RA Meetpoorten bij afvalverwerkingsinstallaties

Wat mag u van ons verwachten?

Afvalverwerkende bedrijven kunnen boven een
bepaalde verwerkingscapaciteit een RA-meetpoort voor
het detecteren van radioactief afval installeren.

De stralingsdeskundige van RadiatCo zal met u en
de ANVS overleggen over de noodzakelijke
maatregelen, een eerste inspectie uitvoeren en
veiligheidsmaatregelen treffen.
RadiatCo zal volgens het door de ANVS
goedgekeurde plan van aanpak de inspectie
uitvoeren en de lading zonodig sorteren om de
radioactieve elementen veilig te stellen en op
veilige manier af te laten voeren.

Als een vracht met afval het alarm af laat gaan dient het
afvalverwerkingsbedrijf de ANVS op de hoogte te
brengen en moet er een zogenaamd EHBO-bedrijf voor
RA-incidenten, bijvoorbeeld RadiatCo, worden
ingeschakeld.
RadiatCo kan u hierbij helpen. De ondersteuning
bestrijkt het gehele traject van beleidsvorming tot
instructie van personeel; van testen van de meetpoort
tot het inspecteren, sorteren en afvoeren van
radioactieve componenten na een alarm.

Wilt u meer weten over deze materie, dan komen wij
graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze stralingsdeskundigen zijn in het bezit van de
nodige meetinstrumenten om de inspectie
sorteerwerkzaamheden adequaat uit te kunnen
voeren.
Het voertuig, de container(s) en het niet besmette
afval wordt door onze deskundigen volgens de
geldende regelgeving, besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, vrijgegeven.

Bel (+31 (0)113-603130) of schrijf (info@radiatco.com) voor
vrijblijvende informatie.

RadiatCo heeft ervaring in een groot aantal
verschillende sectoren, waaronder:
• Aardolie- & Aardgasindustrie (On- en Offshore)
• Decommissioning
• Schrootbedrijven
• Medische Sectoren
• Nucleaire Energie Sector
• Diverse Chemische Industrieën
• Geothermie
• Fosfor en Fosforzuur productie
• Sloop met RA-besmette slakkenwol

RadiatCo kan u adviseren en ondersteunen bij werkzaamheden
op het gebied van:
• Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)
• Decommissioning van Radiologisch Besmette Installaties, in
binnen- en buitenland
• Meldingen en Vergunningsaanvragen
• Monstername en Analyse
• Risico Inventarisaties en Analyses (RI&E)
• Begeleiden van Non-Destructief Onderzoek (NDO)
• Incidenten Afhandeling en Bestrijding
• Onderwijs en Voorlichting

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met RadiatCo.
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