Reactorfaciliteiten per "Safety Subaission 

Forasheet" (SSF) vindt beoordeling plaats en wordt desgevraagd 

advies uitgebracht. In 1989 zijn 27 SSF's aan de RVC aangeboden; 

17 hiervan behandelden experiaenten of experiaentele faciliteiten 

(tabel 1). In de overige SSF's werden onderwerpen aet betrekking 

tot de HFR-installatie behandeld (tabel 2). Van de uitgebrachte 

adviezen hadden er vijf betrekking op experiaenten. IX. overige 

acht hadden aodificaties aan de HFR-installatie óf de bedrijfsvoe

ring van de HFR als onderwerp. 

Gebaseerd op de uitkoasten van bovenstaande coaaissies en ingeval 

van herhalingsexperiaenten, op aangeven van het secretariaat EAC, is 

door het hoofd Reactorfaciliteiten 53 «aal toesteaaing tot het uit

voeren van bestralingen verleend. Voor de onderwerpen wordt verwezen 

naar tabel 1. 
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Tabel 1: Beoordeling experimenten. 

Exp. nuaacr 

CH2U0-.. 
D 85-50 
D 85-61 
D125-51 
D128-05 
D156-52 
D156-53 
0156-9*1 
D183-27/28 
D192-OA/OB 
D192-27/29 
D202-37 
D202-38/42 
D202-46 
D202-47 
D202-18/49 
D206-22/23 
D215-12/01 
D217-11» 
D217-15 
D227-02 
D2*ll-00 

E121-04 
E121-10 
E188-636/699 
E198-1*! 
£228-02 
E224-05/08 

ERl^-04 
ER169-01 
ER203-03 
ER23I-.. 

R139-ZH6 
R139-581/5Ö3 
R139-58'»/589 
R139-591/596 
R139-652/653 
R139-656 
R139-68 
RI39-691/696 
R212-17/20 

RX161-02 

EAC 

-

-
-

J 
-
-
-
-
-

J 
-
-
-
-
-
-

J 
-
-

J 
J 
J 

J 
J 
-
-

J 
J 

. 

-
-
— 

-

-
-
-
-
-
-
-
™ 

SSF 

-

j 

J 
J 
-
-
-
-
-

J 
-
-
-
-
-
-

J (2x) 
-

J 
J 
J (2x) 
-

J 
J (2x) 
-
-

J 
-

J 
J 
-

J 

-

-
-
-
-
-
-
-
-

J 

Behandeling 
RVC 

-

C 
C 
I 
-
-
-
-
-

s 

C/S 
-

c 
c 
i/c 
— 

s 
c/i 
-
-

s 
-

I 
I 
-

I 

-

-
-
-
-
-
-
-
" 

I 

Advies 
RVC 

A89-Q5/A89-06 

A89-10 
-

A89-03 
A89-03 
A89-02 

-

-

-
-
-

A89-09 
-

-

-
-
— 

-

-
-
-
-
-
-
-
~ 

-

IAF 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 
J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 

EAC - Experiaent Assessaent Coaaittee 
SSF - Safety Submission Forasheet 
RVC - Reactor Veiligheids Coaaissie 

C - Coaaents only 
I - Inforaation only 
S - Safety reviewal 

IAF - Irradiation Approval Forasheet 
J - Yes 
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In 1989 zijn negen SSF's aan de RVC aangeboden set betrekking tot 

wijzigingen aan de HFR installatie of de bedrijfsvoering van de HFR. 

Een overzicht van de SSP's aet bijbehorende adviezen is hieronder 

weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Beoordeling wijzigingen HFR-installatie en HFR-bedrijfs-
voering 

Nr. 

HFR89-01 

HFR89-02 

TMEF-E89-01 

TMAF-I89-01 

HFR89-03 

HFR89-04 

HFR89-05 

HFR89-O6 

HFR89-07 

Onderwerp Behandeling 
RVC 

Alternatieve splijtstof opslag 

Vernieuwing van de HFR Be re
flector eleaenten (kern) 

Wijziging van de elektrische nood-
strooavoorziening 

Modificatie voeding aV-alara unit 

Vernieuwing van de HFR Be reflector 
eleaenten (I-rij) 

Wijziging aan het reactorvat-
deksel ten behoeve van additionele 
capsulebeveiliging 

Toenaae splijtstofaassa in 
eleaenten en regelstaven 

Toenaae splijtstofaassa in 
eleaenten en regelstaven 

Toenaae splijtstofaassa in 
eleaenten en regelstaven 

S 

S 

S 

S 

I 

S 

s 

I 

s 

Advies 
RVC 

A89-04 

A89-O7 

A89-10 

A89-08 

A89-12 

A89-11 

A89-13 
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3. WERKZAAMHEDEN STRALINGSCONTROLE 

3.1. Algemeen 

In het kader van het GCO-ECN contract betreffende de bedrijfsvoering 

van de HFR zijn zes medewerkers van de Stralingscontrole belast met 

het radiologisch veiligheidstoezicht- in continudienst - op omstan

digheden, methoden en uitvoeringswijze van alle radiologische werk

zaamheden binnen het HFR-complex. 

In het kader van de Kernenergiewet/Arbovet heeft de Stralingscontro

le (SC) tot algemene taak het bevorderen van de veilige uitvoering 

van radiologische werkzaamheden. 

Specifieke taken van de Stralingscontrole zijn onder meer: 

a. het doen van aanbevelingen met betrekking tot het algemeen onder

nemingsbeleid voor zover dit mede gericht is op de radiologische 

veiligheid van de werknemers, en met name omtrent de produktie-

en werkmethoden, het gebruik van werktuigen, machines, toestellen 

en overige hulpmiddelen bij de arbeid, alsmede van radioactieve 

stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en de ge

zondheid van de werknemer, de inrichting van de arbeidsplaatsen, 

de samenstelling, toewijzing en inhoud van de taken van de werk

nemers ; 

b. het medewerken aan het voorkomen en bestrijden van ongevallen en 

het doen van aanbevelingen; 

c. het medewerken aan het weren en bestrijden van schadelijke in

vloeden, waaraan de werknemer in verband met zijn arbeid kan zijn 

blootgesteld; 

d. het onderzoeken van de oorzaak van opgetreden ongevallen. 

In overeenstemming met bovengenoemde taken werden in het verslag

jaar de volgende werkzaamheden verricht; 

- beschikbaar stellen van stralingsmeetapparatuur; 

- verrichten van stralings- en besnettingsmetingen in het werkmi-

lieu; 

- bepaling van geloosde hoeveelheid activiteit in de atmosfeer; 

- bepaling van radioactiviteit van monsters uit de omgeving; 

- indicatie van totale lichaamstellingen; 

- indicatie van bepaling van radioactiviteit in urinemonsters; 
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- controle op naleving van algeoene ECN-GCO veiligheidsvoor

schriften evenals plaatsel ijke veiligheidsvoorschriften HFR; 

- verstrekking dosismeters; 

- controle van in - en uitgaande transporten; 

- rapportage en advisering over stralingchygiënische werkom

standigheden; 

- voorlichting. 

3.2. Overzicht geregistreerd dosisequivalent (zie fig. 1 t/m 4) 

Het totale collectief dosisequivalent bedroeg in 1989: 92 mmanSv 

(300 personen). 

Het hoogst geregistreerde persoonlijk dosisequivalent bedroeg 4,5 mSv 

en is lager dan een tiende deel van de maximum toegestane jaardosis-

limiet. 

3.3* Lozingscontrole 

Geloosde activiteit via schoorsteen in becquerel (1989) 

a-stralérs 

p-stralers 

T-stralers 

Tritium 

edelgas 

Bq 

-

24.10» 

1211.10» 

507-10' 

4698.10» 

Opmerkingen 

aangetoond * * * I 

aangetoond l , ,I, 
*OÏHg 

*>Ar 

De gemiddelde concentraties en de totaal geloosde hoeveelheid bleven 

ver onder de in de vergunning gestelde limieten. 

3.4. Incidenten/Ongevallen 

- Incidenten/ongevallen van ernstige aard hebben zich in het ver

slagjaar niet voorgedaan. 

- Eén naai is een dosisoverschrijding > 1 mSv/8 uur geconstateerd* en 

gemeld aan hoofd Stralingscontrole. Het betrof een ontvangen 

dosisequivalent van 2,08 oSv tgen gevolge van de verwijderingsope

ratie van bestralingsfaciliteit FASY uit HB10. 
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- 16 maal is een dosisoverschrijding > 0,4 mSv/maand geconstateerd en 

gemeld aan betrokkenen en hoofd Stralingscontrole. Eén en ander ten 

gevolge van: 

• BWPC werkzaamheden 2 maal 

• Inspectie primaire pomplager 1 maal 

• Ontmanteling FASY 4 maal 

• Ontmanteling afvalwatertanks 4 maal 

• Onderhoud drive-tubes 4 maal 

• Betreding DH-cel 1 maal 

3.5. Rapportages 

De resultaten van de verrichte metingen zijn vastgelegd in 52 stuks 

SC-HFR weekrapporten en vier stuks SC-HFR kwartaalverslagen. 

Tevens is een apart overzicht "Geregistreerd dosisequivalent HFR 

1989" verschenen. 

3.6. GBA-adviezen 

Ten behoeve van de volgende werkzaamheden zijn GBA-adviezen gegeven: 

- GBD-advies 89-04 

Demontage en transport van afvalwatertank An. 

- GBD-advies 89-U8. 

"Verwijdering FASY uit HB 10". 
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'4. WERKZAAMHEDEN VEILIGHEIDSDIENST 

*t.l. Algemeen 

De veiligheidsdienst (VD) heeft tot algemene taak de bevordering van 

de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu. 

Specifieke taken van de veiligheidsdienst zijn onder meer: 

a. Het doen van aanbevelingen met betrekking tot het algemeen onder

nemingsbeleid voor zover dit mede gericht is op de veiligheid van 

de werknemers, en met name omtrent de produktie- en werkmethoden; 

het gebruik van werktuigen, machines, toestellen en overige hulp

middelen bij de arbeid alsmede van stoffen die gevaar kunnen op

leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer; de 

inrichting van de arbeidsplaatsen; de samenstelling, toewijzing en 

inhoud van de taken van de werknemers. 

b. Zorgdragen voor veiligheidsrapporten, ongevalsrapportage en onge

valsanalyse, alsmede het geven van voorlichting en onderricht aan 

de mededwerkers in verband met veiligheid. 

c. Het aanduiden van de problemen die bij het te voeren beleid aan

dacht verdienen. 

d. Het medewerken aan het voorkomen en het bestrijden van ongevallen 

en het doen van aanbevelingen. 

e. Het medewerken aan het weren en bestrijden van schadelijke in

vloeden, waaraan de werknemer in verband met zijn arbeid kan zijn 

blootgesteld. 

f. Het zich op de hoogte houden van de omstandigheen, waaronder de 

arbeid wordt verricht en het uitvoeren van de daarvoor benodigde 

metingen. 

In dit deel van het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de 

door de Veiligheidsdienst in 1989 gerealiseerde werkzaamheden ten 

behoeve van de technische bedrijfsvoering HFR, tevens wordt het Vei

ligheids jaarplFin 1990 gepresenteerd. 

In het afgelopen jaar is getracht om met de huidige bezetting van 

de Veiligheidsdienst de gevraagde bijstand zo goed mogelijk te ver

lenen. Door het nieuwe karakter van vele werkzaamheden heeft een aan

tal routinematige werkzaamheden wat minder aandacht gekregen. 
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*t.2. Bedrijfsongevallen en incidenten 

Bij de Veiligheidsdienst zijn geen meldingen van ongevallen en in

cidenten binnengekomen die betrekking hadden op de technische be

drijfsvoering van de HFR. 

*t.3» Werkzaamheden ten behoeve van de HFR 

- De normale werkzaamheden van de Veiligheidsdienst ten behoeve van 

het GCO. zoals het onderhouden en keuren van de persoonlijke be

schermingsmiddelen, werden zo goed mogelijk uitgevoerd. 

De persluchtapparatuur, geplaatst bij de HFR werd twee maal her

keurd. 

- Er zijn'tijdens werkzaamheden geen werkplekmetingen verricht 

- De reactorbedrijfstechnici hebben het afgelopen jaar geoefend met 

nieuw aangekochte persluchtapparatuur. Tevens werd het juiste ge

bruik en doel van nieuwe adembescherming uiteengezet. 

- Keuringen door de Veiligheidsdienst werden verricht aan: 

• 59 stuks 10 liter cylinders, afkomstig van het gassysteem HFR. 

• Bij HB10 is een hijsinstallatie getest. 

Door erkende bedrijven vond controle en keuring plaats van: 

• las- en snijgereedschap; 

• kranen en takels; 

• liftinstallatie. 

Hierover zijn geen onregelmatigheden te melden. 

- Tijdens het schilderen van het insluitvat van het reactor complex 

is vastgesteld dat het omloopbordes op een aantal plaatsen door 

corrosie minder betrouwbaar is geworden. 

Net de TD/bouwkunde ECN is de afgesproken jaarlijkse periodieke 

controle op verdere corrosievorming uitgevoerd. 

- Veiligheidsadviezen werden dit jaar verstrekt. 

- Het GCO heeft de Algemene Veiligheidsvoorschriften geldend voor GCO 

en de Veiligheidsvoorschriften voor derden goedgekeurd en ver

spreid. 

Tevens werd goedkeuring verleend aan de definitieve voorschriften 

AV7 en 10. 

- Voorlichting werd gegeven in het kader van het INSARR rapport en de 

Arbeidsoms tandighedenwe t aan: 

• alle HFR-medewerkers; 

• GCO-medewerkers, werkzaam bij de Reactor Afdeling. 
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- De rayon inspecteur van de Arbeidsinspectie is geïntroduceerd bij 

GCO om zich van de organisatie op de hoogte te laten stellen. 

4.U. Jaarplan 1990 

Getracht zal worden om de volgende zaken te realiseren: 

- centralisatie afvalstromen; 

- uitvoeren veiligheidsinspectie; 

- invoering van plaatselijke voorschriften; 

- uitvoering geven aan informatieve bijeenkomsten en opleidingen. 
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5. WERKZAAMHEDEN INTERNE DIENST 

5.1. Gebouwen 

De slechte bouwkundige staat van de gevels en raampartijen van het 

secundair pompgebouw en de Hoge Montage Hal (HMH) heeft al geruime 

tijd de nodige aandacht, vooral in verband met het mogelijk afbreken 

van geveldelen. 

Aan de ondersteunende gevelkolonnen van het secundair poapgebouw zijn 

reeds enige jaren geleden noodreparaties uitgevoerd. 

Voorbereidende werkzaamheden ter verbetering van de situatie zijn be

gonnen. 

5.2. Brandveiligheid 

Alle gebouwen en opstellingen zijn vier maal gecontroleerd op de goe

de staat van de vereiste voorzieningen en vluchtwegen. 

De aanwezigheid en de goede werking van de handblusapparaten zijn in 

1969 gecontroleerd. Er zijn diverse nieuwe handbrandblusapparaten 

geplaatst in de nieuwbouw van de HFR, en er zijn tevens diverse appa

raten vervangen voor nieuwe, met de blusstof BCF. 

De brandweer heeft in 1989 diverse malen brandwacht gelopen bij las-

werkzaamheden en andere brandgevaarlijke werkzaamheden. 

5.3. Noodstroomcentrale 

Na een inventarisatie van het noodzakelijke aansluitvermogen is een 

totaal renovatieplan voor de uit 1966 stammende noodstroomcentrale 

opgesteld. Tevens is de renovatie aangegrepen om de opzet van de 

noodstroomvoorziening binnen de HFR-installatie te verbeteren alsmede 

de beveiliging tegen bijvoorbeeld calamiteiten zoals brand en blik

seminslag te verhogen. 

De uitvoering aan deze renovatieplannen is voorzien in 1990• 
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6 . OPLEIDINGEN, VOORLICHTING. OEFENINGEN EN INTERNE NOODQRGANISATIE 

6.1. Heropleiding HFR-bedrijfstechnici 

In het kader van het heropleidingsprogramma voor HFR-bedrijfstechnici 

1989 is: 

- voorlichting gegeven en een discussie gehouden over reactorveilig-

heidsbeschouwingen; 

- praktijktraining in het opvangen van storingen gegeven. 

6.2. Voorlichting en oefeningen veiligheid 

In samenwerking net de Veiligheidsdienst ECN zijn persluchtmasker-, 

drukpak-, vluchtmasker- en vluchtwegoefeningen gehouden. Tevens is 

voorlichting over algemene veiligheid en veiligheidsniddelen gegeven. 

In het kader van het heropleidingsprogramma voor HFR-bedrijfstechni

ci, is voorlichting gegeven over ARBO-zaken en EHBO. 

6.3. Voorlichting en oefeningen brandbestrijding 

In samenwerking met de brandweer is voorlichting gegeven over blus

middelen en zijn brandblusoefeningen voor de HFR-bedrijfstechnici 

gehouden. 

6.k. EHBO-cursus en-oefeningen 

In samenwerking met de Bedrijfsgezondheidsdienst ECN zijn regelmatig 

EHBO-lessen gegeven en oefeningen gehouden. 

6.5. INO-oefening 

In het kader van het heropleidingsprogramma voor HFR-bedrijfstechnici 

is voor het onderdeel "Noodmaatregelen" een INO-oefening gehouden. 

De oefening is succesvol verlopen. De tijdens de nabespreking gemaak

te opmerkingen betreffen geen ernstige tekortkomingen. Het uitvoeren 

van gedane aanbevelingen voor verbetering van procedures en materia

len, zal een vlottere afhandeling bevorderen. Tevens is geconstateerd 

dat de aanbevelingen welke in het verslag van de in 1988 gehouden 

INO-oefening zijn opgenomen, niet allemaal zijn uitgewerkt en inge

voerd. Met name het plaatsen van een relaisstation voor een porto

foonverbinding HFR-wachter/Brandweer is niet uitgevoerd in verband 

•et voor dit doel te hoge kosten. Wel zijn verschillende afspraken 

•et betrokkenen gemaakt. 
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7. DISTRIBUTIE 

Dit rapport is toegezonden aan: 
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H. Bergmans 
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F. Dekker 

P. Glas 

A.S. Keverling Buisman 

H.H. van den Kroonenberg 

W.F.J.C. Koster 

G.W. Luif 

J.M. Lutgerink 

R.B. Mark 

J.L. van Meer 

A. Minkes 

J.P.A. Mos 

R.W. Sanderse 

J. Schinkel 

R.L.J. Scholte 

A. Tas 

K. Terpstra 

G. Tunzi 
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Exeaplaren ziln voor iedere belangstellende verkrijgbaar bij de Sec

tie Rapporten van de bibliotheek. 

Tas306/lw 
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Individueel dostsequivalent HFR 1989 

^'1iÉ <. tertudcjeide ^~:' ̂  H j:.; I •-

G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Figuur 1. 

1 RBW ploeg 1 

2 RBW ploeg 2 

3 RBW ploeg 3 

4 RBW ploeg 4 

5 RBW ploeg 5 

6 SCD 

7 HFR BWFC-dienst 

8 Mechanische dienst 

9 Instrumentatie dienst 

10 Elektrotechnische dienst 

11 Huishoudelijke dienst 

12 Staf 

13 Fysisch Technische dienst 

14 Heettechnologische dienst 

15 Fysica medewerkers 

16 GCO SL/TMS 

17 GCO DM-cel 

18 GCO BWFC 

19 GCO experimenten 

20 GCO overig 

21 Werkvergunninghouders 

22 Practicanten/stagiars 
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Collectief dosisequivalent HFR 1989 

20" 
,-f 

ICr 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Figuur 2. 

1 RBW ploeg 1 

2 RBW ploeg 2 

3 RBW ploeg 3 

4 RBW ploeg 4 

5 RBW ploeg 5 

6 SCD 

7 HFR BWFC-dienst 

8 Mechanische dienst 

9 Instrumentatie dienst 

7 pers. 

7 pers. 

7 pers. 

7 pers. 

7 pers. 

6 pers. 

2 pers. 

11 pers. 

8 pers. 

10 Elektrotechnische dienst 6 pers. 

11 Huishoudelijke dienst 5 pers. 

12 Staf 

13 Fysisch Technische dienst 

14 Meettechnologische dienst 

15 Fysica aedewerkers 

16 GCO SL/TMS 

17 GCO Wf-cel 

18 GCO BWFC 

19 GCO experimenten 

20 GCO overig 

21 Werkvergunninghouders 

22 Practicanten/stagiars 

11 pers. 

8 pers. 

8 pers. 

21 pers. 

3 pers. 

4 pers. 

5 pers. 

6 pers. 

37 pers. 

153 pers. 

26 pers. 
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Individueel dosisequivalent HFR 
continue dienst incl. SCD 

Gemiddelde l loocjr.to 

i — i — • — i — — i •—i——i *—r—•"—r—•—i—'—i—*—r—-—r—-—r 
1975 1976 1977 1978 1979 19BO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

( jaar ) 

Figuur 3-
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Collectief dosisequivalent HFR 
( alle personen inbegrepen ) 
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Figuur 4. 


