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I lnleiding
Het voorliggende rapport doet verstag van een verhoogde emissie van tritium naar de lucht
die boven de vergunde limiet Iag. De tritium is vrijgekomen tijdens de verwerking van een
partij vluchtroutebordjes in het afvalverwerkingsgebouw (AVG). Dit heeft geen radiotogische
effecten voor medewerkers en de omgeving buiten COVRA gehad. Naar aanteiding hiervan
heeft COVRA extra maatregeten genomen om een dergetijke gebeurtenis in de toekomst te
voorkomen, want ondanks dat er geen gevolgen zijn voor mens of mitieu, is een
overschrijding van een limiet uiteraard niet wensetijk.

Deze storingsrapportage heeft ats doel een gestructureerd overzicht te bieden van het
voorvat, de consequenties en de genomen correctieve en preventieve maatregelen om een
dergetijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. Bovendien dient deze rapportage als
formele verstaglegging voor de ANVS gericht op de adequate afhandeting van incidenten.

Hoofdstuk 2 presenteert een situatieschets en beschrijving van het voorval, inclusief de
correctieve maatregelen genomen direct na constateren van het incident. Vervolgens worden
de radiologische consequenties beschreven in Hoofdstuk 3 en tenstotte op basis van de
analyse in Hoofdstuk 4, zijn de conclusies en verbetermaatregelen gepresenteerd in
Hoofdstuk 5.
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2 Beschrijving incident

2.1 Situatieschets

Op 20 aprit 2021 zijn  honderdlitervaten opgehaatd bij een klant. ln deze vaten zaten in
totaal 248 bordjes, die tritiumgas bevatten. Deze lichtgevende bordjes worden toegepast om
onder andere in gebouwen de vtuchtroute aan te geven.

Een bordje bevat zes buisjes gevuld met tritiumgas. Tritium is een isotoop van waterstof en
is lichter dan Iucht. Het komt ook in de natuur voor. Tritium zendt zwakke bètastrating uit,
die niet door de menselijke huid heen kan dringen. De maximate activiteit per bordje is 0,8
Tbq op datum van de productie.

De dag na het transport, op 21 aprit, is de inhoud van de  vaten bij COVRA visueel
geinspecteerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Niet-persbaar afval, zoals deze bordjes, wordt bij COVRA ingestoten in vaten met beton en
opgeslagen. Eerst wordt het honderdliterbinnenvat met de bordjes in een
tweehonderdlitervat geptaatst. Het honderdtitervat wordt afgevutd met grout, een mengsel
van cement en water. Vervotgens wordt de ruimte in het tweehonderdlitervat afgestort met
beton. Zodra het beton is uitgehard worden de vaten in principe naar het opslaggebouw voor
taag- en middetradioactief afval gebracht.

Ap22 april is het groutproces met atte  vaten doortopen. Daarna zijn alte vaten
verplaatst naar een andere ruimte in het AVG om het grout uit te laten harden waarna de
vaten gecementeerd zouden kunnen worden.

2. 2 Beschrijving voorval

Het AVG staat op onderdruk en wordt continu geventileerd. De geloosde ventitatietucht
wordt continu bemonsterd en deze monsters worden maandetijks geanatyseerd. Dit gebeurt
door de ventitatielucht door een patroon te leiden dat gevutd is met een adsorptiemiddel.
Na anatyse van het maandmonster van aprit 2021 is op 6 mei geconstateerd dat in de maand
apriI een verhoogde emissie van tritium uit het AVG heeft plaatsgevonden.

Naast de maandetijkse meting wordt tevens meetdata van een'Premium Analyse ontine
tritium monitor'verzametd. Een download van deze gegevens heeft ptaatsgevonden om de
oorsprong van de emissie te kunnen achterhaten. Via deze data is vast te stelten dat de
emissie op 23 apriI rond 12.00 uur is gestart. De piek van de emissie ligt rond 25 en 26 aprit.
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden in die week is vastgestetd dat de verwerking
van de vtuchtroutebordjes de bron van de emissie is geweest. Er waren geen andere bronnen
van tritium in bewerking of in opstag aanwezig.

5

5.1.1.b

5.1.1.b

5.1.1.b



NV

Trltium emlssie uit AVG
0,80

0,70

0,60

0,50

0,¡t0

L4-4-2027 24-+.202L 4-5-2027 14-5-2021 24-5-?021 13-62021

Analyse van de gegevens vanaf het moment van de start van de emissie tot en met de maand
mei geeft een goed beetd van de omvang van de piek van de emissie. Ook na mei is er nog
een [icht verhoogde tritiumemissie in de maandmonsters gevonden. Er komt dus nog een
kteine hoeveelheid tritium vrij uit de vaten. Op de ontine monitor is de huidige emissie niet
meer waarneembaar, omdat de waardes onder het meetbereik van deze monitor liggen. De
totale tritiumemissie in 2021 bedraagt 3,5 TBq. De vergunde [ozingslimiet voor het AVG is 1

TBq per jaar.

2. 3 Directe correctieve maatregelen

Nadat de bron van de emissie duidetijk werd, is de ruimte waarin de vaten zich bevonden
afgesloten. Vastgestetd is dat er geen personen in de ruimte zijn geweest tussen de start van
de emissie en het weer vrijgeven van de ruimte. Er hebben geen werkzaamheden in de
ruimte ptaatsgevonden. Bij de controlerondes in het AVG wordt deze ruimte enket van buiten
bekeken, omdat er in de ruimte geen apparatuur is die gecontroleerd hoeft te worden.
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3 Radiologische consequenties
Als gevotg van het vrijkomen van tritium uit de bordjes ontstond er in de betreffende
opslagruimte een verhoogde concentratie tritium. Via het ventitatiesysteem is het tritium
vervotgens door de ventilatieschacht buiten het AVG terecht gekomen. Potentieel zijn
hierdoor twee blootstetlingsroutes veroorzaakt, één binnen de opslagruimte en één buiten
COVRA.

3.1 lntern effect

Uit onderzoek is gebteken dat er gedurende de piek van emissie geen personen in de ruimte
zijn geweest waar de vaten zijn geptaatst na het grouten. Door de gerichte Iuchtstroming in
het AVG zijn ook de personen die controlerondes hebben gelopen niet blootgestetd aan
tritium in de Iucht. Er is een berekening uitgevoerd om te bepalen wat de maximale dosis
zou zijn geweest wanneer iemand zich toch 5 minuten in de ruimte zou hebben bevonden.
Uitgaande van de maximate emissie is berekend wat de concentratie tritiumgas in de
betreffende opslagruimte is geweest. Op basis daarvan is bepaald dat de (theoretische)
volgdosis maximaal ca. 0,003 microSievert bedraagt.

Toen aan de hand van de ontine monitor was vastgestetd dat de piek van de emissie voorbij
was is de opstagruimte weer vrijgegeven. Sinds de vrijgave van de ruimte is de concentratie
tritium in de ruimte zodanig laag dat de volgdosis voor iemand die 8 uur in de ruimte is
maximaal 0,002 microSievert bedraagt. De betreffende vaten staan onder de afvoerbuizen
van de ventilatie waardoor het vrijkomende tritium direct wordt afgevoerd via het
ventitatiesysteem en er zich geen tritium kan ophopen in de ruimte. De werketijke volgdosis
tigt dus nog veet Iager.

Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat er geen radiotogische effecten zijn
binnen COVRA als gevotg van de emissie

3.2 Extern effect

Ter bepaling van milieueffecten en mogetijke dosis in de externe omgeving heeft COVRA
berekeningen taten uitvoeren door NRG waarbij modelten zijn gehanteerd, die ook ten
grondslag tiggen aan het veitigheidsrapport (rev. 1, feb 2014) van COVRA.

Samenvatting berekening en conclusies van NRG
Na emissie uit de ventitatieschacht vormt het tritium waterdamp door zich te binden aan
zuurstofatomen uit de lucht. De maximale dosis voor iemand die zich gedurende de gehete
periode van de emissie 20Tovan de tijd in de nabije omgeving van COVRA zou bevinden (ABC-
factor 0,2 voor de betendende industrie) is 0,83 microSievert. Daarbij zijn de meest
negatieve weersomstandigheden beschouwd. Wanneer rekening wordt gehouden met de
werketijke weersomstandigheden tijdens de piek van de emissie en de potentiele
aanwezigheid van personen op dat deel van het terrein rond COVRA (ABC factor 0,01 voor
weg op een industrieterrein) is de maximale potentiele dosis substantieel lager, nametijk
0,02 microSievert.

Op basis van deze gegevens wordt geconctudeerd dat er geen radiologische effecten zijn
buiten COVRA als gevotg van de emissie. Deze potentiete dosis leidt ook niet tot een
overschrijding van de vergunningstimiet voor de maximate effectieve dosis buiten de
te rrei ng rens.
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3.3 INES-inschaling

INES (lnternational Nuclear and RadiologicaI Event Scate) is een schaaI die in een getaI de
ernst van een incident of ongeval met strating weergeeft. Atte gebeurtenissen waarbij
bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die gevotgen hebben of kunnen hebben
voor de veitigheid van mens of Ieefomgeving, kunnen met de INES-schaal worden ingedeeld.
Het gaat hier om heel verschittende gebeurtenissen, zoats het verties of diefstal van een
radioactieve bron, een bestralingsincident in een ziekenhuis of een ongeval in een
ke rn cen tra le.

De |NES-inschating wordt afgegeven door de ANVS. Op verzoek van de ANVS maakt COVRA in
deze storingsrapportage een eigen inschatting.

Bij het beoordeten van een gebeurtenis worden in INES drie criteria gehanteerd, nametijk
gevolgen voor de mens en de leefomgeving, gevolgen voor de instaltatie en vermindering van
het veitigheidsniveau. Maar eerst moet worden bepaatd of er überhaupt sprake is van een
voorval dat binnen de INES-schalen vatt. Hiertoe is de totate oorspronkelijke activiteit in
alte bordjes in de  vaten samen, 190TBq, vergeteken met de ondergrenzen voor INES. Bij
verspreiding van een radioactieve stof zoats tritium wordt dit votgens de INES gedaan door
het l-131 equivatent te bepalen.

Het l-131 equivatent van 190TBq tritium is 3,8 TBq. De inschating binnen INES begint pas bij
het vrijkomen van tientatlen tot honderden TBq. Op basis van de berekening valt de
tritiumemissie dus buiten de INES-schaten en wordt gezien ats een onregetmatigheid zonder
gevotgen voor de veitigheid. ln Nedertand wordt dit ook wet aangeduid ats INES-0. Dit zijn
gebeurtenissen die niet aan de INES-criteria votdoen, maar weI aan de ANVS gemeld worden .

I
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4. Onderzoek oorzaak

4.1 Mogelijke oorzaken

Het is zeer aannemetijk dat de oorzaak van de emissie is terug te voeren op het grout- en
uithardingsproces van de  vaten met tritiumhoudende bordjes. Er hebben in die periode
geen andere werkzaamheden in het AVG ptaatsgevonden waarbij tritiumgas vrij had kunnen
komen.

Tijdens het uitharden van het grout is de emissie van het gasvormige tritium begonnen. Dat
betekent dat de glazen buisjes met tritium, die onderdeel zijn van de vtuchtroutebordjes,
ergens in het proces beschadigd zijn geraakt. Dat is de enige mogetijke oorzaak voor het
vrijgekomen gas.

De inhoud van de vaten is bij ontvangst bij COVRA visueet geinspecteerd. Hierbij zijn geen
onregetmatigheden vastgesteld. Niet alle bordjes zijn echter visueel waarneembaar op dat
moment. Het is dus denkbaar dat enkele bordjes niet meer volledig intact waren. Omdat bij
binnenkomst geen tritiumgas is gemeten, moeten de buisjes met tritiumgas op dat moment
nog wel intact zijn geweest.

Een eenduidige reden voor de beschadigde buisjes is moeitijk vast te stelten. Een inspectie
van de inhoud van de reeds gegroute vaten, zogeheten destructief onderzoek, is niet
opportuun. Het is niet mogetijk om de bordjes uit het gegroute vat te krijgen zonder ze
daarbij te beschadigen. Daardoor zou dan opnieuw tritium vrij kunnen komen. Gezien de
hoeveelheid geëmÍtteerd tritium staat vast dat in ieder gevaI enkete tientallen gtazen
buisjes in de bordjes zijn beschadigd.

4.2 Analyse toedracht

COVRA heeft het proces vanaf het inzamelen van de afvalvaten tot en met het uitharden van
het grout onderzocht volgens de methodiek van de Taak Risico Anatyse (TRA). Deze
methodiek leent zich goed om de handetingstappen te onderzoeken op specifieke risico's die
de integriteit van de inhoud van het vat hebben kunnen aantasten. Deze stappen zijn op
hoofdtijnen in bijtage 1 van deze rapportage opgenomen.

De conditie van de vluchtroutebordjes is niet meer met zekerheid vast te stetlen. Vanwege
het volume van de bordjes heeft de klant het materiaaI zelf in de vaten geplaatst. Bij de
visuete controle bij aankomst bij COVRA is niet de volledige inhoud van de'vaten waar te
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nemen. Daardoor is het niet uit te sluiten dat één of meerdere bordjes niet votledig intact
waren of dat er zich mogetijk tosse glazen buisjes in de vaten bevonden. Beschadiging van de
buisjes met tritiumgas, kan theoretisch op een aantaI manieren plaatsvinden tijdens het
verwerkingsproces bij COVRA.

l. Door loskomen van het inzetvat in de wapeningskorf

Voordat het honderdliterbinnenvat met grout
wordt gevutd, wordt het in een wapeningskorf in
een tweehonderdlitervat geptaatst. Het binnenvat
wordt voorzien van een sluitring met aan de
buitenzijde van het binnenvat een klemring. Het
komt voor dat het binnenvat niet votledig in de
wapeningskorf naar beneden zakt, maar circa 10
cm boven de bodem btijft hangen ats gevolg van de
weerstand tussen de buitenktemring en de
wapeningskorf .

Na het grouten is het gewicht zodanig toegenomen
dat het binnenvat het Iaatste deet van de
wapeningskorf inzakt. Het is denkbaar dat dit niet
geteidetijk, maar plotseting gebeurt en het binnenvat met een schok naar de bodem
zakt. Wanneer de inhoud zeer kwetsbaar is, zoals [osse gtazen buisjes, kan zo'n schok
de inhoud mogetijk (gedeettetijk) beschadigen. ln het verteden hebben zich hier geen
problemen mee voorgedaan.

2. Door toevoegen van het groutmengsel

Bij het toevoegen van het grout worden de hotte ruimtes in het vat gevutd met
groutmengsel. Het toevoegen van dit immobitisatiemateriaat gebeurt op een
beheerste wijze en vormt geen bijzonder risico voor beschadiging van de inhoud.

3. Door (eigen) gewicht van het vat bij vullen met grout

Het gewicht neemt toe door het toevoegen van het groutmateriaal. De maximate
massa wordt bereikt ats het toevoegen van grout stopt. Onder het gewicht van de
uiteindelijk gevormde inhoud zouden zeer kwetsbare delen onderin het vat misschien
kunnen bezwijken. De verwachting is dat dit alteen mogetijk is in het geval van tosse
buisjes die niet door het omhutlende bordje worden beschermd.

4. Bij intern transport

De  tweehonderdlitervaten zijn gevuld met grout terwijI ze op een patlet
stonden. Na het grouten worden de vaten op het pattet door een heftruck verreden.
Deze handeting wordt door ervaren operators van COVRA uitgevoerd en vormt op
zichzetf geen bijzonder risico. Tijdens het verptaatsen is de inhoud nog niet votledig
uitgehard en bestaat de mogetijkheid dat de inhoud van de vaten nog mobiet is. Uit
de evaluatie is gebteken dat bij zowet het heffen, het rijden, ats het neerzetten geen
specifieke bijzonderheden zijn geconstateerd die aanteiding geven te veronderstellen
dat breuk of beschadiging van de inhoud van de vaten heeft plaatsgevonden. Deze
mogetijkheid votledig uÍtstuiten is echter niet mogelijk.
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5. Bij uitharden van grout

Vtuchtroutebordjes worden geproduceerd met het doeI in gevaI van calamiteiten
vluchtroutes te markeren. Derhalve zijn er specifieke eisen aan de bestendigheid,
bijvoorbeetd tegen hoge temperaturen. Bij het uithardingsproces van grout komt
weliswaar warmte vrij, maar niet in een mate dat beschadiging van de betreffende
materiaten zou moeten kunnen veroorzaken. Breuk als gevolg van uitzetting van het
gehanteerde immobitisatiemateriaal is evenmin aannemelijk. Er is eerder sprake van
krimp, maar niet van een omvang dat dit een ptausibele verklaring kan geven voor het
vrijkomen van het tritiumgas.

4.3 Bevindingen

Op basis van bovenstaande analyse en de gehanteerde systematiek (TRA) komen we tot de
votgende bevindingen:

1. Na binnenkomst bij COVRA is de inhoud van de vaten geinspecteerd. De inhoud
vertoonde geen onregelmatigheden, maar de inhoud van de vaten kan op basis
van een visuele inspectie niet 100% gecontroteerd worden.

2, Bij de radiotogische controte van de vaten is op dat moment geen tritiumgas
gemeten (op basis van de resuttaten van de online monitor).

3. De emissie van tritium start één dag na het grouten, tijdens het uitharden,
4. Er is geen duidetijke aanwijsbare oorzaak voor de beschadiging van de buisjes,

ervan uitgaande dat atte  vaten vluchtroutebordjes bevatten die vottedig
intact waren.

5. Ats gevolg van een toename van het eigen gewicht van het binnenvat tijdens
het grouten, kan een binnenvat dat nog niet volledig in de wapeningskorf is
gezakt, met een schok loskomen en circa 10 cm naar beneden zakken.
Zeer kwetsbare inhoud van het binnenvat kan hierdoor mogelijk breken of
beschadigd raken.

11

5.1.1.b



NV

5. Conclusies & Aanbevelingen

5.1 Conclusies

Tijdens de verwerking van  vaten met vluchtroutebordjes waarin tritiumgas aanwezig is,
is er een hoeveetheid tritium vrijgekomen die boven de vergunde Iimiet van 1 TBq lag.

De emissie heeft geen radiologische effecten binnen en buiten COVRA gehad. Op basis van
berekeningen van een extern deskundige partij, NRG, is gebleken dat de maximate dosis voor
potentieel aanwezige personen rondom het COVRA-terrein 0,83 microSievert bedraagt bij de
meest negatieve weersomstandigheden.Op basis van de tijdens de piek van de emissie
overheersende windrichting is de maximale dosis voor potentieeI aanwezige personen
rondom het COVRA-terrein 0,02 microSievert.

HoeweI de bron van de emissie met zekerheid is toe te wijzen aan het verwerken van de
vluchtroutebordjes is het niet mogetijk gebteken de exacte oorzaak vast te stetten.

Toetsing van de emissie tegen de criteria geeft aan dat er geen sprake is van een INES-
ctassifi catie.

5. 2 Aanbevelingen

Naar aanteiding van de emissie heeft COVRA verschiltende maatregelen genomen om een
dergetijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen, want ondanks dat er geen gevolgen zijn
voor mens of mitieu, is een overschrijding van een limiet uiteraard niet wensetijk.

De emissie is gestart na het grouten van de vaten. Mogetijk heeft dit proces ertoe geteid dat
gtazen buisjes zijn gebroken, waarna het tritiumgas is ontsnapt. Een nadere precisering van
het moment van breuk of directe oorzaak kan op basis van de genomen stappen niet worden
gegeven. Uit evaluatie van de inzameting en verwerking van de betreffende afvatvaten zijn
verbetermaatregelen geidentificeerd welke er toe zullen leiden dat de kans op herhating van
dit incident wordt verminderd. Deze zijn:

Na aanmelding van tritiumhoudend afval beoordelen of het afval door COVRA
zelf in de (transport)verpakking(en) kan worden geptaatst.
Controle op omhulting van het afvat en bij ernstige aantasting hiervan een
beschermend ompak toepassen.
Bij tosse glazen buisjes die zijn ontdaan van omhutling een ompak toepassen,
zodat breuk bij verwerking kan worden voorkomen.
Toepassen van een binnenklemring zodanig dat het honderdtitervat ats inzetter
passend is in de wapeningskorf .

Kteinschalig opstarten van de eerstvotgende verwerkingscampagnes en daarbij
nauwgezet monitoren van de online tritiumanatyse om het proces nader te
anatyseren.
Aansluiten van de online tritiummonitor op het netwerk van de
procesautomatisering met toepassing van alarmeringen voor tijdige signalering
van retevante emissies.
De verwerking van andere bronnen met gasvormige nuctiden ook nader
beschouwen om de kans op emissie in het proces te verkteinen.
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