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Samenvatting 

In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(BiZa) is door TNO een informatie- en rekensysteem ontnikkeld ter 

ondersteuning van de besluitvorming in rampsituaties waarbjj toxische of 

radioactieve stoffen betrokken zijn. 

Het inter aet i eve systeetit in zijn huidige vorm ondersteunt de 

besluitvorming op twee belangrijke plinten: 

(1) het biedt inzicht in de omvang van het ongeval, zowel in de 

afmeting van het schadegebied als in de aantallen slachtoffers 

die binnen het schadegebied voorkomen. Bovendien wordt de opbouw 

van de schadeomvang als functie van de tijd bepaald; 

(2) het analyseert de effecten van een aantal •nogelijke maatregelen, 

gericht op vermindering van de aantallen slachtoffers. 

Er is nog geen operationeel systeem beschikbaar. Het primaire doel van 

het in dit rapport beschreven systeem is het demonstreren van een aantal 

mogelijkheden om een besluitvormer snel en adequaat informatie te 

leveren omtrent aard en omvang van een rampsituatie. 
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Abstract 

On request of the Netherlands government by TNO a decision support 

system is developed for the assessment of the off-site consequences of 

an accident with toxic or radio active materials. 

The interactive system supports the emergency planning in two 

ways. First, the risk to the residents in the surroundings of the 

accident is quantified in terms of severity and magnitude. Second, a set 

of countermeasures is evaluated by which an optimum strategy to reduce 

the impact of the accident can be determined. 

At this moment the system is in a development stage. It turned 

out that even the preliminary system provides information to the 

decision process that is urgently needed. This specifically refers to 

the introduction of the time aspects and the quantification of the 

damage. 
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1. INLE1DING 

Dit verslag varmt de rapportage van de FEL-bijdrage binnen het project 

711033: "Informatie- en Rekensysteem Rampbestrijding ten behoeve van 

Incidenten met Gevaarlijke Stoffen". 

Het project is uitgevoérd in opdracht van het Mi nisterie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheor, Directoraat-

Generaal voor de Milieuhygiéne, Directie Stralenbescherming, en het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor de Openbare 

Orde en Veiligheid, Directie Brandweer. 

Het project is uitgevoérd in een samenwerkingsverbEid tussen de 

TNO instituten: 

HMT/AC - Analytische Chemie: 

:HMT/IV - Industriéle Veiligheid; 

HDO/FEL - Fysisch en Elektronisch Laboratorium. 

In het overzichtsrapport van het TNO-project [7] wordt de doelstelling 

beschreven en aangeqeven welke deelprojecten zijn uitgevoérd. De 

ontwikkeling van het demonstratiemodel van een Informatie- en Reken

systeem Rampbestrijding (voortaan aan te duiden als DEMO) is uitgevoérd 

door het FEL. Omdat de resultaten van de deelstudies (zie [7]) verwerkt 

zijn in het DEMO, volgt hier een summier overzicht van deze deelstudies: 

a) Onderzoek naar letselvormen tengevolge van intoxicatie [i]. In 

het DEMO worden de resultaten van dit deelonderzoek gebruikt door 

middel van in het stoffenbestand opgenomen grootheden: 

schadecriteria, probitfuncties, letale doses (zie bijlage C). 

b) Onderzoek naar letselvormen ten nevolge van radioactieve 

stralingsbelasting [2]. In het DEMO zijn de resultaten van dit 

deelonderzoek verwerkt door middel van in het stoffenbestand 

opgenomen grootheden: dosisconversiefactoren, dosis/effect-

relaties (zie bijlage C), aismede in de 9chadeberekenings-

methodiek (zie hoofdstuk 5). 
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c) OntwikUeling van een geautomatiseerd demonstratiemodel 

informatie- en rekensysteem rampbestrijding ten behoeve var 

incidenten met gevaarlijke stoffen. Over dit grootste deelproject 

is geraDporteerd in [5] ten aanzien van de in het DEMO opgenomen 

verspreidingsmodellen en de modellen die de emissie-

karakteristieken vastleggen. 

Dit rapport biedt een overzicht van de systeemopzet van het "DEMO, geeft 

inzicht in randvoorwaarden die gelden voor de modellering van 

kenmerkende aspecten binnen een rampbestrijdingssituatie en omvat een 

globale systeembeschrijving. Separaat verschijnt een beknopte 

gebruikershandleiding [6]. 

In het rapport wordt, omwille van de leesbaarheid, niet steeds 

doorverwezen naar genoemde deelrapporten. Indien de globale beschrijving 

van een proces, een model of een schaderelatie de behoefte oproept tot 

meer gedetailleerde informatie, zal uit de context blijken in welk van 

bovengenoemde deelrapporten deze aanvullende informatie is opgenomen. 

Naast de ontwikkeling van het DEMO is door het FEL in het kader 

van dit project een evaluatie van de besluitvorming bij ongevallen met 

radioactieve stoffen uitgevoerd. Hierover is gerapporteerd in [3]. Opzet 

van dit deelproject was na te gaan in hoeverre de result at en van de 

haalbaarheidsstudie "Beslismodel Evacuatie" [4], betrekking hebbend op 

chenusche stoffen, ook van to»oassing zijn in geval van een ongeval met 

radioactieve stoffen. 
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CONTEXT VAN HET DEMONSTRATIEMODEL 

Dit hoofdstuk geeft aan bij welke gedeelten van net totale 

rampbestrijdinqsproces het DEMO een bijdrage kan leveren aan de 

besluitvorming. Afgebakend wordt welke ongevalstypen in het DEHO zijn 

opgenomen. 

1 Taakafbakening van het DEMP 

Het proces dat zich afspeelt in het geval van een incident met 

gevaarlijke staffen is Ueer schematisch) in te deler in drie 

belangrijke deelactiviteiten: 

a) waarschuwings- en alarmeringsprocedures; 

b) bronbestrijding ap de ongevalslocatie; 

c) effectbestrijding in de omgeving van het ongeval: 

d ) besluitvorming ten aanzien van de ongevalskarakterisering 

en het vsststellen van een maatregelenpakket ter 

bestrijding van de effecten van het ongeval; 

c2) uitvaering van het onder c1 geselecteerde maatregelen

pakket. 

Deze activiteiten zijn onderling af hankeli jk. Het be!.oeft geen nac*ere 

toelichting dat een adequate waarschuwing en alarmering positief 

bijdraagt aan een effectieve bronbestrijding; evenzo is de 

effectbestrijding in de omgeving van het ongeval gekoppeld aan de 

resultaten van de bronbestrijdingsactiviteiten en de kwaliteit van de 

toegeleverde ongevalsinformatie. 

0ndank3 deze afhankelijkheid is het DEMO gericht op activiteit 

d : de besluitvorming t.a.v. de ongevalskarakterisering en de keuze van 

een maatregelenpakket. Hoofdstuk 3 beschrijft de andersteuninq van dit 

besluitvormingsproces. De overige activiteiten zijn slechts op een 

indirecte wijze in het DEMO verwerkt. Zij komen veelal tot uiting in de 

keuze. van een aantal beschrijve.nde parameters van te nemen maatregelen 
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of fungeren als randvoorwaarden voor het besluitvormingsproces. Ter 

toelichting een tweetal voorbeelden. 

1. Het tijdsaspect is een zeer belangrijke factor in het bepalen van 

de uiteindelijke efficiency van het besluitvormingsproces en de 

effectiviteit van een te nemen maatregel. 

Qnderscheiden worden: 

a) De beschikbare tijd om beslissingen te nemen c.r;. acties 

voor te bereiden, afhankelijk van o.a. 

type ongeval, 

weersomstandigheden, 

- oragevingscondities. 

Deze factoren zijn in het DEMO opgenomen. 

b) De benodigde tijd om beslissingen te nemen c.q. acties 

voor te bereiden, afhankelijk van o.a.: 

de organisatievorm, de gevolgde bestuurlijke 

procedures en de verdeling van de bestuurlijke 

bevoegdheden (zie [4]), 

informatiedistributie-/cominunicatie-faciliteiten. 

Deze factoren worden binnen het DEMO beschouwd als 

randvoorwaarden van het besluitvormingsproces. Zij vormen 

een beperkende factor waarvan de invloed door de gebruiker 

'vertaald' moet worden naar de tijd die - relatief t.o.v. 

aanvangstijdstip van het ongeval - verstrijkt, vodrdat een 

beslissing genomen kan worden om een bepaalde maatregel in 

uitvoering te nemen. 

2. Het vergaren van de infarmatie waarmee het ongeval 

gekrrakteriseerd wordt (zie hoofdstuk 4) is veelal een complex 

proces, waarin waarschuwings- en alarmeringsprocedures en de 

bronbestrijdingsactiviteiten een hoofdrol vervullen. De wijze 

waarop de uiteindelijk door het DEMO benodigde informatie wordt 

verkregen (iteratieve schattingen, metingen, extrapolaties e.d.) 

is niet gemodelleerd. Uitgangspunt is dat de gebruiker van het 

DEMO tenminste een minimale hoeveelheid informatie over de 

ongevalsituatie bezit. 

- 10 -



2.2 Schadetypen 

In principe kunnen bij een incident met gevaarlijke staffen de volgende 

schadetypen voorkomen: 

- warmtestraling bij brandbare stoffen: 

- intoxicatie bij toxische stoffen, resp. toxische 

verbrandingsprodukten; 

- dmk-/schokgolf bij explosieve en brandbare stof fen; 

- radioactieve besmetting bij radioactieve stoffen. 

Op basis van de conclusies van de haalbaarheidsstudie [4] is beiloten in 

het DEMO voorlopig alleen de incidenten met toxische en radioactieve 

stcffen te modelleren. Immers, juist in deze situaties kan er sprake 

zijn van: 

implicaties voor gebieden op enige afstand van de 

ongevalslocatie; 

aanzienlijke gevolgen (grotere aantallen betrokken personen); 

een lange tijdsduur van het incident, c.q. een lange periode 

waarbinnen de effecten van het ongeval optreden. 

Deze drie kenmerken rechtvaardigen de verwachting dat met name in de 

aangegeven ongevalsituaties de computerondersteuning van het 

besluitvormingsproces doeltreffend zal zijn. 
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3. SYSTEEMOPZET VAN HET DEMO 

Dit hoofdstuk toont de onderverdeling van het DEMO in vier hoofdmodulen: 

1. karakterisering rampsituatiet 

2. Diagnose schadeomvang: 

3. Besehrijving maatregelen; 

4. Effectbepaling maatregelenpakket. 

De basisuitgangspunten voor de interactie tussen systeem en oebruiker 

warden uiteengezet. Tevens is een globale procesgang door het systeem 

opgenomen. 

In de opdrachtformulering zijn een aantal eisen gefjrmulserd 

waaraan het DEMO moet voldoen: 

de gebruiker ntoet kunnen interacteren met het systeem; 

het systeem moet een snelle diagnose van de rampsituatii mogelijk 

maken; 

het systeem moet inzicht geven in de effecten van mogelijke 

maatregelen: 

het systeem moet gebruikersvriendelijk zijn. 

Figuur 1 weerspiegelt de globale systeemopzet. De belangrijkste 

systeemmodulen sluiten nauw aan bij de processen die ook in de realiteit 

doorlopen worden. 

Het systeem is gestructureerd door middel van een aantal menu-opties 

waarbinnen de gebruiker van het systeem zijn wensen kenbaar kan maken 

en/of informatie aan het systeem toe kan voegen. Als uitgangspunten bij 

het invullen van de eis t.a.v. gebruikersvriendelijkheid zijn gekozen: 

(1) De gebruiker van het systeem moet in staat worden gesteld zijn 

kennis omtrent de ongevalsituatie aan het systeem toe te voegen. 

Bestaande lacunes in de parametrische omschrijving van het 

angeval dienen zoveel mogelijk met defaultwaarden opgevuld te 

worden. 
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(2) De gebruiker wordt zo min mogelijk geconfronteerd æ t vragen 

vanuit het systeetu. Informatie wordt slechts gevraagd indien dit 

voor de voortgang van het proces noodzakelijk is. 

(3) Le qebruiker krijgt slechts relevante infor«atie gepresenteerd: 

d.w.z. informatie die door de gebruiker kat worden gewijzigd en 

die tevens nodig is voor besturingsdoeleinden. 

Figuur 1 laat zien dat alle systeemmoduJm een gebruikersinteractie 

hebben. Het DEMO is opgezet als een beslissingsondersteunend instrument, 

(nog) niet als een actie initiérend, besluit genererend gereer*schap. Het 

DEMO behoeft de gebruiker als bestuurder van het proce*, als 

infornatieleverancier, als beoordelaar van het resultaat tn als 

initiatiefnemer. 

Karakterisering rampsituatie 

Alvorens enige activiteit te kunnen starten dient er inzicht te bestaan 

in de ongevalsituatie. In de systeemmodule "Ingeval Informatie Analyse" 

wordt de ongevalsituatie parametrisch omschreven. Hoofdstuk 4 geeft een 

gedetailleerde beschrijving van dit zeer belangrijke systeemgedeelte. 

Als belangrijkste kenmerken worden hier genoemd: 

emissiekarakteristieken, bijv. type stof, emissiehoeveelheid, 

emissieduur; 

omgevingkarakteristieken, bijv. weersomstandigheden, terrein-

accidentering-

Bij het vastleggen van deze kenmerken kan de gebruiker een beroep doen 

op een drietal databestanden: 

a) een bedrijven-databestand, waarvoor de potentiéle rampsituaties 

reeds gelnventariseerd 2ijn; 

b) een stoffen-databestand; 

c) een databestand met ongevalscenario's. 

Diagnose schadeomvanq 

Nadat de rampsituatie in een ongevalscenario is vastgelegd, wordt in de 

systeemmodule "Bepaling Sc-hadeomvang" vastgelegd, c.q. berekend; 
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de schadecriteria, een oaschrijving van oe te beschouwen 

letselvorm, veelal gekoppeld aan een miniaale dosis waarbij 15 

kans bestaat op he* optreden van deze letselvom: 

de omvanq van het schadegebied per schadecriterium; 

de schadeofflvanq uitgedrukt in aantallen personen. 

Een belangrijk aspect van het DEMO is de berekening van de schadejavang 

als functie van de tijd. De resultater van de diagnose worden de 

gebruiker aangebortpn in: 

1) een alfanumetieke presentatievomi (tabellen); 

2) een grafisene presentatievora. 

Ten behoeve van het diagnoseproces en de presentatie van de resjltaten 

zijn in het DEMO een tweetal databestanden opgenonen: 

een geografisch databestand, 

een bevolkings-databestand. 

3.3 Beschrijving maatregelen 

Indien de resultaten van de schadediagnose daartæ aanleiding geven, zal 

de systeemgebruiker trachten de effecten van het ongeval te reduceren 

door het nemen van een aantal maatregelen die zich richten op: 

een vermindering van de blootstellingstijd; 

een vermindering van de effectief opgelopen dosis; 

een vermindering van het aantal bewoners van het schadegebied 

tijdens de ongevalsduur. 

In concreto zijn in de systeemmodule "Beschrijving Alternatieven" 

onderstaande maatregelen in het DEMO te realiseren: 

de bevolking naar binnen sturen; 

de bevolking naar buiten sturen; 

ramen en deuren laten sluiten: 

ramen en deuren laten openen; 

evacueren van de bevolking: 

'benutten van speciale hulpmiddelen (bijv. gasmaskers). 

De wijze waarop de alternatieve mogelijkheden zijn gemodelleerd is 

beschreven in hoofdstuk 6. 
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Effectbepaling maatregelenpakket 

De onder 3.3 aangeduide acties leiden tot een bijstelling van grootheden 

die invloed hebben op de schadeomvangberekening. In de DEMO-module 

"Bepaling Schadeomvang Reductie" wordt de in 3.2 aangeduide berekening 

van de schadeomvang opnieuw uitgevoerd, rekening houdend net de ge olgen 

van het ingevoerde maatregelenpakket-

Het effect van het maatreqelenpakket wordt gepresenteerd in 

relatie tot de schadeomvang die optreedt indien geen maatregelen worden 

genomen. 

Indien het maatregelenpakket niet het beoogde effect heeft (een 

te geringe reductie of 2elfs een verhoging van de schadeomvang), rål de 

gebruiker zijn strategic bijstellen of anvullen. De gebruiker doorloopt 

vervolgens wederom de modulen 3.3 en 3.4. Is de gebruiker tevredcn met 

de resultaten van een door hem samengesteld maatregelenpakket, d*n zal 

een beslissing tot het in uitvoering rtenen van dat pakket worden 

genomen, afhankelijk van een set randvoorwaarden van 

organisatorische/logistieke aard die buiten de context van het DEMO 

vallen (zie 2.1). De rol van het DEMO is op dat moment beéindigd. 

Benadrukt wordt dat het DEMO in zijn huidige vorm geen 

voorsteller genereert voor een optimaal maatregelenpakket en dst het 

evenmin nagaat of voldaan wordt aan corwities waaronder een maatregel 

uitvoerbaar is (bijv. evacuatievoorbereiding). Momenteel moet de 

gebruiker op basis van de door het DEMO geleverde informatie over de 

schadeomvang volledig zelfstandig zijn strategie bepalen. 

Systeemconfiguratie 

Het informatie- en rekensysteem is gelmplementeerd op een micro-VAX in 

combinatie met een RAMTEK grafisch systeem. 

Korte specificatie: 

micro-VAX - disk: 30 Mbite 

- 16 bit woordlengte 

- VAX/VMS operating system 4.2; 

RAMTEK 4225 - raster-display, resolutie 1280 x 1024 

- afmeting 19" diagonaal 
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- GKS qrafisch module 

- 16 (deuren naar keuze. 

De totaal benodigde geheugencapaciteit bedrsagt ca. 3000 blokken (• 1.5 

å 2 Mb). Het sDftware-pokket is geschreven in FORTRAN 77. Behoudens net 

GKS-pakket t.b.v. de grafische presentatie zijn geen speciale software-

pakketten gebruikt. Ook de scheniaansturing wordt door net JENO 

zelfstandig verzorgd. 

Mat betrert d" reactiesnelheid van net DEMO kan gesteld Mcrden 

dat deze bij een schadsomvang van enige kilometers enkele mi nu ten 

bedraagt (bij een grid van 500 bij 500 meter). 

Het DEMO-software-pakket is zonder problemen ook te gebruik^n op 

een grafische VAX 11/750. Het gebruik van een graf isen systeem (RMTEK) 

is geen vereiste; bet is een hulpmiddel t.b.v. een grafische 

presentatie, waarmee een gebruiker snelier inzicht kan krijgen in 

bepaalde aspecten van de rampsituatie. 
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4. KARAKTERISERING RAHPSITUATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft en motivee*t de keuze van de parameters waarmee 

een ongeval in het DEMO gekarakteriseerd msrdt. 

Het op »en correcte wijze beschrijven van de ongevalsituatie is 

een essentiele voorwaarde on het DEMO op een verantwoorJe en effee**leve 

wijze te gebruiken voor de beslissingsondersteuning. Het op te bouwen 

ongevalscenario dient als uitgangspunt voor: 

1. Het vastleggen van de omvang van het schadegebied; 

bepalend hiervoor zijn: 

emissiekarakterisitieken: 

weersomstandigheden; 

terreingesteldheid. 

2. Het bepalen van de aantallen slachtoffers in het schadegebied; 

bepalend hiervoor zijn: 

schadecriteria; 

bevolkingsopboiM binnen het schadegebied. 

3. Het analyseren van de effecten van schadebeperkende aaatregelen; 

bepalend hiervoor zijn (naast de bij 2. genoemde punten): 

infrastructuurgegevens binnen het schadegebied. 

Uitgangspunten bij het opzetten van het interactieve proces dat het 

ongevalscenario moet vastleggen zijn geweest: 

presente^r/vreag slechts informatie die de gebruiker 

redelijkerwijs kan beoordelen/weten; 

werk zoveel mogelijk met defaultwaarden die door de gebruiker 

kunnen worden bijgesteld; 

voorkom het stellen van specifieke vragen aan de gebruiker zoveel 

mogelijk: laat de gebruiker zelf bepalen welke defaultwaarden 

overruled worden: 

streef bij een schermpresentatie naar een consistente set 

defaultwaarden; 

betrek de gebruiker niet in details van specifieke 

systeemmodulen. 
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4.1 Karakterisering onqevalsituatie 

1.1-1 Toxische stof fen 

De karakterisering van een ongeval net toxische stoffen vindt prirair 

plaats via een drletal kermerken: 

1. stofcode; 

2- activiteitcode; 

3 . fasecode. 

Deze indelinq biedt de •ogelijkheid oa een aantal representat.eve 

ongevalstypen t e onderscheiden. 

* Stofcode (=VN nummer): 

De stofcode biedt de »ogelijkheid alle stofgerelate^rde 

grootheden zoals o.a. gevaarcategorie, toxiciteit, soortelijke 

massa en schadenormen, aan net systeem beschikbaar te stellen 

middels een zoekslag in het stoffenbestand (zie bijlage C). 

Voor het DEMO (in zijn huidige vorm) relevante gevaarcategorieen 

zijn: 

<3> toxisch 

<4> toxisch residu bij brand (PM) 

<6> radioactief (zie 4.1.2). 

Activiteitcod * 

Het DEMO onderscheidt de volgende activit 

<2> 

<3> 

<4> 

<5> 

<6> 

<7> 

<8> 

<9> 

<1D> 

procesindustrie 

opslag-raffinaderij 

-depot 

-tankstation 

trcnsport-weg 

-spoor 

-water 

-pijpleiding 

kerncentrale (zie 4.1.2). 
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De activiteitcode bied̂ . de mogelijkheid een consistente set 

defaultwaarden vast te leggen m.b.t. hoeveelheden toxische stof, 

opslagdrukt opslagtemperatuur, etc. 

* fasecode 

Een onderscheid »ordt gemaakt tussen onderstaande fases waar.'n 

een stof zich kan bevinden: 

<2> vaut 

<3> vloeistof 

<4> gas/damp 

<5> tot vloeistaf verdicht gas 

<6> tot vloeist-jf gekoeld gas. 

De keuzemogelijkheid voor de fasecode kan beperkt zijn door een 

reeds gemaakte kejze van de stofcode en/of de activiteitcode. 

De fasecode bepaalt de wijze waarop de uiteindelijke 

ongevalscenariokarakteristieken (lozingsomvang, lozings-

capaciteit, lozingsduur) worden berekend (zie 4.2). 

De drie kenmerkende ongevalskarakteristieken kunnen op een aantal wijzen 

worden vastgelegd. 

a) Rechtstreeks door de gebruiker. 

b) Via het bedrijven data-bestand (zie bijlage E): 

Het DEMP heeft de mogelijkheid in te spelen op de informatie die 

is opgeslagen in een bedrijvervdatabestand en een daaraan 

gerelateerd ongevalscenario-databestand (zie bijlage D). In de 

ongevalsregio is vooraf een inventarisatie uitgevoerd, 

resulterend in een overzicht van bedrijven waar zich in principe 

een ramp kan voordoen. Per bedrijfsunit is nagegaan wat de omvang 

van een ongeval ter plaatse zou zijn. Een op een bedrijf 

(bedrijfsunit) toegespitst ongevalscenario is opgenomen in het 

ongevalscenario-databestand: relevante bedrijfsinformatie (bijv. 

ten dienste van de bronbestrijding) is opgenomen in het 

'jedr i j ven-databestand. 
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Indien de gebruiker een bedrijfsnaam (-nummer) en net betreffende 

unitnummer aan het DEMO kenbaar maakt, wordt het voorbereidde 

ortgevalscenario geselecteerd. Er behoert geen aanvullende 

informatie te worden gegeven. 

c) De gebruiker weet niet welke stof betrokken is in het ongeval. 

In dit geval kan de gebruiker de gevaarcategorie specificeren. 

Tezamen met de activiteitcode en de fasecode zoekt het DEMO in 

het ongevalscenario-databestand naar een "voorbeeld"-stof. Totdat 

re informatie beschikbaar komt, kan op deze wijze toch een 

ciste afbakeninq van het ongevalscenario en de ongevalseffecf"en 

worden uitgevoerd. 

Radioactieve stoffen 

In grote lijnen verloopt de karakterisering van de radioactieve 

ongevalsituatie op dezelfde wijze als bij een ongeval met een toxische 

stof (4.1.1). 

Er zijn de volqende verschillen: 

er wordt slecht één type ongeval beschouwd: 

een lozing van nucliden ten gevolge van een ongeval bij een 

kerncentrale (activiteitcode <10>, gevaarcategorie <6>). 

een radioactief ongeval veroorzaakt een lozing van een aantal 

nucliden in fasecode <4> (gas/damp). 

een lozing omvat maximaal 5 nucliden: 

2 halogenen : 1-131, 1-133: 

3 edelgassen: Kr-85m, Xe-133, Xe-135. 

De keuze voor deze vijf nucliden is gebaseerd op [2]. De stofcode 

in de radioactieve ongevalsituatie verwijst naar een voorbeeld-

nuclide. 

Om bovenstaande redenen wordt de radioactieve ongevalsituatie vastgelegd 

door middel van één van onderstaande opties: 

a) aanduiden van de gevaarcategorie: <6>: 

b) via het bedri jven-databestand (ongevalscenario-be3tand). 
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4.1.3 Ongevalslocatie 

Teneinde de omqeving van het ongeval te kunnen omschrijveh is een opgave 

van de onqevalslacatie noodzakelijk. In een operationele situatie zal 

het DEMO een omqevinqsbestand hebben dat het totale verantwoordelijk-

heidsgebied van het desbetreffende besluifevormingscentrum overdekt. 

de huidige versie van het DEMO is gekozen voor een willekejrige 

voorbeeldregio van 20 km bij 2D km. 

Op basis van de ongevalslocatie (x,y) worden vastgelegd: 

een referentiepunt voor de schadeberekeningen: 

het omgevinqstype, dat de omvanq van het schadegebied mec.3 

bepaald: 

<1> 

<2> 

<3> 

<4> 

<5> 

<6> 

<7> 

<8> 

vlak land 

bouwland 

cultuurland 

dorpbebouwing 

stedelijke bebouwing 

lage industrie 

stadskern 

hoge industrie. 

4.1.4 Tijdstip van het ongeval 

Omdat de factor tijd een belanqrijke rol speelt (zie 2.1), is het nodig 

een referentietijdstip te hebben, o.a voor het aanduiden van het 

tijdstip waarop een maatregel getroffen wordt. In het DEMO wordt de tijd 

gerekend vanaf het tijdstip (uren:minuten) waarop de emissie van 

gevaarlijke stoffen is begonnen (starttijdstip emissie). 

NB: Omdat in de radioactieve angevalsituatie een aanzienlijk verschil kan 

bestaan tussen de initiéle oorzaak van een lozinq en het starttijdstip 

van de emissie, wordt in die situatie daarnaast ook nog het begrip: 

"meldingstijdstip ongeval" gebruikt. 
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1.5 Weersomstandigheden 

Als randvooiwaarde voor het meenemen van karakteristieken van de 

weersituatie is gekDzen dat tijdens de totale duur van het ongeval de 

weersomstandigheden rtiet veranderen. 

De weersituatie wordt gekenmerkt doort 

windrichtinq in graden (noorcfc 0°): 

windsnelheid in m/sec (minimaal 1 m/sec): 

buitentemperatuur in graden Celsius: 

stabiliteitsklasse (indeling volgens Pasquill): 

<1> zeer onstabiel (A) 

<2> onstabiel (B) 

<3> licht onstabiel (C) 

<4> neutraal (D) 

<5> stabi?l (E) 

<6> zeer stabiel (F). 

2 Bepaling emissiekarakteristieken 

Randvoorwaarden/uitgangspunten: 

* tijdens de emissieduur is de emissiecapaciteit (bronsterkte) 

constant: 

* de "gele boek"-modellen zijn ook in vereenvoudiqde vorm een goede 

representatie van de in werkelijkheid optredende processen: 

* een radioactief ongeval wordt beschreven met één 

emissiekarakteristiek voor alle betrokken nucliden. 

De emissiekarakteristieken zijn één der belangrijkste parametersets van 

!iet onqevalscenario. Het betreft de parameters: 

toxisch radioactief 

emissieomvang: QBRON [kg] [GBq] 

emissiecapaciteit: ODOT [kg/sec] [GBq/sec] 

emissieduur: TBRON [sec] [sec] 

f,BR0N = QDOT * TBRON 
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Het DEMO onderscheidt: 

een instantane bron, waarbij de gehele voorraad gevaarlijke stof 

instantasn vrij komt (TBRON = 0); 

een semi-continue bran, waarbij de voorraad gevaarlijke stof 

gespreid over een periode van TBRON [sec] vrijkomt met een 

capaciteit QDOT. 

Het DEMO bepaalt desgewenst zelf een voorkeur voor een bepaald type 

bron, afhankelijk van de fasecode. Deze voorkeur, c.q. meesh 

waarschijnlijke verschijningsvorm kan door de gebruiker worden 

gewijzigd. 

Afhankelijk van de fase waarin de stof zich bevindt, worden de 

emissiekarakteristieken bepaald aan de hand van: 

opslaghoeveelheid [kg] of [m^]: 

gat-diameter [cm]: 

opslagdruk: 

(- uitstroomfactor). 

Deze grootheden zijn default gekoppeld aan de activiteitcode, maar 

kunnen door de gebruiker worden aangepast. Zij vormen de invoergegevens 

voor een aantal "gele boek" modellen die, afhankelijk van de fasecode, 

alsvDlgt zijn gelmplementeerd? 

Fasecode 

<vast> - correctiefactor m.b.t. opslaghoeveelheid; 

<qas/damp> - qasuitstroommodel: 

<vloeistof>, <vloeistof verdicht>, <vloeistof gekoeld> 

- vloeistofuitstroommodel: 

- flash-verdampingsmodel: 

- plasverdampingsmodel^ 

a) boven kookpunttemperatuur, 

b) beneden kookpur^emperatuur. 

Voor details van de toepassing der modellen zij verwezen naar bijlage H. 

Voor een gedetailleerde modelbeschrijving raadplege men [5]. 
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4.3 Presentatiewijze 

De karakterisering van de rampsituatie wordt in twee stappen 

gerealiseerd. De eerste schermopbouw biedt de gebruiker de mogelijkheid 

om de in 4.1 genoemde aspecten van de ongevalsituatie te bepalen: 

Bedrijfsgegevens 

Stof VN-code: 

Activiteitcode: 

Fasecode: 

Onqevalslocatie: 

Starttijdstip emissie: 

Weersomstandigheden 

gevaarcategorie: 

Indien het DEMO bij de inaevoerde parameters een paasend ongevalscenario 

kan vinden uit het scenario-databestand, wordt dit aan de gebruiker 

gemeld. De gebruiker kan het ongevalscenario bekijken en zonodig 

aanpassen, of direct doorgaan naar het schadediagnose-gedeelte. 

Staat er geen relevant scenario in het bestand, dan moet de 

gebruiker in een tweede schermpresentatie de emissieparameters conform 

4.2 vaststellen. Pas. daarna is een overgang naar de schadediagnosemodule 

mogelijk. 
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5. DIAGWSt SCHADEQMVANG 

Op basis van het in [5] beschreven dispersiemodel kan de concentratie 

van de gevaarlijke stof in de omqeving van het ongeval worden berekend 

als functie van de tijd. De in een omgevingspunt opgelopen dosis kan 

hieruit worden afgeleid. 

Beschouwt men de maximale dosis in de hoofdrichting van -je 

gasdispersie (= windrichting) als functie van de afstand tot de bron, 

dan blijkt dit dosisverloop onder zekere aannamen monotoon dalend te 

zijn. De schade-norm die men hanteert, legt de minimale dosis vast 

waarbij sprake is van een bepaalde schade. 

Combinatie van bovengenoemde aspecten leidt tot een maximale 

afstand, waarboven geen schade meer ontstaat. Bij een Caussisch 

dispersiemodel is de (x,y)-dosiscontour eenvoudig af te leiden uit deze 

maximale afstand en het dosis-afstandverloop. 

De aldus gevonden contour wordt vervalgens afgebeeld op het 

omgevingsraster en de verzameling van rasterpunten binnen de iso-

dosiscontour wordt bepaald. Per rastervierkant wordt het dosisverloop 

als functie van de tijd bepaald. De in het DEMO opgenomen probit-

functies leggen een relatie tussen de opqelopen dosis en de kans een 

bepaald letsel op te lopen. Gegeven de aantallen bewoners van de 

betrokken rastervierkanten kan dan op een aantal discrete tijdstippen de 

schade bepaald worden. 

5.1 Schadecriteria 

5.1.1 Schadecriteria bij toxische stoffen (zie [i]) 

Het DEMO veronderstelt van iedere stof die is opgenomen in het stoffen-

bestand een aanduiding van: 

a) het schadecriterium: 

probit-functie (voor 5 letselvormen, zie b), 

50K-dasis 

(deze 2e optie is nog niet gelmplementeerd); 
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L> ' ilt- schridtri IOTIM ifiaxiriisal 5 1 etselvarmen}: 

omschrijvinq minimaal te heschouwen dosis 

letaal letsel - dosis (15) 

irreversibel letsel - dosis (IS) 

reversihel letsel - dosis (15) 

zware irritatie - dosis (130 

lichte irritatie - dosis (15). 

De probit-Functie definieert het percentage getroffenen als functie ven 

de opgelopen dosis. Als grenswaarde is gekozen voor de 15-dosis, d.w.z. 

1 procent van het aantal personen dat aan deze dosis wordt blootgesteld, 

vertoont de bijbeharende letselvorm. Als bovenwaarde fungeert de 100*-

dosis. ledereen die met deze dosis (of hager) in aanraUing komt zal de 

gerelateerde letselvorm vertonen. 

Indien geen probit-functie bekend is van de bij het ongeval 

betrokken stof, wordt als grenswaardE de opgegeven 50%-dosis gebruikt. 

In deze situatie zal de kwantificering van het schade-effect in termen 

van aantallen slachtoffers minder relevant zijn. Voorlopig wordt in deze 

situaties een fictieve probit-functie gehanteerd. 

2 Schadecriteria bij radioactieve stoffen (zie [2]) 

In het geval van een radioactief ongeval zijn de schadecriteria 

gerelateerd aan de stralingsbelasting die optreedt. Evanals in de 

ongevalsituatie met toxische stoffen bestaat er een aanduiding van: 

a) het schadecriterium: 

probit-functie, 

risicofactor, 

nood-eferentieniveau (NRN); 

b) de schadenorm: 

(maximaal > letselvormen per schadecriterium). 

De schadecriteria en de schadenormen zijn gekoppeld aan de radioactieve 

ongevalsituatie. 

De probit-functie deiinieert het percentage slachtoffers door 

middel van het O?o-belastingsniveau en het 100%-beIastingsniveau, 

waartussen een lineair verloop wordt aangenomen. 
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De risicofactor (r) wordt uitgedrukt in (jnens.Sv)-1. Indien N 

personen bloat staan aan een belasting van 8 [Sv] zullen r*N*B personen 

(onder r*B < 1) de gespecificeerde letselvorm vertonen. Teneinde in 

staat te zijn het schadegebied te begrenzen kent dit schadecriterium ook 

een minimaal te beschouwen belastingniveau (=NRN). 

Het NRN-schadecriteriun heeft als doelstelling de gebieden af te 

bakenen waarbinnen men een hogere stråling ontvangt dan dt 

gespecificeerde NRN-norm. Kwantificering van het schade-effect in 

aantallen slachtoffers is in deze situatie niet relevant. Er wordt 

slechts aangegeven hoeveel personen zich binnen een zekere NRN-eontour 

bevinden. 

In de radioactieve ongevalsituatie wordt onderscheid gemaakt 

tussen een aantal stralingsvormen: 

Uitwendige bestråling: 

(1) bestråling vanuit de pluim (expositie), 

(2) bestråling vanaf de bodem (depositie): 

Inwendige bestråling: 

(3) bestråling t.g.v. inhalatie. 

Gesommeerd leveren deze stralingscomponenten de belasting waarmee het 

schade-effect wordt berekend. Het DEMO veronderstelt dat alle bij het 

ongeval betrokken nucliden opgenomen zijn in het stoffenbestand. 

Teneinde in staat te zijn de opgelopen nuclide-dasis te herleiden tot 

stralingsbelasting, zijn in het stoffenbestand per nuclide 

dosisconversiefactoren voor de diverse stralingsvormen opgenomen. 
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In het DEMO worden standaard de onderstaande schadecriteria en letsel-

vormer onderscheiden: 

Schadecriterium Schadenorm- Minimale Toevoeging 

omschrijvinq belasting-

(letselvorm) norm [Sv] 

Probit-functie - vroege sterfte 0%-niveau 100%-niveau 

- verminderde leuc. 0%-niveau 100S»-niveau 

Risicofactor - geinduceerde tumoren NRN-niveau risicofactor 

- genetisch letsel NRN-niveau risicofactor 

Noodref.-niveau - NRN-contour NRN-niveau 

De schadenorm kan in principe door de gebrulker interactief worden 

aangepast en/of uitgebreid. 

Omvang schadegebied 

Als uitgangspunten voor het DEMO zijn gekozen: 

1) De gevaarlijke stof, betrokken bij het ongeval, is een neutraal 

gas; de verspreiding van deze stof in de atmosfeer wordt 

beschreven met een Gaussisch dispersiemodel. 

2) De omvang van het schadegebied wordt gerelateerd aan de 

dosis/straling die buitenshuis wordt opgelopen. 

Omvang schadegebied in de toxische ongevalsituatie (zie tevens [5]) 

Op basis van de in het ongevalscenario vastgelegde emissie-

karaktér'istiei'en bepaalt het DEMO de maximale concentratie Cmax(
x«0) *n 

punten op een afstand x van de bron, gelegen op de windrichtinq-as. Het 

DEMO beperkt zich tot de concentraties aan het grondoppervlak (z=0). 

Naast de emissie-karakteristieken 
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QRRON [kg] bij *»en instant ane bron, 

QPOT [kg/sec] bij een semi/continue bron, 

QDUUR [sec] bij een semi/continue bron, 

belnvloeden ook de volqende grootheden de omvanq van de maximale 

concentratie: 

stabiliteitsklasse weersituatie, 

windsnelheid (> 1 m/sec), 

omgevingstype, 

bronhoogte [m], 

immissiemiddelingstijd [sec] 

(gekoppeld aan de passagetijd van de gaswolk). 

In het beschouwde punt (x,0) op de windrichting-as is bet 

gelineariseerde concentratieverloop als functie van de tijd als volgt: 

semi-continue bron instantsne bron 

ti = aankomsttijd wolk: 

[t2»t3] = periode waarin de concentratie maximaal is; 

t^ = vertrektijd wolk: 

[t-| ,t^] = passageperiode van de wolk. 

NB: Vanaf een bepaalde afstand tot de semi-continue bron vallen de 

tijdstippen t2 en t3 samen. Voor punten voorbij deze afstand wordt de 

bron als instantaan beschouwd. 

Het dosisve.loop in het punt (x,0) kan uit 

concentratiecurve worden afgeleid d.m.v. de relatie; 

bovenstaande 
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D (x,0) = / C* (x,Ott) . dt 
max O 

met: n = toxiciteitsfactor (voor radioactieve stoffen: n=1) 

Gegeven een schadecriterium en de d&arbij behorende minimaal te 

beschouwen dosis d, kan men uit -le dosis-afstandcurve de maximale 

afstand XMAX tot de bron bepalen waa? de gekozen lets sivorm nog 

optreedt. 

Dmax(XMAX, 0) = d 

De omvang van het schadegebied in de richting loodrecht op de 

windrichting wordt als volgt bepaald. 

Uit het Gaussisch dispersiemodel volgt: 

2 2 
-y /2o (x) 

C (x,y) = C <x,0) * e X 

max max 

Conform de definitie van de dosis geldt derhalve: 

2 2 
-ny /la (x) 

D (x,y) = D (x,0) * e Y 

max max 

Voor de iso-dosiscontour { (x ,y ) I Dmax(x>y) = d l i 3 h i e r u i t af te 

l e iden : 

D (x,0) 
, , 2 max 

y = o (x) * \ / ~ * I n 
y v n d 

- 31 -



— - ZUDEUNGSE AFSTAND 

BRON 

5.2.2 Omvang schadegebied in de radioactieve ongevalsituatie 

Als aanvullend uitgangspunt is gekozen: 

3) "Suiten" de wolk wordt de bestråling vanuit de pluim verwaar-

loosd. 

Zoals reeds is aangegeven in 4.2 en 5.1 zijn de belangrijkste 

verschillen tussen de toxische en de radioactieve ongevalsituatie te 

herleiden tot: 

er kunnen gelijktijdig verscheidene nueliden betrokken zijn bij 

net ongeval; 

niet de geinhaleerde dosis van de nueliden maar de stralings-

belasting is naatgevend voor de schadeomvang. 

In aanvulling op de in 5.2.1 beschreven procedure worden de volgende 

bewerkinqen uitgevoerd: 

(1) conversie van nuclide-dosis naar stralingsbelasting 

De stralingsbelasting BmaxtXjO) is opgebouwd uit een drietal 

componenten: 

a) bestråling vanuit de pluim: 

reductiefactor * dosisconversiefactor * Dmax (*»0) 

b) bestråling t.g.v. inh'alatie: 

ademdebiet * reductiefactor * dosisconversiefactor * Drøax (x,0) 
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c) bestråling vanaf de bodem (zie ook bijlage I): 

reductiefactor * dosisconversiefactor * Dep^^x,".) 

(tot maximaal 24 uur na de passage van de wolk); 

(2) sommatie van de stralingsbelasting ^er afzonderlijke nucliden. 

DepjnaxCx.y) is de hoeveelheid gedeponeerd radioactief materiaal in een 

bepaald punt. 

Omdat als uitgangspunt gekozen is dat voor alle nucliden 

eenzelfde emissiekarakteristiek geldt, heeft B̂ ggCx,".) dezelfde 

eigenschappen als de functie D^agCx,"). 

Gegeven een schadecriterium en de daarbij behorende minimaal te 

beschouwen stralingsbelasting b [Sv] kan op eendere wijze als in 5.2.1 

de maximale schadelengte XMAX bepaald worrien. 

Voor de iso-belastingcontour {(x,y) | Bn,ax(x,y) = b} geldt -

onder zekere voorwaarden -: 

B (x,0) 
max 

y = a (x) » V 2 * In 
y b 

Het belang van één emissiekarakteristiek zal duidelijk zijn: alleen in 

die omstandigheid is er sprake van: 

een monotoon dalende belastingcurve: 

een éénduidig gedefinieerde XMAX (schadelengte): 

een analytisch aan te duiden iso-belastingcontour. 

Bij het verlaten van dit uitgangspunt rooet de berekeningsmethodiek 

fundamenteel worden gewijzigd. 

Correctiefactoren voor de concentratieberekeningen 

Het DEMO kent een aantal correctiefactoren voor de uitdrukking van de 

maximale concentratie CrøaxUjØ) zoals deze valgt uit het Gaussisch 

dispersiemodel: 
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a) Pluimstijqinqsfactor 

Met name ingeval van een ongeval in de gevaarcategorie 'toxisch 

brandresidu' moet een correctieterm toegevoegd worden, waarin de 

concentratieverlaging t.g.v. een stijginq van de hete gaswolk tot 

uitdrukking komt. In de huidige jersie van het DEMO is de 

pluimstijginq niet parametrisch opgenomen. 
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Depositiefactor 

Het DEMO maakt onderscheid tussen 

natte depositie; 

droge depositie. 

In de toxische ongevalsituatie k̂ nt het DEMO slechts een 

correctieterm voor droge deposit.e. Maatgevend voor de omvang van 

deze depositie is de depositiesneltsid [m/sec] van de bij het 

ongeval betrokken stof. 

In de radioactieve ongevalsituatie is de depositiefactor 

afhankelijk van de weersituatie. Bij droog weer wordt de 'droge' 

depositiefactor bepaald via de depositiesnelheid van de betrokken 

nucliden. In het geval van regen is de uitregencoéfficient 

[sec-1] maatgevend. De waarde va.i de uitregencoéfficient is 

afhankelijk van de hoeveelheid regen die per tijdseenheid valt. 

Het DEMO onderscheidt standaard de regensituaties: 

lichte regenval; 

normale reqenval: 

zware regenval. 

De bijbehorende uitregencoéfficient kan desgewenst door de 

gebruiker interactief worden bijgesteld. 

Qmdat de depositie van radioactief materiaal leidt tot een 

bijdrage aan de stralingsbelasting, wordt de omvang van de 

depositie sis functie van de tijd bepaald. Het behoeft geen 

betoog dat deze hoeveelheid (Dep(x,y,t)) afhankelijk is van de 

depositiesnelheid/uitregencoéfficiént en het concentratieverloop 

ter plekke. 

Halverinqstijdfactor 

De halveringstijd van radioactieve stoffen wordt (per nuclide) in 

rekening gebracht door middel van de factor: 

(1/2>t/T 

met: T = halveringstijd 

t = tijd relatief t.o.v. het emissietijdstip. 
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d) Af schermingsfactor 

In 5.2 worden de dosis en concentratie buitenshuis beschouwd. Het 

effect van een verblijf binnenshuis en het gebruik van 

beschermende middelen is in de context van 5.2 niet relevant. Het 

afschermend effect van een verblijf binnenshuis wordt in bijlage 

G nader beschreven. Het gebruik 'an beschermende middelen wordt 

in rekening gebracht via de reductiefe?tor in 5.2.2. 

Indien van toepassing leiden bovenstaande correctiefactoren tot een 

bijstellinq van de primair berekende maximale concentratie. 

C|jiax(x»y) = Cmax(x,y) * n(correctiefactoren) 

De dosis en de belasting worden op eendere wijze gecorrigeerd. 

5.3 Schadeomvang qerelateerd naar aantallen personen 

In het DEMO geldt als uitgangspunt dat de schadeomvang behorende bij de 

diverse onderscheiden letselvormen onafhankelijk van elkaar bepaald 

kunnen worden. 

5.3.1 Afbeelding schadegebied op omgevingsraster 

Het DEMO veronderstelt de beschikbaarheid van een omgevingsbestand (zie 

bijlage B) in het afgebakende schadegebied. 

De broncoordinaten en de referentiecobrdinaten van een 

rastervierkant uit het omgevingsbestand zijn gedefinieerd ten oprichte 

van een gemeenschappelijke oorsprong. 

Het DEMO bepaalt de relevante rastervierkanten als volgt: 

Voor ieder schadecriterium dat wordt beschouwd, is de omvang van het 

schadegebied bekend. Bepaal de punten (x,y) - relatief ten opzichte van 

de bron - en de windrichting-as als positieve X-as, 

x = (k+1/2)*r r: rastergrootte 

y = j*r k= 0, 1, 2f ... 

js • • •« -if o? ij ••• 
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waarvoor qeldt dat zij binnen de schadecontour liggen. Vervolgens wordt 

berekend in welk rastervierkant van het omgevingsbestand (x,y) ligt 

d.m.v. een rotatie en een translatie. De karakteristieken van dit 

rastervierkant worden aan (x,y) toegekend. Op deze wijze ontstaat een 

verzameling omgevingsrastervierkanten die het schadegebied "opvullen". 

SCHADE-CONTOUR 

Y BRON -

*tø*° yflflfc 

X BRON 

De gekozen methode vormt in een aantal opzichten een benadering van de 

werkelijke situatie. Deze aanpak is gekozen omdat zij eenvoudig en 

inzichtslijk is en de symmetric ten opzichte van de windrichting 

handhaaft. Als belangrijkste bezwaar van deze methode wordt genoemd dat 

de afbeelding naar het omgevingsraster niet omkeerbaar is; soms wordt 

een rastervierkant meer dan eens toegekend, terwijl andere vierkanten 

worden overgeslagen. 

2 Berekening aantallen siachtoffer3 in de toxische ongevalsituatie 

a) Vastleggen van het ongevalsverloop per rastervierkant: 

Voor ieder van de in 5.3.1 aangeduide punten (x,y) wordt een 

aantal parameters berekend dat als basis dient bij de berekeninq 

van de aantallen slachtoffers ten gevolge van het ongeval. De 

^parameters die per rasteryierkant worden vastgelegd, zijn: 

record-index voor de interactie met het omgevingsbestand; 

aantallen bewoners: 

- totaal aantal, 

- aantal bewoners binnenshuis 
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- aantal bewoners buitenshuis: 

brontyperinq: 

Op afstanden qroter dan een zekere grenswaarde gedraegt 

een semi-continue bron zich als een instantane bron. 

Teneinde de concentratieberekeningen correct uit te kunnen 

voeren, is een typering gewenst van het karakter van de 

bron ter plaatse. 

aankomsttijdstip van de wolk: 

de concentratie van de gevaarlijke stof begint toe te 

nemen: 

tijdstip waarop de maximale concentratie bereikt wordt; 

tijdstip waarop de concentratie begint af te nemen: 

vertrektijdstip van de wolk: 

de concentratie van de stof is tot nul gereduceerdt 

passagetijd van de wolk: 

immissiemiddelingstijd; 

dispersiecaefficiénten; 

maximal« concentratie: 

maximale dosis buitenshuis; 

evacuatie-afstand: 

afstand die de bewoners moeten afleggen om buiten het 

schadegebied te geraken. 

Nevenresultaat van deze berekeningen is het tijdstip TMAX waarop 

de dosis in het gehele schadegebied weer benenen de gesteide norm 

ligt. 

b) Vastleggen van de opgelopen dosis op discrete tijdstippen: 

In het DEMO wordt de ongevalsperiode [0,TMAX] verdeeld in 

maximaal 24 qelijke intervallen (het starttijdstip van de 

bronemissie wordt gelijk aan 0 gesteld). Een interval duurt 

minimaal 5 minuten c.q. bedraagt een veelvoud van 5 minuten. 

Gegeven het onder sub a) in een rasterpunt (x,y) berekende 

concentratieverloop sis functie van de tijd, kan op ieder 

tijdstip ti (Ki<24; 0<ti<TMAX) de buitenshuis opgelopen dosis 

berekend worden: 
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D (x,y) = / Cn(x,y,t) . dt 
i O 

De binnenshuis opgelopen dosis wordt berekend in overeenstemming 

met bijlage G. 

Conform de definitie is de concentratie buitenshuis op tijdstip 

t = TMAX overal beneden de kritiscne waarde gedaald. De 

buitenshuis opgelopen dosis zal na dit tijdstip dus niet meer 

toenemen. 

Binnenshuis kan een gasconcentratie zicn echter tot voorbij TMAX 

håndhaven. Om de uitwerking van dit "nawerkingseffect" in 

rekening te brengen wordt de rest-dosis* uitgerekend, te weten de 

dosis die binnenshuis wordt opgelopen in de periode (TMAX,»). 

c) Bepaling schadeomvang, uitgedrukt in aantallen slachtoffers: 

Gegeven een bepaald schadecriterium en de daarbij behorende 

schadenorm wordt per omgevingsblok de op tijdstippen ti 

optredende schade berekend (zie 5.1.1). 

Daartoe is nodig (op een tijdstip ti): 

de aantallen personen die buitenshuis verblijven; 

de buitenshuis opgelopen dosis; 

de aantallen personen die binnenshuis verblijven; 

de binnenshuis opgelopen dosis; 

de schadenorm, die net percentage getroffenen vastlegt als 

functie van de dosis. 

Met deze gegevens is de schade per rastervierkant op tijdstip tj, 

uitgedrukt in aantallen slachtoffers, eenvoudig te bepalen. 

Door te sommeren over alle rastervierkanten in het bij de 

schadenorm behorende schadegebied wordt de totale schadeomvang 

verkregen. De schade is hiermee berekend als functie van de tijd, 

op discrete tijdstippen t^. 
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De maximale schadeomvang, inclusief het "nawerkingseffect", wordt 

berekend met behulp van de maximaal optredende doses 

binnenshuis/buitenshuis. Ten gevolge van afrondingsfouten kunnen 

kleine verschillen optreden in deze maximale schadeomvang en de 

cumulatieve, over de tijdintervallen gesommeerde, schadeomvang. 

3 Berekening ajntallen slachtoffers in de radiooctieve ongevalsituatie 

In grote lijnen verloopt de berekening van de schadeomvang in de 

radioactieve ongevalsituatie op dezelfdc wijze als in 5.3.2 is 

beschreven voor de toxische ongevalsituatie. Wi ar in 5.3.2 (c) sprake is 

van 'dasis' dienst in de radioactieve situbtie 'stralingsbelasting' 

gelezen te worden. 

In 5.2.2 is reeds uiteengezet uit welkp componenten de stralings

belasting B(x,y) bestaat. De buitenshuis opgeiopen stralingsbelastings-

componenten 

bestråling vanuit de pluim, 

bestråling t.g.v. inhalatie, 

zijn gekoppeld aan de buitenshuis opgeiopen dosis Dj (zia 5.3.2(b)), 

gesommeerd over de nucliden). 

De derde stralingsbelastingscomponent 

bestråling vanaf de bodem (depositie), 

wordt berekend als functie van Di. Deze component kent een nawerkings

effect; immers de stråling t.g.v. de gedeponeerde hoeveelheid materiaal 

neemt af als functie van de halveringstijd en heeft derhalve op tijdstip 

TMAX nog een zekere omvang. Het DEMO berekent als nawerkingseffect de 

stralingsbelasting die optreedt in het interval [TMAX,TMAX + 2U uur]. 

De binnenshuis opgeiopen stralingsbelastingscomponenten 

bestråling vanuit de pluim, 

bestråling vanaf de bodem (depositie), 

zijn via reductiefactoren gekoppeld aan de buitenshuis aanwezige 

stralingsbelasting (en dus aan de buitenshuis aanwezige concentraties en 

doses). Het depositie-effecfc van de binnenshuis aanwezige hoeveelheid 

radioactief materiaal wordt niet in rekening gebracht. 

De stralingscomponent 

bestråling t .g.v. inhalatie, 
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wordt berekend als Functie van de binnnenshuis aanwezige doses nucliden. 

Ook hier is er sprake van een nawerkinqseffect, dat conform de toxische 

situatie betrekkinq heeft op de belasting in het interval (TMAX,»). 

Ten aanzien van de schadeomvang kan in de radioactieve situatie 

in aanvulling op het schadecriterium 'probit-functie', dat gelijkwaardig 

is met de toxische ongevalsituatie, gewerkt wordon met: 

schadecriterium risicofactor, waarbij de schadeomvang bepaald 

wordt door: 

risicofactor * belastingsniveau * aantallen personen; 

schadecriterium noodreferentieniveau, waarbij de schadeomvang 

wcrdt uitgedrukt in aantallen personen die in het schadegebied 

aanwezig zijn. 

5.4 Presentatiewijze 

De schadeomvang in aantallen slachtoffers wordt op onderstaande alfa-

numerieke wijze aan de gebruiker gepresenteerd. 

Schadecriterium 

Omvang schadegebied: 

max. lengte : 

max. breedte : 

Aantal rastervier-

kanten : 

Aantal bewoners : 

Aantal slachtoffers: 

Letselvorm ' 

400 m 

60 m 

1 

50 

18 

voorbeeld 

resp. 

schadeprese ntat 

Letselvorm 2 

ie 

5RO0 m 

1100 m 

20 

3400 

1250 

Desgewenst wordt eveneens een overzicht van de schadeopbouw in de tijd 

getoond. 

Indien de gebruiker beschikt over een grafisch display en het 

GKS-pakket, kunnen het schadegebied en de schade-omvang ook grafisch 

gepresenteerd worden. In het DEMO zijn gelmplementeerd: 
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een presentatie van de contouren van het maximale schadegebied 

voor de beschouwde letselvormen, geprojecteerd op een grafisehe 

weergave van de ongevalsomqeving: 

per letselvorm een presentatie van de schadeomvang in aantallen 

slachtoffers als functie van de tijd in histogramvorm. 

Bij het maken van de keuze op welke wijze de omv£..ig van de schade aan de 

DEMQ-gebruiker gepresenteerd moest worde.i, zijn de onderstaande 

uitgangspunten gebruikt: 

de presentatiewijze moet mogelijkheden illustreren: 

een dynamische, tijdafhankelijke gnfische presentatie vraagt 

relatief een te grote inspanning en wordt (voorlopig) niet 

opgenomen; 

de uiteindelijke presentatiewijze moet te zijner tijd worden 

vastgesteld in overleg met de gebruikerfs) van een operationeel 

informatie- en rekensysteem. 

Algemeen kan gesteld worden dat vele (toekomstige) gebruikerswensen ten 

aanzien van presentatiewijzen gerealiseerd ku .nen worden. De wezenlijk 

beperkende factoren worden gevormc' door de kosten voor het maken van 

geavanceerde grafisehe presentatievormen en de gewenste responstijd. 
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KARAKTERISERING SCHADEBEPERKENDE MAATREGELEN 

Het effect van een ongeval kan worden verminderd door het treffen van 

een aantal maatregelen die zich richten op: 

een vermindering van de blootstellingstijd; 

een vermindering van het aantal bewoner«:- van het schadegebied 

tijdens de ongevalsduur: 

een vermindering van de effectief opgelopen dosis. 

Als uitgangspunten bij het opstellen en implementeren van 

schadebeperkende maatregelen zijn gekozen: 

(1) de schadebeperkende maatregelen geldi n voor het gehele 

onqsvalsgebied; 

(2) de maatregelen ter reductie van de effectief opgelopen dosis 

gelden voor alle inwoners van het ongevalcgebied. 

In de hu"dige versie var het DEMO gelden voorts r*e volgende beperkingen: 

preventieve maatregelen, voorafgaande aan het starttijdstip van 

het ongeval, kunnen niet worden geéffectueerd: 

schadebeperkende maatregelen worden steeds als één pakket 

ingevoerd, uitgaande van een situatie van ongewijzigd beleid (de 

situptie waarin geen schadebeperkende maatregelen zijn genomen); 

brjstelling van een reeds ingevoerd maatregelenpakket is niet 

mogelijk; 

- da bebouwingstypen in de omgeving hebben alle één 

gemeenschappelijke waarde voor het ventilatievoud: 

verticale evacuatie (hoog/laag) kan niet beschouwd worden, omdat 

de belasting/dasis/coneentratie slechts voor één z-waarde wordt 

beschouwd. 

In de volgende paragrafen wordt een korte omschrijving gegeven van in 

het DEMO onderscheiden schadebeperkende maatregelen en het effect dat 

deze maatregelen kunnen hebben op de schadeomvang. Tenslotte wordt in 

6.7 aangegeven welke combinaties van maatregelen mogelijk zijn. 

Dproep; GA NAAR BINNEN 

Deze maatregel wordt gekarakteriseerd door; 
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(1) het tijdstip van het besluit tot de oproep: 

(2) de vertragingstijd voor men reaqeert op de oproep: 

(3) het percentage van de bevolkinq dat gehoor geeft aan de oproep. 

Het effect van de maatregel is dat vanaf een zeker tijdstip meer mensen 

binnenshuis bescherming zoeken. Aangezien de concentratie binnenshuis in 

het algemeen lager is dan buitenshuis, c g . men binnenshuis een zekere 

afscherming geniet, heeft deze maatregel in »erste aanzet een positief 

effect op het verloop van de schadeomvang. 

6.2 Oproep: 5LUIT RAMEN/DEUREN 

Deze maatregel wordt gekarakteriseerd door: 

(1) het tijdstip van het besluit tot de oproep; 

(2) de vertragingstijd voor men reageert op dp oproep. 

Er wordt verondersteld dat iedereen gehoor geeft aan deze oproep. 

Het effect van de maatregel is dat er een lager ventilatievoud 

voor de bebouwingstypen gerealiseerd wordt en dus dat de concentratie 

binnenshuis minder snel stijgt. Hierdoor genieten de bewoners van het 

schadegebied die binnenshuis verblijven in eerste instantie een betere 

bescherming. 

6.3 Oproep: Gft NAftR BUITEN 

Zie 6.1 voor een karakterisering van deze maatregel. 

Het effect van de maatregel is gericht op de periode na passage 

van de gaswolk; dat wil zeggen dat de concentratie van gevaarlijke 

stoffen buitenshuis gedaald is onder een kritische waarde. Binnenshuis 

daalt de gasconcentratie minder snel (nawerkingseffect). Door de 

bewoners van het schadegebied in deze situatie naar buiten te sturen, 

wordt de totale dosis waarain zij blootstaan minder, hetgeen in een 

kleinere schadeomvang resulte:rc. 

6.4 Oproep: OPEN RAMEN/DEUREN 

Zie 6.2 voor een karakterisering van deze maatregel. 
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Deze maatregel verhoogt het ventilatievoud voor de 

bebouwingstypen, hetqeen leidt tot een versnelde afname van de 

binnenshuis aanwezige eoncentratie gevaarlijke stof. 

6.5 Oproep: EVACUATIE tot buiten het schadegebied 

In het DEMO is een relatief eenvoudig evacuatiemodel geimplementeerd. 

Een gedetailleerder, realistischer model is niet nodig om de 

doelstelling te realiseren: 'aangeven van de tijdkritische factoren met 

betrekking tot evacuatie-mogelijkheden' in een beptalde ongevalsituatie. 

Evacuatie van de bevolking van een bepaa?d rastervierkant tot 

buiten het schadegebied vindt plaats langs de kortste afstand 

(evacuatieafstand: loodrecht op de windrichting). 

De tijd die hiervoor nodig is, hangt af van: 

evacuatiecapaciteit, d.w.z. het aantal personen dat per 

tijdseenheid het betreffende vierkant kan verlaten; de waarde zal 

afhangen van de aanwezige vervoerscapaciteit (auto's, bussen, 

treinen, etc.). 

evacuatiesnelheid, d.w.z. de gemiddelde snelheid waarmee de 

evacuatieafstand kan worden afgelegd. 

Beide grootheden zijn gekoppeld aan het omgevingstype van het 

rastervierkant. 

De maatregel evacuatie wordt gekarakteriseerd door: 

(1) het tijdstip van het besluit tot evacuatie (tn,): 

(2) de vertragingstijd/voorbereidingstijd alvorens tot evacuatie kan 

worden overgegaan ([tQ,t^]): 

(3) het percentage van de bevolking dat gevolg geeft aan de oproep; 

(4) de evacuatiesnelheid; 

(5) de evacuatiecapaciteit. 

Het effect van de maatregel is dat minder mensen aanwezig zijn in het 

schadegebied tijdens de ongevalsduur. 

Het bevolkingsverloop van een omgevingsrastervierkant als functie 

van de tijd is ala volgt: 

- 45 -



AANWEZIGE 
BEVOLKINC 

I 

! ® 
i 
i 
i 
t0 t-, t2 f3 »TIJD 

t2 = tijdstip waarop de eerste evacué's de rand van het schadegebied 

bereiken 

t3 = tijdstip waarop alle evacué's het schadegebied hebben verlaten 

a: vertragingstijd/voorbereidingstijd 

b: reistijd door het schadegebied 

c; periode waarin de bevolking het schadegebied verlaat 

De waarden voor de evacuatiecapaciteit en de evacuatiesnelheid die op 

het scherm gepresenteerd staan, zijn gerelateerd aan één type omgeving. 

Een bijstelling van deze waarden leidt - intern het DEMO - tot een 

evenredige aanpassing voor alle gedefinieerde otngevingstypen. 

Speciale maatregelen 

Onder deze cateyorie maatregelen ressorteert het gebruik van middelen 

dat de effectief opgelopen dosis/stralingsbelasting reduceert. Gedacht 

wordt hierbij aan: 

het gebruik van gasmaskers: 

het gebruik van beschermende kleding; 

het afscherming zoeken tegen stråling: 

het gebruik van jodiumtabletten, etc. 

Deze maatregelen warden gekarakteriseerd door: 

(1) het tijdstip van het besluit tot het gebruik van dosis-/ 

stralingsbelasting-reducerende middelen; 
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(2) de vertragingstijd benodiqd voor distributie c.q. effeetuering: 

(3) de reductiefactor (0?i - 100%). 

In het DEMD wordt momenteel verondersteld: 

dat iedereen gebruik maakt van de geboden mogelijkheden: 

dat er geen onderscheid gemaakt behoeft te worden tussen een 

verblijf binnenshuis en een verblijf buitanshuis; 

dat het effect van de maatregel voor iedere bewoner binnen het 

schadegebied gelijk is. 

6.7 Combinaties van maatregelen 

Naast het doorvoeren van enkelvoudige maatregeler. zoals beschreven in 

bovenstaande paragrafen, kent het DEMO de mogelijkheid een 

maatregelenpakket samen te stellen. 

Een maatreglenpakket kan bestaan uit: 

een combinatie van de oproepen 'Ga naar binnen' en 'Sluit 

ramen/deuren'; 

een combinatie van de oproepen 'Ga naar buiten' en 'Open 

ramen/deuren'; 

een opeenvolging van de activiteiten 'Ga naar binnen' en 'Ga naar 

buiten'; 

een opeenvolging van de oproep 'Ga naar binnen' en een 

'Evacuatie'-oproep; 

- een combinatie van een dosisbeperkende maatregel met één der 

andere maatregelen. 

Meer omvangrijke maatregelenpakketten zijn vooralsnog niet toegestaan, 

Enerzijds omdat voor de diverse groepen bewoners die wel/niet 

meedoen aan de maatregelen de opgelopen dosis/stralingsbelasting apart 

moet worden bijgehouden; het aantal dergelijke bevolkingsgroepen moet 

echter beperkt blijven. Anderzijds omdat er sprake moet zijn van een 

consistent, geloofwaardig beleid. De inwoners van een schadegebied 

zullen niet meer reageren indien zij te vaak naar binnen/buiten 

gedirigeerd worden. 
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Discussie: 

Het zal duidelijk zijn dat aanvullende en meer gedetailleerde 

maatregelen denkbaar zijn. Met name wordt hierbij qedacht aan de 

introductie van maatregelen die betrekking hebben op één speciFiek 

schadegebied (cg. letselvorm). Ook de introductie van maatregelen die 

gekoppeld zijn aan het aankomsttijdstip en/of hel vertrektijdstip van de 

gaswolk biedt een aantrekkelijk perspectief. 
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7. BEPERKING SCHADEOMVANG T.G.V. EEN MAATREGELENPAKKET 

Het effect van een maatregelenpakket op de schadeomvang, uitgedrukt in 

aantallen slachtoffers, wordt als volgt bepaaldj 

a) Bepaal het ventilatievoudverloop binnen de bebouwingstypen als 

functie van de tijd. Het dosisverloop binnenshuis wordt hierdoor 

beinvloed. Benadrukt wordt dat het verloop van de 

dosis/stralingsbelasting buitenshuis niet wijzigt door een 

maatregelenpakket. 

b) Bepaal de bevolkingsaantallen binnen/buiten als functie van de 

tijd binnen het schadegebied. 

c) Bepaal de dosis-/stralingsbelasting-reductief\aetor als functie 

van de tijd. 

d) Herhaal de in 5.3 beschreven berekeningsmethode ter bepaling van 

de schadeomvang, rekening houdend met de older a), b) en c) 

genoemde bijstellingen. 

e) Presenteer de schadeomvang in relatie tot de schadeomvang bij 

'ongewijzigd beleid'. 

In aanvulling op de in 5.4 aangeduide presentatievorm wordt het 

maximum aantal slachtoffers c.q. het aantal slachtoffers op een 

bepaald tijdstip getoond in combinatie met het aantal 

slachtoffers bij 'ongewijzigd beleid' in de overeenkomstige 

situatie. 

Qp het RAMTEK-systeem is per letselvorm een presentatie mogelijk van de 

schadeomvang als functie van de tijd in histogramvorm, wederom in 

relatie tot de aantallen slachtoffers bij ongewijzigd beleid. Hiermee 

heeft de gebruiker van het DEMO een middel beschikbaar om te analyseren 

hoe de schadereductie als functie van de tijd verloopt. Met name kan 

worden nagegaan of een op een zeker tijdstip gerealiseerde 

schadereductie later niet alsnog verloren gaat. Het maatregelenpakket 

kan in zo'n situatie worden bijqesteld. 
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CONCLUSIES EN AANBEVEL1NGEN 

Conclusies: 

Net Informatie- en Rekensysteem Rampbestrijding kenm_;rkt zich door een 

drietal aspecten: 

a) Het is een Decision Support System (DSS): cLw.z,: 

het werkt interactief en is gebruikersvriendelijk: 

het maakt qebruik van databestanden; 

het bevat een rekengedeelte. 

b) Het legt een koppeling tussen de omvang van het schadegebied en 

de aantallen slachtoffers. 

c) Het maakt berekeningen van de schadeomvang uls functie van de 

tijd. 

Het DEMO is ontwikkeld als een demonstratiesysteem; een prototype van 

een DSS. Het vormt een belangrijke tussenstap op de weg naar een 

operationeel systecin. 

Het DEMO toont aan dat het bRsluitvormingsproces met betrekking 

tot rampsituaties goed computerondersteund kan worden. Met name de 

informatie over het tijdsbestek waarin het ongeval zich voltrekt en de 

koppeling naar aantallen slachtoffers bieden de besluitvormer nieuwe 

mogelijkheden. 

Er is sprake van een systeem in ontwikkeling. Dit betekent dat niet alle 

mogelijkheden, alle wensen en alle eisen reeds verwerkt zijn. Er is nog 

een aanzienlijke inspanning nodig om het DEMO uit te laten groeien tot 

een volledig operationeel systeem. 

Enkele facetten die hierbij een rol zullen spelen, zijn: 

a) Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse, teneinde dieper 

inzicht te krijgen in: 

de operationele gebruikswaarde van het systeem; 

de gevolgen van parameterfluctuaties van scenario-

grootheden: 
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de onzekerheidsmarqes van ongevalskarakteristieken; 

de onnauwkeurigheid van de schadeberekeningsmethodiek. 

b) Het opzetten van een goede foutendiagnostiek. 

c) Een uitgebreide evaluatie en validatie van gebruikte (deel-) 

modellen. 

d) Het volledig afstemmen van de presentatiewijze c,i de gebruiker. 

Aanbevelingen t.a.v. de systeemontwikkeling; 

Plasts het DEMO bij een representatieve gebruiker waar het systeem 

qeevalueerd kan worden, waar het voor belangstellencen gedemonstreerd 

kaj- warden en waar de condities voor een verdere uitbouw van het DEMO 

tot een operationeel systeem aanwezig zijn. 

Realiseer op korte termijn een voortzetting van de ontwikkeling van het 

Informatie- en Rekensysteem Rampbestrijding. 

Naast een hechte samenwerking met de gebruiker (zie 4) in relatie 

tot een evaluatie en validatie van het DEMO, is nader onderzoek gewenst 

met betrekking tot: 

afweging tussen rekensnelheid en detaillering van o,a. 

omaevingsbestand (rastergrootte), bevolkingsbestand en 

verspreidingsmodellen: 

presentatie van onzekerheidsmarges; 

verfijning/uitbreiding (deel-)modellen: 

evacuatieproblematiek. 

Inventariseer de taekomstige gebruiks- en toepassingsmogelijkheden van 

het rekensysteem alvorens een definitieve systeemopzet voor een 

operationeel systeem te realiseren. Voor een illustratie van toekomstige 

gebruiksopties zij verwezen naar [7], 
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Bijlaqe A: 5WEN5TELLING BEGELEIPING5C0MMI5S1E 

In de beqeleidingscommissie van het DEMO-project hebben z^tting gehad: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken: 

Ir. J, Jeulink (projectcoordinator BiZa) 

Ing. R.J. Dirks (secretaris) 

Ministerie van VROM: 

Ir. J.H. Wiesenhaan (voorzitter, projectcoordinator VROM) 

Ing. L. Bergman 

- Dr. J.A. van Zorge 

Ministerie van WVC: 

- Dhr. G.J. Lemckert 

Ing. J.P.A. Grootens 

Staf voor de Civiele Verdediging: 

Ir. J.J.G. Warringa 

Regionale Brandweer: 

Ing. F.W. Goossens 

Ing. W.A. Oudshoorn 

Provinciale Waterstaat: 

- Dhr. D. van de Brand 

VNO: 

- Dhr. CG. Smits / Ir. L. Koster 

TNO: 

vertegenwoordigers van participerende instituten. 
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Bijlage B: OMGEVINGSBESTAND 

Het omgevinqsbestand van het DEMO bestrijkt momenteel ten willekeurig 

gekozen gebied van 20 km bij 20 km. Er is gekozen voir een rasteropbouw 

conform een rechthoekiq coordinatenstelsel. De afro?ting van de 

elementaire blokken is 500 m bij 500 m. 

De oorsprong van het omgevingscobrdinatenstelsel is gepl-iatst in het ZW 

hoekpunt van het beschouwde gebied. 

Het elementaire omgevinqsbestand [RB0MG.DAT] bestaat uit een indicatie 

van het omgeviRgstype per rastervierkant. 

Omgevingstypen: 

<1> vlak land 

<2> bouwland 

<3> cultuurland 

<4> dorpbebouwing 

<5> stedelijke bebouwing 

<6> lage industrie 

<7> stadskern 

<8> hoqe industrie. 

Aan het omgevingstype zijn een aantal defaultwaarden gekoppeld van 

andere grootheden die in het DEMO een rol spelen, Genoemd worden hier: 

type bebouwing 

- percentage oudbouw 

- percentage nieuwbouw 

- percentage hoogbouw/laagbouw 

Momenteel maakt het DEMO geen onderscheid tussen de diverse 

bebouwingstypen. Alle bebouwingstypen worden gekarakteriseerd 

door gelijke waarden van de grootheden: 

ventilatievnud (open-normaal-gesloten) 

strålinqsreductiefactor: 

bevolkinqsdichtheid in aantallen/1000 m2• 

percentage bevolking aanweziq (dag-nacht-feestdag). 
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percentage bevolking binnen/buiten: 

ruwheidscode ten behoeve van het dispersiemodel: 

waarschuwingstijd (min), de tijd die nodiq is een mededeling 

aan de bevolking bekend te maken: 

evacuatiecapaciteit (aantal/ntin), het aantal personen dat per 

minuut het omgevingsblok kan verlaten; 

evacuatiesnelheid (m/min), de snelheid waarmee het omgevingsblok 

kan worden doorkruist ten tijde van een evacuatie. 

Indien gewenst kunnen deze defaultwaarden gewijzigd worden per 

omgevingsraster. Bovendien is de mogelijkheid voorzien tot het aanduiden 

van speciale bebouwingsunits in een omgevingblok. Te denktn valt daarbij 

aan ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen, sportcomplexen, enz. In de 

huidiqe versie van het DEMO wordt van deze principiéle moqelijkheden tot 

detaillering geen gebruik gemaakt. 

Het bestand is te benaderen via een record-index die gekoppeld is aan de 

coardinaten van een rastervierkant. 

Opmerkinqen 

1. Indien het schadegebied buiten de grenzen van het huidige 

omqevingsbestand valt, wordt het bestand kunstmatig vergroot door 

spiegeling aan de grenzen. 

In een operationeel systeem moet de omvang van een 

omgevingsbestand beschikbaar zijn tot op afstanden van x km 

buiten het gebied waar een ongeval kan plaats vinden. 

2. De keuze van de afmeting van een rastervierkant is een compromis 

tussen: 

de verwachte grootte van schadegebieden: 

de beschikbare rekentijd voor de schadediagnose: 

het gebruik van de grafische omgevingspresentatie. 

De binnen het DEMO gemaakte keuze (500 m) legt geen beperkingen 

op aan het toekomstig qebruik. De rastergrootte is in principe 

vrij te kiezen. 
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3. De aanduiding van weqen, spoorweqen, rivieren, plaatsnamen e.d. 

in de grafisehe presentatie van de omgevinq maken 'nog) geen deel 

uit van het amgevingsbestand. Deze aanvullende informatie, die 

tot doel heeft de herkenbaarheid van de omgeving te verhogen, 

staat apart opgeslagen. Momenteel is deze informatie niet 

interactief bij te stellen. 
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Bijlage C: STOFFENBESTAMD 

Het stofrenbestand van het huidiqe DEMO omvat 52 toxische en 5 radio-

actieve stoffen. 

Van de toxische stoffen zijn er momenteel 14 geheel bruikbaar. Het 

betreft de stoffen: 

acrylonitril, ammoni?<, carbonylchloride (fosgeen), chloor, cyaan-

wgterstof, ethyleenir.ine, fluorwaterstof, formaldehide, fosforoxy-

chloride, hydrazine, methylisocyanaat, zwaveldioxide en zwavelwaterstof. 

Vervolgens zijn van 8 stoffen genaeq gegevens bekend. Echter, 

de dosiswaarden bij £J diverse letselvormen zijn zo groot of zo klein, 

dat een aanpassinq in de programmatuur noodzakelijk is. De betrokken 

stoffen zijn: 

acetylchloride, allylchloride, broonwaterstof, eth(yl)eenoxide, 

ethylmercaptaan, fosfortrichloride, methylchloride en vinylchloride. 

Van de overige 30 stoffen ontbreken nog een aantal stofgegevens: 

acroleine, allylamine, butylamine (sec), butylamine (tert), carbonyl-

fluoride, chlooracetylchloride, chloorwaterstof, cyanogeenbromide, 

dichlooracetyleen, dimethylhydrazine (1,1), dimethylsulfide, fluor, 

isobutylamine, isopropylamine, koolmonoxide, methylhydrazine, methyl-

jodide, nikkelcarbonyl, oleum, ozon, pentaboraan, propylamine, 

propyleenimine, salpeterzuur, siliciumtetrafluoride, stikstof-

trifluoride, sulfurylchloride, tetramethyllood, vinylchloride, vinyl-

ideenchloride en ijzerpentacarbonyl. 

De momenteel in het DEMO opgenomen radioactieve nucliden betreffen een 

tweetal halogenen en een drietal edelgassen, te weten: 

jodium~131 en jodium-133, respectievelijk krypton-85m, xenon-133 en 

xenon-135. Deze vijf nucliden worden ook aangehouden in de Handleiding 

Ongevallen Kerninstallaties. 

tet elementaire stoffenbestand [RBSTOF.SEQ] bestaat uit records met voor 

iedere stof o.a. de volqende qegevens: 

VN-nummer, een uit vier cijfers bestaand internationaal 

stofident i ficatlenummer. 
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Toxiciteitsfactor, variérend tussen 1.00 en 9.99. 

Stofklasse: net DEMO kent de volgende indeling: 

<2> licht gas 

<3> neutraal gas 

<4> zwaar gas 

<5> radioact:ef halogeen gas 

<6> radicactief edelgas; 

momenteel worder de opties 2 en 4 nog niet gebruikt. 

Gevaarcode: het DEMO onderscheidt een aantal gevaarcateqorieén, 

te wet en: 

<2> brandbaa-.' 

<3> toxisch 

<4> toxisch residu bij brand 

<5> explosief 

<6> radioacLief; 

op dit moment zijn slechts de opties 3 en 6 gelmplementeerd. 

Dampspanning bij 280 K, uitgedrukt in Pascal. In het DEMO mag de 

dampspanning vari'éren van 10,2 tot 10^ Pa. 

Depositiesnelheid (droge depositie), uitgedrukt in cm/sec; de 

waarde hiervan ligt tussen 1 en 999. 

Kooktemperatuur in graden Kelvin (tussen 1 en 999). 

Molecuulgewicht in kg/kmol (tussen 0.1 en 999.9). 

Verdampingswarmte in kJ/kg (tussen 10 en 9999). 

Halveringstijd in seconden (tussen 1 en 10,9). 

Parameters t.b.v. de probit-functies van toxische stoffen (zie 

[1])-
Dosisconversiefactoren van radioactieve stoffen (zie [2]). 

Als toegang tot het stoffenbestand kunnen de volgende variabelen 

funqeren: 

het VN-nummer (bijv. van chloor 1017): 

de wetenschappelijke naam (CHLOOR): 

de formule (CL2): 

het interne systeemnummer. 

Momenteel is alleen de eerste optie in het DEMO gelmplementeerd. 
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Bijlage D: SCENARIOBESTAND 

In het DEMO is het bestand [RBSSYS.SEt]] opgenomen van zogenaamde 

standaardongevalsc.tnario's. De bedoeling van dit bestand is dat, ondanks 

een beperkte informatietoevoer, toch met een aantal defaultwaarden 

verder gerekend kan worden. Uiteraard dienen dergelijke waarden zo reeel 

mogelijk te zijn. 

De parameters in dit bestand zijn o.a.: 

de bedrijfscade (0 tot 999); 

het unitnummer bij dat bedrijf, bijv. Unit 7 (chloortank) bij 

Bedrijf 720 (0 tot 9999): 

de gevaarcode [2 tot 6); 

de fasecode (2 tot 6): 

de activiteitcode; deze kan de volgende waarden aannemen: 

<1> overige / onbekend 

<2> proces-installatie 

<3> opslag bij een raffinaderij 

<4> opslag-depot 

<5> opslag bij een tankstation 

<6> wegtransport 

<7> transport per spoor 

<B> transport over water 

<9> transport per pijpleiding 

<10> kerncentrale: 

het VN-nummer: 

het omgevingstype; 

de opslagdruk; 

de broncode: deze kan drie waarden aannemen, namelijk: 

<0> onbekend 

<1> instantane bron 

<2> semi-continue bron; 

de bronhoogte in meters (0 tot 999): 

de broncoordinaten; 

de maximale hoeveelheid die uitstromen kan, uitgedrukt in kg of 

GBg (deze kan varieren tussen 1 en 10^); 

de uitstroomsnelheid in kg/sec of GBq/sec (maximaal 10^); 
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de emissieduur in seconden (maximaal 10^); 

de totaal opgeslagen hoeveelheid (deze kan dus niet kleiner zijn 

dan de maximale uitstroomhoeveelheid). 

Het gebruik van het scenariobestand komt tot uiting in het ingevuld zijn 

van vele onqevalsparame^irs t.b.v. schermpresentaties. De gebruiker kan 

deze waarden echter ten alle tijde aanpassen aan de actuele inzichten, 

bijv. aan de bij waarnenrngen gevonden waarden. 

Toegang tot dit bestand kan op dit moment met de volgende variabelen 

verkregen worden: 

de combinatle var het VN-nummer, de activiteit- en de Fasecode: 

de combinatie van de gevaar-, de activiteit- en de fasecode: 

Een andere mogelijkheiu, die momenteel nog niet in het DEMO opgenomen 

is, is een benådering via de bedrijfscode met het unitnummer. 

- D-2 -



Bijlaqe E: BESTAND MET BEPRIJF5GEGEVENS 

Van dit bestand wordt ir.imenteel in het OEM0 geen gebruik gemaakt. De 

hedoeling van dit b -stand is hierin belangrijke alfanumerieke gegevens 

op te slaan. Te denken \alt daarbij aan de bedrijFsnaam, net adres van 

het bedrijf, de telefoonnummers van contactpersonen bij incidenten, 

aanwezigheid van een eigen bedrijfsbrandweer, enz. Deze gegevens zouden 

dan op het scherm weergegeven kunnen worden. 
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Bijlage F: BESTANDEN T.B.V. DE SCHERMOPBOUW 

Het DEMO omvat drie bestå iden die nodiq zijn voor de communicatie met de 

gebruiker via het teeldscherm. Zij vormen derhalve een essentieel 

onderdeel voor het inte-actieve qebruik van het DEMO. Aangezien ze 

echter minder van belang zijn voor het rekenkundige aspect van het DEMO 

volstaan Me hier met een summere beschrijving: 

RBMENU.5EQ; opbou*- van de volgende menu's: 

Hoofdmenu, 

Menu Diagnose Schadeomvang, 

Menu Effectberekening AlternatieF: 

RBSCRN.5EQ: opbouw van schermen, welke de gebruiker nader moet 

invullen: dit heeft betrekking op: 

Karakterisering Rampsituatie, 

Beschrijving Alternatieven: 

RBCOMK.SEQ: bevat getallen en tekst, die afhankelijk van de 

ongevalsituatie op het scherm afgedrukt Morden m.b.t. tot de bij 

RBSCRN.SEQ beschreven situaties, maar oofc bij de grafisene 

presentatie. Hierin staan tevens defaultwaarden die zowel op het 

scherm kunnen worden afgedrukt, als wel gebruikt kunnen worden 

voor berekeningen (bijv. noodreferentieniveaus, standaardweer-

gegevens, e.d.). 
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Bijlage G: CONCENTRATIEVERLOOP BINNENSHUIS 

Uitqangspunt bij de bereke lingen van het concentratieverloop binnenshuis 

is een constante concentratie- buitenshuis gedurende de passagetijd van 

de wolk [ta^J. 
Indien het ventilatievoud constant is als functie van de t i j d , z i j n de 

concentratie en de benadering voor het dosisverloop binnenshuis gegeven 

i n [ 2 ] . Qmdat de in [2] gfiaakte indeling in een dr ieta l karakteristieke 

t i j d inter val len de ef f eet m van naat r e e l e n te zeer a fv lakt , is in het 

DEMO gekozen voor het berekenen van de concentratie en de dosis 

binnenshuis als functie van de t i j d . 

B i j een constant ventilatievoud an, geldt ( z i e [ i ] ) : 

-a (t - t ) 
O v a 

C = C * {1 - e } 
•ax,binnen buiten 

B i j een wijziging van het ventilatievoud op b i jv . de t i jdstippen t-| en 

t2 (»et: ta<t^<t2<tv ) tot 37, resp. »2 <jeidt: 

-a t - t ) -a ( t - t -a ( t - t ) 
0 1 a 1 2 1 2 v 2 

C = C • {1 - e > 
maxfbionen buiten 

Het concentratieverloop voor t i jdstippen t > t v , b i j een constant 

ventilatievoud 32: 

-8 ( t - t ) 
2 v 

C (t) = C • e 
bionen max,binnen 

Een variatie in het ventilatievoud op b.v. het tijdstip tj (tv<tj<t) tot 

aj leidt tot: 

G-1 -



-a (t - t ) -a ( t - t ) 
2 3 v 5 3 

C ( t ) = C * e 
binnen max.binnen 

Het dosisverloop binnenshuis als functie van de t i j d is u i t het 

concentrat leverloop af te leiden: 

a) constant ventilatievoud ap. Czie [ 2 ] ) : 

Z i j gegeven: 

r = D / D 
birvnen buitert 

• i 

p( t ) = Ca ( t - t 3) / (n+l) voor t < t < t 

0 a a v 

dan geldt: 

0 < t < t : r = 1 
a 

t < t < t : r = p ( t ) / (1*p<t>) 
a v 

t 
t > t : r = p(t ) / (1-H»(t ) ) • / c " ( t ) .d t / D 

v ¥ v t aiax 
V 

b) variabel ventilatievoud: 

In het in deze bi j lage gebruikte voorbeeld treden veranderingen 

op in het ventilatievoud op t i jdstippen t j met: 

0<ta<t1<t2<tv<t3<t,B a x . 

Op eendere wijze als in [2J kan dan warden aFgeleid: 
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t <: t < t : p(t) = (a (t~t ) W fn+1) 
a 1 O a 

t < t < t : p(t) = (a (t -t )+a (t-t )) / (n+1) 
1 2 O 1 a 1 1 

t < t < t : o(t) = (a (t -t )+a (t -t )+a (t-t )) / (n+1) 
2 v O 1 a 1 2 1 2 2 

waarna dezelfde uitdrukking geldt voor de verhoudinq r als onder 

a). 

Met bovenstaande regels kan de binnenshuis opqelopen dosis worden 

berekend op ieder gewenst lijdstip. De restdosis wordt bepaald als: 

D = J C (t) . dt 
rest t 

max 
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Bijlage H: TDEPASSING VAN DE LiITSTROOMMODELLEN 

Afhankelijk van de fasecode wjrden de volgende modellen toegepast: 

1. fasecode: <vast> 

Een instante bron wordt gegenereerd met een bransterkte QBRON die 

gekoppeld is aan de opgeslagen hoeveelheid materiaal. 

2. fasecode: <gas/damp> 

Het DEMO genereert een semi-continue bron. De broncapaciteit QOOT 

is gekoppeld aan de uitstroomdiameter en de opslagdruk. Indien de 

gebruiker aangeeft ddt de ongevalsituatie als een instante bron 

moet worden beschouwd, komt de totaal opgeslagen hoeveelheid 

materiaal instantaan vrij. 

3. fasecode: <vloeistof> 

Het DEMO genereert een semi-continuebron. In deze situatie wordt 

gekozen voor de maximale QDOT-waarde uit de componenten die 

refereren naar: 

a) een vloeistofuitstroom waarbij de vloeistof nieteen 

verdampt; de broncapaciteit QDOT is in deze situatie 

gekoppeld aan de uitstroomopening diameter. 

b) een plasverdamping beneden de kookpunttemperatuur. 

4. fasecode: <tot vloeistof verdicht> 

Het DEMO genereert standaard een semi-continue bron. 

Als broncapaciteit QDOT wordt gekozen voor een combinatie van de 

factoren t,g.v. 

a) een vloeistofuitstroom waarbij gedeeltelijk flash-

verdamping optreedt: 

b) een plasverdamping. 
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5. fasecode: <tot vloeistof gekoeld> 

Cok in deze situatie wordt standaard een semi-continue bron 

aangehouden. Als broncapaciteit QDOT wordt gekozen voor de 

maximale waarde van 

a) een vloeistofuitstroom waarbij de vloeistof meteen 

verdainpt; 

b) een plasve:damping boven de koakpunttemperatuur. 

Indien de gebruiker in situatie 3,4 of 5 aangeeft dat de onqevalsituatie 

als een instante bron beschouwd moet worden, veronderstelt het DEMO dat 

de opgeslagen hoeveelheid tnateriaal instantaan vrijkomt. Vervolgens 

wordt een semi-continue pla&^erdamping verondersteld. Slechts indien de 

gebruiker de vraag of hij hiermee akkoord kan gaan ontkennend 

beantwoordt, wordt een 'echt* instantaan brontype in het ongevalscenario 

opgenomen. 

De bronkarakteristieken 

QMAX - opgeslagen hoeveelheid materiaal, 

QBRON - bronomvang, 

QODT - broncapaciteit, 

TBRON - bronduur, 

zijn in het DEMO als volgt aan elkaar gekoppeld: 

QMAX wordt bekend verondersteld; QBRON is gekoppeld aan QMAX; QDOT volgt 

uit één van de diverse uitstroommodellen; TBRON wordt aangepast aan de 

reeds gedefinieerde waarden via de relatie: 

QBRON = QDOT * TBRON. 

Indien de gebruiker één der grootheden QBRON, QDOT of TBRON wijzigt, 

worden de overige automatisen aangepast. Zijn reeds meerdere grootheden 

door de gebruiker vastgelegd, dan wordt TBRON in geval van strijdigheden 

als koppelfactor gebruikt. 

Een wijziging op het scherm van QMAX leidt niet automatisuh tot een 

bijstelling van de overige grootheden. 

- H-2 -



Bi j lage I : DEPOSITIE IN DE RADIOACTIEVE ONGEVALSITUATIE 

In de radioact ieve ongeva ls l tua t ie i s de hoeveelheid gedeponeerd 

mater iaal van belang vocr de verdere berekeningen. Immers, ook na 

passage van de wolk zorgt d i t voor s t r å l i n g i n de omgeving. Tevens i s 

het evident dat daor verval ( ha l ve r i ngs t i j d ) van het betrokken nucl ide 

de rad io-ac t ieve s t r å l i n g za l afnemen. 

GEDEPONEERD 

HATERIAAL 

GEDEPONEERD 
RADIOACTIEF 
jjATERIAAL 

fa U tv*2tuur >TIJD 

De correctieterm m.b.t. halvering wardt, ter vereenvoudiging van de 

berekeningen, pas in rekening gebracht na passage van de wolk. Dat 

impliceert een kleine overschatting van de stralingsbijdrage van het 

gedeponeerde materiaal. 

Uitgaand van een constant concentratieverloop buitenshuis kunnen de 

volgende formules oor de gedeponeerde hoeveelheden Dep*(x,t) [Bq/m2 ] 

afgeleid worden op basis van de maximale dosis buitenshuis, Dmax(x): 

DEPOSITIE 

" \ 
\ 

l_ 



a) voor droge depositie: 

t-t 
* e - > a 

ta<t<tv: Dep*(x,t) = — — * Vg * Dmax(x) 

tv<t<24uur: Dep*(x,t) = Dep*(x,tv) * (1/2r
t_tv) 

met Vg = depositiesnelheid van de stof 

b) voor natte depositie: 

t-t 

ta<t<tv: Dep*(x,t) =-— - r - * X * ax(x) * /2n * Dmax(x) 
tv-ta 

tv<t<24uur: Oep*(x,t) = Dep*(x,tv) * (1/2) ( t _ t v ) / T 

met \ = uitregencoéfficiént 

Door de hoeveelheden gedsponeerd materiaal te integreren over de tijd 

kan de "dosis t.g.v. depositie" Dep(x,t) bepaald worden. De formules 

voor droge depositie worden dan: 

(t-ta)2 

ta<t<tv: Dep(x,t) = 0.5 * Vg * Dmax(x) * 
ltv-ta; 

t>tv: Dep(x,t) = Vq*Dmax(x)*{0.5*(tv-ta) + -
I-»(1-(1/2St"tv)/T)} 

5 InZ 

Voor natte depositie kunnen analoge formules afgeleid worderv (vervang Vg 

door \ * ax(x) * /2ir). 

De maximale depositie-bijdrace aan de doses Deprnax(x) wordt verkregen 

door voor t de waarde tv + 2k uur in te vullen. 
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Bijlagp ]: OVERZICHT VAN DE BELAtiHRUKSfE UITGANGSPUNTEN EN RANOVftORWAARDEN 

VOOR HET DEMO 

* De gebruiker van he. systeem wordt in staat gesteld zijn kennis 

omtrent de ongevalsituat e aan het systeem toe te voegen. Lacunes 

in de omschrijving van het ongeval worden zoveel mogelijk met 

defaultwaarden opgevuld. 

* De gebruiker wordt minii aal geconfronteerd met vragen vanuit het 

systeem. Informatie wordt slechts gevraagd indien dat voor de 

voortqang van het rekennroces noodzakelijk is. 

* Tijdens de totale ongevalsduur veranderen de weersomstandiqheden 

niet. 

* Tijdens de emissieduur is de capaciteit constant. 

* De radioactieve ongevalsituatie kent voor alle betrokken nucliden 

eenzelfde emissiekarakteristiek. 

* De omvang van de schade bij de diverse letselvormen wcrden 

onafhankelijk van elkaar berekend. 

* De schadebeperkende maatregelen gelden voor het totale 

ongevalsgebied. 

* De gebruiker van het systeem heeft de beschikking over een aantal 

databestanden (stoffenbestand, omgevingsbestand, bedrijven-

bestand en ongevalscenariobestand). 
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