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Hel voornemen van de regering, zoals gelormulerrd in de Lncr^icnoU: van 2''> -.qj-
u mber 1974, n.ta.sl de twee beslaande kernenergi'*i eniralrs in de komende urn
ja.ir nog drir nuilrairi' eenheden \.m 1000 MWe dk in bedri|i ie sidlen, is ondn
meer alh.mkt'hjk gesteld \an de irsuli.ürn \an ecu drui.i] studies. \ . M - I ten Mu
die, Ir vcinclilcn duui de bcLmglu lihi/iidcn (ekxliu iieiisbcdnjvcnj is dr Gezond-
heidsraad gevraagd een studie ie maken van de invl scd van kernenergie op de
volksgezondheid en bet milieu, uitgaande van een ycihstalleerd vermogen \an
3500 jYfWe, daarbij alie fasen van de splijtstoityclus (voorzover die in Nederland
plaatsvinden) te beschouwen.
De Commissie Reactorveiligheid is gevraagd de veiligheidsaspecten van de •ipliji-
stofcyclus te belichten en met name aandacht te schenken aan ongev allen dit lol
lozing van radioactieve stoffen in de omgsving kunnen leiden. De resultaten van
deze analyse zijn een uitgangspunt voor de Gezondhridsraadcommissie om de ge-
volgen voor de bevolking en het milieu na te gaan.
Voorts is de Commissie Reactorveiligheid verzocht aan te geven welke eisen aan
een installatie gesteld moeten worden om risico's zoveel mogelijk te beperken.
Bij het aanvaarden van de studie heeft de Commissie niet geadviseerd dat hei be-
grip risico niet uniek is voor de onderhavige activiteit. Gewezen wordt op het feit
dat elke activiteit neveneffecten tot gevolg heeft en mogelijke risico's introdu-
ceert.
Wanneer een bepaald risico eenmaal is onderkend, kan zo goed mogelijk worden
berekend hoe groot dit risico (deze bedreiging) is. Bedacht moet worden dat de
berekende waarde nooit exact kan zijn, maar binnen bepaalde grenzen kan va-
riëren; het houdt geen zekerheid in.
Het nemen van een beslissing is gebaseerd op het zo goed mogelijk afwegen van de
voor- en nadelen van het handelen, alle neveneffecten en de berekende kansen, die
nog onzekerheden in zich kunnen bergen, daarbij betrekkend.
De Commissie heeft het in dit beslissingsproces als haar voornaamste taak gezien
de kansen op ongelukken zo goed mogelijk aan te geven en te berekenen. Hoewel
de Commissie van mening is dat voor een afgewogen oordeelsvorming niet alleen
de aspecten van energieopwekking door middel van kernsplijtingsenergie maar ook
die van andere vormen van energieopwekking of -besparing in beschouwing ge-
nomen moeten worden, heeft de Commissie zich in overeenstemming met haar
taakopdracht en haar competentie in hoofdzaak bepeikt tot een studie van de
nucleair-lechnische veiligheidsaspecten. De toetsing van de hieruit voortvloeiende
risico's met het oog op de (relatieve)aanvaardbaarheid valt uiteraard buiten haar
competentie.
De vraagstelling voor de opstelling van het rapport is geweest: indien, uitgaande
Viin de huidige situatie, besloten wordt over t- gaan tot het bouwen van kernen-
ergiecentrales, welke eisen dienen dan uit veiligheidsoverwegingen aan de installa-
ties te worden gesteld, wat voor problemen kunnen zich daarbij van technische,
personele of andere aard voordoen, en met welk scala van ongevallen moet reke-
ning worden gehouden. De aanbevelingen en conclusies dienen in dit kader te wor-
den bezien.
In het rapport wordt niet ingegaan op de verwerking of dv. opslag van het in de
splijtstofelementen gevormde hoog radioactieve afval; .vel wordt er over opge-
merkt dat dit onderwerp, dat onder meer door de Gezondheidsraadcommissie
wordt behandeld, alle aandacht verdient omdat dit afval vele honderden jaren
schadelijk voor de biosfeer kan zijn als het niet afdoende wordt opgesloten.
Het rapport beg,dnt met vaststelling dat wanneer over beproefde leactoren wordt
gesproken, dit slechts lichtwaterreactoren kunnen zijn. Vervolgens wordt een o-
verzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het gebied van de kernsplij-
tingsenergie in Nederland van elk van de fasen van de splijtstofcyclus. Hoewel op-
werking van bestraalde splijtstof niet in Nederland plaatsvindt wordt de aandacht
gevestigd op een met de opwerking samenhangend aspect, namelijk de opslag of
het gebruik van het in de reactoren geproduceerde plutonium, dat bij de opwer-
king wordt afgescheiden.
Gezien de bijzondere eisen ten aanzien van de beveiliging tegen ontvreemding van



wettelijk kader

plutonium materiaal, is de Commissie van mening dat liet (nog) niet verantwoord is splijtstof-
elementen in Nederland te fabriceren waarin plutonium wordt verwerkt. Ook
wordt gewezen op tie noodzaak rekening te houden mei voldoende opslagcapaci-
teit voor bestraalde splijtstofelementen als opwerking om welke reden dan ook
uitgesteld moet worden.

Vervolgens beval hel rappurt een overzicht van hei wettelijk kader, waarin het
toezicht op kcrntttstailatics is geplaatst. De conciusie is dat de huidige wetgeving
voldoende is om een adequaat toezicht ie kunnen uitoefenen. De Conimisbie wijst
op de noodzakelijk geachte scheiding tussen de ministeriële verantwoordelijkhe-
den ten aanzien van de energievoorziening en de industriële ontwikkeling van
kernenergie enerzijds en de vergunningverlening voor en het veiligheidstoezicht op

vergunning»- die toepassingen anderzijds. De procedure voor het verkrijgen van een kernenergie-
procedure wetvergunning wordt beschreven, een uiteenzetting wordt gegeven van de taak van

en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend door de inspectiediensten, te we-
ten de Kernfysiche Dienst, de Dienst voor het Stoomwezcn, de Inspectie van de
Volksgezondheid en de rol die de Commissie Reactorvetüigheid speelt bij de veilig-
heidsb eooi deling.
Het rapport signaleert moeilijkheden die te verwachten zijn wat betreft de perso-
neelsbezetting van enkele overheidsdiensten.

personeels- Voor de Dienst van het Stoomwezen vloeit dit voort uit een noodzakelijk geacht
bezetting programma voor het waarborgen van kwaliteit, wat voor de?.e dienst inhoudt een

intensief toezicht op keuringen, inspecties en dergelijke. Bij de Kernfysische
Dienst is het huidige personeelsbestand niet voldoende om tijdens de bouw en
exploitatie van drie nieuwe kernenergiecentrales effectief toezicht te verzekeren,
noch om de voorbereidende veiligheidsstudïes te maken, welke voor de Commisf »e
noodzakelijk zijn om een standpunt te kunnen bepalen.
Ook bij andere overheidsdiensten, met name bij de Sector Straling van het Mini-
sterie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, moet met een toename van de werk-
zaamheden rekening worden gehouden.
Voorts zullen de exploitanten van kernenergiecentrales en de toeleveringsindustrie
eveneens rekening dienen te houden met een extra personele inspanning, in ver-
band met onderhoud, inspecties en reparaties, mede gezien in het licht van de
voor werknemers vastgestelde maximum dosis van 5 rem per jaar. Ook voor de
stralingscontrolediensten zal voldoende opgeleid personeel aanwezig moeten zijn.

beschrijving Als ondersteuning van dat deel van het rapport dat betrekking heeft op de lozing
reactotype van radioactieve afvalstoffen geeft het rapport een beschrijving van de twee be-

proefde reactor typen, te weten de drukwaterreactoren en de fcokendwaterreac-
toren. Het geeft aan waar de radioactieve stoffen ontstaan, hoe ze uit de systemen
vrij kunnen komen en welke behandelingswijzen worden toegepast om lozingen
zoveel als praktisch mogelijk is te beperken. Uit ervaring met lichtwaterreactoren

lozing normaal blijkt dat voor een lOOOMWe lichtwaterreactor de jaarlijkse lozingen beperkt kun-
bedrijf nen worden tot 5 curie aan vloeibare afvalstoffen af te voeren met het condensor-

koelwater en tot 20.000 curie edelgassen, 0,5 curie jodium 131, 2 curie overige
halogenen en 0,2 curie aerosolen, samen met de ventilatielucht via de schoorsteen.
Ten aanzien van tritium is een jaarlijkse hoeveelheid te verwachten van ongeveer
1000 curie voor drukwaterreactoren en rond 100 curie voot kokendwaterreacto-
ren, waarbij voor beide reactoren 5 a 10 pet. in dampvorm met de ventilatielucht
geloosd zal worden.

vciligheids- Aan elke installatie wordt een groot aantal eisen gesteld om ongevallen te voorko-
grondslagen men of om de omvang ervan te beperken. Zowel in Nederland als in andere West

Europese landen, zijn tot nu toe (voorzover toepasbaar) de Amerikaanse ontwerp-
richtlijnen criteria en de daarmee samenhangende richtlijnen gehanteerd. Richtlijnen geven

aan op welke wijze aan een criterium of grondslag kan worden voldaan. Daar de
Commissie ten behoeve van de leverancier, exploitant en het publiek wil vaststel-
len welke eisen in Nederland van kracht zijn, is een aanvang gemaakt met het op-
stellen van wat genoemd worden "Algemene Veiligheidsgrondslagen". Daar de dis-
cussie hierover binnen de Commissie nog niet is afgesloten zijn deze grondslagen
ter illustratie als bijlage aan het rapport toegevoegd.
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Het ligt in de bedoeling deze grondslagen na voorlopige vaststelling door de Com-
missie bekend te maken. Gezien de expliciete vraag aan de Commissie aan te geven
op welke wijze rekening gehouden moet worden bij het ontwerp van de installatie
met uitwendige invloeden, zowel van natuurlijke ais van nict-natuurhjke oor-
sprong een aantal op deze grondslagen gebaseerde richtlijnen nader uitgewerkt.

CXUTIU* invloo Zo geeft hel rapport aan welke eisen wordrn gesteld om de installatie voldoende
den te beschermen legen extreme «ondilies, /.oals overstromingen, aardbevingen en

windhozen.
Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door Rijkswaterstaat en het
KNML
Van iets andere aard zijn de richtlijnen welke aangeven op welke wijze voldoende
bescherming geboden 'wordt tegen de gevolgen van gaswolkexplosies en neerstor-
tende vliegtuigen. Extrapolatie naar extreme condities, zoals bij de bescherming
tegen externe invloeden van natuurlijke oorsprong, is hier niet mogelijk. Daarom
meent de Commissie dat een bepaalde minimum eis gesteld moet worden, met
zonodig additionele eisen in afhankelijkheid van de vestigingsplaats. Voor neer-
stortende vliegtuigen is de minimum eis dat de vitale delen van de installatie be-
stand moeten zijn tegen het neerstorten van een militair toestel, waarvan de speci-
ficaties in de richtlijn zijn gegeven.

lozingslimieten, In samenhang met de studie van de Gezondheidsraadcommissie is een grondslag
maximum dosis vastgesteld voor de maximum dosis, die een omwonende van een kernenergiecen-

trile in eenjaar mag ontvangen. In een op deze grondslag gebaseerde richtlijn zijn,
op basis van AOOT de Gezondheidsraadcoramissie gegeven informatie, grenswaar-
den vastgesteld voor de jaarlijkse lozing van gasvormige en vloeibare radioactieve
afvalstoffen. Hiermede kan voldaan worden aan het in de grondslag gestelde dat
geen omwonende in enig jaar een dosis ontvangt die groter is dan 5 mrem voor het
gehele lichaam, de bloedvormende organen of de gonaden of 15 mrem voor de
schildklier of de overige organen.
Hierop zijn vergunningsvoorschriften te baseren, waarmee wordt voldaan aan de
door de Gezondheidsraadcommissie gevraagde minimale waarborg dat geen enkele
omwonende, in enig jaar, in één van de organen van zijn lichaam een dosis ont-
vangt van meer dan 30 mrem.

kwaiiteks- Bij de toepassing van veiügheidsbeginselen tijdens de bouw en de exploitatie komt
waarborgpro- het belang naar voren van een goed kwaliteitswaarborgprogramma. Dit programma
gramma heeft niet alleen betrekking op de kwaliteit van onderdelen, maar op alle aspecten

welke een rol spelen bij de totstandkoming van een betrouwbaar ontwerp, bouw
en bedrijf zoals beproevingsprogramma's, personeelsorganisaties, deskundigheid
van personeel voor bediening, onderhoud en inspecties.
Een aantal punten wordt nader beschouwd, zoals beoordeling en controle tijdens
de bouw, het beproevingsprogramma voor de definitieve inbedrijfstelling en de be-
d

bedienend
personeel

De Commissie acht het van belang dat met het uitvoeren van een aantal werk-
zaamheden in het kader van het kwaliteitswaarborgprogramma enkt... speciale
groepen van personen worden belast. Hierbij wordt gedacht aan amamekeuringen,
het opstellen en controleren van beproevingsprogramma's en aan algemene zaken
zoals splijtstofbeheer, bewaking, stralingsbescherming en dei-gelijke.
Gezien de intentie van het jkwaliteitswaarborgprogramma zuilen personen, die met
de uitvoering van dit programma worden belast, niet tot dezelfde groep kunnen
behoren als die, vi/elke betrokken zijn bij de bouw en exploitatie.
Voor de onafhankelijke positie van deze groepen en voor de bevordering van de
opbouw en handhaving van de deskundigheid is één centrale organisatie ten be-
hoeve van alle kernenergiecentrales gewenst. Wellicht zou deze organisatie ge-
plaatst kunnen worden binnen de in de Energienota bedoelde beheersstructuur
voor de oprichting van kernenergiecentrales.

Ten aanzien van het bedienend personeel wordt geconstateerd dat, hoewel voor de
twee bestaande kernenergiecentrales de opleiding niet onvoldoende is te achten,
een bepaald eisenpakket niet aanwezig is. In samenhang met waarborgen voor
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komt naar vuren dut het vaststellen van exameneisen en de beoordeling van de
deskundigheid van bedienend personeel onder toezicht van de overheid gesteld
tliem te woiden. Kvetv/.o dient de overheid ssit'h ervan te overtuigen dat de selectie
en Ui kwaliluatii- van personeel dat inspecties, onderhoud en reparaties in kem-
euci^ieceiili.iles uitvoert, op adequalr wijze tot stand komt.

.iiulcrhiHul lU-hahc het lu-lang \,\i\ een goede selectie vai» personeel voor de/.e werkzaam-
inden, acht tie luiuimssic hel van /.eer groot belang dut afslaiuUbcdieiute appara-
tuur wordt ontwikkeld om voor dit personeel de te ontvangen stralingsdoses zo
1 lag mogelijk te houden. IJe{ aantal personen in Nederland dat deze werkzaamhe-
den kan verrichten is zeker niet onbegrensd, en ervaring met etc twee bestaande
reactoren heeft geleerd, dat reparatievverkaaarnhedsn de groötf te dosh-bijdrsge te-
veren. Door üfstandsbediendc apparatuur kan zowel de individuele stralingsdosis
dis de totaal opgelopen ^iralingsdusis in manrem worden beperkt.

ongevallen Zeer uitvoerig gaat het rapport vervolgens in op mogelijke ongevallen in de instal-
latie en de gevolgen die deze ongevallen kunnen hebber» ten aanzien van de lozing
van radioactiviteit in de atmosfeer. Uit de verscheidenheid van bedrijfs- en veilig-
heidsteehnische voorzieningen die het reactorproces beheren en die ieder hun mo-
gelijkheden tot falen hebben, volgt een breed spectrum van voorvallen, variërend
van onbeduidende storingen, waarbij geen of nauwelijks radioactiviteit vrijkomt
lot extreme ongevallen- Aangegeven is in het rapport welke oorzaken tot ongeval-
len kunnen leiden en welke voorzieningen zijn getroffen om de gevolgen te beper-
ken. Ongevallen buiten de reactorkern, welke aanleiding tot lozing van radioactie-
ve stoffen kunnen geven zijn voornamelijk de val van een bestraald splijtstofele-
ment tijdens de splijtstofwisseling en de val van een transportcontainer of ander
zeer zwaar voorwerp in het opslagbassin voor bestraalde splïjtstofclementsn.
Van de ongevallen waarbij de reactorkern als grootste bron van radioactiviteit is
betrokken is het verlies van koelmiddel door een leidingbreuk als het meest cm-

ontwerp- stige te beschouwen. Bij de beschrijving van dit type ongeval is aangegeven welke
ongevallen voorzieningen getroffen zijn om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Het ver-

lies van koelmiddel is één van de veronderstelde ongevallen waarmee in het ont-
werp van de installatie rekening moet worden gehouden, dat wil zeggen dat voor-
zieningen getroffen moeten worden zoals noodkoelsystemen die er voor zorg moe-
ten dragen dat bij een dergelijk ongeval de splijtstofstaven niet beschadigd worden
en geen radioactiviteit van betekenis in de atmosfeer wordt verspreid.

basis voor het Het rapport besteed aandacht aan de basis, waarop noodkoelsystemen worden
noodkoel- ontworpen. Na een breuk in een leiding van het primaire systeeem kunnen vier
systeem fasen worden onderscheiden, te weten het leegstromen van het reactorvat, het vul-

len van het vat met water tot onderaan de kern, het inunderen van de kern en de
nakoeling. De aaneenschakeling van de fysische processen en de wederzijdse bein-
vioeding vormen een moeilijkheid bij het zo exact mogelijk vastleggen irt rekenmo-
dellen van het gehele preces. In verband met bestaande onzekerheden worden
voor de beschrijving van de deelprocessen pessimistische veronderstellingen ge-
maakt (bijvoorbeeld ten aanzien van de warmteoverdracht gedujende de verschil-
lende fasen van het proces). Hoewel de Commissie van mening is dat een zinvolle
kwantificering van de doelmatigheid van noodkoelsystemen slechts mogelijk is als
de geschiktheid van de computercodes door experimentele verificatie is aange-
toond, is er naar de mening van de Commissie een sterke kwalitatieve basis om de
huidige veiligheidsmarges van kernnoodkoelsystemen adequaat te achten.
In de beschouwing over de gevolgen van ongevallen waarbij grote hoeveelheden
koelmiddel verloren gaan wordt er daarom in de eerste plaats van uitgegaan dat
het systeem overeenkomstig de verwachtingen functioneert. Omdat er nooit vol-
ledige zekerheid kan bestaan ten aanzien van de effectiviteit van de noodkoeling,
noch in het gedrag van andere veiligheidvoorzieningen zoals de werking van de
filters, de gasdichtheid van het reactorgebouw en dergelijke wordt ook een verlies
van koelmiddel beschouwd waarbij de veiligheidsvoorzieningen niet overeenkom-
stig de specificaties functioneren. In het op deze wijze vei lopende ongeval zal ern-
stige beschadiging van de bekleding van de splijtstofstaven optreden en de reactor-
kern oververhit raken, echter zonder dat dit tot smelten van de kern zal leiden.
Daar de lozing via filters plaatsvindt zullen in eerste instantie edelgassen in de at-



vrijkomen en een beperkte hoeveelheid joclium. De overige sloffen zullen in zo
belangrijke mate door de filters worden tegengehouden, dat hier.an geen lozing
van betekenis is te verwachten. Als kans op een dergelijke afloop wordt 1x10-4
per jaar aangegeven, dat wil zeggenn éénmaal per tienduizend reactorjaren.
Hoewel op grond van de systematische veilight'idsanalyse, welke gebaseerd is op
de reeds met lichtwaterreactoren verkregen ervaring en gesteund door experimen-
tele resultaten een beheerste afloop van alk denkbare ongevallen verwacht mag
worden, wordt het niet uitgesloten geacht dat een escalatie naar een ernstiger situ-
atie kan volgen. Dit zou zijn oorzaak kunnen hebben in het onvoldoende functio-
neren van de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen of, voor de extreme situaties,
in een volledig falen van meerdere componenten of voorzieningen tegelijkertijd.
In de gevallen waarbij door de hiervoor genoemde oorzaken de reactorkern
smelt, zulJen grote tot zeer grote hoeveelheden radioactiviteit in de atmosfeer te-

foulcn L oom recht kunnen komen. Voor de analyse van deze ongevallen wordt gebruik gemaakt
analyse van zogenaamde oorzaak-gevolgendiagrammen en van foutenbomen.
Ras'.nusüen De meest recente en uitvoerige studie, welke op het gebied van de ïeactorveiiig-
studie heid is gemaakt (de Rasmussenstydie, gepubliceerd als WASH-1400) is op deze

methode gebaseerd. De Commissie is van mening dat de methodologie betrouw-
baar is voor een systematische analyse van de relatie oorzaak-gevolg. Voor wat
betreft de kwantitatieve resultaten beseft zij dat er onzekerheden bestaan, ener-
zijds omdat mogelijk de invloed van oorzaken van bijvoorbeeld gemeenschappelijk
falen van systemen of andere mogelijkheden onderschat zijn, anderzijds bepaalde
technische verbeteringen in moderne ontwerpen voor reactorinstaliaties reeds zijn
aangebracht of juist naar aanleiding van de studie te verwachten zijn. De Commis-
sie heeft evenwel gemeend op grond van deze en andere overwegingen ook de
kwantitatieve resultaten van de studie als uitgangspunt te kunnen gebruiken bij de
vaststelling van enkele als representatief te beschouwen extreme ongevallen. Zij is
de mening toegedaan dat het toepassen van alle kwantitatieve resultaten van de
Rasmussenstudie (welke gebaseerd zijn op twee bestaande amerikaanse reactoren)
voor in Nederland nog te bouwen reactoren een ongewenste schijn van exactheid
zou geven.
Na een uiteenzetting van de mogelijke oorzaken van het smelten van een reactor-
kern en de daarop volgende verschijnselen, worden in het rapport enkele kwalita-
tieve en kwantitatieve resultaten van de Rasmussenstudie besproken.
Als hoofdoorzaken voor het smelten van de reactorkern worden onderscheiden
een breuk in de leiding van het primaire systeem, een breuk van het reactorvat en
onvoldoende nakoeling van de reactorkern na afschakelen van de reactor. Een ana-
lyse van de kansen op falen toont aan dat de kans op smelten van de reactorkern
door breuk van het reactorvat (aanmerkelijk) geringer is dan de kans op smelten
van de kern door andere oorzaken, zoals het falen van de noodkoeling na een
ladingbreuk.

externe De Commissie komt tot de conclusie dat de resultaten van de Rasmussenstudie
ongevallen betrekking hebbend op het smelten van de reactorkern en als extreme ongevallen

worden aangeduid, s?.men te vatten zijn in een drietal representatieve lozingscate-
gorieen, met ieder een andere waarschijnlijkheid van optreden. Over de betrouw-
baarheid van de gepresenteerde gegevens wordt gesteld dat wat de kansen van op-
treden betreft dit een factor drie kan zijn. Ten aanzien van de geloosde hoeveelhe-
den wordt opgemerkt dat de betrouwbaarheid voor de gegeven hoeveelheden voor
edelgassen en jodium het grootst is, voor andere nucliden zeker een factor twee
kan variëren.
De resultaten van de ongevalsstudies, welke door de Gezondheidsraadcommissie
gebruikt worden voor een analyse van de gevolgen voor de bevolking zijn in de
volgende tabel samengevat.
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In de atmosfeer
vrijkomende activi-
teit in 1000 curie

edeigassn
jodium
cesium, rubium
tellurium
strontium, barium
ruthenium
overigen

kans in 10"6 per jaar

smelten van kern

lx

250.000
250.000

5.500
60.000
19.000
10.000
5.000

15x

120.000
15.000

400
5.600
1.300
1.300

700

60x

900
5
0.1
2
0.3
0,3
0,3

geen smelten

lOOx

110
0,15
—
—
—
—
—

400x

30
0,012

—
—
—
—
—

Hiermede pretendeert de Commissie niet een volledig overzicht te hebben gegeven
van alle denkbare en ondenkbare ongevallen, samen met de kans van opfeden en
de vrijkomende hoeveelheid radioactiviteit. Wel geeft het een aantal naar beste
weten vastgestelde representatieve ongevallen, welke in plaats van een geheel spec-
trum gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de gevolgen van extreme on-
gevallen voor de omgeving.

overige splijt- Uit de beschouwingen over de overige fasen van de splijtstofcyclus, te weten vcr-
stofcyclus rijking, splijtstofelementenfabricage en transporten, blijkt dat deze activiteiten zo-

wel bij normaal bedrijf als bij ongevallen lozingen veroorzaken die klein zijn in
vergelijking met de lozingen van kernenergiecentrales.

bescherming De bescherming van personeel bij kernenergiecentrales tegen ioniserende straling
personeel vraagt om speciale aandacht omdat hier èn de hoogste stralingsdoses worden opge-

lopen èn veel mensen aan straling worden blootgesteld. Na een kort overzicht van
de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op bescherming tegen ioniserende
straling geeft het rapport aan hoe de stralingsbescherming in kernenergiecentrales
is geregeld. Gewezen wordt op het grote belang van een goede dosisregistratie wel-
ke centraal wordt uitgevoerd en bijgehouden. Hierdoor is een effectieve controle
mogelijk op de ontvangen stralings doses, niet alleen op de eigen werknemers var
de kernenergiecentrales, maar ook op de werknemers van andere bedrijven, die
werkzaamheden in de centrales verrichten.
Gezien het feit dat bij toenemende ondeihouds- en schoonmaakwerkzaamheden
het inschakelen van buitenlandse bedrijven niet uitgesloten lijkt, wordt aanbevo-
len na te gaan in hoeverre een internationaal dosisregistratiesysteem mogelijk is.
Een analyse is gemaakt van de doses, die het eigen personeel en het personeel van
derden, globaal gezien, jaarlijks ontvangen. Duidelijk blijkt dat gedurende de
splijtstofwisselperiode, waarin ook inspecties en onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden, de grootste doses, zowel individueel als totaal (uitgedrukt in man-
rem) worden ontvangen. Meer dan de helft van de totale manrem dosis wordt op-
gelopen door personeel van derden. Het belang van een goede stxalingsbescher-
mingsorganisatie wordt hiermede onderstreept. De Commissie beveelt aan te on-
derzoeken of aan de in de Energienota vermelde organisatiestrac f uur voor de op-
richting van kernenergiecentrales, een centraal geplaatste straüngsbeschermings-
dienst met dependances bij de drie te bouwen centrales tot de mogelijkheden be-
hoort. Ten aanzien van dosisbeperkende maatiegelen worden een aantal punten
genoemd die reeds bij het ontwerp alle aandacht dienen te krijgen. Ook zal meer
dan in het verleden de ontwikkeling ter hand genomen moeten worden van op
afstand bedienbare gereedschappen en inspectiemiddelen.

beroeps risico Een schatting wordt gemaakt van het extra beroepsrisico, dat een gevolg is van de
blootstelling aan ioniserende straling.
Als voor de berekening van dit risico wordt uitgegaan van een lineaire relatie tus-
sen dosis en effect (waarover bij enkele deskundigen enige twijfel blijkt te be-

-6-



staan) en vele jaren lang jaarlijks ten dosis van 5 rem wordt veronderstelt, zou van
een duidelijke verhoging van het beroepsrisico gesproken kunnen worden. Dit is
zeker een reden om te bevorderen dat er maatregelen genomen worden om de
cumulatieve dosis te beperken en om de jaardosis zoveel beneden 5 rem te houden
als redelijkerwijs mogelijk is.

fysieke beveili- Het laatste hoofdstuk van het rannnrt heeft betrekking op de fysieke beveiliging
ging van keminstaïlaties, nucleaire materialen en transporten. Na een analyse van de

dreiging en mogelijke gevolgen van diefstal van splijtbaar materiaal wordt aangege-
ven langs welke lijnen de beveiligingsmaatregelen zijn opgezet.
Voor Nederland is in verband met het ontbreken van plutonium in afgescheiden
vorm gedurende de splijtstofcycius de bescherming van de installatie tegen sabota-
ge het belangrijkste aspect.
Richtlijnen voor beveiliging van deze installaties worden aan het slot gegeven-
Het rapport besluit met een samenvatting van "üle conclusies en aanbevelingen
(waarvan het merendeel ook in deze samenvatting is verwerkt) en een op de ver-
schillende hoofdstukken betrekking hebbende literatuurlijst.
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1 . 1 . Advie&aam ra}»c

l i e t v o o r n e m e n van de r e^e rm^ . /u. i ls K e i u i m u l e e r d m de K n e r g i e n u t a v.ui 'l'i l e p t e m l i e i
1 9 7 4 , mi) naast dl- t w e e Ix-.sUtande ke rnene rg i ec n i i r a k ' s in de k o m e n d e tien jan-M u<>^ drie
e e n h e d e n van 1 0 0 0 MWe elk m b e d r i j ! ie s tel len is o n d e r m e e r afl i . inkehjk geste ld >.an de
r e s u l t a t e n \ , m een d r i e t a l s tud ies . N;tar a a n l e i d i n g hiervan w e r d d u o i de Minis ter \ a n S i» u k -
Zaken advies gevraagd aan de Voorzitter van de Commissie Reactonriligheid betreffende de
1-eiltgheid.Siibpeclen van de in Nederland plaatsvindende fasen van de splijutofcyclui.
De adviesaanvrage is gepubliceerd in de Staatscourant van maandag II november 1974 en
luidt ais volgt:

Adviesaanvraag aan (lommissie Reactorveiiigheid

X november 1974/H3 lr)ü
Aan de Voorzitter van de
Commissie Reaitorvedtgheid

In de op 23 september j.l. uitgebrachte Energiennta werd gewag gemaakt van een risno
analyse van de sphjtstofcyclus in Nederland, welke door de belanghebbenden dient te wor-
den opgesteld. Tevens werd daarin vermeld, dat aan de Gezondheidsraad advies zal worden
gevraagd over de volksgezondheid^- en mdieuuspei ten en aan de Commnwe Keactorveiht;-
hetd over de vedigheidsaspet ten van de splijtstojcyclus.

Gevolggevend aan deze toezegging verzoek ik u een aanvang te willen maken met deze stu-
die, welke zo mogelijk vóór 1 juni 1975 gereed dient te zijn. Gezien de nauwe relaties tussen
de studies van uw commissie en die van de Gezondheidsraad, dring ik er bij u op aan inten-
sief contact met de nog in te stellen commissie van genoemde raad te onderhouden. Een
dergelijk contact is ook noodzakelijk met die subcommissies en werkgroepen van de Inter-
departementale Commissie voor de Kernenergie (I.C.K.) die eveneens betrokken zijn bij de
studies in het kader van de Energienota, met name de Werkgroep Externe Veiligheid.
Een goede coördinatie met bovengenoemde adviesorganen is ook al van belang, omdat ik
ervan uitga dat de overheid aan deze organen hun visie zal vragen op de risico-avclyse die
door de belanghebbenden zal worden verricht.

Uit de hierna geformuleerde opdracht aan nw commissie en uit de formulering van de op-
dracht aan de belanghebbende (risico-analyse), blijkt het ten dele overlappende en comple-
mentaire karakter van de studies. Hierbij kan worden aangetekend dat uw commissie de vei-
ligheidsaspecten van alle in Nederland plaatsvindende fasen van de splijtstofcyclus in be-
schouwing moet nemen, ook die welke niet tot de verantwoordelijkheid van de belangheb-
benden behoren.

Wat betreft de opdracht aan uw Commissie verzoek ik u, naast aspecten van de bescherming
van het personeel, in het bijzonder aandacht te schenken aan ongevallen in of met de reac-
torinstallatie, welke gevolgen kunnen hebben voor de omgeving.
Voor de verschillende ir. beschouwing te nemen ongevallen verzoek ik u, met gebruikmaking
van de 'Rasmussen-studie', te berekenen, hoe groot de kans van optreden is en welke hoe-
veelheden radioactieve stoffen hierbij vrij kunnen komen. Door de in te stellen commissie
van de Gezondheidsraad kan dan worden berekend welk risico dit voor de bevolking op-
levert, daarbij in aanmerking nemende de bevolkingsdichtheden rond de door de subcom-
missie vestigingsplaatsen van de I.C.K. aan te geven vestigingsplaats alsmede de meteorologie
in Nederland.

In uw rapport is wellicht ook aan te geven, welke eisen aan het ontwerp van de installatie
zijn te stellen om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, of de gevolgen zoveel mogelijk
te beperken.
Daarbij verzoek ik u aandacht te schenken aan invloeden van buitenaj die een bedreiging
voor de installatie kunnen vormen, zoals neerstortende vliegtuigen, gaswolkexplosies, sabo-
tage en natuurlijke invloeden.

De Minister van Sociale Zaken,
T- Roersma



i. 2. Risicobeschouwing

Bij de opstelling % an een advies over de veiligheidsaspecten van energieopwekking door mid-
del \an kernsplijting is de Commissie zich zeer wel bewust geweest van het feit, dat risico's
niet uniek zijn \oor de onderhavige activiteit.
Elke activiteit, waarvan andere vormen van energieopwekking of energiebesparing niet zijn
uitgesloten, heeft neveneffecten U>t gevolg. Tot deze neveneffecten behoort een mogelijke
bedreiging van de mens omdat een bepaald risico wordt geïntroduceerd. Van de neveneffec-
ten, die zeker niet bij de aanvang van de activiteit allemaal bekend of te overzien zijn, is niet
altijd bij voorbaat up objectieve wijze vast te stellen of ze belangrijk of onbelangrijk zijn,
Ook is met altijd bekend wat als risico moet worden beschouwd. Wanneer een bepaald risico
als zodanig is onderkend, kan zo goed mogelijk de kans van de dreiging worden berekend.
Hierbij moet bedacht worden dat de berekende waarde nooit exact kan zijn en derhalve geei;
zekerheid inhoudt; Ie berekende kans zal binnen bepaalde grenzen kunnen variëren.
De Communie wil hierbij wel opmerken dat bij de ontwikkeling van kcrnspüjtingsenergie vc:n
meet ai aan meer mderzoek veiricht is naar en meer bekend is over de risico's en de biolo-
gische ge\uigen dan bij andere vormen van energieopwekking.
Het nemen \an elke beslissing is gebaseerd op het zo goed mogelijk afwegen van de voor- en
nadelen van ht-t handelen (of niet handelen), alle neveneffecten en de berekende kansen, die
nog onzekerheden in zich kunnen bergen, daarbij betrekkend.
De Commissie heeft het in dit beslissingsproces ten aanzien van kemsplijtingsenergie als een
van haar voornaamste taken gezien de kansen op ongelukken zo goed mogelijk aan te geven
en te berekenen.

1.3. Taakafbakening

Zoals uit de adviesaanvraag volgt, zijn de adviesaanvragen aan de Commissie Reactorveilig-.
heid en aan de Gezondheidsraad aanvullend van karakter. De Commissie is verzocht bijzon-
dere aandacht te schenken aan ongevallen in of met de reactorinstallatte, welke gevolgen
kunnen hebben voor de omgeving, waaruit de Commissie van de Gezondheidsraad kan bere-
kenen welk risico dit voor de bevolking oplevert. -
Bij de beschouwing over deze extreme ongevallen heeft de Commissie gebruik gemaakt van
bestaande informatie, in het bijzonder van het in de opdracht genoemde "Rasmussenrap-
port". De Commissie beeft tevens kennis genomen van de kritiek welke op de voorlopige
versie van dit rapport is uitgebracht, doch zag daarin geen reden de methodologie en de
kwantitatieve resultaten van de studie niet als basis voor haar beschouwingen te aanvaarden.
Zonder voorbij te gaan aan de bestaande onzekerheden, meent zij een representatief beeld te
kunnen geven van extreme ongevallen ten behoeve van een verdere analyse vaa de gevolgen.
Hoewel de Commissie van mening is dat voor een oordeelsvorming niet alleen de aspecten
van energieopwekking door middel van kernsplijting, maar ook van andere vormenvan ener-
gieopwekking in beschouwing genomen zouden moeten worden, heeft de Commissie in over-
eenstemming met haar taakopdracht en haar competentie zich in hoofdzaak beperkt tot een
studie van de nucleair-technische veiligheidsaspecten. De toetsing van de hieruit voortvloei-
ende risico's met het oog op hun (relatieve) aanvaardbaarheid valt uiteraard buiten haar
competentie.
Overeenkomstig de adviesaanvraag worden in de studie alleen die fasen van de splijtstofcy-
clus beschouwd, die zich op Nederlandse bodem afspelen.
Ofschoon de opwerking van bestraalde splijtstof zodoende buiten de opdracht valt, wordt
wel ingegaan op enkele met de opwerking samenhangende aspecten. Niet wordt ingegaan op
de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen voorzover dit buiten de kemenergiein-
stallatie plaatsvindt.
De Commissie merkt hierover op dat dit aspect grote aandacht verdient omdat praktisch
gesproken al het radioactief afval in de gebruikte splijtstofelementen achterblijft en vele
honderden jaren schadelijk voor de biosfeer zou kunnen zijn als het niet afdoende wordt
opgesloten. Dit onderwerp wordt behandeld door de Gezondheidsraad en een daarvoor inge-
stelde subcommissie van de Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie.

De onderhavige studie over de veiligheidsaspecten van de spli/itofcyclus is als een moment-
opname in de huidige situatie te beschouwen. De Commissie zitt het overigens als haar vaste
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taak de ontwikkelingen op wetenschappelijk en technisch gebied van de reactorveiligheid en
de discussies hierover nauwgezet te volgen.

l. 4. Uitvoering

Daar de Commissie Rcactorveilinheid niet over een eigen staf van medrwerkers beschikt,
hettft de voorstudie van de behandelde onderwerpen, de voorbereiding van discussiestukken
en de opstelling van dit rapport plaatsgevonden bij de Kernfysische Dienst van het Directo-
raat-Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken, daarbij voor speciale on-
derwerpen geassisteerd door medewerkers van de Sector Straling van het Directoraat-Gene-
raal voor •*..- Milieuhygiëne van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van
de Dienst voor hut Stoomwezen.
Vanwege de eerder genoemde relatie met de Gezondheidsraad heeft veelvuldig contact
plaatsgevonden met medewerkers van de speciale commissie van de Gezondheidsraad over de
gevolgen van ongevallen. Voor wat, betreft de verspreidingsaspecten van radioactieve stoffen
in de atmosfeer waren hierbij ook medewerkers van het Koninklijk Nederlands Meteorolo-
gisch Instituut betrokken,
De opstelling van het hoofdstuk over de fysieke beveiliging van installaties en materialen
heeft plaatsgevonden in samenwerking met de werkgroep "Externe Veiligheid" van de Inter-
departementale Commissie voor de Kernenergie.
Voor de analyse van de effecten van externe invloeden heeft veelvuldig contact plaatsgevon-
den met diverse instanties: Rijkswaterstaat (extreem hoge waterstanden en stormvloeden),
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (aardbevingen en windhozen) en Technolo-
gisch Laboratorium TNO (gasexplosies en projectielen). Voorts heeft het Reactor Centrum
Nederland bijgedragen tot de analyse van ongevallen met een kernenergiecentrale. Jeze in-
stantie heeft ook een inventarisatie ge. naakt van veiligheidseisen en heeft op basis daarvan
voorlopige vcüigheidsgrondslagen voor kernenergiecentrales met lichtwaterreactoren samen-
gesteld.
De Commissie heeft in een 9-tal vergaderingen in de periode van eind 1974 tot en met de
zomer van 1975 de bijdragen voor dit rapport besproken en de uiteindelijke inhoud ervan
goedgekeurd.

1. 5. Rapportindeling

In hoofdstuk 2 wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de huidige nucleaire activi-
teiten, gevolgd door een opsomming van de diverse fasen van de splijtstofcyclus die bij het in
de Énergknota tot 1985 voorziene kernenergieprogramma zuilen plaatsvinden. Aandacht
wordt geschonken aan de invloed van het hergebruik van plutonium op de cyclus.
In het tweede gedeelte van dat hoofdstuk wordt ingegaan op de structuur van het veilig-
hcidstoezicht op kerninstallaties, zoals de wettelijke basis, de vergunningsprocedures, de be-
voegdheden en taken van de verschillende instanties. In het bijzonder worden de functies
van de Gomrtissie Reacforveiligheid en de inspectiediensten uiteengezet. Tenslotte wordt
een reeks knelpunten gesignaleerd die bij de uitbouw van het aantal kernenergiecentrales te
verwachten is.

In het over kernenergiecentrales handelende hoofdstuk 3 wordt eerst een algemene beschrij-
ving gegeven van lichtwaterreactoren, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de wijze
waarop radioactieve afvalstoffen ontstaan, behandeld en geloosd worden.
Verder worden de beginselen die de basis vormen voor het veilig ontwerpen, bouwen en
bedrijven van kernenergiecentrales uiteengezet en worden de voorlopige "veiligheidsgrond-
slagen" geïntroduceerd. Aangegeven wordt welke criteria de Commissie als een minimale ver-
eiste beschouwt voor de bouw van kernenergiecentrales. In het bijzonder worden richtlijnen
op het gebied van bescherming tegen externe invloeden en lozing van radioactieve afvalstof-
fen gegeven,iVerder wordt in een paragraaf aangegeven hoe de veiligheidsbeginselen tijdens
de bouw en het bedrijf van een kernenergiecentrale gevolgd worden. Tenslotte wordt in dit
hoofdstuk een beschouwing gegeven over ongevalssituaties - van kleine storingen tot extreme
ongevallen - en wordt aangegeven welke de kans op optreden ervan is en hoeveel radioactivi-
teit erbij vrij kan komen. Voor extreme ongevallen is hierbij gebruik gemaakt van de veilig-
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heidsstudie van Rasmussen.

Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de andere fasen van de splijtstofcyclus aan de orde. Van
de \ errijkingsfabriek wordt eerst een korte beschrijving van de installatie gegeven en daarna
een beschouwing over de gevaarsaspecten die aan dit proces kleven, in het bijzonder hoeveel
radioactiviteit er in ongevalssituaties in de omgeving kan vrijkomen. Op dezelfde wijze wordt
de volgende fase van de cyclus, de splijtstofelementcnfabriek beschreven. Aangezien de an-
dere processen in de cyclus buiten het bestek van deze studie vallen» wortte het hoofdstuk
besloten met het ven-oer van radioactieve stoffen in Nederland. Na een inventarisatie van de
soorten vervoer en de vervoersfrequenties wordt aangegeven welke algemene vervoersregels
hierop van toepassing zijn en hoe de vervoersvergunningen en het toezicht geregeld zijn. Ten-
slotte wordt op de aspecten van het in Nederland plaatsvindende vervoer ingegaan.

In hoofdstuk 5 worden aspecten aan de orde gesteld, die 'm meerdere of mindere mate be-
aekking hebben op iedere fase van de splijtstofcyclus. Dit betreft allereerst de bescherming
van werknemers, waarvoor eerst een overzicht van wettelijke voorschriften ten aanzien van
bescherming tegen ioniserende straling gegeven wordt. Daarna wordt met name voor de
kernenergiecentrale geschetst op welke wijze de stralingsbescherming van werknemers gere-
geld is en welke stralingsdosis door de werknemers worden opgelopen. Geschat wordt welk
beroepsrisico werknemers in deze industrietak hebben. De functie van de stralitigscontrole-
dienst krijgt aparte aandacht.
Een ander aspect dat in hoofdstuk 5 aandacht krijgt is de fysieke beveiliging van nucleaire
materialen tegen diefstal en de beveiliging van kernenergie-activiteiten tegen sabotagcaansla*
gen. Er wordt een opsomming gegeven van de potentiële gevaren van nucleaire materialen.
Voorts wordt het probleem gedefinieerd voor wat betreft de Nederlandse situatie, in het
bijzonder ten aanzien van de splijtstofc^rlus.
Voor wat betreft de sabotageaspecten worden met name de kernenergiecentrales en de tran-
sporten van bestraalde splijtstof nader beschouwd. In deze paragraaf zijn ook richtlijnen op-
genomen die de beveiligingsmaatregelen bij kerninstallaties en transporten bevatten.

In hoofdstuk 6 zijn de voornaamste conclusies en adviezen samengevat.

In hoofdstuk 7 wordt tot slot een literatuurlijst gsgeven.



2. ALGEMEEN

2. 1. Kernenergie in Nederland

2. 1. 1. Inleiding

De activiteiten die in Nederland ontplooid worden op het gebied van commerciële toepas-
sing van kernenergie voor de opwekking van electriciteit zijn zeer beperkt in vergelijking met
het buitenland. Toch zijn er veel activiteiten ontwikkeld die een bijdrage leveren aan de
instandhouding van de kennis op het gebied van de kernenergie en de verdere toepassing
ervan. Er kan daarbij verwezen worden naar de rol die technisch-wctenschappelijke instel-
lingen spelen en de huidige betrokkenheid van de industrie bij kemenergieprojecren in het
buitenland. Het kan immers niet ontkend worden dat voornamelijk van daaruit de technolo-
gie ontwikkeld werd die nodig was voor ontwerp, bouw, bedrijf en veiligheidsbeoordeling
van kernenergiecentrales.
Deze ervaring concentreert zich voornamelijk op de lichtwaterreactoren. De eerste commer-
ciële kernenergiecentrale van dit type werd aan het einde van de vijftiger jaren in de Vere-
nigde Staten in bedrijf gesteld.
De technologie van lichtwaterreactoren werd grotendeels ontleend aan de ontwikkeling en
toepassing van reactoren voor de voortstuwing van marineschepen. Tot nu toe hebben vele
electriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten en West-Europa kernenergiecentrales met licht-
waterreactoren gekocht en toegepast. Hoewel er ook andere typen reactoren op commer-
ciële basis verkocht en geïnstalleerd worden, zoals zwaarwaterreactoren en gasgekoelde reac-
toren, is dat slechts op kleine schaal zodat de tot dusverre opgedane ervaring met lichtwater-
reactoren het grootst genoemd mag worden. ,
Wanneer er in de Energienota (paragraaf 10.7.1) uitgegaan wordt van een uitbreiding van
kernenergiecentrales met gebruikmaking van beproefde technieken kan dit volgens de Com-
missie in de huidige situatie slechts betekenen dat alleen lichtwaterreactoren voor deze uit-
breiding in aanmerking komen omdat voor dat type de nodige ervaring in Nederland aanwe-
zig is. Andere typen thermische reactoren worde.i voor de verdere toekomst niet bij voor-
baat uitgesloten, doch in de volgende beschouwingen over de risicoaspecten van de voorge-
stelde uitbreiding van electriciteitsopwekking door middel van kernenergie zullen slechts de
lichtwaterreactoren ter discussie staan. Overigens is er op grond van bekende informatie geen
reden te verwachten dat er voor wat betreft de in dit rapport beschouwde eigenschappen
grote verschillen met lichtwaterreactoren zijn.
In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de kernenergiecentrale1 die in
Nederland in bedrijf zijn en de overige activiteiten die direct te maken hebben met electrici-
teitsopwekking door middel van kernenergie.

2. 1. 2. Inventarisatie

Door de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (G.K.N.) wordt een pro-
ductie-eettheid geëxploiteerd te Dodewaard die een electrisch vermogen van 54 megawatt
(MWe) levert. In deze centrale, die in 1969 in gebruik gesteld werd, is een lichtwaterreactor -
(LWR) toegepast die ontworpen is naar Amerikaans voorbeeld.
De Provinciale Zeeuwsche Energie-Maatschappij (P.Z.E.M.) heeft in Borssele een kernener-
giecentrale die een vermogen van ongeveer 470 MWe levert. Hoewel deze centrale van Duitse
makelij is, is het ontwerp van de LWR in vele opzichten op een Amerikaanse basis gestoeld.
De Nederlandse industrie is een belangrijke participant geweest bij het ontwerp en de bouw
van beide centrales en zij wordt nog steeds ingeschakeld voor onderhoudswerkzaamheden.
Ten behoeve van de electriciteitsopwekking door middel van kernsplijting vindt thans slechts
op beperkte schaal bewerking en verwerking van splijtstof en afvalproducten plaats.
In de bereidingsfase is dat de uraniumverrijking in Almelo. De huidige capaciteit van de Ne-
derlandse proefinstallatie volgens het ultracentrifuge principe is 20 t<;n scheidingsarbeid per
jaar. De jaarlijkse productie wordt met de in aanbouw zijnde fabriek uitgebreid tot ongeveer
200 ton scheidingsarbeid per jaar. Deze hoeveelheid komt overeen met 50 a 60 ton verrijkt
uranium, hetgeen ongeveer gelijk is aan viermaal het jaarverbrnik van de reactor in Borssele.
In Petten vindt voorts op laboratoriumschaal ontwikkeling van splijtstofelementen plaats.
Het daarbij toegepaste vibrasolprocédé voor de vervaardiging van splijtstof wijkt enigszins af
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van het gebruikelijke proces. In dit stadium kan daarom wellicht beter gesproken worden
over prototype- of proefelementen. Thans en in de naaste toekomst wordt praktisch alle
splijtstof in de vorm van gerede elementen uit het buitenland betrokken.
Een gedeelte van de radioactieve afvalproducten die bij de kernenergiecentrales geprodu-
ceerd worden, wordt momenteel bij het Reactor Centrum Nederland te Petten verwerkt en
(lijdelijk) opgeslagen.
Ten behoeve van alle genoemde activiteiten vindt vervoer van begin- en eindproducten
plaats.
Teneinde te kunnen analyseren wc'kc potentiële gevaren aan de opwekking van kernenergie
kleven, wordt in de volgende para jraaf een beschrijving gegeven van de gehele spHjtstofcy-
clus.

2. 1, 3, Korte beschrijving van de splijtstofcyclus

Kernsplijting is een energiebron die de rol van fossiele brandstoffen bij de electriciteitsop-
wekking kan vervangen. De splijtstof -nucleaire brandstof- verwarmt water voor stoompro-
ducüe. In de verdere verwerking onderscheidt deze staom zich niet van de stoom die in de
vuurhaard van een fossiel gestookte centrale wordt geproduceerd. In dat opzicht zijn kern-
energiecentrales en conventionele centrales vergelijkbaar.
Naast de energiewinning :jit splijtstoffen en fossiele brandstoffen worden ook biologisch
schadelijke afvalstoffen geproduceerd. Er bestaan echter essentiële verschillen tussen de in
beide vormen van energiewinning geproduceerde afvalstoffen.
Deze verschillen betreffen:

de volumina van de geproduceerde afvalstoffen welke direct samenhangen met de beno-
digde splijtstof en brandstof; -•
de tijdsduur dat de afvalstoffen gevaar opleveren en de aard van de biologische gevaren;
de wijze waarop de afvalstoffen geloosd worden, dat wil zeggen op welke plaats, op
welk tijdstip en in welke omvang en welke methoden er toegepast worden tot bescher-
ming van het milieu.

Binnen het kader van de opdracht kan de Commissie niet ingaan op een vergelijking tussen
de gevaarsaspecten van de afvalstoffen voor de verschillende vormen van energie-opwekking;
zij zal zich beperken tot de gevaarsaspecten die verbonden zijn aan energie-opwekking door
middel van kernsplijting. Een risicobeschouwing dient echter verder te gaan dan alleen het
splijtingsproces in de kernenergiecentrale. Daarnaast komen immers de verschillende activi-
teiten aan de orde die nodig zijn voor het bedrijf van Iichtwaterreactoren. De fasen vanaf de
winning van erts tot de uiteindelijke verwerking van afvalstoffen worden samengevat onder
de naam "splijtstofcyclus".
Deze stappen of fasen zijn achtereenvolgens:

1. winning van uraniumerts;
2. behandeling van het erts om geconcentreerd uranium te verkrijgen»
3. omzetting van het geconcentreerde uranium in een chemische vorrfl die geschikt is voor

verrijking;
4. verrijking van uranium in een isotopenscheidingsinstallatie;
5. omzetting van het product in een vorm die geschikt is als splijtstof;
6. bereiding van splijtstof (elementen);
7. gebruik van splijtstofelementen in de reactorkern van een kernenergiecentrale;
8. periodiek verwijderen van gebruikte splijtstof uit de reactorkern en tijdelijke opslag

(tenminste 1/2 jaar);
9. afvoer van gebruikte splijtstof naar een opwerkingsfabriek;
10. opwerking van gebruikte splijtstof en de terugvoer van het teruggewonnen uranium

naar een verrijkingsfabriek of een opslagplaats en de terugvoer van het plutonium naar
de splijtstofelementenfabriek of opslag;

11. behandeling van radioactief afval voor de verdere verwerking en (semi)-permanente op-
slag.

De productie van grote hoeveelheden radioactieve afvalstoffen in de vorm van splijtings- en
activeringsproducten begint in feite pas bij fase 7, de kernenergiecentrale. Terwijl de afval-

n-2



stoffen die bij de verbranding van fossiele brandstoffen gevormd worden, nagenoeg geheel in
de atmosfeer geloosd worden, zijn alle maatregelen tijdens en na het kernsplijtingsproces
erop gericht om de afvalproducten vast te houden. Vandaar dat alle werkzaamheden in de
splijtstofcyclus vanaf deze fase gebaseerd dienen ie zijn op gotd voorbereide en geordende
handelingen en procedures teneinde een permanent beheer van en controle op de radioactivi-
teit te waarborgen.
De voorafgaande fasen brengen in het algemeen niet die mate van risico met zich mee die de
latere fasen met veel hogere radioactiviteilsniveaus hebben.
Zoals inmiddels uit de opsomming gebleken is, komen niet alle fasen van de spiijtstofcyclus
in Nederland voor. In de volgende paragraaf worden de activiteiten uiteengezet waarvan ver-
ondersteld wordt dat ze voor het energicprogramma in Nederland noodzakelijk zijn.

2. 1. 4. Beschouwde nucleaire activiteiten in Nederland

In paragraaf 2.1.2. werden de huidige nucleaire activiteiten in Nederland opgesomd. Ten
behoeve van de thans voorgestelde uitbreiding van het nucleaire programma met drie eenhe-
den van eik ï ÖÖÖ MWc zal het nodig zijn een beeld te schetsen van de splijtstofcyclus die
daarmee samenhangt. Daarbij zal worden aangegeven welke activiteiten (verondersteld wor-
den) in Nederland plaats (te) vinden en welke aspecten in het bijzonder in dit rapport verder
behandeld zullen worden.
In figuur 2.1. is een stroomschema weergegeven van de splijistofcyclus. De hierin vermelde
getallen zijn globaal, omdat ze afhankelijk zijn van veronderstellingen die ondermeer de
keuze van het reactortype, de belastingsfactor en het rendement van de kernenergiecentrale
betreffen.
Voor de bestudering van de veiligheidsaspecten wordt ervan uitgegaan dat de splijtstof in de
vorm van UFg met een natuurlijke isotopensamenstelling wordt ingevoerd.
Er wordt verder van uitgegaan dat de volgende activiteiten (donker aangegeven in figuur
2.1.) op Nederlands grondgebied plaats zullen vinden:

De verrijking van uranium (volgens het ultra-centrifuge procédé). Hoewel de verdere
uitbouw van de verrijkingscapacileit in Almelo niet afgestemd is op de afname door de
in Nederland gebouwde en eventueel te bouwen kernenergiecentrales, zal er in deze
studie van worden uitgegaan dat de venijkingscapaciteit geheel afgestemd is op het jaar-
lijks verbruik door kernenergiecentrales met een totaal geihstalleerd vermogen van
3500 MWc

De omzetting van UFö in een oxyde dat gebruikt kan worden voor splijtstofelementen-
fabricage, waarbij de capaciteit geheel op de verrijking en het verbruik is afgestemd.

De vervaardiging van splijtstofelementen voor kernenergiecentrales met een gezamenlijk
vermogen van 3500 MWe. In Nederland worden nog geen splijtstofelementen op indus-
triële basis gefabriceerd. Verondersteld wordt echter dat dit in de toekomst wel het
geval zal zijn.
Het daarbij te volgen procédé kan zowel de thans in Petten toegepaste vibrasolmethode
ofwel de elders toegepaste tabiettensintering zijn, zodat veiligheidsaspecten van beide
methoden behandeld worden.

De electriciteitsopwekking met een totaal geïnstalleerde nucleaire capaciteit van 3500
MWe, bestaande uit de kernenergiecentrales te Dodewaard en Borssele en drie 1000
MWe centrales.

Het vervoer van splijtstoffen tussen deze installaties alsmede de afvoer van bestraalde
elementen naar een opwerkingsinstallatie.

Het vervoer van radioactieve afvalproducten die in de verschillende hier te lande plaats-
vindende fasen van de cyclus geproduceerd worden.

De verdere verwerking ea opslag van radioactieve producten. Deze, op zichzelf belang-
rijke fase van de cyclus wordt in dit rapport niet verder besproken omdat hieraan een
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aparte studie is gewijd door de subcommissie "Radioactieve Afvalstoffen" van de Inter-
departementale Commissie voor de Kernenergie, terwijl de Gezondheidsraad hierover
ook verslag uitbrengt.

Er is geen reden om aan ie nemen dat de opwerking van bestraalde splijtstof ten behoeve van
het vóór 1985 gesialte krijgende kernenergieprogramma in Nederland gerealiseerd wordt. De
Commissie gaat er derhalve van uit dat deze fase van de splijtstofcyclus in het buitenland
plaatsvindt en in deze studie wordt aan de risïcoaspecteil vatt dit proces geen aandacht ge-
schonken. Wel meent de Commissie er op te moeten wijzen dat het mogelijk, is dat het hoog
radioactief afval, dat bij de opwerking geproduceert wordt* zaï WQïdeft teruggezonden fisiar
het land van herkomst. In de volgende paragraaf worden aak de voor- en nadelen verbonden
aan het opwerken van de splijtstof voor wat betreft de behandeling en het beheer van pluto-
nium besroken.
Cherigens wordt ei in het rapport van de Gezondheidsraadcommissie wel aandacht geschon-
ken aan de gevolgen voor het milieu van de opwerking van splijtstof.

2. 1.5. Plutoniumproductie bij lichtwaterreactoren

Een belangrijk veiligheidsaspect van de spiijtstofcycius is de productie van plutonium. Voor
iedere gram U-235 (het splijtbare uranium-isotoop) dat verspleten wordt, wordt 0,6 gram
splijtbaar plutonium gevormd door neutronenvangst in U-238 (het niet-splijtbare uranium
isotoop). In het algemeen wordt meer dan de helft van het pas gevormde plutonium ook
weer verspleten en draagt zodoende in belangrijke mate bij tot de warmteproductie in de
reactorkern. Tegen het einde van de periode dat de splijtstof in de reactor verblijft, heeft het
uranium reeds zoveel van zijn splijtbare U-235 atomen verloren dat rfteer dan de helft van
het aantal spEjtingen in plutonium plaatsvindt. Het aandeel aan plutonium dat uiteindelijk
nog nie>. verspïeten is (ongeveer 0,2 gram splijtbaar plutonium per gram verspleten U-235),
zit in de splijtstof die uit de reactor verwijderd wordt en na verloop van tijd naar een op-
werkingsfabriek gezonden wordt (ongeveer 180 kg per jaar voor een lOOOMWe centrale). In
het opwerkingsproces worden het uranium, dat een nog bruikbare U-235 fractie bezit, en
het gevormde plutonium gescheiden.
Men kan zich ook twee alternatieven voorstellen, waarbij:

a. het opwerkingsproces uitgesteld wordt, of
b. geen opwerking wordt toegepast en de bestraalde splijtstofelementen tijdelijk opgesla-

gen worden totdat een geschikte wijze van definitieve opslag hiervoor ontwikkeld is.

Overeenkomstig het advies van de Commissie in paragraaf 5.2 A 3 . kan men deze wegen kie-
zen totdat de overheid ervan overtuigd is dat de maatregelen tegen misbruik van plutonium
afdoende zijn. In beide gevallen zal men moeten voorzien in voldoende (tijdelijke) opslagca-
paciteit. Als het opwerkingsproces wordt uitgesteld respectievelijk achterwege blijft» zal de
stralingsbelastmg die de opwerkingsfase met zich meebrengt geringer zijn respectievelijk
voorkomen worden.
Alternatief b) is geen aantrekkelijke keuze omdat het kernsplijtingsafval zich in de dunne
omhullingen van de splijtstofstaven niet in een geschikte vorm bevindt om definitief opgesla-
gen te worden.
Daar uit veiligheidsoogpunt de opwerking van bestraalde splijtstof meer vragen opwerpt
heeft de Commissie zich tot dat alternatief bepaald.
In de opwerkingsinstallatie kunnen de elementen uranium en plutonium langs chemische,
weg teruggewonnen worden uit de splijtstof.
Omdat het uranium nog een behoorlijke fractie van het splijtbare isotoop U-235 bevat wordt
dit na terugwinning naar de verrijkingsfabriek gezonden en met ander uranium verrijkt tot
het normale percentage van 3 pet. U-235. Het plutonium kan dan nog op verschillende wijze
gebmikt worden:

1- Opslaan totdat het verwerkt kan worden in de eerste kernladingen van de generatie
commerciële snelle reactoren. Het is de bedoeling dat deze reactoren verder zelf genoeg
splijtbaar plutonium "kweken" uit U-238 om zich van nieuwe splijtstof te voorzien;
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2- Toevoegen aan uranium dat minder verrijkt is dun het voor lith: waU-rreac toren gebrui-
kelijke percentage van ongeveer 3 pet., daardoor een deel van de U-235 verrijking vei-
vangend.

De huidige voorraad plutonium du- afkomstig is van opgewerkte splijtstof is nog /.o beperkt
dat fjern duidelijke \,o<>rkcur uitgesproken is. Echter naarmate liet ujditip waarop de snelle
re.u tor ,ils bron vooi i ommen iele eletlri<iteilsprodm tic opschuift, /.al /.ieh binnen niet al !<•
lange tijd een aanzienlijke voorraad plutonium gaan vormen die afkomstig is uit de in !» drijl
zijnde Jichiwaterreactoren. Omdat het niet aantrekkelijk is deze relatief dure brandstol' ge-
durende lange tijd op te slaan en te beheren -met alle beveiligingsproblemen daaraan verbon-
den- moet er rekening mee worden gehouden dat de keuze naar optie 2 zal neigen. Dit houdt
in dat plutonium in alle fasen van de splijtstofcyclus gaat verschijnen.

Ten aanzien van de toepassing van plutonium als gedeeltelijke vervanging van U-235 is de
Commissie van mening dat hier uit een oogpunt van reactorveiligheid geen grote bezwaren
aan kleven. Dat geldt zowel voor het gedrag van een zogenaamde mengoxydekem tijdens
normaal bedrijf als de responsie bij transiënten en ongevallen. Wel wijst de Commissie er met
nadruk op dat het transport van plutonium en plutoniumhoudende verse splijtstof een
nieuw veiligheidsaspect in de splijtstofcyclus voor lichtwaterreactoren introduceert, namelijk
beveiliging tegen ontvreemding van plutonium.
Dit is eveneens het geval bij de verwerking van plutonium bij de splijtstofelementenfabrira-
ge. Dit veiligheidsaspect staat naast dat van de zeer grote radiotoxiciteit van deze stoi. Al
deze aspecten van de plutonium-terugvoer in kernenergiecentrales met lichtwaterreactoren
zijn nog volop in studie in de Verenigde Staten en in West-Europa op basis van een speciaal
studieprogramma van de Europese Commissie. De Commissie acht het niet opportuun om
op een moment waarop zij nog geen volledig beeld kan verkrijgen van alle implicaties van de
plutoniumterugvoer, te adviseren over deze materie in het kader van het voorgestelde kern-
energieprogramma in Nederland.
Voor de duidelijkheid zij herhaald dat er uit reactortechnische overwegingen in principe
geen bezwaar is tegen de toepassing van mengoxyde-elcmenten in reactorkernen. Zij gaat er
daarbij vanuit dat in voorkomende gevallen de Commissie om advies gevraagd zal worden
zodat een meer gedetailleerde studie per geval kan plaatsvinden.
De voor mengoxyde-kernen benodigde plutonium/uranium splijtstof zou dan in de vorm van
gerede splijtstoFelementen binnen Nederland gebracht dienen te worden, waarbij de daarop
betrekking hebbende beveiligingsmaatregelen tijdens transport en opslag (zie paragraaf
5.2.7) in acht genomen dienen te worden. Zonder hierdoor bij voorbaat de mogelijkheid uit
te sluiten om in de toekomst in Nederland mengoxyde-elementen te fabriceren, acht de
Commissie de situatie hiervoor nu niet rijp. Zij is bovendien van mening dat een eventueel
besluit tot het toelaten van commerciële activiteiten, waarbij het transport en de vérwerking
van significante hoeveelheden afgescheiden plutonium op Nederlands grondgebied plaats
vindt, een nieuwe beleidsbeslissing op het hoogste bestuurlijke niveau vereist.

. 2. 2. Toezicht op kerninstallaties

2. 2. 1. Wettelijk kader

De verantwoordelijkheid voor het beleid op het gebied van de kernenergie, het stellen van de
juiste regels en de controle op de naleving daarvan berust bij de overheid. Daarnaast ligt de
verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorgeschreven procedures en maatregelen bij
diegenen die kernenergie toepassen, de exploitanten van de kerninstallaties. AI deze be-
voegdheden, taken en verplichtingen worden in grote lijnen aangegeven in de Kernenergie-
wet.
In algemene maatregelen van bestuur en besluiten wordt nadere uitwerking gegeven aan be-
paalde artikelen van deze wet. Deze uitvoeringsbesluiten zijn op 1 januari 1970 in werking
getreden.
Ook zijn op de werkzaamheden in de keminstallatie de regels van toepassing die het Veilig-
heidsbesluit Ioniserende Stralen - een uitvoeringsbesluit van de Veiligheidswet - stelt ten aan-
zien van de bescherming van personen die blootgesteld (kunnen) worden aan radioactieve
straling.
Bovendien zijn op veel onderdelen van de kerninstallatie de bij of krachtens de Stoomwet
gestelde bepalingen en eisen van kracht welke zijn gegrond op de gevaren die gepaard gaan
met de gecombineerde aanwezigheid van latente energie en inwendige (uitwendige) druk.
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van die onderdelen, welke voor de beoordeling van de veiligheid van belang zijn, en
onder vermelding van de grootste hoeveelheid splijtstoffen, die wordt gebruikt;

c, een opgave van de chemische en fysische toestand, de vorm, het gehalte en de verrij-
kingsgraad der splijtstoffen, welke in de inrichting zullen worden gebruikt, onder ver-
melding van de maximale hoeveelheid splijtstoffen;

d, een beschrijving van de wijze, waarop de onder c bedoelde splijtstoffen in de inrichting
zullen worden gebruikt en van de wijze waarop de splijtstoffen zullen worden bewaard;

e, een globale opgave van het totaal aantal personen, dat bij normaal bedrijf in de inrich-
ting werkzaam zal zijn, alsmede een opgave van het aantal deskundigen en andere leden
van het personeel, dat rechtstreeks bij het gebruikt van splijtstoffen en bij de vrijma-
king van kerenergie betrokken zal zijn, en van de onderlinge taakverdeling tussen die
personeelsleden, zomede - voor wat betreft toezichthoudend personeel - van de gron-
den, waarop zij geacht kunnen worden voldoende deskundigheid voor het verrichten
van hun taak te bezitten;

f, een beschrijving van de wijze, waarop de aanvrager voornemens is zich na het gebruik
ontdoen van de onder c bedoelde splijtstoffen;

g, een beschrijving van de wijze, waarop de aanvrager voornemens is zich t«; ontdoen van
radioactieve stoffen, welke tijdens het gebruik van de onder c bedoelde splijtstoffen
zullen ontstaan;

h. een beschrijving van de maatregelen, welke door of vanwege de aanvrager zullen wor-
den getroffen ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, waaronder be-
grepen de maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
tijdens normaal bedrijf, en ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen
tegen gevaren, voortvloeiende uit de in die beschrijving te vermelden ongevallen, welke
redelijkerwijs mogelijk zijn te achten en besmetting van de omgeving teweeg kunnen
brengen (veiligheidsrapport);

i. een opgave van de financiële zekerheid, welke de aanvrager ter voldoening aan de bij-
zondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
zal hebben en in stand houden, onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

Ingeval het onder h genoemde veiligheidsrapport gegevens bevat, waarvan de geheimhouding
naar het oordeel van de ministers in het belang van de staat is geboden, dan wel om andere
redenen ts; gerechtvaardigd, ktttaien de ministers verlangen onderscheidenlijk op een daartoe
strekkend verzoek toestaan, dat de aanvrager het rapport in een afzonderlijke bijlage bij de
aarivraag opneemt, alsmede, ten behoeve van de terinzagelegging, een tweede exemplaar van
het rapport, waarih vorenbedoelde gegevens niet voorkomen, aan de aanvraag toevoegt.

2. 2. 2. 1. 3. Mededeling van aanvragen en bezwarenprocedure

De indiening van een aanvraag om vergunning wordt door de ministers bekendgemaakt in de
Nederlandse Staatscourant en eea of meer nieuwsbladen, en medegedeeld aan Gedeputeerde
Staten van de provincie waarin de plaats van vestiging van de betrokken inrichting is gelegen,
alsmede van provincies waarvan de grens minder dan 10 kilometer van de inrichting verwij-
derd is.
Gedeputeerde Staten op hun beurt brengen de aanvraag onverwijld ter kennis van het be-
stuur der gemeente, waarin de betrokken inrichting wordt gevestigd, alsmede van de gemeen-
ten, waarvan de grens minder dan 10 kilometer van de inrichting ligt.
De gemeentebesturen, die een kennisgeving hebben gekregen, zorgen ervoor dat binnen veer-
tien dagen na de dag van ontvangst*.

a. openbare kennisgeving wordt gedaan op de in de gemeente gebruikelijke wijze, en
voorts
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b. ingeval het terrein, waar de inrichting zat worden opgericht of is gelegen, zich geheel of
ten dele binnen de gemeente bevindt;
1. openbare kennisgeving wordt gedaan door aanplakking op dat terrein, zomede
2. schriftelijk kennis wordt gegeven aan de eigenaren en gebruikers van elk aan dat

terrein grenzend perceel.

Het bestuur der gemeente van vestiging draagt tevens zorg, dat vanaf de dag, waarop het de
onder a bedoelde openbare kennisgeving wordt gedaan, de volledige aanvraag en het veilig-
heidsrapport binnen de gemeente veor een ieder ter inzage wordt gelegd.

In de kennisgevingen, waartoe het bestuur is gehouden» wordt melding gemaakt van de term-
zagelegging en van de plaats, waar deze is geschied, zomede van de wijze, waatqp belangheb-
benden bezwaren, ontleend aan vrees voor gevaar, schade of hinder, tegen de aangevraagde
vergunning zullen kunnen indienen.

De bovengenoemde provinciale en gemeentelijke besturen, alsmede belanghebbenden kun-
nen bezwaren, ontleend aan vrees voor gevaar, schade of hinder tegen de aangevraagde ver-
gunning bij de ministers indienen door deze schriftelijk of mondeling {dit laatste alleen op
de hoorzitting) kenbaar te maken aan een door deze ministers in te stellen hoercommissie,
alsmede schrifteüjk bij de gemeente waar de hoorzitting plaats zal hebben ten minste één
dag voor de hoorzitting.

De ministers wijzen de leden van de hoorcommissie aan. Als lid worden in elk geval aangewe-
zen:

a. een lid van Gedeputeerde Staten van de provincie, waarbinnen de gemeente is gelegen,
waar de openbare zitting van de commissie wordt gehouden; deze treedt op als voor-
zitter;

b. de Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het
milieu, binnen wiens ambtsgebied de onder a bedoelde gemeente is gelegen;

c. het Districtshoofd der Arbeidsinspectie, binnen wiens district de onder a bedoelde ge-
meente is gelegen;

d. in het geval, dat bij de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, lozing in opper-
vlaktewateren zal plaatsvinden, een vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor zui-
vering van afvalwater.

De hoorzitting wordt gehouden tenminste één maand doch uiterlijk twee maanden ne de
dag, waarop in de betrokken gemeente of, zo er meer zijn, in alle betrokken gemeenten de
openbare kennisgeving is gedaan, in de gemeente, waar de inrichting geheel of in hoofdzaak
is of zal worden gevestigd, op een door de ministers te bepalen plaats, dag en uur, welke
tenminste drie dagen tevoren bekend worden gemaakt in één of meer nieuwsbladen.
Belanghebbenden kunnen in persoon dan wel bij gemachtigde ter zitting verschijnen.
Van de hoorzitting wordt een procesverbaal opgemaakt. Dit wordt toegezonden aan de mi-
nisters en aan het bestuur van de gemeente, waar de hoorzitting is gehouden.
Deze gemeente legt het procesverbaal ter inzage, en geeft daarvan kennis op de in de ge-
meente gebruikelijke wijze.
De secretaris van de hoorcommissie zendt een exemplaar van het procesverbaal en van de
ingekomen bezwaarschriften naar de aanvrager van de vergunning. Deze kan daarop binnen
een door de ministers te stellen termijn schriftelijk reageren.
De Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne beslissen tenslotte in overeenstemming met de ministers wie het mede aangaat, over
de vergunningsaanvraag. Deze beslissing wordt de aanvrager per aangetekende brief toege-
zonden. In geval van weigering van de vergunning vermeldt zij de gronden waarop zij steunt.
Binnen een week na de verzending van de beslissing aan de aanvrager stellen de ministers alle
bezwaarden in kennis van hun beslissing, onder vermelding van hetgeen, indien de vergun-
ning is verleend, ten aanzien van de door hen ingediende bezwaren is overwogen.
Binnen dezelfde termijn worden Gedeputeerde Staten van de provincie, waarbinnen de hoor-
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zitting is gehouden, op de hoogte van de genomen beslissing gesteld, eveneens, indien de
vergunning is verleend, onder vermelding van hetgeen ten aanzien van de ingediende bezwa-
ren is overwogen. Eveneens binnen dezelfde termijn worden de bij de mededelingsprocedure
betrokken gemeenten van de beslissing in kennis gesteld.

2. 2. 2. 1. 4. Aanvraag voor het in werking brengen en houden

D*e pjfwtcdure bij een aanvraag om een vergunning voor het in werking brengen en in werking
houden van een kerninstallatie is nagenoeg dezelfde als die voor een oprichtingsvergunning,
met evenwel twee ukstmderingen.
tn de eerste plaats behoeven de in paragraaf 2.2.2.1.2 genoemde gegevens a t/m i niet aan de
bevoegde ministers te worden overgelegd.
In de tweede plaats behoeven, indien door het in werking brengen en houden van de kernin-
stallatie naar het oordeel van alle betrokken ministers geen groter gevaar, schade of hinder
kan worden veroorzaakt dan ten aanzien van de oprichtingsvergunning in aanmerking is ge-
nomen, de publikaties en de tervisieleggingen en de hoorzitting niet plaats te. vinden-
Wel kunnen belanghebbenden gedurende drie weken, nadat de aanvraag in de Staatscourant
en een of meer nieuwsbladen is bekend gemaakt, bezwaren, ontleend aan vrees voor gevaar,
schade of hinder, tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning schriftelijk bij de mi-
nisters van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne indienen.

2. 2. 2. 1. 5. Beroep

Tege.n de al dan niet verleende vergunning kan degene, die door de beschikking rechtstreeks
in zijn belang is getroffen in beroep gaan bij de Kroon. Dit beroep wordt behandeld door de
Raad van State.

2. 2. 2. 2. Euratomverplichtingen

Naast de bovengenoemde Kemenergiewetprocedure volgt uit artikel 37 van het Euratom ver-
drag, dat iedere lid-Staat gehouden is tijdig aan de Europese commissie de algemene gege-
vens te verstrekken van elk plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm
ook, om vast te kunnen stellen of de uitvoering van dat plan een radioactieve besmetting van
het water, de bodem of het luchtruim van ^en andere Lid-Staat ten gevolge zou kunnen
he"bben. Hieruit volgt impliciet, dat kennis dient te worden gegtven van het lozingsplan met
betrekking tot een kerninstallatie.
De Europese Commissie raadpleegt de in artikel 31 van het verdrag genoemde commissie van
deskundigen, aangewezen door het Wetenschappelijk en Technisch Comité, en brengt hier-
over haar advies uit.
Elke lid-Staat houdt de Europese Commissie regelmatig op de hoogte van de mate van ra-
dioactiviteit, die van invloed kan zijn op de bevolking.

2. 2. 2. 3. Stoomwetvergunning

Onverminderd het voorgaande dient de (toekomstige) exploitant van een kerninstallatie ten
aanzien van de toestellen die ingevolge de Stoomwet vergunningsplichtig zijn, een schrifte-
lijke aanvraag tot. vergunning voor het gebruik van deze toestellen te richten tot het districts-
hoofd van de Dienst voor het Stoomwezen in wiens district de installatie wordt opgericht.
Deze aanvrage moet vergezeld gaan van de documentatie en gegeven zoals nader is omschre-
ven in de Stoomwetgeving en in de "Regels voor toestellen onder druk".

I

2. 2. 3» Advisering door de Commissie Reactorveiligheid

Voor de technisch-wetenschappelijke advisering over een vergurmmgsverlening en ook
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icn aanzien van het toezicht tijdens bouw en bedrijf van de installaties staan de over-
heid twee onafhankelijke instanties ten dienste te weten:
a. De Gezondheidsraad, ingesteld bij de Gezondheidswet. Deze Raad heeft tot taak

de Ministers voor te lichten over de stand van wetenschap ten aanzien van vraag-
stukken op het gebied van de volksgezondheid.

b. De Commissie Reactorveiligheid, ingesteld bij Ministeriële beschikking op 30 de-
cember 1969. De Commissie heeft tot taak de Ministers van Sociale 'Zaken en van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, alsmede hu» jsspsctüss, van advies te a'rcnen
met betrekking tot nucleair technische veiligheidsaspecten van kermnstallalies»

In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de wijze van advisering door de Commissie Reac-
torveiligheid. In het bijzonder wordt daarbij aandacht geschonken aan de veiligheidsbeoorde-
ling die in het kader van een vergunningsprocedure voor een kernenergiecentrale plaatsvindt,

2. 2. 3. 1. Organisatie

De meest betrokken overheidsdiensten zijn door ambtelijke leden in de Commissie vertegen-
woordigd: de Kernfysisch Adviseur van het Directoraat-Generaal van de Arbeid, de Hoofdin-
specteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu en de
Directeur van de Dienst voor het Stoomwezen. Voorts maken de heren prof.ir. J. Pelser en
prof. ir. D.G.H. Latzko als niet-ambteüjke leden deel uit van de Commissie,
Wanneer de Commissie een onderwerp behandelt dat betrekking heeft op een bepaalde kern-
installatie worden ook het betrokken districtshoofd van de arbeidsinspectie en de regionale
inspecteur van de volksgezondheid uitgenodigd om aan de besprekingen deel te nemen.
De Commissie beschikt niet over een eigen staf, maar maakt gebruik van de Kernfysische
Dienst van het Directoraat-Generaal van de Arbeid (Ministerie van Sociale Zaken). Naast
secretariaatswerkzaamheden verleent de Kernfysische Dienst steun aan de Commissie in de
vorm van voorbereidende studies, rapporten en adviezen en vervult zij een coördinerende en
begeleidende rol in zoverre werkzaamheden door andere instanties worden veracht.
Tie Commissie onderhoudt in principe geen contacten met de exploitanten en de construc-
teurs van kernenergiecentrales maar zij vervult de rol van een intern adviesorgaan van de
Ministers en de inspectiediensten en handhaaft daardoor haar onafhankelijke positie. De
Commissie staat overigens geheel open voor informatie betreffende de veiligheid van kern-
energiecentrales welke onder haar aandacht gebracht wordt. Vanzelfsprekend zal de Com-
missie rekening houden met de gesignaleerde feiten en ze in haar beoordelingen en adviezen
betrekken. De Commissie ziet het als een belangrijke bijdrage tot de voorlichting van het
publiek wanneer haar adviezen van aigemene aard - zoals adviezen ten behoeven van de
bouw en de inbedrijfsteumg van kernenergiecentrales - openbaar gemaakt worden.

2. 2. 3. 2. Fase voor de bouw

Een (toekomstige) exploitant van een kernenergiecentrale zal in het stadium waarin offer-
tes worden aangevraagd ook dienen aan te geven met welke minimum veiligheidsnormen de
ontwerper van de installatie rekening moet houden. Wanneer er onzekerheid mocht bestaan
over de inhoud en de interpretatie van die normen zal de exploitant de visie van de veilig-
heidsautoriteiten wensen te vernemen. In die gevallen zal aan de Kernfysische Dienst om een
toelichting gevraagd worden. Wanneer het een uitspraak met verstrekkende gevolgen betreft
zal deze instantie de Commissie raadplegen over een nader in te nemen standpunt, Belang-
rijke informatie is ook de vorm en de intiGud van het veiligheidsrapport dat de exploitant te
zijner tijd bij de aanvraag voor een vergunning voor de bouw van een kernenergiecentrale
moet indienen. In een richtlijn ligt de vorm en de inhoud van het veiligheidsrapport alsmede
van de verdere door de Commissie Reactorveiligheid noodzakelijk geachte technische infor-
matie va^t. Wanneer de gegevens niet volledig blijken te zijn tijdens de latere beoordeling
door de Commissie zou alsnog nadere informatie verschaft dienen te worden; hetgeen aanlei-
ding zou kunnen zijn tot aanzienlijke vertragingen in de procedure.
Het is daarom niet ongebruikelijk dat het (voorlopig) veiligheidsrapport wordt voorgelegd
aan de veiligheidsautoriteiten ter beoordeling op volledigheid. Eerst wanneer de basïsgcge-
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vens geacht worden op vuldoendc wijze in het veiiighcidsrapport opgenomen te zijn, zal de
exploitant overgaan tot het indienen van een aanvraag van een vergunning voor de oprichting
van een kernenergiecentrale.
Na ontvangst van de vergunningsaanvrage met de gegevens die vermeld zijn in paragraaf
2,2,2.1.2, wordt door di: Minister van Sociale Zaken advies gevraagd aan de Commissie Reac-
Bij de dan volgende beoordeling van de nucleair-technische veiligheidsaspecten richi de Com-
missie haar aandacht ondermeer op:

studie van de aard van de vestigingsplaats en haar omgeving onder meer ten aanzien van
de seismologische, meteorologische, geologische en hydrologische omstandigheden in
verband met de gevolgen hiervan voor het ontwerp met betrekking tot de noodzake-
lijke veiligheidsmaatregelen.

verificatie of het ontwerp en de voorgestelde fabricage-, constructie- en beproevings-
methoden van systemen en componenten die van belang zijn voor de veiligheid, vol-
doen aan de algemene veiligheidsgrondslagen, richtlijnen en andere eisen. De exploitant
zal iedere geconstateerde afwijking van deze principes naar genoegen van de Commissie
dienen ie wijzigen.

o- evaluatie van de responsie van de installatie op verschillende te verwachten bedrijfssto-
ringen, alsmede van een breed spektrum van hypothetische ongevallen. Bij afschatting
van de potentiële konsekwenties van deze ongevallen worden pessimistische veronder-
stellingen gemaakt.

beoordeling van de plannen van de exploitant met betrekking tot de bedrijfsleiding en
de organisatiestructuur van de kernenergiecentrale, de bekwaamheid en opleiding van
het leidinggevend en bedienend personeel.

de beoordeling van maatregelen die de exploitant voornemens is te treffen bij ongeval-
len en andere bijzondere omstandigheden.

beoordeling of in het ontwerp van systemen voor de behandeling van radioactieve stof-
fen voldoende middelen aangewend zijn om de lozing van radioactiviteit zo laag als
mogelijk is te houden en beoordeling of daarmee de lozing tenminste beperkt kan wor-
den tot de in de veiligheidsgrondslagen gestelde limieten.

De noodzakelijke gegevens voor de studie van bovengenoemde onderwerpen moeten door de
vergunningsaanvrager worden verstrekt. Wanneer de Commissie de overtuiging heeft dat het
ontwerp „voldoende-garantie biedt dat de kernenergiecentrale die overeenkomstig de daarin
vastgelegde principes gebouwd en bedreven wordt geen bijzonder risico oplevert voor de
w_erknemers,-_en de bevolking, brengt zij positief advies uit. Dit advies gaat vergezeld van een
voorstel ten aanzien van de voorschriften aan de vergunning voor de bouw van de kernener-
giecentrale te verbinden.
Na inwinning .van andere adviezen, zoals van de Gezondheidsraad en van de Interdeparte-
mentale Commissie voor de Kernenergie en haar sub-commissies en na afsluiting van de be-
zwarenprocedure kunnen de betrokken Ministers tot al dan niet verlening van de vergunning
overgaan. Eerst na een positieve beslissing kan de bouw van een kernenergiecentrale een aan-
vang nemen.

2» 2. 3. 3, Bouwfase

Tijdens de bouw wordt het ontwerp van diverse systemen, waarvan tijdens de vergunnings-
aanvrage slechts de functie-eisen en principes bekend waren, uitgewerkt en gedetailleerd. Al-
vorens tot de feitelijke bouw wordt overgegaan worden gedetailleerde overzichten en bereke-
ningen van systemen door de constructeur en de exploitant overgelegd aan de Kernfysische
Dienst en de Dienst voor het Stoomwezen. Hierbij wordt de Gommissie weer ingeschakeld
om te beoordelen of de voorgestelde uitwerking van de ontwerpintenties overeenkomstig de
veiligheidsprincipes is. Het is niet altijd te vermijden dat de feitelijke bouw parallel loopt aan
de beoordeling van een systeem, zodat de exploitant het risico loopt in een later stadium
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alsnog wijzigingen te moeten aanbrengen. In ieder geval aal immers de inwerkingstelling van
dv kernenergiecentrale eerst mogen plaatsvinden nadat daarvoor vergunning is verkregen,
Ivigi.cn ondermeer afhangt van de gedetailleerde beoordeling door de Commissie Reactor-
veiligheid.
Bij deze beoordeling worden zonodig studies uitbesteed aaw instanties waarvan de Com-
missie de overtuiging heeft dat /.ij bepaalde facetten van een constructie of een systeem kun-
nen beoordelen en de daarvoor benodigde vakkennis bezitten. De Commissie blijft evenwel
di- verantwoordelijkheid dragen voor de conclusies van deze studies.

Ook de belangrijkste bevindingen van de inspectiediensten die het hele fabricage- en assem-
blageproces nauwkeurig volgen worden ter kennis gebracht van de Commissie, In de latere
fase van de bouw betreft dat ook het resultaat van de functionele beproevingen van de af-
zonderlijke systemen. In gevallen waarin de veilige werking niet optimaal blijkt te zijn of
andere tekortkomingen in het ontwerp aan het licht komen, zal de Commissie de inspectie*
diensten adviseren een aanpassing van het ontwerp te eisen of andere maatregelen te treffen
om een optimale veiligheid te garanderen.
De Commissie beoordeelt ook de door de exploitant ter goedkeuring aangeboden "Techni-
sche Specificaties", waarin exact beschreven is onder welke voorwaarden de kernenergiecen-
trale bedreven zal worden. Na vaststelling vervangen deze nu bindend verklaarde "Techni-
sche Specificaties" voor een groot gedeelte de anders van overheidswege aan de vergunning
te verbinden voorschriften.
In de laatste fase van de bouw beoordeelt de Commissie ook de testproeedures voor de inbe-
drijfstelling van de centrale, waarin stap voor stap wordt aangegeven welke functionele be-
proevingen uitgevoerd worden.
Eerst indien de Commissie op basis hiervan en van de detailgegcvens over de systemen en
hun werking en na kennisname van de bevindingen van de inspectiediensten, ervan overtuigd
is dat het in bedrijfstellen van de kernenergiecentrale geen bijzonder risico oplevert voor de
veiligheid van werknemers en de bevolking, wordt positief advies uitgebracht. Ook in dit
advies zullen een aantal voorstellen gedaan worden ten aanzien van voorschriften die in de
vergunning dienen te worden opgenomen.

2. 2. 3. 4. Bedrijfsfase

Wanneer de vergunning voor het in werking brengen en houden verleend is, is het de exploi-
tant toegestaan de reactor van de kernenergiecentrale voor het eerst kritiek te maken en op
vermogen te brengen. Het in werking brengen van de kernenergiecentrale vindt plaats vol-
gens de testprocedure die door de Commissie beoordeeld en goedgekeurd werd.
Tijdens deze testfase worden alle systemen op hun juiste en veilige werking gecontroleerd.
De inspectiediensten die voortdurend toezicht houden tijdens deze fase hebben uiteraard de
bevoegdheid om op een moment als de resultaten van de beproevingen daartoe aanleiding
geven nadere eisen te stellen of de beproevingen uit te breiden. Daarenboven is het program-
ma voor de inbedrijfstelling in een aantal stadia onderverdeeld, waarbij na afloop van ieder
stadium op basis van de uitkomsten besloten moet worden of aan het volgende beproeviags-
stadium begonnen mag worden-
Op voorstel van de Commissie worden deze stadia in de vergunningsvoorschriften opgeno-
men in die zin dat de exploitant slechts het beproevingsprogramma mag continueren na uit-
drukkelijke toestemming van de veiligheidsautoriteiten.
In de gevallen dat de beproevingsresultaten afwijken van de verwachtingen is het gebruikelijk
dat de Commissie hierover geraadpleegd wordt.
Na beëindiging van de inbedrijfstelling neemt de Commissie kennis van de door de exploi-
tant te verstrekken maandelijkse bedrijfsrapportage en van de inspectierapporten die de be-
trokken diensten naar aanleiding van bezoeken maken.
In bepaalde gevallen wordt de Commissie geraadpleegd door de inspectiediensten; dit kan
bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van storingen, bij voorstellen tot wijziging van de installatie
en bij bepaalde reparaties en onderhoudswerkzaamheden.
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2. 2. 4. Toezicht door inspectiediensten

2. 2. 4. I. Algemeen

l id vciliglu'idstnc/ichl d«mr de inspectiediensten vorml één va» de hcl.uiKrijksU' laki-n \,m
de overheid mei betrekking lul de toepassing van kernenergie. Door dit loey.icht kan immers
geverifieerd worden ui de veiligheidsprincipes in de praktijk toegepast worden en of daad-
werkelijk allo noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om de werknemers en de bevolking
ie beschermen. In het bijzonder wordt controle uitgeoefend op de naleving van de "Techni-
sche Specificaties" en de aan de vergunningen verbonden voorschriften ten aanzien v?n de
en het bedrijf van de installatie.
In de volgende paragrafen wordt aandacht geschonken aan de taken van de diensten die bij
dit toezicht betrokken zijn en hun vertegenwoordiging in de Commissie Reactorveiligheid
hebben.

2. 2. 4. 2. Kernfysische Dienst

Naast de ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de advisering door de Commissie
Reactorveiligheid oefent de Kernfysische Dienst toezicht uit tijdens de bouw er. het bedrijf
van de kernenergiecentrales. Tijdens de bouwfase zijn regelmatig inspecteurs van deze dienst
aanwezig op de bouwplaats en bij de toeleverende industrie. Ze hebben de taak er op toe te
zien of aan de ontwerpeisen en -voorschriften wordt voldaan en of de uitvoering van syste-
men die voor de veiligheid van belang zijn overeenkomt met het ontwerp. Alle bijzonderhe-
den, onregelmatigheden of andere bevindingen worden met de exploitant besproken en ge-
rapporteerd* Onvolkomenheden en fouten dienen naar genoegen van de Dienst hersteld te
worden. *•
Zaken van fundamenteel belang worden onder de aandacht van de Commissie gebracht die
daarover desgevraagd advies uitbrengt.
Vooral ten tijde van de functiebeproevingen van de belangrijkste systemen en de eerste inbe-
drijfstelling van de kernenergiecentrale vindt intensief toezicht plaats, omdat de Kern-
fysische Dienst de beproevingsresultaten op juistheid en volledigheid moet beoordelen.
Ook gedurende het bedrijf van een kernenergiecentrale worden inspectiebezoeken afgelegd
met een frequentie van ongeveer één maal per maand, waarbij aangekondigde als niet-aange-
kondigde bezoeken te onderscheiden zijn. Hoewel er niet altijd een directe aanleiding is voor
een inspectie, kan een dergelijk bezoek plaatsvinden naar aanleiding van bepaalde ervaringen
die in de maandelijkse bedrijfsrapportage gemeld worden of naar aanleiding van een storing
of ongeval. Volgens de "Technische Specificaties" is de exploitant verplicht allerlei bedrijfs-
ervaringen te rapporteren en na storingen of ongevallen, afhankelijk van de ernst, binnen een
bepaalde termijn hiervan melding te maken aan de Kernfysische Dienst. In de regel zal er na
een storingsmelding een inspectiebezoek door de Dienst volgen waarbij een grondig onder-
zoek wordt ingesteld naar de toedracht van het voorval. Als er aanleiding toe is worden er
bijzondere maatregelen geëist. Van ieder bezoek dat aan een kernenergiecentrale wordt ge-
bracht, brengt de inspecteur een schriftelijk verslag uit. Dit verslag van bevindingen, waarin
de op- en aanmerkingen van de inspecteur zijn opgenomen, wordt aan de exploitant toege-
zonden. Deze heeft daarmee gelegenheid te reageren op de gemaakte opmerkingen en het
rapport voor gezien of accoord te tekenen.
Naar aanleiding van opgedane ervaringen houdt de Kernfysische Dienst ook nauwlettend
toezicht op de beproeving van lozingsbeperkende middelen zoals filters en de ijking van ap-
paratuur waarmee de geloosde hoeveelheid radioactiviteit wordt vastgesteld.
De controle op dé lozing en de effecten daarvan op de omgeving liggen op het gebied van de
in de volgende paragraaf genoemde inspectiedienst.
Na de behandeling van het technisch toezicht door de Kernfysische Dienst zijn er tenslotte
enkele opmerkingen over de arbeidsbeschermende aspecten te maken.
Het toezicht op 4e bescherming van werknemers (naleving van Arbeids- en Veiügheidswet)
tijdens bouwfase ;en tijdens bedrijf wordt uitgeoefend door het districtshoofd van de Ar-
beidsinspectie. Vóór wat betreft de bescherming van werknemers tegen de gevolgen van ioni-
serende straling bestaat er een nauwe samenwerking tussen de Arbeidsinspectie van het be-
trokkendistrict en de Kernfysische Dienst.

11-15



2. 2. 4. J . Inspectie van de Volksgezondheid

De Inspectie van de Volksgezondheid, betast met hec toezicht op de hygiëne van het milieu,
richt zich vooral op de controle van de lozingen en op de metingen van lucht, water en
bodem in de omgeving van de kernenergiecentrale.
Ruim \oor de inbedrijfstelling van een kernenergiecentrale worden de zogenaamde nulpunts-
meüngcn verricht waarbij ecu inzicht wordt verkregen over tic ijclitergrondstraling, afkom-
st ij> van bronnen xuals Fall-out, van radon uit de bodem of van een reeds aanwezige radio-
,»i'im bvarïiciüng van hei oppervlaktewater, waarop de viocibare radio-actieve atvaistoilon
van de kernenergiecentrale op een later tijdstip zullen worden geloosd. Dit onderzoek wordt
verricht door hei Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in opdracht van de Hoofdinspectie
\an de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het mih'eu en staat los
de metingen die uitgevoerd worden door de exploitant van de centrale. Voor de inbedrijf-
stelling wordt door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid maandelijks de activiteit van
hei oppervlaktewater gemeten op enige afstand van en tcir plaatse van het toekomstige lo-
/ingspunt, waarbij de aanwezige radionucliden gammaspeotrometrisch worden vastgesteld,
terwijl eveneens het gehalte aan tritium wordt bepaald. Uit deze gegevens welke ter beschik-
king st;utn van de Hoofdinspectie kan dus warden afgeleid hoe groot de belasting van de
omgeving van een kernenergiecentrale is door de achtergrondstraling. Nadat een kernenergie-
centrale in bedrijf is gesteld moet door de exploitant van de lozing van radioactieve gassen
en vloeistoffen aantekening worden gehouden terwijl hij éénmaal per maand zijn gegevens
moet overleggen aan de betreffende inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toe-
zicht op de hygiëne van het milieu alsmede aan het hoofd van de Sector Straling van dit
Ministerie en aan de Kernfysische Dienst.

Van overheidswege worden voorts in het kader van het nationaal meetprogramma een serie
metingen uitgevoerd door instellingen ressorterende onder de Ministeries van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij, te weten het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
het Rijkszuivelstation en het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
(I.T.A.L.).
Bij het onderzoek naar de radioactieve besmetting van de omgeving van kernenergiecentrales
wordt deze omgeving, afhankelijk van de plaatselijke situatie, verdeeld in een of meer'sc'cto-
ren. Vier keer per jaar worden van elk der sectoren grasmonsters genomen en deze worden
onderzocht op totale beta- en gamma-activiteit en enige afzonderlijke nucüden. De metingen
worden in het weideseizoen aangevuld met metingen aan melk. De uitkomsten van de metin-
gen worden aan de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid verstrekt en worden verwerkt in
de jaarrapporten van de Coördinatie Commissie voor de Metingen van Radioactiviteit en
Xenobiotische Stoffen. Ook de resultaten van metingen van lucht', water en bodem die door
de exploitant van een kernenergiecentrale in de omgeving worden verricht worden ter be-
schikking gesteld van deze Coördinatie Commissie. Exemplaren van deze rapporten worden
jaarlijks aan de Kamers der Staten Generaal aangeboden.
Naast de hiervoor genoemde metingen voert het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid e-
veneens controlemetingen bij de kernenergiecentrale uit, te weten
a) maandelijks steekproefsgewijze controlemonsters van charges geloosd radioactief afval-

water
b) de omgevingsstraling afkomstig van gasvormige lozingen in diverse sectoren door mid-

del van thermoluminescentie dosimeters.
Tussen de regionale inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hy-
giëne van het milieu de Sector Straling van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne en de exploitant van de betreffende kernenergiecentrale, vindt regelmatig overleg
plaats.

2. 2. 4. 4. Dienst voor het Stoomwezen

De Dienst voor het Stoomwezen is bevoegd tot en draagt de verantwoordelijkheid voor de
uitreiking of intrekking van een vergunning voor het gebruik van een vergunningsplichtig
toestel, op basis van de Stoomwet» de onderwerping van zo'n toestel aan een keuring of
(periodiek) onderzoek, het voorschrijven van reparaties, een gebruiksverbod en het stellen
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van eisen aan toestel en toebehoren. De uitvoering hiervan geschiedt door de districtshoof-
den met hun medewerkers.
Onder de Staomwet vallende onderdelen VZA kerninstallaties genieten dezelfde aandacht van
de Dienst voor het Stoomwezen, zij het dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen toe-
stellen in het konventioncle en in het nucleaire deel van de installatie.
Het toezicht op toestellen in het konventionele gedeelte van kerninstallaties vindt op de
normale manier plaats. Daarnaast beoordeelt en inspecteert de Dienst voor het Stoomwezen
componenten en installatiedelen die niet onder de Stoom^r vall<rn maar ep grond van ds
kernenergiewet in het kader van de vergunningsverlening toezicht verlangen en installatiede-
Icrt waarvoor zij het veraoek krijgt op advies van de Commissie Reactorveiligheid.
De bijzondere aspecten ten gevolge van radioactiviteit en daarmee samenhangende stringente
veilïgheidsgrondslagen vereisen voor toestellen in het nucleaire gedeelte een andere benade-
ring van de veilighcidskriterja dan gebruikelijk voor konventionele toestellen onder druk.
Derhalve is aan de Dienst het Centraal Bureau Kernenergie verbonden, dat regels en richt-
lijnen voorschrijft met gebruikmaking waarvan een beoordeling kan plaatsvinden, dat een
adviserende taak heeft met betrekking tot onderdelen die onder verantwoordelijkheid van de
districtshoofden vallen en een uitvoerende taak heeft voor de rest.

De huidige "Regels" (de zogenaamde "Regels voor Toestellen onder Druk") zijn niet toerei-
kend voor constructies en componenten van kernenergiecentrales.

De normen die de Dienst voor het Stoomwezen in plaats daarvan ten grondslag legt, zijn
ontleend aan de regels die in de Verenigde Staten worden toegepast, te weten

de relevante appendices van de Code of Federal Regulations, Title 10, Part 50;
de delen HI en XI - en de daaraan gekoppelde andere delen van de "ASME - Boiler and
Pressure Vessel Code" uitgegeven door "The American Society of Mechanical Engi-
neers" (kortweg ASME-Code genoemde);
de relevante "Regulator/ Guides" uitgegeven door "U.S. Nuclear Regulatory Commis-
sion".

Dit zijn regels die ook door andere buitenlandse vergunningsverlenende instanties geaccep-
teerd en toegepast worden,
Aan de hand van deze richtlijnen beoordeelt de Dienst voor het Stoomwezen de onder haar
ressort vallende - of die daaronder zijn gebracht - constructies en componenten, zoals het
gehele drukvoerende gedeelte van het primaire systeem, waaronder het reactorvat.

Tijdens de bouwfase van ern kernenergiecentrale zijn de bemoeiingen van de Dienst voor het
Stoomwezen globaal als volgt:

beoordeling van de ontwerpspecificaties van de verschillende componenten en con-
structies
beoordeling van het kwaliteitswaarborgprogramma en daarmee samenhangend de kwali-
teitsccntrole en -bewaking
het controleren van berekeningen, waaronder spanningsanalyses en breukmechanische
analyses
het inspecteren van uitgevoerde werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld materiaalbe-
proevingen, ultrasone en visuele inspecties.

De beide laatstgenoemde werkzaamheden kunnen aan onafhankelijke derden, indien daartoe
aanleiding is, uitbesteed worden.

Aan het einde van de bouwfase worden voorgeschreven beproevingen uitgevoerd onder toe-
zicht van de Dienst voor het Stoomwezen, zoals de persproef aan het reactordrukvat. Opstel-
ling en inrichting van de gehele installatie worden gecontroleerd voor het in bedrijf stellen.
Ook tijdens het bedrijf wordt voortdurend toezicht gehouden op de onder de Stoomwet
vallende componenten en constructies van de installatie, op de componenten en installati-
edelen die op grond van de Kernenergiewet in het kader van de vergunningsverlening toe-
zicht verlangen en op onderdelen waarvoor op advies van de Gommissie Reactorveiligheid
toezicht verlangd wordt. Daartoe is door de Dienst een programma voor periodiek onder-
zoek tijdens bedrijf vastgesteld en via de "Technische Specificaties" als voorschrift aan de
vergunning verbonden.
Hierbij wordt als leidraad gebruikt de ASME-Code deel XI, "Rules for Inservice Inspection
of Nuclear Reactor Coolant Systems". Onder dit onderzoek valt ook het reactorvat waarbij
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naar eventuele ont jcLuthdre defecten middels uhrasonoor onderzoek wordt gezocht.
De exploitant diont ook voor toestellen in het konventioncle deel van de installaties regel-
matig voorgeschreven inspecties uit te voeren.

2. 2. 5. Potentiële knelpunten

2. 2. 5. l. Inleiding

Wanneer besloten wurdt tot uitbreiding van het kernenergieprogramma moet er ernstig reke-
ning mee worden gehouden dat bij de effectuering van' het programma met name in de per-
sfeer knelpunten kunnen gaan optreden. In de volgende paragraaf wordt hierop nader inge-
gaan. Anderzijds wil de Commissie er op wijzen dat in geval van een verder uitstel van de
bouw van de geplande kernenergiecentrales bij alle betrokken instellingen en industrieën een
zekere afvloeiing van teraake kundig en hoog gekwalificeerd personeel verwacht kan worden.
Mocht op een zeker tijdstip in de verdere toekomst alsnog tot uitbreiding van het aantal
kernenergiecentrales besloten worden dan kunnen de knelpunten in de personele sfeer in
verhoogde mate optreden.

2. 2. 5. 2. Overheidsdiensten

oDe invoering van de in de Verenigde Staten gebruikelijke regels voor nucleaire componen-
ten (zie paragraaf 2.2.4.4.) zal een zekere aanpassing en aanzienlijk meer inspanning van de
Dienst voor het Stoomwezen vergen. Dit geldt in het bijzonder bij de uitvoering van het
kwaliteitswaarborgprogramma. Met dit programma is een zeer grote inspanning in de vorm
van toezicht, controle en beheer gemoeid. Bij de huidige beperkte omvang van de kernen-
ergie-acüviteiten heeft de Dienst voor het Stoomwezen deze keuringen en controles in prak-
tisch alle gevallen zelf uitgevoerd of onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid doen uit-
voeren. Bij de omvang van het nieuwe programma zal dit niet meer gerealiseerd kunnen wor-
den. Afhankelijk van de ervaringen met dit nieuwe systeem zal de Dienst voor het Stoom-
wezen alsdan enige taken van het programma aan de exploitant over hebben te dragen» maar
dient nog wel het toezicht daarop te blijven uitoefenen. Vanwege de omvang van het pro-
gramma en het gebrek aan ervaring met het nieuwe systeem moet in de nabije toekomst dan
ook rekening gehouden worden met een noodzakelijk sterke uitbreiding van de Dienst voor
het Stoomwezen in die sector.
Soortgelijke moeilijkheden in de personele sfeer spelen een rol bij de Kernfysische Dienst.
De personeelsbezetting van die dienst moet eveneens van dien aard zijn dat een gedegen
veiligheidsbeoordeling en een effectief toezicht tijdens de bouw en exploitatie van kernener-
giecentrales verzekerd is. Op grond van ervaringen in het verleden bestaat er een duidelijke
behoefte aan medewerkers van verschillende studierichting om, naast ;de deskundige steun
van derden, die ook in de toekomst onmisbaar zal zijn, het geheld gebied van deTeactorvei-
ligheid te kunnen overzien en een gedetaileerde studie van het ontwerp, te kunnen maken.
Dit betekent dat het huidige personeelsbestand beslist onvoldoende is om de uitbreiding met
een drietal kernenergiecentrales op te vangen. Ook bij andere overheidsdiensten, met name
bij de Sector Straling van het Ministerie van Volksgezondheid en--Milieuhygiëne moet reke-;
ning gehouden worden met een zekere toename van de werkzaamheden. '
Een aanzienlijke vertraging in de beoordelingsprocedure is zeker te verwachten indien tot de
keuze van drie kernenergiecentrales van verschillend ontwerp zou worden besloten, aange-
zien de Commissie en voor haar de Kernfysische Dienst iJbn genoodzaakt is zich steeds weer
in de details van ieder ontwerp te verdiepen, voordat tot een verantwoorde beoordeling kan
worden overgegaan. De personeelsbehoefte voor de toezicht- en inspectiewerkzaamheden
tijdens de bouw en de exploitatie wordt hierdoor nauwelijks beihvloed omdat deze evenre-
dig toeneemt met het aantal installaties. Wel verdient het aanbeveling met het oog op de
spreiding van beoordelings- en toezichtswerkzaamheden een te korte fasering tussen de aan-
vangstijdstippen van de te bouwen installaties te vermijden.
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2. 2. 5. 3. Exploitant en industrie

De taak die de exploitant toegewezen krijgt bij de uitvoering van het door de Commissie
noodzakelijk geachte kwaliteitswaarborgprogramma (zie paragraaf 3.4.1) vereist t.en aanzien-
lijk personeelsbestand, dat zich ook uitstrekt tot de industrie die de bouw van de centrale
uitvoert. De exploitant draagt daarbij de verantwoordelijkheid dat voldoende en bekwaam
personeel aanwezig is om het programma uit te voeren.
Verder dienen de exrJüiionten siyesr ï£ 2S?gS3 dst er bij de elsctricitcusbcurijvcn en de
industrie voldoende personeel aanwezig is of gevonden kan worden voor het onderhoud, de
inspecties en de reparaties in kernenergiecentrales. Vooral vanwege de voor ieder individu
vastgestelde maximaal toelaatbare stralingsdosis kan het aantal personen dat nodig is voor
bepaalde werkzaamheden in een hoog stralingsveld vrij groot zijn.
Voor de begeleiding van en controle op werkzaamheden in de kernenergiecentrale dient
voorts voldoende en ook deskundig personeel aanwezig te zijn voor het uitoefenen van de
stralingsbesehermingstaak en voor het andere interne veiligheidstoezicht.
Tenslotte verdient de tijdige werving en opleiding van bedienend personeel voor de kernener-
giecentrales de volle aandacht van de exploitanten.
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3. KERNENERGIECENTRALES

3. 1. Beschrijving

3. 1. 1. Algemeen

Vnjwel alle in Nederland opgewekte eleitrische energie wordt geproduceerd door thermi-
sche electriciteitscentrales waarin warmte omgezet wordt in ele> 'riciteit. In conventionele
centrales (figuur 3.1.) wordt de wannte verkregen door het verbranden van gas, olie of steen-
kool, terwijl in kernenergiecentrales de warmte verkregen wordt door het versplijten van
uranium en plutonium. Met de warmte die bij de verbranding of de kernsplijting vrijkomt
wordt uit water stoom gevormd waarmede de stoomturbine aanRtdreven wordt. De stoom-
turbine is gekoppeld aan de generator die tenslotte electriciteit opwekt. Na het passeren van
de stoomturbine, waarin de stoom expandeert en een gedeelte \an de opgenomen warmte
omgezet wordt in mechanische energie, wordi de nu geëxpandeerde stoom naar de tonden-
sor gevoerd waar het onder afgifte van de rest van de opgenomen warmte aan het koelwater,
condenseert. Het koelwater wordt meestal aan het oppervlaktewater onttrokken, enkele gra-
den opgewarmd en teruggevoerd. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een koeltoren wordt
het in de condensor opgewarmde water in de koeltoren afgekoeld en weer naar de condensor
teruggevoerd.
Het in de condensor ontstane water (condensaat) wordt naar de warmtebron (ketel of reac-
tor) gevoerd waarin het aan een nieuwe kringloop begint. Het rendement waarmede men
thermische energie (warmte) om kan zetten in mechanische energie (rotatie van de turbine)
wordt bepaald door het temperatuurverschil van de stoom die de turbine binnenkomt en de
stoom die de turbine verlaat. Omdat in kernenergiecentrales met lichtwaterreactoren (LWR)
stoom geproduceerd wordt van een relatief lage temperatuur is het thermisch rendement bij
deze kernenergiecentrales lager dan bij conventionele centrales.
De twee types kernreactoren, die momenteel het meest toegepast worden en waartoe deze
studie zich beperkt zijn de kokendwaterreactor (KWR) (figuur 3.2) en de drukwaterreactor
(DWR) (figuur 3.3). In de KWR wordt de stoom ontwikkeld in de reactorkern en direct naar
de stoomturbine gevoerd. In de DWR wordt water onder hoge druk opgewarmd, waarna de
in de reactorkern opgenomen warmte overgedragen wordt aan een andere kringloop waarin
de stoom gevormd wordt welke naar de turbine wordt geleid.
In een conventionele centrale wordt de op te wekken warmte geregeld door de hoeveelheden
brandstof en lucht te regelen. In een kernreactor vindt dit plaats door het aantal kernsplij-
tingen te regelen. Door vermeerdering of vermindering van de absorptie van neutronen die
het kernsplijtingsproces op gang houden, wordt het geproduceerde vermogen respectievelijk
lager of hoger.

3. 1. 2. Splijtstof elementen

De splijtstof die gebruikt wordt in lichtwaterreactoren bestaat uit uraniumoxyde (UO2) dat
licht verrijkt is met het U-235 isotoop. Uit het poedervormige uraniumoxyde worden in een
hydraulische pers splijtstoftabletten vervaardigd met een diameter van 8 tot 10 mm en een
hoogte van 10 mm. Na het persen worden de tabletten gesinterd en vervolgens op maat
geslepen. De tabletten worden in naadloze pijpen van een zirconiumlegermg gebracht en de
overgebleven vrije ruimten worden opgevuld met helium onder druk (inert gas). Voordat de
splijtstofstaaf met een eindplug wordt afgesloten wordt boven de splijtstoftabletten een veer
aangebracht die de kolom splijtstoftabletten aandrukt. Het vervaardigen van een splijtstof-
staaf moet met grote zorgvuldigheid geschieden. Gedurende het gehele fabricageproces
wordt iedere stap volgens bepaalde vastgelegde procedures en door gekwalificeerd personee.
uitgevoerd en gecontroleerd. Zo wordt de splijtstof nauwkeurig gecontroleerd op afwij-
kingen in afmetingen en dichtheid. Er worden pijpmonsters genomen welke beproefd wor-
den om de materiaaleigenschappen te bepalen. Verder worden de pijpen gecontroleerd op
wanddikte, rechtheid en rondheid. De lassen welke gelegd worden bij het afsluiten van de
splijtstofstaaf met de eindplug worden door middel van niet-destructieve onderzoekmet-
hoden onderzocht op dichtheid, oppervlaktefouten en insluitels. Heeft de spüjtstofstaaf (fi-
guur 3.4) deze kwaliteitscontroles gepasseerd, dan is hij gereed voor de samenbouw tot een
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Bij een kokendwaterreactor bestaat het splijtstofclement (figuur 3.5) meestal uit 64 splijt-
stofstaven die gepositioneerd worden door tussenroosters en in een vierkante koker geplaatst
iijn welke zowel aan de bovenzijde als onderzijde open is om het koelmiddel door het ele-
ment te laten stromen. Het splijtstofelement van een drukwaterreactor (figuur 3,6) kent
geen kokeromhulling. Verder zijn, naast kleine verschillen in verrijkingsgraad en afmetingen
van de splijtstof tabletten te noemen de regelplaten welke zich bij een kokendwaterreactor
nissen de splijtstofelementen bewegen terwijl bij een drukwaterreactor de rcgelstaven zich in
het spüjtstofelement bewegen. Beide typen reaetnrtm h^vattcr, grote asr.tsiicn spüjtstofsta-
veu. De drukwaterreactor voor 1000 Mwe *) bevat ongeveer 40.000 splijtstofstaven in 200
splijtstofelementen met totaal ongeveer 140 ton splijtstof; de kokendwaterreactor van
eenzelfde vermagert heeft ongeveer 48,000 staven in 700 spüjtstofekmenten met een totaal
splijtstofgewicht van 180 ton.

3. l. 3. Druk waterreactor

In de drukwaterreactor (figuur 3,3,) wordt de door kernsplijtingen opgewekte warmte door
middel van een gesloten reactorkoelsysteem (het primaire systeem) in de stoomgeneratoren
overgedragen aan de voedingswater-stoomkringloop (het secundaire systeem). De in de
stoomgeneratoren opgewekte stoom drijft de turbine aan. De circulatie van het primaire
koelwater wordt in stand gehouden door de hoofdkoelmidddpompen. Een op het primaire
systeem aangesloten drukhouder die electrisch verhit wordt, zorgt voor een zodanig hoge
druk (ongeveer 16 MN/m2 (160 atrn)) in het primaire systeem dat, ondanks de relatief hoge
reactoruittreetemperatuur (ongeveer 320oC), het water niet tot koken komt. In de stoom-
generatoren stroomt het opgewarmde primaire koelwater door een groot aantal pijpen die
aan de buitenkant omstroomd worden door het secundaire koelmiddel. Deze pijpen vormen
een afscheiding tussen het primaire en secundaire systeem. Er kunnen dus niet zonder meer
radioactieve stoffen door deze afscheiding heen uit het primaire systeem in het secundaire
systeem komen.
Een schematisch overzicht van een drukwatersysteem voor een 1000 MWe kernenergiecen-
trale met vier stoomgeneratoren is afgebeeld in figuur 3.7. Andere ontwerpen hebben even-
redig met het vermogen drie of- twee stoom0,;ieratoren, met elk een of twee hoofdkoelmid-
del pompen. Essentiële technische veiligheidsvoorzieningen, welke in het volgende meer in
detail beschreven zullen worden, zijn ondermeer het kemnoodkoelsysteem en de veilig-
heidsomhulling.

3. 1. 3. 1. Reactorvat

Het reactorvat (2de figuur 3.8.) omsluit de gehele kernstructuur en is de belangrijkste onder
druk staande component van het primaire systeem. De kern, waarvan de kerncüinder de
buitenste begrenzing vormt, bevindt zich concentrisch binnen het reactorvat. Het primaire
koelwater komt via de inlaatstompen in het reactorvat en stroomt dan eerst tussen kerncilin-
der en vatwand omlaag, waarna onderin de stroming omgebogen wordt en de kern van onder
naar boven doorstroomd wordt. De aandrijvingen van de regelelementén welke zich in de
splijtstofelementen bevinden zijn boven het reactorvat geplaatst.
Voor een grote DWR zijn de volgende globale afmetingen van toepassing: hoogte 12 m» dia-
meter 5,5 m, wanddikte 20 cm. De vaten hebben een verwijderbaar bovendeksel (ten behoe-
ve van de splijtstofwisseling), dat voorzien is van appendages voor het regelstaafmechanisme.

3.1. 3. 2. Stoomgeneratoren

Stoomgeneratoren komen in verschillende uitvoeringen voor. Een vaak toegepast ontwerp is
dat van de verticale U-pijp warmtewisselaar (figuur 3.9.). Het opgewarmde primaire koel-
water komt aan de onderzijde binnen, stroomt door de bundel U-vormig gebogen pijpen en

*) De watt (1 joule perseconds) is de normaal gebruikte eenheid voor dectrisch vermogen. De kilo-
watt (1 KW = 1000 watt) en de megeawatt (1MW = 1.000.000 watt) worden vaak gebruikt om
veelvouden aan te geven.
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verlaat de stoomgenerator op dezelfde hoogte als waarop het binnengekomen is. Het deel
van de stoomgenerator waar zich de pijpenbundel bevindt, dus daar waar de stoornproductie
plaats vindt, wordt verdamper genoemd. Omdat het echter nodig is droge stoom naar de
turbine te voeren, bevinden zich boven de pijpenbundel nog voorzieningen om stoom van de
meegevoerde waterdruppels te scheiden, zodat alleen droge stoom de stoümgenerator ver-
laat. Dit bovenste deel van de stoomgenerator wordt stoomdroger genoemd. Enkele karakte-
ristieke afmetingen van ccn stöouigcncraior zijn: hoogte 20 m. diameter van de stc^mgene-
ratormantel aan de bovenzijde (stoomdroger) 4,5 m en aan de onderzijde (verdamper) 3,5
m. Het aantal U-vormige pijpen kan in deze stoomgenerator ongeveer 3300 bedragen. De
stoomgeneratoren behoren tot de grootste en zwaarste componenten in de kernenergiecen-
trales, In verband met de relatief grote druk- en tcmperatuursverschillen waaraan de pjjp-
wanden tussen het primaire én secundaire systeem bloot staan behoren zij tevens tot de
zwaarst belaste componenten.

3.1. 3. 3. Pompen voor het primaire koelmiddel

Door middel van de hoofdkoelmiddelpompen wordt de circulatie van koelwater door het
primaire systeem in stand gehouden en is tenslotte warmtetransport van de reactorkern naar
de steomgenerator mogelijk.
Deze pompen moeten een hoge mate van betrouwbaarheid bezitten, omdat ze (a) de vitale
koeling van de reactorkern verzorgen en (b) het bedrijf van de stoomgeneratoren bepalen.
Omdat ze ook onder hoge druk en temperatuur moeten functioneren en radioactief water
rondpompen, moeten de stringente ontwerp- en fabricagevoorschriften, welke gelden voor
andere primaire componenten, ook hier toegepast worden. ledere drukwaterreactor heeft
een primair systeem dat is opgebouwd uit meerdere (twee, drie of vier) identieke kringlopen,
die elk één of twee hoofdkoelmiddelpompen hebben. Het debiet van één pomp is reeds vol-
doende om, na een snelle reactorafschakeling, de totale vervalwarmte van de kern af te voe-
ren.Typerende grootheden voor een hoofdkoelmiddelpomp van een grote drukwaterreactor
zijn: hoogte 10 m, vermogen van de aandrijvende electromotor 4800 kW, pompcapaciteit
20.000 m3 per uur.

] 3.1. 3. 4. Drukhouder

Om gedurende het bedrijf de vereiste druk in het primaire systeem te handhaven is het druk-
watersysteem voorzien van een drukhouder. De drukhouder voorkomt drukschommelingen
ten gevolge van thermische uitzetting en inkrimping door lastveranderingen van de centrale.
Bovendien zorgt de drukhouder ervoor dat de ontwerpdruk van het primaire systeem niet
overschreden wordt, (zie figuur 3.10).
In de drukhoüder-ïbévindt zich stoom boven een vrij wateroppervlak. Te hoge druk in het
primaire systeem woedt gecompenseerd door condensatie van stoom, te lage druk door ver-
damping van water. De voor de verdamping benodigde warmte wordt geleverd door electri-
sche verwarmingselementen, waarvan het totale vermogen, in het geval van een groot
DWR-systeem, ongeveer 2000 kW bedraagt. Condensatie, en dus drukverlaging, wordt be-
reikt door relatïefkpud water via een sproeikop bovenin de drukhouder in de stoom te
sproeien. Op de drukhouder wórden tenslotte veiÊgheids- en ontlastkïeppen en bijbehorende
instrumentatie aangetroffen: De drukhouder is aan de onderzijde aangesloten op de hete
leiding van een grimaïre kringloop» dat wil zeggen op een leiding tussen de uitlaatstomp van
het reactorvatende stoomgenerator.
Als de electrischë'bèlastmg van de centrale verlaagd wordt, nemen de koelmiddeltempera-
tuur en de druk in het primaire systeem toe. Automatisch wordt dan het sproeisysteem in
werking gesteld, waardoor de systeemdruk onder de druk blijft waarbij de ontlastkleppen
stoom gaan afblazen. Tijdens een drukverlaging, veroorzaakt door een toename van de elec-
trische belasting van de centrale, worden de verwarmingselemënten automatisch ingescha-
keld om voldoende stoom in de drukhouder te produceren teneinde de systeemdruk boven
de minimum toelaatbare druk te handhaven.
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3. 1. 3. 5. Kemnoodkoelsysteem

ledere kernenergiecentrale heeft vele voorzieningen om bedieningsfouten, onvolkomenheden
in apparatuur, 'hnormale voorvallen en ongevallen te voorkomen en/of op te vangen, tenein-
de situaties, waarbij belangrijke hoeveelheden radioactieve stoffen uit de desbetreffende
systemen kunnen ontsnappen, zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarnaast heeft iedere centrale
veel additionele technische veiligheidsvoorzieningen die het bedienend personeel en de be-
volking behoeden voor schade of letsel. Een van de belangrijkste vcilïghcidsvootaicnfngen is
het kemnoodkoelsysteem (zie figuur 3.11),
In de kernreactor kan de zichzelf onderhoudende nucleaire spltjtingsreactie, die verreweg de
meeste warmte produceert, gestopt worden door regelstaven in de reactorkem te brengen.
Het radioactief verval van de splijtingsproducten gaat echter door en blijft lange tijd een
aanzienlijke hoeveelheid warmte produceren. Deze warmtebron kan nret afgeschakeld wor-
den.
Voor dat doel is een nakoelsysteem aanwezig dat verhindert, dat de reactorkern na afschake-
ling van het vermogen oververhit zou worden. Het nakoelsysteem krijgt een bijzondere func-
tie in het geval dat er veel water uit het primaire systeem lekt en de koeling van de reactor-
kern in gevaar dreigt te komen. In dat geval spreken we vsa een kemnoodkoelsysteem, dat
de belangrijke taak heeft voldoende water te leveren om de kern te blijven koelen. Het na-
koelsysteem maakt in dat geval deel uit van het kernnoodkoclsysteem. De lekkage kan in het
ergste geval veroorzaakt zijn door het geheel openscheuren van een hoofdkoelmiddelkiding.
Naadkoelsystemen bestaan uit verschillende onafhankelijke deelsystemen, ieder gekenmerkt
door meervoudigheid in componenten en voeding. Deze redundantie verhoogt de bedrijfs-
zekerheid van de koeling van de kern, ook wanneer een afzonderlijke component faalt.
In de eerste plaats is er het accumulatorinspuitsysteem. Het bestaat uit meerdere grote
tanks, die via terugslagkleppen aangesloten zijn op de hoofdkoelmiddellcidingen. In deze
tanks bevindt zich koud water dat opgeslagen is onder stikstof gas met een druk van 1,6 tot 5
MN/m2 (16 - 50 atm). Als er een grote breuk zou optreden in het primaire systeem zal het
koelmiddel door de breu_. wegstromen en de druk in het primaire systeem daalt snel. Wan-
neer de druk lager wordt dan de gasdruk in de accumulatoren gaan de terugslagkleppen open
om de grote watervolumina van de accumulatoren snel in het reactorvat en door de kern/te
laten stromen. Het accumulatorinspuitsysteem wordt een passief systeem genoemd, qtndat
het automatisch functioneert zonder het in werking stellen van pompen, motor- aangedreven
kleppen of andere apparatuur. £~'

Naast het accumulatorinspuitsysteem bestaan er twee actieve kernnoodkoelsystemen, name-
lijk een lagedruksysteem dat in werking komt bij grote breuken, die leiden tot snelle drukda-
ling door uitstoting van het primaire koelmiddel, en een hogedruksystecm om noodkoelwa-
ter te leveren als de breuk klein is en de primaire koelmiddeldruk gedurende lange tijd hoog
blijft. Het lagedruksysteem (het normale nakoelsysteem) blijft langetijd nadat de hierboven
genoemde accumulatorer». leeg zijn, koelwater uit de mundatietanks" injecteren in het pri-
maire systeem. De actieve systemen hebben pompen en afsluiters.dié geactiveerd moeten
worden om de systemen hun functie te laten vervullen. Energie om de^actieve kernnoodkoel-
systemen te doen functioneren kan uit de normale, ert uit de noodstroqmyoorziening verkre-
gen worden. Signalering van druk in het primaire systeem en in, hét primaire containment
alsmede het waterniveau in de drukhouder stellen automatisch de voedingen van de desbe-
treffende pompen en afsluiters inwerking waardoor het kemnoodkoelsysteem geactiveerd
wordt. Hoewel het ontwerp en de uitvoering van kernnoodkoelsystemen van centrale tot
centrale verschillen, afhankelijk van de fabrikant van het systeem, gebruiken alle moderne
centrales met drukwaterreactoren zowel accumulatorinspuitsystemen als hoge- en lagedruk-
systemen met meervoudigheid van apparatuur om de kans op falen te verminderen.

3.1. 3. 6. Veiligheidsomhulling

Het primaire systeem van een DWR bevat een grote hoeveelheid radioactieve stoffen, waar-
van de grootste hoeveelheid zich in de spüjtstof bevindt maar ook een deel in het koelmid-
deL Een lek in een leiding zou kunnen resulteren in het vrijkomen van radioactieve stoffen
in de omgeving. Ter voorkoming hiervan is het gehele primaire systeem opgesteld in een
geheel omhullende constructie die in staat moet zijn om, afgezien van een klein maximaal
toelaatbaar lek, deze stoffen binnen te houden. Deze constructie, welke veiligheidsomhulling
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of "containment" wordt genoemd, vormt naast het kernnoodkoelsysteem een uiterst belang-
rijke technische veiligheidsvoorziening om de gevolgen van ongevallen te beperken. De druk
in het containment is onder normale bedrijfsomstandigheden lager dan de buitenluchtdruk,
zodat er altijd een inlek van lucht is en geen ontsnapping van radioactiviteit zo deze aan-
wezig mocht zijn.
In de huidige ontwerpen bestaat de veiligheidsomhulling uit twee barrières; van binnen naar
buiten is er eerst een stalen omhulling waaromheen dan nog een gebouw van gewapend be-
ton (het secundaire containment) is opgetrokken (zie figuur 3.12). Het primaire contain-
ment is ontworpen en opgezet om de maximum temperatuur en druk te weerstaan, die op-
treedt als het water van het primaire systeem in het containment zou uitstromen. Er zijn
hulpsystemen aanwezig om druk en temperatuur in het containment te reduceren teneinde
de lekkage van het containment te beperken. In sommige containments zijn koudwater-
spróeisystemen aangebracht om de stoom, ontstaan uit het ontsnapte primaire koelmiddel,
binnen het containment te condenseren; in andere containments wordt opgeslagen ijs voor
dit doel gebruikt, Door de stoom te condenseren en dus de containmentdruk te verlagen
wordt de drijvende kracht voor lekkage naar de omgeving gereduceerd.
Een andere veiligheidsmaatregel voorziet in ventilatoren om de containmentlucht te circule-
ren door koelers, filters en absorptiebedder., teneinde warmte af te voeren en zwevend radio-
actief materiaal te verwijderen. Wanneer sproeiers worden gebruikt in het containment kun-
nen chemicaliën aan de sproei-oplossing toegevoegd worden om de neerslag van zwevende
radioactieve deeltjes te verhogen. Systemen voor de beheersing van waterstof, dat ontstaat
bij metaalwaterreacties en radiolytische ontleding van water, worden geïnstalleerd om te
voorkomen, dat in het containment concentraties bereikt worden, waarbij explosie van knal-
gas kan optreden.

3.1 , 4. Kokendwaterreactor

Het nucleaire stoomproductiesysteem bestaat bij een kernenergiecentrale met kokendwater-
reactor (figuur 3.13) uit het reactorvat, waarin de warmte gevormd wordt, bedrijfshulpsyste-
men, veiligheidssystemen, regelingen en instrumentatie. De reactorkern welke de warmte-
bron is, bevat de splijtstof- en de regelelementen en wordt gekoeld door het watercirculatie-
systeem.
Uit het water dat door de reactorkem circuleert wordt verzadigde stoom gevormd dat van de
circulerende waterstroom afgescheiden wordt. Na droging in het bovenste gedeelte van het
reactorvat wordt de stoom (8 MN/m2 (80 atm.) - 295°C) naar de stoomturbine geleid.
Het vermogen van de KWR wordt geregeld door neutronenabsorberende regelelementen in
de reactorkèrn op en neer te bewegen en door de hoeveelheid circulerend water door de
rêactorkérh te variëren,-Het reactorvat met daarbij behorende apparatuur is ondergebracht
in ae rcactorkamer. Hét geheel wordt omsloten door de veiligheidsomhulling.

3.1. 4 .1 . Nucleair stoojnlevcringssysteem

Het nucleair stoomléveririgssysteem (zie figuur 3.13) bestaat uit de systemen die de stoom
produceren, beyatten: en regelen.
De belangrijkste componenten zijn:

reactorvat en inhoud
watercirculatiesystérnen
hoofdstoomleidingen en voedingswatersysteem
regelaandrijvingen
instrumentatie.

De reactor bestaat uit het reactorvat met daarin de reactorkern, watevafscheiders en stoom-
drógers welke-hoven de kern aangebracht zijn. DE ejectéurs welke tussen de wand van het
rea'ctórvat. én de kcrnmantel geplaatst zijn zorgen voor de geforceerde watercirculatie in de
rea*ctorkérn. De regelplaten bewegen zich tussen de splijtstofeismenten waarvan de aandrij-
vingen, onder, het reactorvat gemonteerd zijn. In de bodem van het vat zijn appendages aan-
gebracht waardoor de verbind ngsstangen tussen aandrijvingen en regelelementen geleid wor-
den. Een KWR voor een kernenergiecentrale van 1000 MWe heeft een reactorvat met een
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diameter van ongeveer 6 meier, een hoogte van ongeveer 22 meter en een wanddikte van
ongeveer 17 centimeter.

3. 1. 4. 2. Grculatiepompen

De functie van het watercirculatiesysteem is de benodigde hoeveelheid water weïkc de kern
moet koelen te leveren. Het systeem bestaat uit meerdere kringlopen die elk een pomp be-
vatten. Gewoonlijk zijn deze pompen buiten de kern geplaatst, De pompen onttrekken het
water aan de ruimte tussen de kemmantel en de wand van het reactorvat en persen het met
medeneming van water dat uit de reactorkern komt naar beneden. Onder in het reactorvat
wordt de waterstroom omgehogen en door de reactorkem geleid. De waterstroom door de
reactorkem bepaalt de stoomfractie (stoom-waterverhouding) in de kern» Omdat de vermo-
gensproductie beïnvloed wordt door de stoom-water-verhouding, kan door regeling van de
waterstroom hetzij door het variëren van het toerental van de dr* ulatiepomp af. door een
regelklep in de persleiding, het vermogen geregeld worden.

3. L 4. 3. Kernnoodkoelsystemen

Om te voorkomen dat de kern onvoldoende gekoeld wordt in ongevalssituatics, zijn aan de
koelsystemen voor normaal bedrijf noodkoelsystemen toegevoegd. Tot de nqodkoelsyste-
men behoren het hogedruksproeisysteem, het lagcdruksproeisystccm enhetlagedrukinspuit-
systeem. Het hogedruksproeisysteem komt in werking als door kleine lekkages het water-
niveau in het reactorvat onder een bepaald niveau zou dalen waardoor de koeling van de
reactorkem niet verzekerd zou zijn. /
Bovendien heeft het hogedruksproeisysteem de functie om in geval van een verlies van koel-
middel door het inbrengen van koud water de temperatuur en daarmede de druk in het
reactorvat omlaag te brengen. Het lagedruksproeisystecm dient ervoor te zorgen dat in geval
van een verlies aan koelmiddel de reactorkem voldoende gekoeld blijft waardoor geen be-
schadigingen aan de splijtstofomhulling optreden. Het systeem komt in werking als de.druk
in het reactorvat gereduceerd is en ook het noodzakelijke waterniveau niet gehandhaafd
wordt.
Het lagedrukinspuitsysteem tenslotte dient om de kern na het verlies aan koelmiddei te koe-
len in combinatie met het lagedruksproeisysteem. In normaal bedrijf vervult het de functie
van nakoeling. Wanneer bij middelgrote lekken het hogedruksproeisysteem niet in staat is de
kern voldoende te koelen maar de druk gehandhaafd.blijft, wordt door.een automatisch
werkend drukontlastsysteem, dat de stoom afvoert naar het drukvereffeningsbassin, een
snelle drukdaling ingeleid. Daarna nemen de lagedruksystemen de koeling over.

3. 1. 4. 4. Veiligheidsomhulling

De veiligheidsomhuUing (figuur 3.14) van een K.WR bestaat uit de reactorkamer waarin het
reactordrukvat met circulatiepompen en bijbehorende apparatuur geplaats^is ,en het reactor-
gebouw dat de reactorkamer, drukvereffeningskamer en het splijtstofwisselbassin omsluit,

primaire functie van de reactorkamer, welke mét horizontale drukontlastingsopeningen
erbinding staat met de drukvereffeningskamer is de drukstoot op te vangen die optreedt

uy een ernstig verlies van koelmiddel. De daarbij gevormde stoom wordt via de openingen
naar de drukvereffeningskamer geleid waarin het condenseert.
Het reactorgebouw bestaat evenals bij een DWR uit een primair containment dat een lek-
üchte barrière vormt tegen het vrijkomen van radioactieve stoffen en een secundair contain-
nent, dat bescherming biedt tegen externe invloeden Overeenkomstig de constructie bij een

DWR wordt de druk in de veiligheidsomhuUing lager gehouden dan de büitenluchtdruk
waardoor alleen lekkages kunnen optreden van buiten naar binnen en voorkomen wordt dat
radioactieve stoffen ongecontroleerd geloosd worden.
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3. 1. 5. Bronnen van radioactiviteit

De vorming van radioactieve stoffen is kenmerkend voor de opwekking van electriciteit door
middel van kernsplijting. Vanwege het potentiële gevaar van deze stoffen voor mens en
milieu worden in een kernenergiecentrale maatregelen getroffen om deze stoffen zorgvuldig
te behandelen en te beheren. Voordat de eigenlijke maatregelen beschreven worden, zal eerst
worden aangegeven op welke wijze de radioactieve stoffen ontstaan en waar ze voorkomen
in de kernenergiecentrale,

3,1. 5. 1. Ontstaanswijze

De radioactieve stoffen in een kernenergiecentrale worden op tweeërlei wijze gevormd. Al-
lereerst resulteert de splijting van zware atoomkernen zoals uranium in meerdere splijtings-
fragroesten. Deze fragmenten, die splijtingsprodukten genoemd worden, rijn radioactief.
Verder worden sommige materialen die in en om de reaetorkern toegepast worden radioac-
tief onder invloed van de neutronenstraling die bij de kernsplijting vrijkomt. De op deze
wijze gevormde radioactieve stoffen worden activeringsprodukten genoemd.
De bijzondere eigenschap van radioactieve stoffen is dat ze bestaan uit een atoomsoort waar-
van de kern instabiel is. Hoe groter de instabiliteit van de kern, des te groter de kans dat die
atoomsoort in een bepaald tijdsbestek overgaat in een andere atoomsoort. De snelheid van
dit veranderingsproces, het radioactief verval, wordt meestal uitgedrukt in de tijd die ver-
strijkt totdat nog slechts de helft van het oorspronkelijk aantal radioactieve atomen over is.
Dit noemt men de halfwaardetijd of halveringstijd. De radioactiviteit van een stof wordt
uitgedrukt in de eenheid curie (Ci), Eén curie komt overeen met de activiteit van een hoe-
veelheid stof waarvan 3,7 x 1010 atomen per seconde vervallen.
Als voorbeeld moge het atoomsoort (isotoop) jodium-131 dienen dat een halfwaardetijd van
ongeveer 8 dagen heeft. Van een hoeveelheid van 100 Ci van deze stof, een typisch splijtings-
produkt, is na 8 dagen nog 50 Ci over; na 10 halfwaardetijden, 80 dagen, nog maar 0,1 Ci.
Andere radioactieve stoffen bezitten kortere of langere halveringstijden. Een activeringspro-
dukt als cobalt-60 dat vaak als verontreiniging in het ijzer van constructiematerialen voor-
komt, heeft een halfwaardetijd van 5,25 jaar terwijl het splijtingsproduct KV-87 een half-
waardetijd heeft van 76 minuten. Tengevolge van het radioactief verval neemt de radioactivi-
teit van de gevormde splijtings- en activeringsprodukten af. Gebruik makend van deze eigen-
schap worden de radioactieve stoffen zoveel mogelijk op hun plaats van ontstaan vastgehou-
den en wordt aldaar afscherming geboden tegen de uitgezonden straling. Wanneer een deel
der gevormde stoffen zich na verloop van tijd toch verspreidt is een fractie van de oorspron-
kelijk gevormde radioactiviteit overgebleven.

3. 1. 5. 2. Locaties

Verreweg de meeste radioactieve splijtingsprodukten ontstaan in de splijtstoftabletten en
worden daar vastgehouden. Een, overzicht van de belangrijkste splijtingsproducten wordt ge-
geven in tabel 3.1. Eeii klein déël van de gasvormige- en vluchtige splijtingsprodukten diffun-
deert uit de tabletten eh komt in de ruimte tussen tabletten en splijtstofbekleding terecht.
Door öhvolkbmerihedèriin'hétibekledingsmateriaal die het gevolg kunnen zijn van mechani-
sche en thermische spanningen,, corrosie en andere oorzaken, lekken kleine hoeveelheden
splijtingsprodukten uit-He staven en komen in het primaire koelwater terecht. Door goede
ontwerp- en fabrikagëtëchniekën toe te passen voor de splijtstofelementen en door de splijt-
stof niet bloot te'stellen aan tè hoge thermische belasting of grote belastingvariaties kan de
lekkage zeer gering gefioudeh worden. Voor de bepaling van de maximaal te verwachten
lozing van radioactieve'stoffen wordt er meestal van uitgegaan dat 1 pet. van de splijtstof-
staven lekt. Daar déze, waarde, éen bovengrens van de waarnemingen is, en meer is bedoeld
als pntwerpwaarde Voor bepaalde systemen zal de lekkage in de meeste gevallen ver onder
deze Waarde liggen; Dit feit is ook een reden waarom de werkelijke lozingen van kernenergie-
centrales-in de praktijk onder de in het ontwerp en in de vergunningsvoorschriften vastgeleg-
de waaïden liggen.
Door verbeteringen in de splijtstoftechnologie en aanpassingen in de wijze van bedrijfsvoe-
ring zijn verdere verlagingen yan de lekkage van splijtstofstaven niet uitgesloten. Deze verla-
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Tabel 3. 1.

Railionuclideninventaris in een reactorkern met een elektiisch.vennogen van IOÜO MW na
een bedrijfstijd van 550 dagen
(ontleend aan WASH-1400)

Radionudide

Kr-S5
Kr-8om
Kr-87
Kr-88
Sr-89
Sr-90
Sr-91
Y-90
Y-91
Zr-95
Zr-97
Nb-95
Mo-99
Tc-99m
Ru-103
Ru-105
Ru-106
Rh-105
Te-129
Te-129m
Te-131m
Te-132
J-131
MJ-131
J-132
J-133
J-134
J-135
MJ-135
Xe-133
Xe-135
Gi-134
Cs-136
Cs-137
Ba-140
La-14Q
Ce-141
Ce-143
Ce-144
Pr-143
Nd-147
Pra-147
Pm-i49
Pu-138
Pu-239

totale activiteit

Activiteit in de kern
onmidddijk na het stoppen
van de reactor
(in Ci x 1Q8)

0,008
0,26
0,52
0,76
1,1
0,052
1,3
0,052
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
1,0
0,58
0,19
0,58
0,28
0,10
0,15
1,2
0,85
0,85
1,2
1,7
2,0
1,5
1,5
1,7
0,26
0,017
0,06
0,058
1,6
1,6
1,6
1,5
1,1
1,5
0,6
0,17
0,4
0,001
0,0001

39,0961 x 108 Ci

Halveringstijd
(ind)

3,900 x 10*3
1,800 x 10-1
5,300 x 10-2
1,160 x 10-1
5,060 x 10*
1,050 x IQ*
4,000 x 10-1
2,700
5,900 x 10i
6,550 x 10l
7,000x10-1
8,500x101
2,800
2,500 x 10-1
4,000x101
1,800 x 10-1
3,680 x 102
1,500
4,800 x 10-2
3,410 x101
1,250
3,250
8,050
8,050
1,000 x 10-1
8,750x10-1
3,600 x 10-2
2,800x10-1
2,800x10-1
5,300
3,800x10-1
7,520 x 102
1,290x101
1,100x10*
1,280 x IQl
1,660
3,280 x lOl
1,370
2,850 x 102
1,360x101
I,100xi0l
9,600 x 102
2,200
3,200 x10*
8,700 x 106
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gingen zijn vooral gewenst omdat de lekkage van splijtingsprodukten in hoge mate bepalend
is voor het stralingsniveau in de installatie waaraan de werknemers tijdens bediening en on-
derhoud zijn blootgesteld.
Voor de radioactieve stoffen in het primaire koelmiddel wordt onderscheid gemaakt tussen
gasvormige, vluchtige en overige stoffen. De gasvormige stoffen zijn voornamelijk de edelgas-
sen krypton en xenon; de vluchtigen bestaan vooral uit de halogenen bij beschadigde splijt-
stofstavcn in beperkte mate in het koelmiddel terecht komen. Bij ernstige beschadigingen
worden ook andere splijtingsproducten in het koelmiddel aangetroffen in opgeloste of ge-
suspendeerde yorm> eventueel vergezeld van sporen .splijtstof,,
Boor interactie van neutronen met het koelmiddel en de daarin opgeloste sporen gas worden
radioactieve vloeistoffen en gassen gevormd. De meeste isotopen (voornamelijk stikstof en
zuurstof) vervallen binnen zeet korte tijd en zijn daarom van geen betekenis voor eventuele
lozing. Wel moet er rekening mee gehouden worden bij het ontwerp van de afscherming voor
de installatie, Voorts vindt m de ruimte buiten het reactorvat activering plaats van bepaalde
bestanddelen uit de lucht. De meeste activeringsproducten hebben een dermate korte levens-
duur dat ze vervallen zijn voordat ze geloosd worden; slechts met het radionuelide orgon-41
(halfwaurdetijd 110 minuten) dat als een fractie in lucht voorkomt moet rekening worden
gehouden»
In het algemeen hebben de actïveringsprodukten in constructiemateriaïen in en om de kern
een veel langere levensduur. Sporen cobalt en de normale ijzer-, mangaan-, chroom- en nik-
kelbcstanddelen in staal vormen een bron van activiteit. Niet alleen vertegenwoordigen deze
radioactieve materialen na beëindiging van het bedrijf van de kernenergiecentrale een zekere
hoeveelheid afval, maar ook reeds tijdens bedrijf verhogen hun corrosie- en erosieprodukten
de concentratie vaste en opgeloste radioactieve stoffen in het koelmiddel.
De aanwezigheid van deze - van splijting en activering afkomstige - radioactieve gassen, vloei-
stoffen en vaste deeltjes beperkt zich echter niet tot het koelmiddel van het primaire sy-
steem. Door procestechrdschc uitwisseling van media tussen systemen, door doelbewuste rei-
niging en behandeling van het koelmiddel en door onvermijdbare lekkages van systemen ver-
spreidt de radioactiviteit zich over vele systemen en ruimten. Allerlei behandelingsprocessen
zijn erop gericht de afgifte van radioactiviteit uit deze systemen én ruimten aan de omgeving
zo gering mogelijk te houden. Bij de beperking van de afgifte moet evenwel rekening gehou-
den worden met de accumulatie van radioactiviteit in ruimten die voor bediening en onder-
houd regelmatig betreden moeten worden.

; 3 .1 . 6. Behandeling en lozing van radioactieve afvalstoffen

3.1. 6.1. Vloeibaar afval

3. 1, 6. 1.1, Aanbod

Radioactief besmette vloeistoffen, welke door middel van installaties moeten worden gezui-
verd, zijn voornamelijk afkomstig van het primaire systeem en de (hulp)systemen, waarmee
het regelmatig verbonden is.
Om de reinheid yaöjiét;koelmiddel te handhaven en daarmee tevens het activiteitsniveau
laag te houden is het noodzakelijk het koelmiddel voortdurend te reinigen. Andere, mogelijk
radioactief besmettéj vloeistoffen zijn afkomstig van het spoelen of aftappen van systemen,
het ontsmetterï (schoonspuiten) van componenten, vloerwater van ruimten met lekkermc
systemen en de wasserij.TM deze vloeistoffen worden opgevangen in tanks en zoveel moge-
lijk gescheiden naar herkomst. Gedurende het verblijf in deze tanks ïs het radioactief verval
van rhetname de koirtlevende isotopen belangrijk voor de afname van het activiteïtsaanbod.
Al naar gelang de herkomst en de aard van de verontreiniging worden één of meer van de
volgende reinigingstechnieken toegepast: filtratie, ionenwisseling, indamping en centrifuge-
ren. Het is daarbij de bedoeling door verwijdering van vaste en oplosbare verontreinigingen
het witer zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt te maken. De reinigingsprocessen van de
installatie voor de behandeling van vloeibaar afval worden in de volgende paragrafen kort
beschreven (zie figuur 3.17).
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3. I. 6. 1. 2. Filtratie

Zwevende vaste stoffen kunnen door filters uit het vloeibare afval verwijderd worden. De
filters worden gewoonlijk verwisseld als er ten gevolge van het dichtslibben een hoog druk-
\erschil over het filter optreedt of de radioactiviteit van de gevangen deeltjes (veel corroaiep-
rodukten) te hoog wurdt. Het verwisselen van de filterelementen kan vermeden worden door
ze terug te spoelen. De terugspoelvloeïstoft die véél slib en koek van, de filters bevat, wordt
opgevangen in een tank waar de vaste deeltjes kunnen bezinken en vandaar als vast afval
verwerkt kunnen worden. Vloeibare afvalstoffen die van de wasserij afkomstig zijn bevatten
zo weinig radioactiviteit dat de desbetreffende filters - gewoonlijk een patroontype - met de
hand verwisseld kunnen worden.

( 3. l. 6. L 3. Centrifugeren

Vloeistoffen die zwevende deeltjes bevatten kunnen gecentrifugeerd worden. De afge-
scheiden vaste stoffen blijven door de centrifugaalkracht op de wanden van de centrifuge
achter, terwijl de gezuiverde vloeistof eruit stroomt en naar een buffertank gaat. Van tijd tot
tijd worden de opeengehoopte vaste stoffen verwijderd door de tocvöerstroom te onderbre-
ken en de vaste stoffen in een hopper te spoelen; deze vaste stoffen worden daarna verpakt
voor verwerking als vast afval. Centrifuges worden gewoonlijk gebruikt in afvaibehandelxngs-
systemen om slib (afkomstig van verdamping of filtratie) te ontwateren en als vaste stoffen
voor verpakking en transport klaar te maken.

I 3. 1. 6.1. 4. Indaznping

Indamping wordt toegepast om radioactieve verontreinigingen in waterig afval te concentre-
ren. Door verdamping van het water blijft het grootste deel van de opgeloste en zwevende
vaste stoffen achter. De constructie van verdampers kan variëren van een eenvoudige ketel
met verwarmingspijpen tot een uitgebreide indampinstaïlafie met allerlei BuIpcomporièritenJ
Met eenvoudige verdampers kan reeds een bevredigende werking verkregen worden. Afhan-
kelijk van de hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het afval dat aan èen verdampeJtwJirdt
toegevoerd, kan gewoonlijk een 10 tot 50-voudige volumevermindering verkregen worden.
De concentratie aan radioactieve stoffen in het destillaat is voor de meeste nuclieden een
duizendmaal kleiner dan in het concentraat. Om een goede scheiding te krijgen is het nodig
om schuimvorming en meesleping van deeltjes te vermijden. Met het oog hierop wordt water
van de wasserij, datreinigingsmiddelen bevat of andere schuimveroorzakende stoffen, g ge-
woonlijk niet ingedampt.

I 3 .1 . 6.1. 5. lonenwisseling

Ionenwisselaars worden gebruikt om opgeloste radioactieve stoffen uit het reactorkoeïwater
en ander vloeibaar afval te verwijderen. Ze bestaan uit stalen tanks gevuld met harsbedden
(organische deeltjes). De harsen zijn chemisch behandeld zodat de opgeloste materialen, zo-
wel radioactieve als met-radioactieve, geadsorbeerd en vastgehouden worden. Het afschei-
dingsrendement van een nieuw harsbed is erg hoog, maar het rendement neemt zeersnel af
als het hars verzadigd raakt.
Het hars van deze bedden wordt slechts éénmaal gebruikt; het is het meest radioactieve vaste
afval dat in een kernenergiecentrale verwerkt wordt.

1 3. 1. 6.1. 6. Lozing

Met behulp van de hiervoor beschreven methoden worden de vloeistoffen met radioactieve
verontreinigingen behandeld. Soms wordt een combinatie van behandelingen toegepast of
wordt meerdere malen dezelfde reinigingsmethode gebruikt om de radioactiviteit en andere
onzuiverheden te verwijderen.
Wanneer de vloeistof niet voor hergebruik geschikt gemaakt kan worden wordt het geloosd.
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gebeurt nadat uit de tank, waarin de voor lozing bestemde vloeistof wordt opgeslagen een
monster is genomen en is onderzocht op concentratie en isotopensamensteiling. Blijkt de
concentratie te hoog te zij» dan moet de inhoud wederom in de reinigingsinstallatie behan-
deld worden. In de praktijk blijkt het mogelijk door toepassing van meerdere verzameltanks
van voldoende capaciteit de radioactiviteit in de vloeistoffen deels te laten vervallen en door
toepassing van ioncnwisselaars, indampers en filters de hoeveelheid en de concentratie van
radioactieve stoffen in de te lozen vloeistoffen sterk te beperken. In dit verband moet nog
bedacht worden dat een aanmerkelijke vermindering van de concentratie plaatsvindt door de
afgewerkte vloeistoffen te mengen met het koelwater van de condensor dat naar het opper-
vlaktewater wordt teruggeleid,
Voor een moderne kernenergiecentrale van 1000 MWe kan de totale vloeibare activiteit die
bij normnal bedrijf over een periode van een ja? • geloosd wordt met gebruikmaking van ai
deze middelen beperkt worden tot minder r3.,. o curie (zie tabel 3,2.). Vanwege biologische
kringlopen en de daarmede verband houdende herconcentratie van bepaalde isotopen dient
men afhankelijk van de vestigingsplaats aandacht te besteden aan het isotopenmengsel en na
te gaan welke isotoop bepalend is voor de uiteindelijke dosisbijdrage voor de mens ten ge-
volge van vloeibare lozing.

Tabel 3.2.

Radionuclidesammensteth'ng in het afvalwater uit een 1000 MWe kernenergiecentrale

Radionuclide Ci per jaar Halveringstijd

Mn-54 0,3 314 dCo-58
Co-60
Sr-89
Sr-90
J-131
Os*l34
Cs-137
Ba-140
Overige
Totaal

1,0
1,0
0,5
0,16
0,5
0,5
0,8
0,16
0,08
f,0

71
5,3

50
28
8,1
2

30
13
—

d
a
d
a
d
a
d
d

Dehierboven aangegeven hoeveelheden, ontleend aan het rapport van de werkgroep radio-
activiteit van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreini-
gingen (Rijncommissie), zijn gebaseerd op lozingsgegevens van een groot aantal reactoren en
zijn als indicatiefrte beschouwen*

( 3.1. 6. 2, Gasvormig afval

Bij de. behandeling jen verwerking van gasvormige radioactieve stoffen zijn duidelijk twee
bronhen te öndersclteiden. De eerste bron is die van de gasvormige splijtings- en activerings-
produkten die zich in de vloeistoffen vari het primaire systeem en hiermee verbonden syste-
men bevinden. De gassen die bij ontluchting of ontgassing van deze systemen vrijkomen wor-
den op,gecontroleerde wijze naar het gasbehandelingssysteem geleid. De andere bron is die
van de ventilatie van de ruimte waarin de systemen staan opgesteld.
Naast de geactiveerde lucht in de ruimte om de reactor kan ook de lucht in andere ruimten
waar systemen staan opgesteld die radioactieve media bevatten, door lekkage radioactieve
bestanddelen bevatten.
De gassen in het gasbehandelingssysteem en in het ventilatiesysteem worden op verschillende
wijzen behandeld vanwege het grote onderscheid in volumina en concentratie aan radioac-
tieve stoffen. .
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3. I. 6. 2. L. Ventilatie

Aanbod

De lucht in alle ruimten waarin systemen zijn opgesteld die radioactiviteit (kunnen) bevat-
ten, Lu\ afgebogen worden met het ventilatiesysteem. Bij normaal toegankelijke ruimten
vindt de afzuiging continu plaats. Wanneer ten gevolge van lekkage radioactieve gassen of
vluchtige bestanddelen in de ruimte terechtkomen, worden deze meegevoerd met de venu-
Istieiucht.
Om de lekkage van systemen die radioactieve media bevatten te beperken worden zoveel
mogelijk lasvexbiodingen toegepast, Dit sluit echter lekkages door het gfebrulk van. appen-
dages en Oensverbindingen niet uit. Bij de bepaling van de gasvormige losang dient derhalve
rekening gehouden te worden met een bepaalde systcemlekkage.
Vanwege de verblijftijd van de ventilanelucht in de ruimten zal de werkelijk geloosde hoe-
veelheid ten gevolge van radioactief verval minder zijn. Door de ruimten die normaliter niet
betreden worden weinig of niet te ventileren wordt de lozingsbijdrage van betreffende rui-
mten klein gehouden. Een belangrijke reductie van de activiteit in de ventilatielucht is te
bereiken door toepassing van filters die de zwevende deeltjes en de halogenen tegenhouden.

Filtratie

Aerosol filters (absoïuutfilters) worden gebruikt om de ventilatielucht van zwevende deeltjes
te zuiveren. De filterstof is meestal een geplooide nut van geweven glaswol. Van nieuwe
filters wordt geëist dat een vangstrendement van minimaal 99,97 pet. gehaald wordt bij be-
proeving met deeltjes van 0,3 micron diameter (bij veroudering neemt het rendement niet af;
vernieuwing van de filters is meestal nodig vanwege een te hoge luchtweerstand). Om de
levensduur van de absoïuutfilters te verlengen is gewoonlijk een batterij grof- of voorfilters
opgesteld vóór de absoïuutfilters. Deze wijze van Iuchtfiltering kan gebruikt worden om
grote volumina lucht uit de ruimten waar radioactieve systemen staan opgesteld te zuiveren.
Voor de vangst van halogenen, waarvan jodium de belangrijkste component is, worden kool-
filters toegepast. Deze vluchtige splijtingsprodukten (vaak gehecht aan kleine zwevende deel-
tjes) worden door het speciaal geïmpregneerde kool in belangrijke mate tegengehouderi. Het
vangstrendement is, afhankelijk van de verbinding waarin het element zich bevmdt,*99 pet.
of meer. Gewoonlijk worden de koolfilters direkt na de absoïuutfilters geplaatst voor de
ventilatie van lucht, afkomstig uit ruimten waar systemen zijn opgesteld die splijtingspro-
dukten (kunnen) bevatten.

Controle

De radioactiviteit van de ventilatielucht uit de verschillende ruimten wordt voortdurend ge-
meten. Bij een ongewenste toename van het activiteitsniveau wordt de ventilatie in de be-
treffende ruimte gestopt en de oorzaak opgespoord. ''
Naast de controle op de ventilatielucht van de individuele ruimten of gebouwen vindt ook
nog een eindcontrole en bewaking plaats van alle geventileerde lucht bij deischoorsteenin-
laat. Het activiteitsniveau van de lucht is op dat moment oók sterk afgenomen door verdun-
ning met ventilatielucht die afkomstig is van gebouwen en ruimten in het conventionele deel
van de kernenergiecentrale.

3. 1. 6. 2. 2. Gasbehandeling

Aanbod

Naast de lozing van ventilatielucht uit ruimten waarin zich relatief geringe concentraties
radioactieve gassen bevinden, vindt ook uitworp plaats van gassen die direkt onttrokken zijn
uit radioactieve systemen door ontgassing of indamping. Het is daarbij evenwel noodzakelijk
onderscheid te maken tussen een kokendwaterreactor (KWR) en een drukwaterreaetor
(DWR). (zie figuren 3.15 en 3.16).
In de KWR wordt de belangrijkste hoeveelheid gasvormige radioactieve stoffen voor het
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gasbehandclingssystecm geleverd door de continue vacuumafzuiging van de condensor. An-
dere bronnen van gasvormige radioactiviteit, zoals ontluchtingen van systemen en dekgassen,
zijn in vergelijking hiermee zeer gering. In de DWR is er geen procestechnischc reden om de
gassen uit het primair systeem continu te verwijderen. De ten gevolge van splijtstoflekkage
of activering van het koelwater aanwezige radioactieve stoffen blijven dus in het primair
systeem geconcentreerd. Een klein gedeelte van het primaire koelmiddcl wordt echter voor-
tdurend afgescheiden ten behoeve van volume- en boorzuurconcentratieregeling en reiniging.
Hierbij komen dan gasvoïmige produkten vrij die naar het gasbehandeüngssysteem geleid
worden. Alvorens het primair systeem voor splijtstofwisscling of andere handelingen van
druk afgebracht en geopend wordt, vindt «en algehele ontgassing plaats, welke ook door het
gassysteem behandeld Wöfdt, Ook radioactieve gassen die afkomstig zijn van andere syste»
men, zoals opslagtanks voor water en reïnigingssystemen, worden in het gasbehandelingssy-
stcem verwerkt,

Recombinatte

De eigenlijke behandeling van de radioactieve gassen wordt voorafgegaan door een recombi-
naticproces. Door de intense gammastraling in de reactorkern is namelijk een klein gedeelte
van het koelwater ontleed in waterstof en zuurstof.
In een DWR wordt door waterstofdosering in het koelmiddel voortdurend recombinatie van
waterstof en zuurstof in de hand gewerkt. In een KWR komen de radiolytische gassen en
eventuele gasvormige splijtingsprodukten in de vacuumafzuiging van de turbinecondensor te-
recht» In beide gevallen wordt het gasvormige radioactieve afval eerst naar een apparaat ge-
leid dat de gasvormige waterstof en zuurstof recombineert. Recombinatie doet het resultaat
van de fadiolyse teniet en vermindert, na condensatie van de gevormde stoom, het gasvolu-
me dat belmdéld moet worden,

Gasvertraging

In de oudere K.WR*typen bevindt zich in het gasbehandelingssysteem na de recombinatie een
vertragingslijn die een vertragingstijd van ongeveer een half uur oplevert (welke voor alle
isotepeit gelijk is) gevolgd door een fütereenheid met een koolfilter om ook het aandeel
halogenen te reduceren^ In de huidige ontwerpen bedient men zich van vertragingsbedden
van kool zoals die ook bij de drukwaterreactor toegepast worden. Door het adsorptieeffect
van edelgassen in de gekoelde koolbedden wordt een vertraging van enige dagen voor de
kryptonisotopen en enige weken voor de xenonisotopen bereikt.
Deze gassen krijgen tijdens die vertragingsperiode de gelegenheid om alle kortlevende isoto-
pen tot zeer lage niveaus te laten vervallen. De radioactiviteit van de gassen die uiteindelijk
het gasbehandelingssysteem verlaten is dan zeer gereduceerd. Deze gassen worden verder met
ventüatielucht verdund, gefilterd en geloosd.

Lozing

Door handhaving van een goede lekdichtheïd van de systemen die radioactieve stoffen bevat-
ten, door filtratie Van de ventilatielucht en door toepassing van koolvertragingsbedden in het
gasbehandelingssysteem kan de lozing van gasvormige splijtings- en activeringsprodukten
aanzienlijk beperkt iworden.
Uitgaande Van een koelmiddelactiviteit die overeenkomt met 1 pet. lekke splijtstofstaven,
van bepaalde lekkages van systemen, van nvnimum rendementen in de filters van de ventila-
tielucht en van de vertragingstijden in het gasbehandelingssysteem kan afgeleid worden en is
in de praktijk gebleken dat voor een moderne 1000 MWe lichtwaterreactor de jaarlijkse af-
gifte van radioactieve stoffen beperkt kan worden tot 20.000 Ci edelgassen, 0,5 Ci J-Ï31, 2
Gi overige halogenen en 0,2 Ci aerosolen.
De edelgassamenstelling is ongeveer 75 pet. Xe-133, 20 pet. Xe-135 en 5 pet. Kr-85.
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'3. 1. 7. Overige lozingen

3. 1. 7. 1. Tritium

Tritium is een isotoop dat niet begrepen is in de opgegeven waarden ten aanzien van de te
verwachten gasvormige- en vloeibare lozing maar toch wel speciale aandacht vraagt, Het is
een waterstof isotoop (H-3 of T) met een halfwaardetijd van 12,3 jaar» Tritium is een, van de
splijtingsprodukten die slechts voor een zeer geringe fractie bij lekke splijtstofstaven in het
koelmiddd terecht komen. Tritium wordt eventueel in grote mate geproduceerd door
neutronenactivering van borium hetgeen in de DWR toegevoegd wordt aan het koelmiddd.
Ook ontstaat tritium door activering van lithium dat in de DWR. toegepast wordt voor zuur-
graadregeling. Wanneer tritium in kontakt komt met water of waterdamp, zal het in gebon-
den vorm als HTO voortbestaan en is moeilijk te verwijderen of te isoleren. In zowel de
DWR als de KWR wordt al het water dat het primaire systeem verlaat opgevangen, gereinigd
door ionenwisselaars of indampers en zo mogelijk teruggevoerd naar het primaire systeem.
Tritium blijft ech'er niet achter bij deze reinigingsprocessen en accumuleert zodoende in het
primaire koehniddel. Slechts wanneer water onttrokken wordt aan het primaire systeem dat
uiteindelijk als vloeibaar afval geloosd wordt of wanneer tritium in de vorm van waterdamp
in het ventilatie- of gasbehandeüngssysteem terechtkomt, vindt lozing van tritium in de om-
geving plaats.
Voor wat betreft de bestaande en nog te bouwen kernenergiecentrales in Nederland dient
rekening gehouden te worden met een jaarlijkse lozing van ongeveer 100 respectievelijk
1000 curie \oor een kernenergieinstallatie met een KWR respectievelijk DWR. Hiervan zal 5
a 10 pet. als waterdamp met de ruimteventüatie geloosd worden en de rest met het afvalwa-
ter.

1 3. 1. 7. 2. Koolstof-14

Een andere langlevende isotoop is koolstof-14. Het ontstaat door neutronenactivering yan
bepaalde zuurstof, stikstof en koolstof-isotopen die zich in de lucht bevinden. Deze'lucht
bevindt zich direkt aan de buitenzijde van het reactorvat en is in geringe mate opgelost in
het koehniddel. Bij lozing in voornamelijk de gasvormige fase wordt door een 10Ö0 MWe
kernenergiecentrale per jaar ongeveer 10 Ci koolstof-14 in de biosfeer gebracht.

3 . 1 . 8 . Vast afval

Vaste bestanddelen die uit vloeistoffen afgescheiden zijn, moeten eerst met een bindmiddel
zoals cement vermengd worden om er vaste stoffen van te maken. Deze methode wordt
onder andere toegepast bij het concentraat dat achterblijft in de indampinstallatie, bij harsen
uit ionenwisselaars en bij slib uit filters. Het droog en hard geworden prodükt kan dan ge-
makkelijker verwerkt worden in 90 liter vaten of in andere geschikte vervoersvérpakkingen.
Dit hoog- en middel actief vast afval (HAVA en MAVA) bedraagt ongeveer 30 m3 per jaar
voor een 1000 MWe kernenergiecentrale, hetgeen overeenkomt met 300 vaten,: •
Het afval dat bijvoorbeeld bestaat uit filters van het ventilatiesysteem, besmette poetslappen
en handschoenen, kan op eenvoudige wijze samengeperst worden in vaten. De totale noe-
veelheid laag actief v.xst afval (LAVA) wordt op ongeveer 70m3 per jaar geschat, hetgeen
overeenkomt met 800 vaten.
De opslaggelegenheid bij kernenergiecentrales dient voldoende te zijn om tenminste de jaar-
lijkse hoeveelheid afval op adequate wijze onder te brengen.
Met het oog op de vervoersregels ten aanzien van de toelaarbare activiteit in de verpakking
en het stralingsniveau op het buitenoppervlak worden de hoeveelheden afval per verpakking
beperkt.
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1 3. 1.9. Ontmanteling

Na de gebruiksduur van een kernenergiecentrale moet de installatie praktisch volledig afge-
broken kunnen worden. Wat de niet-radioactieve delen betreft onderscheidt de kernenergie-
centrale zich niet van een conventionele centrale en die onderdelen kunnen zonder meer
verwijderd worden. Deze afbraak moet echter zodanig zijn dat de resterende radioactieve
delen en componenten beheerd en opgesloten kunnen worden.
Wat het radioactieve gedeelte betreft zijn de grootste radioactieve bronnen op de gebruike-
lijke wijze af te voeren, De splijtstofelcmenten kunnen na de afkoelperiode uit de kern ver-
wijderd en als een normaal transport behandeld worden.
Ook de radioactieve gaten en vloeistoffen kunnen uit de systemen verwijderd en als afval
geloosd of samen met het vast afval afgevoerd worden. Door het spoelen van de betreffende
systemen is de verwijderbare besmetting zoveel mogelijk tegelijkertijd af te voeren.
Alle besmette onderdelen en componenten buiten de direkte omgeving van de reactorkem
kunnen vervolgens verwijderd worden, Voor relatief sterk radioactief besmette onderdelen
zal er de voorkeur aan gegeven worden enige jaren te wachten alvorens tot verdere ontman-
teling over te gaan. Hierbij zal de noodzaak tot het opnieuw gebruiksgeschikt maken van de
ruimte afgewogen dienen te worden tegen de nadelen van hogere stralingsvelden en de daar-
uit voortvloeiende uitgebreide stralingsbeschermingsmaatregelen.
Het stalen reactorvat met zijn binnenwerk alsmede de stalen en betonnen bouwwerken in de
onmiddellijke omgeving van het reactorvat hebben gedurende de werking van de centrale
blootgestaan aan een intense neutronenstraling waardoor deze onderdelen een grote hoeveel-
heid sterk radioactieve activeringsprodukten bevatten. De afmetingen van deze onderdelen
maken het hanteren binnen korte tijd na het buitenbedrijfstellen van de installatie onmoge-
lijk ondanks aan te brengen stralingsbeschermende voorzieningen. Door langere tijd te wa-
chten (zeker meer dan 10 jaar) is de radioactiviteit ten gevolge van verval zover afgenomen
dat men tot verdere ontmanteling kan overgaan. Daarbij moet dan wel rekening gehouden
worden met hoeveelheden hoog actief afval van het reactorvat en binnenwerk en voorts een
hoeveelheid beton van het biologisch schild dat als laag actief afval te classificeren is.
Hoewel er nog geen ervaring is met de ontmanteling van 1000 MWe kernenergiecentrales,
kan uit de ervaringen bij de ontmanteling van kleinere kerninstallaties afgeleid worden dat
een volledige afbraak van de installatie na verloop van tijd mogelijk is.
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3. 2. Algemene veiligheidsgrondslageri

3. 2. 1. Inleiding

Bij hel ontwerpen van een kernenergiecentrale dient e.- in principe naar gestreefd te worden
dat radioactieve sloffen die bij het kermplijtingsproces gevurmd worden niet in de omgeving
vrijkomen.
Bij normaal-bedrijf is de (gecontroleerde) radioactieve lozing inderdaad zo genng dat dit
principe practise!) gezien vervuld is (zie paragrafen 3.1.6. en 3.1.7.). Bij storingen en ongeval-
len dient echter ooi', het vrijkomen van radioactiviteit in de omgeving zoveel mogelijk te
worden vermeden.
In ieder geval mag de lozing niet ongecontroleerd plaatsvinden. Dit wordt gerealiseerd door
aan het ontwerp van systemen, die bij het beheren en vasthoude". van radioactiviteit van
belang zijn, bijzondere eisen te stellen.
Aan de hand van hel volgende voorbeeld - de opsluiting van de grootste radioactieve bron in
een kernenergiecentrale, namelijk de radioactieve splijtingsproducten in de reactorkern -
wordt op deze eisen nader ingegaan.

De radioactieve splijtingsproducten in de reactorkern zijn grotendeels aan de splijutofmatrix
gebonden (eerste barrière). Voor de vluchtige en gasvormige splijtingsproducten, die uit de
matrix vrijkomen, vormt de aplijtstofomhulling een begrenzing (tweede barrière). Mocht
door een of andere oorzaak de integriteit van de splijtstofomhulling verloren gaan, dan
vormt de begrenzing van het primaire systeem een derde barrière.

Bij het ontwerp dienen nu maatregelen te worden getroffen om de integriteit van deze bar-
rières te waarborgen en ook bij geheel of gedeeltelijk verlies van hun integriteit, de onstane
situatie het hoofd te kunnen bieden. Deze maatregelen kunnen ondergebracht worden in
drie ontwerpgebieden:
1. het streven naar inherente veiligheid
2. anticipatie op de te verwachten storingen van de installatie
3. het ontwerpen van de installatie tegen gepostuleerde ongevallen.

Het eerste ontvverpgebied betreft onder meer het voor normaal bedrijf ontwerpen op inher-
ente veiligheid, dat wil zeggen zodanig te ontwerper, dat systemen ziel: in hun onderlinge
relatie zo gedragen dat verstoringen tijdens een proces niet versterkt maar tegengewerkt wor-
den (bijvoorbeeld de negatieve temperatuurreactiviteitscoëfficiënt waardoor een ongewilde
vermogensverhoging door een kleine temperatuursstijging wordt tegengegaan). Binnen het
streven naar inherente veiligheid vallen ook het kwaliteitswaarborgprogramma, de inspecties
en het preventief onderhoi id.

In de praktijk is het echter niet altijd mogel>'k, ondanks het streven naar inherente veilig-
heid, storingen te voorkomen. Deze situaties dienen te wo-den onderkend, zodat in het
tweede ontwerpgebied veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen. Het tweede ont-
werpgebied betreft dan ook een zo compleet mogelijke inventarisatie en analyse van voorko-
: „Tide storingen in de installatie, die tot min of meer ernstige bedrijfsstoringen kunnen lei-
den. Door toepassing van beveiligingssystemen kunnen deze storingen worden opgevangen
(bijvoorbeeld te hoge druk in het primaire systeem: afblazen via veiligheidskleppen).

Ondanks de maatregelen die in het eerste en tweede ontwerpgebied worden getroffen zijn er
aanwijsbare oorzaken, die het aantasten van de integriteit van alle drie barrières tegelijkertijd
tot gevolg kunnen hebben. Wanneer er in zulke gevallen geen extra maatregelen en voorzie-
ningen getroffen worden, heeft dit het vrijkomen van grote hoeveelheden radioactiviteit in
de omgeving tot gevolg. Als voorbeeld kan dienen het verlies van koelmiddel uit het primaire
systeem (derde barrière), waardoor ook de eerste en tweede barrière in gevaar komen (ge-
brek aan warmteafvoer leidt tot hoge temperaturen) met als gevolg het falen van de splijtstof
bekleding en het vrijkomen van radioactieve stoffen uit de splijtstofmatrix.

In het derde ontwerpgebied wordt derhalve uitgegaan van de condities en veronderstellingen
var. zulke storingen tn ongevallen, en worden additionele technische veiligheidsvoorzienin-
gen ontworpert om de gevolgen te beperken. Daarom worden de ongevallen, die de basis
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\ormen voor het ontwerp van de technische veiligheidsvoorzieningen ook wel ontwerponge-
vallen genoemd.
Voorbeelden zijn het kemnoodkoelsysteem als voorziening bij een ernstig verlies van koel-
middel, noodstroon.voorzierüngen in de vorm van dieselgeneratoren en akkubatterijen voor
een verlies van generator- of koppelnetspanning en een dubbele veiligheidsomhulling om on-
gecontroleerde lozing in de omgeving te voorkomen. Deze laatstgenoemde veiligheidsvoor-
ziening met de bijbehorende ventilatie- en filtersystemen wordt wel aangeduid als de vierde
barrière.

Met ontwerpeisen in de vorm van grondslagen en daarop gebaseerde richtlijnen is aan de
hierboven globaal aangegeven veiligheidsbeschouwing inhoud te geven. Gedurende de perio-
de van commerciële toepassing van kernenergie zijn deze eisen geleidelijk ontwikkeld en in
landen met een sterk expanderend kernenergieprogramma soals de Verenigde Staten het
meest compleet.

S. 2. 2. Grondslagen en richtlijnen

Aan het ontwerp van een veilige kernenergiecentrale moeten dus bijzondere eiaen gesteld
worden. In Nederland is men ten aanzien van deze te stellen eisen voornamelijk op het bui-
tenland aangewezen. Bij de kernenergiecentrale te Borssele zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse
criteria en in bepaalde gevallen de bijbehorende richtlijnen als basis voor het ontwerp ten
grondslag gelegd.
Deze Amerikaanse criteria, die in het algemeen in Europa worden gehanteerd, zijn vastge-
steld door de (vroegere) Atomic Energy Commission als "General Design Criteria for Nu-
clear Power Plants" en vormen een onderdeel van de Amerikaanse wetgeving op het gebied
van de kernenergie. Naast deze ontwerpcriteria, welke algemeen omschreven, ontwerpeisen
zijn, heeft de Nucleair Regulatory Commission (vroeger Atomic Energy Commission) een
groot aantal richtlijnen gepubliceerd waarin wordt aangegeven op welke, voor de Nucleair
Regulatory Commission aanvaardbare, wijze aan een ontwerpgrondslag kan worden voldaan.

De Commissie heeft ervaren dat het noodzakelijk is de leveranciers en exploitanten van kern-
energiecentrales te kunnen verwijzen naar door de Commissie gehanteerde ontwerpgrondsla-
gen en richtlijnen, alsmede de noodzakelijkheid dat het publiek op de hoogte i' Van deze
criteria die bij de veiligheidsbeoordeling gehanteerd worden. Zij heeft echter oo ' . de bezwa-
ren onderkend van het zonder meer overnemen van de Amerikaanse ontwerpcriteria en de
ermee samenhangende richtlijnen. Een voorbeeld moge dit duidelijk maken:
Volgens een OTitwerpcriterium moet een kernenergiecentrale bestand zijn tegen aardbevin-
gen. De Amerikaanse richtlijn geeft nu voor verschillende gebieden in de Verenigde Staten
aan, met welke bodembewegingen rekening moet worden gehouden. Hoewel ook voor Ne-
derland de algemene formulering over het bestand zijn tegen aardbevingen van kracht is (zie
bijlage veiligheidsgrondslag 42) is een letterlijke overname van de Amerikaanse richtlijn niet
mogelijk en is derhalve een aanpassing van deze richtlijn voor de Nederlandse situatie nood-
zakelijk-

De Commissie stelt zich voor onder de naam "Algemene Veiligheidsgrondslagen" ontwerp-
grondslagen vast te stellen en voor Nederland bindend te verklaren, alsmede op deze grond-
slagen gebaseerde richtlijnen. Als eerste stap hiertoe heeft zij het Reactor Centrum Neder-
land opdracht gegeven een vergelijkende studie te maken van;

de Amerikaanse ontwerpcriteria
de onlangs in West-Duitsland vastgestelde ontwerpgrondslagen en
de door de Skandinavische landen in conceptvorm uitgebrachte ontwerpgrondslagen.

Voorts is verzocht om aan de hand van deze studie concepten voor Nederlandse ontwerp-
grondslagen op te stellen en aan de Commissie voor te leggen. Dei,e concept-veiligheids-
grondslagen zijn ter illustratie als bijlage aan dit rapport toegevoegd, echter de discussie hier-
over binnen de Commissie zijn nog geenszins afgesloten.
Wel heeft de Commissie enkele richtlijnen vastgesteld en in de hoofdtekst van dit rapport
opgenomen, die zij reeds op dit moment van belang acht en ten dele voortvloeien uit de
specifieke opdracht van de Commissie. Het betreft de op veiligheidsgrondslag 42 gebaseerde
richtlijnen voor bescherming tegen externe invloeden van natuurlijke oorsprong (oversho-
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aardbeving en windhoos) respectievelijk van niet-natuurlijke oorsprong (neerstortend vlieg-
tuig en gaswolkexplosie) en bescherming tegen sabotage. Deze laatste richtlijn is opgenomen
in paragraaf 5.",7..
Ook heeft de Commissie gemeend na overleg met de Gezondheidsraadcommissie een richt-
lijn te moeten uitwerken over de lozing van radioactieve afvalstoffen gebaseerd op veilig-
heidsgrondslag 31.2, bescherming van personen buiten het terrein van de kernenergiecentra-
le.

De Commissie is van mening dat indien tot de bouw van nieuwe kernenergiecentrales in
Nederland wordt besloten, in ieder geval moet worden voldaan aan de door de Commissie
vast te stellen veiligheidsgrondslagen en de door haar opgestelde of door haar van toepassing
verklaarde buitenlandse richtlijnen. Slechts onder die voorwaarden kan zij positief adviseren
over de te bouwen kernenergiecentrales.

3. 3. Richtlijnen

3. 3 .1 . Bescherming tegen externe invloeden

3. 3. 1. 1. Inleiding

In Veiligheidsgrondslag 42 van de "Voorlopige Veiligheidsgrondslagen voor Kernenergiecen-
trales uitgerust met lichtwaterreactoren" (zie bijlage) worden ter bescherming van construc-
ties, systemen en componenten, die voor de veiligheid van belang zijn, de ontwerpvoorwaar-
den aangegeven met betrekking tot invloeden die hun oorsprong buiten de kernenergiecen-
trales vinden. Deze externe invloeden kunnen zowel van natuurlijke als van niet-natuurlijke
oorsprong zijn.
In de volgende paragrafen zijn een aantal richtlijnen opgesteld voor de bescherming tegen
enkele van de in Veiligheidsgrondslag 42 genoemde externe invloeden:

a. natuurlijke oorsprong
overstroming
aardbeving
windhoos

b. niet-natuurlijke oorsprong
gaswo'kexplosie
neerstortend vliegtuig

De mate van bescherming die vereist woidt, is in het volgende zodanig vastgelegd dat de kans
op een ongeval met ernstige gevolgen, veroorzaakt door een externe invloed, klein moet zijn
ten opzichte van de kans-op ernstige ongevallen door oorzaken in de installatie zelf. In het
hoofdstuk over extreme ongevallen is aangegeven dat, op basis van de Rasmussenstudie, de
kans op een ongeval met ernstige gevolgen voor de omgeving in de orde ligt van enkele malen
10-6 per jaar.
Indien dt' bescherming van de installatie zodanig is dat externe invloeden met een frequentie
van optreden van meer dan 10-6 per jaar die potentieel tot extreme lozingen zouden kunnen
leiden, weerstaan kunnen worden dan is aan het eerstgenoemde kriterium voldaan.
In concreto betekent dit dat constructies, systemen en componenten die voor de veiligheid
van belang zijn, zodanig moeten zijn ontworpen dat hun veiligheidsfuncties gehandhaafd
blijven onder de hiervoor genoemde externe bedreigingen.
Onder constructies, systemen en componenten, die voor de veiligheid van belang zijn, wor-
den die essentiële veiligheidscomponenten verstaan, die
1. de integriteit van de begrenzing van het primair systeem waarborgen;
2. in staat zijn de reactor af te schakelen en in een veilige toestand te houden, dat wil

zeggen de nakoeling van de reacttrkern te waarborgen om de in de splijtstofelementen
iiog ontwikkelde warmte uit het drukvat af te voeren;

3. in staat zijn de gevolgen van ongevallen te voorkomen of te beperken.

Ten aanzien van externe invloeden van natuurlijke oorsprong kan v/orden opgemerkt dat er
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uiteraard geen statistische gegevens zijn berustend op waarnemingen, waaruit de extreme
situatie kan worden bepaald die een frequentie van optreden heeft kleiner dan éénmaal per
miljoen jaar (10*6 per jaar). Dit dient dan ook te geschieden meï behulp van een speciale
extrapolatie methode.
Het vaststellen van extreem hoge waterstanden, windsnelheden in windhozen en grondbewe-
gingen door aardschokken, die in de richtlijnen voor de bescherming tegen natuurlijke in-
vloeden aijn genoemd, is geschied op basis van gegevens verstrekt door en, in samenwerking
met Rijksv.-aterstaat en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut*
De externe bedreigingen in de tweede categorie hebben hun oorsprong in menselijke activi-
teiten. Extrapolatie naar extreme toestanden is hier niet mogelijk. De Commissie is dan ook
van menrag dat voor elke te bouwen kernenergiecentrale een *ekere mwiimurafeeïtandhdd
tegen mechanische krachten «n drukken is vereist, en daarnaast zonodig additionele eisen
afhankelijk van de vestigingsplaats en/of de industriële activiteiten in de omgeving gesteld
moetv.i worden.
Als vaarbectd moge de bescherming tegen neerstortende vliegtuigen dienen. Een onderscheid
valt te maken tussen militaire toestellen en vliegtuigen van de burgerluchtvaart. Ten eerste is
er een verschil in waarschijnlijkheid van neerstorten, ten tweede is er een onderscheid te
maken naar de plaats, waar het neerstortend vliegtuig terecht komt.
Bij de toestellen van de burgerluchtvaart is de grootste kans op neerstorten in de nabijheid
van een luchthaven of voorgeschreven vliegroutes, bij een militair toestel is de neerstor-
tplaats veel minder bepaald. Hoewei de kans» dat een militair toestel neerstort op een kern-
energiecentrale, gebaseerd op de frequentie van neerstorten boven Nederlands grondgebied
en het relatief oppervlak van een kernenergiecentrale, kleiner is dan 1G-6 per jaar (waarbij
bovendien opgemerkt kan worden dat niet elk neerstorten, op een kernenergiecentrale zal
leiden tot een extreme lozingssituatie), meent de Commissie dat tegen deze externe bedrei-
ging bescherming aanwezig moet zijn. Dit betreft de mogelijkheid van penetratie door de
motor van het vliegtuig en de belasting op het gebouw door het gehele vliegtuig, hetgeen in
de betreffende richtlijn is vastgelegd. / ,
Ten aanzien van gaswolkexplosies is nauwelijks aan te geven hoe groot de kans is dat een
kernenergiecentrale door een dergelijke explosie wordt bedreigd, Aan de richtlijn ligt dan
ook slechts ten grondslag dat in ieder geval de installatie bestand moet zijn tegen dcflagratie
van een gaswolk die in afmetingen vergelijkbaar is met het reactorgebouw.

3. 3. 1. 2. Richtlijn voor de bescherming tegen overstroiringen

3. 3, 1. 2. 1. Algemeen

Indien een kernenergiecentrale in een gebied wordt gevestigd waar een overstroming een po-
tentiële bedreiging vormt voor het veilig bedrijf van de centrale, zijn additionele ontwerp-
voorwaarden vereist.
De waterstand waarbij voorzorgsmaatregelen noodzakelijk worden, zijn afhankelijk van de
lokale situatie van de vestigingsplaats, zoals

de ligging is direct langs of achter een waterkcring van een rivier, sneer of kust;
de opstuwing, opwaaiing en golfoploop ter plaatse.

Zoals reeds in paragraaf 3.3.1.1. is vermeld, worden in deze richtlijn hoge waterstandenten
grondslag gelegd met een overschrijdingskans van kleiner danlp-6perjaar.In.verbandhier-
mee is nog het volgende toe te voegen: Voor zeeweringen en dijken wordt door Rijkswater-
staat uitgegaan van een kans van overschrijden van 10-3, alO-4 pêr jaar. ;
Indien voor kernenergiecentrales hetzelfde uitgangspunt wórdt gekozen is bij een overstro-
ming extra gevaar voor getroffenen en reddingsacties door hefc eventueel vrijkomen van
radioactiviteit niet uit te sluiten. Dit maakt het reeds noodzakelijk dat voor kernenergiecen-
trales hogere waterstanden - waartegen beschermd moet worden - ten grondslag moeten
worden gelegd, ., / . , . , • . . _, . ., .
Een hoge waterstand met een overschrijdingskans van lQ-6.per jaar impliceert dat waterke-
ringen doorbroken zijn of overstroomd worden. Bij de te treffen maatregelen dient hier dus
rekening mee te worden gehouden. ^ . .
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3. 3. 1. 2. 2. Definiëring van waterstanden

a. Kustgebieden, i ïclusicf de gebieden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.

Basispeil (BP)m NA? *) aan de peüschaal te Hoek van Holland (dient als basis voor de
Deltawerken) en de daarmee gelijkwaardige peilen op andere plaatsen (peilen met ge-
lijke overschrijdingsfrequentie) zijn basispeilen.
Nucleair Basispeil (NBP)
Onder NBP wordt verstaan het waterniveau dat gevormd wordt door de som van BP m
1,50 m •*) .
Nucleair Ontwerppeil (NOP)
Onder het NOP wordt verstaan, het watemiveau dat gevormd wordt door de som van
het NBP en de plaatselijke niveauverhogingen door onder andere afdammingen, lokale
stuwwerkingen, golfoplopen, buistoten en bui-oscülaties.
De bepaling van de grootte van de niveauverhogingen kan vergeleken worden met de
bepaling van de waakhoogte bij het ontwerp van hoofdwaterkeringen, waarbij ook re-
kening dient te worden gehouden met de bodembeweging ter plaatse, dat wil zeggen de
daling van de bodem ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel.

b. IJsselmeergebied

Basispeil (BF)
Het maximale basispeil aan de zeczijde van de Afsluitdijk (zie onder a.) vormt het basis-
peil.
Nucleair Basispeil (NBP)
Hét NBP wordt gevormd door de som van BP m 1,50 m
Nucleair Öntwerppeil (NOP)
Onder het NOP wordt verstaan het waterniveau dat gevormd wordt door de som van
het NBP en verhogingen door effecten zoals het stormeffect op en een reeds aanwezige
hoge waterstand in het IJsselmeer ***).

c. Riviergebieden

7 Basispeil (BP)
Het waterniveau dat ten grondslag ligt aan het ontwerp «an de waterkering langs een
rivier, het zogenaamde öntwerppeil, is het basispeil.
Nucleair Basispeil (NBP)
Onder het NBP wordt verstaan het niveau dat gevormd wordt door de som van BP 1,50
m.
T^ucleair Ontwerppeil (NOP)
Onder het NOP wordt verstaan, het niveau dat gevormd wordt door de som van het BP

:en de watêmiveauverhogingen door lokale effecten zoals stuwwerkingen en golfoplo
pew.

; 3 .3 . 1. 2. 3. Richtlijnen

De ontwerpeisen waaraan bij de bescherming tegen overstroming in ieder geval voldaan dient
te worden zijn;

Bij het optreden van de nucleaire ontwerppeilen (NOP) moeten de essentiële veilig-
heidscomponenten (zie 3.3.1.1.) hun functie kunnen blijven vervullen.

*) NAk NJeuw Amsterdam» Peil
**) Bij extrapolatie van de overschrijdingskrommen :s een verhoging van l,B0 m voldoende om een

overscrhijdingskans van gelijk of kleiner dan 10"6 per jaar te realiseren.
***) • UftgasigVpünt bij een vestiging van ééncentrale in het Ussclmcergebied is de veronderstelling dat

de Afsluitdijk geen voldoende beKhermingMedt voor de centrale, zodat hij een extreem hogê
•waterjtand/jtormvlocd,,-een deeli open verbinding met de Waddenzee en de Noordzee aanwezig is.
Tett aaru&sri van dit punt is het wirideffect dp het IJsselmeer niet geheel geisoleerd te denken van
Waddenzeefcni Noordzee. : £ : - "•"-



Indien de centrale direct achter een waterkering wordt gevestigd, dient deze kering ter
plaatse te worden versterkt, zodat eventuele doorbraken zeker niet aldaar plaats kun-
nen vinden en dynamische belastingen ten gevolge van de doorbraak op het reactor-
gebouw uitgesloten kunnen worden.
Dynamische belastingen op gebouwen ten gevolge van overstromingen dienen verdis-
conteerd te worden.
Ontworpen dient ook te worden tegen opwaartse hydrodynamische krachten op de
centrale bij overstromingen.
Het gebouw moet geisoleerd worden tegen zowel grond- als inundaticwater.
Onderzoek moet worden verricht naar de stabiliteit van de vestigingsplaats bij overstro-
mingen.
De koehvatervoorziening alsmede de electriciteitsvoorziening in de centrale en de he*
scheming tegen aanstromende wtakdelen moet bij öventrorflingêtt gewaarborgd, blij'
ven.
Interne alarm maatregeien dienen getroffen te worden zodat bij het naderen van bij-
voorbeeld een stormvloed, de laatste voorzieningen kunnen worden voorbereid en
maatregelen getroffen kunnen worden tegen de eventuele op handen zijnde overstro-
ming.

3. 3. 1. 3. Richtlijn voor de bescherming tegen aardbevingen

3. 3. 1. 3. 1. Algemeen

De bodem van Nederland is continu in beweging door microseismen, die veroorzaakt worden
door depressies op de oceanen» branding op de kust» wind op hoge gebouwen en bomen en,
industriële en ,'erkeerstriiüngen. Deze achtergrondtrillingen leveren voor normaal gefun-
deerde bouwwerken en installaties geen enkel gevaar op.
Incidenteel kunnen verwcg gelokaliseerde aardbevingen voorkomen, die de grond in Neder-
land een extra beweging meegeven. Ook deze verre bevingen zijn van geen belang voor in
Nederland gevestigde bouwwerken en constructies. Voor het ontwerp van kernenergiecentra-
les zijn alleen nabije bevingen van belang.

3. 3. 1. 3. 2. Seismkiteit in Nederland

Voor Nederland zijn da bevingen van de Bened Tüjn slenk, die van de noordrand van de
Eifel in noordwestelijke richting tot ver in Nooru Brabant doorloopt, verreweg het belang-
rijkst. De Oost-West verlopende seismische zone door centraal België en de niet-frequente
bevingen van de Noordzee en Noord-Duitsland zijn alleen van belang in de gevallen als zij
exceptioneel zwaar zijn, dat wil zeggen in Nederland worden gevoeld.
De bevingen in het zuidoostelijke deel van Nederland zijn van het ondiepe type, dat wil
zeggen het gebied waarop de beving met de maximale gevonden intensiteit gevoeld wordt,
bedraagt ongeveer 250 km2.
Indien dit ten grondslag wordt gelegd aan het seismisch actieve oppervlak in Zuid-Oost Ne-
derland van ongeveer 5000 km* waarbij tevens een correctie wordt toegepast vanwege het
feit dat bij zwaardere bevingen een groot deel van het gebied van vodbaarheid buiten het
grondgebied van Nederland zal zijn gelegen, dan is de kans per jaar, dat een punt in het
onderhavige gebied getroffen wordt met eenbepaalde intensiteit I *) als volgt:

I
8
7
6
5
4
3

Kans/iaar
2,0.10-7
5.0.Ï0-6
6,7.10-5
1,0.10-3
3,3.10-3
1,0.10-2

• De "intensiteit I" van een aardbeving ii een maat voor zijn uitwerkingen op mensen, bouwwerken en aardoppervlak.
Voor enkele intensiteiten volgt hier een korte beschrijving:
* = 3: Wordt gevoeld door enkele mensen.

- 4: Wordt door veel mensen gevoeld. Schalen en deuren rammelen.
= 5: Hangende voorwerpen ilingeren. Veel tbpende mensen worden wakker.
- 6: Geringe schade in gebouwen en kleine scheuren in pleisterwerk.
- 7: Scheuren in pleisterwerk, spleten in muren en schoorstenen,
- 8: Wtfde spleten in metselwerk, delen van gevels en üjsten vallen naar beneden.

De numerieke waarden van intensiteiten zijn ondergebracht in schalen:
In Europa : MSK-Schaal (MedvedevSponhcur-Karnik)
In Amerika : Mercalli-Schaal j • TTT R
Beide macroseil raischï intensiteitHchalen zijn vergelijkbaar, ^



De rest van Nederland is op grond van historische documenten van de laatsie duizend jaar,
aseismiseh. Uit enkele zwakke trillingen, die in dit gebied in de historie aijn geconstateerd,
blijkt dat een waarde van 0,lg **) hier 1 maal in de KP jaar of langer te verwachten is.
Waarden van 0,2g zijn slechts 1 maal in de 6 a 7 miljoen jaar te verwachten.

3. 3. 1. 3. 3. Verband intensiteit-versnelling

Metingen tonen aan dat bij een bepaalde intensiteit de versnellingswaarden een breed spec-
trum vormen.
Uit deze empirische gegevens volgt dat de maximale jaarkans voor het optreden van een
bepaalde versnelling a op een punt van het seismische actieve deel in Nederland als volgt is:

0,1 g 0,lg< a «T0.2g

5,2710"8

8,5.10"7

5.3.10-6

6,0.10"5

7,0.10"5

0 , 2 g < a < 0 , 3 g

5.2.10"8

4.0.10-7
7,0.10'7

1,0.10'5

-

"0,3g< a <: 0,4g

2.0.10"8

5,0.10"8

7,0.10'7

-

a > 0,4

2.0.10"8

3.0.10"7

_
-

5,6.10"8

3,4.10"6

6,0.10-5
9.3.10"4

3,3.10'3

l,0.10-2

Uit de tabel volgt dat niet de hoogste intensiteiten oftewel de zwaarste bevingen de grootste
risico's met zich brengen, maar de exceptionele versnellingsuitschieters van de vaker voor-
komende lagere intensiteitsgroepen.
Ook is uit de tabel af te lezen dat bij een versnelling groter dan 0,3g de overschrijdingskans
kleiner is dan 10"^ per jaar, zodat de versnelling 0,3g het uitgangspunt vormt voor de richt-
lijnen voor te bouwen kernenergiecentrale in Zuid-Oost Nederland.

3 .3 .1 .3 .4 . Richtlijnen

a. Definities

De aardbeving die aan het ontwerp ten grondslag moet worden gelegd (afgekort OA) is die
aardbeving met bijbehorende intensiteit of versnellingen waarbij veiligheidstechnisch relevan-
te onderdelen van de centrale zo geconstrueerd zijn, dat bij meermalig optreden van deze
beving, het normale bedrijf van de centrale mogelijk blijft.
De aardbeving die aan de voor de veiligheid van belang zijnde componenten, systemen en
constructies ten grondslag moet worden gelegd (afgekort VA) is die aardbeving met bijbeho-
rende intensiteit of versnellingen, waarbij de in paragraaf 3.3.1.1. genoemde essentiële veilig-
heldscomponenten zo geconstrueerd zijn dat na het eenmalig optreden van deze beving de
functie van deze componenten gehandhaafd blijft.

b. Aardbevingsgebieden met bijbehorende optredende versnellingen

Ter afschatting van de seismische bedreiging van vestigingsplaatsen van kernenergiecentrales
is Nederland in 2 gebieden te verdelen, waarbij de locale geologische verhoudingen en
bouwgronddgenschappen van de vestiging buiten beschouwing zijn gelaten (zie figuur 3.18):

** g is de versnelling van de zwaartekracht (ongeveer 10 m iec ~%
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Gebied I : Dit gebied betreft Zuid-Oost Nederland, dat wil zeggen de
provincie Limburg en de oostelijke helft van de provincie Noeid-Brabant

Gebied II : Dit gebied omvat geheel Nederland, uitgezonderd gebied I.
Als horizontale versnelling in gebied I is maximaal aan te nemen:

voor de VA : 3,0 msec"2 *)
voor de OA : 1,5 msec"*

Als horizontale versnelling in gebied II is aan te nemen:
voor de VA: 1,0 msec"*
voor de ÖA : 0,5 msec**

De maximale versnellingen op fundamenthoogte van de centrale zijn met behulp van de
overdrachtseigenschappen van de onderliggende bodem te bepaka.
Als verticale versnelling is de halve waarde van de horizontale versnelling ten grondslag te
leggen.

c. Ontwerpeisen

De ontwerpeisen waaraan bij de beschenning tegen aardbeving in ieder geval voldaan dient te
worden 2ijn:

Bij het optreden van de VA, moeten de essentiële veiligheidscomponenten genoemd in
paragraaf 3.3.1.1. hun functie kunnen blijven vervullen.

* Dit is de maximale waarde, waarvan de overschrijdingskans kleiner is dan 10"^ per jaar. Bij nadere
beschouwing van dit gebied is differentiatie aan te geven, dit wil zeggen in Zuid-Oost Limburg treedt
maximale seismiciteit op. Dit neemt naar het Noorden af. Voor een nauwkeurige bepaling van de op-
tredende versnellingen in dit gebied is raadpleging van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut noodzakelijk.
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Figuur 3.1$ Aardbevingsgebieden in Nederland



3. 3. 1. 4. Richtlijn voor de bescherming tegen windhozen

3. 3. 1. 4. 1. Algemeen

In Nederland wordt elk gebouw ontworpen tegen windbelasting volgens de richtlijnen
aangegeven in de norm NEN 3850: "Technische Grondslagen voor de beregening van
Bouwconstructies" (T.G.B. 1972). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vestigingen
langs de kust en in het binnenland. Aangegeven worden de sunvdrukken op verschillende
hoogten boven het maaiveld.
Bijvoorbeeld bij het ontwerp van een gebouw aan de kust dicni op een hoogte van 10 m
boven het maaiveld een druk van 1 kNrn'2 (ongeveer 0,01 atm) in rekening te worden
gebracht. De gemiddelde windsnelheid die hieraan ten grondslag hgt bedraagt ongeveer 25 m
sec'1, waarbij uitschieters (windvlagen) van 40 m sec'* kunnen voorkomen. '
Indien deze windsnelheden optreden spreekt men reeds van een zware storm. Toch zijn deze
drukken, ook op grotere hoogten boven het maaiveld relatief laag ten opzichte van de
drukken die optreden ten gevolge van explosies (zie paragraaf 3.3.1.5.), waarbij overdrukken
ten grondslag moeten worden gelegd van minstens 30 kNm"2 (ongeveer 0,3 atm).
Derhalve is het ontwerp tegen windbelasting ten gevolge van zware stormen met hevige
windvlagen voor de veiligheidsbeschouwing van kernenergiecentrales niet van belang. Anders
is dit met de in ons land zeldzaam voorkomende windhozen. Een windhoos of tornado is
een hevige vvervelwind met een verticale as waaromheen zich een trechtervormige wolk
bevindt, bestaande uit onder andere waterdruppeltjes en stof. Ook treden bij dit verschijnsel
zeer grote windsnelheden en snelle luchtdrukveranderingen op. Het is mogelijk de lucht-
drukveranderingen uit de maximale windsnelheid in de windhoos te berekenen met behulp
van een model, waarvoor vereenvoudigde aannamen worden gemaakt.
De schade die een windhoos aanricht, kan zowel direct zijn als gevolg van de hoge windsnel-
heden of als gevolg van de luchtdrukvermindering bij de passage van de as van de windhoos,
waardoor een gebouw uit elkaar gerukt wordt, als ook indirect doordat soms zeer grote
zware voorwerpen opgezogen worden en weer op de grond of op een gebouw terecht
komen.

Windhozen, die in Nederland op zichzelf als zeldzaam zijn, beperken zich tot een zeer klein
gebied. Gemeten waarden van de windsnelheden zijn er practisch niet. In ons land is enkel
bij een windhoos op 4 september 1948 op Vlieland een waarde van 56 m sec*1 geregistreerd.
Het is dus niet mogelijk een voldoend betrouwbare statistiek over windsnelheden op te
zetten. Het enige alternatief is dat men alle hoosschade over een aantal jaren en over een
bepaald gebiei onderzoekt en dan probeert te schatten over welk oppervlak nog een be-
paalde windsnelheid is overschreden. De schatting berust op het waargenomen schadebeeld:
opgct;kl«" cf verplaatste voorwerpen, indringdiepte van projectielen en de kracht waarmee
bomen afknappen.
Windhozen die werkelijk grote schade aangericht hebben in het tijdvak van 1945 ;ot en met
1969 zijn: Willemstad, 21 juni 1950; Veluwe, 23 augustus 1950 en Chaam-Tricht, 25 juni
1967. Ook zijn bekend: Borculo 1925 en Neede 1927. Het Koninklijk Nederlands Meteoro-
logisch Instituut heeft uit deze enkele voorgekomen windhozen in ons land een frequentie-
kromme ontwikkeld, waarbij de totale windsnelheid is uitgezet als functie van de kans van
optreden (zie Sguur 3.19). Op grond van globaïe overwegingen is de onzekerheid van de hier
gegeven schattingen geïllustreerd door de gestippelde band in de figuur.
De curve is dus uiteraard onzeker, maar geeft toch een indicatie om tot een ontwerpcri-
terium voor windhozen te komen. Als uitgangspunt is gekozen een windhoos met een kans
van optreden van 10"6 per jaar met een bijbehorende windsnelheid van 125 m sec"1.

3. 3. 1. 4. 2. Richtlijnen

Een kernenergiecentrale in Nederland moet ontworpen worden tegen de belastingen van een
windhoos, waarvan de karakteristieke grootheden de volgende waarden bezitten.

maximale windsnelheid *) : 125 m sec"1

rotatiesnelheid : 100 m sec"1

* De maximale windsnelheid is de som van de rotatiesnelhcidscomponent en de translatiesnelheidscomponent.
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translatiesnelheid : 25 ra sec'1

straal van de maximale
rotatiesnelheid . 45 m
drukval : 13,0 kNm"* (ongeveer 0,13 atm)
drukvalsnelheid : 6,5 kNm'2 sec** (ongeveer 0,065 atm sec"1)

3. 3 . 1 . 5. Richtlijn voor de beseheming tegen gsswolkcxpiosies

8. 3. L 5. t. Algemeen

De maatregelen» die genomen moeten worden om een kernenergiecentrale tegen externe
explosies te beschermen, zullen zodanig moeten zijn dat de functies van essentiële veilig»
heidscomponentcn (zie pprsgraaf 3.3.1.1".) gewaarhorgd blijven.

Het vereiste minimale niveau van bescherming tegen expiosiedrukgolven is het ontwerp van
een kernenergiecentrale tegen de deflagratiedrukgolf *) van een grote gaswoik van verza-
digde kooiwaterstoffee ia de onmiddellijke omgeving van de centrale, ongeacht de vesti-
gingsplaats.
De noodzakelijkheid van verder doorgevoerde beschermingsmaatregelen zal voor iedere
vestigingsplaats afzonderlijk bekeken dienen te worden, rekening houdend met bestaande of
bekende toekomstige onttvückeüngeiu Dit geldt bijvoorbeeld voor vestigingsplaatsen in de
omgeving van zowel industriële of militaire vestigingen als verkeerswegen (in algemene zin)
van waar de mogelijkheid van een verhoogde drukgolfbelasting ten gevolgt van eeri detonatie
van explosieve stoffen kan optreden, indien geen minimale afstanden, worden aangehouden.

3. 3. 1. 5. 2. Richtlijnen

Ter bescherming tegen externe explosies moeten alle kernenergiecentrales tegen de
inwerking "an een drukgolf ten gevolge van deflagratie van een gaswoik ontworpen zijn.
Voor de luchtdrukgolf dient van de volgende aannamen, die betrekking hebben op
verzadigde koolwaterstoffen bij ongestoorde vlamuitbreiding, te worden uitgegaan:

de overdruk in aankomende golf bedraagt 30,0 kNm'2 (ongeveer 0,3 atrn);
de drukgolf kan uit een willekeurige ruimtelijke richting komen;
er kan een vlak golffront worden aangenomen.

Er dient met een versterkende werking rekening te worden gehouden, die bijvoo.aeeld
door gebouwen, delen van gebouwen en landschapfomiaties kan worden veroorzaakt
(reQectiegolf, vlamversneQingen in nissen, enzovoorts).

Belastingen ten gevolge van delen van constructies bijvoorbeeld brokstukken» moeten
bij het ontwerp in rekening worden gebracht, indien hierdoor vtiligheidstechnisch
noodzakelijke onderdelen in hun functie kunnen worden belemmerd.

Bij het ontwerp dienen de belastingen ten gevolge van de drukgolf met andere belas-
tingen ten gevolge van bijvoorbeeld brokstukken en storingen tijdens bedrijf, op zinvol-
le wijze te worden gecombineerd. Hierbij dient onderzocht te worden, in hoeverre een
gelijktijdig optreden of een tijdsverschoven optreden van de soorten van belastingen in
de beschouwing moeten worden opgenomen.

voortplantingasnelheid van de reactiezone kleiner dan de geluidssnclheid.

m-58



,oJ

f1 01
5
Ut

«si o
10 UI

-10

-s
-70

IC?

Figuur 3.19 Kans(per jaar)voor een willekeurige plaats

ergens in Nederland op overschrijden van

de aangegeven windsnelheden.

Lijn ABJ Verdeling van windanelheden in windstoten.

Lijn CDi Verdeling van windsnelheden in windhozen.

WINDSNELHEID

O 30 50 "ëo" Umi

70 too



Tansunhoud vioeibcre
Roolwaterstotlendn3) Gewicht (ton)

& E

b S

6JJ
i. a

S8

200000-^-40000 10000—40000

100 000 - •20000 5000-^-20000

20 0 0 0 ^ 4 0 0 0 1000 —4OOO

1O0O0—2000 500—2000

2 000 — 400 100—400

1000—200 50 - t - 200

200 40

100-+-20

20 -L . 4

10-4-40

20

Lijn behorend bij
absolute druk m aan-
komende druKgolf
van 1,3 Qtm

Veilig gebied

100 200 500 1000 2000 5000

Afstand van het cntstekingspunt (m)

Figuur 3.20 Diagram voor minimale afstanden.



Ter berekening van de bij dv stoot van de drukgolf optredende belastingen moeien de
drukverdeling en werkingsduur van de drukgolf als functie v;n de vorm en de afmetin-
gen van de getroffen bouwconstructie (vlakke plaat, bol- respectievelijk cilmderschaal,
enzovoorts) in rekening worden gebracht. Daar slechts in het bijzondere geval van een
vlakke wand, die door een loodrecht op het oppervlak werkende drukgolf getroffen
wordt, met een gelijkmatig verdeelde vL ktedruk kan worden gerekend, dient in andere
gevallen van een ongelijkmatig verdeelde vlaktedruk te worden uitgegaan.

De bij de belastingen ten gevolge van externe explosies optredende grootheden, zoals
buigende momenten, schuifkrachten, doorbuigingen en versnellingen, dienen bepaald te
worden door middel van berekeningsmethoden, die het trilhngsgedrag van de onder-
delen voldoende in rekening brengen. Het conservatisme door vereenvoudigingen
(bijvoorbeeld bij de opstellingvan het model) dient aangetoond te worden.

De vervormingen van delen van gebouwen (bijvoorbeeld contourverschuivingen, \er-
buigingslijnen), die in de door Bouw- en Woningtoezicht vereiste berekeningen worden
bepaald, dienen apart aangegeven te worden en er dient aangetoond te worden, dat
door deze vervormingen de functie van essentiële veiligheidscomponenten geen gevaar
loopt. Bovendien moeten de geihduceerde trillingen worden bepaald, die bij externe
explosies op de ondersteuningen van veiligheidstechnisch noodzakelijke bouwconstruc-
tieonderdelen optreden. Deze trillingen moeten bij het ontwerp zowe! van de onder-
steuningen als van de bouwconstructieonderdelen in rekening worden gebracht.

Openingen in gebouwen (toe- en afvoerkanalen, deuren, sluizen, enzovoorts) dienen zo
ontworpen te worden, dat de drukgolf zich niet in de gebouwen voortplanten kan.

Indien volgens bovenstaande richtlijnen wordt ontworpen, dient de afstand van de
kernenergiecentrale tot plaatsen waar explosieve stoffen liggen opgeslagen of worden
getransporteerd, minimaal zoveel meter te bedragen als in. figuur 3.20 is aangegeven.

3. 3. 1. 6. Richtlijn voor de bescherming tegen neerstortende vliegtuigen

3. 3. 1. 6. 1. Algemeen

De maatregelen, die genomen moeten worden om een kernenergiecentrale tegen een neer-
stortend vliegtuig te beschermen, zullen zodanig moeten zijn dat de functies van de essen-
tiële veiligheidscomponenten (zie 3.3.1.1.) gewaarborgd blijven.

Het vereiste minimale niveau van bescherming tegen een neerstortend vliegtuig is het ont-
werp van een kernenergiecentrale tegen het neerstorten van een snel vliegende militaire
machine, ongeacht de vestigingsplaats van de centrale (Voor machines uit de burgerlucht-
vaart zijn de vliegroutes namelijk voorgeschreven terwijl voor militaire toestellen elk gebied
in Nederland bereikt kan worden). Hierdoor wordt gelijktijdig bescherming geboden tegen
een groot aantal andere militaire machines en machines uit de burgerluchtvaart, die even-
tueel op de kernenergiecentrale kunnen neerstorten.

De noodzakelijkheid van verder doorgevoerde beschermingsmaatregelen zal voor iedere
vestigingsplaats afzonderlijk bekeken dienen te worden, rekening houdend met bestaande of
toekomstige ontwikkelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vestigingsplaatsen in de onmiddel-
lijke nabijheid van landingsplaatsen, vliegroutes en wachtgebieden.

3. 3. 1. 6. 2. Richtlijnen

Ter bescherming tegen een neerstortend vliegtuig moeten alle kernenergiecentrales
tegen de inwerking van een snel vliegend militair vliegtuig ontworpen zijn. Voor de
belasting wordt van het neerstorten van een militair vliegtuig met een gewicht van 20
ton en een neerstortsnelheid van 215 m sec"1 uitgegaan.
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Om de draagkracht en de stabiliteit van de gebouwen aan te tonen, zijn de volgende
bdastingsaannomen, berustend op berekening bij een botsing op een vaste wand, ten
grondslag te leggen:
Hei stootbelasting • tijd • diagram (gevormd door een lineaire verbinding lussen dr
coördinaten):

Stoottijd (müiisec)
0

10
30
40
50
70

Stootbeïastïng (103ton)

a5,5
5,5

11,0
11,0

0

Het stootvlak dient met 7 m^ cirkelvormig aangenomen te worden.

Naast bovengenoemde belasting op de gebouwen dient ook de invloed van de belasting
ten gevolge van wrakstukken van een militair toestel te worden nagegaan. Voor de
berekeningen dient hierbij te worden uitgegaan van een vliegtuigmotor met de volgende
gegevens:

gewicht 1800kg
trefsnelheid lOOmsec"*
diameter l,15m

Als ongunstige belasting dient voor bouwwerken een belastingsaangrijpingspunt IOÜJ-
recht op het stootvlak aangenomen te worden zover geen andere gegevens aanwezig
zijn. Verhinderen aangrenzende gebouwen, delen van gebouwen of landschapfom^nes
de stoot loodrecht op het oppervlak, dan dient de ongunstige hoek als maatgevend te
worden beschouwd.

Bij het ontwerp dienen de belastingen ten gevolge van een neerstortend vliegtuig met
andere belastingen ten gevolge van bijvoorbeeld brokstukken en storingen in bedrijf op
zinvolle wijze te worden gecombineerd. Hierbij dient nagegaan te worden, in hoeverre
een gelijktijdig optreden of een tijdsverschoven optreden van de soorten van belasting
in de beschouwing moeten worden opgenomen.

Daar belastingen ten gevolge van brokstukken (van vliegtuig en gebouw) en brandstof-
branden niet tot toestanden van de centrale mogen voeren die niet meer beheerst
kunnen worden, moeten volgende aannamen getroffen respectievelijk eisen gesteld
worden:

Wrakstukken kunnen meer dan 1000 m weggeslingerd worden en ieder punt van
de installatie bereiken, dat niet beschermd is. Principieel is er daarom vanuit te
gaan, dat bij het neerstorten van een vliegtuig de externe voorziening (koelwater,
electriciteit) onderbroken wordt.
Veilig gesteld moet worden, dat door brokstukken, branden ten gevolge van het
weglopen van brandstof, enzovoorts, de toegankelijkheid van veiligheidssystemen,
die menselijk ingrijpen vereisen, niet belemmerd wordt.
De uitwerkingen van branden ten gevolge van de vernieling van de brandstoftanks
moeten onder andere door technische maatregelen worden beheerst.
Het moet zeker zijn, dat door brandende brandstof geen andere brandbare stoffen
(bijvoorbeeld dieselolie) ontstoken worden.
Bij de bescherming tegen branden zijn ook de installaties voor luchttoevoer in de
beschouwingen te betrekken.

Te onderscheiden zijn de wanddikten:

tpen: dikte, die tegen penetratie beschermt;
t l d i k t e , die naast de bescherming tegen penetratie, ook zekerheid geeft dat aan

de achterzijde van de wand geen betondelen loslaten.



Een wanddikte lvol is vereist, indien zich achter deze wand essentiële veiligheidstech-
nische onderdelen van de installatie bevinden en deze bij een ontwerp met een
wanddikte *pen door rondvliegende betonbrokken beschadigd kunnen worden, voor
zover hun uitvallen niet door het principe van de ruimtelijke scheiding afgedekt
wordt.

Bij gescheiden systemen moet worden aangetoond dat meerdere systemen niet gelijk-
tijdig vernield kunnen worden.

De bescherming van redundante systemen (kabels, pijpleidingen) op het terrein van
de installatie dient door ruimtelijke scheiding en ondergrondse ligging te geschieden,
indien geen additionele beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld bunkering) p'*ats-
vinden.

Bij de vernieling van gebouwen en bouwwerken, die niet beschermd zijn tegen een
neerstortend vliegtuig, moet aangetoond worden dat geen ontoelaatbare lozing van
radioactieve stoffen plaatsvindt. Daar het met passende middelen niet mogelijk is een
schoorsteen met een hoogte van ongeveer 100 m tegen het belastingsgeval "neer-
stortend vliegtuig" te ontwerpen, moet worden aangetoond, dat de naburige veilig-
heidstechnisch noodzakelijke bouwconstructies (bijvoorbeeld gebouwen, kabel- en
pijpleidingkanalcn) de ontstane belasting door brokstukken kunnen opnemen.

De bij de belasting ten gevolge van een neerstortend vliegtuig optredende belastingen
(schuifkrachten, buigen.de momenten, doorbuigingen, verplaatsingen en versnellin-
gen) dienen bepaald te worden door middel van rekenmethoden, die met het tril-
lingsgedrag van de installatie onderdelen voldoende rekening houden. Het conserva-
tisme van vereenvoudigingen (bijvoorbeeld bij de modelopstelling) dient hierbij
aangetoond te worden.

De vervormingen van delen van gebouwen (bijvoorbeeld contourverplaatsingen,
verbuigingslijnen) die in de door Bouw- en Woningtoezicht vereiste betekeningen
worden bepaald, dienen apart aangegeven te worden en er dient aangetoond te
worden dat door deze vervormingen de functies van veiligheidstechnisch noodzakelij-
ke bouwconstructies geen gevaar lopen. Bovendien dienen de geïnduceerde trillingen
bepaald te worden die bij het neerstorten van een vliegtuig op de ondersteuningen
van veiligheidstechnisch noodzakelijke bouwconstructieonderdelen optreden en deze
trillingen bij het ontwerp zowel van de ondersteuningen als van de constructie zelf in
rekening te brengen.

3. 3. 2. Richtlijn voor de lozing van radioactieve afvalstoffen

3. 3, 2 . 1 . Bedrijfservaring

Teneinde de lozing van gasvormige radioactieve afvalstoffen te beperken kunnen diverse
technische voorzieningen worden getroffen, zoals het aanbrengen van filters waardoor radio-
actieve stoffen in belangrijke mate worden tegengehouden en het toepassen van gasvertra-
gingslynen, welke ervoor zorgen dat kortlevende radioactieve edelgassen vervallen zijn voor-
dat de lozing plaatsvindt.
Uit ervaring is, gebleken dat bij een juiste bedrijfsvoering, ook indien rekening wordt gehou-
den met defecte splijtstofelsmenten (een berekeningsbasis voor de aan te brengen voorzie-
ningen en de maximaal te verwachten lozing is dat 1 pet. van de splijtstofstaven lekkage
vertoont), de jaarlijkse lozing van gasvormige afvalstoffen door een 1000 MWe kernenergie-
centrale, zich kan beperken tot globaal 20.000 curie edelgassen, 0,5 curie jodium 131, 2
curie overige halögenen en 0,2 curie aerosolen.
(De lozing, van tritium in dampvorm speelt gezien de te verwachten lozingshoeveelheid en de
relatief geringe radiotoxiciteit geen rol van betekenis).
Ter beperking van de lozing van vloeibare radioactieve afvalstoffen kan gebruik worden ge-
maakt van filters, ionenwisselaars en een indampinstallatie.
Cnder toepassing van deze technieken en bij aanwezigheid van voldoende opvangtanks voor
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besmet afvalwater, kan de lozing van vloeibare radioactieve afvalstoffen van een 1000 MWe
installatie beperkt worden tot 5 curie per jaar (corrosie- en splijtingsproducten).
Voor tritium, dat vooral bij dmkwaterreactoren wordt gevormd, is geen behandelingswijze
ter beperking van de afvoer mogelijk; de te verwachten hoeveelheden bedragen enige tiental-
len curies per jaar voor een kokendwaterreactor lot vele honderden curies per jaar voor een
druk walerre actor.

I 3. 3. 2. 2. Dosisgrenswaarde voor7 individuele leden van de bevolking

In hoofdstuk 4.7. van het rapport van de Gezondheidsraadcomxnissie wordt de volgende aan-
beveling gedaan:
"De vergunningsvoorschriften, verbonden aan de bedrijfsvoering van een nucleaire installatie
zullen op zijn minst moeten waarborgen, d^t geen enkele omwonende, in enig jaar, in één
van de organen van zijn lichaam, een dosis ontvangt van meer dan 30 mrern".
Daarbij wijst genoemde commissie in hoofdstuk 4.5. erop dat niet alleen de toepassing, ten-
gevolge waarvan bestraling optreedt zinvol moet zijn , «naar ook elke bestraling zo gering
mogelijk moet zijn, dat wil zeggen de dosis zodanig moeten worden beperkt dat verdere
verlaging ervan niet meer zinvol wordt geacht in vergelijking met de daarvoor benodigde
inspanning.
Bij de bepaling van de individuele stralingsdosis dient de kritieke wegmethode in beschou-
wing te worden genomen, waarbij echter wordt aangenomen dat de dosis, die als gevolg van
de aanwezigheid van verschillende radionucüden. langs verschillende kritieke wegen het ge-
hele lichaam of bepaalde organen bereiken, niet opgeteld behoeven te worden, omdat de
kans dat deze verschillende wegen bij dezelfde persoon uitkomen uitermate klein is.

3. 3. 2. 3. De veiligheidsgrondslagen

De veiligheidsgrondslagen, betrekking hebbend op de beperking van de stralingsbelasting in
de omgeving bevatten de volgende kenmerken:
a) het ontwerp en het bedrijven van de installatie dient zodanig te zijn dat de stralings-

belasting voor personen in de omgeving zoveel als praktisch mogelijk is, beperkt blijft;
b) in geen enkel jaar mag op de meest bedreigde plaats de dosis meer bedragen dan 5

mrem voor het gehele lichaam, de gonaden of de bloedvormende organen, en 15 mrem
voor de schildklier, de overige organen of de huid;

c) bij de te treffen voorzieningen dienen zowel de lozing en ontsnapping van gasvormige
of vloeibare radioactieve afvalstoffen als directe straling uit de installatie in beschou-
wing te worden genomen, een en ander op grond van hetgeen zich voordoet tijdens de
normale werking van de kernenergiecentrale en bij storingen;

d) bij de bepaling van de stralingsbelasting van personen in de omgeving zal rekening moe-
ten worden gehouden met de wegen waarlangs de verschillende nucliden tot deze stra-
lingsbelasting kunnen bijdragen.

In de grondslagen zoals hiervoor gegeven, worden de eisen vastgelegd, zoals omschreven is in
3.3.2.2.
De eerste eis geeft aan dat niet alleen bij het ontwerp al die technische voorzieningen moe-
ten worden aangebracht om de lozing zoveel als praktisch mogelijk is te beperken, maar ook
dat tijdens bedrijf deze mogelijkheden ten volle benut moeten worden.
De tweede eis vormt de basis van de door de Gezondheidsraad gevraagde waarborg dat geen
enkele omwonende, in enige jaar, in een van de organen van het lichaam een dosis ontvangt
van meer dan 30 mrem. De twee volgende eisen geven aan op welke wijze de stralingsbelas-
ting dient te worden bepaald.

3. 3. 2. 4. Richtlijnen voor de lozing

Uit berekeningen blijkt dat indien de lozing van gasvormige radioactieve afvalstoffen zich
beperkt tot die hoeveelheden welke aangegeven zijn in 3.3.2.1. bij gemiddeld te verwachten
meteorologische condities, ook indien deze lozingen niet gelijkmatig verdeeld over eenjaar
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plaatsvinden, er cen ruime marge is tussen de grootste ie verwachten individuele stralings-
dosis en de waarden, genoemd in 3.3.2.3. onder b.
Hoewel bij de lozing van vloeibare radioactieve afvalstoffen de kritieke wegbepaling minder
eenvoudig is dan bij de lozing van gasvormi.e radioactieve afvalstoffen blijkt uit verschillen-
de studies dat bij een lozing in vloeibare vorm van 5 curie aan gemengde splijtings- en cor-
rosieproducten in grote rivieren of ruim open water geen overschrijding zal plaatsvinden van
de eerdergenoemde maximale stralingsdosis. (Zie hoofdstuk 5.5.3. van het rapport van de
Gezondlicidsraadcommissie).

Richtlijn:
Een 1000 MWc kernenergiecentrale wordt geacht aan de grondslagen te void- en indien de
lozing over 12 opeenvolgende maanden zich voor de gasvormige radioactieve afvalstoffen via
een 100 meter hoge schoorsteen als volgt beperkt; waarbij rekening gehouden wordt met een
lozing per etmaal die niet meer bedraagt dan 10 maal op basis van het jaargemiddelde bere-
kende gemidde'de.

Edelgassen 20.000 curie
jodium-131 0.5 curie
overige halogenen 2.0 curie
aerosolen 0.2 curie

De lozing van de vloeibare radioactieve afvalstoffen samen met het condensorkoelwater
diem zich te beperken tot 5 curie per jaar.

Overschrijding van deze lozingslimieten, bijvoorbeeld door bedrijfsstoringen, houdt niet au-
tomatisch in dat dan ook de dosisgrenswaarden worden overschreden, omdat bij de omreke-
ning van jaardosis naar lozingslimieten conservatieve veronderstellingen zijn gemaakt, zoals
ongunstige meteorologische condities, uitwendige bestraling door voortdurend verblijf op de
meest bedreigde plaats, een weide tijd van 12 maanden en het voortdurend drinken van melk
van een koe die op het hoogst besmette grasland graast.

3. 4. Veiügheidsbeginselen tijdens bouw en bedrijf

In paragraaf 3.2.1. werd de algemene veiligheidsfïlosofie uiteengezet waaraan in de verdere
paragrafen voornamelijk voor wat betreft de ontwerpvoorwaarden uitwerking werd gegeven.
Uiteraard ligt in het ontwerp de basis voor een veilige kernenergiecentrale, maar het is even-
zeer noodzakelijk dat de veiligheidsbeginselen worden toegepast en uitgevoerd tijdens de
bouw en het bedrijf van de centrale. In de volgende paragrafen wordt hierop nader ingegaan.

3. 4. 1. Bouwfase

De bouw van een kernenergiecentrale met name van het nucleaire deel is een complexe aan-
gelegenheid en vereist een hoge graad van nauwkeurigheid, coördinatie en voortdurende con-
trole. Men dient ervan overtuigd te zijn dat de geleverde materialen en de te installeren com-
ponenten aan de specificaties voldoen, en de uitgevoerde werkzaamheden tijdens het voort-
schrijden van de bouw regelmatig getest worden. Teneinde dit te realiseren dient de exploi-
tant een kwaliteitswaarborgprogramma op te stellen, dat de bevoegde overheidsinstanties ter
goedkeuring dient te worden voorgelegd. Het kwaliteitswaarborgprogramma is een essentieel
onderdeel voor het bereiken van de gewenste, veiligheid. In het kwaliteitswaarborgprogram-
ma dienen alle handelingen te worden besenreven die noodzakelijk zijn om tot de overtui-
ging te komen dat een component of systeem tijdens bedrijf bevredigend zal werken. Deze
overtuiging wordt naar de mening van de Commissie verkregen, indien dit programma vol-
doet aan de criteria, zoals deze zijn omschicven in de USA - wetgeving *) of hiermee gelijk-
waardige, in Nederland te ontwikkelen richtlijnen. Over dit laatste zijn de gedachten van de
Commissie nog niet afgesloten.
Een dergelijk kwaliteitswaarborgprogranma dient onder meer te omvatten:

*) Code of Federal Regulations, Title 10 - Atomic Energy, Part &0, Appendix B "Criteria ter waarbor-
ging van de kwaliteit van kernenergiecentrales".
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de zorgvuldige documentatie van alle procedures, materialen en componenten;
gegevens betreffende fabricage, constructie en beproeving van componenten en syste-
men, waaronder een systeem voor uit te voeren controles tijdens vervaardiging van ma-
terialen, componenten en systemen zowel in de fabrtek .tls op de bouwplaats;
vereiste bekwaamheden van vaklieden, inspecteurs en personeel voor bediening en on-
derhoud van de centrale en
het aangeven van de verschillende verantwoordelijkheden.

De uitvoering van het programma dient on>5?r andere te waarborgen dat het ontwerp
adequaat is om aan de vastgestelde eisen te kunnen voldoen, de productie en bouw wordt
uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp, en de kwaliteit valt de materialen» de componenten
en de systemen aan de gestelde eisen voldoen. Ook de beproevingen, juistheid van procedu-
res en Hekwaamheden van personeel kunnen bij de doorvoering van het kwaliteiiswaarborg-
programma worden geverifieerd.

Het beheer van een kwaliteitswaarborgprogramma is een veeleisende taak. iJe ingewikkelde
regels, die bij de bouw van een kernenergiecentrale gevolgd dienen te worden, vragen vetl
van de betrokken bedrijven en organisaties. Zo wordt de inzet van een aanzienlijk aantal
extra krachten op de bouwplaats vereist, teneinde door voortdurende toetsing van de uitge-
voerde werkzaamheden aan de desbetreffende ontwerpcodes, normen en criteria en door
vastlegging van alle bevindingen de kans op fouten in de bouwfase zo gering mogelijk te
houden. Een zekere aanpassing van zowel de -toekomstige- exploitant ais van de overheid
ten opzichte van organisatie en procedures bij de doorvoering van het kwaliteitswaarborg-
programma tijdens de bouw van de kernenergiecentrale, is dan ook onvermijdelijk (zie para-
graaf 2.2.5.3).
De exploitant moet in ieder geval de onafhankelijkheid van het personeel dat met de uitvoe-
ring van het kwaliteitswaarborgprogramma is belast* kunnen zeker stellen. De inzet van per-
sonen die tegelijkertijd rnet de bouw zelf belast zijn, is daarmee uitgesloten.
Het is wellicht wenselijk één organisatie ten behoeve van alle kernenergiecentrales met deze
werkzaamheden te belasten. De in de Energienota genoemde organisatiestructuur voor de
oprichting van kernenergiecentrales zou daarvoor misschien een basis bieden.
Tevens zou het gewenst zijn te onderzoeken of andere interne diensten die met veiligheids-
toezicht belast zijn, in deze organisatievorm kunnen worden ondergebracht. Dóór centralisa-
tie van kwaliteitswaarborgingsdiensten zou de opbouw en handhaving van de deskundigheid
van het personeel sterk bevorderd kunnen worden.

3. 4. 2. Beproevingsfase

Vóór en gedurende de inbedrijfstelling van een kernenergiecentrale dient het gedrag yan »
componenten, systemen en constructies getoetst.te worden aan de hand van een uitgebreid-^
beproevingsprogramma. In deze fase wordt elk onderdeel van de Installatie dat voor de vei-
Jigheid van belang is, aan een grondige functionele beproeving onderworpen. Het beproe-
vingsprogramma heeft meerdere doeleinden, waarvan de belangrijkste zijn: if '

het verifiëren oi de bouw overeenkomstig het ontwerp is uitgevoerd;
het nagaan of componenten, systemen en constructies volgens het ontwerp functio-
neren;
de controle op de juistheid van bedrijfs- en noodprocedures;
het bedienend personeel vóór de inbedrijfstelling gelegenheid te geven zich met de in-
stallatie en procedures vertrouwd te maken.

De uitvoering van het programma vindt plaats overeenkomstig op schrift gestelde procedu-
res, die bij bepaalde stappen afgetekend moeten worden door leden van de bedrijfsleiding en
een binnen het bedrijf gevormde veiligheidscommissie.

Na afsluiting van het hierboven genoemde beproevingsprogramma moet een uitgebreid nu-
cleair opstartprogramma worden uitgevoerd. Dit programma omvat een weloverwogen staps-
gewijze vermogenstoename tot bedrijf op vol vermogen.
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Gedurende deze fase vindt opnieuw een toetsing plaais van veiligheidsapparatuur en verifica-
tie van het nucleair en thermisch gedrag van de reactor over een groot vermogensbereik. De
bedrijfseigenschappen, alsmede de normale werking van alle installaties worden bij toene-
mend vermogen gecontroleerd. Ook de juistheid van de bedrijfsprocedures wordi nagegaan.

Naast de beproevingen, die de doelmatigheid van de stralingsal'scherming moeten verifiëren,
dient het gedrag van belangrijke veiligheidsapparatuur gedurende stapsgewijze toename in
het vermogen opnieuw te worden beproefd. Er worden proeven gedaan om bijvoorbeeld de
capaciteit van de ontlastingshleppen, de werking van de regelstaven en het in bedrijf komen
van het kemnoodkoelsysteem te testen. Voor de kernenergiecentrale te Borssele heeft het
nucleaire opsfartprogramma ongeveer vier maanden in beslag genomen.

3. 4. 3. Bcdrijfsfase

3. 4. 3. 1. Algemeen

Zelfs de best ontworpen en gebouwde kernenergiecentrale kan niet aan hoge veiligheids- en
bedrijfsnormen voldoen indien bediening, onderhoud, inspectie en beproeving niet op de
juiste wijze door deskundig personeel plaatsvindt. Immers tijdens het bediijf moeten belang-
rijke procesparameters regelmatig worden gecontroleerd en bij afwijkingen stappen worden
ondernomen om zorg te dragen dat het bedrijf zonder al te veel storingen verloopt. Ook
periodieke inspecücs en beproevingen van veiligheidssystemen behoren tot de teak van het
personeel van de centrale.
Problemen die gedurende bedrijf, inspectie of beproeving optreden, moeten worden vastge-
legd en gerapporteerd en indien noodzakelijk dienen corrigerende acties te worden uitge-
voerd.
De voorwaarden, waaronder de reactor mag worden bedreven, staan aangegeven in de "Tech-
nische Specificaties". Hierin staan onder meer de uit te voeren periodieke beproevingen en
inspecties van de uit het oogpunt van veiligheid belangrijke systemen en procedures, die in
bepaalde situaties moeten worden gevolgd. Ook 2ijn bijvoorbeeld vermeld de grenswaarden
van procesgrootheden die niet overschreden mogen worden.

3. 4. 3. 2. Bedienend personeel

De reactor en daarbij behorende nucleaire systemen in een kernenergiecentrale mogen alleen
door terzake kundige en goed opgeleide personen worden bediend. Derhalve is een opleiding
voor het bedienend personeel vereist. Deze opleiding wordt tot nu *oe binnen het bedrijf van
de kernenergiecentrale verzorgd en omvat het volgen van een bedrijfscursus waarin diverse
nucleaire systemen moeten worden eigen gemaakt en het lopen van stages in andere kern-
energiecentrales. Naast deze. praktische ervaring wordt vaak als deel van de opleiding een
theoretische basiscursus bij het Reactor Centrum Nederland gevolgd, welke lessen omvat zo-
als feactortheorie; feactorinstrumentatie, stralingsbescherming en reactorveiligheid.
Een bepaald eisenpakket voor het bedienend personeel is niet aanwezig. De Commissie is
dan ook van mening- dat de vaststelling van de exameneisen en de beoordeling van de des-
kundigheid van het bedienend personeel onder toezicht van de overheid dient te worden
gesteld. • "
ïn opdracht van de Commissie is het Reactor Centrum Nederland reeds medio 1974 begon-
nen met een inventarisatie van de toelatings- en exameneisen voor een opleidingsprogramma.

De "gedachten gaan uit naar een opleiding die afgesloten wordt met een examen. Een met
goed gevolg afgelegd examen resulteert in een bevoegdheidsverklaring van bepaalde geldig-
heidsduur, die onder bepaalde voorwaarden verlengd kan worden. Met betrekking tot de
handhaving van hét opleidingsniveau dienen aan de exploitant ook verplichtingen te worden

"opgelegd.
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3. 4. 3. 3. Normaal bedrijf

Tijdens normaal bedrijf onderscheidt een centrale met een m>cteairc ketel zich niet wezenlijk
van een centrale met een fossiel gestookte ketel. De werkzaamheden van het bedienend per-
soneel bestaan dan in hoofdzaak uit het controleren van mectwisrden en het aanbrengen
van kleine wijzigingen in een aantal automatische of handbediende regelsyst^nen. Alteen liet
opstarten en afschakelen van de reactor vereist de uitvoering van een reeks van opeenvot
gende handelingen. In het geval van het nieï juist Functioneren van een systeem of apparaat,
reageert de automatische regelinrichting om de reactor en daarmee de centrale in de meest
veilige toestand te brengen. Soms is enige actie van het bedienend personeel wenselijk om de
nadelige gevolgen voor verder bedrijf %~a de centrale zo kleine mogelijk te houden.
Alle handelingen dienen strikt volgens voorgeschreven procedures uitgevoerd te worden en al
het bedienend personeel is opgeleid en geïnstrueerd om de centrale bij een niet te verklaren
bedrij Fsvoorval in veilige toestand te brengen. Het bedrijf moet ook gevoerd worden volgens
de door de overheidsinstanties goedgekeurde "Technische Specificaties", die de maximale
instellingen van de reactorveiligheidssystemen, de bedrijfslimictcn, de minimale bedrijfsvoor-
waarden, de inspectie-eisen voor de installatie en de administratieve eisen voorschrijven. Er
wordt een journaal, het zogenaamde logboek, bijgehouden van het dagelijks bedrijf. Alle
belangrijke abnormale gebeurtenissen, ook als er geen schade aan de installatie optreedt,
moeten formeel aan de bevoegde overheidsinstanties gemeld worden.
Maandelijks dient de exploitant een rapport samen te stellen, waarin een overzicht gegeven is
van de bedrijfsvoering, opgetreden storingen, uitgevoerde inspecties, onderhoudswerkzaam-
heden en radioactieve lozingen, die in de vürslaginaand hebben plaatsgevonden. Dit rapport
moet de betrokken overheidsinstanties ter hand worden gesteld. Üoor 2orgvuldige bestude-
ring van deze ervaringsrapporten wordt een basis voor verbeteringen ontwikkeld. Zulke rap-
porten dragen ertoe bij d;\t problemen die zich in één centrale voordien in andere centrales
kunnen worden voorkomen.

3. 4. 3. 4. Onderhoud en inspectie

Zoals in de "Technische Specificaties" in detail staat aangegeven» dient de exploitant tijdens
de bedrij fsfase aan alk voor de veiligheid van belang zijnde systemen, met een vastgestelde
minimale frequentie voorgeschreven beproevingen en inspecties uit te voeren. Indien een be-
proeving of inspectie negatief uitvalt, moet de exploitant de in de "Technische Specifica-
ties" opgenomen procedures volgen.
In deze procedures staat beschreven, hoe de exploitant dient te handelen in abnormale situa-
ties en voorvallen. In een aantal situaties betekent dit het afschakelen van het vermogen en
het buiten bedrijfstcllen van de installatie.
Ook onderhoud wordt verricht volgens vaa te voren opgestelde procedures, welke zorgvuldig
gecontroleerd zijn vóór het inbedrijfstelkn van de kernenergiecentrale, onder Tneer rekening
houdend met voldoende ruimte en bere»KÜaarheid voor de onderhoudswerkzaamheden. De
Commissie is van mening dat de overheid er zich van dient te ovértu:°»n dat de selectie en
kwalificatie van personeel dat inspecties, onderhoud en reparaties in kernenergiecentrales
uitvoert, op adequate wijze tot stand komt.
Een speciaal probleem in een kernenergiecentrale vormen de componenten die radioactief
zijn geworden en dus niet met normale middelen kunnen worden gehanteerd. Boer bij het
ontwerp hiermee rekening te houden kunnen veel moeilijkheden worden vermeden. On-
danks deze voorzorgsmaatregelen wordt het inspectie- en onderhoudspersoneel aan ionise-
rende straling blootgesteld. De wettelijke voorschriften eisen dat deze blootstelling zoveel
mogelijk dient te worden vermeden. Indien dit onvermijdelijk is, mag in ieder geval geen
overschrijding van de limiet van 5 rem per jaar, respectievelijk van 3 rem per kwartaal plaats-
vinden.
Deze dosislimitering heeft een beperkte inzetbaarheid van het betreffende personeel tot ge-
volg, waar nog bijkomt dat het aantal personen dat deze werkzaamheden kan verrichten ook
niet onbegrensd is in verband met de deskundigheid en bekwaamheid die verlangd worden.
Ter bevordering van goed onderhoud en toezicht enerzijds en beperking van de noodzake-
lijke blootstelling aan ioniserende straling anderzijds, biedt de toepassing van afstandsbedien-
de apparatuur vele mogelijkheden. De Commissie is dan ook van mening dat de ontwikkeling
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van afstandbediende apparatuur voor inspecties en onderhoud van de installatie ulierst
noodzakelijk is, teneinde de ontvangen dosis ioniserende straling van werknemers ze laag
mogelijk te houden.

3. 4, 3, 5. Terugkoppeling van bedrijfservaring

D,c bevoogde overheidsinstanties eisen dat een kernenergiecentrale bedreven wordt overeen-
komstig de vergunningsvoorschriften en binnen de grenzen van de "Technische Specifica-
ties" voor de centrale. Ongewone voorvallen, alsmede het niet goed functioneren of falen
van apparatuur moeten aan de overheidsinstanties gemeld worden, die in veel gevallen zelf
een onderzoek instellen. Belangrijke voorvallen worden door de inspectiediensten beoor-
deeld om vast te stellen of er tekortkomingen zijn in het ontwerp, ten gevolge waarvan wij-
zigingen in apparatuur of bedrijfsprocedures nodig kunnen zijn. Bovendien verschaft deze
informatie, die afgeleid is uit de beoordelingen van storingen, een belangrijke bron van be-
drijfsgegevens voor de ontwerper en constructeur van nieuwe installaties. Ook is deze infor-
matie van belang bij veiligheidsbeoordelingen en bij het opstellen van veiligheidscriteria en
richtlijnen.

Analyse van bedrijfservaringen bij kernenergiecentrales (met name in het buitenland) geeft
een belangrijk inzicht in de totale stand van zaken wat betreft de reactorveiligheid. Deze
analyse versterkt de indruk dat de voornaamste veiligheidsproblemen onderkend zijn. In ie-
der geval is gebleken dat kleine incidenten niet hebben geleid tot ernstige ongevallen met
gevolgen voor de omgeving.
Desondanks zou het onvoorzichtig zijn om uitsluitend te vertrouwen op het feit dat tot
heden geen ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden. Om deze reden beoordelen de inspectie-
diensten de bedrijfservaringen orn de aard, frequentie en oorzaak van storingen vast te stel-
len en om beginoorzaken, die mogelijk nog niet eerder onderkend waren, te identificeren.
Bij twijfel aan de oorzaak van een storing en het niet geheel kunnen overzien van alle veilig-
heidsaspecten worden bijzondere maatregelen getroffen. Deze maatregelen impliceren niet
noodzakelijkerwijs dat ei" een onveilige situatie in de centrale is opgetreden.

Met het oog op de toename van het aantal in bedrijf zijnde kernenergiecentrales, zijn er
thans internationaal een aantal informatiecentra beschikbaar, die ervaringen met reactoren
vastleggen met behulp van computers.
Deze centra kunnen de ontwerpers en de inspectiediensten ondersteunen bij het beoordelen
van storingen in componenten, bij het vaststellen van faalkansen, bij het analyseren van be-
trouwbaarheid van componenten en systemen en bij het beoordelen van het totale gedrag
van een centrale. Naarmate de bedrijfservaring toeneemt, zal dit rekenkundig gereedschap
van toenemende betekenis worden. Ket ware nuttig indien de exploitanten van kernenergie-
centrales in Nederland hieraan hun medewerking zouden verlenen.

3. 5. Beschouwing van ongevallen

3. 5. 1. Inleiding

In paragraaf 3.1.6. werd beschreven op welke wijze gasvormige en vloeibare radioactieve
stoffen in de omgeving geloosd worden. Deze beschrijving Had louter betrekking op de nor-
male bedrijfsomstandigheden. Storingen in componenten en systemen werden niet in be-
schouwing genomen. Vastgesteld werd dat door vele voorzieningen de lozing zodanig be-
perkt kan worden dat de dosis in de omgeving beneden de vastgestelde jaarlimieten kan blij-
ven. Ondanks alle zorg welke besteed wordt aan de kwaliteit van nucleaire componenten, de
inspecties en het preventief onderhoud, is het niet te verwachten dat een dergelijk gecompli-
ceerd systeem gedurende zijn gehele levensduur volmaakt za' functioneren. Er dient derhalve
rekening5gehouden: te!worden met onregelmatigheden, storingen en het falen van onderde-
len. Door hét treffen van maatregelen kunnen in vele gevallen de gevolgen tot materiële scha-
de beperkt blijven. Dit sluit échter niet uit dat bij storingen en ongevallen van meer ernstige
aard additionele veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat een aan-
zienlijke hoeveelheid radioactiviteit zich in d* omgeving zal verspreiden. De maximale hoe-

111-71



die /.kh in Je omgeving wu kunnen verspreiden wordt uiteraard bepaald door de grootte
van de bron.

l?e eerste en belangrijkste bron is de reactorkern zelf., waar de productie van radioactieve
stoffen doorgaat zolang de splijüngsreactie in stand g-houden wordt. Ook nadat de ketting-
reactie afgebroken is blijft een zeer grote hoeveelheid radioactiviteit achter die vanwege de
warmteproductie goed gekoeld moet blijven. Buiten de reactorkern bevinden zich naar ver-
houding slechts bescheiden hoeveelheden radioactiviteit die zich vooral concentreren in de
opgeslagen bestraalde splijtstoffen en in de behandclfogssystemen voor radioactief afval (sde
paragraaf 3.1.5.}.
Het stelsel maatregelen voor de insluiting zijn dienovereenkomstig veel eenvoudiger en de
maximaal te verwachten verspreiding van radioactiviteit is in ieder van de gevallen zonder
veel moeite vast te stellen.

In paragraaf 3.5.2.2. worden de ongelukken buiten de kern uitvoerig besproken. De veel
grotere radioactiviteit in de reactorkern brengt potentieel gevolgen van veel grotere omvang
met /.ich mee, hetgeen een complex stelsel van tegenmaatregelen eist. Uit de verscheidenheid
van bedrijfsicchnischc- en veiligheidstechnische systemen en voorzieningen die het reactor-
proces beheren en die ieder hun faalmogelijkheden van velerlei oorzaak e,i omvang hebben,
volgt een heel hreed spectrum van mogelijke voorvallen, variërend van onbeduidende storin-
gen tot extreme ongevallen.
In paragraaf 3.5.3. is een beeld geschetst van het ongevalsspec'ium. Daaruit blijkt onder
meer dat naarmate een normale bedrijfscondltie door één of andere oorzaak escaleert tot
een klein of zelfs een extreem ongeval het aantal passieve of actieve ingrepen door veilig-
heidssystemen en voorzieningen die de escalatie van het ongeval trachten te voorkomen, toe-
nemen. Voordat een onregelmatigheid, storing of ongeval uitgegroeid is tot een situatie
waarbij de bevolking risico, loopt zouden er dus meerdere voorzieningen achter elkaar ge-
faald moeten hebben. De kans van optreden van een dergelijke situatie neemt dienovereen-
komstig af.
Met het geven van een overzicht van mogelijke ongevallen in een kernenergiecentrale wordt
een tweeledig doel nagestreefd:
de lezer inzicht geven in de verschillende verdedigingslinies bij de bescherming tegen ongeval-
len en om de lezer in te leiden in het postuleren van ongevallen, die tot ernstige gevolgen
voor de omgeving kunnen leiden en welke voor de Gezondheidsraadcommïssie kunnen die-
tien bij het bepalen van de konsekwenties.
Wat dit laatste betreft zijn vooral die ongevalssituaties van belang waarop het ontwerp van
de veiligheidsvoorzieningen niet berekend is. Deze ongevalscategorie wordt aangeduid met
extreme ongevallen en wordt behandeld in paragraaf 3.5.4.

3. 5. 2. OngevaSen buiten de reactorkern

3. 5. 2. 1. Inventarisatie van radioactieve stoffen

De hoeveelheden radioactiviteit die ten gevolge van ongevallen met de installatie verspreid
zouden kunnen worden, zijn erg afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Zo is de hoe-
veelheid radioactiviteit in de bestraalde splijtstofelementen afhankelijk van de bestralings-
duur tijdens het voorafgaand reactorbedrijf en de tijdsperiode dié daarna verstreken is. Voor
de systemen die radioactief afval verwerken hangt dat samen met de hoeveelheid radioactivi-
teit die uit de splijtstofstaven lekt (afhankelijk van de kwaliteit van de splijtstof, de spliji-
stofomhulling en van het reactorbedrijf) en de verwerkingssnelheid, de opslagcapaciteit en
de eventuele lozing. In tabel 3.3. worden de belangrijkste bronnen van de radioactiviteit
buiten de kern globaal opgesomd. Andere delen van bijvoorbeeld verwerkingssystemen van
gasvormig- en vloeibaar afval zijn in de tabel niet genoemd omdat in de opgesomde compo-
nenten relatief de grootste hoeveelheden radioactiviteit geaccumuleerd kunnen zijn. Voorts
is het vaak mogelijk om het gedeelte waarin zich breuk of Jekkage voordoet te isoleren van
de rest en zodoende de omvang van de hoeveelheid weglekkende radioactiviteit te beperken.
Verwerkingssystemen voor vast afval zijn niet in de tabel opgesomd orridat de desbetreffen-
de stoffen zich niet makkelijk laten verspreiden.
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3. 5. 2. 2. Val van cea bestraald splijintof clement

In een moderne 1000 MWe kernenergiecentrale van het DVVR type bevinden zich ongeveer
200 splijtstofelementen. in de kern; bij een KWR is dit aantal zelfs meer dan 700. Mei een
regelmaat van ongeveer één maal per jaar wordt 1/4 tot 1/3 deel van de verspleien splijtsiof
vervangen door nieuwe elementen. Hiermede wordt op zijn vroegst 3 dagen nadat de reactor
is afgeschakeld begonnen; de installatie is dan inmiddels afgekoeld en van druk afgebracht en
het reactorvat en -bassin zijn rr.et water geimmdeerd, zodat het deksel van het reactorvat
ouder water verwijderd kan worden.
Met behulp van het hanteringsgereedschap van een spHjtstofwisselmachine wordt een deel
van de elementen onder water via een sluisdeur overgebracht naar het spüjtstofopslagbassin
en de rest wordt binnen de kern op andere posities geplaatst. Bij sommige splijtstofwisselin-
gen %vordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het reactorvat van binnen te inspecteren.
Hiervoor is het dikwijls noodzakelijk dat de gehele inhoud van de reactorkern tijdelijk naar
het splijlstofopslagbassin wordt overgebracht. Na afloop van de inspectie kunnen de oude
splijtstofelementen, waarvan dan een gedeelte door nieuwe vervangen is, teruggeplaatst wor-
den in het reactorvat. Verder worden de elementen die naar het opslagbassin overgebracht
zijn vaak onderworpen aan een visuele inspectie, waarvoor ze opnieuw gehanteerd dienen te
worden. Uiteindelijk zullen de bestraalde splijtstofelementen - maar dat is pas na een afkoel-
periodc van minstens een halfjaar - overgeplaatst worden in een transportcontainer waarmee
ze afgevoerd worden voor opwerking. Ai deze handelingen opgeteld, komt dit neer op een
zeer groot aantal manipulaties met bestraalde splijtstofelementen (in de orde van enige tien-
duizenden malen) gedurende de totale levensduur van een reactor.

Bij het ontwerp van het hanteringsgereedschap wordt ruime aandacht aan de betrouwbaar-
heid van het materiaal besteed. Tijdens het verplaatsen van splijtstofelementen dient er
steeds een koppeling tussen hanteringsgereedschap en sr/'ijtstofelement door twee onafhan-
kelijke mechanismen te bestaan. Door allerlei vergrendelingen worden fouten door mensen
die het gereedschap op afstand bedienen, zoveel mogelijk uitgesloten. Echter var.v:avc het
grote aantal manipulaties wordt rekening gehouden met een hanteringsongeval waarbij het
splijtstofelement uit het hanterings- en hijsgereedschap valt.

De radioactiviteit van de splijtingsproducten in de elementen neemt snel af na afschakeling
van de reactor. De grootste radioactieve inhoud is aanwezig in een splijtstofelement dat di-
rect na het openen van het reactorvat (minimaal 3 dagen na afschakeling van de reactor)
gehanteerd wordt. In de splijtstofelementen die blijvend uit de kern verwijderd worden,
heeft het grootste aantal versplijtingen plaatsgevonden. Deze bezitten de grootste hoeveel-
heid splijtingsproducten. Dr feitelijke radioactiviteit die bij een hanteringsongeval vrij zou
kunnen komen, hangt echter van vele factoren af.

Bijna ieder van die factoren heeft ruime variatiemogelijkheden en marges al naar gelang de
ornstandigheden en veronderstellingen (pessimistisch dan wel realistisch of optimistisch). De
factoren die een rol spelen bij een hanteringsongeval zijn:

bestralingstijd (versplijting) in reactorkem (max:maal ongeveer 3 jaar);
periode na afschakeling van de reactor; 3 tot 10 dagen na afschakeling van de reactor
(er is ook hantering voor transport, die veel later plaatsvindt);
het aantal splijtstofstaven van een element dat beschadigd wordt tijdens de val van het
splijtstofelemenf; enige staven, een rij staven wanneer het element op een scherpe rand
valt, alle staven (aeer extreem);
aüeen gasvormige en vluchtige stoffen komen vrij, dat wil zeggen edelgassen en halo-
genen, en alleen die fractie die zich in de spleet tussen de bekleding en de splijtstof
bevindt; 1 tot 10 procent van de opgebouwde hoeveelheid gasvormige of vluchtige
splijtingsproducten bevindt zich in de spleet;
terwijl edelgassen volledig ontsnappen via de beschadiging in de bekleding, zullen van

. de in de spleet aanwezige halogenen voor slechts ongeveer 20 procent in het water te-
recht komen;
voor de edelgassen wordt aangenomen dat niets in het water oplost. De halogenen ko-
rhën overwegend in elementaire vorm uit de splijtstofstaven vrij en lossen praktisch ge-
heel op in het water; hiervan komt tenslotte slechts 0,1 tot 1 procent vrij aan het wa-
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Tabel 3.3.

Inventarisatie van radioactiviteit buiten de reactorkern van een 1000 MWe kernenergieeentnik

Omschrijving

Bestraald splijt-
stofelement

Bestraalde splijt-
stof max. hoeveelh.

-idem- •
eind hoeveelheid

Container met
bestraalde splijt- *;

Gasvertragingslijn

Opslagtank voor

Plaats

Reactorbassin
Opslugbassin

Opslagbassin

-idem-

Opslagbassir/
Vervoermiddel

Buiteri primair
contaiinment

-idem-

Omstandigheden

Splijtstof wisseling,
3 dagen na afschake-
ling

na 3 dagen afkoeling

na 150 dagen afkoeling

Afvoer van bestraalde
elementen

max.inhoud vóór lozing

max.inhoud vóór lozing

Hoeveelheid

één element

1/3 kernlading

-idem-

3 DWR (7 KWR)
elementen

—

—

Inventarisatie radioactiviteit ((Ci)
edelgassen

6 x 103 Kr-85
6 xlO5 Xe-133

4 x 105 Kr-85
4 x 107 Xe-133

4 x 105 Kr-85

2x10'* Kr-85

7000 Xe-133
125C Xe-135

halogencn

3xlO5j-13l
1 x 105J-133

2K107J-131
6 x 106 J-133

70 j-131

3J431

v 70 J-131
(+10 Cs-137)



teropperviak. De kleinere fractie organisch gebonden halugencn lost praktisch niet op
en komt grotendeels vrij aan het wateroppervlak;
de uit het water vrijgekomen radioactieve splijtingsproducten bevinden zich bij een
DWR binnen de primaire veiligheidsomhuliing en bij een KWR binnen liet geventileerde
gebouw. Slechts het beperkte luchtvolume dat vanaf het tijdstip van het ongeval tot
aan het isoleren van het gebouw (stoppen en afsluiten van de ventilatie) afgezogen is,
zou radioactiviteit, kunnen bevatten, De isolatie kan plaatsvinden door ingreep van het
bedienend personeel; in ieder geval volgt er een automatische isolatie zodra de ruimte-
monitors significante hoeveelheden radioactiviteit meten. Daarna hoeft er bij een DWR
in principe niets meer geloosd te worden; eventuele lekkage door de primaire omhulling
kühit binnen de secundair* omhulling terecht die door gecontroleerde afzuiging via spe-
ciale koolfilters op een onderdruk ten opzichte van de buitenlucht wordt gehouden.
Het geventileerde gebouw van de KWR installatie maakt eveneens gecontroleerde lozing
via filters mogelijk. Na isolatie :s dus geen (DWR) of beperkte (KWR) afzuiging van de
ruimte nodig waarin zich de radioactieve splijtingsproducten bevinden. Door hel radio-
actief verval van de cdelgassen, welke practisch voor 100 procent bestaan uit Xe-133
met een halfwaarde tijd van 5,3 dagen en van halogenen, welke ongeveer voor 75 pro-
cent uit J - 131 en 25 procent uit J - 133 bestaan met een halfwaarde tijd van 8,05
respectievelijk G,875 dagen, zal als het ongeval na enkele dagen afkoeling plaatsvindt de
totale hoeveelheid radioactiviteit die naar buiten ontsnapt, zeer sterk verminderd zijn;
wanneer er vanuit gegaan wordt dat geen isolatie zou optreden en dat de ventilatie
normaal doordraaide is het belangrijk erop te wijzen dat de met radioactiviteit besme*
te lucht via kooïfilters op schoorsteenhoogte (100 m) geloosd wordt. Deze filters zullen
het elementaire jodium mefc een rendement van ongeveer 99,9 procent vangen; voor
organisch gebonden jodium ligt het vangstrendement lager, ongeveer 99 procent. Bij de
volgende pessimistische beschouwingen wordt echter uitgegaan van zeer slecht werken-
de filters die een vangstrendement hebben van 90 respectievelijk 70 procent.

Op basis van de marges in deze factoren welke variëren tussen realistische aannamen en prac-
lisch onmogelijke extremen kan een maximale ongevalslozing gegeven worden. Voor een
splijtstofelement dat anderhalf jaar lang in de reactor verspleten is en 3 dagen na afschake-
ling van de reactor betrokken is bij een hanteringsongeval en volledig beschadigd wordt, zal
maximaal gedurende eni&e uren een hoeveelheid van enige tienduizenden curies Xe-133 en
enige tientallen curies J-131 geloosd worden. Bij een meer realistische benadering kan men
ervan uilgaan dat er enige tientallen curies edelgassen en minder dan één curie aan jodium
vrijkomt in de omgeving.
Splijtstofhanteringsongevallen die plaats vinden met bestraalde elementen die reeds langere
tijd in het opslagbassin verbleven - zoals laden van de transportcontainer of elementinspectie
naderhand - hebben vanwege de geringe splijtingsproducteninventaris ook veel lagere ont-
snapping van radioactieve stoffen tot gevolg.

3. 5, 2. 3. Ongeval met opslagbassin voor bestraalde splijtstoffen

Zoals uit tabel 3.3. blijkt is in een kernenergiecentrale het opslagbassin voor bestraalde splijt-
stofelementen de plaats waar naast de kern de grootste hoeveelheid radioactiviteit verzameld
is. In een normale splijtstofcyclus wordt ongeveer ieder jaar 1/4 tot 1/3 deel van de kern
vervangen door nieuwe elementen. De.ongeveer 3 jaar bestraalde elementen worden voor een
periode van tenminste 150 dagen in het splijtstofopslagbassin geplaatst waar ze door radio-
actief verval, een groot gedeelte van hun activiteit verliezen. De bij dit proces vrijkomende
vervalwarmte neemt in deze periode sterk af, zodat er ook wel gesproken wordt van een
afkoeiperiode.
Na deze periode is de warmteproductie in de splijtstofelementen zover afgenomen dat ze in
een transportcontainer afgevoerd kunnen worden; koeling door middel van natuur'ijke con-
vectie van de lucht in combinatie met warmteoverdracht door stralmg in de container is
voldoende om de splijtstof en haar bekleding voor oververhitting te vrijwaren.
De splijtingsproducten die na een lange afkoeiperiode nog een bijdrage leveren tot het radio-
actief inventaris in de elementen zijn isotopen met een relatief lange halfwaardetijd. Drie
dagen na afschakeling van de reactor geeft voor de edelgassen Xe-133 de belangrijkste bijdra-
ge; na 150 dagen verval is dat vanwege de veel langere halveringstijd alleen nog maar Kr-85.
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Bij de halogenen blijft nog slechts een fractie van de oorspronkelijke hoeveelheid J-l31 over.
De radioactiviteit in de splijtstofelementen van het opslagbassin zou vrij kunnen komen door
smelten van de splijtstof of door mechanische beschadiging van de elementen zodat splij-
lingsprudurten uil de spleet tussen splijtstof en bekleding kunnen ontsnappen.
Smelten van de splijtstof door oververhitting zou slechts plaats kunnen vinden als er langdu-
rige stagnatie «>u optreden in de warmteafvoer van net bassinvvater met volledige verdam-
ping als gevolg of indien het bassin als gevolg van een mechanische schade zou leeglopen» Als
de splijtstof lang genoeg afgekoeld is t is warmteafgifte door verwarming en verdamping van
water en zelfs luchtkoeling voldoende om smelten van dasplijtstcif te voorkomen.
Volledige verdamping van het bassinwater zou slechts plaats kunnen vinden nadat de koelin-
stallatie van het bassin is uitgevallen en het personeel verzuimt - ondanks allerlei waarschü*
vdngssign.tlen - nieuw koelmidde! te suppleren, Het hypothetische gevai dat al het bassirtwa-
ter door de vervahvarmtc van de splijtïngsproducten verdampt, duurt voor een niet afgekoel-
de eenderde kenüadmg ongeveer anderhalve week en is voor een twee maanden afgekoelde
lading reeds meer dan een maand.

Het is uitgesloten dat zulke processen zich onopgemerkt zouden voltrekken. Het weglekken
van water uit het met staal beklede opslagbassin wordt zeker opgemerkt, zodai. in ieder geval
water wordt gesuppleerd.
Het opslagbassin is verder zo ontworpen dat door lekkages langs de sluisdeur tussen dit op-
slagbassin en het reactorbassin (dat droog staat gedurende reactorbedrijf), het waterpeil niet
beneden de bovenkant van de opgeslagen splijtstofelementen kan zakken; hetzelfde geldt
voor breuken in het koelcircuit van het bassin.
Ernstig waterveriies kan slechts ontstaan wanneer men veronderstelt dat een zwaar voorwerp
"per ongeluk" in het bassin valt en de integriteit van de bassinbekleding aantast door schade
aart te richten aan bassinbodem of -wand(en). Manipulaties met zware voorwerpen bij of
boven het opslagbassin worden daarom tot een practisch minimum beperkt. Bij het ontwerp
van opslagplaatsen voor zware componenten zal erop gelet worden dat kraanbanen i-et bas-
sin vermijden. Het is echter onvermijdelijk dat de transportcontainer ten tijde van afvoer van
bestraalde splijtstofelsmenten in en uit het bassin gehesen wordt. Daarbij lopen de inmiddels
afgekoelde elementen dan wel niet direct gevaar bij verlies van water te smelten maar poten-
tieel is du wel een situatie die bij een defect aan de hijskraan of bevestiging van de container
tot ongewenste bassinbeschadigingen zou kunnen leiden.
Een direct effect van het vallen van een zwaar voorwerp in het opslagbassin zou totjmechani-
sche beschadiging van de in de opslagrekken opgestelde splijtstofelementen kunnen leiden.
Het is niet aannemelijk dat alle in het bassin opgestelde splijtstofelementen hierdoor getrof-
fen worden. Bij getroffen splijtstofelementen leidt de mechanische beschadiging in eerste
instantie tot vrijkomen van splijtïngsproducten uit de spleet tussen de splijtstof en de bekle-
ding. Het is niet te verwachten dat de koeling van de elementen daardoor zodanig in gevaar
komt dat smelten van de splijtstof gaat optreden.
Het vrijkomen van splijtingsproductm uit het splijtstofopslagbassin betekent niet dat deze
producten direct in de omgeving terecht koinen. Bij een DWS.zal de prisïaks veiügheidsorn»
hulling volledig gesloten blijven en bij de KWR zal de lucht binnen netgebouw slechts in die
mate gefiltreerd en op schoorsteenhoogte afgevoerd worden dat een onderdruk ten opzichte
van de buitenlucht wordt gehandhaafd en zodoende ongecontroleerde lekkage wordt voor-
komen. *
De door Rasmussen in de Verenigde Staten verrichte studie over de veiligheid van lichtwater-
reactoren geeft de kans en de gevolgen aan van de hiervoor beschreven ongévalssïtuaties. De
daaraan ontleende tabel 3.4. heeft betrekking op een opslagbassin dat gemeenschappelijk
voor de kernladingen van een tweeling kernenergiecentrale gebruikt wordt. Wanneer - zoals
voor de Nederlandse situatie - uitgegaan wordt van één opslagbassin bij iedere kernenergie-
centrale, is de gemiddelde hoeveelheid splijtingsproducten in het bassin een factor twee la-
ger. Ook is de kans dat splijtstofelementen van de ene centrale betrokken raken bij inciden-
ten die veroorzaakt worden door manipulaties met splijtstof van de andere centrale niet aan-
wezig. De kans op een ongeval zoals in de tabel is aangegeven, is derhalve in de Nederlandse
situatie gelijk of kleiner.
Voor die gebeurtenissen waarbij de ongevalsafloop zich over een zeer lange periode uitstrekt,
zoals het smelten van een lading bestraalde splijtstofelémeriten, is het zeker mogelijk de vex-
ligheidsomhulling te isoleren of de ventilatie stop te zetten. De kans dat dit niet gebeurt is
zodanig dat de totaalkans voor de in kolom 1 van tabel 3.4. genoemde situaties verwaarloos
baar klein geworden is.
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Tabel 3. 4.

Vrijkomende radioactiviteit in hel containment (curies) bij ongevallen
in het splijtstofopslagbassin (ontleend aan VVASH-1400)

Smelten van 1/3 kern-
lading

Val van een zwaar
voorwerp

kans (jaar*)

vrijkomende
aktiviteit (curie)
cdelgasscn
halogeen

na 3 dagen afkoeling
10-7

4x10?
1 x 105

na 3 dagen afkoeling
2x 10-7

I x l ü 6
7x

In die gevallen zal de hoeveelheid radioactiviteit die over langere periode gefilterd en gecon-
troleerd geloosd wordt aanzienlijk kleiner zijn. Er is immers geen reden waarom zich bij een
werkende ruimtekoïling en eventueel sproeien in de veiligheidsomhulling een druk opge-
bouwd zou worden die lekkage zou bevorderen. Het eerder genoemde sproeien kan verder
belangrijk bijdragen tot het uitwassen van jodium in de lucht.
Uit deze overweging kan men concluderen dat de hoeveelheid die vrijkomt zeker een factor
duizend ligt onder de waarden die in tabel 3.4. genoemd zijn voor edelgassen en zeker zo .
veeï voor jodïum. Bij de plotseling plaatsvindende ongevallen zoals het vallen van zware
voorwerpen in het bassin zal zeer snel isolatie van het 'gebouw volgen. Niet meer dan een
fractie van de totaal bij beschadiging van de elementen vrijkomende splijtingsproducten zal
geloosd worden vóór het tijdstip waarop isolatie optreedt. De getallen van tabel 3.4. kunnen
voor vrijkomende hoeveelheden edelgassen en halogenen derhalve zeker door een factor tien
tot honderd gedeeld worden.

3. 5. 2. 4. Containers met bestraalde splijtstoffen

Na een afkoelperiode van tenminste 150 dagen worden de splijtstofelementen in transport-
containers afgevoerd naar de opwerkingsfabriek. Eerst wordt de container in het opslagbas-
sin geplaatst zodat de elementen onder water geladen kunnen worden. Voorts wordt de con-
tainer er weer uitgehesen waarbij het bassinwater eruit verwijderd wordt. De splijtstcfele-
menten worden dus in een droge container vervoerd. In Nederland vindt uitsluitend vervoer
over de weg plaats, hetgeen de capaciteit per container op dit moment beperkt tot 3 DWR
uf 7 K.WR dementen.
De nardpulattes met de gevulde transportcontainer in de kernenergiecentrale beperken zich
tot het verplaatsen van de transportcontainer van het opslagbassin naar de vrachtwagen
waarop deze geladen werdt. Deze fase gaat dus vooraf aan het vervoer zelf, waarover in
paragraaf 4.3. een uitgebreide verhandeling wordt gegeven.
Tijdens de manipulaties in de kernenergiecentrale is veelal niet te vermijden dat de container
op een grote hoogte verplaatst wordt. Bij storingen aan of het falen van hijswerktuigen is het
derhalve niet uitgesloten dat de container bij een val beschadigd wordt. Hoewel aan deze
containers de eis gesteld wordt dat ze een val van tenminste 9 meter doorstaan zonder de
integriteit te verliezen,, wordt voor het ernstigste geval aangenomen dat de lekdichtheid wel
verloren gaat. Wanneer gelijktijdig een beschadiging van de splijtstofstaven is opgetreden kan
de gasvormige inhoud vrijkomen. Bij beschadiging van alle staven betekent dit 6000 curie
aan Kr-85, als bovengrens.

3. 5. 2. 5. Tank voor vloeibaar afval

In verzameltanks wordt radioactief afvalwater opgevangen dat van verschillende systemen
afkomstig kan zijn.
Tijdens hét verblijf in de tanks vervallen de kortlevende isotopen. Aanvankelijk kan dus een
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hoge concentratie aan radioactieve producten aanwezig zijn. Door ontluchiing van de tanks
nullen weinig gasvormige splijtingsproducten in de tanks aanwezig zijn. De stoffen die bij een
breuk van een tank vrijkomen beperken zich tot enige isotopen, waarvan jodium (enige tien-
tallen curies) en cesium (een tiental curies) wel de belangrijkste zijn. De vloeibare inhoud
\an de tanks wordt verder binnen het lekdichte gebouw opgevangen en vormt geen direct
probleem voor de omgeving. Wel zullen jodium en cesium een besmetting van bijvoorbeeld
ile ventilatiekanalen kunnen veroorzaken. De kans van het door breuk of anderszins vrijko-
men van radioactieve producten uit de "atmosferische" opslagtanks wordt kleiner dan 10-2
jaar geschat.

3. 5. 2. 6. Storing in gasbehandeüngssysteem

De bij behand< ling van vloeibaar afval uit de ontgassers en na de verdampers vrijkomende
niet condense<:rbare gassen en ontiuchtingen van allerlei radioactieve systemen worden naar
een gasvertragingssysteem gevoerd. Bij een leidingbreuk of lekkages in het gasvertragingssy-
steem zal het circulerende radioactieve gas kunnen vrijkomen. Maar de hoeveelheid die
daarvoor direct beschikbaar is, is beperkt. Immers de grootste hoeveelheid edclgas is gebon-
den aan het kool en zal daaruit pas vrijkomen als de temperatuur van de koolbedden op-
loopt, waarvoor geen directe aanleiding bestaat. Anderzijds zal na het uitvallen van de koe-
ling bij een intakt en normaal werkend afgassysteem de druk in het systeem oplopen tot een
waarde, waarbij druk en dus ook activiteit afgelaten wordt met de ventilatielucht via de
schoorsteen. De adsorptie van de edelgassen in de koolbedden verandert echter weinig wan-
neer de kooltemperatuur toeneemt van bcdrijfstemperatuur 10 oC, tot een omgevings-
temperatuur van ongeveer 50 oC, Bij deze temperatuurverandering van het kool zullen er
nauwelijks meer edeltjasscn doorgelaten worden. Pas wanneer door brand of andere oorzaak
de temperatuur zeer hoog zou oplopen laten de bedden over een periode van enige uren de
gehele inhoud los, hetgeen in het uiterste geval een lozing van ongeveer 8000 Ci edelgas
(voor een jroot deel Xe-133) zal betekenen.

3. 5. 3. Ongevallen met de kern

3. 5. 3. 1. Inleiding

De ongevallen met de kern hebben alle betrekking op het proces dat de grote hoeveelheid
radioactiviteit in de reactorkern beheert.
In paragraaf 3.1.5.2. werd beschreven dat de radioactieve stoffen die tijdens het kemsplij-
tingsproces gevormd worden grotendeels geconcentreerd blijven in de splijtstoftabletten. De
splïjtstofomhulling vormt de barrière tussen de splijtstof tabletten met de daarin gevormde
splijtingsproducter» en het koelmedium dat langs de splijtstofstaven stroomt, De functies van
de vermogensregeling en warmteafvoer tijdens nonnaal bedrijf worden, ia buitengewoiic om-
standigheden overgenomen door noodafschakel- en noodkoelsystemen teneinde de warmte-
productie in de reactorkern en de waxmte-afvoer uk deieactorkern pp elkaar af te stemmen.
Het doel dat daarbij nagestreefd wordt is de integriteit vaffidé splijtstof en haar omhüllirig te
bewaren. De drukbegrenzende wand van het primaire systeem en de veiligheidsom-
hulling(en) met ventilatie- en filtersystemen vopnen dè verdere barrières die de
splijtingsproducten uit de kern verhinderen zich in ode omgeving te verspreiden. De yeilig-
heidsfilosofie die aan deze en andere veiligheidsvoorzierüngert ten grondslag ligt heeft tot
gevolg dat vele componenten successievelijk moeten falen voordat een gebeurtenis uitgroeit
tot een situatie waarbij de werknemers en de bevolking een bijzonder risico lopen. Er kan
dus een onderscheid worden gemaakt in de mate waarin een incident is geëscaleerd.
Bij het ontwerp van kernenergiecentrales wordt een indeling gehanteerd in bedrïjfs- en onge-
valscategorieën die in ernst toenemen, te weten:

normaal bedrijf,
storingen,
ongevallen,
ontwerpongevallen.

In die volgorde neemt ook de omvang van ingrepen door beveiligingssystemen en andere
voorzieningen toe teneinde de ongevalsafloop tot stilstand te brengen en de gevolgen voor de
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omgeving te beperken. Wat dit laatste betreft zijn de voorzieningen van dien aard dat in hei
algemeen de hot.veelheid radioactiviteit die in de omgeving zal vrijkomen bij de in hei om-
werp beschouwde ongevalscat.egorieën niet in grote mate uitgaat boven de jaarlijks toegela-
ten hocvcclhi'id.
De in de volgende paragrafen beschreven voorbeelden van onregelmatigheden, storingen en
ongevallen zijn bedoeld om een indruk ie geven van de situaties die zich in een kerncnergie-
centralc zouden kunnen voordoen. Hel is belangrijk erop ie wijzen dat door analyse van die
situaties een goed inzicht verkregen wordt in de mate vaarin de kernenergiecentrales in staat
zijn storingen op te vangen en de gevolgen te beperken.
De Commissie acht het daarom van het grootste belang dat ontwerpers van de nieuw te
bouwen kernenergiecentrales deze en soortgelijke ongevalssituaties in detail analyseren. Op
die wijze wordt immers een goed inzicht verkregen in de doeltreffendheid van de genomen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen. Deze analyses dienen door de (toekomstige) ex-
ploitant tijdens de vergunningsprocedure aangeboden te worden aan de autoriteiten die be-
last zijn met de veiUgheidsbeuordeung. Laatstgenoemden kunnen aan de hand van de resulta-
ten nagaan of alle voorzieningen getroffen zijn om de veiligheid van werknemers en omge-
ving te waarborgen. Als daartoe aanleiding is kunnen zij ook additionele eisen stellen om dat
doel te bereiken.

3. 5. 3. 2. Normaal bedrijf

Tot het normaal bedrijf worden eveneens gerekend die onregelmatigheden en kleine lekkages
in of buiten het containment, die geen overschrijding tot gevolg hebben van de jaarlijks toe-
gestane lozingshoeveelheid. Over kortere duur gerekend, bijvoorbeeld één dag of één week is
het mogelijk dat de lozing uitgaat boven de op jaarbasis berekende gemiddelde lozingssnel-
heid. Dit moet dan wel qua tijdsduur beperkt blijven, hetgeen tot uitdrukking is gebracht
door bijvoorbeeld de toegestane lozing over de periode van één week of één etmaal te beper-
ken tot vier respectiev. lijk tien maal de hoeveelheid voor die periode die op basis van de
gemiddelde lozingssnelheid over één jaar berekend wordt.

Wanneer er in een bepaalde ruimte radioactiviteit vrijkomt die aanleiding zou kunnen geven
tot een verhoogde gasvormige lozing zal dit in eerste instantie door de stralingsmor.itors in
de desbetreffende ruimte gedetecteerd worden. Verder wordt de ventilatielucht vóór tot lo-
zing wordt overgegaan bewaakt door monitors die de activiteit meten en als daar aanleiding
toe is bevel geven tot stopzetting van de afzuiging.
Een verhoging van de afgifte van vloeibaar afval kan slechts dan plaatsvinden wanneer één
van de administratieve procedures die bij de lozing wordt toegepast niet wordt nageleefd.
Het betreft daarbij, het nemen van een watermonster, de bepaling van de activiteit ervan en,
nadat gebleken is dat de activiteit onder de toelaatbare waarde ligt, het starten van een
pomp en het openen van een afsluiter, zodat de inhoud van de tank vermengd met het
koelwater van de condensor geloosd kan worden in het oppervlaktewater. Een ongecontro-
leerde -mogelijk verhoogde- lozing beperkt zich dan tot de inhoud van één lozingstank.

3. 5. 3. 3. Storingen

Storingen zijn gebeurtenissen, waarbij het automatisch werkende regel- en beveiligings-
systeem ingeschakeld wordt om door middel van vermogensvennindermg, vermogensa-
fschakeling of anderszins een normale toestand te herstellen. De installatie kan meestal weer
in werking gesteld worden, n? jorrectie van de oorzaak van de storing. Men mag aannemen
dat dergelijke storingen meerdere malen tijdens de levensduur van de reactor kunnen optre-
den. Deze- storingen gaan niet gepaard met abnormale lozingen van radioactiviteit. De in de
volgende paragrafen beschreven storingen zijn representatief te achten voor de ontwerpca-
tegorie "storingen".

3, 5. 3. 3 . 1 . Onbedoeld snel uittrekken van regelstaafbank

De uittreksnelheid van regelstaven is begrensd door mechanische middelen. Wanneer een re-
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gelsuialbank met de maximale snelheid wordt getrokken treedt er een transient op, in dit
geval een vermogensverhoging. Bij een drukwaterreactor (DWR) leidt de vermogenstocname
tot een temperatuurverhoging van het koelmiddel door de groteie warmteproductie. De toc-
nemeade koelmiddeltcmperatuur (of eigenlijk de massa-dichtheid) beïnvloedt de vermogens-
productie echter zodanig dat de vermogenstoename wordt tegengewerkt. Dit zelfregclend
effect dat aangeduid wordt als negatieve temperatuurscoëfficiënt, is aan het begin van de
cyclus /.wak en tegen het eind het sterkst. In het eerste geval volgt automatisch een snelle
afschakcling op hoog vermogen en in het tweede geval een afsehakelmg ten gevolge van een
te hoog gestegen waterniveau in de drukhouder.
Bij de kokendwaterreactor (KWR) leidt een vermogensverhoging in eerste instantie tot het
blokkeren van verder uittrekken van regelstaven en vervolgens tot een snelle vermogen»
safschakeüng. Wanneer de transient op laagvr mogen begint zal het vermogen zich stabilise-
ren op een hoger vermogen. In beide reactor v pen geeft deze storing geen aanleiding tot het
vrijkomen van radioactiviteit.

S. 5. 3. 3. 2. Onbedoelde afkoeling van de moderator

Een plotselinge afkoeling van hev primaire koelmiddel kan diverse oorzaken hebben, zoals
bijschakeling van een niet werkende koude kringloop en het uitvallen van een voedingswater-
voorwarmer. Bij de DWR geeft de afname van de koelmiddeltemperatuur met name aan het
einde van de cyclus vanwege de negatieve temperatuurcoëfficiënt aanleiding tot een vermo-
genstnmsient die in de meeste gevallen beëindigd wordt door een snelle afschakeling van de
reactor.
Bij de KWR is de responsie van de reactorkem identiek vanwege de negatieve damp-
belcoëfficiënt (de wijziging van de stoomfractie heeft directe invloed op de vermogen-
sproductie). Wanneer de automatische reductie van de circulatie door de kem niet of niet
snel genoeg werkt, treedt er tenslotte een snelle afschakelïng van het reactorverraogen op.
De storing heeft derhalve geen verdere gevolgen.

3. 5. 3. 3. 3. Vastzittende staaf tijdens een snelle verm )gensafschakcling van de
reactors

De neutronenab sorb erende capaciteit van de regelstaven moet steeds zo groot zijn dat zelfs
bij het vastzitten van de regelstaaf met het meeste absorptievermogen de reactor toch onder-
kritisch gemaakt kan worden. In dit verband wordt dan gesproker. i>ver de vereiste afscha-
kelreactiviteit van de regelstaven met de meest reactieve staaf die vast zit. Deze eis geldt
ongeacht het vermogensniveau of de bedrijfstoestand van de kernreactor. De storing heeft
geen verdere gevolgen.

3. 5. 3. 3. 4. Uitval van de normale yeedingswaisrtoevoef

De normale voedingswatertoevoer is bij de DWR noodzakelijk om de in de kern geprodu-
ceerde warmte via de stoomgeneratoren af te voeren. Bij uitval van de normale voedings-
watervoorziening vindt na daling van het waterniveau in de stoomgenerator een snelle af-
schakeling van het vermogen plaats en volgt eveneens het starten van de noodvoedings-
pompen die het waterniveau in de stoomgeneratoren moeten handhaven.

Bij de kokendwaterreactor leidt het uitvallen van de normale vocdingswatervoorzïening tot
een reductie in het reactorvermogen en nadat het waterniveau in het reactorvat verder zakt
tot een volledige afschakeling. Wanneer de isolatiekleppen sluiten loopt de druk in het re-
actorvat zover op dat afgeblazen moet worden, terwijl het hogedruksproeisysteem en het
koelsysteem dat bij isolatie moet gaan functioneren in werking gesteld worden. Bij deze
transiënten blijven voor beide typen reactoren de thermische belastingen van de splijtstof
binnen de toelaatbare waarden en zijn er geen gevolgen in termen van verhoogde radioac-
tieve lozing.
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3. 5. 3. 3. 5. Wegvallen van de generatorhelasting of uitval van de turbine

Zowel voor de KWR als voor de DWR leidi het wegvallen van de generatorbelasting tot het
uitklinken van de turbine. Dit, of het uitklinken van dr turbine zelf, betekent voor de reac-
tor dat de warmtc-afvoer in gevaar komt en daarom wordt het reactorvermogen automatisch
verminderd. Vanwege de warmteproduciie in de ketn en de blokkering van de afvoer van
stoom via de turbine loopt de stoomdruk op hetgeen leidt tot net openen van de turbine-
omloopleiding die de overproductie direct naar de condensor leidt. Verder heeft deze storing
geen gevolgen.

3. 5. 3. 3. 6. Uitval van het koppelnet

Bij uitval van het koppelnet wordt overgegaan op eilandbedrijf, waarbij de kernener-
giecentrale zoveel energie gaal produceren als er voor de electriciteitsvoorziening van het
eigen gebruik nodig is. Hiertoe vindt een snelle vermogensreductie plaats, maar door de tij-
delijke onbalans in geproduceerde warmte en afgevoerde stoom loopt de stoomdruk op en
wordt de overtollige stoom tijdelijk via de turbine-omloopleiding direct naar de condensor
gevoerd, Het reactorvermogen is inmiddels gestabiliseerd op een lagere waarde en het bedrijf
kan verder ongestoord plaatsvinden. Wanneer tijdens het eilandbedrijf door één of andere
oorzaak de stroomvoorziening wederom verstoord wordt, leveren dieselgeneratoren de nood-
siroomvuorziening.

3. 5. 3. 3. 7. Verlies of onderbreking van de geforceerde circulatie

Het uitvallen van een hoofdkoelmiddelpomp bij een DWR kan veroorzaakt worden door een
storing in de stroomvoorziening, smering of koeling van een lager. Het uitvallen van meerde-
re pompen tegelijk wordt als een ongeval beschouwd en wordt in paragraaf 3.5.3.4.5. behan-
deld. Het uitvallen van een enkele pomp wordt door de bewaking van het toerental gesigna-
leerd. De automatische actie die hierop volgt is een snelle reductie in het reacts—'ermogen
door inworp van enige regelstaven. Hierdoor wordt bereikt dat de opgewekte v <nte in de
kern weer in balans gebracht wordt met de aanwezige koelcapaciteit. Door verdere regeling
van de koelmiddeltemperatuur kan de reactor op lager vermogen stationair verder werken.

Uitval van één of meerdere circulatiepompen in een KWR veroorzaken een teruggang in de
koelwatcrstroom door de kern. De vermogensregeling zal door het Inbrengen van regelstaven
de vermogensproductie beperken. Door natuurlijke circulatie blijft zelfs bij totale uitval van
de geforceerde circulatie warmteafvoer uit de kern mogelijk. Een door abrupt vastlopen van
een as van de circulatiepomp veroorzaakte plotselinge stilstand heeft een dermate snelle af-
name van de stroming 4oor de kern tot gevolg dat het Vr'aterniveau toeneemt en het uit-
klinken van de turbine veroorzaakt. In dat geval volgt hierop een snelle vermogens
afschakeling.
In al deze gevallen is de thermische ontwerpmarge in de splijtstofelementen voldoende om
de transiënten zonder gevolgen te doorstaan.

3. 5. 3. 3. 8. Drukontlasting door onbedoelde werking van één (KWR) of meerdere
(DWR) ontlast- of veiligheidskleppen

In een KWR veroorzaakt het onbedoeld openen van een veiligheidsklep of drukontlastklep
een milde vorm van een verlies van koelmiddelongeval in die zin dat alle stoom direct in het
drukvereffeningsbassin gecondenseerd wordt. Normale koelmiddelsuppletie zorgt ervoor dat
de koeling van de kern niet in gevaar komt. Vanwege het continu afblazen van stoom met
eventuele activiteit, voornamelijk radioactief stikstof (N-16), is de omgeving van de drukver-
elTeriingsbassins niet vóór personen toegankelijk. Het is niet altijd noodzakelijk, maar mis-
schien wel gewenst dat de reactor uit bedrijf genomen wordt.
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In een DWR geeft een onbedoelde drukontlasting via de veiligheids- en ontlastkleppen op de
drukhouder in eerste instantie bevel tot suppletie van nieuw koelmiddel. Bij verder dalend
niveau vindt er een snelle afschakeüng van het reactorvermogen plaats. Wanneer ook de druk
in het primaire systeem ver genoeg gezakt is vindt inspuiting van noodkoelwater plaats. De
storing heeft dan inmiddels de vorm van een ongeval aangenomen en loopt dan overeen-
komstig paragraaf 3.5.3.4.1. behoudens het direct vrijkomen van kuelmiddel in het contain-
ment.

3. 5. 3. 3. 9. Kleine lekkages

Kleine lekkages vr.n primair koelmiddel binnen het containment worden gesignaleerd door
een hoge condensaatproductie in de ruimtekoelers of aanbod van vloerwater. Verder zijn op
diverse plaatsen vochtigheidsmeters opgesteld die lekkages aantonen.
Wanneer het lekwater bovendien veel radioactieve stoffen bevat, zal dit door verhoogde indi-
catie van ruimtemonitors worden aangegeven of hij metingen van de ventilatielucht aange-
toond worden. Normaliter zal het volumeregelsysteem (DWR) of de voedingswatersuppletie
(KWR.) het waterverlies geheel compenseren. De koeling van de reactorkern wordt dus op
generlei wijze beïnvloed. Wanneer de lekkage en/of de activiteit van de weglekkende vloei-
stof te hoog is zal de installatie uit bedrijf genomen moeten worden wegens dreigende over-
schn; 'ing van de lozingslimieten.

3. 5. S. 3. 10. Storingen in het secundair systeem die aanleiding geven tot transiëten
in het primair systeem, (DWR.)

Storingen uit het secundaire systeem kunnen zich slechts via ingrijpende temperatuurs-
veranderingen van de stoomgenerator voortplanten in het primaire systeem. De temperatuur
en druk van het primaire systeem kunnen hierdoor wijzigen. De temperatuur in het primaire
systeem ken door vermogensregeling gestabiliseerd wovden; de druk wordt door verwarming
of sproeien in de drukhouder binnen zeer nauwe grenzen getegeld en in het geval van te hoge
druk in het uiterste geval door afblazen gereduceerd.
Bij aile transiënten blijft de kern binnen de ontworpen thermische marges.

3. 5. 3. 3. 11. Onbedoeld isoleren van hoofdstoomleidingen (DWR)

Er zijn diverse storingen in systemen en signaleringen die aanleiding kunne geven tot het
onbedoeld sluiten van dé isoiatiekkppen m. de hoofdstoomleidingen. Omdat de stoom? en
warmteafvoer hierdoor tijdelijk geblokkeerd wordt, vindt direct een stiejic afschakeling van
het reactorvermogen plaats en ook wordt de voedingswatertoevocr gestopt. Daarnaast klinkt
ook de turbine uit.
De koeling van de kern wordt overgenomen door het hogedrukkernsproeisysteem en een
speciaal voor "isolatie bedrijf" ontworpen koelsysteem. Het is niet te vermijden dat tijdens
de kortstondige onbalans in warmteproductie en warmteafvoer de druk in het rcactorvat
zover oploopt dat de afblaaskleppen voor drukontlasting zórgen door stoom naar het druk-
vereffeningsbassin te leiden.
De transient heeft verder geen gevolge voor de kern. Door het afblazen van mogelijk actieve
stoom naar de drukvereffeningsbassins dient wederom gelet te worden op het verwijderen
van personeel uit die omgeving.

?,. 5. 3. 3. 12. Enkelvoudige bedieningsfout of enkelvoudige fout in regelsystemen
of electriciteitsvoorziening

Bij een door bovengenoemde oorzaak ontstane storing moeten de desbetreffende systemen
toch zodanig hun functie vervullen dat geen schade aan de installatie optreedt of een onbe-
doelde lozing optreedt. Dit stelt bepaalde eisen aan de snelheid en capaciteit waarmee bij-
voorbeeld andere regelsystemen, beveiligingssystemen en (nood) stroomvoorzieningen hun
functie dienen te vervullen om verdere schade te beperken.



3. 5. 3. 4. Ongevallen

Ongevallen zijn gebeurtenissen waarbij het reactorbeveiligingssysteem in werking moe', ko-
men om schade aan dr installatie te beperken. Meestal zal de installatie pas na een reparatie-
periode weer in gebruik genomen kunnen worden. Aangenomen wordt dat een dergelijk on-
geval ongeveer eenmaal gedurende de levensduur van de installatie optreedt. Het is niet te
verwachten maar desondanks wel mogelijk dat er een hoeveelheid radioactieve stoffen ge-
lonsd zal worden die uitgaat boven de voor normaal bedrijf toegestane hoeveelheden.
In de volgende paragrafen worden een aantal situaties beschreven die representatief geacht
kunnen worden voor de categorie "ongevallen".

3. 5. 3. 4. 1. Koelmiddelvcrlies bij kleine of middelmatig grote breuken (DWR)

De lekdoorsnede van de in paragraaf 3.5.3.3.9. behandelde koelmiddellekkage was zodanig
beperkt dat de normale suppletie door het volumeregelsysteem voldoende was om dit te
compenseren. Normale uitbedrijfname van de centrale was in dat geval mogelijk. Bij grotere
lekdoorsneden en daarmee gepaard gaande lekkage zal het niveau in de drukhouder zakken
en de systeemdruk daalt eveneens. Bij laag wate-.-niveau in de drukhouder vindt een snelle
afschakeling van het vermogen plaats en wanneer daarna ook nog de druk een bepaalde
waarde onderschrijdt spuiten de hogedrukpompen (koud) water in het primaire systeem om
het waternivcau boven de kern te handhaven. Wanneer het ongeval veraor zo snel verloopt
dut de systeemdruk zover daalt dat het lagedruk kerninundatiesysteem de functie van het
hogcdrukinspuitsysteem overneemt vindt eerst nog de passieve inspuiting van het in de
accumulatoren opgeslagen water plaats.
Als het proces langzaam verloopt kan de inspuiting geblokkeerd worden en kan direct bij
lage druk overgeschakeld worden op lagedrukinundatie en nakoeling. In de lagedruk-
inundaticfasc wordt het lekwater onderin het containment verzameld en na koeling terugge-
voerd naar die inundatie- of nakoelpompen.
Lekkage van enige betekenis geeft aanleiding tot een stijging van de druk binnen de reactor-
omsluiting (het containment) waarop terstond de snelsluitkleppen in de ventilatiekanalen
automatisch isolatie van het containment bewerkstelligen. Lekkage van mindere omvang
wordt gesignaleerd door condenswater in de ruimtekoelers of (als de activiteit van het weg-
lekkende koelmiddel hoog genoeg is) door ruimtemonitors of door bemonstering van de ge-
loosde ventilatielucht. In dat geval vindt eveneens isolatie van het containment plaats.
Omdat de koeling van de kern bij dit beperkte verlies van koelmiddel volledig gehandhaafd
blijft, is er geen aanleiding tot additonele breuk van splijtstofstaven. Bij de lekkage komt
alleen de reeds in het koelmiddel aanwezige radioactiviteit vrij binnen het primaire contain-
ment,- De hoeveelheid radioactiviteit die in deze omstandigheden via lekkage in de omgeving
terecht komt zal niet meer bedragen dan ongeveer een tiental curies edelgassen en enige
miliicuries jodium.

3. 5. 3. 4. 2. Koclmiddelverlies bij kleine of middelmatig grote breuken (KWR)
(lekkages binnen containment)

De koelmiddelsuppletie compenseert alle kleine lekken zoals bedoeld in paragraaf 3.5.3.3.9.
Bij grotere lekdoorsneden is de capaciteit echter niet toereikend om het waterniveau in het
reacrtorvat te handhaven.
Voor die situaties is er een, combinatie van technische veiligheidssystemen die voor voldoen-
de koeling van de kern zorg dragen. Het kernnoodkoelsysteem bestaat uit een hogedruk- en
twee lagedruksystèmen. (deze beschrijving geldt voo? hedendaagse KWR's). Het eerst ge-
noemde is het hogedruksproeisysteem; de laatstbedoelde systemen zijn het lagedruk-
sproeisysteem en het lagedrukinspuitsysteem welk deel uitmaakt van het nakoelsysteem.
Voor kleine lekken waarbij het hogedruksproeisysteem er niet in slaagt de kern voldoende te
fopelen is een automatisch drukontlastsysteeiri aanwezig om een snelle overgang van de hoge-
druk naar dé la^edrükfasè te verwezenlijken.
De verschillende systemen vervullen deels een complementaire functie en geven verder een
redundantie aan? capaciteit voor de kemnoodkoeling zodat het gehele spectrum van breukaf-
metingen en lekkages bestreken wordt. Bij kleine tot middelgroce breuken is het verlies van
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koelmiddel terug te vinden in een daling van het watemivcau in de kern en een stijging van
de druk in de reactorkamer binnen het containment. In tegenstelling tot de DWR, waar koel-
middclvcrlics ook drukverlies betekent, blijft bij relatief kleine lekken de druk in het ko-
kend waterrcactorsystecm gehandhaafd. Het hogedruksproeisystcem wordt geactiveerd «oor
signalering van een laugwaici niveau in het vat in combinatie met drukstijging inde reactor-
kamer en sproeit dun koud water tut afkomstig is van de condensaattank of van het drukver-
effeningsbassin bovenop de reactorkern. Voor kleine breukafmeungen handhaaft het hoge-
draksproeisystecni zoduendc het watcmivcau in de reactorkern en voor middelgrote breu-
ken draagt het bij tot het van druk afbrengen van het primaire systeem door het besproeien
van de reactorkern. De pompkarakteristiek van de hogedruksprocisysteem pompen ïs zoda-
nig gekozen dat ook bij lage systeemdruk deze pompen kunnen blijven functioneren. Als het
hogedruksprocisysteem er niet in mocht slagen het waternivcau te handhaven dient de pri-
maire druk zo snel mogelijk verlaagd te worden opdat de lagcdruk-mspuit en-
sproeisystemen in werking gesteld kunnen worden om met meer water de kern onder water
te blijven houden. Het van druk afbrengen middels het automatisch drul.ontiastsysteem ge-
schiedt na signalering van een laag waterniveau in het reactorvat in combinatie met hoge-
druk in de reactorkamer èn hogedruk aan de perszijde van één van de lagedrukporopen. Na
een bepaalde tijdsvertraging worden dan een aantal van de veiligheidskleppen opengestuurd
die binnen zeer korte tijd een grote hoeveelheid stoom afblazen naar het drukver-
effeningsbassin. Het drukontlastsysteem komt pas in werking als het hogedruksproeisystcem
er niet in slaagt het waterniveau in het reactorvat na een verlies van koelmiddel te hand-
haven. Voor een grote breuk is de drukdaling ten gevolge van koelmiddclverlies zo snel dat
noch het hogcdruksproei-, noch het drukontlastsysteem nodig zijn.
Wanneer na het van druk af brengen de kern gekoeld wordt door de lagedraksystemen ge-
beurt dat allereerst door het lagedruksprocisysteem, dat water uit het drukvereffeningsbassin
via een sproeileiding op de reactorkern sproeit en daarnaast door het lagedrukinspuitsysteem
dat in feite deel uitmaakt van het normale nakoelsysteem. Het hogedruksproeisysteem staat
bij lagcdrukbedrijf reserve voor het lagedruksproeisysteem.
Redundantie van de systemen die hier beschreven zijn en de diversitaire uitvoeringsvormen
zijn bedoeld om de bedrijfszekerheid van de koelvoorzieningen te verhogen en zodoende de
splijtstof temperatuur zo laag te houden dat geen extra falen van de staven optreedt. In de
reactorkamer of drukvereffeningsruimte komen dus uitsluitend de zich in evenwichts-
toestand in het koelmiddel bevindende splijtingsproducten. De iagedrukinspuitpompen kun-
nen eventueel voor sproeiwater in het containment zorgen. De vrijkomende radioactiviteit is
voor de KWR vergelijkbaar met de DWR (zie paragraaf 3.5.3.4.1.).

3. 5. 3. 4. 3. Drukontiasting door onbedoelde werking van alle ontlastklep^cn (KWR)

Bij het aanspreken van alle ontlastkleppen in een KWR vindt er een drukdaling in het pri-
maire systeem plaats die echter niet ernstiger is dan het initiëren van het automatische druk-
ontlastsysteem na een kleine of middelgrote leidingbreuk. Bovendien wordt alle stoom di-
rect naar het drukvereffeningsbassin geleid om te condenseren. Eventuele niet condenseer-
bare radioactieve gassen en andere stoffen die in de stoom aanwezig waren komen in dit
bassin en de ruimte daarboven terecht. ••'
Ten gevolge van de radioactiviteit van de stoom is de aanwezigheid vanpersonen in of bij de
drukvereffeningsruimte ongewenst. Dit is vooral direct na het ongeval van belang omdat de
snelvervallende N-16 activiteit dan nog veel bijdraagt.
Door de condensatie van de stoom is er praktisch geen sprake van een drukverhöging binnen
het containment die tot lekkage naar buiten aanleiding zou kunnen geven. Dit ongeval hceit
derhalve geen directe verhoging van de lozing tot gevolg.

3. 5. 3. 4. 4. Verlies van stoom/water in het secundaire systeem (DWR)

liet betreft hier een situatie waarbij de reactor niet op normale wijze uit bedrijf genomen
kan worden. Bij stoom of waterverlies zal de getroffen leiding of component zoveel mogelijk
gcisoleerd dienen te worden om verder verlies te voorkomen.
Verdere maatregelen kunnen genomen worden op overeenkomstige wijze als vermeld in pa-
ragraaf 3.5.3.5.2. waar de ongevalsafloop voor het maximaal mogelijke water/stoomverlies
beschreven wordt. Radiologische gevolgen zullen dienovereenkomstig in het onderhavige on-
geval veel geringer zijn. .
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3. 5. 3. 4. 5. Verlies van geforceerde circulatie in het primaire systeem van een (DWR)

Uitval van alle circuluticpumpcn in het primaire systeem is terug te leiden tot het wegvallen
van de normale clectrischc voeding. Meestal is het nog mogelijk snel naar een andere voeding
over te schakelen, zoals van intern naar extern of omgekeerd. Het toerental mag tijdens de
korte stroomlozc periode slechts weinig afnemen. De pompen zijn daarom uitgerust met
zware vliegwielen die een snelle teruggang van het toerenlal tegen gaan.

Het toerental wordt gebruikt als indicatie voor een eventueel te verwachten vermindering
van geforceerde koeling.
Als de toerentallen van alle pompen een bepaalde waarde onderschrijden wordt een snelle
afschakeling van het reactorvermogen geïnitieerd. De uitloopsnelheid van de pomp is door
dimensionering van het vliegwiel afgestemd op een tijdsverloop waarbinnen het reactor-
vermogen afgeschakeld kan worden. Hiermede wordt bereikt dat de tijdelijke onbalans in
warmteafvoer en warmteproductie geen beschadiging van de splijtstofstaven veroorzaakt
door oververhitting van de bekleding. Normaliter zijn er dus geen radiologische gevolgen van
dit ongeval te verwachten.

3.5.3.4.6. Vastlopen van een circulatiepomp (KWR)

Het vastlopen van de aandrijfas van de circulatiepomp of het door andere oorzaak abrupt
stoppen van deze pomp heeft een snelle yermmdering van de koeimiddelstroom door de
kern tot gevolg. Toename van het waternivcau leidt tot afschakeling van de reactor en de
turbine. De splijtstof wordt in deze situatie niet in bijzondere mate belast en een verhoogde
lozing zal niet plaatsvinden.

3.5.3.4.7. Rcactiviteitstoevoeging

en reactiviteitstoevoeging door een niet nader gedefinieerd mechanisme veroorzaakt indien
de vcrmogensregeling van de reactor niet snel genoeg is of als het regelbereik overschreden
wordt, een snelle afschakeüng van het vermogen, ingeleid door de signalering van een te
hoog momentaan vermogen of (bij het opstarten vanaf laag vermogen) van een te kleine
reactorperiode. In vele gevallen zal de energieproduktie tijdens de vermogensexcursie geen
bijzondere gevolgen voor de integriteit van de splijtstof hebben. De bij
"ontwerp-ongevallen" behandelde regelstaafuitworp kan beschouwd worden als een limite-
rende situatie van alle reactiviteitsongevallen (zie paragraaf 3.5.3.5.3.).

3. 5. 3. 4. 8. Verkeerde programmering van regelstaafbewegingen

Bij de normale regeling van de reactor worden meerdere regelstaven bewogen - hetzij tege-
lijk, hetzij in stapjes na elkaar - om een symetrische vermogensverdeling over de kem te
behouden. Er moet echter voorkomen worden dat door storingen in de besturing of foute
programmering de vermogensverdeling zodanig beihvloed wordt dat er lokaal een ontoelaat-
baar hoge vermogensproductie plaatsvindt, terwijl het totaal geproduceerd vermogen onder
de gestelde maximumwaarde blijft. Om die situatie te detecteren worden de onderlinge ver-
schillen tussen aanwijzingen van de signalen, die afgeleid zijn van de rondom de kern geplaat-
ste vermogenskanalen geanalyseerd.
Wanneer de verschillen duiden op een sterke asymetrie wordt het trekken van regelstaven uit
de kern geblokkeerd en het vermogen begrensd. Hoewel de splijtstofstaven ontworpen zijn
voor een hogere dan de nominale belasting kan langdurige overbelasting tot falen van de
bekleding leiden waardoor de activiteit in het primaire systeem toeneemt. Wanneer daarbij
de maximaal toelaatbare grenzen van de activiteit in het primaire koelmiddel of van lozing
(dreigen te) worden overschreden zal de reactor afgeschakeld moeten worden.
Bijzondere radiologische gevolgen worden derhalve niet verwacht.
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3. 5. 3. 4. 9. Transient met hoge systcemdruk en vertragende ïi&chakcling

Wanneer /.ich een situatie voordoet waarbij de druk oploopt in het primaire systeem, zijn er
afhankelijk van het reactortype diverse voorzieningen die de drukverhoging tegengaan. Bij de
UWR zal de sproei-inrichiing in de drukhouder trachten de drukverhoging te beperken en bij
hogere druk worden eerst de afblaaskleppen en later de veiligheidskleppen opengestuurd.
Via die weg kan over een bepaalde pcriude zuved stoum worden afgevoerd naar de afblaas-
tank en gecondenseerd dat een te hoge druk 'm het primaire systeem wordt vermeden, zelfs
als de afschsxkding van de reactor vertraagd plaatsvindt.
Bij de KWR moet de druk beperkt worden door een hoeveelheid stoom via dê omloopleidtng
direct naat de condensor te sturen in plaats vart vïa de stoomturbine. Verder kart eén druk'
stijging tegengegaan worden door stoom af te blazen vïa de afblaaskleppen en veiligheids-
kleppen naar het drukvercffeningsbassin. Door op deze wijze de geproduceerde stoom af te
voeren kan een te hoge syt teemdruk vermeden worden zelfs als de reactorafschakeling gedu-
rende enige tijd achterwege blijft.

3. 5. 3. 4. 10. Foutieve positionering van splijtstof elementen tijdens wisseling

Door duidelijke identificatie dient ieder afzonderlijk splijtstofelemt in een reactorkern her-
kenbaar te zijn, Bij verplaatsingen van splijtstofelementen wordt een nauwkeurige boekhou-
ding bijgehouden en controle vindt plaats voor het afsluiten van het reactorvat. Door deze
visuele controle en administratieve maatregelen kan men de kans op een foutief geplaatst
splijtstofelement wel verregaand beperken maar nooit helemaal uitsluiten.
Wanneer echter een element van een bepaalde verrijkings- of versplijtingsgraad op een ver-
keerde locatie gezet wordt» is dit te detecteren door metingen van vermogensverdelingen in
de kern. Door voor te schrijven deze metingen tijdens iedere inbedrijfstelling bij laag vermo-
gen te herhalen, wordt voorkomen dat bij het bedrijf op vol vermogen een element een te
hoge thermische belasting krijgt.

3. 5. 3. 4. IL Verwijdering van de regclstaaf tijdens splijtstofwisseling

Bij een DWR vindt de splijtstofwisseling plaats met een concentratie boorzuur in het koel-
middel welke de reactorkern onderkritisch houdt zelfs als alle regelstaven verwijderd zijn.
Verwijdering van één regelstaaf heeft dus geen consequenties.

Tijdens een splijtstofwisseling in een KWR bevinden zich alle regelstaven in de kern en zijn
daar ook geblokkeerd. Het bijplaatsen van elementen mag slechts plaatsvinden als alle regel-
staven in de kern zijn. Voor de noodzakelijke subkriticiteitstesteh die bij herhaling tijdens
het splijtstofwisselen uitgevoerd worden is het slechts mogelijk één regelstaaf gecontroleerd
en langzaam uit de kern te trekken. Personen mogen zich dan niet bij het splijtstof-
wisselbassin of in de omgeving van, het reactorvat ophouden om onverwachte gevolgen bij
het eventueel kritisch worden van de reactor te vermijden.

3. 5. 3. 5. Ontwerpongevallen

Er zijn naast de ongevallen die in het voorgaande behandeld werden ernstiger ongevallen te
postuleren die bij afwezigheid van extra veiligheidsmaatregelen een ernstige bedreiging

van werknemers en bevolking zouden kunnen betekenen. Teneinde de gevolgen van deze
categorie ongevallen eveneens zo veel mogelijk te beperken worden er speciale technische
veiligheidsvoorzieningen toegepast. De gepostuleerde ongevallen vormen de basis voor het
ontwerp van deze voorzieningen en ontlenen hieraan de benaming "ontwerpongevallen".
Vanwege het hypothetische karakter van de aannamen die bij de ontwerpongevallen ge-
maakt worden, is de kans van optreden zo klein dat verwacht wordt dat ze riiet zullen optre-
den gedurende de levensduur van de kernenergiecentrale.

Enige bijzondere ontwerpongevallen worden in de volgende paragrafen behandeld.
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3. 5. 3. 5. I. i^ciriirigbrcuk in het primair systeem

Tot cic onLwerpongcvallen behoort het verlies van koelmicklcl dal ontstaat door een zeer
grote en plotselinge breuk in een leiding van het primaire systeem (voor de KWR wordi in
dit verband bedoeld het primaire systeem voorzover het zich binnen het containment be-
vindt dus vóór de isolatieafsluiters). Deze guillotinebreuk in de grootste leiding van het pri-
maire systeem heeft bij de veiligheidsbeschouwingen van lichtwaterreactoren een bijna legen-
darische status gekregen. Door de vele aandacht die dit ongeval krygt en de vele benamingen
die er in de loop van de tijd aan gegeven zijn (maximaal denkbaar, hypothetisch), is men er
zo vertrouwd mee geraakt dat men ten onrechte geneigd is te denken dat dit veel voorko-
mende JeWingbreuken zijn.
Deze aandacht heeft ertoe geleid dat er thans zoveel technische veiligheidsvoorzieningen ge-
richt zijn op die situatie dat bij het optreden de kans op effecten voor de omgeving uiterma-
te klein zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gepostuleerde quillotinebreuk bij de
voor de LWR geldende combinatie van materiaal, bedrijfstemperatuur en kwaliteitsbewaking
een extreem onwaarschijnlijke breukvorm is en dat het ontstaan van twee vrije uitstroom-
doorsneden nauwelijks aannemelijk is te maken. Om inderdaad de maximaal mogelijke uit-
stroming te krijgen is een langscheur in de leiding die tenminste tweemaal het vrije door-
stroomoppervlak open laat staan een meer waarschijnlijke breukvorm.
Tea aanzien van het falen van het reactordrukvat zij opgemerkt dat de Commissie heeft
kennis genomen van de informatie *) betreffende de faalkans van deze componenten die
Comey ontleent aan een rapport van Wechsler (Oak Ridge National Laboratory).
Ook zijn haar uiteraard de opmerkingen bekend van de Britse metallurg Sir Alan Cottrell in
de vorm van een getuigenis *) voor het Select Committee on Science and Technology dd.
22-1-1974.
De Commissie is van mening dat de statistische informatie uit het eerste stuk - en trouwens
ook uit andere soortgelijke overzichten - onvoldoende relevant is voor vaten met het kwali-
teitscontrolepeil van lichtwaterreactordrukvaten.
Zij onderschrijft de door Sir Alan Cottrell gelegde nadruk op de handhaving van dit peil als
voorwaarde voor de verantwoorde toepassing van lichtwaterreactoren doch meent dat zijn
beschouwingen over de kritieke scheurlengte ten onrecht geen rekening houden met plas-
ticiteit aan de scheurtip.
Gegeven het handhaven van de uiterste zorg voor het waarborgen van de kwaliteit en van de
toepassing van de thans beschikbare, geavanceerde technieken voor periodieke inspectie ziet
de Commissie geen reden een koelmiddelverlies-ongeval veroorzaakt door breuk van het re-
actorvat bij haar beschouwingen te betrekken.Dit neemt echter niet weg dat in het zeer on-
waarschijnlijke geval bij vatbreuken met beperkte uitstroomopening de veiligheids-
voorzieningen die op basis van de guillotinebreuk zijn ontworpen in veel gevallen eveneens
adequaat kunnen zijn.
Ondanks het feit-dat de gemaakte aannamen voor dit ongeval van guillotinebreuk in de
grootste leeding pessimistisch en onwaarschijnlijk zijn, vormen ze de basis voor het ontwerp
van de veiligheidsvoorzieningen en -systemen die de gevolgen van dit ongeval moeten be-
perken.

Voor een DWR is de breuk van de hoofdkoelmiddelleiding in het koude been van de kring-
loop direct bij het reactorvat de meest ongunstige situatie voor de thermische belasting van
de splijtstof. Dit neemt met weg dat ook leidingbreuken op andere plaatsen in beschouwing
geritimèn; moeten worden in verband met de mechanische integriteit van de componenten in
het primaire systeem; daarbij moet gedacht worden aan reactiekrachten van kwispelende
pijpen op componenten en leegstroomkrachten op inwendige onderdelen van het systeem.
Kenmerkend voor een leidingbreuk in een DWR is de beginfase van het leegstromen waarbij
het water nog onderkoeld is en een. snelle decompressie plaatsvindt. Zeer snel wordt echter
de verzadigingsdruk bereikt en het verdere uitstroomproces wordt dan gekenmerkt door een
tweèfasenmengsel van water en stoom. Voor grotere breuken zoals de onderhavige is de
decompressie zö siiel dat het hogedrukinspuitsysteem niet in werking komt. Signalering van
druk in het containment enerzijds of lage primaire druk en laag niveau in de drukhouder
anderzijds geven wel commando tot het voorbereiken van hogedrukinspuiting evenals voor-
bereiding voor lagedrukinundatie en isolatie van het containment. Op het moment echter

*)' Gevoegd bij "Preliminary.Review of the AEC Reactor Safety Study"
Kendall & Moglewer.novcmber 1974
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dat het hogedrukinspuitsysteem noodkoelwater sou kunnen gaan leveren - er zit enige ver-
traging tussen signalering en actie - is de druk in het primair systeem reeds zover gezakt dat
de lagedruksystemen moeten gaan functioneren. Tijdens de leegblaasfase met tweefase-
stroming vindt een zodanige afname van de dichtheid van het koelmiddel plaats dat door
afname van de reactiviteit de reactor vanzelf afschakelt. Daarnaast worden ook de regelsta-
ven inbewogen op bevel van eerder genoemde signalen. De onderkrit'tcitcit wordt daarna bo-
vendien nog gewaarborgd omdat het noodkoelwater een hoge boriumconcentratie heeft. Dit
noodkoehvater wordt eerst in het primair systeem gebracht door het automatisch openen
van terugslagkleppen in de verbindingsleidingen met onder druk staande vaten met ge-
boreerd water.
De inspuiting van water vindt aldus op passieve wijze plaats in zowel koude als, warme delen
van de primaire kringloop. Hoewel een deel van dit geïnjecteerd water * met name in het
ieidinggededte waar de breuk zit - weer verloren gaat, zal het andere deel bijdragen tot het
koelen van de kern. De lagedmkinundatie van dé reactorkem wordt met de nakoelpompen
voortgezet bij lagere druk. Deze pompen werken met des te meer rendement naarmate de
druk binnen het primair systeem gelijk wordt aan die in het containment.
Het inbrengen van water geschiedt ook hier in zowel de koude als warme gedeelten va» de
primaire kringloop. Door een meervoudige uitvoering van de componenten van het nood-
koelsysteem en hun electrische of andere energieverzorgende systemen wordt bereikt dat bij
reparatie of falen van enkele onderdelen de noodkoelfunctie van het hele systeem behouden
blijft en de capaciteit voldoende is.
Onder die functie valt dan te verstaan het in zodanige mate koelen van de reactorkern dat de
splijtstofbektedingstemperaturen beneden een grens blijven waarbij beschadiging van splijt-
stofstaven kan gaan optreden en de kerngeometrïe niet meer gehandhaafd blijft. Om de kern
ook over langere termijn steeds gekoeld te houden moet deze functie gewaarborgd blijven
(zie verder paragraaf 3.5,3,5.5.).
Voor de berekening van de radiologische gevolgen zou men eigenlijk een reeks realistische
aannamen over de beschikbaarheid, capaciteit en doeltreffendheid van het noodkoelsysteem
naast een reeks pessimistische veronderstellingen moeten zetten en voor ieder van die geval-
len de gevolgen nagaan.
De ontwerpberekening voor noodkoeisystemen ten behoeve van veiligheidsbeoordelingen
richten zich echter altijd op de laatste reeks. Een aparte beschouwing over de lozingsas-
pecten bij dit ongeval wordt gegeven in paragraaf 3.5.3.5.4.

In de kokendwaterrcactor (KWR) zijn eveneens voorzieningen aanwezig om de gevolgen van
een ernstig verlies van koelmiddel te beperken.
Bij een KWR met externe circulatiepompen is een breuk in de circulatieleiding vlak bij de
vataansluiting de meest ongunstige situatie voor het thermisch gedrag van de reactorkern.
Een laagwaterniveau in het reactorvat en hoge druk in de reactorkamer (droge deel van het
containment) geven aanleiding tot initiëren van noodkoelacties en isolatie van het
containment.
Bij snei leegblazen van het primaire circuit wordt de hogedruknoodKoeifase overgeslagen.
Het hogedruksproeisysteem functioneert echter wel omdat het werkgebied zich uitstrekt tot
lage druk en daar reserve capaciteit verschaft naast het lagcdruksproeisysteem.
Naast het laatstgenoemde systeem is er voor rioodkoeling bij lage druk nog een injectiesy-
steem dat zorgt voor het weer inunderen van dé reactorkern. Dit lagedruksysteem is feitelijk
een onderdeel van het normale nakoelsysteeni. ;•..-. £.V-1- ..•,.£ :< ;_....::--i;,V,-:v . ••- .'.,.-;=.- ;. .
Afschakeüng van de reactor vindtplaats door het laagwaterniveau in hét vat of door de druk
in het containment. Extra neutronenabsorptie kan verkregen"worden: door! afzonderlijke in-
jectie vanboorzuur in het reactorvat, wanf in'tegenstelling tötdé DlWRis netnoodkpeiwatet
in een KWR niet geboreerd. Bij de uitvoering van de nöodkoelsystëmen is gelet op derneer»
voudigheid ook van hulpsystemen zoals nóbdstroomvoorzïening. Falen Van; een enkëllonder-
deel mag nooit aanleiding zijn töt een situatie waarbij het isysfèem, zijü functie-niét mëèr kan
vervullen. - , - » ^ \ ; _ . ; . . , , . - ' ._ . . ' , ; • " . ' • ; ? ; , . _ { ; - , ' , _ , • . " _ ' ( •l'-'1'',:'

Ten aanzien van het vrijkomen van radioactieve splijtingsproduktèh én de, eventuele lozingen
in de omgeving moge verwezen worden naar de beschrijving in paragraaf 5.5v3.S.4.

Er zijn twee technische veiligheidsvoorzieningen die ïn de beschrijving yari de storingen en
ongevallen terloops genoemd zijn'maar toch meer" aandacht verdienen, te wéten het nakoel-.
systeem en de noodstroomvoorziening. De functie van deze systemen is vitaal voor «ieyéilig-



hcid van de kernenergiecentrale omdat het noodzakelijk is om de installatie in allerlei siiu-
aties uit bedrijf te nemen en de restwarmte uit de reactorkern af te voeren. Wanneer dat niet
zou gebeuren leidt dat in vele gevalle;i tot het smelten van de splijtstofelementen.
Het nakoelsysteem moet zodanig redundant ten aanzien van bepaald? componmirn en di-
versitair ten aanzien van zijn functie zijn dat het kan zorgen voor een bedrijfszeken- afvoer
van de restwarmte die in de reactorkern vrijkomt na afschakeling van het vnmogen. Dn
geldt voor het normaal uit bedrijf nemen van de centrale, voor transiënten die beëindigd
worden door het afschakelen van het vermogen maar ook voor ernstige ongevallen zoals het

d h i k ! i d d J l i
In deze Bü^fs« ca angevalssiiuaties is het eveneens noodzakelijk dat er een ononderbroken
energtcvöorzierüng plaatsvindt zodat andere veiligheidsvoorzieningen hun functies kunnen
vervullen en in het uiterste geval de installatie uit bedrijf nemen en de nakoeling verzorgen.
De stroomvoorziening uit het openbare net wordt voor deze doeleinden niet betrouwbaar
genoeg geacht en ook de energieopwekking door de centrale zelf is niet altijd beschikbaar,
zeker niet als de centrale buiten bedrijf gesteld wordt.
Als deze stroombronnen geen electriciteit kunnen leveren wordt de stroomvoorziening ge-
continueerd door dieselgeneratoren welke meervoudig aanwezig zijn. Bij de omschakeling
naar de dieselgeneratoren wordt de tijdelijke onderbreking van de voorziening opgevangen
door voeding uit batterijen.
Een recent onderzoek dat de AEC heeft ingesteld naar de bedrijfs- en beproevingsresultaten

. van dieselgeneratoren in Amerikaanse kernenergiecentrales heeft uitgewezen dat hun
betrouwbaarheid te wensen over heeft gelaten. Hoewel dit niet direct een algemene tekort-
koming betekent voor het noodstroomvoorzieningssysteem waarin gewoonlijk meerdere die-
selgeneratoren zijn opgenomen, acht de Commissie extra strenge afnamekeur, ruime redun-
dantie en frequente start- en belastingproeven een essentiële vereiste.

3. 5. 3. 5. 2. Breuk in stoom/water systeem

Bij een breuk in een hoofdstoom- of voedingswaterleiding bij een DWR dienen er allerlei
maatregelen genomen te worden om de warmteafvoer uit de primaire kringloop te garande-
ren.
Hoewel uit bedrijfstechnisch oogpunt het vrijkomen van stoom of water ongewenst is, zijn
er geen radiologische consequenties aan verbonden, omdat het secundair circuit in principe
geen radioactiviteit bevat. Eventuele lekkage in de stoomgenerator dient om die reden be-
perkt te blijven.
Wanneer de breuk optreedt binnen het containment vindt afschakeling van de reactor plaats
ten gevolge van een gesignaleerde hoge druk in het containment. Omdat het belangrijk is dat
de integriteit van de stoomgenerator behouden blijft, wordt er noodvoedingswater inge-
bracht om droogkoken van deze component te voorkomen. De vervalwarmte in de kern kan
door natuurlijke circulatie afgevoerd worden naar de stroomgeneratoren. De gevormde stoom
k«ïn via afblaasvcnticlcri afgeblazen wordend Om een té hoge druk binnen het containment te
vermijden wordt de stoomgenerator in de kringloop die door een pijpbreuk getroffen is ge-
i'solcerd :zodat niét meér^dan dè waterinhoud van de stoomgenerator kan verdampen en kan
bijdragen tótdrukopboüw binnen de,ruimte. Wanneer de breuk in het stoom/water systeem
optreedt'buiten.het cqmtairimentis.de afloop van het ongeval wat eenvoudiger.
EënvsneÜê  afschakeling 'vanhet vérmogen'vindt in dat geval plaats door signalering van een te
kïeiric ikbokmarge.Na^isbiatie van de stoomgenerator ih de getroffen kringloop vindt afkoe-
ling yanhét primaire sy&teém plaats via de andere stoomgeneratorén.

-&-:•«•,.!>,&•*-"://'?• - ' . ' V - T . i - '".<'"''
Bij dei Kqkendwaterreactor (K.WR) moet een breuk iri de hoofdstoom- of voedingswater-
leiding buiten hèt':containihent apart beschouwd worden. Immers breuk binnen het contain-
ment /yjordt als eèrï normaal verlies van koelmiddelongeval geclassificeerd en wordt beschre-
ven mi

;paragraaf/.3.5.3;5;i;,Bij een breuk in de stoomleiding buiten het containment wordt
een:höge.strpomsrielhéid,gesignaleerd in een hbofdstoomleiding en wordt bevel gegeven tot
sluiting >_yaé de?iïölatieafslüiters in de betreffende leiding en tot afschakeling van het vermo-
gensden isolatie koélkririglbóp zorgt voor warmteafvoer uit de reactorkern. Eventueel kan

. ook het hogedrukspröeisystéëm of ria.drukaflatenviahet dfukontlastsysteem, het lagedruk-
..';: sproei- én-'inu^datièsystèémvVoór koeling yari de kern zorgen. Daardoor wordt beschadiging
'z ;,•van de'ïgUjtstófs^yéii yóorkbme'ri.;Vf' % *,
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Bij een breuk in het voedingswatersysteem wordt de reactor geTsoleerd door terugslag-
kleppen en isolatiekleppen. De reactor schakelt af vanwege een laag waterniveau in het reac-
torwu, hetgeen eveneens isolatie van de hoofdstoomleidingen tot gevolg heeft. Nakoeling
van de kern vindt dan op dezelfde wijze plaats als hierboven beschreven werd, zodat geen
splijisioibe chadiging optreedt.

Bij een breuk in het stoom/water systeem komt een hoeveelheid radioactiviteit buiten, het
containment vrij» bijvoorbeeld in het turbinegebouw» Het snel vervallende N-iS isotoop, een
activeringsprodukt» vormt het hoofdbestanddeel van de activiteit van de stoom; daarnaast
zijn de edelgassen en de haJogenen, Laatstgenoemde groep is slechts een fractie van de, con-
centratie van het koelmiddel in het reactorvat omd»t door de stoom/Water scheiding prak»
tisch aües in de waterfase achterblijft. Op die basis kan geschat worden dat de daarbij vrijko-
mende hoeveelheid radioactiviteit enige honderden curies aan edelgassen en minder dan een
curie ajn halogenen bedraagt. Voor een breuk in een voedingswatcrleiding kan als boven-
grens dezelfde hoeveelheid aangenomen worden.

3. 5. 3. 5. 3. Uitschieten van een regelstaaf uit de kern

Bij de druk waterreactor (DWR) worden de regelstaven aangedreven door rfeifrome-
chanische eenheden iie in het bovendeksel van het vat ondergebracht zijn. De regelstaaf is
via een stang verbonden met de aandrijf eenheid. Mechanische voorzieningen verhinderen dat
de regelstaaf met toebehoren plotseling uit de kern geworpen kan worden. Slechts,als de
gehele appendage op het deksel waarin de eenheid is ondergebracht, zou bezwijken kan de
regelstaaf en toebehoren uit de kern schieten, gedreven door de hoge druk binnen het reac-
torvat. Daarbij treedt dan een verlies van koehniddel op dat gepaardgaat met een vermo-
genstoename door het snel uit de kern bewegen van de regelstaaf. Door koelmiddelverlies zal
na voldoende drukafname de reactor afschakelen. Wanneer, er een behoorlijke reactiviteits-
additie plaatsvindt zal de begrenzing van het vermogen aanleiding geven tot afschakeling van
de reactor.
Voordat de reactor afgeschakeld is heeft echter een hoge vermogensproduktie plaatsgevon-
den waardoor de splijtstof extra thermisch en dus ook mechanisch belast wordt. Beschadi-
ging van de splijtstofbekleding is derhalve niet uitgesloten en spïïjtingsprodukten kunnen in
het koelmiddel terecht komen. Met het koelmiddel komen deze radioactieve stoffen in het
containment terecht. Verdere afloop van het ongeval en de maximaal te verwachten lozing is
overeenkomstig de beschrijving van de verlies van koelmïddel-situaties. ':or'
Een andere mogelijkheid voor het ongecontroleerd uit de kern bewegen van een regelstaaf is
een ontkoppeld in de kern achtergebleven regelstaaf'die plotseling tegen de "zwaartekracht in
maar met de stroming mee omhoog gaat. Öok in dat geval vindt een snelle afschakelihg van
de reactor plaats als het toelaatbare vermogen .wordt overschreden. Doordat er geen verlies
van koelmiddel optreedt geeft diï ongeval geen extra lozing^an activiteit. .""•.-
Bij het analyseren van het regelstaafuitworp-ongeval krijgen twee aspecten bijzondere aan-
dacht. Allereerst móet aangetoond wórden dat.de warmtetocyóeging.aan dé splijtstof niet
tot een zodanig ernstige beschadiging van de kern leidt dat de verdere koeling van de kern in
gevaar gebracht wordt. Bovendien mag de additionele warmteprqduktié in de kern,niét let
den tot een ontoelaatbare stijging van de druk. Hierbij dient rekening gehouden^te jyo^den
met de capaciteit van de afblaas- en veiligheidskleppen in de gesloten kringloop eh,niet dè
maximaal toelaatbare spanningenin het primaire systeem! '"/'• ''"'"'"'•,-" : . ;
Ook in een KWR, waar de hydraülisch-mèchanische aandrijving van' de regelstaven zich aan
de onderzijde van het reactorvat bevindt zijn bijzondere voorzieningen getrpffeh om uitworp
van regelstaaf met aandrijf mechanisme zoveel mogelijk uit tfe sluiten.ïVoor het ontwerp van
veiligheidsvoorzieningen is het echter uiterst nuttig dit ongeval toch in de beschouwing op te
nemen. :,' '

Het falen van een regelstaafdoorvoering met als gevolg eeri gecombineerd reactiviteits- en
verlies van koelmiddelongevai hoeft hier niet ppnieuwbeschoüwd te wórïen, omdat de ra-,
diologische gevolgen in het maximale geval vergelijkbaar kunnen zijn met de reeds behande-
lde verlies van koelmiddelongevalien voor dit reactortype,j '-";

- ;•:.:- '.'--T;^V;.:-','V V'V'^ •".;'•-.
Naast de voor de DWR beschouwde effecten van warmteproduküe ïn-de splijtstof en dkk-T

verhoging in het systeem is een apart KWR aspect de plotselinge toename van de hoeveelheid"



splijtingsprodukten in de stoom door de mechanisch beschadigde splijtstofstaven. De actiu-
teitsmeting in de hoofdstoomleiding moet dit signaleren en bevel geven tut sluiting van dr
isolatiekleppen in deze leiding en het stoppen en isoleren van de vacuumafzuiging \.m de
condensor. De reeds met de stoom meegevoerde activiteit be\indl /Jrh dan in de condmsor
vanwaar het n.i wegvallen van het vacuum naar buiten kan lekken als de condensor niet
hermetisch dicht zou zijn.

3, 5, 3. 5. 4. Lozing van radioactieve stoffen bij een verlies van kaelmiddelongeval

Van de drie hiervoor beschreven ontwerpongevallen kan bij een leidingbreuk in het primaire
systeem potentieel de grootste hoeveelheid radioactiviteit vrijkomen. Voor berekening van
deze hoeveelheid zou naast een reeks pessimistische veronderstellingen ovei de beschikbaar-
heid, capaciteit en doeltreffendheid van het noodkoelsysteem een reeks realistisch aannamen
gezet moeten worden waaruit bepaald zou kunnen worden binnen welke grenzen de hoeveel-
heid geloosde activiteit zich zou kunnen bewegen.
Een kwantitatieve benadering is echter in verband met de gecompliceerdheid van de fysische
processen, die zich in en om de reactorkern afspelen en in verband met de onzekerheid in de
toestand waarin de bzingsbeperkende middelen zich bevinden niet te geven.
Kwalitatief is echter wel een benadering te geven, niet gebaseerd op mogelijke fysische pro-
cessen maar op de aanwezigheid van de radioactieve splijtingsprodukten in de splijtstof, in
de ruimte tussen de splijtstof en de splijtstofbekleding en de weg die afgelegd moet worden
voordat deze stoffen in de atmosfeer kunnen komen.
Hoewel het noodkoelsysteem zodanig is ontworpen dat beschadiging van de
splijtstofelementen tot een minimum beperkt zal blijven, moet toch worden aangenomen
dat door de optredende thermische en mechanische spanningen een deel van de spUjtstofsta-
vcn openbarst. Hierdoor ontstaat een ontsnappingsmogelijkheid van de splijtingsprodukten,
welke zich normaliter bevinden in de ruimte tussen de splijtstof en de bekleding. Dit zijn
voornamelijk edelgassen en jodium waarvan uit experimenten is gebleken dat de fracties van
de totale hoeveelheid aanwezig in genoemde ruimte kleiner zijn dan 0,1 resp. 0,05. In bere-
keningen over de gevolgen van een verlies van koelmiddelongeval wordt doorgaans aangeno-
men dat alle splijtstofelementen tijdens het ongeval defect raken, en deze fracties uit de
splijtstofelemcnten kunnen vrijkomen en met het uit het reactorvat stromende water-stoom-
mengsel in het primaire containment komen.
Indien de temperatuur van de splijtstof zelf nog zou stijgen ontstaat een verdere ontsnap-
pingskans voor de eerder genoemde splijtingsprodukten, edelgassen en jodium, nu uit de
splijtstof zelf. Bovendien kunnen dan nog andere splijtingsprodukten zoals cesium (dat even-
als jodium tot de groep "vluchtige".splijtingsprodukten behoort) ontsnappen.
Een deel van het vrijgekomen jodium zal onmiddellijk neerslaan tegen de relatief koude op-
pervlakken in het primaire containment. Bovendien vindt daarna een uitwassen plaats door
het in ieder containment geïnstalleerde sproeisysteem, dat ook zorji voor temperatuurs-
vcrlaging en dus voor drukverlagïng in het containment door warmteafvoer.
Hoewel het primaire containment gasdicht wordt genoemd zullen kleine lekkages onvermij-
delijk zijn. Ontwerp Waarden voor de lek van het primaire containment liggen tussen 0,1 en

' 0,'2; procent;! van.'de hallnhoud in 24 uur bij de maximum te verwachten druk bij een (be-
heerst) vérlies van kóelmiddel-ongeval. Er is geen reden aan te nemen dat bij falen van de
splijtstofbekleding de druk aanmerkelijk hoger zal worden dan in de ontwerpconditie, om-
dat de kern ielf'geacht wordt in takt te blijven.
Na het bereiken van de maximum druk in het primaire containment zal deze door tempera-
tuurdaling exponentieel met de tijd afnemen.
De invloed vari het secundaire containment uit zich als een bufferwerking op de lozing; het
vertraagt hef haar de atmosfeer ontsnappen van splijtingsprodukten, waardoor een aanzien-
lijk radioactief verval optreedt tussen het vrijkomen in het primaire containment en de lo-
zing in de atmosfeer. Deze invloed wordt groter naarmate de inlek van buiten naar het se-
cundaire containment geringer is (de tussenruimte tussen het primaire en secundaire contain-
ment wordt Idqor afzuigyentilatoren onder onderdruk gehouden). Een tweede belangrijke
functie van het secundaire containment is dat het uit het primaire containment ontsnappen-
de gasmengsel via filters riaar de 'schoorsteen kan worden afgevoerd.
Gezien dé betonnen constructie is geen gasdichtheid te bereiken als van de primaire omhul-
ling; wel is tè bewerkstelligen da.t een onderdruk wordt geh'jidhaafd, waarbij ongeveer 10
'pct.-van de inhoud vari; de, tussenruimte per uur via dé schoo «teen wordt afgevoerd.
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Bij een groot lek van het secundaire containment zal toch de van buiten naar binnen gerichte
luchtbeweging gehandhaafd kunnen blijven door het ventilatiesysteem. Al datgene dat uit
het primaire containment lekt wordt dan zonder vertraging, maar wel via de filters afge-
voerd.
De filters, welke zich in het ventilatiesysteem van de tussenruimte bevinden, bestaan uit
vóórfihers, absoluut f ilteis en geactiveerd-koolfilters. Edelgassen kunnen deze filters ongehin-
derd passeren, maar de vaste splijtingsprodueten worden voor meer dan 99,95 pet, tegenge-
houden (het fflterrendement words na installatie bepaald).
Dit betekent dat zelfs wanneer splijtingsproducten (geen edelgassen of„hj%gfiie

lijd k l i f i k l i jde splijtstof ontsnappen» hetgeen altijd maar een zeer kleine fractie kanlïijn, praktisch ge-
sproken alles door de filters wordt tegengehouden en bij de berekening van die gevolgen in
dit geval niet in aanmerking genomen behoeven te worden.
De halogenen laten zich niet in absoluut-üiters vangen. Daarvoor zijn koolfilters geihsta-
ücerd, gcgcuT.pt..gncerd met een stof die grote affiniteit ten opzichte van jodium bezit. Hier-
mee is een vangstrendement te bereiken van moer dan 99 pet.
Geringe verontreinigingen van de af te voeren lucht met organische stoffen doet het vangst-
rendement echter dalen. Ook is het vangstrendement voor organisch gebonden jodium (dat
na het vrijkomen van jodium uit de splijtstof kan ontstaan).$lechter dan voor elementair of
moleculair jodium. Door de fractie organisch jodium en het slechtere filterrendement voor
deze verbinding wordt de doorlaat factor van het koolfilter praktisch gesproken een factor 2
slechter (dus in plaats van b.v. 99 pet wordt dit 98 pet.). Gezien de .onzekerheden in de
andere van belang zijnde factoren is dit echter nauwelijks relevant.
Onder aanname van de nominale capaciteiten en rendementen van de
veiligheidsvoorzieningen, dus de minimaal gespecificeerde waarden, kan uitgaande van de
veronderstelling dat alle splijtstofstaven kapot gaan, aangegeven worden welke fractie van
het totale inventaris aan splijtingsproducten uit de kern via de schoorsteen in de omgeving
verspreid wordt.
Uitgedrukt in absolute getallen (in curies) is dat voor de edelgassen en halogenen onder de
geschetste omstandigheden:

Kdclgassen
(voornaamste componenten
Kr-85m, Xe-133,Xe-135)

Ilalogcnen
(voornaamste componenten
J-131.J-133)

0-8 uur

7.000

2,3

8-24 uur

14.000

6,4

1-4 dagen

8.500

4,6

In het algemeen zullen de veiligheidssystemen iuals noodkoelsystemen, containments en fil-
ters beter functioneren dan in de minimale ontwerpeisen is vastgelegd. De geloosde hoeveel-
heid zal dan minder zijn dan hierboven is aangegeven» ook al omdat Ts uitgegaan van het
falen van de bekleding van alle splijtstofstaven.
De kans op een verlies van koelmiddelongeval wordt, op grond van gegeyens over leiding-
breuken, geschat kleiner te zijn dan 4 x 10-4 per jaar.
De Commissie meent echter te moeten stellen dat ook rekening gehouden moet worden met
situaties waarbij meer radioactiviteit in de omgeving geloosd wordt. Dit zou het geval kun-
nen zijn als de splijtstoftemperatuur meer toeneemt dan verwacht werd omdat b.v. de effec-
tiviteit van het geïnjecteerde noodkoelwater minder ïs dan op! grond van berekeningen werd
verwacht, als de lekkage van het primaire of secundaire systeem groter is dan de ontwerp-
waarde of het filterrendement door onvoorziene oorzaken is ̂ achteruitgegaan.
Voor de berekening van de gevolgen van een niet geheel beheerst verlies van koelmiddel-
ongeval, waarbij wèl voldoende koelwater de kern bereikt om smelten té voorkomen, maar
onvoldoende is om ernstige beschadiging van de splijtsjtöfelèmeriten te voorkomen zou; uit-
gaande van de veronderstelling dat dè lozingsbeperkencle vobrzieningen.slechterVzijh dan in
de hiervoor opgegeven omstandigheden, zóu kunnen worden uitgegaan yati het volgende lo^
zingspatroon: (iozingshoogte 100 meter).
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Rdelgasscn
(voornaamste componenten
Kr-85m, Xe-133,Xe-135)

Ilalogenen
(voornaamste componenten
J-I31.J-133)

0-8 uur

20.000
curie

5,0
curie

8-24 uur

40.000
curie

17,0
curie

1-4 dagen

50.000
curie

35,0
curie

Ten aanzien van de hoeveelheid geloosd jodium moet nog worden opgemerkt dat de onze-
kerheid hierbij aanzienlijk groter is dan bij de edelgassen door het feit dat het filter-
rendement hierbij een grote rol speelt. Een onzekerheidsmarge van een factor 10 zou hier-
voor aangehouden kunnen worden. De kans, dat andere radioactieve stoffen dan edelgassen
en jodïum worden geloosd wordt verwaarloosbaar klein geacht, omdat er veel minder reden
is te twijfelen aan de deugdelijkheid van de voor deze stoffen met hoog rendement werkende
absoluutfilter.
Voor de kans dat een verlies van koelmiddelongeval een afloop heeft zoals hiervoor is aange-
geven lijkt 1 x 10-4 een redelijke waarde te zijn.

3. 5. 3. 5. 5. Onzekerheden ten aanzien vzn de fysische processen bij noodkoeiing

Ken ongeval waarbij een ernstig koclmiddelverlies optreedt zal tot het smelten van de kern
leiden tenzij hét kernnüödkoelsysteem er binnen bepaalde tijd in slaagt voldoende koelwater
in de kern te brengen. De ongevalsafloop die het gedrag van de kern tijdens het koelmiddel-
verlies en de werking van de noodkoeiing beschrijft kan in vier fasen verdeeld worden:
leegblazen van het systeem, opvullen van het reactorvat met noodkoelwater tot onderaan de
kern, inunderen van de kern en de nakoeling van de kern op langere termijn.

Vanwege de vele factoren die een rol spelen tijdens de afloop van het ongeval en hun weder-
zijdse beïnvloeding laat het fysisch proces zich moeilijk exact beschrijven. Voorai in de be-
ginfasen wanneer er sterke en snelle veranderingen in de toestandsgrootheden optreden is
het exacte verloop nauwelijks voorspelbaar. Het gedrag van de splijtstofstaven tijdens het
gehele proces is van belang om vast te stellen in welke mate de integriteit van de bekleding
gehandhaafd blijft. De factoren waar dit van afhangt zijn ondermeer

- de productie van veryalwarmte,
-'" - de latente warmte van het systeem,

dè hydrodynamica van de stromingsverdeling in het systeem en van het uitstroompro-
ces (water, "water/stoom of stoom)s

de plaats, afmeting en de vorm van de breuk waardoor koelmiddelverlies optreedt,
- de locale drukyérschÜlën in hét systeem tijdens de drukdaling,

de dnifciin hét containment,
de verdeling van de hoeveelheid noodkoelwater in het systeem,

- ' - de mate van thermisch evenwicht tussen de water- en stoomfase,
- de warmte overdracht naar het secundair systeem,

de stromingsverdeling in de reactorkern,
de exbtherme reactie van de zirconimum splijtstofbekleding met water,
de warmte overdracht m de kern tussen splïjtstofstaaf en koelmedium,
de thermisch-mechanische eigenschappen van de splijtstofstaaf.

Bij de analyse iran het koelmiddelverlïesongeval en de doelmatigheid en capaciteit van het
kernnoodsystèem zullen al deze factoren in rekening gebracht moeten worden.
Vanwege de ioinpjexiièid van de verschijnselen is het noodzakelijk de modellen en regels die
al dëzè, invloeden bëschrijvenin cömputercodës op te nemen. Met name door de AEC is een
aanzienÜjke mspann;ng verricht om daarbij pessimistische en conservatieve aannamen en ver-
ondersteUtngeri „voor te sbhrijvén, rriet het doel een methode te ontwikkelen die met een
redelijke betrouwbaarheid de «'oeltreffendheid van noodkoelsystemen kan analyseren.
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Bij het opstellen van deze regels, de zogenaamde Acceptance Criteria voor kernnoodkoel-
s\ sternen heeft de AEC gebruik gemaakt van alle op- en aanmerkingen die over dit onder-
werp gedurende en zeer langdurige hoorzittingsperiode naar voren zijn gebracht.

In de Acceptance Criteria zijn de analysemethoden aangegeven die voor alle kernener-
giecentrales gevolgd moeten worden om aan te tonen dat het kcrnnoodkoelsysteem aan de
volgende eisen voldoet:

De berekende maximale waarde van de splijistofbekleding mag niet hoger worden dan
1200oC(2200oF);
De berekende oxydatie van de splijtstofbekleding mag nergens meer bedragen dan 0*17
maat de oorspronkelijke bekledingsdikte;
De berekende totale hoeveelheid waterstof die bij de chemische reactie tussen de splijt-
stafbekiedirtg en water (of stoom) gevormd wordt, raag niet meer bedragen dan 0,01
maal de hoeveelheid die gevormd zon worden als al het bekledingsmateriaal van de
splijtstof zou reageren;
De herekende veranderingen in de kerngeometrie dienen van dien aard te zijn dat de
kern gekoeld kan blijven;
Na iedere succesvolle werking van het kernnoodkoelsysteem, dienen de kerntemperatu-
ren op een aanvaardbaar lage waarde gehandhaafd te worden en de vcrvaïwarmte dient
over een zeker tijdsbestek dat bepaald wordt door de langlevende nucliden, afgevoerd
te worden.

De AEC heeft getracht in de Acceptance Criteria de invloeden van alle afzonderlijke ver-
schijnselen en factoren op een conservatieve manier voor te schrijven.
Hoewel er diverse deeleffecten zijn waarvoor nog een beter begrip ontwikkeld kan worden
of waarvoor de experimentele verificatie nog niet geleverd is, ligt het wezenlijke probleem
bij de integratie van de deeleffecten in één zinvolle systematische analyse. Er zijn voldoende
aanwijzingen voor een behoorlijk conservatisme in de uitkomsten van het totale model. Het
ontbreekt daarbij echter aan het experiment waarin op grote schaal alle effecten en hun
interacties verdisconteerd zijn en dat de juistheid van de modellen bevestigt. Totdat een
experiment op grote schaal is uitgevoerd dienen de huidige conservatismen in de criteria
gehandhaafd te blijven.

De huidige computercodes die het gehele gedrag van het reactorsysteem en in he t bijzonder
de reaciorkcrn beschrijven, zijn gedurende de afgelopen jaren door vergelijking met experi-
menten op kleine schaal aanmerkelijk verbeterd. Ze kunnen thans met een redelijke be-
trouwbaarheid de afloop van experimenten zoals de "semiscale" experimenten die in het 1
daho National Engineering Laboratory uitgevoerd worden, voorspellen. Wanneer dezelfde
computer modellen ook in staat hlijken te zijn de ongevalsafloop in de experimentele "Loss
of Fluid Test" (LOFT) opstellen te berekenen (een schaalvergroting van 1 MWth voor
semiscale naar 55 MWth voor LOFT), zal dit een belangrijke bijdrage leveren t o t be t iewi js
van hun toepasbaarheid voor lichtwaterreactoren met een vermogen van ongeveer 3300
MWth.

De Commissie heeft kennis genomen van de inventarisatie die American Physical Society
heeft gemaakt ten aanzien van kennis en onzekerheden over het kernhoodkoelproces. Zij
kan instemmen met haar conclusie dat een zinvolle kwantificering van de doelmatigheid van
noodkoelsystemen slechts mogelijk is als de geschiktheid van computercodes die het proces
beschrijven door experimentele verificatie is aangetoond. Zij. is verder met de American
Physical Society van mening dat er een groter vertrouwen in de rekenmethodes geschapen
kan worden door een sterke verdere ontwikkelingvan computerprogramma's en experimen-
ten - met name beproevingen van hele systemen - waaraan de berekeningsresultaten getoetst
en beoordeeld kunnen worden. ,
De Commissie steunt deze ontwikkeling evenals de door de American Physical Society ge-
suggereerde veranderingen in de noodkoelvoorzieningen, waardoor .bepaalde onzekerheden
geëlimineerd worden, zoals een grotere innudatie snelheid van de T"ern en methoden oni ster-
ke stoomvorrning boven de kern tégen te gaan. Zulke wijzigingen betekenen immers een
vereenvoudiging van het noodkoelontwerp en van. de berekeningswijze en dus een verminde-
ring van d e onzekerheidsmarges in he t functioneren. Dit neemt echter niet, weg dat er naar
de mening van de Commissie een sterke kwalitatieve basis bestaat om de huidige veiligheids-
marges van kernnoodkoelsystemen adequaat t e achten. l r, -• i ... :. ::,-,-'••.::
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3. 5. 4. Extreme ongevallen

3. 5. 4. 1. Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van mogelijke ongevallen met een
kernenergie-installatie en van de voorzieningen welke getroffen zijn om deze ongevallen te
voorkomen ol de gevolgen crv;in te beperken. Tevens is daarbij aangegeven dat, teneinde de
reactorkern ook onder bijzondere omstandigheden van voldoende koeling te voorzien, meer-
dere onafhankelijke systemen zijn aangebracht. Bij de beschouwingen over ongevallen, en
het aangeven daarbij van de hoeveelheid radioactiviteit die in de atmosfeer vrij zou kunnen
komen, is er steeds van uitgegaan dat mede dank zij de redundantie in de verschillende sy-
stemen, het ongeval beheerst kan worden.
Met het geven van dit overzicht van mogelijke ongevallen in een kernenergieinstallatie werd
een tweeledig doel nagestreefd: de lezer inzicht geven in de verschillende verdedigingslinies
bij de bescherming tegen ongevallen en de lezer in te leiden in het postuleren van ongevallen,
die tot ernstige gevolgen voor de omgeving kunnen leiden en welke voor de Gezond-
heidsraadcommissie als uitgangspunten kunnen dienen bij het bepalen van de konsekwenties.
De methode, welke wordt toegepast voor het analyseren van laatstgenoemde ongevallen is
gebaseerd op zogenoemde oorzaak-gevolgen diagrammen en foutenbomen. Zij dienen om
potentiële ongevalsaflopen vast te stellen en de daarbij behorende kans van optreden. De
meest recente en meest uitvoerige studie welke op dit gebied is gemaakt is uitgevoerd onder
leiding van prof. Rasmussen van het Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) in op-
dracht van de Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie (AEC).
De technische evaluatie was gebaseerd op twee bestaande kernenergiecentrales, een drukwa-
tcrreaclor en een kokendwaterreactor. Deze reactoren met een ontwerp van omstreeks 1966
werden door Rasmussen representatief geacht als een gemiddelde van de reeds gebouwde en
nog te bouwen kernenergiecentrales in de Verenigde Staten.
Bij de genoemde analyses wordt uitgegaan van het feit dat in de reactorkern grote hoeveelhe-
den radioactiviteit aanwezig zijn, en wordt nagegaan door welke processen belangrijke frac-
ties van deze radioactiviteit vrij kunnen komen en overgedragen kunnen worden naar de
omgeving buiten het containment.
Een oorzaak-gevolgen diagram gaat uit van een initiële storing, bijvoorbeeld een breuk in een
leiding, en onderzoekt het verdere verloop hetgeen wordt bepaald door het al of niet werken
van verschillende systemen waarin is voorzien om de reactorkern voor smelten te behoeden
en het ontsnappen van radioactiviteit naar de omgeving te voorkomen. In de Rasmussen-
studie zijn duizenden ongevalsaflopen onderzocht om hun waarschijnlijkheid van optreden
te bepalen en de hoeveelheid radioactiviteit die zou kunnen ontsnappen. Foutenbomen wor-
den toegepast om de faalkans te bepalen van de systemen, die in het oorzaak-gevol-
gendiagram geïdentificeerd zijn. Een foutenboom gaat uit van het vastleggen van het onge-

• wenste gebeuren, zoals het falen van een systeem, dat zou moeten werken en bepaalt met
behulp van technische en wiskundige logica, de manieren waarop het systeem kan falen. Met
het gebruik van statistische gegevens over de faalkans van leidingen, afsluiters, pompen en zo
voort, en de mogelijkheid van bedienings- en onderhoudsfouten, is het mogelijk een schat-
ting te maken van die kans dat het systeem faalt, ook wanneer geen gegevens bestaan over
f aalkansen van het gehele systeem.

Een zeer belangrijk aspect bij op foutenboomanaiyses gebaseerde veiligheidsstudies is de mo-
gelijkheid tot wederzijdse bsihvloeding van faalkansen en het falen van verschillende syste-

. men door een gemeenschappelijke oorzaak. Hoewel in het Rasmussen rapport een gehele
appendix is gewijd aan dit zogenoemde "common mode-failure" verschijnsel, pretendeert de
studie niet 7 noch; meent de Commissie - dat hiermede alle mogelijkheden voor dergelijke
interacties zijn onderzocht. Ook acht de Commissie het niet uitgesloten dat, ondanks de vele
bestudeerde ongevalsaflopen, enkele tot ongevallen leidende situaties niet zijn onderkend;
het zonder gebreken opzetten van een foutenboom moet zeker met de huidige, beperkte
bedrijfservaring bijna uitgesloten worden geacht.
Een gebeurtenis als bijvoorbeeld de recente uitschakeling van een groot gedeelte van het
regel- en besturingssysteem van de Brown's Ferry cenfale in de Verenigde Staten als gevolg
van het gebruik van een kaarsvlam voor controle van de lekdichtheid van kabeldoorvoerin-
gen laat zich moeilijk door enige op statistische informatie gebaseerde studie voorspellen;
hier was.eén duidelijk voorbeeld van een niet te verwachten schakel in een oorzaak-gevolgen
diagram, waarbij bovendien een common mode failure een rol speelde.
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'loch meent de Commissie dat het Telt dat een dergelijke gebeurtenis niet heeft geleid tot het
vrijkomen van radioactiviteit indicatief is voor de door redundantie (overtolligheid) bereikte
mate van beveiliging van LWR's. Zij meent dan ook de mogelijkheid te mogen uitsluiten dat
in het Rasmussenrapport een ongevalssituatie over het hoofd gezien zou zijn die een sig-
nificante kans - bijvoorbeeld groter dan 10-6 per jaar - zou bieden op het smelten van de
reactorkern met daarbij het vrijkomen van grote hoeveelheden radioactiviteit.
Samenvattend is de Commissie van mening dat de hier beschreven en door Rasmussen toege-
paste methode betrouwbaar is om een systematische analyse te maken van de relatie oorzaak
en gevolg. Deze vaststelling staat los, van het feit dat de Commissie var^imening is dat in de
kwantitatieve resultaten van de methode onzekerheden kunnen schuiten, enerzijds omdat
het zonder gebreken opzetten van een foutenhoom bijna uitgesloten hf mogelijk de invloed
van oorzaken van gemeenschappelijk falen of andere faaïoorzaken onderschat worden, an-
derzijds bij het gebruik van deze studie bedacht mag worden dat bepaalde technische verbe-
teringen reeds zijn uitgevoerd of juist naar aanleiding van de studie te verwachten zijn, Daar
voorts in de Rasmussenstudie enige conservatieve aannamen te vinden zijn (met name de
kans op een leidingbreuk) meent de Commissie ook de kwantitatieve resultaten van. de stu-
die als uitgangspunt te mogen gebruiken bij het vaststellen van enkele als representatief te
beschouwen extreme ongevallen.

3. 5. 4. 2. Oorzaken van kernsmelten

De enige wijze, waarop een groot deel van de splijtingsproducten welke in de reactorkern
aanwezig zijn, vrij kunnen komen, is door ernstige oververhitting (smelten) van de reactor-
kern.
De rcactorkem wordt verhit door het splijtingsproces zelf, waarbij grote hoeveelheden ener-
gie vrijkomen, en door de absoptie van energie afkomstig van het radioactief verval van de
splijtingsproducten. Deze laatste warmtebron blijft aanwezig, ook na het afschakelen van de^ •;,
reactor, waarbij het splijtingsproces zelf wordt gestopt. Deze vervalwamrte die onmiddellijk^
na het afschakelen van de reactor ongeveer 7 pet. van het oorspronkelijk thermisch vermp-"
gen is, daalt aanvankelijk snel maar blijft toch een belangrijke warmtebron en vereis^dpk ha
het afschakelen van de reactor nog lange tijd koeling van ds reactor kern (zie tabel 3:KJI

Oververhitting van de kern kan alleen maar plaatsvinden als de warmte die in de kent gepro-
duceerd wordt groter is dan de warmte welke wordt afgevoerd in eenzelfde tijdsbestek. De
hier genoemde warmte-onbalans kan maar op twee manieren worden veroorzaakt:
1) door een verlies van koelmiddel, waarbij de splijtstof door gebrek aan koeling zal wor-

den oververhit, tenzij voldoende "noodkoelwater" de kern bereikt;
2) door een transient (overgangsverschijnsel) waarbij

a) meer warmte wordt geproduceerd dan normaal wordt afgevoerd of
b) de warmte-afvoer-capaciteit daalt beneden de snelheid, waarmee warmte in de

kern wordt geproduceerd. .

Geval 1 is het in paragraaf 3.5.3.5.1. besproken verlies van koelmiddel-ongeyal (LOCA, Loss
of coolant-accident), waarbij een breuk in het primaire reactorsysteem leidt, tot een verlies
van koelmiddeL Het gevolg is dat water en stopmuit het primaire circuit ontsnappen en het
primaire containment vullen. In die paragraaf is aangegeven welke voorzieningen zijn getrof-
fen om dit ongeval te beheersen. Het falen van alle nqodkoelvqorzieningen leidt tot smelten
van de kern. • . ' s , ;i . . . .
Geval 2a is te herleiden tot een reactiviteitsqngeval, waarbij in korte tijd een grote hoeveel-
heid reactiviteit vrijkomt, hetzij door toevoeging van splijtstof aan de reactorkém of door
het in korte tijd wegvallen van een neutronenabsorber.
Bij energiereactoren is het toevoegen van splijtstof aan de reactorkern tijdens bedrijf uitge-
sloten. Een reactiviteitstoevoeging door een niet nader gedefinieerd mechanisme, welke een
vermogenstoename van de reactor betekent, zal nimmer bijzondere gevolgen voor de in-
tegriteit van de splijtstof hebben (paragraaf S.5.3.4.7.).
Het wegvallen van een neutronenabsorber is te herleiden tot het uitschieten van een regel-
staaf (paragraaf 3.5.3.5.3.) en behoort tot de ontwerpóngevallén.'De gevolgen van het reac-
tiviteitseffect door het uitschieten van een regelstaaf zijii gering te achtéri ten opzichte^yan
het verlies aan koelmiddel, dat met het uitschieten gepaard gaat. De beschouwingen over-de
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afloop zijn daarom identiek aan de beschouwingen over een verlies van koelmiddel door een
breuk in een kleine of middelgrote leiding.
Geval 2b kan voorkomen als tijdens het bedrijf van de reactor het koelmiddeldebiei onvol-
doende is. Dit leidt tot het.afschakelen van de reactor door het indrijven van de regelMavi-n.
Maar ook daarna moet nog warmte worden afgevoerd. Het falen van de nakoeling kan clan
leiden tot oververhitting van de reactorkern. Wat de oorzaak van het stoppen van de aai ;.ir
ook is (transient) steeds moet voor voldoende nakoeling worden gezorgd.
Ongeacht de wijze waarop transienten aanleiding kunnen geven tot smelten var. do rtai_tor-
kem, de gevolge ssijn in essentie, dezelfde als wanneer bij een verlies van koelmiüdel de kern
door onvoldoende koeling smelt: een smeltende kernmassa bevindt zich in het reactorvat.

3. 5. 4. 3. Interacties van de gesmolten kern

Hoewel het zeker niet uitgesloten is, dat bij de ernstige ongevallen hiervoor aangeduid,
slechts een deel van de reactorkern smelt omdat niet voldoende warmte aanwezig is om al-
gehele kern te doen smelten, is het fysisch niet mogelijk hier een nadere analyse van ie
maken. In de verdere beschouwingen wordt dan ook aangenomen dat zoveel warmte wordt
geproduceerd, dat de gehele kern smelt.
Voorts wordt aangenomen dat de gesmolten kernmassa voldoende warmte-inhoud heefi om
het staal van de bodem van het reactorvat te doen smelten om daarna nog door de dikke
betonbodem van het insluitvat (containment) te dringen tot in de onderliggende bodem.
Hoelang dit doorsmelten werkelijk zal duren is niet precies bekend, maar aangenomen .nag
worden dat dit zeker tien a twintig uur zal zijn.
Gedurende deze- tijd treedt radioactief verval op, terwij! bovendien een groot deel van de
activiteit binnen het containment neergeslagen zal zijn. Verder zal de grond, waarin de ge-
smolten kernmassa doordringt, als een filter werken, waardoor nog een belangrijke reductie
optreedt van de hoeveelheid activiteit die bovengronds in de omgeving verspreid kan wor-
den. Bij reactorinstallaties, die een relatief gróót containment hebben, zoals bij de DWR, zal
deze wijze van ontsnappen de meest waarschijnlijke aÜGop van het ongeval zijn. Het is ech-
ter niet uitgesloten dat voordat de gesmolten kernmassa door de bodem van het contain-
ment is gedrongen, het containment zelf door overdruk is opengescheurd. Deze overdruk
(door niet condenseerbare gassen) kan ontstaan door waterstofproductie afkomstig van een
reactie met water of stoom van het zircaloy van de splijtstofbekleding of van gesmolten staal
van het reactorvat, of door kooldioXyde productie door ontleding van het beton door de
gesmolten kernmassa.
Voor relatief kleine containments zoals bij de KWR zal de vorming van deze gassen en de
daaruit voortvloeiende 'drukopbouw de meest waarschijnlijke oorzaak zijn van het falen van
het containment. Het zal enige uren duren voordat de druk zo hoog is opgelopen, dal liet
containment faalt.
Een ander aspect dat bij dé ongevalsafloop in beschouwing moet worden genomen is een
stoömexplosie, welke op kan treden'wanneer de gesmolten kernmassa plotseling met water
in aanraking komt. Op twee momenten na het smelten van de kern dat dit optreden, name-
lijk wanneer de gesmolten kemmassa.in het water valt dat zich in het onderste deel van het
reactorvat bevindt, en wanneer deze massa na het doorsmelten van het reactorvat in het
water valt dat zich onderin het containment bevindt.
Een atoomexplosie in het 'reactprvat .zou kunnen leiden tot beschadiging van het contain-
ment,door wegvliegende delen van het vat. Een stoömexplosie buiten het reactorvat zal al-
leen bij èen relatief klein containment aanleiding tot falen kunnen zijn.
Hoewél de kans op falen van het containment na smelten van de kern aanmerkelijk geringer
is dan de kans dat het containment in takt blijft, zijn de konsekwenties voor d^ omgeving
aanmerkelijk ernstiger omdat een groot deel van de splijtingsproducten geen barrière m<-er
heeft om, verspreiding in de omgeving te voorkomen.

3. 5. 4. 4. Enkele kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de Rasmusaenstudie

Dè hiervöpr beschreven beschouwingen hebben in de Rasmussenstudie tot de conclusie ge-
•kiddat-hpéwereen ^aanzienlijk aantal processen kan leiden tot het smelten van de kern, de
gevolgen ervan- ten aanzien van'dé lozing-van radioactieve stoffen in de atmosicer is in te
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dolen in een beperkt aantal categorieën. Voor de drukwaterreactor wordt een zevental cate-
gorieën onderscheiden, voor cle kokendwaterreactor een vijftal.
De radioactieve stoften, welke in de atmosfeer vrijkomen zijn in een aantal groepen onder-
scheiden ioals edelgassen, halogenen (met als belangrijkste component jodium), cesium (als
\luchtig sphjtingsproduct) en dergelijke. In veel gevallen is het verschil tussen twee naast
elkaar liggende lozingscategorieën betrekkelijk gering en wordt bijvoorbeeld alleen veroor-
zaakt door het al of niet oi partieel functioneren van sproeisystemen, die een deel van de
(niet gasvormige) splijtingsprod^eten uit het containment neerslaan.
Uit de wijze, waarop het getal is bepaald dat is opgegeven ats de vrijkomende fraktie van een
bepaald nuefide of nucliden groep, blijkt dat de getallen gezien moeten warder» als eert zo
goed mogelijke schatting. De onzekerheidsmarge is het kleinst voor de edelgassen en de halo-
genen.
Voor de processen, welke aanleiding kunnen zijn voor het smelten van de reactorkern, zijn
door Rasmussen drie hoofdoorzaken of hoofdgroepen aangegeven, te weten een verlies van
koeimiddel-ongeval, nreuk van het reactorvat en een transient» die tot afschakelen van de
reactor leidï. Van deze verschillende processen die tot smelten van de kern leiden en uitmon-
den in een bepaalde lozingscategurie, zijn er steeds één of twee aan te wijzen die dominant
zijn, dat wil /eggen dat deze ongevalsaflopen een aanmerkelijk grotere waarschijnlijkheid
hebben dan de andere onderzochte processen, Zo is uit de studie gebleken dat in geen enkele
lozingscategone breuk van het reactorvat een dominante tak is, omdat bijvoorbeeld een
breuk l een primaire leiding van een DWR, dat aanleiding geeft tot een verlies van koclmid-
del met daarop volgend een Falen van de noodkoeivoorzieningen, een aanmerkelijk grotere
kans van optreden heeft. Bij een KWR zijn het vooral de nakodstoringen die praktisch ge-
sproken in elke lozingscategorie dotumant zijn.
Uiteraard blijft de mogelijkheid aanwezig dat de toegepaste foutenhoomanalyse niet in alle
opzichten volledig is. ezien de zeer vele onderzochte ongevaisafiopep waarbij steeds enkele
duideüjk dominante takken naar voren komen, is het onwaarschijnlijk dat bij een volledige
het eindresultaat significant zal worden beïnvloed. Wel is het duidelijk dat indien van een
reactor van een iets ander ontwerp wordt uitgegaan, er op detailpunten verschillen zullen
optreden en bijvoorbeeld een andere oorzaak dominant kan worden voor een bepaalde lo-
zingscategorie.
Ter illustratie kan het in de Rasmussenstudie aangegeven ongeval dienen, dat de grootste
lozing geeft. Twee min of meer dominante oorzaken geven aanleiding tot deze lozingscatego-
rie. De belangrijkste is het falen van twee achtci elkaar geplaatste terugslagkleppen van het
lagedruk-injectie-systeern, waardoor een open verbinding ontstaat tussen bet reactorvat en
de omgeving. Hoewel dit primair aanleiding geeft tot een lagere lozingscategorie, wordt in de
Rasmussenstudie verondersteld dat er ev'n 10 pet. kans is dat de gevolgen uitkomen in de
twee naastliggende categorieën.
Een andere belangrijke tak voor de grootste lozingscategorie, maar met een kleinere waar-
schijnlijkheid, is een verlies van koelmiddelongeval waarbij de kern smelt en waarna een
stoomexplosie in het reactorvat optreedt. Verondersteld wordt dat als gevolg hiervan het
rcartorvatdeksel wegvliegt en er een kans is van 1 op 10 dat daardoor het containment door-
boord wordt.
indien echter het reactorvat afgedekt wordt door een voldoende zware betonnen plaat, en
als de regelstaaf aandrijf mechanismen als schokbrekers fungeren, zal door de stoomexplosie
wel het reactorvat bezwijken, maai- het containment blijft in. takt. Het.gcvolg is dat het ge-
noemde verlies van koelmiddelongeval geen aanleiding meer is voor deze lozingscategorie en
de voornaamste reden iets in deze categorie aan Se nemen is gelegen in de (vrij arbitraire)
veronderstelling dat de gevolgen van een ongeval zowel ernstiger als minder ernstig kunnen
zijn, waarvoor dan wordt gesteld dat in 10 pet. van d>? beschouwde gevallen de lozing in een
hogere respectievelijk lagere categorie terecht komt.
Het is echter niet alleen de lozingscategorie die door een ander ontwerp wordt beïnvloed,
ook de kans van optreden is sterk van het ontwerp afhankelijk. In het hiervoor gegeven
voorbeeld was het falen van twee achter elkaar geschakelde terugslagkleppen de dominante
oorzaak voor lozing in de één na hoogste categorie, hetgeen zich uitstrekte, tot de hoogste
categorie volgens de toegepaste regel dat in 1 van de 10 gevallen de loziiig in een hogere
categorie uitkomt. De kans op een lozing in de hoogste categorie door het; falen van de
terugslagkleppen is? volgens het Rssmussenrapport 4 x. 10-7 per jaar. Deze kans wordt.min-
stens een factor 10 kleiner als beide kleppen regelmatig getest kunnen worden (hetgeen bij
de beschouwde installatie niet het geval was) en komt in de orde van 10-10 per jaar, te liggen.
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als een continu controle op de eerste terugslagklep (die u u de hogedrukzijde z.ii at,, -hjr
is. Verkleining van de faalkans van de terugslagkleppen heefi derhalve niet alleer invloed op
de kans, dal een bepaalde loüingscatcj.;oric voorkomt, maar heeft ook tot gevolg dat een lied
andere oorzaak met geringere waarschijnlijkheid dan de oorspronkelijk verondcrMi !dr ....i-
/.aak, dominant wordt voor die lozmusrategone.
Op deze plaats is het nog van belang het volgende op te merken:
De betrouwbaarheid van de rekenmodellen waarop het ontwerp van noodkoelsystemen is
gebaseerd (acceptance criteria), is onderwerp geweest van uitvoerige discussies en publika-
i

Gewesten werd op het feit dat beproevingen op volle schaal niet hebben plaatsgevonden en
dat uit deelexperimenten onvoldoende informatie verkregen kan worden voor het toetsen
van de fysisch-mathematische beschrijving van het proces (zie paragraaf 3.5.3.5.5.). Dii im-
pliceert een zekere kans op onvoldoende werking van het noodkoelsysteem. (De Commissie
heeft in paragraaf 3.5.3.5.4. aangenomen dat in 25 pet. v<in de gevallen het verlies van koel-
middckmgcval door onvoldoende effectief zijn van de noodkocling wel overh.tüng, maar
geen smelten van de splijtstof' optreedt).
In de Rasinusseustudie wordt berekend dat er een kans is van 15 p< t. dat het r.oodkoelsy-
steem zelfs niet in werking treedt of niet in werking blijft, waardoor de gehele kern smelt.
Ook als de capaciteit van het noodkoeisysteem minder is dan overeenkomstig de acceptance
criteria is vereist, wordt door Rasmussen aangenomen dat dit het smelten van de gehele kern
tot gevolg heeft. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de onzekerheid in de fvsische pro-
cessen welke een rol spelen bij de noodkocling als zodanig, van reiatiet geringe betekenis zijn
ten opzichte van de onzekerheid die er bestaat over het al of niet volledig werken van de
noodkoeling.

3. 5. 4. 5. Conclusies

Uit het voorgaande is het duidelijk dai de resultaten van de Rasmussenstudie niet zonder
meer toepasbaar zijn voor een analyse v;.in ongevallen voor reactoren, welke neg niet ont
worpen of gebouwd zijn; wel kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken. Bij een
drukwaterreactor geeft een verlies van koelmiddelongeval door breuk van een kleine leiding
gepaard gaand uiteraard met het ontbreken van voldoende koeling, de grootste kans op smel-
ten van de kern.
Gezien de grootte van het containment bij een DWR is de kans, dat het cont;Jnmcnt be-
zwijkt veel kleiner dan de kans dat het containment in takt blijft.
Bij de kokend waterreactor is globaal gesproken de kans op een leidingsbreuk ev*n groot ali
bij de drukwaterreactor, doch de faaikans van het noodkoeisysteem is geringer. Daarom is
een verlies van koelmiddelongeval niet het grootste risico van een kokendwateneactor.
pgemerkt moet wel worden dat als een verlies van koelmiddelongeval plaatsvindt, de gevol-
gen ernstiger sullen zijn omdat door drukopbouw in hst relatief kleine containment de l'aal-
kans van het containment groter is dan bij de drukwaterreactor. Loi ing via de grond, dat het
meest waarschijnlijk is voor laatstgenoemde reactor, zal aanmerkeli k minder waarschijnlijk
zijn voor de kokendwaterreactor, tenzij een systeem voor drukonUasting van het primaire
containment kan worden toegepast.
Transienten domineren als aanleiding in de ongevalskansen bij de kokendwaterreactoren. Na
een transient, die aanleiding geeft tot een snelle afschakeling van de reactor, moet de kern
gekoeld blijven. Het ontbreken hiervan zou de kern doen smelten met als gevolg de eerder
geschetste aflopen. Hoewel dus de meest waarschijnlijke oorzaak voor het smelten van de
kern voor beide reactortypen verschillend is, zijn de kansen erop in dezelfde orde van
grootte. Rasmussen berekent hiervoor gemiddeld 6 x 10-5 per jaar, dat wil zeggen een onge-
val dat tot smelten van de kern leidt zou éénmaal per 17000 jaar optreden. (Voor een druk-
wsterrcactor is berekend 8 x 10-5 per jaar, voor een kokendwaterreactor 4x10-5 per jaar).
Om de gevolgen na te gaan van ernstige reactorongevallen voor de Nederlandse situatie, of
meer om een indruk te krijgen van de gevolgen, is het voldoende dit voor een beperkt aantal
lozingscategorieën te doen; een andere methode, zoals het narekenen van de door Rasmus-
sen gebruikte 1 categorieën voor de drukwaterreactor en de 5 voor de kokendwaterreactor
met de aangegeven waarschijnlijkheden zou een schijn van exactheid geven die ook in net
Rasmussenrapport niet is bedoeld. Bij het aangeven van een lozingscategorie moet in het oog
worden gehouden dat de opgegeven lozingsfracties (behoudens die van de edeigassen en mo-



gelijk wn hel jodtura) geen grutc nauwkeurigheid hebben en steker een factor 2 kunnen \\i-
riëren.
Ten aaiuien van de marge in de kans, dal de ongevalsbzing in een bepaalde categorie valt,
wordt door Rasmussen een factor 3 gegeven. De Commissie heelt geen reden gezien hiervoor
een andere waarde aan te houden.
De Commissie is van mening dat de resultaten van de Rasmussenstudie samen te vatten zijn
m een drietal representatieve lozingscategorieën die door de Gezondheidsraadcommissie ge-
bruikt kunnen worden om de gevolgen voor de bevolking te berekenen.
Voor een drukwaterreactor is de meest waarschijnlijke afloop van een ongeval waarbij de
kern smelt het ongeval waarbij de kern na een breuk ir» eert kleine leiding ert onvoldoende
noodkoelmg smelt, doch het containment bovengronds intakt blijft en. waarbij een zeker
effect wordt aangenomen van de sproei-mrichtïng in hei containment. Het niet werken van
de sproei-inrichting heeft wel ernstiger gevolgen, maar de waarschijnlijkheid van deze ongc-
valsafloop is van dc2eifde grootte als van de ongevallen waarbij het containment het begeeft
en tot een hogere lozingscategorie aanleiding geeft, en speelt du,-3 bij de bepaling van het
(totale) risico een ondergeschikte rol.
Voor de drukwaterreactoren kunnen dan twee ongevafetypen waarbij de kern smelt als re-
presentatief worden beschouwd, namelijk een verlies van koelrniddelongeval waarbij het con-
tainment intakt blijft, en een verlies van koelmiddelongevai waarbij na het smelten van de
kern de druk in het containment zo groot wordt dat het bezwijkt of de containment-isolatie
door andere oorzaak verloren gaat.
Uit een zorgvuldige analyse van de resultaten van de Rasmussenstudie kunnen als kansen op
deze twee ongevallen 60 x 10-6 per jaar respectievelijk I x 10-6 per jaar vrorden aangeno-
men.
De extreme ongevallen met een kokendwaterreactor (die allemaal hun oorzaak vinden in
onvoldoende nakoeling van de kern na afschakelen van de reactor) hebben een lozingspa-
troon dat zeer goed vergelijkbaar is in grootte met het lozingspatroon van de extreme onge-
vallen met een DWR. Ook de kans van optreden is nagenoeg gelijk, hoewel zoals gezegd de
oorzaken geheel verschillend zijn. Bij de KWR begeeft het containment het door een stoom-
explosie in plaats van door drukopbouw zoals bij de DWR.
De meest waarschijnlijke afloop van een ongeval met smelten van de kern bij een DWR zou
als een intermediair ongeval beschouwd kunnen worden. De hoeveelheid radioactiviteit ligt
tussen de hoeveelheden in van de beide DWR ongevallen en ook de kans op dit ongeval ligt

tussen de beide respectievelijke waarden is.

Samenvattend meent de Commissie te kunnen aanbevelen dat voor het verkrijgen van een
inzicht in de gevolgen voor de bevolking van extreme reactorongevallen volstaan kan worden
met het beschouwen van drie ongevalslozingen volgens het onderstaand overzicht.

Tabel 3. 5.

Vrijkomende activi-
teit in 1000 curie

edclgassen
jodium
cesium, rubin
tellurium
strontium, barium
ruthenium e.a.
overigen

kans in 10-6
lx

250,000
250.000

5.500
60T000
19.000
10.000
5.000

perjaar
5x

120.000
15.000

400
5.600
1.300
1.300

700

60x

900
5
0,1
2
0,3
0,3
0,3
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4, OVERIGE FASEN VAN DE SPUJTSTOFCYCLUS

4. 1. Verrijkingsfabriek

4. 1, 1. Beschrijving

Om uranium als splijtstof in lichtwaterreactoren te kunnen gebruiken, dient het percentage
U-235 in het isotopenmengsel groter t<; zijn dan in de natuurlijke samenstelling van uranium
en wel ongeveer 3 pet. Het percentage U-235 wotdt daarom in een verrijkingsproces ver-
hoogd.. In Nederland vindt het verrijken van uranium plaats volgens het zogenoemde ultra-
centrifugeproccdé. Als materiaal voor de verrijking wordt de verbinding uranium-
hexafluoride (UFg) gebruikt. Bij kamertemperatuur verkeert UFg in vaste toestand. Het
transport van UFg van en naar de fabriek geschiedt alleen in transportvaten die door de
overheid zijn goedgekeurd en die voldoen aan de internationaal daarvoor vastgestelde nor-
men.
Teneinde het IJF§ naar de centrifuges te kunnen voeren wordt het tot 60 a 100oC verwarmd
en daar door iri de gasvormige toestand gebracht. De vaten waarin de verwarming plaatsvindt
worden gekeurd door de Dienst voor hqt Stoomwezen.
Door een pijpensysteera wordt het gasvormige UFg, met uranium in de natuurlijke samen-
stelling, naar de centrirages gevoerd. Tengevolge van het verschil in soortelijke massa van de
uraniumisotopen wordt door de centrifugaalkracht een gedeeltelijke ontmenging van de
uraniumisotopen verkregen. In één centrifuge wordt slechts een geringe isotopenscheiding
verkregen.
Om de gewenste concentratie van het U-235 isotoop te bereiken worden de ultracentrifuges
in meerdere trappen (kaskaden) geschakeld. De centrifuges zijn hierbij onderling dusdanig
afgeschermd dat de gevolgen van een eventuele breuk tot één centrifuge beperkt blijven.
Zowel het verrijkte als het verarmde produkt worden in gasvormige toestand uit de centri-
fuges afgevoerd naar desublimatoren. pierin wordt het vastgevroren door middel van een
kodmedium en opgevangen in daarvoo? bestemde vaten.
Het verrijkte uranium wordt onder gecontroleerde omstandigheden tijdelijk binnen de fa-
briek opgeslagen in afwachting van transport naar de afnemer terwijl het verarmde uranium,
waar op dit marnentnog geen bestejnming voor gevonden is, voorlopig op het fabriekster-
rein bewaard wordt. Deze opslag die.in de vaste fase van het UFg geschiedt, dient te geschie-
den in door de overheid goedgekeurde vaten, dit mede in verband met het te verwachten
vervoer indien er een definitieve opslagplaats vastgesteld is of indien het verarmde uranium
als kweekstof in een kweekreactor gebruikt zal gaan worden.
De opslagcapaciteit dient voldoende te zijn voor de voorgenomen bedrijfsperiode van circa
20 jaar.

.. 4 . 1 . 2 . . . Gevaarsaspecten

Uit veiügheidsoogpuht kan een-verrijkingsfabriek, afgezien van de ruimten waar geen UF6
yoorkornt zoals kantoren verdeeld worden in een gebied waarin UF6 uitsluitend onder on-
derdruk (a) en een gebied waarin UF6 onder overdruk (b) voorkomt.

a. Het kaskadegebouw

Het kaskadegebouw, bevat de ultracentrifuges en de bijbehorende leidingsystemen voor
aan- en afvoer, van het UE6.
In dit gebied komt het UF6 uitsluitend gasvormig bij een druk lager dan de omgevings-
druk voor, =Bij het eventueeel optreden van lekken in de UF6 systemen zal dan ook
inlek optreden en het UF6 neemt dan door temperatuurdaling en drukstijging de vaste
vorm aan.
Op het vrijkomen van UF6 in dit gebied wordt niet gerekend zodat hier geen controle
ppcontaminatievan de lucht behoeft te worden uitgevoerd,

b. De ruimten voor UF6 aan- en afvoer
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In dit gebied is UF6 in een gedeelte van de systemen onder overdruk aanwezig. Bij een
storing zoals een breuk in de verbindingslcidingen of een lek in een afdichting, moet in
dit gebied rekening worden gehouden met het vrijkomen van UF6.
Om hef verspreiden van vrijgekomen UF6 te voorkomen moet dit gebied gescheiden
worden gehouden van de andere gebieden terwijl de toegang slechts mogelijk dient te
zijn via een sluis waarin men op besmetting kan worden gecontroleerd. Een constante
onderdruk, vergeleken met de aangrenzende gebieden, moet hier gehandhaafd worden
opdat er een gedefinieerde stromingsrichting van de lucht naar dit gebied ontstaat.
Tijdens normaal bedrijf, waarbij aangenomen mag worden dat geen UF6-lozing plaats-
vindt» mag de afgewerkte lucht uit dit gebied ongcfütödm'de yrijé lucht worden afge-
voerd. Hierbij dicht echter wel een continue controle op radioactieve besmettingJ?an
deze Iücht plaats te vinden* - "'- : - l "- •-.-$•
Bij het optreden van een ongeval in deze ruimten waarbij TJF6 vrijkomt^ wordt deïioe»
veelheid af te voeren lucht zoveel mogelijk beperkt en steeds door èeii' wasïnstaf atie
geleid die speciaal voor het opnemen van fluoriden, in het bijzonder UF8, HF en
UO2F2 is ontworpen. De capaciteit en het vangstrendement van deze wasinstallatie
dient zodanig te zijn dat uitgaande van de hoeveelheid uransunt die bij de grootst moge-
lijke bedrijfsstoring kan vrijkomen, hiervan slechts zo weinig door de wasinstallatie
komt dat bij lozing in de buitenlucht een hoeveelheid van enige grarflWÈn uranium niet
overschreden wordt.
Het maximale aanbod van uranium moet worden bepaald door «it te gaan van de
grootst mogelijke bedrijfsstoring waarbij in de berekening van de gevolgen uitgegaan
mag worden van het feit dat van het vrijkomende ÜF6 verreweg het grootste deel in de
vorm van UO2F2 zal neerslaan volgens onderstaande rcacticverjjjelijking:

UF6 + 2 H2O — ^ - UO2F2 f

De normaal in de lucht voorkomende waterdamp is voldoende om deze reactie te laten
verlopen. Uitgaande van laboratoriumproeven is de aanname dat slechts 1 pet. van het
UF6 in de lucht aanwezig blijft een veilige benadering. ; . 7 ; ,.-.-"
Bij de al in Nederland in gebruik zijnde verrijkingsfabrieken kan ervan uitgegaan'wor-
den dat niet meer dan enige tientallen kilogrammen UF6 vrijkomen bij een leiding-
breuk of een lekkage; dit betekent dat enige honderden grammen de wasinstallatie kun-
nen bereiken. Om deze hoeveelheid te reduceren tot een lozing in de grootte van enige
grammen dient de wasinstallatie de hoeveelheid uranium met. twee dekaden te vermin-
deren. De beschikbare wasinstallaties voldoen aan deze eis. De kans dat bij een ongeval
waarbij UF6 vrijkomt de wasinstallatie niet in werking treedt als gevolg van een storing
kan geacht worden zo klein te zijn, dat hierdoor het risico nauwelijks toeneemt. ;
Het uranium dat in de ruimten neergeslagen is moet naar speciaal hiervoor bestemde
opvangtanks gespoeld worden. De inhoud hiervan evenals het water van de wasinstalla-
tie moet, na eventueel te zijn ingedampt, als afval worden afgevoerd naar een vergun-
ninghoudend opslag-en verwerkingsbedrijf. l ; v 7;:''-,-:}•
Ten aanzien van ongevallen kan worden gesteld dathet mogelijk is de geometrie van de
vaten en de installatie zo te kiezen dat een kriticitcits-ongeval praktisch onmogelijk
geworden is met splijtstof van de toegepaste verrijkingsgraad (de overheid geeft vergun-
ning tot maximaal 5 pet.). •'' ':•<'• '''•''•'"'',• '-\'-'i'-''-'i: : • .V\ ••-•' ''•'-'"."' ,•'•'
De maatregelen ter beveiliging van het personeel dienen speciaal gericht te zijn op het
voorkomen van inwendige besmetting met uranium. Het direkt meetbare;stralings-
niveau is zo laag dat het dragen van dosimeters niet noodzakelijk is. Het personeel staat
onder speciaal medisch toezicht. Merregelmatigé tussenpozen (1=jaar) moet een Urine-
monster worden genomen om na te gaan of opname van uranium in hêt lichaam heeft
plaatsgevonden. Deze controle dient bij een bedrijfsongeval waarbij UFp vrijgekomen is
direkt uitgevcerd te worden* Wordt bij déze controle" inderdaad eeninwendige besmet-
ting aangetoond dan dient dit aan de Arbeidsinspectie gemeld te worden.
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4,2 . Splijtstofelcmentenfabriek

4, 2 . 1 . Beschrijving

De splijtstofelementen welke toegepast worden in lichtwaterreactoren bestaan uit een aantal
in een vierkant patroon geplaatste splijtstofstaven waarbij de staven op afstand gehouden
worden door tussenroosters, die de staven ook vastklemmen.
De splijtstofstavcn zijn gemaakt van zircaloy of roestvaststalen pijp (splijtstofomhulling)
welke gevuld zijn met lichtverrijkte (2-4 pet.) uraniumoxiden in de vorm van tabletten of
bolletjes. Het fabrikageproces voor de splijtstofelementen kan onderverdeeld worden in de
volgende hoofdbewerkingens

het chemisch omzetten van verrijkt UF6 in UO3;
de reduktie van UO3 tot U02 en de vervaardiging daaruit van splijtstoftabletten of
splijtstofbolleijes;
de terugwinning van uranium uit het afval dat ontstaat bij de tablettenfabrikage.

De grondstof voor de splijtstof is het lichtverrijkt UF6 dat uit de verrijkingsfabriek aange-
voerd wordt. Het bij kamertemperatuur vaste UF6 wordt aangevoerd in stalen transportva-
ten met een inhoud van 2,5 ton.
Bij de fabrikage van splijtstoftabletten vindt de chemische omzetting van het UF6 in het
sinterbare UO2-poeder plaats. Figuur 4.1. laat zien welke mechanische bewerkingen nodig
zijn voor de vervaardiging van de UO2-tabletten. De gefabriceerde tabletten worden onder
een droge heliumatmosfcer in de zircaloy of roestvaststalen splijtstofomhulling opeengesta-
peld en aangedrukt door een veer. Na het aanbrengen van een eindplug wordt de splijtstof-
staaf tenslotte dichtgelast. .
De fabrikage van splijtstofbolletjes vindt plaats door een waterige zoutoplossing (sol) om te
zetten in een gel waarbij tegelijkertijd de bolletjes worden gevormd. Deze bolletjes worden
gewassen, gedroogd en gesinterd. De splijtstofbolletjes worden daarna evenals de splijtstofta-
bletten in een droge heliumatmosfeer in de splijtstofstaven gebracht, waarbij door trillen de
spüjtstofmassa verdicht wordt. Hierna drukt men de splijtstofmassa aan met een veer, mon-
teert de eindplug en last de splijtstofstaaf dicht (zie figuur 4.2.).
Aan de bovenzijde van de splijtstofkolom is een vrije ruimte aanwezig om de gasvormige
splijtingspfodukten, die tijdens bedrijf vrijkomen uit de splijtstof te verzamelen.
De splijtstofstaven welke vervaardigd zijn volgens streng voorgeschreven procedures en waar-
bij iedere fabrikagestap' uitgebreid gecontroleerd wordt, worden hierna samengebouwd tot
splijtstofelementen.

4. 2. 2. Gevaarsaspecten

4. 2. 2. 1. Lozingen bij normaal bedrijf

Bij de verschillende stappen van het fabrikageproces zowel van de splijtstofbolletjes als van
de. splijtstoftabletten ontstaan afvalstoffen in gasvormige, vloeibare en vaste vorm die al of
niet radioactief zijn. In de volgende paragrafen worden de chemische- en radioactieve lozin-
gen beschreven. -""'•.

Gasvormige lozing
J Be gasvormige, fluoride houdende, niet-radioactieve afvalstoffen ontstaan bij het reduceren
van yOSjTbij het opwerken van produktieafval en bij diverse conversiestappen van het UF6.
Dë gassen worden in wastorens gereinigd alvorens ze de schoorsteen bereiken. Bij het verla-
ten van de schoorsteen is de gemiddelde fluoride concentratie zodoende teruggebracht tot
10-1 mg.m-Sbijhet betreffende ventilatiedebiet. Uit ruimten waar met UO2 poeder gewerkt

: wordtj vindt afzuiging van de vehtilatieiucht plaats via een absoluutfïlter om eventuele
splijtstofdëeltjes tiit te vangen; Volgens Amerikaanse gegevens zal de jaarlijkse activiteitscon-
centratie aan uranium van deze ventilatielucht ter plaatse van het Iozingspunt 4 x
10.12Ci.m-3 bedragen. Uitgaande van een ventilatiedebiet van 160.000 m3 per uur en een
effectieve bedrijfstijd van 7000 uur per jaar resulteert dit in een jaarlijks activiteitslozing
(aan uranium) van 5 x 10-3CL
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Vloeibare lozing

De vloeibare afvalstoffen zoals het water waarmee de procesgassen in de wastorens wordt
gereinigd, het water dat vrijkomt hij het sol-gelproces en bij de tablettcnfabricage bevat in
hoofdzaak het fluoride afkomstig uit het hydrolyseproces van UF6. Het fluoride wordt voor
het grootste deel neergeslagen als CaF2. Het overige fluoride in het afvalwater met daarnaast
stikstof gebonden in ammoniaknitraten, ureum en hexamethyleentetramine wordt, na op-
slag in vertragingsbassïns, bemonstering en controle, samen met proccskdèlWater geloosd.

Ten aanzien van de hoeveelheid radioactiviteit in het afvalwater ii alleen het U-238 en het
Th-234 van belang. Het Th-234 (haifwaardetijd 24 dagen), een dochtervan het U-238* groeit
betrekkelijk snel m het U-238 en is na ongeveer 168 dagen in evenwicht met U»238. De
Th-234 activiteit in het afvalwater is ongevser de helft van de U-238 activiteit,
Bij het lozen vanuit de vertragingsbassins is de gemiddelde activiteit aan U-238 I x 10-6
G.m-3 aan Th-234, 0.5 x 10-6 Ci.m-3.
Bij een koelwaterdebiet van 1700 mS per dag (procesafvalwater m koelwater) zal de hoe-
veelheid radioactiviteit welke per jaar gdsosd wordt u»ö G aan U-238 cii 0,25 Ci aan Th-234
bevatten bij een productie van splijtstof voor een 1000 MVVe kernenergiecentrale.

Vast afval
De vaste afvalstoffen, zoals het CaF2 kan op het terrein van de splijtstofelementenfabriek
worden opgeslagen.
Voor het gezamenlijk vermogen van 3500 MWc zal dit 91 ton pet jaar zijn of 30 mS aan vast
afval Het met uranium verontreinigde CaF2 heeft een activiteit van 0,01 Ci per ton. Bij
eventueel contact van dit vaste afval met water lost hierin zo weinig op dat het met het
CaF2 meegevoerde uranium een activiteitsconcentratie heeft van een dukenste van de MTC
waarde.

4. 2. 2. 2. Lozingen bij ongevallen

Naast bedrijfsstoringen in de vorm van het uitvallen van de energievoorziening, het ontstaan
van branden, het onvoldoende functioneren van het ventilatiesysteem, die kunnen leiden tot
hoge stofconcentraties en/of tot een hoge besmettingskans voor de werknemers, kunnen er
zich ongevallen van ernstiger aard voordoen.
Hieronder worden een drietal hypothetische ongevallen in een splijtstofeiementenfabriek
beschreven welke een zeer kleine kans van optreden hebben.

a. Openscheuren van een UF6 transportvat
Uitgegaan wordt van een 2,5 tons UF6 transportvat, normaal voor 70 pet, gevuld met
UF6 dat binnen de verdampingskamer openscheurt door een te hoge interne druk
tengevolge van de noodzakelijke verhitting. i.,. =
Tevens wordt aangenomen dat na het openscheuren van het transportyat géèri enkele
goede actie genomen wordt en dat er dientengevolge binnen ongeveer eenjhalf uur bij
benadering 700 kg UF6 in de verdampingskamer vrijkomt' Zeker 99 pet hiervan zal
direct neerslaan als UO2F2. Hierna zal de rest van cte inhoud yan het transportvat door
het afkoelen van het vat weer vast worden. Het vrijkomende UF6J ui de verdampingska-
mer wordt via een wasinstallatie en absoluutfüters aan de schoorsteen aangeboden. Op
het moment van lozen wordt UF6 gehydrolisecrd door ca.ttact met waterdamp uit de
lucht en worden UO2F2 en HF gevormd.
Verder wordt verondersteld dat de absoluutfüters dichtslaan met gchydroliseerd UF&"
waardoor de onderdruk ten opzichte van de buitenlucht in het gebouw wegvalt. Dan
zal er UF6, UO2F2 (neerslag) en HF gas op grondniveau, door diffussie uit het gebouw
naar buiten treden.
Uitgaande van bovenstaand.ongeval zal er 1 pet. of 7 kg UF6 met een activiteit van 8,2
mCi in oplosbare vorm en 10 pet. HF op het grondniveau uit het gebouw vrijkomen.
Bij een intakt zijnde wasinstallatie zal dit 2 dekaden lager zijn.
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h. Explosie in een sintcroven
De U02 splijtstoftablctten of •korrels worden in een reducerende atmosfeer van waitv-
stof gesinterd in sinterovens bij een temperatuur tussen 1300 en I6OO0C. Het sinter-
proces in de oven wordt nauwlettend gevolgd en gecontroleerd om te voorkomen dat er
in de oven een explosief mengsel kan ontstaan.
Het is echter niet volledig uit te sluiten dat zich door luchtinlek een explosief mengsel
in één rm de ovens vormt en een explosie teweegbrengt. De hoeveelheid energie die
vrijkomt bij een dergelijke explqsit: is niet toereikend om de oven te beschadigen maar
is wel voldoende om de hele uraniuminhoud van 30 kg uranium (in onoplosbare vorm)
tut dé oven weg te blazen. By dit hypothetische ongeval wordt er van uitgegaan dat 1
pet, van deze tötaïe uremumïnhoua sijnde 0,3 kg vla het ventilatiesysteem in de
schoorsteen terecht komt.
Uitgaande van een absoluut-filter-cfficiëntie van 99,9 pet, zal er 300 mg uranium aan
de omgeving afgegeven worden, wat overeenkomt met een activiteit van ongeveer 1
microcurie.

c, Kriüciteitüongcval
Omdat in een splijtstofelementenfabriek veel gewerkt wordt met vaten, leidingen en
tanks van allerlei geometrie is een kriticiteitsongeval ten gevolge van een
administratieve fout, waarbij een uraanoplossbg wordt overgebracht naar een vat met
een geometrisch onveilige configuatie hoewel uitermate onwaarschijnlijk, niet geheel
uit te sluiten.
Een dergelijk kriticiteitsongeval resulteert in een vermogensexcursie van beperkte om-
vang. Door de warmteproduktie in de splijtstof verandert namelijke de geometrie zoda-
nig dat er Weer «sn subkritischc conditie ontstaat. De splijtïngsreactie dooft dan vanzelf
uit en het opgewekte vermogen blijft beperkt tot maximaal 16 MWsec (overeenkomend
met 5 x IO17 splijtingen).
Bij deze reactie worden een aantal splijtingsprodukten gevormd waarvan J-131 (0,4 Ci),
J-133 (8 Ci) en J-1S6 (24 Ci) de belangrijkste zijn. Er kan aangenomen worden dat 50
pet. van deze halogenen (dat wil zeggen 16 Ci) en alle gevormde edelgassen (32 Ci) het
gebouw kunnen verlaten.

4. 2. 2. 3. Werknemers

Ten aanzien van het personeel binnen de splijtstofelementenfabriek dienen de beveiligings-
maatregelen, zoals bij de verrijkingsfabriek, gericht te zijn op het voorkomen van inwendige
besmetting met uranium. Het personeel dient dan ook met regelmatige tussenpozen medisch
gekeurd te worden, waarbij de urine nauwkeurig wordt onderzocht of opname van uranium
in het lichaam heeft plaatsgevonden. Bij een eventueel bedrijfsongeval waarbij uranium kan
vrijkomen dient deze controle direct uitgevoerd te worden. De Resultaten dienen evenals de
jaarlijkse overzichten aan de Arbeidsinspectie te worden gemeld.
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4.3 . Vervoer

4. 3. 1. Inventarisatie

Alvorens de specifieke vervoersaspecten aan een nadere beschouwing te onderwerpen is het
nuttig na te gaan over welke radioactieve stoffen en/of splijtstoffen het gaat en met welk
aanbod daarvan rekening zal moeten worden gehouden bij een opgesteld nucleair vermogen
van 35oo MWe. Zoals blijkt uit figuur 2,1. van paragraaf 2.L wordt per jaar ongeveer 100
ton splijtstof gebruikt. Dit betekent dat ongeveer 100 ton verse splijtstof moet worden
aangevoerd, terwijl eenzelfde gewicht aan bestraalde splijtstof, na een bepaalde afkoelperio-
de, moet worden afgevoerd. Het aantal transporten van verse spiijutof s i ! nmt tchsitting
ongeveer 70 per jaar bedragen. Het vervoer van de bestraalde splijtstof kan worden verricht
in 80 a 100 transporten per jaar.
In de hiervoor ontworpen transport-containers kunnen zich 2 a 3 DWR - splijtstofelementen
dan wel 6 a 7 KWR - splijtstofelementen bevinden.
Dit aantal is groter dan dat van de verse splijtstof, hetgeen veroorzaakt wordt door een ander
type container die in verband met de hoge stralingsintensiteit vereist is. Bij het transport van
deze container, welke tengevolge van de ueer zware afscherming een gewicht van 30 a 40 ton
heeft, is het laadvermogen van het transportmiddel de beperkende factor. Bovengenoemd
aantal transporten is gebaseerd op vervoer over de weg. Om de transportfrekwentic te
verlagen kan overwogen worden het vervoer in convooi of voor zover dit mogelijk is per
spoor te laten plaatsvinden.
Behalve het vervoer van al dan niet bestraalde splijtstof zal eveneens afvoer van vaste radio-
actieve afvalstoffen moeten plaatsvinden. Dit radioactief afval is te verdelen in 3 categorieën
namelijk: laag actief vast afval (LAVA), middel actief vast afval (MAVA) en hoog actief vast
afval (HAVA). Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld besmet filtreerpapier en hand-
doeken, tot de tweede en derde categorie ionenwissetear-harsen en residuen uit verdampers.
Gezien de hoeveelheden welke bij de bestaande kernenergiecentrales in Nederland aan de
orde zijn en de gegevens uit het buitenland is de verwachting dat per jaar ongeveer 250 m3
LAVA (totale radioactiviteit ongeveer 10 Ci) en 80 a 125 ra3 MAVA en HAVA tesamen
dient te worden afgevoerd.Het LAVA wordt verpakt in drums, het MAVA zal voorhet
grootste deel afgevoerd worden in drums welke van binnen bekleed zijn met beton, terwijl
de verpakking van het HAVA dezelfde is als die voor bestraalde splijtstof. Het aantal trans-
porten van LAVA zal ongeveer 25 per jaar bedragen, waarbij per transport ongeveer 0,4 Ci
in het geding is. Voor MAVA en HAVA tesamen wordt geschat dat 800 transporten plaats-
vinden met een activiteit van enkele curies per transport.

Tenslotte is het vervoer van splijtstof naar en van de verrijkingsfabriek te noemen. Uranium-
hexafluoride ro^t uranium in de natuurlijke isotopensamenstelling, wordt ingevoerd, terwijl
het verrijkte produkt naar binnen- en/of buitenlandse afnemers zal worden verzonden. Jaar-
lijks zullen er ongeveer 50 transporten naar de verrijkingsfabriek plaatsvinden en ongeveer
25 transporten naar de afnemer.
Ten aanzien van de wijze van transport van splijtstoffen en radioactieve stoffen is op te
merken dat het vervoer over de weg, per spooröf per boot kan geschieden, waarbij ons land
zowel voor de aanvoer van nieuwe splijtstofelementen i3s voor de afvoer van bestraalde op
het internationale vervoer is aangewezen. In verband met de ligging van de kerneneifgie-
centrales zal het niet mogelijk zijn van spoorweg- en/of luchttransport gebruik te maken
zonder over te moeten laden. Om deze reden vinden de transporten vrijwel uitsluitend over
de weg plaats eventueel gecombineerd met "roll on- roll off' vervoer over zee.
Transport door de lucht komt mede in verband met de economische aspecten nauwelijks in
aanmerking.
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4, 3, 2. Wetgeving

Teneinde het vervoer van radioactieve stoffen en splijtstoffen te coördineren geeft het
Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) richtlijnen uit, welke in de "Safety
Series" worden gepubliceerd en welke regelmatig aan de nieuwe ontwikkelingen worden
aangepast. Hoewel deze richtlijnen niet als bindend kunnen worden beschouwd is de invloed
van de IAEA op dit gebied zo overwegend dat deze richtlijnen als leidraad dienen bij de
internationale regelingen welke in het kader van het vervoer van goederen per spoor (CIM *
Convention Internationale concercant Ie transport des marchandises par chemin de fer), en
in engere zin bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor (RED * Reglement Internatio-
nale concernant lc transport des marchandises dangereuses}, zijn getroffen. In RÏD-verband
werken aUe Europese naties samen. Nederland heeft reeds in 1954 het CIM/RID-verdrag
geratificeerd, hetgeen inhoudt dat de eruit voortvloeiende voorschriften in de nationale
wetgeving geïncorporeerd moeten worden.
Radioactieve stoffen en splijtstoffen zijn tesamen met andere gevaarlijke stoffen opgenomen
in het VSG (Reglement voor het vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen).
Naast de regeling voor het vervoer per spoor bestaan soortgelijke internationale regelingen
voor het transport over de weg, het zogenaamde ADR (Accord Européen relatif au transport
des marchandises dangereuses par route) dat in de nationale wetgeving zijn weerslag heeft
gekregen in het VLG (Reglement voor het vervoer over land van gevaarlijke stoffen) en voor
het transport over de binnenwateren, het zogenaamde ADN (Accord Européen relatif au
transport des marchandises dangereuses par voie de navigation interieure) dat op nationaal
niveau werd overgenomen in het VBG (Reglement vervoer gevaarlijke stoffen over de bin-
nenwateren).
Tenslotte bestaat tussen de aangesloten luchtvaartmaatschappijen een overeenkomst voor
het vervoer door de lucht: de IATA-regulations (International Air Transport Association). In
het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen wordt naar de hierboven
genoemde regelingen verwezen.
Aangezien het vervoerssysteem voor radioactieve stoffen en splijtstoffen in geheel Europa op
dezelfde wettelijke wijze is geregeld, is een vlot verlopend internationaal vervoer mogelijk
(eventuele invoervergunningen buiten beschouwing gelaten).
Indien aan de internationale voorschriften voldaan is mogen geen extra eisen worden gesteld
en wordt grensoverschrijdend verkeer zonder belemmering toegelaten (afgezien van het type
zendingen waarvoor goedkeuring door alle bij het vervoer betrokken landen vereist is).

4. 3. 3. Voorschriften

Het doel dat in het wettelijk kader wordt nagestreefd is het risico verbonden aan het vervoer
van radioactieve stoffen en splijtstoffen, zowel ten aanzien van het publiek, de vervoerders
als het milieu zo klein mogelijk te houden. Teneinde dit doel te bereiken zijn voorschriften
opgesteld dié-betrekking hebben op de buiten het collo meetbare straling, de verspreiding
van radioactieve stoffen, vanuit het collo en de kriticiteit binnen het collo en van colli
onderling,

4. 3. 3 .1 . Straling

Ten behoeve van de stralingsbescherming worden in de praktijk slechts colli (containers,
vaten en dergelijke) tot het vervoer toegelaten waarvan het exposietempo aan het oppervlak
maximaal 200 mR per üur bedraagt en maximaal 10 mR per uur op 1 meter afstand van het
buitenoppervlak van net collo.
Dit exposietempo mag hoger zijn indien het collo zich tijdens het vervoer in een blijvend
afgesloten vervoermiddel bevindt. In dit geval mag op het oppervlak van het collo maximaal
1000 mR per uur gemeten worden, terwijl op het oppervlak van het vervoermiddel de
waarde 200 mR per uur en op 2 meter afstand van het vervoermiddel de waarde 10 mR per
uur niet overschreden mag worden. Door het aanbrengen van voldoende stralings-
afschermendmateriaal blijkt dat in de praktijk aan deze eisen kan worden voldaan.
Naast handèlsverpakkingèn komen als verpakkingsvormen zogenaamde A en B-verpakkingen
voor. De A-verpakking is geschikt voor normale vervoersomstandigheden en bezit een min-
der zware constructie dan de verpakking van het type B. Beide verpakkingen mogen slechts
wórden gelirüikt voor het'vervoer van radioactieve stoffen en splijtstoffen indien het collo
(of één vaneenserie) aan een aantal beproevingen onderworpen is geweest, waarbij aan een
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aantal eisen moet worden voldaan.
Bij de A-container mag na een vrije val van 1,2 meter op een harde ondergrond geen
verhoogd stralingsniveau optreden (voor een A-container waarin een vloeistof aanwezig is
zonder dat zich absorberend materiaal daaromheen bevindt, is deze hoogte 9 m). In samen-
hang met de radiotoxiciteitsklasse waartoe het radionuclide behoort, zijn de activiteiten
vastgesteld welke van elke nuclide maximaal in een A'container mogen worden vervoerd. Bij
overschrijding van dit maximum dient de B-container gebruikt te worden.
De B-container, die verkeersongevallen moet kunnen doorstaan wordt aan strengere beproe-
vingen onderworpen. Er U een valproef vanaf & meter hoogte op harde achtergrond, een
brandproef van een half uur bij 8QQ0C en een onderdojnpelïngsproef in water op 15 m
diepte en tenslotte een penetratieproef waarbij na een val van 1 m hoogte de container op
een harde afgeronde pen terecht komt, Het exposietempo na de beproevingen, waarvan de
condities representatief zijn voor een transportongeval, mag op I meter afstand van de
container tot maximaal l mR per uur zijn toegenomen.
Ten aanzien van de handelverpakkingen (bijvoorbeeld een dram) kan nog opgemerkt wordt
dat sommige ook kunnen voldoen aan de eisen gesteld voor een A-verpakking mits bepaalde
voorzieningen zijn getroffen.
De bevoegde autoriteit van het land van herkomst (in ons land de Ministers van Sociale
Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in overeenstemming met de Minister van
Verkeer er» Waterstaat) geeft een certificaat af indien de container aan de eisen voldoet en
laat er een merkteken op aanbrengen ter identificatie. De gecertificeerde containers worden
zonder belemmering in andere landen toegelaten. Naast deze B(U)-containers (unilaterale
goedgekeurde) bestaan B(M)-containers, (multilateraal goedgekeurde) die op een enkel punt
niet aan de B(U) eisen voldoen en daarom door alle bij het vervoer betrokken bevoegde
autoriteiten goedgekeurd moeten worden.
De activiteiten welke in een B-container vervoerd mogen worden zijn niet aan een maximum
gebonden. Het is echter wel noodzakelijk om indien bepaalde activiteiten worden overschre-
den, naast de goedkeuring voor de B(M)-verpakking een melding van het voorgenomen
transport te doen ingeval een B(U)-container wordt gebruikt.

4. 3. 3. 2. Verspreiding

Ten aanzien van de verspreiding van radioactieve stoffen of splijtstoffen uit een A-container
is in de voorschriften vastgesteld dat na de beproevingen geen radioactieve stoffen naar
buiten mogen treden.
Indien een B-container aan de voor de A-container vastgestelde beproevingen wordt onder-
worpen, mag maximaal A2 X 10-6 Q per uur ontsnappen, waarbij de waarde A2 een voor
elke radionuclide afzonderlijk vastgelegde activiteit voorstelt en bijvoorbeeld voor Cs-137 de
waarde 9 Ci heeft, voor Sr-90 de waarde 0,4 Ci. Na.de beproevingen voor een B-container
(valproef vanaf 9 m hoogte enzovoorts) mag uit een B(Ü)-coritainer maximaal A2 x 10-3 Ci
per week vrijkomen; uit een B(M)-container A2 Ci per week, hetgeen voorKr-85 uitkomt op
104Ci per weck;

4 . 3 . 3 . 3 . Krïücïteit

In de voorschriften ter voorkoming van kriticiteit in een collo zijn de colli met splijtstoffen
ingedeeld in een drietal nucleaire veiligheidsklassen, met dien verstande dat bij een hogere
veiligheidsklasse meer voorzorgen dienen te worden genomen. Hier wordt niet nader inge-
gaan op de klasse-indeling en de daaruit voortvloeiende wettelijke voorschriften, welke
steeds tot doel hebben te voorkomen dat tijdens het transport een met het oog op kriticiteit
een te grote hoeveelheid splijtstof aanwezig is.

4. 3. 4. Vergunningen

Voor het transport van B(M)-containers alsmede voor een aantal zendingen behorend tot de
middelste nucleaire veiligheidsklasse en aUe zendingen uit de hoogste nucleaire veiligheids-
klasse dient een vervoersvergunning bij de betrokken autoriteiten te worden aangevraagd.
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Voor splijtstofttansport dient de aanvraag te worden gericht tot de Ministers vtn Eu<
sche Zaken en van Sociale Zaken alsmede van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en • .,.
diend bij de Minister van Economische Zaken onder toezending van een afschrift aan i,<
andere betrokken ministers alsmede aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Indien hei
radioactieve stoffen betreft is de aanvraag gericht tol de Ministers van Sociale Zaken en van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Een afschrift van de aanvraag gaa* ook Lier naar de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
Een vervoersvergunning gaat vergezeld van een aantal aanvullende voorschriften, betrekking
hebbend op de specifieke omstandigheden van het betreffende transport, zoals:

het volgen van een bepaalde route
de aanwezigheid van een Nederlands sprekende begeleider
de aanwezigheid van een (stralings)deskundige (meestal reeds door de vervoerder gere-
geld)
begeleiding uit verkeerstechnisch oogpunt door de verkeerspolitie.

Tevens wordt een lijst met telefoonnummers verstrekt van overheidsfunctionarissen en des-
kundigen, die bij een ongeval dienen te worden gewaarschuwd.
In andere gevallen dan de hierboven genoemde heeft de oveineid geen direkte invloed op de
zending (behalve dat een invoervergunning vereist is) en zij zal er bij binnenlandse transpor-
ten in B^UJ-c^ntainers onkundig van zijn dat deze plaats vinden. Wel is door een melding
vooraf bekend wanneer een type B(U) transport waarvan de activiteit zo groot is dat er
sprake is van een zogenaamde "grote bron", plaatsvindt.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle transporten en van de over-
heidsinvloed daarop.

Tabel 1. Vervoer splijtstoffen en radioactieve stoffen

Soort

1. onbestraalde splijtstof

2. bestraalde splijtstof

3. LAVA
4. a MAVA
4. b MAVA
5. HAVA
6. natuurlijk uraan voor

verrijkingsfabriek
7. verrijkt uraan

Type verpakking

A-container

B(U) of B(M)-container

drums
met beton beklede vaten
B(Ü) of B(M)-container
B(U) of B(M)-eontainer
A-container

•B-container

Aantal

70

80-100

25
700
100
100

50

25

Invloed van de overheid
(vergunningen, voor-
schriften)

geen (wèl invoerver-
gunning)
B(U) melding vooraf
aan de overheid
B(M) vervoersvergun- -
ning i.v.m. "grote bron"
geen
geen
als 2
aJs2
geen (wèl invoerver-
gunning)
geen

Aangezien de splijtstoffen onder 1 en 6 slechts uit het buitenland kunnen worden betrokken
is voor de invoer van deze zendingen een vergunning vereist, waardoor bij de overheid, in dit
geval de Ministeries van Economische Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
bekend is wanneer de betreffende zending arriveert en voor welke afnemer deze bestemd is.
Van deze invoervei0unning wordt aan de betreffende Keuringsdienst van Waren een afschrift
gezonden evenals aan het (de) Districtshoofd(en) van de Arbeidsinspectie en de inspecteur
van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu. Door de
Keuringsdienst van Waren wordt steekproefsgewijs controle op de verpakkingen uitgeoefend,
waarbij het exposietempo wordt gemeten en wordt nagegaan of de containers in overeen-
stemming zijn met de gegevens, in de begeleidende documenten.
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Tenslotte kan opgemerkt worden dat om verkeorstcchn:sche redenen geen knelpun jn .
verwachten zijn in hei vervoer van splijtstoitcn en radioactieve sloffen wanneer het voorj,e<
stelde kernenergieprogramma ten uitvoer wordt gebracht.

4. 3. 5. Gevaarsaspecten

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de gevaarsaspecten onder normale condities en
onder ongevalsconcüties, In het eerste ,-;eval gaat het om de stralingsintensiteit buiten het
collo die daar ondanks de afscherming nog aanwezig is. Vooral de leden van hat verveetsper-
soneel warden hieraan blootgesteld omdat z$ het langst itt de omgeving vsn het collo
verkeren. Het maximaal toelaatbare stralingsniveau in de cabine is vastgesteld op 2 mR per
uur. In praktische gevallen is echter het stralingsniveau een fractie van deze waarde. Boven-
dien wordt de ontvangen dosis sterk beperkt door de korte vervoersafstanden in Westeuro-
pees verband. Gebaseerd op het voorgestelde 3500 MWe kernenergieprogramma kan de
cumulatieve jaardosis voor het vervoerspersoned geschat worden op enkele manrem.
Indien het niet uit te sluiten is dat de dosis c'ie leden van het vcrvoerspersoneel bij het
hanteren van de colli ontvangen, het maximum overschrijden, dan gelden hiervoor de be-
schermingsmaatregelen voor radioactieve werkers (zie paragraaf 5.1 Bescherming van werk-
nemers).
Be maximale dosis die individuele leden van de bevolking ontvangen door blootstelling aan
radioactieve straling van het ver er kan eveneens afgeleid worden van het maximaal toelaat-
bare stralingsniveau aa.i het oppervlak van het collo of vervoermiddel. Door de beperHe
hlootstellingsduux en de grow afstand zal deze dosisbijdrage zeer gering zijn.
Er is sprake van bijzondere gevaarsaspecten wanneer ondanks de zware verpakkingseisen een
transportzending bij een ongeval betrokken raakt en dat de stralingsafscherniende werking
van de verpakking sterk verminderd of de integriteit van de verpakking- zo ernstig geschon-
den wordt, dat zich radioactieve stoffen in de omgeving kunnen verspreiden. Voor de
transporten die in het kader van het kernenergieprogramma m Nederland plaatsvinden, zou
zich de meest ernstige situatie voordoen als een BB-container met bestraalde splijtstof-
elementen bij een ernstig ongeval (dat uitgaat boven de zware ontwerpcondities) lek raakt eiï
ook de spUjtstofelementen daarbij beschadigd worden. Gezien de zeer geringe frekwentie
van de transporten, de korte afstanden, de begeleiding in veel gevallen door de verkeers
politie en de zeer robuuste constructie van de container, is de waarschijnlijkheid dat dit
ongeval plaats vindt bijzonder klein en het dient daarom alleen om een bovengrens aan te
geven voor de gevolgen van een tr?nsportongeval.
Een B-container met bestraalde spUjtstofelementen, die gedurende een periode van ongeveer
150 dagen in het splijtstof opslagbassin afgekoeld is, bevat nog een totale activiteit van
ongeveer 7 x 10G Ci. De totale activiteit is samengesteld uit de bijdragen van vaste en
gasvormige spÜjtingsproducten.
Het is alken een fractie van deze laatste bijdrage die uit het collo kan ontsnappen. Aanneme-
lijk is dat alleen de gasvormige splijtingsproducten die zich bevinden in de ringruimte tussen
splijtstoftabletten en splijtstofbekleding, bij beschadiging van de splijtstofstaven en lekkage
van de container in de omgeving kunnen vrijkomen. Deze fractie bedraagt 30 pet. en verte-
genwoordigt een activiteit van S x 103 Cï aan Kr-S5,
Het is deze activiteit die maximaal ontwijken kan, waarbij is verondersteld dat allé splijtstof-
staven lek zijn geraakt. De gevolgen voor de omgeving hangen sterk af van plaatselijke
omstandigheden en de meteorologische toestand ten tijde van het ongeval.
In het onwaarschijnlijke geval dat zich, als gevolg van een transportongeval, verspreiding van
radioactieve stoffen in de omgeving zal voordoen rust op de vervoerder de pacht om de
betreffende autoriteiten te waarschuwen en er voor te zorgen dat zo weinig mogelijk perso-
nen tot de omgeving van het collo worden toegelaten.
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5. DIVERSE ALGEMENE ASPECTEN

5 . 1 . Bescherming van werknemers

5. 1. 1. Wettelijke voorschriften

Het uitgangspunt van de stralingsbescherming is dat uitwendige bestraling en inwendige
besmetting door doeltreffende maatregelen zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat
het aantal aan ioniserende straling blootgestelde personen zoveel mogelijk moet worden
beperkt. Deze basis is vastgelegd in het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen.
Indien het vermijden van blootstelling met mogelijk is, worden grenswaarden gesteld aan de
doses welke ontvanger: mogen worden. Daarbij worden 3 groepen werknemers onderschei-
den» te weten:

a. diegenen dis door de aard van hun werkzaamheden regelmatig aan ioniserende straling
worden blootgesteld; hiervoor geldt een maximale jaardosis van 5 rern;

b. diegenen die op geen enkele wijze rechtstreeks betrokken zijn bij deze soort
werkzaamheden of slechts zeer incidenteel; voor deze groep is de maximale jaardosis
0,5 rem (de in de internationale aanbevelingen en wetten vastgelegde grenswaarde voor
individuele leden van de bevolking);

c. een tussengroep» waarvoor een dosisbeperking tot 0,5 rem per jaar bij hun
beroepsuitoefening bezwaarlijk of onmogelijk is; voor deze groep geldt een maximaal
toegestane jaardosis van 1,5 rem.

Voor de werknemers van groep a. is vereist dat zij voor de aanvang van hun werkzaamheden
medisch worden gekeurd teneinde vast te stellen of de gezondheidstoestand van betrokkene
radiologisch werk toelaat. Voorts is voor deze groep een jaarlijkse keuring voorgeschreven.
Om controle te kunnen uitoefenen op de ontvangen stralingsdosis moeten de radiologische
werknemers persoonlijke controlemiddelen (in de vorm van een fïlmbadge en/of een
pendosisraeter) op het lichaam dragen.
De fümbadges worden door een door de overheid erkende instelling verstrekt en elke 14
dagen verwisseld en uitgelezen. De uitslag van de meting wordt aan de betrokken werkgever
medegedeeld die hiervan aantekening moet houden in een register. £>it register moet
desgevraagd aan de met het toezicht belaste ambtenaar worden overhandigd.

Ook voor de personen van groep c. is een persoonlijk controlemiddel vereist teneinde de
ontvangen stralingsdosis te kunnen vaststellen. Daar de blootstelling in het algemeen
incidenteel is, is een filmbadge niet noodzakelijk maar kan worden volstaan met een
pendosismeter. Een medische keuring is voor deze groep ook niet vereist, wel is speciale
toestemming vereist van het betrokken districtshoofd van de Arbeidsinspectie.

Het uitvoeren van radiologische werkzaamheden mag slechts plaatsvinden door of onder
toezicht van een bevoegde deskundige, die kennis van zaken heeft ten aanzien van de
gevaren welke deze werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Indien degene, die de
werkzaamheden verricht uiet zelf deskundig is, moet door het toezichthoudend personeel
voldoende voorlichting worden gegeven en moeten instructies aanwezig zijn om veilig
wetlcen in een omgeving waar ioniserende straling is, mogelijk te maken. De bovengenoemde
deskundigheid kan verkregen worden via een opleiding binnen Nederland. Aan de opleiding
is een officieel examen verbonden (onder toezicht van Rijksgecommitteerden), waarvan het
diploma erkend wordt door de Ministers van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne;

5 . 1 . 2. Stralingsbescherming in kernenergiecentrales

In een kernenergiecentrale loopt men de kans bij onderhouds- of reparatiewerkzaamhederi
een kleinere of grotere „dosis aan ioniserende straling te ontvangen. Om deze hoeveelheid
straling zo gering mogelijk te doen zijn, en in ieder geval binnen de daarvoor gestelde

V-l



grenzen te houden, is in een kernenergiecentrale meer toezicht nodig dart bij andere
radiologische werkzaamheden.
In de Kernenergiewet, met name in het "Besluit Kerninstallaties Splijtstoffen en Ertsen",
wordt dan ook aangegeven dat de exploitant verplicht is ervoor zorg te dragen dat een
voldoend aantal deskundige personen belast wordt met de bescherming van de gezondheid
van de ir. de inrichür^ verblijvende personen. Van de exploitant van een kernenergiecentrale
wordt dart ook geëist dat in de organisatie een afdeling Stralingsbescherming is -'opgenomen.
De chef van deze afdeling dient aangaande beslissingen op het gebied van de stralingsbescher-
ming onafhankelijk te staan tert opzichte van de bedrijfsvoering van de kemenergiecentritle*
Hij moet over de nodige kennis beschikken en een opleiding (een voltooide hogere
technische of hiermee gelijk te stellen opleiding, aangevuld met een opleiding op hst gebied
van de stralingsbescherming) hebben genoten om de ioniserende stvaüng te kunnen meten»
alsmede om adviezen te kunnen verstrekken teneinde een doeltreffende bescherming van
personen en een goede functionering der beschermingsmiddelen te bevorderen. Deskundig-
heid en bevoegdheid moet naar genoegen zijn van de overheid, die slechts dam voldoende
waarborg heeft voor adequate bescherming van het personeel.
Tot de taken van de Straungsbeschermingsdienst behoren onder andere:

Het regelmatig verrichten van stralings- en besmettingsmetingen in de kernenergiecen-
trale en het bijhouden van een goede admini» trade daarvan.
Het analyseren van situaties waarin een kans bestaat op besmetting of bestraling en
adviseren inzake werkwijzen die erop gericht zijn de door de werknemers ontvangen
dosis zo gering mogelijk te houden.
Het overleggen met andere interne diensten binnen de kernenergiecentrale betreffende
werkzaamheden, die in ruimten met een verhoogd stralings- of besmettingsniveau
moeten worden uitgevoerd.
Het aangeven welke preventieve maatregelen genomen moeten worden voor de
uitvoering van deze werkzaamheden in genoemde ruimten, zoals het dragen van
beschermende kleding, het gebruik van ademhalingsbescheimingsapparatuur, het
aanbrengen van afschermende materialen. r;;
Het beheer, het onderhoud en de verstrekking van beschermende kleding, ademhaling-i•
sbeschermingsapparatuur, afschermingsmaterialen en dergelijke. „v;i- '
Het houden van toezicht op de wasserij voor besmette kleding. ..•'" . •'
Het in goede staat van onderhoud houden en regelmatig controleren van stralingsmeet-
apparatuur.
De controle op het juiste gebruik van beschermende kleding, het dragen van
dosismeters en het houden van toezicht op de juiste naleving van door de
Straungsbeschermingsdienst opgestelde regels voor veilig werk.
Controle op en administratie van ontvangen stralingsdoses {zowel van eigen personeel
als personeel van derden), het bijhouden van het voorgeschreven register en het melden
van de ontvangen dosis aan werkgevers van derden en het melden van alle dosisgegevens
aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie en aan de Kernfysische Dienst.
Het treffen van speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot niet-radiologischc
werkers, die binnen het gecontroleerde gebied moeten werken.
Het geven van voorlichting aan eigen personeel en personeel van derden.
Controle op inwendige besmetting van potentieel blootgestelde personen na gebeurte-
nissen die daar aanleiding toe geven. ..-;,
Rapporteren v?n relevante meetgegevens en stralingsdosis aan de bedrijfsleiding en
bedrijfsgeneeskundige dienst en de er voor in aanmerking komende overheidsinstanties.
Toezicht op gebruik, opslag en vervoer van alle radioactieve stoffen en de erbij
behorende administratie.
Het evalueren en rapporteren van situaties, waarbij duidelijk sprake is van verhoogd
besmettings- of stralingsniveau, verhoogde lozing of verhoogde stralingsdosis.

Aan de afdeling Stralingsbescherming wordt als taak naast de stralingsbescherming van de in
de kernenergiecentrale vertoevende personen, de controle op de te lozen en geloosde
hoeveelheden radioactiviteit opgedragen.

Ten aanzien van de dosisregistratie kan worden opgemerkt dat voor de reeds bestaande
kernenergiecentrales door de electriciteitsbedrijven een "radiologisch paspoort" is ingevoerd.
Aan een ieder, die in een kernenergiecentrale een meetbare stralingsdosis heeft opgelopen bij
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het uitvoeren van werkzaamheden wordt een dergelijk paspoort uitgegeven, waarin
aantekening wordt gehouden van ontvangen stralingsdosis. Daarnaast wordt een computers',-
steem ontwikkeld waarbij de doses centraal geregistreerd worden. Bij een volgend bezoek
aan dezelfde of een andere kernenergiecentrale is dan onmiddellijk bekend welke dosis in
welke perioden de houder leeds heeft ontvangen, zodat een effectieve controle mogelijk is in
het bijzonder op de groep "werknemers van derden".

De Commissie wU bk. sen aspect signaleren, dat mogelijk in de toekomst een probleem kan
gaan vormenj namelijk de dosisregistratie van buitenlandse werknemers in Nederland en van
Nederlandse werknemers» die in het buitenland radiologische werkzaamheden verrichten.
Met name zou dit zich kunnen gaan voordoen bij onderhouds- en schoonmaakpersoneel. De
Commissie beveelt daarom aan dat van Nederlandse zijde het initiatief wordt genomen de
mogelijkheden te onderzoeken van een internationale dosisregistratie (bijvoorbeeld in
EEG-verband).

5. 1. 3. Stralingsbelasting van het personeel

De ervaring in de kernenergiecentrales Dodewaard en Borssele heeft geleerd dat in het
bijzonder inspecties, onderhoud en reparaties de oorzaak zijn van een hoge stralingsbelasüng
voor het personeel. De kernenergiecentrales van de eerste generatie, zoals Dodewctard,
werden gebouwd met de gedachte dat sommige delen van de installatie niet meer
geïnspecteerd behoefden te worden. Voor eventuele onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den waren nauwelijks voorzieningen getroffen. De toenemende eis van deugdelijkheid en
betrouwbaarheid leidde tot frequentere en meer omvangrijke inspecties, waarbij uit
preventief oogpunt betrekkelijk snel tot reparatie wordt overgegaan. Als voorbeeld mogen
de haarscheurtjes dienen in de aansluitstukken van pijpleidingen aan het reactorvat in
Dodewaard. Hoewel er geen onmiddellijk gevaarlijke situatie bestond, werd overgegaan tot
reparatie. Deze reparaties moesten worden verricht in betrekkelijk ontoegankelijke ruimten,
waar hoge stralingsvelden aanwezig zijn, Teneinde de toelaatbare dosis niet te overschrijden
kon door een persoon maar een beperkte tijd ter plaatse worden gewerkt. Om dit zo snel
mogelijk te kunnen doen is uitgebreid geoefend op modellen. Dit nam niet weg dat meerdere
personen, die bij cs« inspectie en reparatie waren betrokken, de voor hen maximaal
toelaatbare dosis ontvingen.
Enig inzicht in de dosisverdeling kan worden verkregen uit de volgende tabel, die gebaseerd
is op de bedrijfservaring in Dodewaard en Borssele:

dosisgebied 0,0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 rem
percentage 2 5 8 12 16 19 17 12 6 S pet.

De gemiddelde dosis voor het eigen personeel is rond 2,5 rem per jaar, voor personeel van
derden gemiddeld 0,8 rem per jaar.

In de praktijk is gebleken aat de totale stralingsdosis ten gevolge van werkzaamheden in een
kernenergiecentrale uitgedrukt, in man-rem voornamelijk bepaald wordt door inspecties
reparaties en onderhoud tijdens de zogenaamde splijtstofwisselstop.
Uit de dosisgegevens van de laatste jaren blijkt dat de genoemde totale stralingsdosis
ongeveer 500 man-rem per jaar per kernenergiecentrale bedraagt, die opgesplitst kan worden
in Ï0Ö man-rem tijdens normaal bedrijf en 400 man-rem gedurende de onderbrekingen
(inclusief de splijtstofwisseïperiode). De onderbrekingsperiode bedraagt één a twee maanden
per jaar.
De 100 man-rem tijdens normaal bedrijf wordt bij benadering gelijk verdeeld tussen het
eigen personeel en personeel van buiten. Voor de splijtstofwisseïperiode geldt echter dat het
grootste * deel van de 400 man-rem, namelijk circa 80 pet., door personeel van buiten
ontvangen wordt. De werkzaamheden tijdens de splijtstofwisseïperiode kunnen globaal
verdeeld warden, in werktuigkundig werk, schoonmaakwerk en inspectie, waarbij de
dósisverdeling .60;pct. voor de eerstgenoemde categorie en 20 pet. voor elk van de beide
laatste, zijnde 240, 80 en 80 man-rem, bedraagt.
Ten aanzien van "de dósisverdeling van het werktuigkundig werk is nog de volgende
groepsindeling te maken: het'(toezicht 100 man-rem, het werktuigkundig onderhoud
eveneens 100 man-rem en instrumentatie onderhoud 40 man-rem.
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5. 1.4. Risico voor de beroepsbevolking

Ten aanzien van de maximum dosis, die beroepshalve aan straling blootgestekk-n mogen
ontvangen, te weten voor het gehele lichaam en de bioedvormendc organen een dosis van f>
rem per jaar, wordt door de International Commission on Radiological Protection (LC.R.P.)
gesteld dat het met de bestraling gepaard gaande risico geen belangrijke verhoging betekent
van het normale beroepsrisico.
De vergelijking van de normale beroepsrisico's met de risico's Van herhaalde olootstelling aan
ioniserende straling is practisch echter zeef moeilijk. Het \ver,kelïjke stïalingsdsico h niet met
zekerheid vast te stellen: immers de effecten die vastgesteld zijn (Hiroshima. Nagasaki) zijn
een gevolg geweest van een éénmalige blootstelling aan een dosis, die aanmerkelijk uïtgittg
boven de jaardosis die voor de radiologische werker is toegestaan. Het risiep van herhaalde
blootstelling aan relatief lage dosis is hieruit afgeleid» daarbij voorzichtigheidshalve
aannemend dat na een bestraling geen herstel kan optreden en dat geen drempelwaarde
bestaat waar beneden geen effect te venvachten valt. Ecu op deze wijze bepaald risico is
derhalve een bovengrens.
Voor cen schatting van het beroepsrisico wordt uitgegaan van de gegevens vermeld in
hoofdstuk 4 van het rapport v in de Gézondheidsraadscommissie,
De risicofactor voor leukemi* 'i- draagt volgens dit rapport 20 per Iö6 man-tem, met een
iatentieperiode van drie jaar, < en risicoperiode van twintig jaar met een maximum van
optreden na negen jaar. Voor alle andere vormen van kanker is de risicofactor 250 per 10^
man-rem, de Iatentieperiode 10 jaar en de risicoperiode vijftig jaar zonder uitgesproken
maximum.
Uitgaande van deze risicofactoren en met de aanname van een lineaire dosis-effectrelatie en
de afwezigheid van een drempelwaarde waaronder geen effecten waarneembaar zijn, kan
worden berekend dat bij twintig jaar blootstelling aar. een jaardosis van 5 rem, in de na de
blootstelling volgende jaren een extra overlijdensrisico bestaat van 3 a 5 s 10"4 per jaar. Dit
risico neemt nog toe naarmate het aantal jaren van blootstelling aan 5 rem per jaar nog
groter wordt, (het normale overlijdensrisico door kanker voor 40 tot 50 jarigen bedraagt
circa 1 x 10*3 per jaar). ;
Dit risico zou vergeleken moeten worden met de verhoogde kans op overlijden in andere
beroepen, die tengevolge van de beroepsuitoefening zijn ontstaan. HierQygy »:;•» echter geen
of nauwelijks gegevens bekend; het onderzoek naar carcinogene stoffen die in de industrie
toegepast worden is nog slechts incidenteel en komt pas op gang indien een duidelijke
indicatie aanwezig is. Iets meer is bekend over de typische beroepsziekten als silicose en
andere longaandoeningen, hoewel ook voor deze gevallen kwantitatieve gegevens ontbreken.
Uit de statistieken van ziekteverzuim zou opgemaakt kunnen worden dat dit risico zeker
groter is dan 1 x 10-5 per jaar.
Meer statistische gegevens zijn bekend over de kans van overlijden tengevolge van een
ongeval bij de beroepsuitoefening. Gemiddeld over de gehele beroepsbeyolMng bedraagt dit
risico ongeveer 1 x 10-4 per jaar, met een spreiding in de verschillende beroepen van
tweemaal zo groot tot vijfmaal zo klein.
Het behoeft geen toelichting dat beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan ioniserende
straling niet met beroepsongevallen met dodelijke afloop vergeleken kunnen worden.
Uit het naast elkaar zetten echter van het berekende maximum risico: van blootstelling aan
straling, de (spaarzame) gegevens over andere beroepsziekten en de statistische gegevens over
beroepsongevallen met dodelijke afloopj kan wél worden geconcludeerd dat het -reffen van
voorzieningen bevorderd moet worden om de cumulatieve (gesommeerde) stralirigsdosis van
de radiologische werker te beperken en om de jaardosis zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
beneden 5 rem te houden.
De mogelijke gevolgen van de blootstelling van radiologische werkers aan de maximum
jaardosis wordt nauwlettend gevolgd door de eerder genoemde Ï.C.R.P. De berekening van
het beroepsrisico, zoals hiervoor gegeven, heeft de I.C.R.P. geen aanleiding gegeven de
aanbevelingen te herzien. Dit is gebaseerd op de mening van deze deskundigen dat de
berekende waarde een bovengrens van het ii&ico aangeeft; over de grootte va» de marge
tussen deze berekende waarde en het werkelijk risico zijn de meningen nog verdeeld.
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5. 1. 5. Ontwerp van een kcrninstallatie en stralingsbescherming

Waar het enerzijds duidelijk is dat bij radiologische werkzaamheden ten eerste de individuele
stralingsdosis zoveel mogelijk beperkt moet worden en zo veinig mogelijk mensen moeten
worden blootgesteld en anderzijds uit ervaring bekend is dat bij inspecties, onderhoud en
reparatie de grootste (gczamelijke en individuele) stralingsdosis werden opgelopen, kan de
conclusie worden getrokken dat reeds gedurende het ontwerpstadium de nodige aandacht
aan de stralingsbescherming moet worden geschonken.
Overleg tussen de stralinpbeschermingsorganisatie, de ontwerper en de bouwer van de
installatie en de bij de bescherming van personeel betrokken o-rerheidsdeskundigen is
noodzakelijk. Bij het ontwerp dient naar de mening van de Commissie onder meer geiet te
worden op:

voldoende ruimte tussen de diverse systemen
het snel kunnen demonteren en terugplaatsen van isolatiemateriaal van radioactieve
systeemdelen ten behoeve van onderhoud
het zo goed mogelijk toegankelijk maken van systeemdelen voor periodieke inspecties
het toepassen van isolatiemateriaal in kussen- of plaatvorm voor eenvoudige hantering
een adequaat ventilatiesysteem om gedurende onderhoud en decontaminatiewerkzaam-
heden de luchtbesmetting zo gering mogelijk te houden
toezien dat een verdeling van systemen over verschillende gescheiden ruimten tot stand
komt welke in verband met de veiligheid en inspecteerbaarheid essentieel is.

Bij bedrijf van de installatie is het van belang de vereiste aandacht te schenken aan/en de
beschikking te hebben over op afstand bedienbare gereedschappen en inspectïemiddelen,
hoog gekwalificeerde personen, de nodige verplaatsbare afschermingsmaterialen en derge-
lijke.

5. 1, 6. Stralingsbeschemiingsdienst

Bij «e bescherming van werknemers tegen de gevaren van ioniserende straling in een
kernenergiecentrale neemt de stralingsbeschermingsdienst een zeer belangrijke plaats in.
Vcnr een optimale uitoefening van haar taak is het noodzakelijk dat de dienst geleid wordt
door een deskundige van voldoend hoog niveau, dat de dienst de beschikking heeft over de
noodzakelijke personele en materiële voorzieningen en dat er een goede delegatie van
bevoegdheden door de directie gegeven is om de binnen haar taak vereiste onafhankelijkheid
van de dagelijkse leiding te waarborgen.
Gelet op hetgeen in de Energienota is gesteld over een organisatiestructuur voor de
oprichting van kernenergiecentrales Tjeveelt de Commissie aan te onderzoeken of aan deze
organisatiestructuur een centraal geplaatste sttalingsbeschermingsdienst is te koppelen, met
dependances bij de drie tè bouwen en de twee reeds bestaande kernenergiecentrales voor het
toezicht op de dagelijkse gang van zaken ter plaatse. Aan het hoofd van deze dienst kan dan
een bekwaam stralingsfysicüs staan, die gesprekspartner is voor degenen die met de
exploitatie van de^kérnenergïecentralcs worden belast.
Deze fysicus kan dan reeds bij het ontwerp van de installatie zijn invloed uitoefenen voor
wat betreft de stralingsveiligheid.

5. 2. Fysieke beveiliging van kerninstallaties, nucleaire materialen en transporten

5. 2 . 1 . Inleiding

t i dit hoofdstuk wordt het gevaarsaspect behandeld van sabotagedaden en andere
geweldplegingen die gericht zouden kunnen worden tegen de activiteiten die zich in de
onderscheidenlijke; fasen, van <h splijtstofcyclus afspelen. Bij de mogelijke gevolgen denke
men daarbij aan de bedreiding van de gezondheid en veiligheid van de bevolking doordat
radioactieve stoffen als gevolg van aanslagen in de omgeving verspreid worden.
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Verder wordt hier ingegaan op de gevaren van de ontvreemding van nucleair materiaal en hei
daaropvolgend gebruik bij de vervaardiging van een nucleair explosiewapen of een
stralingswapen.
Bij het opstellen van de in paragraaf 5.2.7. opgenomen richtlijnen voor de beveiliging van
kerninstaÜaties (5.2.7J.) en voor de beveiliging van transporten van nucleair materiaal
(5.2.7.2.) is gebruik gemaakt van de aanbevelingen welke onder auspiciën van de IAEA tut
stand gekomen zijn. -<
Het in de Europese Gemeenschap bestaande controlesysteem op hajtcuüngen met
splijtstoffen en ertsen, een systeem dat binnenkort door de IAEA in het kadet van het
non-proEfefatie verdrag zal worden getoetst, kan niet uitgelegd worden als eert systeem ter
voorkoming van sabotage en diefstal, doch is erop gericht na te gaan dat de Staat haar
verplichtingen nakomt.

5. 2. 2. Analyse van de dreiging

Bij de analyse van de hiervoor in algemene termen geschetste dreiging rijst allereerst de
vraag, waarom men zich bedreigd voelt door terrorist1 sche activiteiten of sabotagedaden en
waarom nu juist kernenergie het doelwit voor die dreigingen zou zijn.
Het valt daarbij niet te ontkennen , dat er een toename te bespeuren is in de omvang van
terroristische activiteiten en geweldplegingen. Het object van èezs activiteiten is vrij wille-
keurig, maar heeft toch wel een aantal kenmerken:
a) de daad zelf is meestal zo verrassend en schokkend dat men daarmee de aandacht pro-

beert te trekken voor het gebeuren zelf, maar vootal voor de motieven van de daad;
b) men probeert door het bezetten van een bepaald object ( met eventuele gijzeling )

en door afpersing bepaalde zaken in het voordeel van de terroristische groepering te
bereiken;
stische groepering te bereiken;

c) men tracht de tegenstander op vitale gebieden te verlammen ;etc.
Het is duidelijk, dat er in principe legio objecten aan te wijzen zijn die aan deze kenmerken
beantwooorden.Misschien is de splijtstofcyclus voor de kernenergie een van die objecten.Tot
op heden is nauwelijks iets gebleken van een serieuze dreiging, maar dat sluit de mogelijk
heid >̂;:.>.

voor de toekomst niet uit. Vanwege de onberekenbaarheid van actie en keuze van object is
het risico op dit moment moeilijk te voorspellen of te kwalificeren. Slechts door het stellen
van afschrikkende maatregelen of het duidelijk aangeven dat kernenergie in feite niet zo'n
aantrekkelijk object is, kan men actief dit risico verkleinen.
De vrees voor sabotage bij kerninstallaties en transporten wordt wellicht qokingegeyen door
de vrees die er toch reeds voor de toepassing van kernenergie bestaat, door associaties met
kernexplosies en andere gevaren; kortom door de vrees voor het onbekende. Doordat op
velerlei wijze de veiligheid van kernreactoren ter discussie staat, is er eerder, sprake van.dat
de vrees bij het publiek wordt gevoed in plaats van weggenomen. Met name geldt dat voor
het bel'chten van het relatief nieuwe discussie thema "sabotage". Hoewel hét óp zichzelf
genomen juist is dat er aandacht gevraagd wordt voor dit aspect zit, er onbedoeld toch,de
vervelende consequentie aan vast dat daardoor de kans op sabotage aanslagen toeneemt.
Onwillekeurig vormt deze discussie immers een voedingsbodem voor personen die naar een
geschikt sabotage-object zoeken.
Om personen ervan te weerhouden zich tegen kerninstallaties te richten en de bevolking
duidelijk te maken dat deze installaties niet bijzonder kwetsbaar zijn, zou men eerst een idee
moeten hebben welke veiligheidsmaatregelen er normaal reeds gëtroffeU zijn om de
werknemers en de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van radioactieve ongevallen in
de centrale. Het insluitprincipe dat erop gericht is om het ontsnappen van radioactieve
stoffen te voorkomen vormt immers ook een geschikte barrière om de kwetsbaarheid voor
sabotagedaden te verminderen. Het weerleggen van verdere beweringen over de kwetsbaar-
heid is echter moeilijk zonder daarbij de details van de bevêiligingsstrategie<prijs te geven.
Behalve de hierboven bedoelde terroristische" groepen, kan mèn nog andere "groepen en
individuen aanwijzen die mogelijkerwijs een bedreiging zouden kunnen vormen waartegen
men zich "wapenen" moet. De georganiseerde misdaad zou bijvoorbeeld geïnteresseerd
kunnen zijn in ontvreemding van nucleair materiaal, voor verkoop op de zwarte markt.
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Voorts client racn rekening ie houden mei enkelingen binnen of buiten de kcminstallatic die
bewust schade willen aanbrengen, daartoe gedreven door persoonlijke instabiliteit of de
overtuiging dat ten koste van alles kernenergie in discredict gebracht moet worden-
De Commissie is van mening dat men tegenover de?e dreiging, die naar zij hoopt slechts een
schijndreiging zal blijken te zijn, met het oog f,p de potentiële gevolgen van geslaagde
pogingen tot ontvreemding van nucleair materiaal en sabotage beveiligingsmaatregelen kan
en moet stellen» De beveiligingsmaatregelen dienen van de daarvoor in aanmerking komende
fasen uit de splijtstofcyclus uiterst onaantrekkelijke objecten te maken.

5. 2. 3. Doel van de beveiliging

Zoals in de normale veiligheidsfilosofie voor keminstallaties en transporten het basisprincipe
geldt dat getracht moet worden door toepassing van barrières te voorkomen dat splijtstoffen
en radioactieve stoffen zich verspreiden in de biosfeer, doet zich een analoge situatie voor bij
de beveiliging. In het laatstgenoemde geval kunnen bepaalde materialen in de splijtstofcyclus
mogelijk een doelwit zijn voor ontvreemding om ze daarna te gebruiken bij de vervaardiging
van een nucleair explosiemiddel ofwel als racfiotoxisch materiaal dat bij verspreiding ernstige
stralingseffecten kan veroorzaken. Een aldus verkregen "wapen" kan op willekeurige plaats
en tijdstip gebruikt worden of er kan volstaan worden met de dreiging van het gebruik.
In plaats van het gewenste materiaal na ontvreemding te isoleren om er daarna iets mee uit
te richten moet men eveneens het geval beschouwen waarbij een kerninstallatie of een
transport nucleair materiaal zelf hei doelwit wordt van een terreur- of sabotagedaad met het
oogmerk ter plaatse een aanzienlijke verspreiding van radioactief materiaal te veroorzaken.
Het probleem is dus om alle stoffen in de splijtstofcyclus waarvoor normaliter reeds vele
veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn om onbedoeld vrijkomen te vermijden, nu ook nog
eens te beveiligen tegen kwaadwillige verspreiding.

5. 2. 4. Diefstal van splijtbaar materiaal

Er zijn een aantal materialen aan te wijzen die voor diefstal in aanmerking komen omdat ze
vervolgens verwerkt kunnen worden in een explosie- of siralingswapen. In de volgende
paragrafen worden eerst de gevolgen van deze toepassingen van nucleaire materialen
geanalyseerd.

5. 2. 4. 1. Explosiewapen

Men kan lang discussiëren over de vraag of de vervaardiging van een nucleair explosiemiddel
nu moeilijk is of niet. In het algemeen blijkt er wel overeenstemming te bestaan over het feit
dat het mogelijk is om uitgaande van de vereiste hoeveelheid nucleair materiaal met een
bekwaam team van bepaald opleidingsniveau in verschillende vakdisciplines en met geschikte
middelen een cxplosiewapèri. te ontwerpen en te bouwen. Het meningsverschil ontstaat
echter aïs;men tracht aan té geven welke bekwaamheden hu precies vereist zijn.
Voor hét nemen van beveiligingsmaatregelen doet dit er echter weinig toe als men er toch
van uitgaat dat de mogelijkheid bestaat. De verwoestingskracht die met zo'n illegaal
vervaardigd wapen aangericht zou kunnen worden hangt sterk af van de bekwaamheid en de
middelen van betrokkene(n) en van het gebruikte basismateriaal. Maar het is niet uitgesloten
dat met ongeveer 10 kg plutonium een relatief inefficiënt wapen gemaakt kan worden dat
toch wel een explosieve kracht in de orde van een kiloton TNT kan hebben. Het is daarom
nuttig te inventariseren welke materialen voor dit soort acties in aanmerking komen:

5* 2. 4 .1 . 1. Materialen

a). verrijkt uranium
Wanneer het verijkingspercentage in de U-235 isotoop minder bedraagt dan 10 pet.wordt het
technisch onmogelijk een kernwapen te maken;het percentage moet zelfs aanmerkelijk meer
zijn voor. een effectief wapen. Dit betekent dat de splijtstof van kernenergiecentrales met
lichtwaterreactófen, die een verrijkingsgraad heeft tussen 2 en 5 pct.,ongeschikt is.
Hogere' verrijkingen komen voor bij hoge temperatuur gasgekoelde reactoren (tot onge-
veer90 pet) , bij kweekreactoren (tot ongeveer 20 pet.) en researchreactoren (tot ongeveer90

-pet.). v ?



b) plutonium
Hoewel plutonium een radiotoxischc stof is die zich moeilijk laat verwerken, kan er een
effectief kernwapen van vervaardigd worden en wel bij voorkeur van het Fti-239 isotoop. Dit
isotoop wordt in een kernreactor gevormd door neutronenvangst in U-238 maar daarbij
wordt, afhankelijk van de bestralingstijd, ook Pu-240 gevormd. De Pu-240 verontreiniging
resulteert in de toename van benodigde hoeveelheid basismateriaal voor een bom. Ook
maakt de onzekerheid in de verontreinigingsfractie het ontwerp van een efficiënt wapen
steeds moeilijker, maar niet onmogelijk.

c) uranium 233
Uranium-283 is ongeveer even effectief voor een kernwapen als plutonium. Het clement
wordt gevormd in een kernreactor waar thorium als kweekstof aanwezig is. Omdat de
thoriumcyclus verder niet van belang is voor de lichtwaterreactoren wordt aan dit element
verder geen aandacht geschonken. (Thorium is een wezenlijk element in de splijtstofcyclus
van de hoge temperatuur gasgekoelde reactor).

5. 2. 4. 1. 2. Chemische en fysische samenstelling

Bij de opsomming van de materialen is niet expliciet vermeld in welke chemische vorm ze
voorkomen. Voor het vervaardigen van een cxplosiemiddel is het element in metallische
vorm het meest geschikt om een efficiënt wapen te maken. De normale splijtstoffen komen
echter in de splijtstofcyclus voor als verbindingen. Zo is plutonium gedurende het grootste
gedeelte van de plutonium terugvoercyclus aanwezig in de vorm van PuO2 dat met een
percentage van kleiner dan 5 pet., vermengd is met UO2. Eerst in de opwerkingsfabriek
komt plutonium er als een nitraat uit om dan via chemische weg weer in PuO2 omgezet te
worden; dat wordt dan verder weer met UO2 gemengd bij de splijtstofbereiding. In de
meeste fasen van de cyclus bevindt plutonium zich dus in een toestand waarin het niet
zondermeer in een explosiewapen verwerkt kan worden.
Om het plutonium af te scheiden uit de verbindingen en mengsels waarin het element
voorkomt in de splijtstofcyclus zijn een aantal stappen te nemen. Men zou eerstjin de
chemische en metallurgische literatuur gegevens over omzettingsprocessen moeten opzoe-
ken. Op grond van de daarbij verkregen kennis moeten allerlei materialen, apparaten en
chemische stoffen aangeschaft worden om daarmee een laboratorium in te richten waar de
scheidingsprocessen uitgevoerd kunnen worden. Dan moet er nog eens tijd uitgetrokken
worden om met bekwame mensen het plutonium via die processen af te zonderen. De
volgende paragraaf laat zien dat dit op zichzelf ook een moeilijke maar vooral gevaarlijke
bezigheid is.
Het moge duidelijk zijn dat een efficiënt wapen alleen vervaardigd kan worden van materiaal
waarvan de hoeveelheid en samenstelling exact bekend zijn. Verontreinigde materialen en
amateuristische scheiding van andere elementen geven tenslotte een wapen vau onbereken-
bare werking en twijfelachtig lage explosiekracht.
Om een indruk te krijgen hoeveel materiaal vereist is voor de fabrikage van een
explosiewapen zijn een aantal gegevens in tabel 5.1 opgenomen.

5. 2. 4. 1. 3. Radiotoxische eigenschappen

Een^bijzondere, maar in dit geval gunstige bijkomstigheid is de zeer hoge radio-toxiciteit van
plutoiuunjjbij inhalatie (geldt evenzo voor U-2S3 maar niet voor U-235 verrijkt uranium).
Deze eigenschap maakt het omgaan met deze stof - tijdens het chemisch extractieproces en
daarna - een prohibitief gevaarlijke bezigheid waarbij normale laboratoriummethoden beslist
ontoereikend zijn.
Dit alles stelt voorop dat men reeds via één of andere diefstal in het bezit gekomen was van
een grote hoeveelheid van het basismateriaal om hieruit het gewenste plutoniumgewieht te
halen. Zó heeft men om 10 kg. piutonium te krijgen ongeveer 2 ton bestraalde splijtstof
nodig.
Vanaf het tijdstip dat de splijtstof in de reaktorkern geladen wordt tot aan het plutonium
eindprodukt van de opwerkingsfabriek is de splijtstof hoog radioactief ten gevolge van de
splijtingsprodukten. Vanwege de sterke gammastraling is hantering slechts mogelijk op grote
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afstand en met zware afscherming; de verwerking kan slechts plaatsvinden op zorgvuldig
geïsoleerde plaatsen vanwege de vrijkomende splijtinpsprodukten. Om die redenen lijkt een
diefstal/ontvreemding van het nucleaire materiaal tijdens die fasen van de cyclus niet
aannemelijk.

De splijtstofcyclus ten behoeve van kernenergieopwekking met üchtwaterreactoren gebruikt
lichtverrijkt uranium. Ook het verrijkingspercentage van het uranium dat in de ultracentri-
fugefabrieken verkregen wordt ligt beneden de 5 pet.. Ondanks het feit dat lichtverrijkt
uranium ten ene male ongeschikt is voor de vervaardiging van een expiosiewapen, wordt de
gebruiker door het eisen van enige minimale beveiligingsmaatregelen gedwongen om dat
materiaal goed te beheren. Het zal in de regel voor de gebruiker van het materiaal geen extra
eis betekenen omdat hij vanwege de economische waarde reeds voldoende attent zal zijn op
de voorkoming van diefstal. De in de beveiligingsrichtlijnen voor installaties en transporten
(paragraaf 5.2.7.) genoemde maatregelen betekenen dus geen verzwaring van de feitelijk
reeds toegepaste maatregelen.

5. 2. 4. 2. Radiologisch verspreidingswapen

Met minder materiaal en minder gekunstel zou met name plutonium vanwege haar grote
toxiciteit gebruikt kunnen worden ais radiologisch wapen. Wanneer het zou lukken om een
hoeveelheid plutonium op één of andere wijze zeer fijn in de lucht te verdelen zou daardoor
een aanzienlijk oppervlak of volume besmet kunnen worden. Misschien weegt de
mogelijkheid van een psychologische dreiging nog het zwaarst want de feitelijke effecten
blijken gering te zijn. Theoretisch kan men door gelijkmatige verspreiding van 1 kg in
geschikte chemische vorm in het volume van een groot huis (1000 m3) concentratie lucht
krijgen die bij inademing en gedeeltelijke retantie in de longen binnen zeer korte tijd acute
slachtoffers zou eisen. Behalve voor bouwwerken die luchtcirculatiesysteem hebben zal het
vrijwel onmogelijk zijn om een gelijkmatige verdeling van fijn stof in een gesloten ruimte te
bereiken. Voor grotere gebouwen zoals kantoorruimten en warenhuizen, zal men pro rate
meer materiaal nodig hebben om direkte slachtoffers te maken. Wanneer eenzelfde
hoeveelheid materiaal in de open lucht verpsreid zou worden, zouden er welliswaar gebieden
gebruiksongeschiki gemaakt worden maar de kans dat er een stofconcentratie in de lucht
ontstaat die acute slachtoffers oplevert, is zeer gering.
Om grote acute effecten te veroorzaken zal men zich derhalve moeten bedienen van
plutonium hoeveelheden die men eveneens in een explosiewapen zou kunnen verwerken.
Vooral echter rijst de vraag op waarom men het toch zeer moeilijk te verkrijgen plutonium
op deze wijze zou gebruiken als er andere chemische en bacteriologische stoffen bestaan die
gemakkelijker in het bereik van deze personen liggen en waarmee minstens dezelfde effecten
op veel snellere en dus meer spectaculaire wijze kunnen worden bereikt. Ook blijkt uit het
gedragspatroon van terroristen en afpersers dat zij zich om aandacht voor hun zaak te
trekken steeds bedienen van middelen met acute gevolgen, waarvan de effecten veel meer
aanspreken dan de langzame, geruisloze en geraffineerde werking v?n giftige stoffen. DijS»
alles maakt het zeer onwaarschijnlijk dat plutonium aangewend zou worden voor die
doeleinden.
Hoewel de toepassing van plutonium als stralingswapen zeer speculatief is kan men in
principe reeds effecten bereiken met kleinere hoeveelheden materiaal dan nodig voor een
explosiewapen. Daarom worden er voor makkelijk verspreidbare toxische materialen
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven bij hoeveelheden die kleiner zijn dan de op
explosiewapenen afgestemde strategische hoeveelheden.

5. 2. 4. 3. Betekenis voor kernenergieprogramma in Nederland

In het voorgaande is getracht een algemeen beeld te schetsen van de nucleaire materialen die
potentieel een object voor diefstal kunnen zijn en op welke wijze ze misbruikt kunnen
worden. Om niet de indruk te vestigen dat al deze overwegingen op de Nederlandse
kernenergie activiteiten van toepassing zijn, zal eerst een inventarisatie gemaakt moeten
worden van die fcsen van de splijtstofcyclus in Nederland die wel van belang zijn.
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Verder blijkt m de splijtsto[cyclus van de Hchtwatcrreactor alken plutonium in aanmerking
te komen als materiaal dat potentieel als basis kan dienen voor de vervaardiging van een
explosie- of stralingswapen. De in de reactorkem bestraalde splijtstofelementen bevatten cen
geringe hoeveelheid plutonium {ongeveer 0,6 pet.) die er in de opwerkingsfabriek uitgehaald
wordt.
Gedurende de tussenliggende periode {opslag in de kerncentrale om af te koelen, vervoer van
centrale naar de opwerkingsfabriek ca gedurende het opwerkingsproces) is de bestraalde
splijtstof sterk radioactief. Voor het hanteren is. zware afscherming nodig. De bestraalde
splijtstof wordt vervoerd in zware» stevige containers dïe ontworpen en gebouwd zijn. om
ernstige transportongelukken te doorstaan. De procesgedeelten van de opwèrkuigsfatinek
vereisen ook zware afscherming voor de bescherming van personeel en zijn, gebouwd met
l-2m dikke betonnen muren. Deze fasen van de splijtstofcyclus waarin het plutonium wordt
beschermd door de hoogradioactieve omgeving waarin het zich bevindt, hoeft derhalve rtïet
heveilïgd te worden uit het oogpunt van diefstal en ontvreemding van plutonium. Overigens
vindt de opwerking van splijtstoffen niet in Nederland plaats.
De meest kwetsbare fase in de plutoniumterugvaercydus ligt tussen de afscheiding van
plutonium in de opwerkingsfabriek en de v<sr«verking ervan in de splijtstofelementenfabriek.
Bij de besluitvorming over eventuele terugvoer van plutonium speelt het beveiligingsaspect
een grote rol. Het vormt een zwaartepunt van de studie die de U.S. Nucleair Regulatory
Commission Iaat uitvoeren over dit onderwerp en ook in het programma voor onderzoek en
onderwijs terzake van plutoniumterugvoer van de Europese Gemeenschap wordt hieraan
ruime aandacht geschonken. Voorlopig adviseert de Commissie er van uit te gaan dat indien
plutoniumhoudende splijtstof op Nederlandse bodem gebracht wordt, dit slechts in de vorm
van gerede elementen plaatsvindt {zie paragraaf 2.1.5,).
Ten aanzien van de opwerking van splijtstof wenst de Commissie voorts nog enige
aantekeningen te maken. De fabrieken te Windscalc {V,K.) en Cap La Hague {Fr.) zijn door
wijzigingen in de installaties en uitbreiding van de capaciteit op dit moment niet in staat
elementen te verwerken. Het voortbestaan van de proefinstallatie te Mol (België) is onzeker.
Hoewel er op korte termijn mogelijk stagnaties kunnen optreden bij het laten opwerken van
splijtstof, biedt de toekomstige opwerking van splijtstof voor nieuwe kerncentrales
voldoende gelegenheid om terzake afspraken te maken. Bovendien is op dat tijdstip eveneens
de inwerkingstelling van een grote Westduitse installatie voorzien. Bij het ter opwerking
asubsederi In hst buitenland dieat ïsen evenwd ep twee punters te letten die uit
beveiligingsoogpunt van belang zijn:

De Nederlandse overheid zal zich ervan moeten overtuigen dat in de landen waar de
opwerking van Nederlandse splijtstof plaatsvindt het plutonium eindprodukt zorgvuldig
zal worden beheerd en niet zal worden misbruikt. Een dergelijke vertrouwensbasis kan
geschapen worden als tenminste de garantie verkregen kan worden dat het land voldoet
aan de door de IAEA aanbevolen maatregelen op dit gebied en het land voorts het
non-proSlatieverdrag heeft ondertekend en geratificeerd. - . - . . -
Het is niet. uitgesloten dat het land waar de opwerking plaatsvindt geen prijs stelt op ;

het beheer van plutonium dat afkomstig is van een ander land. Het land yari herkomst,'
in dit geval Nederland, zal dan verplicht zijn hét plutonium terug te nemen en het te
beheren. Dit kan ook van toepassing zijn voor het bij de opwerking geproduceerde
afval. *r"'

Wanneer het plutoniumbeheer in het buitenland niet naar genoegen geregeld is of als
Nederland het plutonium niet zelf wenst te beheren, zou men moeten overwegen om af te
zien van de opwerking van bestraalde splijtstofelementen. In dat geval dient wel voor
adequate opslaggelegenheden voor de bestraalde splijtstofelemtnten gezorgd te worden.
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5. 2. a. Sabotage van kernmstallaties en transporten

5. 2. 5, 1. Inleiding/Inventarisatie

Door sabotagc«aanslagen op die delen van de splijtstofcyclus waar grote hoeveelheden radio-
toxische stoffen voorkomen, zouden de werknemers en de bevolking gevaar kunnen lopen
met deze stoffen besmet te raken. Waar dit nodig is moeten derhalve passende beveiligings-
maatregelen genomen worden om dit risico tot een minimum te beperken.
Inventarisatie van de Nederlandse activiteiten levert hst volgende:
-Kernmstallaties
In de kern van een reactor wordt tijdens het splijtingsproces een grote hoeveelheid radioac-
tief materiaal geproduceerd. Dit bevindt zich voornamelijk in de splijtstofelementen maar
wordt ook aangetroffen in systemen die de gasvormige- nn vloeibare afvalstoffen behande-
len, zoals reinigings- en fütermstaliaties, gasvertragingsystr.men en opslagtanks voor vloeibaar
afval, Vtioral de gasvormige- en vluchtige splijtingsprodukten vragen bijzondere aandacht
omdat a .ze makkelijk verspreidbaar zijn. Het opgeslagen afval van kerninstallaties bevat
eveneens radioactieve stoffen. Echter, vanwege de aard van de verpakking, de wijze van op-
slag, de concentratie waarin deze vaste stoffen zich bevinden en de totale activiteit laat deze
materie zich niet of nauwelijks verspreiden. Enige besmetting van een beperkt gebied zou
wel denkbaar zijn, maar het risico van direkt gevaar voor de mens is gering.
Vanwege de geringe radiotoxiciteit van natuurlijk- en lichtverrijkt uranium levert de verrij-
king en de splijtstoffabrikage geen gevaar op en om die reden is geen bijzondere beveiliging
vereist.
-Transporten
Het transport van bestraalde splijtstofelementen vindt doorgaans eerst na een halfjaarlijkse
afkoelpefiode van de elementen plaats, zodat de splijtïngsprodukteninventaris zeer sterk ge-
daald is ten opzichte van het moment waarop ze uit de reactor verwijderd werden. De totale
hoeveelheid activiteit, waaronder ook nog gasvormige en vluchtige componenten aanwezig
zijn, is echter nog altijd aanzienlijk.
Het transport van radioactief afval van de kerncentrale naar de opslagplaats vindt plaats in
de vorm van vast of vastgemaakt afval in normale transportvaten. Het meeste is licht actief
afval en zou bij verspreiding slechts geringe besmetting van de omgeving opleveren. Het in
geringe hoeveelheden geproduceerde middelactieve afval wordt in beton gestort in vaten en
is daardoor zeer moeilijk verspreidbaar geworden, zodat het eveneens praktisch geen risico
oplevert.
Een bijzonder aspect levert het eventueel vervoer van plutoniumhoudende splijtstofelemen-
ten van elders naar de kernenergiecentrale.
Interinvcemelüsie
Interim conclusie
Een verdere beschouwing van eventueel te nemen beveiligingsmaatregelen tegen sabotage
dient zich toe te.spitsen op de kernenergiecentrales en de transporten van bestraalde splijt-
stof; Wanneer mengoxyde elementen toegepast gaan worden, behoeven die ook tijdens tran-
sport en opslag in Nederland speciale beveiliging.

5. 2. 5. 2. Beveiligingsprincipes bij kernenergiecentrales

5. 2. 5. 2. 1. Gevaarlijke objecten en dreigingen

Vitale objecten in een kerncentrale zijn systemen en componenten, die een grote hoeveel-
heid radioactieve materialen bevatten en welke bij beschadiging een potentieel gevaar bete-
kenen voor werknemers en bevolking in de omgeving. Ook verzorgende systemen die bij het
in ongerede raken liet falen van een radioactief systeem ten gevolge (kunnen) hebben, vallen
hieronder. Als voorbeeld dient het afschakel- en nakoelsysteem en de daarbij behorende
stroomvoorziening om de integriteit van de reactorkern blijvend te kunnen waarborgen; ver-
der ook de opslagruimte voor bestraalde splijtstofelementen en, in geval van plutonium-
houdende splijtstof» ook ds opslag van verse elementen. Al deze vitale objecten hebben een
zekere beveiliging nodig in de vormvan materiële en/of administratieve voorzieningen. Het is
daarbij opportuun op te merken dat deze objecten vanwege hun vitale aard reeds tegen vele
anderefsporten gevaren beveiligd zijn.
De toegepaste bevéiligingsstrategie bij een kerncentrale richt zich dan ook tegen een aantal
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die als volgt gekarakteriseerd kunnen worden:

a) Acties die geheel van buiten het object plaatsvinden en waarbij met explosieven, projec-
tielen of andere middelen getracht wordt vitale onderdelen vaii de installatie te bescha-
digen.

b) Acties waarbij men zich op sluikse of gewelddadige wijze via de normale toegang of via
de terreinafscheiding van het beveiligd terrein toegang wil verschaffen tot diep'aatsen
binnen de kernenergiecentrale, waar vitale componenten zijn opgesteld en aldaar met
alle beschikbare middelen beschadigingen wil aanbrengen.

c) Actie waarbij men als min of meer ingewijde in de kernenergiecentrale op heimelijke en
subtiele wijze tracht systemen en processen te ontregelen en zo een incident tracht :
veroorzaken.

5. 2. 5. 2. 2. Beveiligingsstrategie
Het totaal van de maatregelen die tegenover deze dreigingen gesteld worden, kunnen gerang-
schikt worden volgens de beveiligingsprincipes:

isolatie van vitale gebieden, componenten en systemen en systemen;
detectie van sabotagedreigingen en aanslagen;
communicatie met hulpverlenende instantie;
tegenactie van hulpverlenende instantie.

Eén of meerdere elementen worden toegepast bij ieder van de genoemde dreigingen.
De in de vorige paragraaf onder a genoemde gewelddadige actie van buitenaf kan in ruimer
perspectief gezien worden als één van de externe effecten waartegen de kernenergiecentrale
beschermd moet worden, zoals explosies van gaswolken, neerstortende vliegtuigen, aardbe-
vingen en overstromingen.
Zoals uitgebreid besproken is in paragraaf 3.3.1 dienen er materiële voorzieningen getroffen
te worden om een bepaalde mate van weerstand te bieden tegen deze door menselijk hande-
len en natuurkrachten veroorzaakte effecten. Zware omhullende constructies van vitale on-
derdelen en in vele gevallen niet alleen meervoudige uitvoering van vitale componenten maar
ook ruimtelijke scheiding ervan, verschaffen een isolerende werking. Het doel hierbij is dat
de integriteit van ieder deelsysteem zoveel mogelijk gehandhaafd blijft eri dat het totale
systeem in ieder geval de functie waarvoor het ontworpen was, kan bliiven vervullen. Deze
voorzieningen in de vorm van een solide constructie en maatregelen ten aanzien van de ruim-
telijke ordening van vitale componenten binnen de centrale, zijn weliswaar op de eerste
plaats ontworpen voor andere externe effecten, maar zijn - niet geheel onbedoeld - ook zeer
doeltreffend tegen gewelddadige acties van buiten. De Commissie meent op grond van de
haar vertrouwelijk ter beschikking gestelde gegevens over etfecten van conventionele wape-
nen te mogen stellen dat een kernenergiecentrale zo ontworpen en gebouwd kan worden.dat
de constructie van vitale onderdelen voldoende bestand is tegen de effecten van wapens uit
het arsenaal waarvan men redelijkerwijs kan aanenemen dat het bezit kan zijn van terroris-
tische groeperingen. ' '
Het anticiperen op dergelijke bedreigingen kan tot de normale taak van.de justitie en inlich-
tingendiensten gerekend worden. De dëtectièvan een aanslag zelf is een triviale taak. Er
moet wel voor gezorgd women dat ook de communicatiemiddelen hun functie blijven ver-
vullen. Deze apparatuur dient dan ook als vitaal te worden geclassificeerd en als zodanig te
worden beschermd. Voor het inroepen van bijstand via deze vérbindingskahalen kan een be-
roep gedaan worden op alle voor die taak bestemde eenheden van politie en legermacht. De
tegenactie zelf onderscheidt zich niet van dergelijke acties bij andere objecten.

De ónder b genoemde ongeoorloofde toegangsverschaffing tot de kernenergiecentrale eist in
eerste instantie een andere aanpak. Door allerlei toegangsprocedures en materiële, barrières
dient de normale toegang tot het terrein van een centrale geregeld en beperkt te worden tot
bevoegden. De toegang tot het gebouw van de centrale of in ieder gevai tot de vitale gebie-
den daarin is, normaliter gesloten» Het betreden van die gebieden is slechts mqgeïijkna posi-
tieve verificatie van identiteit en het actief vrijgeven van de toegang. De beveiliging van het
terrein wordt„ ondersteund door middelen om ongeoorloofde doorbreking van.deze barrière
te detecteren. De constructie van deze barrière, en van de barrières der vitale gebieden (en
hun toegangen) dienen een zodanig tijdyertragend effect te'hebben op de gewelddadige in-
dringing, dat er na detectie van het incident viadeverbindihgskanalen hulp vanbuiten inge-
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roepen kan worden.
Allerlei maatregelen die in dit verband genomen moeten worden zijn vastgelegd in het "Be-
veiligingsvoorschrift Kerninstallaties" (paragraaf 5.2.?.1.). Hierin wordt ondermeer van dt
(toekomstige) exploitant van een kerninstallatie verlangd dat hij een beveiligingsplan opstelt,
waarin uiteengezet wordt welke de vitale gebieden zijn die beschermd dienen te worden en
op welke wijze hij in detail de beveiligingsstrategie van de centrale denkt uit te voeren. Uiter-
aard wordt dit plan slechts bekend gemaakt aan personen die de noodzaak hebben om daar
kennis van te nemen, en daartoe bevoegd zijn. De bevoegde autoriteiten dienen dit plan te
beoordelen en aan de exploitant verdere aanwijzingen te geven hoe naar hun mening aan het
beveiligingsvoorschrift op adequate wijze voldaan kan worden.
Van de autoriteiten wordt eveneens verwacht dat zij tijdens de bouw en het bedrijf regelma-
tig toezicht houden en de toegepaste materiële en procedurele maatregelen inspecteren.
De Commissie is van mening dat een kernenergiecentrale op adequate wijze tegen kwaadwil-
lig en gewelddadig binnendringen is beveiligd, wanneer de bovengenoemde voorwaarden en
praktijken nageleefd worden.

Ten aanzien van punt c, het geval waarbij er getracht wordt van binnen de centrale door
procesontregeling schade toe te brengen aan vitale componenten, zij het volgende opge-
merkt.
Om enig succes van slagen te hebben bij een dergelijke sabotagepoging moet men een goede
kennis van zaken hebben van de kernenergiecentrale en ingewijde zijn in de zeer complexe
systemen. Voor buitenstaanders zal het zondermeer reeds moeilijk zijn om een inzicht te
krijgen in het opstellingsplan van de centrale en daaruit te halen welke delen vitaal zijn.
Doordat er een gewoonte van gemaakt zal worden, dat bij de ter visie te leggen stukken niet
meer dan principetekeningen openbaar gemaakt worden, kan men in ieder geval langs die
weg geen kennis krijgen van de systemen. Uiteraard geldt dit argument ook voor de twee
hiervoor genoemde bedreigingen. Ten aanzien van de onderhavi s bedreiging wordt van de
saboteur nog meer verwacht dan alleen de locatie van eéti of meerdere vitale delen te ken-
nen; hij moet ook de functies van de betrokken systemen zeer grondig kennen. Een dergelijk
inzicht kan feitelijk alleen bij het eigen personeel gevonden worden. Werknemers van derden
die voor reparatiewérkzaamheden in de installatie komen, hebben daar een zeer beperkte
vrijheid VJJI handelen.

Ook het eigen personeel kan slechts beperkt ingrijpen in de systemen zonder dat procesbe-
wakingsdetectoren een afwijkend gedrag constateren. Het is praktisch onmogelijk de alarme-
ringen en bewakingsfuncties uit te schakelen zonder daarbij tegelijkertijd een alarmering te
veroorzaken. Het zondermeer betreden van de procesbeveiligingsruimte is onmogelijk ge-
maakt. Slechts onder toezicht en in bijzijn van meerdere personen kunnen daar wijzigingen
of overbruggingen worden aangebracht. Dit komt niet overeen met de waarschijnlijk heime-
lijke wijze van handelen van dit soort saboteur. Andere systemen die alleen in noodsituaties
dienen te werken, zouden misschien heimelijk in ongerede gebracht kunnen worden, ware
het niet dat frequent hun werking beproefd wordt. Het totaal verlammen van de functie van
een vitaal systeem wordt eveneens bemoeilijkt door het systeem in meervoudige systemen
op te delen en deze systemen ruimtelijk te scheiden. Bij het ontwerp van systemen die uit
veüigheidsoogpurit van belang zijn, wordt er steeds gelet dat het falen van eén component
niet de functievervulling van het gehele systeem verhindert. Dit houdt eveneens in dat een
saboteur meerdere systemen moet uitschakelen om zijn doel te bereiken.

5* 2. 5. 2. 3. Opsomming van beveiligingsmaatregelen

Tenslotte worden de diverse elementen die meespelen in de beveiligingsstrategie en die hier-
voor gedeeltelijk terloops besproken werden, op een rijtje gezet. Veel van deze elementen
vinden hun weerslag in een eis aan de exploitant van de centrale zoals gesteld in het Beveili-
gingsvoorschrift.

Het beveiligingsplan.
Op de exploitant rust de verplichting een beveiligingsstrategie op te stellen; hij krijgt
daarvoor aanwijzingen van de overheidsautoriteiten die ook het gehele ontwerp moeten
beoordelen. Het plan is niet publiek toegankelijk.
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Bewakingsdienst
Er dient 24 uur per dag bewaking aanwezig te zijn. Het bewakingspersoneel dient goed
opgeleid te zijn en lichamelijk in goede conditie te zijn. De bewakingsdienst moet ver-
schillende elementen van de beveiliging uitvoeren, zoals de toegangscontrole en actie op
alarmeringen en aanslagen.
Beveiliging van terreinen en gebouwen.
Vitale onderdelen en gebieden moeten door twee barrières gescheiden zijn, van de om-
geving. De buitenste barrière, de terreinbeveiliging, moet goed te overzien zijn en moet
daarom 's nachts verlicht worden. Binnen de terveinafscheiding, het beveiligd gebied,
mogen in principe geen personenauto's komen. De toegang tot dat gebied wordt streng
geregeld door de bewaking, Wanneer daartoe aar hiding bestaat is het mogelijk önt per-
sonen en hun bagage te controleren op de aanwezigheid van verdachte middelen. De
vitale gebieden die gelegen zijn achter een tweede barrière worden in principe alleen
maar toegankelijk gemaakt voor personen die daar werkzaamheden verrichten. Toegang
wordt vrijgegeven na toestemnvng van de wacht of de stralingscontroledienst. Bezoe-
kers en werknemers van derden worden op het terrein en in het gebouw begeleid. Aan
badges die iedereen draagt is de identiteit af te lezen en het gebied waarin ze toegelaten
mogen worden.
Detectie hulpmiddelen.
Om schending van veiligheidsbarrières vast te kunnen stellen zijn ietectie- en alarme-
ringssystemen noodzakelijk. Deze worden toegepast op toegangen tot het vitale gebied
en op nooduitgangen. Alarmmeldingen moeten op een centrale alarmpost samenkomen
en bovendien nog op een tweede alarmstation. De regelzaal en de portiersloge komen
voor deze punten in aanmerking.
Verhinduigsmogeüjkhedcn,
Iedere bevaker moet een draagbare verbindingsmogelijkheid met de bcwakingsloge
hebben. De centrale alarmpos-r moet een telefoon- en radioverbinding met een alarm-
centrale elders hebben (bijvoovHeeld politie).
Beproeving en onderhoud.
Alle detectie- en alarmeringssystemen en communicatieapparatuur moet veelvuldig be-
proefd worden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Actieprogram.
Er dienen duidelijke afspraken te zijn met politie en eventueel andere organisaties in
geval er assistentie nodig mocht zijn. E^n actieplan moet voor dat duel opgezet worden.
Administratieve iregeis.
In de organisatiestructuur van het bedrijf moeten verantwoordelijkheden voor beveili-
gingszaken duidelijk aangegeven worden, zowel op directieniveau als voor de dagelijkse
leiding ter plaatse. Er dienen voor alle activiteiten die betrekking hebben op de beveili-
gingsmaatregelen en acties op mogelijkerwijs te verwachten sabotageaanslagen, geschre-
V B procedures bestaan. Volgens de2e voorschriften dienen de betrokkenen te hande-
len. Periodiek dienen de procedures en maatregelen beoordeeld te worden door de met
deze zaken belaste functionaris van het bedrijf. Van overheidswege dienen eveneens
inspecties te worden uitgevoerd. •

De Commissie is op grond van deze overwegingen van mening dat er voldoende technische
en administratieve voorzieningen zijn die het kwaadwillende individuen praktisch onreoge-
lijk maken ernstige schade aan te richten in een' kernenergiecentrale waarbij een bedreiging
van de volksgezondheid zou ontstaan.

5. 2. 5. 2. 4. Kernenergiecentrale tijdens oorlogshandelingen
Een bijzonder probleem dat in feite buiten het eerder ter discussie gestelde sabotagepro-
bleem staat is de eventuele kwetsbaarheid van kerncentrales tijdens oorlogshandelingen. De-
ze zaak heeft een aantal aspecten, zoals het soort wapens dat gebruikt wordt, de kans dat
een kernenergiecentrale doelwit is en de g'-volgen van een aanslag op de installatie.
In een totale oorlog is het gebruik van zowel kernwapens als conventionele wapens mogelijk.
Beide soorten komen daarom voor verdere analyse in aanmerking. De discussie over de ge-
volgen van een geslaagde aanval moet echter verder gaan dan de beperkte beschouwing van
één enkele aanval op één installatie. Zeker in een totale oorlog zat er een grootscheepse
aanval op burgerlijke, militaire en industriële doelen plaatsvinden ongeacht de aanwezigheid
van kernenergiecentrales. De effecten van kernwapenexplosies op grondniveau zijn in dat
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geval w«t betreft ongevallen en verwoestingen en besmettingen zo omvangrijk dat de gevol-
gen van de aanval op één of meerdere kernenergiecentrales daarbij te verwaarlozen zijn.
Als immers het doel van de aanvallen zou zijn om door kernenergiecentrales als doelwit te
nemen meer slachtoffers te krijgen, dan i« dat uit strategisch oogpunt een inefficiënte zaak.
Slechts in het geval van een voltreffer of bijna vokreffer loopt de reactor gevaar zijn radioac-
tieve inhoud te verliezen en aanmerkelijk bij te dragen tot de reeds aanwezige fall-out.
Bouwkundige voorzieningen voor andere externe effecten minimaliseren echter het effect
van een kernexplosie op betrekkelijk korte afstand.
Een bijzondere bedreiging vormt de elektromagnetische puls van één enkele kernexplosie
welke zelfs vanuit grote hoogte in de atmosfeer effectief kan zijn. Tenzij speciale voorzie-
ningen wofdeh getroffen zullen elektronische besturingscircuits door de hoogenergetische
puls verlamd worden.
Anders dan bij langeafstandsgeleide kernwapens moet bij conventionele wapens meer aan-
dacht geschonken worden aan tactische bommenwerpers. Objecten zullen dan uiterst zorg-
vuldig geselecteerd moeten warden om enig effect te sorteren. Hoewel de energievoorziening
van een land waarschijnlijk tot een vitaal object gerekend mag worden betekent dit aller-
minst dat iedere kernenergiecentrale daarmee ook object geworden is temeer nog daar zo'n
installatie om andere redenen reeds een versterkte veste is geworden. Om de energievoor-
ziening te verlammen zijn er doelwitten aan te wijzen die veel kwetsbaarder zijn dan de
centrales zelf.
Wanneer het maken van slachtoffers ook hier het oogmerk zou zijn, kunnen ook conventio-
nele wapens beter direct ingezet worden tegen bevolkingscentra omdat ook het effect van
een conventioneel wapen op een kerncentrale niet zonder meer tot een grote verspreiding
van radioactiviteit behoeft te leiden. Bovendien is het bij een dreiging van een aanval altijd
mogelijk de reactor voortijdig af te schakelen om zodoende het inventaris aan splijtings-
produkten aanmerkelijk te laten dalen. Deze overwegingen leiden de Commissie tot de con-
clusie dat een kerncentrale in oorlogstijd geen bijzonder extra risico betekent.

5. 2. 5. 3. Beveiliging van transporten

5. 2. 5. 3. 1. Inleiding

Het transport van nucleaire materialen is een zeer belangrijke schakel in de splijtstofcyclus
omdat de verschillende fasen in deze cyclus, zoals winning van het uranium, verrijking, splijt-
stofelementenfabrikage, kernsplijting en opwerking van splijtstof, in het algemeen op geogra-
fisch ver uiteeniiggende plaatsen worden uitgevoerd. Bovendien wordt algemeen aangeno-
men dat juist het transport de meest kwetsbare fase is met betrekking tot de mogelijkheid
van sabotage of het verlies of diefstal van de nucleair" materialen. Transport in hebben welis-
waar het voordeel dat ze een bewegend doel zijn en dat aanslagen gebonden zijn aan het
gekozen tijdstip en de route, anderzijds missen ze de materiële barrières die kenmerkend zijn
voor de in kerninstallaties toegepaste beveiligingsmaatregelen.

5. 2. 5. 3. 2. Internationale aspecten

Een gevolg van de opzet van her. in dit rapport besproken nucleaire programma is dat prak-
tisch alle transporten internatioraal zijn, waarbij zich al direkt de situatie voordoet dat op
diverse trajecten gedurende het transport steeds andere nationale ovtriieden verantwoor-
delijk kunnen zijn voor de beveiliging van de nucleaire materialen. Bovendien zijn de moge-
lijke gevolgen van diefstal van nucleair materiaal in het algemeen niet te beperken tot het
land waar de stoffen ontvreemd zijn. Het is derhalve absoluut noodzakelijk dat de beveili-
ging van nucleaire materialen in de transportfase op internationaal geaccepteerde grondprin-
cipes berust waarbij de nationale overheden deze principes kunnen uitwerken, rekening
houdend met de specifieke omstandigheden in eigen land. In het onderhavige geval zijn de
voor Nederland geldende voorschriften afgestemd op de desbetreffende aanbevelingen van
de IAEA.

5. 2. 5. 3. 3. Beveiligingsmaatregelen

De in paragraaf 5.2.7.2. opgenomen "Beveiligingsrichtlijnen voor Transporten van Nucleair
Materiaal" zijn afgeleid van de hierboven bedoelde IAEA aanbevelingen die in april 1975
door een deskundigengroep werden opgesteld. Er dient hierbij gewezen te worrlm op het
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algemene karakter van deze richtlijnen. Immers de daarin vereiste maatregelen zijn maar be-
perkt van toepassing op het in Nederland ten behoeve van de kernenergieprogramma uitge-
voerde transporten. De voor klasse A geldende zeer strenge eisen hebben echter wel betrek-
king op vervoer van splijtstofelementen voor de researchreactoren wanneer er sprake is van
meer dan 5 kg. Deze activiteiten staan buiten het kernenergieprogramma. Tot de maatrege-
len in deze klasse zouden wel de eventueel te vervoeren merigoxydeelementen behoren,
waarover een aparte paragraaf gewijd is, De in kernenergiecentrales bestraalde splijtstof-
elementen behoren tot klasse B, waarvoor wel een reeks maatregelen van toepassing zijn. De
maatregelen in klasse B kunnen als volgt kort opgesomd worden:

ontvanger vooraf in kennis stellen van het geplande vervoer en verwachte tijdstip van
aankomst;
keuze van vervoermiddel en route;
vervoer in afgesloten vervoermiddelen of bij zeer zware verpakking op open wagens met
verzegelde of gesloten verpakking;
geschreven instructies voor de bestuurder;
onderzoek van ^rvoermiddel vóór laden en verzenden op eventueel sabotagemateriaal;
regelmatig telefoonverkeer tussen vervoermiddel en ontvanger en/of centrale meldpost;
ontvanger dient integriteit van verpakking na te gaan, en bij vertraagde aankomst de
verzender in kennis te stellen;
verificatie vooraf dat continuïteit van beveiligingsmaatregelen ook bij grensover-
schrijding gewaarhorgd blijft.

De beveiligingsklasse C, waaronder ook de liehtverrijkte splijtstof uit de kernenergiecyclus
valt, behelst een aantal maatregelen die men in dt praktijk bij ieder goed beheerd transport
aantreft. Gezien de economische waarde van het materiaal.zullen deze maatregelen zonder
meer reeds toegepast worden bij het vervoer va» deze materialen. Om echter de nadruk te
leggen op het eisende karakter van maatregelen zijn ze toch in een beveiligingsklasse onder-
gebracht.

5. 2. 5. 3. 4. Nederlandse situatie

Ten aanzien van de toepassing van internationaal aanbevolen richtlijnen op de typisch Ne-
derlandse situatie zijn een paar aspecten te noemen die nadere beschouwing vragen. Aller-
eerst is er de korte vervoersafstand die in de praktijk minder zal zijn dan 200 km. Samen
met een goed en uitgebreid wegennet betekent dit een zeer beperkte vervoersduur over Ne-
derlands grondgebied. Ware het niet dat transporten op internationale schaal plaatsvinden
dan kon men ruststops volledig buiten beschouwing laten. Met de plaats van vertrek of aan-
komst binnen Nederland lijkt het aannemelijk dat geen overnachtingen tussen die plaats en
de grens gepland zullen worden. Een vlot verloop van transporten op-Nederlands grondge-
bied lijkt dan ook gewaarborgd, zeker voor transporten met klasse A'rriateriaaï welke escorte
krijgen. In het verleden is daarbij gebruik gemaakt van een escorte-eenheid van het Korps der
Rijkspolitie die voor verkeersbegeleiding zorgde. Volgens de richtlijnen is een dergelijke
escorte niet vereist voor het vervoer van materialen uit klasse B of C. Men moet echter de
mogelijkheid niet uitsluiten om in zeer bijzondere gevallen toch te voorzien in verkeers-
begeleiding. Hierbij valt te denken aan de grote omvang van een transport, bijzondere ligging
van vertrek/ aankomstplaats en keuze van tijdstip en route voor het vervoer met eventueel te
verwachten vertragingen. Potentiële gevolgen van sabotage-aanslagen op vervoer in deze klas-
sen geven echter geen aanleiding om dit soort additionele maatregelen te treffen. Immers,
zelfs in het meest extreme incident met een container met bestraalde splijtstoffen bestaat er
geen gevaar voor personen in de omgeving (zie volgende paragraaf).

Omdat Nederland een vlak land is met vrij drukke hoofdwegen en "zonder bergachtige
streken en natuurlijke schuilplaatsen is er praktisch geen kans om transporten onopgemerkt
te laten verdwijnen. Verder bestaan er geen problemen met communicatiemiddelen over
lange afstanden. Voor de klasse A transporten ligt het voor de hand dat de escortewagen
verbindingen onderhoudt met de centrale meldpost der Rijkspolitie. Voor transporten van
lagere klasse ligt thans de verantwoordelijkheid voor het ontvangen van vertrek/aankomst-
en andere meldingen bij de verzender/vervoerder/ontvanger van het materiaal of een daartoe
aangewezene. De Commissie beveelt aan om te zoeken naar een functioneel systeem van
meldingen, meldpost en verdere acties, waarbij nucleaire transporten zoveel mogelijk cen-
traal worden gecoördineerd. Een volgende belangrijke stap is de voorbereiding van eventueel
te volgen acties bij pogingen tot sabotage of diefstaL Er bestaan regelingen ten aanzien van
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calamiteiten bij kerninstallaties en ook bij transporten. Anderzijds bestaan er na de ervarin-
gen in de afgelopen jaren actieplannen tegen terreuraanslagen. De Commissie adviseert om
ook in een draaiboek of actieplan passende maatregelen bij nucleaire sabotagedaden of dief-
stallen op te nemen.

^ - 5. 2. 5. 3. 5. Gevaaraspecten van het vervoer

Zoals in paragraaf 5.2.5.1 reeds werd geconcludeerd is het vervoer van bestraalde splijtstof-
elementen de enige vervoersfase voor de splijtstofcyclus in Nederland die nadere studie van
de potentiële gevaren bij sabotage vraagt.
Het is juist er op te wijzen dat door de vervoerswijze van bestraalde splijtstofelementen er
reeds een beveiligingsbarrière geschapen is. Ze worden immers steeds in zeer zware
containers vervoerd om voldoende stralmgsafscherming te bieden. Behalve dat de constructie
een stralingsverzwakkend effect moet hebben is het ontwerp mede afgestemd op zeer ernsti-
ge ongevallen; val van grote hoogte en doorstaan van een brand. Deze situaties moeten ze
kunnen weerstaan zonder hun integriteit te verliezen. De gebruikelijke vervoerscontainers
voor bestraalde splijtstofelementen kenmerken zich dan ook door een zeer zware constructie
met zeer dikke en solide wanden. Het gewicht van de container (30 a 40 ton) maakt het
onmogelijk om hem zonder hulp van een zeer zwaar hijswerktuig van de vrachtwagen te
halen.
Diefstal van de container zelf is dus praktisch uitgesloten. Diefstal van de wagen met de
container is een aspect dat aparte aandacht verdient, maar is gezien de Nederlandse omstan-
digheden nauwelijks denkbaar. Om op de plaats van een sabotageaanslag de container zelf te
openen moet men enkele tientallen zware boutverbindingen losmaken waarmee het deksel
hermetisch de container afsluit. Hoewel dit op zich zelf een langdurig karwei is, is het verder
mogelijk om de toegankelijkheid van het containerdeksel te blokkeren tijdens het vervoer.
Dit kan vrij eenvoudig door de bovenzijde van de container met deksel zo op de wagen te
plaatsen dat er geen werkruimte is om het deksel te verwijderen (tegen de cabine van de
wagen). De enige mogelijkheid die dan nog rest om toegang u t de inhoud van de container
te verkrijgen is'met springstoffen.
De zeer zware wanden van de container maken dat overigens geen eenvoudige zaak, maar het
is niet uitgesloten dat men er na lange tijd ongestoord werken met explosieven erin zou
slagen een gat te krijgen in de container.
Wanneer tijdens deze operatie de splijtstofelementen geheel beschadigd zouden worden, ko-
men in het meest extreme geval de edelgassen en de vluchtige stoffen vrij die zich in de
spleet tussen splijtstof en bekleding bevinden. Minder vluchtige en vaste splijtingsprodukten
kunnen daarbij in zeer geringe hoeveelheden verspreid worden wanneer de splijtstof op een
of andere wijze langdurig aan vuur wordt blootgesteld. In paragraaf 4.3.5. is aangegeven hoe-
veel radioactiviteit er maximaal vrij kan komen. Voor de eventueel bevolking in de omgeving
als geheel heeft dit extreme incident weinig consequenties. Het grootste risico lopen de per-
sonen die met geweld de container willen penetreren. Dat risico houdt acute dood indien bij
de penetratie te veel afscherming weggehaald zou worden en zou pure zelfmoord 'oor de
saboteurs betekenen.

•t 5. 2. 5. 3. 6. Transport van mengoxyde elementen

Vooropgesteld wordt nogmaals dat de terugvoer van plutonium een optie is die mogelijker-
wijze in de toekomst gekozen zal worden. Dat betekent dat transporten met mengoxyde-
-elementen in Nederland maar ook elders, voorlopig nog niet op grote schaal zullen plaats-
vinden. Toch is het wel mogelijk om aan te geven waar in vergelijking met andere gevaren de
problemen liggen. Verder is het gewenst ten behoeve van eventuele vervanging van de thans
iu Dodewaard toegepaste proefelementen (een paar stuks) duidelijke richtlijnen te hebben
voor beveiligingsmaatregelen die vroeger ad-hoc genomen werden. Aan normale verse splijt-
stofelementen kleven geen veiligheids- of beveiligingsaspecten die een bijzondere vervoers-
wijze verlangen. De toegepaste containers (type A) zijn slechts bedoeld om de kostbare en
met grote nauwkeurigheid vervaardigde elementen zonder beschadiging over lange afstanden
te kunnen vervoeren. Reeds vanwege de radioactiviteit van het plutoniumaandeel in de splijt-
stof moeten mengoxyde-elementen in een type B container vervoerd worden. Deze con-
tainers bieden meer bescherming aan de inhoud en de constructie trvan heeft veel meer be-
veiligingswaarde.
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Overigens is het effect van de verspreiding van de inhoud van de container beperktomdat
plutonium alleen de vaste stof voorkomt. Op grond van deze overwegingen acht de Commis-
sie het risico van de thans zeer incidenteel plaatsvindende transporten met mengoxyde-ele-
menten acceptabel.

De huidige voorwaarden en rcgcïs~waarönder deze transporten kunnen plaatsvinden zijn ge»
bonden aan de richtlijnen voor het vervoer van klasse A materialen (z*e 5.2,7^2), Dit houdt
onder andere ook in dat voor de incidenteel in de nabije toekomst plaatsvindende, transpor-
ten een politie<escorte vereist is» Wanneer in de toekomst mengdxyde elementen op grote
schaal toepassing vinden, kan gebruik gemaakt worden van transport beveiligingstechnieken
die nu ontwikkeld worden. Een voorbeeld hiervan is de beveiligde vrachtwagen die zodanig
geconstrueerd is dat penentratie in het voertuig praktisch onmogelijk is en die bij een overval
geimmobiliseerd kan worden,

5. 2. 6. Conclusie

De Commissie is van mening dat de toepassing van de in de vorige paragrafen behandelde
beveiligingsmaatregelen zowel de kans op als de gevolgen van sabotageaanslagen en diefstal
van nucleair materiaal tot zodanige verhoudingen terugbrengt dat de splijtstofcyclus vanuit
dat oogpunt geen bijzonder risico oplevert voor werknemers en bevolking.
De Commissie wil er in dit verband op wijzen dat het zwaartepunt van de beveiliging ligt en
behoort te liggen op constructieve en materiële maatregelen. De effectieve bijdrage van ad-
ministratieve en personele maatregelen zijn naar verhouding maar zeer beperkt. Dit houdt
tevens in dat doorvoering van alle beveiligingsmaatregelen in het voorgestelde kernenergie-
programma geenszins een ingrijpende.beknotting van de persoonlijke vrijheden van de werk-
nemers in de kernenergieindustrie betekent.
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Tabel 5.1

KRITISCHE MASSA VOOR VERSCHILLENDE MATERIALEN

kritische massa (kg) voor bolvorm

Materiaal

Pu-239

Pu

PuO2

PuO2-UO2
(K 5 pet. Pu)

(25-30 pet Pu)

U-235

U

UO2

U-233

ƒ
1

<

samenstelling

(B-fase)

isotopenverhouding bij
produktie in een licht-
water reactor
(71 pet. splijtbaar)

lichtwaterreactor

verse splijtstof voor
snelle reactor

natuurlijk tot 10 pet.
U-235 verrijkt

10 pet. U-235 verrijkt
20 pet. U-235 verrijkt
50 pet. U-235 verrijkt
10 Dct. U-235 verrukt
20 pet. U-235 verrijkt
50 pet. U-235 verrijkt
90 pet. U-235 verrijkt

zonder
reflector

16

50

17,5

met matige met ideale
reflector reflector

8

12

- ongeschikt

50

25

— ongeschikt

— ongeschikt

4

voor explosiewapen

11

voor explosiewapen

1000
200
50

voor explosiewapen
300
75
25

4,5

Voor een "gun"type explosiewapen is de strategisch benodigde hoeveelheid materiaal enige
malen de kritische massa.

V&or een implosietype wapen kan de strategische hoeveelheid ongeveer gelijk zijn aan de
kritische massa, maar het ontwerp en de bouw is veel moeilijker zodat de kans op misluk-
king groter is.
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BEVEILIGINGSRICHTLIJNEN KERNINSTALLATIES

Indeling

1. 0. ALGEMEEN.

1. 1. Inleiding.
1. 2. Begripsbepalingen.
1. 3. Classificatie van nucleair materiaal.

2. 0. MATERIELE BEVEILIGING.

2.
2.

2.

2.

2.

2.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Terrein.
Beveiligd gebied.
2.2.1. t/m 2.2.5.
Toegangen tot het beveiligd gebied.
2.3.1. t/m 2.3.5.
Controle op de toegang tot het beveiligd gebied.
2.4.1. t/m 2.4.7.
Vitaal gebied.
2.5.1. t/m 2.5.7.
Beveiliging van nucleair materiaal.
2.6.1. t/m 2.6.3.
Alarmsystemen en overige technische beveiligingsvoorzieningen
2.7.L t/m 2.7.3.

3. 0. ORGANISATORISCHE BEVEILIGING.

3. 1. Bewaking.
3.1.1. t/m 3.1.9.

3. 2. Interne beveiligingsorganisatie.
3.2.1. t/m 3.2.7.

3. 3. Externe beveiligingsorganisatie.
3.3.1. en 3.3.2.

4. 0. PERSONELE BEVEILIGING.

4.1. t/m 4.4.

1. 0. ALGEMEEN

1. 1. Inleiding

Deze richtlijnen geven aan welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden getroffen ter vol-
doening aan de voorwaarden welke zijn verbonden aan de krachtens de Kernenergiewet te
verlenen c.q. verleende vergunning.

1.' 2. Begripsbepalingen

In deze richtlijnen wordt verstaan onder
beveiligd gebied: het gedeelte van het terrein dat door terreinafscheiding is omgeven,

door bewakingspersoneel of met behulp van technische voorzieningen wordt bewaakt en
waarvan de toegang wordt gecontroleerd;
beveiligingsambtenaar: de beveiligingsambtenaar van het Ministerie van Economische
Zaken;
beveiligingsinspecteur: de door de vergunninghouder, met instemming van de beveili-
gingsambtenaar, aangewezen functionaris belast met het treffen van maatregelen ter
uitvoering van de beveiligingsrichtlijnen en met het toezicht op de naleving daarvan;

V-23



beveiligingsplaiv. het beveiligingsplan van de vergunninghouder waarin alle maatregelen
de beveiliging betreffende zijn opgenomen;
kerninstallatie: een inrichting als bedueld in art. 15, onder b. van de Kernenergiewet;
materiaal-gebied: het gebouw of gebied, gelegen binnen het beveiligd gebied, dat over-
eenkomstig de vergunning is aangewezen voor de opslag of verwerking van nucleair
niailiTiual geclassificeerd in Klasse A;
viiaul-gcbicd: het gedeelte van hel beveiligd gebied waarin zich onderdelen bevinden
waarvan het in ongerede geraken gevaar kan opleveren voor de omgeving;
.sleutelfunctie: een functie die de mogelijkheid biedt ongecontroleerd vitale onderdelen
in het ongerede te doen geraken danwei nucleair materiaal te ontvreemden.

1. 3, Classificatie van nucleair materiaal

Uitgangspunt bij de beveiliging van nucleaire materialen is een classificatie van deze mate-
rialen (zie tabel op blz.25) gebaseerd op het potentiële gevaar van het materiaal, de door de
IAEA aanbevolen classificatie wordt in deze richtlijnen gebezigd.
De beveiligingsmaatregelen zijn per categorie gedefinieerd en zijn afgestemd op het grootste
gevaar bij sabotage of diefstal van materiaal uit die categorie (zie paragraaf 2.7.).

2. 0. MATERIELE BEVEILIGING

2. 1. Terrein

De grens van het bij de kerninstallatie behorende terrein dient duidelijk te worden gemar-
keerd door borden met de tekst: Verboden Toegang, art. 461 Wetboek van Strafrecht.
Het onbevoegd betreden van dat terrein dient zo veel mogelijk te worden tegengegaan.

2. 2. Beveiligd gebied

1. De terreinafscheiding van het beveiligd gebied dient zodanig te zijn dat betre-
ding daarvan door onbevoegden zo veel mogelijk wordt bemoeilijkt.

2. Aan beide zijden van de terreinafscheiding dient een vrije zone te zijn van
zodanige breedte dat aan de beveiligingswaarde van de terreinafscheiding
geen afbreuk wordt gedaan.

3. T.b.v. de overzichtelijkheid dient de terreinafscheiding zo veel mogelijk in
rechte lijn en zo doeltreffend mogelijk te zijn geplaatst.

4. Er dient controle op de terreinafscheiding te worden uitgeoefend om te kun-
nen vaststellen of deze wordt of is doorbroken.
Deze controle dient plaats te vinden:

permanent: door toepassing van alarmsystemen en/of optische midde-
len; en/of
periodiek: door bewakingspersoneel tijdens de controleronden.

2. 2. 5. De térreinafscheiding dient zodanig verlicht te zijn dat deze ook bij duister-
nis geobserveerd kan worden.

Toegangen tot het beveiligd gebied

1. Het aantal voor normaal gebruik bestemde toegangen dient beperkt te zijn
tot een minimum, bij voorkeur tot één.

2. Niet voor normaal gebruik bestemde toegangen dienen zonodig te zijn voor-
zien van alarmsystemen. De nooduitgangen dienen te zijn voorzien van
alarmsystemen.

3. De constructie van toegangen dient in overeenstemming te zijn met die van
de terreinafscheiding.

4. De toegang(en) dien(t)(en) te zijn afgesloten indien geen doorgang wordt ver-
leend.

5. Er dient een sleutelregeling te zijn.

Controle op de toegang tot het beveiligd gebied

1. Toegangscontrole dient plaats te vinden bij de in gebruik zijnde toegangen.
2. Toegang dient uitsluitend te worden verleend aan bevoegden.
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Tabel 2.
Indeling nucleaire materialen

Materiaal

Plutonium
(kg U-235)

Verrijkt uranium

Uranium
(kgU-233)

Bestraalde
splijtstofelementen

Vorm

Onbestraald
- moeilijk dispergeerbaar
- makkelijk dispergeerbaar

Onbestraald, iedere
chemische vorm
-20% of meer U-235

-10% of meer U-235
maar minder dan 20%
U-235

- minder dan 10% U-235*)

Onbestraald, iedere
chemische vorm

Klasse
A

2 kg of meer
2 kg of meer

5 kg of meer

2 kg of meer

- opslag instal-
latie buiten
reactorterrein

- opwerkings-
fabriek

B

minder dan 2 kg, maar
meer dan 500 gr.
minder dan 2 kg
fnaar meer dan 10 gr.

minder dan 5 kg
maar meer dan 1 kg
10 kg of meer

minder dan 2 kg
maar meer dan 500 gr.

- tijdens transport

- reactorinstallarie

C

500 gr. of minder
10 gr. of minder

1 kg of minder

minder dan 10 kg

10 kg of meer

500 gr. of minder

<:

*) Opmerkingen - Omdat het zonder additionele verrijking fysch niet mogelijk is een explosief te maken van uranium met minder dan 10% U-235,
zijn met het oog op een kritische massa, slschts beperkte maatregelen voor het beheer van djt materiaal vereist.

- Natuurlijk uranium, verwarmd uranium, thorium en verrijkt uranium met minder dan 10% U-235 en in hoeveelheden van minder
dan 10 kg U-235, móeten beschermd worden in overeenstemming met de normale industriële praktijken.



2. 4. 3. De controle dient te worden uitgevoerd door bewakingspersoneel.
2. 4. 4. Er dient een sluitend systeem te zijn op basis waarvan de bevoegdheid tot

toegang kan worden vastgesteld t.a.v.:
eigen personeel,
personeel van derden,
bezoekers.

2. 4. 5. De mogelijkheid dient aanwezig te zijn controle uit te oefenen op hetgeen
personen binnen danwei buiten het beveiligd gebied brengen. Zodanige con-
trole zal plaatsvinden indien daartoe aanleiding bestaat.

2. 4. 6. Voertuigen dienen als regel te worden gecontroleerd op hetgeen zij binnen
danwei buiten het beveiligd gebied brengen,

2. 4. 7, Voertuigen welke voor de bedrijfsvoering niet van behng zijn, mogen niet
binnen het beveiligd gebied worden geparkeerd,

2. 5. Vitaal gebied

2. 5. 1. Vitale gebieden dienen in beginsel afgescheiden te zijn van niet-vitale ge-
bieden.

2. 5. 2. De constructies waarin vitale onderdelen zijn ondergebracht dienen zodanig
te zijn dat onbevoegden geruime tijd nodig hebben om deze binnen te drin-
gen.
De constructie dient voorts bescherming te bieden tegen middelen welke
kwaadwillendcn redelijkerwijs kunnen gebruiken om vitale onderdelen te be-
schadigen van buiten het beveiligd gebied af.

2. 5. 3. Het aantal toegangen tot een vitaal gebied dient tot een minimum b'^erkt ter

zijn, bij voorkeur tot één.
2. 5. 4. De toegang tot een vitaal gebied dient te worden gecontroleerd.

Dit kan plaatsvinden door:
bewakingspersoneel; en/of
speciale sleutelregeling; en/of
technische voorzieningen.

2. 5. 5. Toegang tot een vitaal gebied dient uitsluitend te worden verleend aan be-
voegden.

2. 5. 6. De verlichting van vitale gebieden dient zodanig te zijn dat op snelle wijze
kan worden gecontroleerd of zich onbevoegden nabij het vitale gebied op-
houden.

2. 5. 7. Niet voor normaal gebruik bestemde toegangen en nooduitgangen van het
vitale gebied dienen te zijn voorzien van alarmsystemen.

2. 6. Beveiliging van nucleair materiaal

2. 6. 1. Beveiliging van Klasse A materiaal

2. 6. 1. 1. Het nucleair materiaal dient, uitsluitend te wórden opgeslagen of ver-
werkt in een materiaal gebied.

2 6. 1. 2. De t.a,v, een vitaal gebied vermelde maatregelen dienen eveneens t.a,v.
een materiaal gebied te worden getroffen.

2. 6. 1. 3. De mogelijkheid dient aanwezig te zijn controle uit te oefenen op het-
geen binnen danwei buiten het materiaal gebied wordt gebracht.

2. 6. 1. 4. Personen in het materiaal gebied dienen voortdurend te worden geob-
serveerd. Dit kan plaatsvinden door:

technische voorzieningen; en/of
steeds tenminste twee personen in het gebied aanwezig te laten
zijn.

2. 6. 1. 5. Opslag van nucleair materiaal dient plaats te vinden in een kluis of een
degelijk geconstrueerde ruimte welke zijn voorzien van één of meer
alarmsystemen. , ,_ s _

2. 6. 1. 6- De sleutelregeling voor de onder 2.6.1.5. genoemde ruimten dient on-
dermeer in te houden dat de medewerking van tenminste twee personen
vereist is voor de ontsluiting van de toegang.
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2. 6. 1. 7. Wanneer nucleair materiaal dai verwerkt wordt niet kan worden opge-
slagen in de onder 2.6.1.5. genoemde ruimten, dient er een alarmsy-
steem te zijn, of permanente observatie danwei controle door het be-
wakingspersoneel plaats te vinden.

2. 6. 1. 8. De overdracht van het beheer over nucleair materiaal dient volgens een
vastgestelde procedure plaats te vinden.

2- 6. 1. 9. De te treffen beveiligingsmaatregelen bij het verplaatsen van nucleair
materiaal binnen het beveiligd gebied dienen in overleg met de bevei-
ligingsambtenaar per geval te worden vastgesteld.

2. 6. 2. Beveiliging van Klasse B materiaal

2. 6. 2. 1. Het nucleair materiaal dient uitsluitend te worden opgeslagen of ver-
werkt in een gebied - gelegen binnen het beveiligd gebied - dat wordt
beveiligd overeenkomstig de onder paragraaf 2.5. vermelde richtlijnen.

2. 6. 2. 2. Het nucleair materiaal dient tenminste te worden opgeslagen in een af-
sluitbare container of ruimte van degelijke constructie.

2, 6, 2. 3. Er dient een sleutclregeling te zijn voor de onder 2.6.2.2. vermelde op-
slagfaciliteiten.

2. 6. 2. 4. De overdracht van het beheer over nucleair materiaal dient volgens een
vastgestelde procedure plaats te vinden.

2. 6. 2. 5. De te treffen beveiligingsmaatregelen bij het verplaatsen van nucleair
materiaal binnen het. beveiligd gebied dienen in overleg met de beveili-
gingsambtenaar te worden vastgesteld.

2. 7. 3. Beveiliging van Klasse C materiaal

Voor dit materiaal geldt uitsluitend het volgende:
2. 7. 3c 1. Het nucleair materiaal di-nt uitsluitend te worden opgeslagen of ver-

werkt in een gebied waarvan de toegang wordt gecontroleerd zoals om-
schreven in de paragrafen 2.4.1. en 2.4.2.

2. 7. 3. 2. De maatregelen vermeld in de paragrafen 3.2.2., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7.,
3.3. en 4,4. zijn van toepassing.

2. 7. Alarmsystemen en overige technische beveüigingsvooraeningen

2. 7. I. Alarmsystemen dienen:
betrouwbaar te werken;
storüigen of pogingen het systeem buiten werking te stellen te signale-
ren;
onafhankelijk van de openbare stroomvoorziening te kunnen werken;
aangesloten te zijn op de centrale meldpost;
periodiek te worden getest.

2. 7. 2. Verbindingsmiddelen dienen:
betrouwbaar te werken;
onafhankelijk van de openbare stroomvoorziening te kunnen werken;
aangesloten te zijn op de centrale meldpost;
periodiek te worden getest.

2. 7- 3. Er dient een centrale meldpost te zijn waar aüe signaleringen van de alarmsy-
stemen alsmede alle verbindingen tezamen komen.

2. 7. 3. 1. De centrale meldpost dient permanent bezet te zijn.
2. 7. 3. 2. De centrale meldpost dient voorzien te zijn van de volgende verbin-

dingsmiddelen:
een telefoonverbinding op het PTT-net;
een rechtstreekse telefoon- of mobilofoonverbinding aangesloten
op een permanent bezette centrale post van politie en/of externe
hulporganisatie;

een portofoon/mobilofooninstallatie t.b.v. ae interne communica-
tie;
een rechtstreekse verbinding met bewakingsloge en, voorzover aan-
wezig, regelzaal.
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3. 0. ORGANISATORISCHE BEVEILIGING

3. l. Bewaking

3. 1. 1. Er dient doorlupend bewaking van de kcminstallatic plaats te vinden door
eigen of vun een bewakingsdienst ingehuurd bewakingspersoneel. De desbe-
treffende overeenkomst met een bewakingsdienst behoeft de goedkeuring
van de beveiligingsambtenaar. Per bcwakingsplcseg worat een ploegchef aan-
gewezen.
Het bewakingspersoneel dient zowel fysiek als mentaal geschikt to zijn voor
de bewakingswerkzaamheden.
Bewakingspersoneel dient voor de bewakingstaak te zijn opgeleid en over
adequate vakkennis te beschikken.
Er dienen schriftelijke instructies voor het bewakingspersoneel te zijn.
Er dient een hoofd van het bewakingspersoneel te zijn aangewezen, dat on-
dergeschikt is aan d s beveiligingsinspeeteur.

3. 1. 6. Er dienen controleronden te worden gemaakt langs de terreinafscheiding,
langs de buitenzijde van de vitale- en materiaal gebieden en indien gewenst in
bepaalde gebouwen.

3. 1. 7. De beveiligingdnspectear dient op de juiste uitvoering van de taken van het
bewakingspersoneel controle uit te oefenen.

3. 1. 8. Er dient een bewakingsluge te zijn, welke:
nabij de belangrijkste voor normaal gebruik bestemde toegang tot het
beveiligd gebied is gelegen;
aan degene die zich erin bevindt een redelijke bescherming biedt tegen ,
kwaadwillenden;
als centrale rneidpost kan dienen voor alarmsystemen en verbindingen;
indien zij niet als centrale mcldpost wordt gebruikt daarmee een recht-
streekse verbuiding (telefoon/mobilofoon) heeft.

3. 1. 9. Het bewakingspersoneel dient tijdens he t maken van de controleronden de
beschikking te hebben over portofoons, waarmede contact kan worden on-
derhouden met de bewakingsloge c.q. de centrale meldpost.

3. 2. Interne bcveiligingsorganisatic

3. 2. 1. Er dient een beveiligingsplan te zijn.
3. 2. 2. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging dient te zijn vastgelegd.
3. 2. 3. Voor de uitvoering en de controle van de beveiligingsmaatregelen dienen een

beveiligingsinspecteur en een plaatsvervanger aangewezen te worden. . .r} K

3. 2. 4. "Bij ontstentenis van de beveiligmgsinspecteur en diens plaatsvervanger dient. ,£ ,
te allen tijde een waarnemer aangewezen t e zijn, "''"

3. 2. 5. Er dienen procedures te zijn Van de maatregelen bij (dreiging met) diefstal
van nucleair materiaal of sabotage van de kerninstallatie.

3. 2. 6. Beveiligingsincidenten dierten onverwijld t e worden gemeld aan de bevei-
ligingsambtenaar.

3. 2. 7. De doeltreffendheid van de interne beveiligingsorganisatie dient periodiek te
worden gecontroleerd en zo nodig dient d e organisatie te worden herzien,

3. 3. Externe beveiligingsorgamsatie

3. 3. 1. Er dienen afspraken t e aijn rö<5l de politie en/of hulporganisaties inzake de te
nemen actie in geval van alarm.

3. 3. 2. De doeltreffendheid van de afspraken dient periodiek te worden gecontro-
leerd en zo nodig dienen de afspraken te worden herzien.

4. 0. PERSONELE BEVEILIGING

4. 1. De sleutelfuncties dienen op een functielijst te zijn vermeld welke de goedkeuring
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behoeft van de beveiligm^-anabtenaur. Indien daartoe aanleiding bestaat dient de
functielijst te worden herzien.

4. 2. Bij de werving van personeel voor een sleutelfunctie dient, in overleg met de bevei-
ligingsambtenaar een antecedentenonderzoek te worden ingesteld. Aan de sollici-
tant dient te worden medegedeeld dat een antecedentenonderzoek wordt inge-
steld.

4. 3, De voor de personeelswcrving verantwoordelijke functionaris(sen) dien(t)(en) re-
kening te houden met de uit het antecedentenonderzoek verkregen gegevens,

4. 4. Personeelsleden en andere daarvoor in aanmerking komende personen dienen bij
indiensttreding c.q. aanvang der werkzaamheden en vervolgens regelmatig te wor-
den voorgelicht over het belang van de beveiliging.
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5. 2. 7. 2. BEVEILIGINGSRICHTLIJNEN VOOR TRANSPORTEN VAN

NUCLEAIR MATERIAAL.



BEVEILIGINGSRICHTLIJNEN VOOR TRANSPORTEN VAN NUCLEAIR MATERIAAL

INDELING

1. 0. ALGEMEEN
1. 1. Inleiding
1. 2. Vegunningsvoorscliriften
1. 3. Classificatie nucleair materiaal
BEVEIUGÏNGSMAATREGELEN KLASSE A MATERIALEN
BEVEIUGÏNGSMAATREGELEN KLASSE B MATERIALEN
BEVEIUGÏNGSMAATREGELEN KLASSE C MATERIALEN
ALGEMENE MAATREGELEN.

2..
'i.
4.
5.

0.
0.
0.
0.
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1. 0. ALGEMEEN

1. 1. Inleiding

Deze richtlijnen geven aan welke maatregelen ST m beginsel getroffen
dienen te worden om transporten met nucleair materiaal te beschermer
tegen sabotage, verlies en/of diefstal van nucleaire materialen. Dr/c
richtlijnen zijn opgesteld om de verzender, vervoerder en ontvanger van
het nucleair materiaal een leidraad te geven voor het stelsel van maatre-
gelen dat van overheidswege geëist wordt.
Voor de meeste van deze transporten wordt door de overheid vergun-
ning afgegeven uit veiligheidsoogpunt en dat zal zeker hei geval zijn in-
dien vaststaat dat er beveiligingsmaatregelen getroffen moe'en worden.
De in de richtlijnen genoemde maatregelen zijn vooral afgestemd op het
wegtransport. Vergelijkbare maatregelen zijn van toepassing bij vervoer
per trein, boot of vliegtuig.
Voor meer detail zij verwezen naar de betreffende IAEA-publicaüe
"Recommendations for the Physical Protection of Nuclear Material".

1. 2. Vergunningsvoorschriften

Er zijn een aantal maatregelen die de verzender/vervoerder/ontvanger
moet treffen op basis van de voorschriften die van overheidswege in de
vergunning worden gegeven.
Hoewel er bij de aanvrage van de vergunning geen voorstel verwacht
wordt voor deze maatregelen dient de vervoerder er wel rekening mee te
houden bij de voorbereiding en de uitvoering van het transport. De per
vergunningsvoorschrift uit te werken maatregelen zijn ook in deze richt-
lijnen opgenomen.

1. 3. Classificatie van nucleair materiaal

Uitgangspunt bij de beveiliging van nucleaire materialen bij transport is
een internationaal geaccepteerde classificatie van deze materialen, welke
gebaseerd is op het potentiële gevaar van het materiaal. Zo zal voor be-
straalde splijtstofelementen het gevaar voor opzettelijke verspreiding
van splijtingsproducten het grootst zijn, terwijl voor zeer hoog verrijkt
uranium ontvreemding t.b.v. de vervaardiging «an nucleaire explosiewa-
pens het grootste risico inhoudt.
De beveiligingsmaatregelen worden vervolgens per klasse gedefinieerd en
zijn afgestemd op het grootste risico bij sabotage of diefstal van materi-
aal uit die categorie.
Dit betekent dat de te nemen maatregelen in de meeste gevallen een
overschatting van het werkelijke gevaar bij een transport inhouden.
Nochtans is déze benadering verre te prefereren boven een te gedetail-
leerd en dus onoverzichtelijk systeem van maatregelen waarbij bij ieder
afzonderlijk transport de maatregelen afgestemd zijn op de mogelijke
risico's van sabotage, verlies of diefstal.
In bijgevoegde tabel wordt een indeling van nucleaire materialen in be-
veiligingsklassen gegeven.
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Tabel
Indeling nucleaire materialen

Materiaal

Plutonium
(kg U-235)

Verrijkt uranium

Uranium
(kg U-233)

Bestraalde
splijtstofelementen

Vorm

Onl estraald
- movilijk dispergeerbaar
- makkelijk dispergeerbaar

Onbestraald, iedere
chemische vorm
- 20% of meer ü-235

- 10% of meer ü-235
maar minder dan 20%
U-235

- minder dan 10% U-235*)

Onbcsttaald, iedere
chemische vorm

Klasse
A

2 kg of meer
2 kg of meer

5 kg of meer

2 kg of meer

- opslag instal-
, latie buiten
: reactorterreh»

- opwerkings-
fabriek

B

minder dan 2 kg, maar
meer dan 500 gr.
minder dan 2 kg
maaf meer dan 10 gr.

minder dan 5 kg
maar meer dan 1 kg
10 kg of meer

minder dan 2 kg
maar meer dan 500 gr.

- tijdens transport

• reactorinstailatie

C

500 gr. of minder
10 gr. of minder

1 kg of minder

minder dan 10 kg

10 kg of meer

500 gr. of minder

en

*) Opmerkingen - Omdat het zonder additionele verrijking fysch niet mogelijk is een eitplosief te maken van uranium met minder «Jan 10% U-235,
zijn met het oog op een kritische massa, slschts beperkte maatregelen VOOÏ het beheer van dit materiaal vereist.

- Natuurlijk uranium, verwarmd uranium, thorium en verrijkt uranium met minder dan 10% U-235 en in hoeveelfceden van mindct
dan 10 kg U-235, moeten beschermd worden in overeenstemming met de normale industriële praktijken.



0. 2. BEVEILIGINGSRICHTLIJNEN KLASSE A MATERIALEN

2. 1. Kennisgeving vooraf aan ontvanger

De verzender dient vooraf aan de ontvanger de vervoersomstandigheden
soals soort vervoer (auto/trein/boot/vliegtuig) vertrektijd, vermoede-
lijke aankomsttijd en eventuele overslagplaatsen mede te delen. De ont-
vanger moet verklaard hebben, alvorens de materialen verzonden mogen
worden, op het geplande tijdstip de materialen te kunnen ontvangen.

2. 2. Vergrendeling en verzegeling

Nucleaire materialen moeten vervoerd worden in gesloten vergrendelde
voertuigen, compartimenten of vrachtcontainers. Indien het gewicht
van de vracht, inclusief de verpakking, meer dan 2000 kg bedraagt, mo-
gen de stoffen op een open vrachtwagen vervoerd worden, mits iedere
verpakking vergrendeld of verzegeld is. Bij open vrachtwagen vervoer
moet de verpakking aan de vrachtwagen of vrachtcontainer bevestigd
zijn als vertragingsmechanisme bij diefstal.

2. 3. De transportwagen

De transportwagen moe' bij voorkeur ontworpen zijn om een overval te
kunnen weerstaan en ook bij voorkeur van een immobi'isatie systeem
voorzien zijn.

2. 4. Inspectie van voertuig

De verzei.der dient de transportwagen zorgvuldig te doorzoeken om na
te gaan of eventueel voor de aanvang van het transport reeds sabotage-
materiaal aanwezig is.

2. 5. Vervoersroute

Het vervoer dient plaats te vinden langs een vervoersroute die in de ver-
gunning wordt voorgeschreven. Deze is zo kort mogelijk en houdt reke-
ning met alle mogelijke vertragende omstandigheden en mei omstandig-
heden die de veiligheid van het transport direct in gevaar zouden kun-
nen brengen.
Tijdens ruststops, waarvan het aantal zoveel mogelijk beperkt dient te
worden, dienen de beveiligingsmaatregelen voortdurend gewaarborgd te
blijven.

2. 6. Overnachtingen

Overnachtingen op Nederlands grondgebied zijn slechts toegestaan in-
dien hiervoor toestemming is verleend door d- bevoegde autoriteit. De
transportwagen moet bij overnachting geimmobiliseerd zijn, dan wel ge-
parkeerd zijn in een afgesloten en bewaakt gebouw of terrein.

2. 7. Instructies

De vervoe^c- moet bekend zijn met de in de vergunning voorgeschre-
ven irsstrictie •••larin wordt vermeld, welke maatregelen in geval van
vertraging -an het vervoer dan wel sabotage of diefstal door hem geno-
men moeten Worden.

2. 8. Begeleiding bij autovervoer

Ieder transport dient door een tweede man begeleid te worden.
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9. Escorte

Ieder transport dient zich te laten begeleiden door een afzonderlijke es-
corte. Hei escorte kan zorgdragen voor eventuele alarmering en
continue toezicht houden tijdens het transport en bij stopplaatsen.

2. 10, Verbindingen

Het escorte dient per telefoon, mobilofoon of dergelijke, het vertrek en
de aankomst van een transport alsmede de eventuele overnachtings-
plaatsen en de overdracht van het materiaal aan een centrale post te
berichten.
Er moet een twee-weg radiocommunicatie systeem zijn tussen het es»
carte en de eerdergenoemde centrale post.

2. 11. Internationale tjanspurten

Bij de voorbereiding van internationale, transporten dienen de autoritei-
ten van alle betrokken landen tijdig in kennis te worden gesteld zodat
eventueel van overheidswege te nemen maatregelen en de overdracht
van de verantwoordelijkheid bij de grens van te voren geregeld kunnen
worden. Bij het feitelijk binnen Nederlands grondgebied brengen van
nucleair materiaal dient nten de bevoegde autoriteiten te waarschuwen
zodat beveiligingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden (b.v. escorte
verlening).

2. 12. Maatregelen na vervoer

De ontvanger dient bij aankomst van de materialen de verpakking als-
mede de vergrendeling en verzegeling te controleren op mogelijke be-
schadigingen.

2. 13. Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de materialen dient dit ten spoedigste aan de verzen-
der te worden medegedeeld, dan wel na afgesproken tijdstip deze te be-
richten dat de zending rnetïs aangekomen.

3. 0. BEVEILIGINGSMAATREGELEN KLASSE B MATERIALEN

3. 1. Kennisgeving vooraf aan ontvanger
cl:

Be verzender dient vooraf aan ds ontvanger de vervoersomstandigheden "
zoals soort vervoer (autö/trein/boot/vliegtuig), verttrektijd, vermoede-
lijke aankomsttijd en eventuele overslagplaatsen med(; te delen. De ont-
vanger moet verklaard hebben, "alvoreris de 'materialen verzonden mogen
worden» op het geplande tijdstip d'? materialen te kunnen ontvangen.

3. 2. Vergrendeling en verzegeling

Nucleaire materialen moeten vervoerd worden in gesloten vergrendelde
voertuigen, compartimenten of -vrachtcontainers. • Indien het gewicht
van de vracht, inclusief de verpakking, meërdan'2000 kg bedraagt, mo-
gen de stoffen op een open vrachtwagen vervoerd worde*^ mits iedere
verpakking vergrendeld cf verzegeld ïs. Bij open vrachtwagen vervoer
moet de verpakking aan de vrachtwagen of vrachtcöntainer bevestigd
zijn als vertragingsmëchanisme bij diefstal. ' -

3. 3. Inspectie van voertuig
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De verzender dient de transportwagen zorgvuldig te doorzoeken om : ̂
te gaan of eventueel voor de aanvang van het transport reeds sabuutj.'/
materiaal aanwezig is.

3. 4. ervoersroute

De vervoersroute dient door de bevoegde autoriteit te zijn goedgekeurd.
Tijdens een liefst zo beperkt aantal ruststops dienen bevei-
ligingsmaatregelen gehandhaafd te blijven.

3. 5. Overnachtingen

Overnachtingen op Nederlands grondgebied zijn slechts toegestaan in-
dien hiervoor door de bevoegde autoritei* toestemming is verleend.

3. 6. Instructies

In een geschreven instructie moet aan de vervoerder zijn medegedeeld,
welke maatregelen in geval van vertraging van het vervoer dan wel sabo-
tage of diefstal door hem genomen moeten worden.

3, 7. Verbindingen

Door telefonische meldingen bij vertrek en aankomst en meldingen tij-
dens een vervoer over grote afstand dient een aangewezene op de hoog-
te gehouden te worden van de voortgang.
Bij internationaal vervoer -import, export of transit- dient ook melding
gemaakt te worden van grensoverschrijding. Indien daartoe aanleiding
bestaat dient de aangewezene direct de autoriteiten te waarschuwen,
b.v. na het uitblijven van meldingen.

3. 8. Internationale transporten

Bij de voorbereiding van internationale transporten dienen de autoritei-
ten van alle betrokken landen tijdig in kennis te werden gesteld zodat
eventueel van overheidswege te nemen maatregelen en de overdracht
van de verantwoordelijkheid bij de grens van te voren geregeld kunnen
worden. Bij feitelijke grensoverschrijdingen dienen meldingen overeen-
komstig 3.7. gedaan te worden.

3. 9. Maatregelen na ontvangst

De ontvanger dient bij aankomst van de materialen de verpakking als-
mede de vergrendeling en verzegeling te controleren op mogelijke be-
schadigingen.

3. 10. Ontvangst bevestiging

Na ontvangst van de materialen dient ten spoedigste aan de verzender te
worden medegedeeld, dan wel op afgesproken tijdstip deze te berichten
dat de zending niet is aangekomen.

4. 0. BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR KLASSE C MATERIALEN

4. 1. Kennisgeving vooraf aan ontvanger

De verzender dient vooraf aan de ontvanger de vervoersomstandigheden
zoals soort vervoer (auto/trein/boot/vliegtuig), vertrektijd, vermoede-
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lijke aankomsttijd en eventuele overslagplaatsen mede te delen. De om
vanger moet verklaard hebben, alvorens de materialen verzonden mogen
worden, op het geplande tijdstip de materialen te kunnen ontvangen.

4. 2. Vergrendeling en verxegeüng

Wanneer dat praktisch uitvoerbaar is dienen de materialen vervoerd te
worden in een afgesloten en verzegelde wagen of container.

4. 3. inspectie van voertuig

De verzender dient; de transportwagen zorgvuldig te doorzoeken om na
te p a n of eventueel voor de aanvang yan het transport reeds sajbota-
gcmaterlaal aanwezig is.

4, 4. Vervoersroute

Het tijdstip van vertrek, de te volgen vervoersroute, eventueel geplande
ruststops en overnachtingen dienen hij verzender/ontvanger danwei een
speciaal daartoe aangewezene bekend te zijn.

4. 5. Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de materialen dient dit ten spoedigste aan de verzen-
der of speciaal daartoe aangewezene te worden medegedeeld, dan wel
op afgesproken tijdstip deze te berichten dat de zending niet is aangeko-
men,

4. 6. Internationale transporten

Bij voorbereiding van internationale transporten dienen de autoriteiten
%'an alle landen in kennis gesteld te worden opdat zij onderling de ver-
antwoordelijkheid voor de beveiliging en de overdracht daarvan bij de
grens kunnen regelen.

5. 0. ALGEMENE MAATREGELEN

5. 1. De duur van het transport moet zoveel mogelijk beperkt worden; over-
nachtingsstops dienen derhalve vermeden te worden.

5. 2. Het gebruik van. een. vast tijdschema voor het vervoer dient vermeden, te
worden. ,

5. 3. D<. overdracht van nucleaire materialen tussen vervoermiddelen moet
tot een absoluut minimum beperkt blijven.

5. 4. De beveiligingsmaatregelen bij vervoer van nucleaire materialen mpêtëh
so op de maatregelen bij (tijdelijke) opslag zijn afgestemd dat doorlo-
pende beveiliging gewaarborgd blijft. -

5. 5. Afwijkingen van de voorschriften zijn slechts toegestaan na schriftelijke
toestemming van de bevoegde autoriteit,

5. 6. Indien tijdens een transport door omstandigheden van de voorschriften
zou moeten worden afgeweken, moet dit onverwijld aan de bevoegde
autoriteit worden bericht.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste opmerkingen, stellingen, adviezen en aanbevelin-
gen die de Commissie in de hoofdstukken 2 tol en met 5 heeft geschreven, kort samengevat:

1. Voor de uitbreiding van het nucleair vermogen met drie eenheden onder gebruikmaking
van op ruime schaal beproefde technieken komen momenteel slechts centrales rr?t
lichtwaterrcactoren in aanmerking (2.1.L).

2. Voor hét efectriciteltsprogramina zoals dat vóór 1985 gestalte moet krijgen, woi Ji er
van uitgegaan dat geen, opwerking van splijtstof in Nederland plaatsvindt (2.1.4.),

3. Alvorens splijtstof in het buitenland voor opwerking aan te bieden dient de ovtrheid de
overtuiging te bezitten dat het plutonium zorgvuldig zal worden beheerd en niet zal
worden misbruikt. Dit houdt in dat tenminste rnoet worden voldaan aan de door de
IAEA aanbevolen richtlijnen voor de beveiliging van nucleaire materialen. Verder dient
het land dat de beschikking krijgt over dit plutonium het non-proliferatie verdrag te
hebben ondertekend en geratificeerd (2.1,5.; 5.2.4.3.).

4. Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat Nederland de eindpro-
ducten van de elders ter opwertiring aangeboden splijtstof terug moet nemen. Dit be-
treft zowel het afval als het plutonium (2.1.4.; 2.1.5.; 5.2.4.3.).

5. Wanneer beslGten wordt de splijtstof voorlopig niet op te werken moet voorzien wor-
den in adequate opslaggelegenheden voor bestraalde splijtstofelementen (2.1.5.;
5.2.4.3.).

6. Op dit moment bestaat er nog geen volledig overzicht van alle implicaties van de terug-
voer van-phitonium en.kan geen sdvies gegeven worden over deze optie van de splijt-
stofcyclus.
Alvorens in Nederland activiteiten zouden mogen worden ontplooid waarbij signifi-
cante hoeveelheden afgescheiden plutonium vervoerd of verwerkt worden zou een nieu-
we beleidsbeslissing op het hoogste bestuurlijke niveau vereist zijn (2.1.5.).

7. De Kernenergiewet, het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen (Veiligheidswet) en de
Stoomwet bieden de overheid een adequaat kader van wettelijke bevoegdheden om ef-
fectief toezicht op de veiligheid van nucleaire activiteiten te kunnen uitoefenen
(2.2.L).

8. Er dient gezorgd te worden voor een duidelijke scheiding tussen de ministeriële verant-
woordelijkheden voor energievoorziening en industriële ontwikkeling enerzijds en ver-
gunningsverlening en veiligheidstoezicht anderzijds (2.2.1.).

9. Uitbouw van de electriciteitsproduqtie met een drietal nucleaire eenheden kan aanlei-
ding geven tot enige knelpunten in de personele sfeer. Bij de overheid spitst zich dit
vooral tor óp, die overheidsdiensten die betrokken zijn bij de veiligheidsbeoordeling en
het yeUigheidstoezicht. Anderzijds dienep de exploitanten ervoor te zorgen dat er bin-
neh hutï'kringj èodtè van de toeleverende industrie voldoende personeel aanwezig is of
gevonden kan! worden voor onderhoud, inspecties en reparaties van de kernenergiecen-
trales. Ook bij de stralingsbescherming en het interne veiligheidstoezicht kunnen knel-

" punten ontstaaii in de personeelsvoorziening (2,2.5,2.; 2.2.5.3.).

10. HeVzöiimét het oog.op dé noodzakelijke onafhankelijkheid gewenst zijn de medewer-
kers aan.de \ytvoeringvan het kwaliteitswaarborgprogramma onder te brengen in één
centrale organisatie ten behoeve van alle electriciteitsbsdrijven.
Dit zou uiteraard ook de opbouw en handhaving van de deskundigheid van het perso-
neel •bevorderen (3,4.I«)«

111 t'Tcr waarborging; van de noodzakelijke onafhankelijke positie van de stralingsbescher-
mingsdienst en andere interne diensten die.met veiligheidstoe/icht belast zijn, is het
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gewenst de mogelijkheid te onderzoeken of deze diensten centraal ondergebracht kun-
nen worden bij de te stichten organisatie die een belangrijke rol speelt bij de oprichting
.an kernenergiecentrales (3.4.L; 5.1.6.).

12. Het is noodzakelijk dat de leveranciers, de exploitanten van kernenergiecentrales en
uuk het publiek up de hoogte zijn van de criteria die bij de veiligheidsbeoordeling ge-
hanteerd worden. Omdat er nadelen kleven aan het zonder meer overnemen van buiten*
ïandse criteria zullen zogeheten "Algemene ¥ei%heidsgrondslagen" worden vastgesteld
en bekend gemaakt. Een nog in studie zijnd ontwerp voor deze grondslagen is ter illu-
stratie aan dit rspport toegevoegd (3,2.2.)*

13. De vaststelling van de exameneisen en de beoordeling van de deskundigheid van het
bedienend personeel van kernenergiecentrales dient onder toezicht van ds centrale
tnerheid geplaatst te worden (3.4.3.2 )•

14. De overheid dient zich ervan te overtuigen dat de selectie en kwalificatie van personeel
dat inspecties, onderhoud en reparaties in kernenergiecentrales uitvoert, op adequate
wijze tot stand komt (3,4.3.4.).

15. Zowel voor wat betreft de afgifte van gasvormige - als wat betreft de afgifte van vloei-
bare radioactieve afvalstoffen tijdens normaal bedrijf en storingen is het mogelijk een
lichtwaterreactorinstallatie te bouwen en te bedrijven die aan de terzake opgestelde
ontwerpvoorwaarden ten aanzien van de lozingen voldoet. Deze voorwaarden houden
in dat de maximum individuele dosis kleiner is dan 5 mrem per jaar (3.1.6.1.6.;
3.1.6.2.2.; 3.3.2.}.

16. Op igrond van de systematische veiligheidsanalyse welke gebaseerd is op de reeds met
lichtwaterreactoren verkregen ervaring, wordt vast de getroffen veiligheidsvoorzieningen
verwacht dat bij geen der in het ontwerp beschouwde ongevallen meer radioactiviteit in
de omgeving vrijkomt dan globaal overeenkomt met de jaarlijks toegelaten hoeveelhe-
den (3.5.2.; 3.5.3.).

17. Hoewel de kans erop zeer klein is, is het denkbaar dat ongevallen escaleren naar extre-
me situaties, waarbij grote tot zeer grote hoeveelheden radioactiviteit in de omgeving
vrijkomen door het smelten van de read.orkem.

:, Bij de analyse van deze extreme ongevallen is gebruik gemaakt van bestaande informa-
tie en in het bijzonder kennis genomen van öe Rasmussenstudie (WASH-1400) en de

• daarop uitgebrachte commentaren. De methodologie van deze studie is aanvaard en de
l kwantitatieve gegevens zijn als basis gebmikt voor de uitwerking (3i5.4.). • , ; ,.

=>_ 18. Het zal nimmer mogelijk zijn alle ongevalsmogelijkhcden te voorzien, nockom nauw-
f, keurig een spectrum van ongevallen te berekenen. Naar beste weten is een drietal refe-
' rentieongevaUeri met de daarbij behorende kansen vastgesteld met de overtuiging dat
3
fr deze ongevallen als representatief kunnen worden beschouwd vooreen spectrum van
[f. ongevallen waarbij de kern smelt. %

§; Bij dit spectrum neemt met afnemende waarschijnlijkheid de ernst toe.
| = Niet onderkende ongevallen o f andere ;faalkansen van componenten zullen geen signifi-
ij;' cante wijzigingen teweeg brengen (3.5.4.). "' '.

ï, 19. Een verrijkingsfabriek geeft tijdens normaal bedrijf geen radioactieve stoffen af in de
t atmosfeer. De grootst mogelijke hoeveelheid splijtstof die bij een,ongeval in de vorm
ï van uraniumhexafluoride (UFö) u i t he t processysteem k a n vrijkomen is enige t ientallen
£_ , kilogrammen waarvan het grootste gedeelte direct neerslaat en uitgewassen wórd t door
f.- een sproeiinstallatie. Het aantal grammen uranium dat in de omgeving verspreid kan
|ï worden is zeer gering (4.1,2.).

|; 20. Hoewel het aantal handelingen in een splijtstofelementenfabriek waar uitsluitend ura-
&'• nium wordt verwerkt groter is dan in de verrijkingsfabriek eniook de aard ervan bij-
[• draagt tot een grotere kans op het vrijkomen vsri uranium bij dit proces, is het ook hier
(t mogelijk door toepassing van filters en sproeünstallaties de lozing bij normaal bedrijf en
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ongevallen tot zeer geringe hoeveelheden te beperken (4.2.2.).

21. Eerst in de fase na de versplijting van splijtstof in de kernenergiecentrale worden aan-
zienlijke hoeveelheden radioactief materiaal vervoerd, voornamelijk in de vorm van be-
straalde splijtstofelementen en afval. Vanwege de wettelijk voorgeschreven constructie-
eisen van de vervoerscontainer is de kans op beschadiging bij een ongeval me., radioac-
tief materiaal zeer gering. In het onwaarschijnlijke geval dat een transport bestraalde
splijtstofëlementen zodanig bij een ongeval betrokken raakt dat de splijtstofelementen
beschadigd worden, zulten enkele duizenden curie, voornamelijk edelgas, vrijkomen.

22. Een centrale registratie per computer van de ontvangen stralingsdosis van de in de kern-
energiecentrales werkzame personen, welke thans ontwikkeld wordt, zal een nagenoeg
continue controle mogelijk maken. In verband met grensoverschrijdende werknemers is
het gewenst de mogelijkheden na te gaan van het ontwikkelen van een centraal dosisre-
gistratiesysteem op internationaal niveau (5.1.2.).

23. Maatregelen ter beperking van de jaardosis, alsmede van de cumulatieve dosis van de
radiologische werker dienen bevorderd te worden (5.1.4,).

24. Teneinde de ontvangen dosis van werknemers zo laag mogeüjk te houden is de ontwik-
keling van afstandsbediende apparatuur voor inspecties en onderhoud van de installatie
uiterst noodzakelijk (3.4.3.4.).

25. De gebruikte materialen in de splijtstofcyclus met üchtwaterreactoren zijn ongeschikt
voor de vervaardiging van explosie- of stralingswapens zolang hierbij geen plutonium in
afgescheiden vorm wordt toegepast (5.2.4.3.),

26. De aan kernenergïeactiviteiten inherent geworden veiligheidsvoorzieningen en de speci-
aal tegen sabotage aan te brengen extra beveiligingen maken deze activiteiten weinig
geëigend als doelwit van sabotage-aanslagen die de bedoeling hebben de gezondheid van
werknemers en bevolking in gevaar te brengen (5.2.5.).
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Rapportage van TNO-Explosieveiljgheid ten behoeve van Directoraat-Generaal van de
Arbeid, Kernfysische Dienst, Rijswijk (Z.H.), 24 juli 1975.

3. S. 1. 6. Richtlijn voor de bescherming tegen neerstortende vliegtuigen

Probabilistic Assessment of Aircraft KisK for Nuclear Power Plants, Ian B. Wall, Nu-
clear Safety, Vol, 15, No. 3, May-June 1974.
Probabilistic Assessment of Aircraft Hazard for Nuclear Power Plants, C.V. Chelapati,
R.P. Kennedy and Ian B. Wall, Nuclear Eng. and Design 19 (1972).
Schutz von Kernkraftwerkén gegen Flugzeugabsturz (Grundsatze, Annahmen und An-
forderurigen) -, Zusammcnfassende Darstellung der derzeitige Praxis in der BDR-, Insti-
tüt für Reaktorsichërhèit der TüV e,V., May 1974.
Zur Auslegung kerntechnischcr Anlagen gegen Eimvirkungen von aussen. Teilaspekt:
BetracKtungen iiber das Risiko bei Flugzeugabsturz auf ein Kernkraftwerk (Zwischen-
bericht), Dr. :]L Sutterlin, IRS-N-12 (Marz 1975).
Zur Auslegung kerntechnischer Anlagen gegen Einwirkungen von aussen. Teilaspekt:
Flugzeugwrackteile (Zwischcnbericht), K. Drittler, P. Gnuier und L. Siitterlin,
IJÊ^Wll f F b 1975)_ J ^ f )

l - Zur Auslegung kerntechnischer Anlagen gegen Einwirkungen von aussen. Teilaspekt:
Bercchnung von Kraft-Zeit-Verlaiifen beim Aufprall deformierbarer Flugkörper auf ei-
ne starre Wand, K. Drittler und P. Gruner, IRS-W-14 (April 1975).

3. 3. 2. Richtlijn voor de lozing van radioactieve afvalstof en

Rapport Gezondheidsraad (Commissie 3500 MWe) betreffend advies over de invloed
van, kernenergie op de volksgezondheid en het milieu.

3 , 4 . ^ ^ ^ ^ ^ i

- ? ^ n e ^ p e s ï g n Giteria" föfNücIear Power Plants, Appendix B, Rules and Regulations,
Jïtlij 10/Part,50%i Code of/Federal Regulations.

^

- ' -^J tbe? SafetyVpf Nuclear,: Power Reactors and Related Facilities (Final Draft)
\ ^ W ^ 1973.

- '-1 picsèi G^fierator ppeirating Experience at Nuclear Power Plants, U.S. A.E.C Office of
" ' (^er>tMs Evaluation, June 1974; OOfeES-002.

Public Rüiemakingl Hearing "on Acceptance Criteria For Emergciicy Core Cooling Sy-
stéimS;;fórL.Ught-Water Copied Nuclear Power Reactors, U.S. Atomic Energy Com-
:m«sioni Docket NöiRMSO^l J ' ' '

- Acceptance Criteria for Emergency Cpre'Coolmg Systems for Light-Water Nuclear Po-
" -wer Reactor, Title 10, AtomicEnergy, Part 50,46 and Appendix K, "ECCS Evaluation,
' • M d l ^ : f Y : :



Narförlaggning av Karnkraftverk, Industridepartcmentet 1974:56, Siatens oftentliga
utredningar (Urban siting of nuclear power plants, Sweden)

Reactor Safety Study, WASIM400 (DRAFT), U.S. Atomic Energy Commission, Au-
Kust 1974.

Some Comments on Reactor Safety Study, Letter of Marion Clawson, Acting Presi-
dent, Resources for the Future* Inc, November 1,1974.

Comments on WASH44Q0, Letter of T.A, Nemzck, Director, U.S. AEC, Division of
Reactor Re*carch and Development, November 27,1974.

Review of the Reactor Safety Study (WASH-lêQQ), Comments hy the AEG Regulatory
Staff, November 1974.

Comments by the Environmental Protection Agency on the Reactor Safety Study, Let-
ter by W.D. Rowe, U.S. Environmental Protection Agency, Nov. 27,1974,

Preliminary Review of the AEC Reactor Safety Study, H,W. Kendall, S. Moglewer,
Joint Review Committee Sierra Club • Union of Concerned Scientists, San Francisco -
Cambridge, November 1974.

Technical Assessment of the Sierra Club/UCS Preliminary Review of the AEC Reactor
Safety Study5 Peter Morris Scaridpower, Inc., Febr. 1975. ; ; - , .,

Study on light-water reactor safety, Studygroup of the American Physical Society, Re-
view of Modem Physics, Vol.47, Suppl, No, 1, Summer. 1975. -•

4. OVERIGE FASEN VAN DE SPLIJTSTOFCYCLUS

;; 4. 1. Verrijkingsfabriek en 4. 1, Splijtstofelementenfabriek

[£ - Environmental Survey of the Uranium Fuel Cycle, WASH-1248, U.S. Atomic Energy
]h Commission, April 1974.

ï I L 3. Vervoer
i l

* ,i >

If - Besluit vervoer splijtstoffen^ ertsen en radioactieve stoffen (Besluit van 14 september
Ij. 1969, Stb. 405). ;r . W - - - -ïi^- •:.- -.--%',„ "...te:'
|1 - VSG: het als bijlagel bij het AlgemeeniReglementVervoer (Stb. 1966, 556) behorende
| f Reglement voor het vervoer over de spoorweg; van gevaarlijke stoffen (TeksKherzièri bij
ff KB van 17 januari 1968̂  Stb. 99). •.••0\ S^'ry^^'^^&^^ty:
||; - VLG: de als bijlage I bij het RegiementG^aarhjk^ Sto^en^Stb. Ï968/2Ö7) bc|orende
If Bepalingen betreffende hét vervoer•byeii;!and^varir;gWaa^ijkë"sfofferi.^viS/.•^'-iT'.lW^i
|f - VBG: de aTŝ bijTagc ITbij Bet Reglement Gevaarlijke Stoffen (S*b. 196?y 207) b^ehoren-
l'j de Bepalingen betreffende het -vervoer overid^b&riéri^tèr^nvjmgwaWlijke stoffen.
If - Environmental Survey óf ̂ Transportationof Radioactive Materials to and from Nuclear
I'; Power Plants, WASH-1238; U.S. AtdmicEnergy Ctommi$sioniDecembëf;1972.; ̂
I" - Intemationalere|[lcmenten/richtlijnen: . _ , . . ; . ^ , T !lV; : ;Cf '
Y" . RID: Internationaal.Rcgïem^^be^
If] . iijke,goederêri per spoor '(Rè{^ement\int«^ti^hal'.concéïnaht
fti le transport des marchandises dangereuses par chemins de
|': . CIM: Internationaal Verdrag betreffende ^èt, goederenvervoer per
ï ,| spoorweg (Convention intèmatiönale'concemantJic transport
Ij des marcharidises par chei&ins de fer) (Trb. 1961, 160).J

i'"; ' ' , ' , ' • ' [ v*-"•/•' ''
\ { { ; ' • ' ' ' . - - - - - • - • - . • _ - . - . . - -

I;; ' : ". • . . - • - - : • • . ._.: Y-. *••:



ADR: Europees Verdrag betreffende het internationale vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg (Accord ïuropéen reiatif au
transport international drs marchandises dangereuses par rou-
te) (Trb. 1959,81).

ADN: Ontwerp van eei. EUJÜDÜCS Verdrag betreffende het interna-
tionale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwate-
ren (Accord européen reiatif au transport international des
marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure).

IATA: Regels betreffende het internationale vervoer per luchtvaar-
tuig (International Air Transports Association).

IAEA: Advisory Material for the Application of the IAEA Tranjport
Regulations, Safety Serie No, 37, Vienna, 1973, (Internatio-
nal Atomic Energy Agency).

5. DIVERSE ALGEMENE ASPECTEN

5.1 . Bescherming van werknemers

The effects on Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, BEIR
Report, November 1972.
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection
(ICRP).
Ionixing Radiation Levels and Effects, UNSCEAR Report 1972.

5. 2. Fysieke beveiliging van kerninstallaties, nucleaire materialen en transporten

Special Safeguards Study, Dr. Rosenbaum et. al; a report to the AEC, released by Sen.
Ribicoff, April 1974.
Nuclear Theft: Risks and Safeguards, M. Willrich and T.B. Taylor, (Report to Energy
Policy Project of the Ford Foundation) Cambridge, 1974.
Generic Environmental Statement Mixed Oxide Fuel, WASH-1327, Volume 4, Chapter
V - Materials & Plant Protection, August} 974.
(Draft) Environmental Impact Statement: LMFBR-WASH-1535, Chapter 7-4 "Safe-
guards, November 1974,
Power Reactor Vulr.a ability, R.O. Chester and C.V. Chester, ORNL-4784, Civil De-
fense Research Project. Chapter 18, Dec. 1972.
Civil Defense Implications of a Pressurized Water Reactor in a Thermonuclear Target
Area, C. V. Chester and R.O. Chester, Nuclear Applications & Technology, Vol. 9, Dec.
1,970.
Environmental Survey of Transportation, of Radioactive Materials to and from Nuclear
Power Plants, WASH-1238, U.S. Atomic Energy Commission, Dec. 1972.
Recommendations for the Physical Protection of Nuclear Material (Revision 1), Pro-
duced by an Advisory Group under IAEA sponsorship in Vienna, April 1975.
The Hazards in Plutonium Dispersal, Bernard L. Cohen, University of Pittsburgh, July
1975.
Nuclear Material Control Systems for Nuclear Power Plants, ANSI-N-15.8 (Draft).
Special Nuclear Material, 10 CFR 70.
Physical Protection, of Plants and Materials, 10 CFR 73.
Physical Security Plan for Production and Utilization Facilities, 10 CFR 50, paragrafen
34(c),54(p)en(q).
Industrial Security for Nuclear Power Plants, ANSI-N-18.17,1973.
Protection of Nuclear Power Plants against Industrial Sabotage, US-AEC, Regulatory
Guide 1,17, June 1973.
Special Safeguards Study-Scopes of Work, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Office
of Special Studies, NUREG-75/060, June 1975.
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11 Algemene VBI liRln:idaRrcoda Up

i - oiaif i

Alle b i j het gebtmken, onderhouden eo beReErscn van het

kernsplï j t ingaproces betrokken cons t ruc t i e s , »B»t*llati«s

en systraaan, eoala reBctorbevei l ig ingts tuur- en tfeiUBheid»

(BSengebouwd en te worden anderhowden d»t t i jdens de nanaal

uerkieg van da cen t r a to , b i j stetiagev «« t i jdens onaoluks-

» i t u a t i e i , daarhi j in woM'*«nde mate rckenjng hemdend mei

« t e r n e ïnulocden, elke voro vun str«Hngsbel«*ïJnfi ^ la^8

HOgoUjk 1» en vordï B « h D u d i e n ' É d n c n a n d c r n p t b f i h u l P v a n

hetgeen io wetenschappelijk cn technisch apeieht ougpli j e

aaiwaurdbair ifl. De «oor het rcoctorbedienend peraoneel *o

do ongevina van toepassing r i jnde toelaatbare «tra l ingsb*-

U t t i n g r n , mat betrekking t o t dn normale working van kern-

cnergie- tentruto cn i t a r i n g e n , ru l len h ie rb i j m i«Jpt gev
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t* laitrn »Mili|fcaidttoel

mi 4* *U«Uik*

U) B«t Mhtlt uritït»

Ch) Vaar *• ta«i*p| tot

Juni 1975

. |«bguxk

(a) Htt |«M«Melt«9p«lijk KKbruik vaa cöfiuructi", «yite»cti
*R, eo«̂ o«Mnc«R^ *Ith*a* voor zover v«n b«Ï4Of vper de
v*Ili|h*U, tuMvit t m o£ aucc k«rn«n«r|ï*-c«Qti;alÊs is
nïtc t<Mf*«t*an, tntjtij {tin woi4ui üut|ctaand die de bawe

c«m«trwctL««# KyttMtta *a covfraacüEsa voor elke

tb)

•in»t;tt

wr»é»ï In WMkins kan itij*«n al kmn wordin (tftcicM
taadtt d*c di i tbi j d* kotUni vaa <t rxictorfcfra ia
Euut.

Juni 197$

w ctrtiCfuttïc*, cytcti
«mf|i*-ceattalct dien
miat frtditit z£c(t bij

tunsiructies, «ysttWÉh en coni>imWc«Rl'«ötvl*alanB. «nar
dft v«iU|tieiii.tiieti«fl zodsnig t* IJjfï phtworpen tti t*
EunctioncFEn dit ïij.vaor br*ndtn^en éxptasiei cpge-"
vö*J{f ï i jn f DpfUt. chdtr Met h«t" triun^aVtie-btgin-
tel niet v« t«* t t «aide:,' Wpsr'naoJïrtelijltïisal ftt» jui
ruUcelijke opit*Ilifij «n bee «ebtuikvan ftfttebeicen
éife en expïo»3«v«»ï«i *it#fi«l«n i*ocd)*tt to«gÈp«it. Ia

- bijtórtJer** M » ' i* di t vin krpchc.voQr' wtitiifiDlds-

t t t i a «n b«4i«ain<it-utafeen <*J^ ttimdsl*^ 60), tlclc-
ttl*che-en«t|ii veatïi«iitBg»iy«t«Ma (ïlo gcondalat 9
feu dé voor de i/«iU|htid jvïn, b«l«riB aijnde^hulpsyitem
(zim troftdll«| f00).

(t>) HiteriiUa watcvan d« vt^br*n41n|aptodu>teit aanleiding. ÏO
kunntiv %ivta 'iaé ë*a Vcï«i]nderipg"tf»^de'-véili«hflid iöge
vordep to«(tp«tr t^mlj jMiende Matregtlen ü4fca VijoE

(c) M*teri*«l iA vat t t r vloedbare of j(«avomi|e cwstflatt dac
C4t branden en/of explotics »anluïdln( kan ge^an, fti«g;
In principe niet op h«t terrein van d« k»tn«nerRÏfi"-ceo-
er«l« worJ*a.oflpt#I«f«i «a/of venwrkt. Xttd/en'ffitrtrjn
OHf Mócdnt •Xf«w*k*n Wajen* de b«d^ij£iiyo«ipf'vin de
centrals, «t w c M H daar itaarxulk MUriaal W «ca -
tcchfltich dtfiagvfldc T*d«n aünfeiïr I r in |«bowcn waar-
ö*k Voer d* vailijlüid van bftlaef sijoda ceaitnictiei',

• ty i tMD D£ canpoftantim xvja opgwitcU* dan dï«it d i t ,
•acaxiaal op ««n do«lAati|« wijac t«gatt btimdaa-en ex~



at cttverati»
i iMtirUtvn in viiU» yioeibar»
, dtinm *!• icrfwiïg h*rfeüab««r
ta» 4* voor br«nd- *n txploti*-

(*) ftt tilt pntitfM iet dl ttretneti v
« Xos*itw§ti foip. te tifF&rXfft
Mt« nUtf*l»tt )»«L hftirehfein* En
mn«**U U l i jn . . *ï«iriidliigÉ*
deiiv?» («pasltfït t ï jp ?n sijn

to «o ca pi ode»

in voldoend*

(b) 5türfn|fc <?f het falen wn ij i*c,M" *f fcnj
nytcwcn ti( Int verVocrd »inw*>dtn V»n Iffttljdtngo-
««tfldtïtn Kaftan nltE Ui4en cue ^r*liyJ*rins «an de
vwllijtKïid, xoaU het (tien vaa Cbv*fl*-'uctie». sy»teun

(cï Valdocndc p^fnantTe VR crg4flit*corlicfto vt
dlfcntn unv tz i t et lijn o> bc«nd«n *n «xplosUa nee de
vnitx (•) in dtkt Iföndltr.j (IS.2) genoewïc ttiddaltn
do«ltr*EEcod te kunnen tiMtrijdwi. Beitriidioga^oorschr
l«« diliwn «lutbt^ i t m i t ^ d lm t i jn op pqtepti**!

0ntjutttfn|Bi3»tfett!en

'! Haijtreielen cnaariwt.igingtn 0)1 het

ittjfst««n suetpn «wweiij iijn op-
dat perisnes <J4« ainwefig «ijn cp het terrein, in E«-
bQuven ai fejj iRiiallsti*» ce «Hen tijdsa ksifcatg yor4ca
tew**Tsthuwd en iuniiso vtjr4fn gsjrutruterii vst ie do«n b 1 j
ongeluk^ mee icbs-gtip va^ gtpostclücrdn ongflukKtn-
Raust plaatselijk CfpgeieeMe eiiraj?ring*ipp*rfltiiar iient
de alaracting en £(^&unic«tie gegeven r**p gevoerd te
worden vanuit de r rgelzul of v»nait <3«srtoe iDgcrK-nto
ca gescdifcee 4nderc ruisten v«#rap grcnd«laj fei w*r- 10e-
paBslns i l .

tb) EenvRudlg» «n {fuurzoicB vlacjitwcgen oceceo «anveji^ / j / / -
Hete vluchtvcjen Roeten duidelijk /»jo sangegevcr rr

(c) Zodanige Eiatregelen dieoen te cijn getroffen dai *ile
penenen die het terrein «aa de kerncncrei«-cfcctriie

bntreden, bekend ri ja «et de wijie waarop t i j ntottci
handvteo tijdens angaliikasit.uci.iBi. Uicrtilj dient in
«Didccnde fcate tekening te worden gcKü̂ deo mei dt- ta*»-
•teUiRg v«n ie betrokkenen.

16-2 £tf»cuatie«««trggelen

De exgloitunt v«n de ktrnenergie-ccntr*!* dient bij de
bedrijfsvoering rekening te houden set de mogelijkheid
hatr BedïWErkiag ce coeten verlenen as het door dr daar-
toe bevoegde instanties goedgekeurde eva«iütieptaa =°

snel en «EEiciënc sog«Hjk uit te voeten ZD di t in de

$«cliönfc«n'ain on«tand.ïtfieden die
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»*»enb<nn)( beprc.^i^ . «erfcing, Tcpir^tte, vadithottA en

aihieca pcr\at)*4 van t»uit*n ««rfciRit »ijn van 4c Ktrpnieri

ctntnle, alenen visjr einnttuclie», i?»(«*tti en cspontn

van feet'Rg «we 4c ««iMfthclA* van o on kvtUttit tv «t)B

die ta ^jer«tfiitK»tn* I» tw>t fi«c veUïihèïdïWUn* *n W

dn «aid «43 3* «*t«n*en*F wi de tet&nieX} üTt Suc*U ^

d* issest r'ctare <Utu*è althans voo? I « Ï « VW iwtdt t is

loj Ter gaï*qtit «ao *ro blievende gonie kwaliteit Jtfoen

*ia£ vdiatrf ^c td^m ajratfBStffi VQ covpoRfn'etk dtJt V4n &*slaî

£ijn <?MÏ 4e veiligheid wcr«et\kr«4tig het v^Llighéfi»-

bdlftits blijven EuncticftSECn*

Ten aansicn «*a kwjjltteicscotvtToU». inspectie*, «ccep-

taUct«*t», luncttoaele beproevingen, tmdethouil en

(cp«;aci*s VB daarbij otvferwc? van belang d4ti

• ;ocrüik.endo personele en organiitiCEttcba «ME tien tegen

• sij 4tc net de d ive t t t werMuacnedca be l t i t xijn vat"

doetwfo actkuadij ca wakbekwaa» t i j n ,

• et to«ceikcnde vcorscnrifCaa bu ta fö en de naleving

ccnttol*t«nd« in*t*niie& t ü J i j p iMtt vindt*

te) waar cugelijit dient j«bttt£ic te. eprdea gettiafce van bc-

proefde Csries, grondalagcn, r lcht l i jn tn *n naramn.

DMCbij dcex rekeaitift Vorden gtnoudenaat de kflgelijk-

beid dat deze c .a .v. genraacacirdt-cccïuitctes n ie t a l t i jd

KWALlTKITSUU&kö^ ' ?i - bi«i 3

*• io*r«lk«»4 lijn, In dit* |«v«U«n <to

Dt t t u i t r i | «UaM«tM t »

taatantitt.

- - - h-t" -v'

. - , ' ' *

KUAL1TEITSUAASBURü 22 - b lad !

22 Inspect

uc Wcrnensrgie-ccncrale dient icdümg te i i in ontworpen

ea 8*t>a"«d dat het aogelijk Lfi oa *tmtg*?chrevet! fcu«Ucei

contrales, inspfektits, acceptaticttfc*, tunctionelfrb*-

praevin^tii r ^wierhewd en bCsodsakeUjte Etpatacies c« fcu

uitvoeten. KieeEtlj dïent er rekèoinf. • * • -*» woirdtn I»l>aiid

dit bovengertoeode wect;zaarali«lett voor ztnmi van' Cocpasaint

*aw«l initieel als periodiek t .q . viSJr teèpelttiwtUjfc na

het jn werking seeIIen van. de kernerwrgie-c*ntr«ie

tb) Indien, tuv. dtföt giu£jzigd« technoU^ichfe inti'cbcen o£

vetandiedt iftzichcen bfltreffende de veilïjheld,. «en

periodieke, inapttiit veoc sen bestaaade^ ktrDKitrtie-CentraLe-

sinvankslijk. niet aodig v u u u in ecu Utéf itadiua wet

Cof ia eert later fE#4ïi» «nttfc vtfgchirp^'iochioai peak.-"

tiïchc rsdetlen nl t t uitvoarbaatt. dtn dieDtn dattv^or pR-

ventieve veiliKheldniHtrcgvleit te vatdan genewen. Daarbij

dinnt» toUni tftifi cWitaotfigbaid datirc,. veranderstcltt Ce

worden dat die iabtekeawaatop de inspectie- beCr«kVdpf heeftt

optrctJen, Erafistan. daa tödinlse veilitheidiBaatrejelea em

vaorzicninfen. worden jecroffaa dat Sec Aficbaltelen en sub-

kritisch hDodeB van de «actor install «tit CD net afvoeren

van de testwatate, waatowier vcrvalwaCHtef ce «Hen tijde

fetaramleetd i t «n niet leidt tot het vrljkoncn van radio-

actieve atoffan bovctt 4* co«gestanK l£«itttn.

aüa J o u 1975. o

KWALtïE1TSWAARBORC

23 ItöcuMracatla *

Orrftr veriatwootdtiïjkheid van d"« Wsunfiiftthbudefc «oet

gduccade de levensduur van de kexnenergle-ccntrili1 nat

; ««plat* 4oCu**nt*tïi»atèrïa*Tc.a,v.^ ontwerp,'„fabtikine,

«awenbouw^beproevfnf̂ .W«cS£(ï(, ioMfttlit «fl 0n4*rt)oud -

Warden'btwaariï en, vooirTïover "vin belang-voor dt veilig- •

_ h*id, ltMg«itkalijk;xijnuVoor de£da*i:ïoi bevoi|d« tnttan-

'S* bedtijfBVOotichriftan êtt'bevindingén",'" " ~

• *tet«aini«^ v§n ecüafrucclM,jto ryttmmma^

•*-procti»cK«**T*f 'Vo "j--~;"^" -^- -"•;* "-'•" -'

• onderhoud- an raparatieVooctchflEtan èn 1

« btptoaviniVvtKrfachfïfcen kn -^tttulcïteni"^^waaronder

dit-t.ï.v* functionele^tpro«viag«n en accéptatietei

•_ontwetpba«la *ft ytrXing v«n d«,i/eilïtu«idf«yitwieR.

^ r' - -aOa - Jt^n^ I 9 ^ ? , J»**0 ^ , ->



B«(ivrkin£ van itr*Hng^L Uttinfcsn
Jl.l Voorwaarden jel<Jendjvp het t,

watt dt cvntral*
31.ï Voorwaarden g«ld*nil vjjer 4e

i van d* central»

«'»f lef

3?*J

Jeni 19*5

ÏEPIMIW VAR TX KSOiEEWW T&ÏEB
£TRM.!JiC5|IFU§TpieE8

31

3 l , | VpotVairden^Eldand op het t e r r e in van de central

nnra j* d^eat zodmuis te r i j n ontworpen

tn u l i takticntren 4«t 4e s t r aUngibe la i t ing van personen,

«•flWflif op Slet t e r r e i n van de cen t ra le , ID l ieg wordt

gehouden «la prakt isch mogelijk n , tn eeker m e i de waarden

E«l overschrijden d ie vermeld n j n iö «rt ikei 4 ltd 2 vtn het

c«atr»l« die radioaktitve atoffen bevatten o£ kunnen be-
vatttg mtyttén in daartoe bettend e rapten voeden gtplaatfit
en van een doet»atig« afiefceniipg *n ipsloiting worden voer*
Kien, waarbij fekening M « «rrdeq #ehoqden MC de ver-
ichiUendB veikinjlt(7«ft»ndea van de kcrRCnerBie-ccntTsle met
inbegrip vin |epoicoleeróe ongelukken.

(c) In varbind p«t ö^üiening, onderhoud en inspectie dienen
comtructiei, tyit?««p en cospanËncen, voor «over praktisch
mogelijk, in een straling!«ma cvgeving. te «orden geplaatst,
opdat bij de tesa*»d> vBtkztimheltn de betrokkenen ni<c on-
nodig atn i t r i l ing «orden bloot&eiteM. Bierbij dient teven*
de duur der diverse werkiaatheden in acht te warden geneaen.

31.2 gaorwaatden. geldend voor de |ot^eyi3g van de centrale

(*) De kElccaersie-ceaCcBle dient Eodanig re =ijn ontworpen en
te funktioneren dat de stralingsbelaïting voot persenen in
de ongeving van de centrale zoveel Kogelijk beperkt blijft
en zeker in gees enkel kalenderjaar cp de «eest bedreigde
plaats veer bedraagt dan:

ES BESCHEÏMINC TEGEH

m ,5 area rape rhet̂  sehtle lïcf)«aaif de joniden of de btoed-

- ' , . . "t5örï3B--Voor'>fÈ,4cRÏiHknër'~"o£ «verfge organen*

" tïj 'dn vsar«ienjitKen"diiÉ.'hi»cyooi nïoEtWvorden getroffen

dienen!'aöuêï.'ïoiïng en ontïjMppiïtf Van jasvormige «f vloei-

'. * " ' ïn^tal lat ic ' in beachouuiiig 'tt wórden gènoiKn, Éénzen ander -
ap grond Jran'lietieen.xich voordoet tijdens de normtle werkingT

- „!""f,Tanilt ker»Énergit-centr*iK an bij BCortngetiv^

{i>ï , Slj d^ bepaling van'd* Jjtr#nngibelaatint van personen in dej

S«'r«¥«ning~ii»iitB xtwitim ««hoüdcttmt^het^aantil'lftni-
7'T1 eoirjïa-cïötraiei 4«t Voer die 'aagcvlog'bepalend ia,""

d aktlviteit, l

J van radioaktïeve tcoff«n, door vol--

wodtL-v#rtr«tiBi •öfntrJitie «o kUïn »oi«lijk teuïjn,

ïÜH « d«o ook l«id*n tot het öV«l- -_

centraal Ln de
tijdi f ï

BEPEEKIBC VAN £ S SEECHEEH1SC TECEH

STRALIKGSBELAST1HGEN

32 Baacberain^ t»gea scralitigsbelagtingen

32.ï Voorzieningen op het, terrein van de centrale

(a) Ten behoeve van de beschertaing van personeel tegen uitwcndigi
en inwendige bestraling dienen toereikende personele,
organisatorische en technische vonrzïeaingen aanuexïg Ce zijn.
Hieronder zijn. pok.%epr*pen de voorschriften, en de naleving
daarvan, ten aantien van de handelsvijie van fiet persont-el
bij ttoriBgen en omeluk»»ituatiet, cp grond, van het verloop-
der gebeuctcnissen.

[b) De ̂ •enniache voorti«ninf«i ten behoevB van de »tr*lin»s»
bësdumint t«v*tten plaatselijke «pt"telde apparatuur, vet
'indien van helaatvoor it veilïsheid, rej istratie, aanwijzi&B
of aUrwrint In <ïe regeliaal, trantporteerbare apparatuur «n
tin laboratociunrulvte vet •eëtapptratuur. Onder neer zijn
van belang:

(O vise opfeitelde «tralintuKraitorB in voor personen toe
mimtin waar het daiiatei^o snel kan «plopn

doüC «torinf«n o£ ongeluk»iitu»ti*af

- (2) v u t op*««t*lde luchtbeaawttlaKsaoaitors in voor personen

toegankelijke ruimten «aar lücntbe*Mtting kau ontstaan

«E tocnoswii t tn gevolge van atoriBgeu o£ antclukSBituat

en* '

~ (3) «eetapparatuur voor hét bepalen van:

• persoonlijke straHnisdoiis en doiifitiaapD,

-9 radioaktitv* b*nKtti&t van lucht, en

" * Tadinaktieve oppEtvlaVte beiaetting wan perBofaeiJ,

kleding en andere otjekten.

• (cj - Tmf control" » « périmwn die a«n itraling hebben bloot
. , " "dl«nt"wai airtiKMi^tratie te wtrdttn hlJtahandcA ov

r r^- itt." 33 Tinhft VaUigfeldapeiluit InniliM-eade Stralimt



MfWH VU t* MCIMMt UW»
U -

u.i ïsauiitl»

U) TtjtNm * • MTVtU wttkvn» «** 4* fcarMMffiai-ctittTiil*. bl}

ttscinfam Ml Cijftam cwfatukfttUi**ti«* dliTK' "rd, hoMMl-

h*t<4 «a c M m t n t i * vm Mi.MMlaVa « to i l» , 41* -*t

• H t l l *ï i* (««OEI*** • * *«14Ö*M(« ï*tz&mlmm1 té i t i w o

VMtti l l tn ho* p o o t de «^«Hag.ViUitlH *'* iri- ** <Ml*vin%

IK

•tuinïa,

(II «ffttèmur vooi: J* luf i l la i «tut

• tucht- ia «;;«rcl«ktf^t!MUiB( Amtit t* «ud «ut

(3> w«tiehlUS« «a 3*

«in Ut

«i, uu «uiint »«» J*

4mxl 1975 DOa

lRtt«tlacti*«i$*n önĉ v

u u u i t a conisuiE v*s oHivtuf WSBII

V*lt*d« k«IMMT|iï-tMU4ll

va t to *4>tw 4* functlt vut iiWrfdl caaitr»cti*f,:i]-itaMm >

'"•n tMLTiwnitw, «1—d« door 4«mkb«c* «n Mvr ow*n*wBchijn-

-UjlM trtwriwn VMLtfi* of «nd«r« cmucttiecit*. fy«c«Ma'of ^

i iijnnnrni Vvor atwtr voorthummt uit dd »«tlnf«tae—

•cmd«a, »ot«Lijk« m vt»afttult«T^« »«hr«k«n v»n 4« k«tn •

•néliU-c»mtr*W'dimtr ftltrbli'mdMsclwU '%m»*kt tt" ~~ :

vordM U b«i«tlo»j»«y«lnn Ait bapüld vötd« doat _ •

oot«tp<oeJitlM. iMit dU ilch tuwwn Yoordotn b i j : :

CO <** "or^U wnkittf m da twrMonrgLi-cMtHl», :

(2) U W . B I N / -X" - Ï / - - - .\v - - ' ' " :

W vvo«bit*Hd* ncclutiMn.

CO la-ywiaU MW,m>t' v*noaiw dï« totttandan wbtéitt v«r-

tt«4M wuuU di tw«MiMdt$i*-cucrii* itch ku b«Viad«n ;

. t i j d w hti »fMfttc«r«n v-tt ftttrftit n f iabtiariit van

opitact-n M artcbt^wltm. aica die siutivittlc binotn

da b-Jrïj£-ooï«rpMMid« u soodtr <Ut d-»rhij dc

wtrkinf tftm d« c«tttr«l«. a a n o » i « oadvrbrolua wótdt. , :

•Mie m OMNM»S£€M •«nkaS«a*vtnitii«Ting of, «1* ' -• ~

ich«k«liiii «an d« rtwtat . ~

V«nt» «nrd«B ooter d«w ̂ wklBt«CM»fad 6ok die EM- .

•tmdm b*«r«r-m di« kuw*i batata tijdn* h«c nit-

«o«r«B van splilcitoNia»yiint*e. r«g«U*fca*ft««ardt- .;

b«9«lit<«nli Bfmtwm.imhmt rMCtortHwlanttMal. andvr- '

bNd, T«p«x«ti««, ftüeciBMU lwpto«Tla««n' att «c«p- ^

. . tatiaMsti, «uvoodtt pattfrow*» m lakaUbtb»ld«- "

to. Hitntii W o « nuwr a *J oUt ID \

imiLlHC U CMUWtlE «UI IWTVSUPCOKD [TIIS

3c dwojivolfiande tofixcvod "wirt In 4e |uimct.Ar(lt*'centtxle

, kich lua t«Tiwt«a tto|tyalj« vwt "bit; f «ten v*n een can-

~ ,' ,lijk;lalani laidand tot-bat envoorkian vanindataft van "_^

\ _: hat vanwtan at afachakalan van da karpaRaraU-cantrala,

Indian daaa althana I» Karkini i«. ïiarklj trritn |««n -

~.'- pandata vai"ll(Baid'nyitaaaii in varktn dan d l . v m ? nodii

^ m ' i a i l u <Taactorato0)'<»f lanaawa, -

Vlni.^Kat opüiaait In warktna atallan van da katna'nartia-r.

''eantrala la 'niat em vaUinhaUaradanan ontoalaatbaaei

t'i>naar Ketdl Vapaald docr'da ontxaakanavaacualc rapara-

t i . van hat MachMannanoamla' lalaalda mlarda'al :• ' '• '

(3) analukkffl. Pa fclar kWoaUn'taaKaMan.kin^iyootE i i t

- -•-/Taak talan van'unutrückina^.ayataMin an CDkp<wan*:aii-af/'

_ -.>'>-,can 'lavolca van'aanaalijk {«lan^Mt'aankana van aa~

- - ttadrivaa 1 toe 10 «aal par 100 jaar. H«t f i lm leWt

• -„.-Aw 'aan ^aactofMÓda.t̂ » an'tatj nat in^warklni tradan -vaa

; , »alliihaUt«Tit««aii. Ba achad. toaiabriicht »«n d« :

1, ^taactnï'inatallatU xlt van dian aaitd iat in karnanwtia*

"'- '- (a)

; haldarcdanan; niat oimlau» In p-biulk kan mjrd.n i e -

noMaV;>a hiar na'nnanné tsai^andan uaaÉin'oc katncneri

caurala «iea kan bolndas,' vora.a oodar n«r da baiii

&«wtal«<itd« onMlukfcil. Biar«Kt«r «ord«a v«r«t**a *U<

fAl*» «at"iaO iodcoicf blaitt* k«H T«n Opt̂ »d«p èêt'y;- ;

' »Ut »«rMeht k » wmlm d*t • « d « « i t l j u |«6«rt«ait

- |*Jttr«nd« d» Wttfdtwr van d* H«et«nc 'ill «ptcad.nt. £». -

^r»t baterft b l « lapoitulaatrd* «oïaluitlwn *iiï* bij '*t-~ /

vtml«l«U via «tliit»U»-T<t--*f, •rn«titt i«vüli« •



v«w b*E rittctorbwUptnrf ptuoMaL to 4a ows-ving
Mt ïieb «iubtttflttn. (tt tt&td* to*gtfcraehK am 4*

/ mtttat{t#MHaUe 4t ? « rfi«*"*ud lat. twt otmUw
ld mtki*$ ««II** t«n rf« few«*<M*c l e e m t r«l* W f

ijaHJk MMC vfriN 4«*elir.Ala v<wrb*«ld

l** ««* d«

lit-L I t l M v u

^MjUj itpMl I M I H Mt « H rvUtUf «race
ui» M t >«a i-üUtUf klein» fulkini» «g, gtpoatvUerd*
tiHf«lu)Lk«Bt (l* MtMMfldBf dttntn U vorijen i*namn,

4« 4R9T V t bi«(bfrVMi i«iawl« U I » v.rflor«a»l<te be-
liitt«i«% 4i« v»it bclMg lijft vees cpemoct ie t , syitn
«H CWIfOIUBtW ^1« «ti l IMIt 4itl,witP«k»a of oottkitt
t i jn-vH but v«rö(M«t»t«W» f i l i s . J i j 4e bel ai tingen
valfc p,p. ta Juikia Mit ii^«lihBip*t{i4jtiï door viUei-

v-tt pijp- »n

IKOELING £8 COHBIBKTIE VA IES i l - Mart •

* onju is te hawielingen af bedieningen,

• antuttpt autca c o fm.tm e c c x a b t t i j d e

oOo Juut 1075

iHDELING,%» COMBI SAT IE VAN OtmfEttCOIUlIXXES

a) AAn ï*«t öntw*rp«n,ïiet futictipntten via coa»ttuctie«,

l i d k i l d i

t l ! )^ ^ i y ^

itii^«V*^^

l ü l ivl^«l**M»ff«tUf*ittiaf«ii

IKDEUSG EB CDKBIHAItE «AS OSTVERFCO.SD1IIES

(2^ Hiec-aatuin-l i ikc iiitwendu :hVrocc3njili^< «.-rii^n nmï^r

eer bepaald doet

vloeibaar of gasvomig bratüïbaar nateriaal tn/of oc-
olosievcn over de vee, bet tater of door pijpleidin
Hiptbij dient tevens refcenisg te vorden gehouden met
reedtt bekende induettialisatiepianntn,

• EWti5che stotfeo 4ie nntitiapt sijn uri insta' laties*
pijpiejdingea of trousportvateti die zich in de omge

v«n da kerneocrgie-cGntrale tevinden

• neerstorten van vliegtuigen oE onöcrtialen daar^jn,
bij rekeniTig haudend roet naburige «liesvelden en aa
vliegtoutes, ea

(b) De kwintificeting, VJUI nacuurlijte en njetrnaiuarliiJtR uitiundigf
ontwerpcondities dient t6 steunen op «en inventiriBatic en
«twljSB v«n liistnrisrhe gegevens en/of fysische verwachtingen,
daarbij dt plaats en de omgeving van de kernenergie-centrate
in «nSEtklos nemend. Dwfcvan ultgaEnde dient de oeest ernstige
conditie te vorden vistiesteld» corresponderend act een reer
kleine kans van optreden, daarbij rekening houdend met <lc
onsekerhtdea in de beschikbare gegevens, de verwachtingen ea
da grootte der extrapolatie*

COD Juni 1975 OOD



IWCLDK Kt COMUXmi VAR qKTUÏM«WSïrtIS

43 Cectmfelin«td* oatww

U) tiet ciHvttp tn het sta ECTUIUI. limkt£en««n *«* contcructica»
§y*sea*n «B coaponenttft * » U l n t VOG* de_veiUth«U dient
i* »t«jn«ti op, ifspBEClcYVUit veta*ïnr4 t«~ tfja «wN? *éawi*-
geit»He b*I«t,int*j«w#lïcaw die IQi flitii kaa» *aor (MR

Bij d* vijs? v*» »*»n.voeft*n g£fa$ ci

« l«M«>ff It

<b) Bij d*

dotjnd atoïe «^r«e ten ««neten VIP <mx>k<tiht4tri «n dLent

vissfiltfetking. Daarbij 4£eac in voldot&ds «*te rckÈning t«
warden ftïiouclea a«c oadet s ter:

• de grootte an sn«lh*id v u w d e prttctst^onUifcdtn o£

variabelen kannen vutairfsrati»

% d» werking, «««raiHlBt reipamiesnelnedea en K^use "«o be*

«ric«MR. 2o«l« j«iy>*»4 In d« grwrfil«f«n 82 Xl* 8è, ïwt

«ltkttitch«-«attii* vüürtlenini»«y«e*» «a de h«lpsy*t*»f

IO.U , ,o«MtE. in ircnd-lai 90 nipcktïev«Lijk 100.

• dt Hchanitctve »i?*cttn v u h«t s*4ra« vut cornttucti«t,

wuroaJeir in tut b£jX6nd«r 4* réaecoriMni. <fc priaiirc-

(e) Pc mtmt At

va* 4*

vur { « * • • * • ̂

(d) Sjtt^-n « ewwttucti.» V«r»Jt, ia IMC bil«|' V«

1HCEB0CUDE 7EIUGHE0EK

SI

5Z

, itKOgO^lC^tUaBDB > '-;'-£! * : .t - • ' - "^ t . 51 .-.lüw* i

51 £wit«gpuW* «n mawfirtty yêTTï

(b) IU$«ttöl üE tturinv *aa'MA

(c)'D«

lacftt ^- -

t* «ijn oot

»»/ti»»tt>f, koel-

iiwtep da irtrak* ut* d« k i n .«ocde «f£*va*r<t. dUnw iodulg
t* »U" oot*wr»«n an diawvcrw^aat i i tt fwctftmfrtn dat
bij 'tto MrtMlü imtkttm >w <• >Tn—afiit-ceotf l t poittirrt
t««etMt«it»ad4itiM dooc het *«aei v«« joclwir* ttf«n- .
koppalldi M »«1 Wffdan t«»tafl«wcxltt ali In Int b*ï«tt " " ^
d> « i i l">"\ ! '

JanL 1975 -«*»-.3-=/ /," . .T *



utsiwiiat nuitfUEscs

fvri£tecL«rii, s*l inbegrip van de wijl* V40 fcöijltnj,
f*£tlWc«it*rrgeiing re rr<cturJ»cv«iltfin«, ii*ni judanti

lijfl *lftmtirpti» JAL ..jdcni rtir c^rnals werUn* wan de kutn-
*-fji^c»ovta;_* rti bij *tur*ir,jg«n baeiaiddpljiebiei- «o
wïÏMtïaewitïiiVu M*tti»ni**i3«r ifjn* iMerblj dient

VWjtHkitKtïï.ïuitëWt.tinlïaföii, z#*lf ter/gcyoig* van

S w Juni (5fS BUO

ftEACTOB lüSIfcUKEKTATIE

61 fiesciur I m t rumen taLie

61 . f Regaling en « tu r in

i - tn bedieningiraI
62.

62.

oOo Juni. 19? 5 aüo

S£ACT08 H*5TKtMEStATlE ES BEDIEKIM

f'̂ n «turint-v*h lioof d- en n«vtópr0ce5sen dienen to-
cp-jïji» ,ont«»r^«n, en diBmiyërri-nVo^st-ip te funktlOnere
**f*̂  tuiièa 4t uitiritÉ garden"1 v«n (irocKt- en

,ycV?I!«!"i* wl» i s , tijdettt de narsilfc

• , . ^ f iuctut t iM'w rMctÏTÏteitif«ratia«rin»en te kunntn «ordeq

n# tie

^ ~b«|rÜDzin(t'ni*L worden overi

" ver «near £ag«tt in vari»b«l«ii in par «« te t s , anderzijds dient
«ovtel »of«iijk v«a ditn i i r i te . i i jn d i t ê* beveïUgineE-

[ Mtiiximn "nïmt~-jiLo_**Êl w»d«n teH»dttiJ «Jat daardoor wJto»»Eisch
of Wc „fe'^nd uitB«VMrde bpveLüccrwc aktics oict tljdi

tot itand k«»«. ,-; - J ^ k • ._ , -

ü* i l l uitmakwu v*P f j i t m n öf ctmstrvr-
it-e«ntral*~én die ooierwofptft k»MWHin
di* i r o ü r lijn dan de toelaatbare
j in atrtert* 4 i t TOW i* velllglwld vaa

i , «ij voefkwr t« «of<«« voorxias YHI paatieve, °
citY* frmwilifimstoftiaUut voi4*n'

EEACTOR ISSTRUHEitAIIE EN SEÖJEMNC

b-v. de p r i n a i r e - s y s t e e t begrenzing, dan d ient de stu:

van d i e t o e s t e l l e n i a hoge Bate betrcmvbaar te l i j n .

61.3

(t) Tijdens öc ROOULIE wttkinf -can de kcmeaergie-centrale, bij
starïnteQ t a tijdeas irateiuksEitu*tleEf dieat tnet bfcerouv-
b*re apparatuur t e kunnen uoritn vaitjesteld j u vclke
wrkiniitoCSEftnd i i ch systewen bevinden ca welke de toestand
is waarin honfö- en atvenprcicessen xitb bevinden. Onder meer
Kalt &ï'x « dfokca «»n instrumentele vDBtsiutinEeii waarmede
de toestand af ver ting kxn worden ïepa-,d van:

• het Veraaplljtiagsprnces, vatrender de stand van de regeï-
stïtfeo «o de toestand van «actere voor d^ rewi t iv i t t ' ; ;
bthteitïnc icimilrte «yetCHs.

• het TencttsTtiooföprocettysiefM, re» aanzien van order ander
drukken, temperaturen* debietco, mogelijke leklcjges v-n

* de reactcrinsluit-ctmstructïe ten aaneien van slnireti oE
•ndert toegangen es , voor zover in het belang van de
veiligheid, atögelïjkc lekka^ei van doornDcrlngen,

* het elektrische-energie voorzie&iogssystEEQ, en

* de c?erïge nulpsysteces, vaaronder bet ventilatiesysteem.

fb) Tijdens ée noniale werking van de centrale, bij storingen en
tïjdtna Tmt«luk»mïta«ti(s dïesc oet behulp van plaatselijk
optotcXae apparatuur, *et VOO«DV« van belang voor de
vetliihtin «awij i inc, aUrsKring of registratie in de regel
kaal, de ïadt»activïteitW«4eling t t kunnen vorden vast-
{rïtcld ïn syfttfa^n of ruUtta, waatin ra4iaa£tieve vloeï-
« I O U M «a/o£ («Hm ciïCUleren o£ «Hanen circuleren.
Het *« hi«rb«docUe apparatuur dienen akUviteitsni>*a«'s



UACTOft U t i W M B U l U R UDlBtim U - Had ï

uutiljil to wtwi « I 4t control» op kil MtlMT »•»

w u n U n »•« l»s «i-lw('ir tikwitwiuo iirtin tic*

IWU* law» Lid.» t « o^v.ilil» «llutUl n<X|Ui<U

»Bl' Of JBJ-

in la t imS «l

« «WW i

wr4m Ml

$1,4 K^iitratia.

AU» rrc? da *«1

knn«HC«i<f«vnile, lui i c g i i q n «B tij««»«

loop 4*t |.ifci)trrin1iitTi Q( 4«t«ttt4 ToUiMaÉ* iit

i t voof h«c VMKA V

xijndfe pr&£t«groatht4«B

0O0 Juni. I97J nOo

w»cw» umwmmmi H m i m i c >

ui - ri K41««iimrui»l

tilt 4% *«

«MI»

hMdllt»« ten

VJÖ 4t

REACTOR lÜStRÜMEKTATIE ES S£Ö1ESIW

(#) Vuttic 4* m
]Kro«ntBft di*

iilt lijn om aktitve c « -

uita4k«tt v « d«

«nr*r due ttft v«ïli|h«id«tUBfcti» 1r«mtll«a•.

wtt de huid lo. w«rkinj,'t* )tUBn« »t»ll*fi, D«

nfOT»»ti« dit at d<U4*iïjfc tt wÖVdtn ondit

9ch«id«« van i l« benódifd voord* r*g«UB| «ft aturiAf v«n de

torfiM«rtifc«ntralK*20*ls wchr«vtn ia grondslag 61.

A ^ M»twajwtaal¥o#t o« kort» «ü ltttft Cnaija a i iL V « y t t ..

* , x t t* l i** i i a n «ordvn bchaaxic tt*p. vexxakard* dienen

•/Mtrii iaiafu t« vordM fKtrafftit; xU in dit.varbmd %ttmd-

• l i l 62.1 U<t ( c ) . In hat bijïtmd.c l « t r t f t het h ier d«

• • * de ttacto^ aubkriti*cd k*n worden, laaaütt en jaboddaïi ert

dé tfv0«r van emêivanwm km wordtn

(t>) T M uiwlnk v*o d* WsctiBMi^ van nat'rsKtMtad tanend. p « ~ -

UttMl tagad d« « i t w e k i n t v«a r«dioactiaV« « c o f f n

«oor d « * nij«t«D voomardau m t i die vol(M v i t ds'

d i t d« ta>«I«a*l t o w i i j d .

IVMCO i* dir. van kracht t m Mnitan ¥«ït

-badiaoiovsruLBtaTi b«aUnd H t U u l i j s ^ ;

REACTW tNSTULWNTATlï £H SEDIE

(?) In tülatt l i jk: ö p t i c W J t i n r d ^ t*j*t*a*I: Sft*cf(*fdBO tc-

Tlïet door é*n ( « M

. ^virci i ta iiMktl*a^tu«mt(«£Ci.id,7«tlt)ren'|xaiit. Dc.i)

B.van h«t 1

* - - = o O Ó ' J u n i ' i 9 7 5 ' . - ' o b b >-' >-•, - ' - - ~ ^ v

,'_!',, -j;r."".



Hoofd blad tto.

71

72

7Ï J "rV«ïi(«held•CTBtwrM»l)f 73

n.?L< )taeK«MÏ»th* «ip*ct*iry4n hit, #fltv«rp 73

7*»1 V«

Set «nirgi«-pro4gJitI**yfcEten ditui Eod«aii te rijn ca»arpuc

« *# lunittioKrrfa ó*t tiet gevolg van eakolvouiiia ï«Jen w#n

oaD Akxicve £9apa&ïBt Ecveel oojtelijk beperkt blijfc tot, bij

Vöaritsur, *ca lapgtMa »*mos«i6v*r«irKierlnB o( tot ftBC *f-

echikcIftTi v«n de T«*ctor ïonder d n daartlj de veiijpitiflr-

«jitVMii, »a>U ^BB9«fcl in de fironSïUira 83 t /a 86 of bet

tw>3iJ flBkttïfcï'e-finergie vocrjieniris^tyiiLeto, In verting

behcKven te warden ^ t t r t l d .

ri: «ra ' t Cën-vran naar gronaalag ?E

öOo Juni i97ï

REAaOWuGFDPROCESSÏSTEEH

"V, Onder * t ï * ' « t t a n d i » b * i e n to«ls d i e jVoigW u i t ' d e gecca-

* - " bin««rde ontvvrpcanditiet , waaronder gf-poi tu t eerde xmtelukki

,, , t c i t ia-VDld<Mwl« • • » * » b«houd«o, opdat, in het bïjtonderï

E tffjictotkern «og*

- - - . - t --. _ - -'•*".'>. il . . -
in t t « n * i ï n ( t b* l a» t i t n . n , i o i l i U i e ' ^ ï c t » Vwrèfn vDördota

épdmt mMa i* «nd*r 72.Xsèno*«da voorwaarden kan vocdcfl vu l -

-;; daan. Ook dittwn h i a c i i j 4* uitteeBdiie-onoflStpconditlei i n

~'~ Voor t ï ' aoac t«i*ni!H w r d t n i*lwwd«tt B*t matet ia«l»t ra l in |*~

• ": fc twd«-*ffe t tw, >™r»otlint. cor roa ie , k ru ip , twpetaruur»-

REACTORHOOÏUPSoCESSySTEEM

<a) Oe prJBzire-sji'Ct.eea iegrcniiBg incliisJef *i haar ca"pnnctitta

dient xoditiis t« xïjn ontworpen, ge£«bric«etd, «««ngebouwd ,-

beproefd en ditnovereeakt*»tï£ te tunktioneren, dat tijdens

de normale vtikinft ~vsn de kernenerjie-etutraïe, bij scortriftn

«n tijdens QDgetukssitu«cus iten aatociaitbara lekkifts

optreden, van reactor koe laiddel •£ daarin «nmxl&e Tadio-

aitieve gatten.

(b) De prlaaire-systeea be(tenzing dient xodanlg te xijn ont-

wcrjwn en ie funktiontten d»t tmitt «lie raaataDdïgïieden, loal»

dU volgen uï t de gecoabïneetde ontuttpeooditits, de van

toepassing iijöde toelaatbare ofltwerpvaarden, waaronfler die

vüor drukken ta temperaturen, niet -worden overschreden.

73.2 HechjBUche «ipecten

Bij het ontwerp dient ander Bter rekeaifig EB worden

iwt de vosrysarden d i t ;

• bet aater iaal , waaxv«n de pritEaire-systeea begrenzing is

genuakt, een toereikende taaiheid bei i t , en

• een toRreiken4e «erge in acht «ordt jÈnown tea nenzica van

ïiec optreden v*n io»rabl*l« *d»urgrDei, «Én «n ander

ovcreeüittMitig tetenre wctetiacitappiUike tït technische

(bï l i j h«t ontverp en de swanbouw v«n de priaaiïe-iyueec

begrenzing «ott de cafepltte verzaaciins v*n dixeke en itt

dirtkt betastende irjuiibelen» waaronder dtulc, ce^per*twu

Eecten en corrosie, i

Bieïbij HtC Tporta rekening mrdefi ]



UKhi, dytwmisctm «n tx«ftsi«nta*kara.tvtfr •«.<» •*«
tn4t vati»ii«Un. to»U bijvoorhaotd bij kTuip IR V « -
j . Vardar dient in voldoen4e u u r*fc<minj t« votd*n

4 *tEöi4«intidt£*s;t«i.

73,J KwUtllt

CB de blijvend* gacde kwaliteit van de pri«4ir«-r]hit«e«
heatonsin* te w»*tborgen, no«t weiden voldaan aan grondUftg
iï, waithii da d*atin oaschrevoa voorwaard <ii«r<es t* word*»
u*r»caao al» 4e (tc«Qj«# aaatstavcs, di« «oor deie omstcuc-
ct« jebt«^k*ltjh «tin.

73.4 Impeetl» eo btptejiving

U> Crsai*4*4 ii ta hier in t\mt bijsociw van totpaiifni t«n
**Qïi*n van «Je nuchattitch* i*B*nh»m van d* coniintcttct
4* iBkdlchT îciA «n initiït» «o p«tiodl*kt pcfipiotvan*

vaa da p«tpreetdtuk *o«c Hoeden vooclumcn ••£ behulp van

(c)

U |«uiki fit 4«t b««ft *
n Mt ïi«c
i«ti «oor

voor * o f « ~lm"ii*i W V ^ Va*

H*t ontvtrp t« d* |
in ti*t htJi(;iW«r dft ei4«it«uftïn4 v u htt T«tctQrtEu»Yis»
dUstu lodtnii (« sijR MU|«yü*rd dat door het ï*ïin t « t
iol-.iclp vin, i«p«tat9«rd f^lfm. «m did b*ic<atlttj£ df »e
cuniatn ichrit b«

uit,

7-

Ti.ï

UT Hst BaBt»i*-cor.v<ir*U»ïStöwi dUnc ïirfanif te z£ja ontworptn
«a tr Iunktïoiitr«a d«c het gsvalg v«a cnktWoudt^ £»l«n van

«en~»kti«v« eo«pon«tic taveel Bo^elijk be;ptrfct bUjEt toe,
Mj.voQtktur, ces'tnnit^e vttvoit:ntveniindfrXT<| ot tec tiet '
«f»chjk«l»n van de rctctor loöder dat daaibij 4* v«itithcldi
ly i twR, xoali |tüQÓ4 in da tca&dsUien 63't/a 8fi üE htt '
nood •LtkiriiQh«-l«nKC(ia vaarei«niiitiiyitf«i in wtrkïnt bft-
ho«v«n ce woeden I«t« ld .

D* op druk b«lairt d*l«iv v«n d« >«|rcaitnt van het ea«£|U-"

k i ' i t t n dac «rftr all» q»«
Uit; 4«

te) Bij d> di*«cc* cydui ctUitt d* b*{rfftsiR{ vnt,h«t.*n«rii«-
EtMtvftfl£cav*e**K- todAftli! (» ilin- ootworptn, >4 dUuovcreen-
kMitts U fuakciDfltriBt dat lckkatti tot een catniaacdbiu
.HlalawB b«p«kt tHijvts.

ö« «MartaYan dtki«nt*iti»iMn.vo« lit op drvK bfetaiu
d t l « v u dt twtr-niia» V M W •Mr«U-c(myenleiyit*i«i.
dlMt tt «ofte» b»pMld dow 4* a«t*odi»htid d«t.d«»« fac-

. pnuittt 4*«t vituóht *M h«t twoIdptotM^itM*, «ardoor
'bij fact buwijkWvm Aim b*«rMaiK| d« •plijtitoUtaverf

REACTOIU»07DPIlOCIS5ÏSTEDi '4 - blad 2

74.3 Inapactja

t -; Crpndtlii Ï J J i hlar in htf bïj!töndte^v«t tMpaf*inj » »
VaiiilcnvaW da'Mchan£«ch«'i«s«(i^«i4 vatt 4* c{W(«truttï#, de
XaVdichthtïiiai^inïrttla «n pcriodlal(«'p«ripTi}«VW>

ditiwn sodaftlg,t* lijft uitgiyefcd „4** f*I*B;*¥Mtóndaf « k r

. iI«p**tül»afi"fiiiB(
ij»aii"d^'»yflk?*1" ^ t E l«idf,^ot ba-

•cbidivinjian VM d*,prluirWiv»t«aai,bt|rtnxint óf van id* '

f val iiteidaayitmnV xaelK hVt̂  k*rnnöödho*liytt-**,
otit •Mt.naar babor» kunwn eunktlMtaTtn, Spaelaal » « t
hteibtj |«V«t'iïóritB op 'dit i«yoli«n van h«t b«n>{jkin vin

' ivar«:Vót«a^« d*l«wi;*öiilf. iit MtbimV ^livaivda op dtuW,,

• - * - i - "Ï-. T ' ' ' -i - 1



81.2 Jïh.Uinï ^
•>:* ^*¥fteee\**a r

SI -4 Itj$iji&uwd* .

) , l

l.6l<iit.y»i«i,

>*Vr5 &*pro*wlfif . *. -^

8

SI
ai
ei
61

S M Cipnii^U»ïJ« r«ictiviUït»cntoluV;kcn 82

ö̂ efa Inipektl* «n btproevtng 82

BI

S3.2 Hjecïii : ,Ï3 Mptctti. van bet ontwerp 83

61.4 lnjptktie «q faaproevlug 31

VEIUCHf.ID!SY57D<EK

S5.I p

BS .2 r«truuvt>iartte!4

65.3 Impcktie tn bcpcufevma

66 lU*clotittBlulzltt% lucli£- ea gn
•ytcev?)

B6.I V c l l l i h a i i l i o n u c r p i i l i l l

fi&.2 e«£rouvbMrb*ld

&6.3 Inopektie e s beproeving

oOo Juni 1975 oOo

SI - b l i d I

U^'f '-^ tl~\~ *1 limit!

-d,QI» tt lijn

, | W O l -

VEILICUEJSS5YSTEHEI1

i ptDCK>B>a vord«R beschreven, daxxbij cevens i s

•«VBtking oenend de M e e vxario de v e i l i g h e i d van h e t

resetarbedietteod perEOrteel en/of de oageviag geboeid x i j o .

(c) Kurt het mca»»t£edl in ««rkilis «Mllen « u de v«Ui«h«idt-
lyitetaa l i l M t &ood alektcUche-cnergie voorxieniogasysteeBt
w t dit «ok.door «turinj » « 4e hand, vanalt de iett lzu.1
en imod-liedi«nin««n>i»t«n. Hogelijk «ijo.

81,2 Scheiding rer^.;J«vemiii«a-atuttraTatee» e° teactor-

(•) Het MMtwb»ï«ili»ini«-«tuura;-M« dieDt, aoveel ale in
het-laleafvao d« veilijheid noodtakelijk i« , tiaar ontye-p
laachlidlD te uotden uitgevoerd van dt reactortcgel «n/cf
ltu»MJatn»n, tó iiwpX. «1« «od«»>s t . fiwktinneten. Dt
velliibeidatunktie van hM eetatgeuitade ajsceem dient hiet-
bi]-VOOI6pt«»t«ail. B« achelding cunen de beide er«te»en
Itzekt ü l h ondet aeer oit tot de «ectianieche, elektriielie,

' • '«UkttoniKh»; hydMirliicln ra pnematiadie so»pon«nt«n »•«
di« ivatBHli. llUtoilder i l ook'de Met- «a stgeveiUi-vervec-
kande .pparaluM tempen .

(H IniiW « a n a éViofeode leden « topptlillg be.taat toaaen
liet «aMorti«v«lliilB««-araiTBTatM» m i e i»e«oti«ji! l - oE
atuniajac«e»n, «an «lenen oeide e»at»»en aodanig t« l i jn
mtyorpen in' to' funktioneren, dat falen «au »en

•'•-" '̂vaii h«t'rtMti>rt«g»li>I">t>'»");«*««"'»i*t"ltilic t o

• - ' "vetHW of ni"t vefliea •irao'betrwnAaathe'id van » «
.' ' -• om.Uijin|i-»ttiiit«vit«Mi «n vice vacie.



VEItlCSfUOSStSTÏMBS

o» «u-««nait», dia ««» i«' »»«torb

stuurasstHa: wotdtn «e^ewitrt, 4t«a«« et woeien vtrtresen

« itttmmba» tnttrwmtatit. 'M«t Mar batielt nat ni.r

de i i u r a a t u u w i W > at «•.r.oi sf W l « i kaa «idea

SnpMl* wn «f.i«Ha e{ ptoce»»» »a»lai

* h«t n«t5sboo{4p55=««. vumriti i» Ut MjMndaj: het Ut»

tpUi<Ut«?<o«* • * 4* wetlin ï4* m « 5

csssestretie. raatotktieve. «taffe.» iB vtatlUUeluchs,

* tui UüBMdkotSJïMaeji. VHisodet kltpHMdeo.

• Het n«emi«»uit t»F-ntU¥«M» » het [tistotlrnt»lïim
JeiuBi wjeiondti kiep«ta<»S«n,

ft) D« i a i o i v i t U op fcTonS u u t w 4» M t « i a 4 mntat ( B * 4 «

vttkÏM «*» i ï i t « n ° r cwpe i«P"o VOTU v4*?gttt*lön o«&

ni«c V4Q Ma ichftkel^ciKti^s Q( b«kc«hs«iw!» «kl i t VQirêtn

l f | * l « l 4 t W&*X 41*115.• **W5T «0»*f lo b*E b*l«° | ««O ö» ' * i ï i (

bj|id nM44»H»Jiik* M ( cptWMis t« wor»ttiv b ipuW dl* ««n-

:c>ad*l £• 4 U « « t9ïp»«*(a» C3 k l t p t u M w • * htt # i of oi<

viluicHiII'SsïSnWJ*

(a) Hit tf«ctQfkMtiU|tfW>twiCfty>ta«p ilUat te to|* U ( *
balfouvtoMr ta Kijn. Deer aait ttcvwUat* uUvatttns, waf-
naait tcipoaldi vio «»n (fulutillln «efcaWinj vin tunpo-
Mono, 4Sint t n ayitaa lick bil MC falm HO « » ti»po-

rt.lo» fj

(si il i* « m i » op fcas

H««J, «Ml* Hj l»»
f*»lMt*«kait dttntft

(o lift ««i ilt t'ni lit viiUm m i n t vii 4i

»•« op «Uil !«tt nit
est Mt varUat van
»(8t|lv«n 4sos kat
BIKOP it t

(4) Hat («HIT yin «an «wpilBaBt «»» t t t laaelortlivtl
i t v u n j m « . mi <1 OaU 4aai1>tj li»t t)<M«>

aevat sulh «ap f i l m . rtij4toa ptrlc4taka

l« t6t ony«!U»t

n!t.

, Inch

», uit v.l:i|)nl4»ciifpuhi !« U«! mu

Hat retctatt>eYeiliginz.a-atuurtyttcem dtfat (odociK t« zlia
ontvctptn *•» ta Cuaktioaetta* dat 4t kapa dat'aan veitithcidv
iunktift.^tttorai^ jtaat door c(a sc^ttnsihappcU^Vi QOCIMV,
s«tc VIKL& it*̂  H«t «yxtfecix susnc ten aaniUn vVn da uijce
waarop u n tik* gtftatde vaLli(h«i(fi(uflkti« wqrrft völiiian»
aaar ptinclpttn »at bitetkkitti'wt dt 'itotMïkta conpentnttn
naaraooctlg wKd«o uittavoerdt althans voor tgftr 4£c in d«
pttkztik tmfic Xm om_ tiat Vitlitf v«n ds baaÉhktatudc «R b«-

j ^ unktle* im vootkOMti;

(b)

>/ l»id»wJ.t°t twt in w i k i n t « t t l l t B vuj tin

U *• kioadittiM.ete. t /« 84) . lulltiv tiniU«i.« twé* v»t -

«l*tWa,JC«I(*tW« 4MMCUO it lTf l l I t 4U, AtT lOVtE MfCtUk,
i«triiurrf fljtvoji YcrfchUtawit. tftlictt* principes* Hletbij
dient I*4tr« Ut«V^«ti*-^«rwiililn« diwt I»t nsttDcV«ViUi|tf

U WHidldMlljkMtttjl iKWBk up near, dtttt («tt.
verk.«n, spfaVAt «lir (In.bivittïging*ketaö.

D« funfctU Via hftt CMCtQtt> ?̂t Ut lri|*-»tuurtysteen tu« ni*t
VtrlCfn. |« ia iadttn Ka k«tcn f u i t of buiten werking wordt

(c) > tw)̂ an «oor h«t f hat
,. AtmdtayatM* .«ovdt « ( i t s m a aiik ' m r <tim'aWt-,p.ttt*MEtr voor?

hMdatt lus. aijit, d u 4Unt-<"d« k*t*n v*n>«t,nj.Fitoi:b«VetUtiiiï
atvurxytiMMi-tan Auulaa Vu d« vtnnrking v*n de bccrokk
— " * " t pnwtt tr v*w'ii«e hoRti* UctmUch^baitrouir-xaett \ R

tmiuHmU ta Ii]n dia in |«>t dit dt «ir-

aüuu op [n<"II'HK iroothtdn of peiaaetern.

BI.6 init.Hi» «I

ai | de hincer Ing vaa irandclag 22 monJi'hifxipacital getet
varit-n op htr ïod^nig ontvètpcn en f jnHtioneren y»n bet

" J' ~retctèt^v*Uttïn|*^«tijiriyiitt«Bkdat;tijde^ \-J7'~'

'' w«r k( ög' van '^«"feêrncné^ltfefcÊritrati, fvot ̂ «noèwïé^yitt'jtjft' kan";

- - . .. WQtdtn'b«fto*£<i-Qp h««?btl]w«n4t gqt:c.«r««Vlcin«,,"züniler dat .1

b«i

Voot

Mikt" vim! Wt' tpch«^.iUa.ni»-*tuuriy»U.t[,.
lop lijn1;

„, '^~ *]". i''lj\'i''" r'1^,;^"?^"1?'-?!.'1^!*'^,*;' ,''*' " "iI"'';lj

i •;./,

1 ,•; i\.il-v-.> >.".

- ' ' ;- '^' -J -^ '.;").'''-'''.',/



nnXOUPttmtmia

12 i_i«tor aj i c hak» 1i y • tatan

(a) fr «Jtiflf» tvea niir ontwftp en ultvocTtngivcnrai

oniverjïcgiKtttiii todaMg 4leaan ta l i jn aat~
trtenkocitii lüRKtfonatan, die dl raactot

^ j j

l i j ï>*c ™t«rV'ta'* fli f t j i
a(*GhrtaIijit*«tn 4i*iit tmd«r,a*«r Tekening t c vprdaii |Éftwides
tMt 4* 'ia |i:Q«liI*i,82,V»*n(?6arf« jepoiiule*r4* ra»£tiviitfri-
önaalukk.r; «n re*a«*^ï»fdd#jYarH*H-«iIïi!skieiï eaacuij

«U*n tlJJ» i^kriti»rti kutintn miin s 't iKt en
s <Jiffl#f* 4# i*?eï|#s fe#prrH « b l i jnv tot i»n

* a*»vaaraker* li>k»U
è* frlMlri-i/tMf»

iii'cd %• il'jiii wwrbii fitt.f*ïittUiwitaeartlfttHn4»

iMwntan di*n*n binnen dr gtiL*W« (.ijd in de mactotkfirn

te kunnen warden gebracht, op i m—aniTu van hei rc«ctcrb«-

Nee awctifcifcha r«accor*fich*kjai«y*tei*( d«t aft|i s j*
re«ctiviteitti*ef«Jif}'#e*e3 fcaa worden gebruikt, dieet rodaaij
t« ei la ontuorptD *n difiaDvcrtenkowtig cc ïuMtiimeren, dél
fa ij storingen ao ongeluk^iittutiei d9 retcto^ K&t een voldoend

(f) in itfid* cos4Jtis #1* htt onder gj-and«ld$ 22>3
dieaXtche iyatteü itïtt alt r«g?I»yfittts cusr «l

r«*ctotn5o4#f*cïi«i;tlBï*tisB asfftitzig i*T c£

(2) ia y*tts* conditie *U hec endtr grtradelig BZ

Ds sutikriciciteit dime voldotnde snel te «pröen bereikt
opdat vio te*psniïïis «ijmJfl weUathtre Dnivtrjrsiatiica oiet
uorden c^erscJïteden, v^trömfer drufc- en teirpctalyorgrenzen
van de epïijtstc£ïc«veti en van de pris«ire*-syste«s begrentinc.
Tot iCflringen at ctigclt&saUuatiej bshurm, aaatt die g-ncecd
end er gF°wl»I«B 82,2 IH (cj , onder neer dit ten gevolg» « a j

• enk*tvoniiJB f*Ien r « bet hoöfdproc*«ij'*rteB, vxaremder 4ie
leidend tot druk- en tusfifritcvnreranderineen *«n bet
reactotkcelaiddeK loal» fcoudwatctiniecti.es.

• ichoonwaterlnjectiet indien een cfaennch ceactiviu-it*-
rtjel5yjteco vordt tnegepjst.

lc) Hat Becnaniachö reactoraffichakcïayitees dient in volticcst^t
out* redundant te zijn uitgevoerd opdat ba*; lunkue met
vitloren gaat een gevolge vin enkelvoudig Jalen. Hierbij
valt 3irfer meer te denken aan;

t het uit de
regel»raaf.

VEIHCHIIöSSïSTEKRl

• h«c xich buiten de reactacV-eïn bevinden v*n de w e i t

cf

i* funktioocnti d*c nl«t döo
vin d»

ïaltn. >

-IrteTen e*^f«g»litJMfffpï« enrtigarend eltmtnt, towaL deel
"^uitnai&t vin hit MCChaaiâ hc ttietoritichakeliyatBt» ila mn
'• hvt-'rtactivitaikartgikliyitaaait d*o' ditnen d« bvdiahingiorgaVi

rel ijk r «g «ling tot ttand brengen*:
I te Wt4w Hiïga*o«tdt'«ft"H»l,*od«ni|

itrzï'-^iM bi)^Mn tnelie tttcHakeling (ïwdttop) van d«'"t«ctor de
~' '.'t^Jbiwejti'éij» r«|alita«F dp r-actor)iarn vordt in|-brichi, on-

•- : .-\M',ïV
R t* worden getroffen

•luiten dat bcwtutbiii
tiBt withintlChe Tsactot re»el- QE
tilt de tmMctatktrn ~kwn*ïi woeden

82,3 ;

tt«c~C))i)Bif«bc f#a*iöf*Iie^aKelSy*t##ei dientz'AfaiÜg te ai;
t« fttoktteacrap, dat bij i

tnalaatbara oDtw

ta*ctori£-, .
Ueh hw wordan gwaakt

ma, tot-/—
lat wordan ötfir- r

'.-' '-''/ ^ ' ètrrró mvanji* ptl«*lTe-nat*«* bcgxmiing, tUubi] dient

VElllCHEXDSSÏSTEHEH

kcrtuioodkootsys tetse tl en voor de rcactiviteitabAlaas on-
gunstige t eaiper * tuun invloeden.

(b) Het syiteea dieac (foor een rtdunóante opboyv U D aantien van
enkelvoudig falen voldoende betrouwbaar t* zijn, «aarbij de
aite 'van betrouwbaarheid " er sprake ï* van graadslag
82,2 IH Cb) *Ub X,t) hoger dient te zijn dxn vaaneer groodill
82.2 lid (b) sub (1} vin toepaa&ïng i l -

Onder dt icpQBtuleeedt r'»ctivit*lt*ongeluiken xïja om]er
ticcr bcgctpea die ten gevolge vin;

• feat uit da taiccorfcefö bewi*a vao de «eeat ttKticva «roep
VIA rcgelativtü s«t de grootste inelheïd dit cp grond v*n

Cilen v«g h«t wc teacttviteïtatcgel-

• ftët «i^h *«It«P de r t i c to ïk irn bavindtn van de tteeit r e -

icti?v« gto«p vta ttieUtavtn,

a i,et *ich tegelijkertijd tutten de renctarkêrD Seinden vw
al ijle rcgelstavcn cite geen dael u£«D»ken van liet Mechani-
sche rMcteraDDdalschakalsyiteaa* en

• bet. uit het n i t t m u "ichifeten" van de »eent reictiéve
t»|ol»t»"£.

82.5 Haataopctige becrouiifaaarheid

B«idc cWtor«tichakeliyat«a«n iivttn «danig t* zijo ont-
wnrptn *n dienóvera*nko«»ti^ te funkttonereü, dit, tnieclvoiid

f,1,11 ih Ktl TKt'dft tW« «y«*NW ? ° ö l t *«l " l* 1 1 ««»l*«
in eÉO_«i!i»«ach»pi»èU3V. M l B t B ^ M i *yttmmar Hierbij
'diant ook in "hit *i'l*atfn ******** *•!•* «P «H«*y«* f»

, ootiaktn"mii bepaald 4Dot dt uitwtodtga «tU*t«Bdltl«.



*»yM#«n -ygti, t*ftiï*8*iat43^ Van hit; «

«rr V*raïnd*tÏPg, vin de
siai vateist* üï»sti4kelteflc-ivi-

ipiV'i^t«*iï

* 't

ym fMp«»ia« öiVr e«f**»rp*«>td«n

- vm in Tfjteco
h*i rtuctoe-

«Ut, •*

kt 4* êtwt Vin ïi«ciMnitK «k '

tJltïjlt»

VEIX,1CHKÏ3SSYSTEMEJ;

Ct «de in varbana swt r»p«r«ti« tn

. «Ji», van v«Bttc)iiiiiUjkM«nr valgw ^ t d* c,
Mt

(cj T«D «Mistvn van d* capaciteit tn d« uitvotrinc TUI *I# diva

i s vDÜo*nd« w t t ttk«niii| tt widM
a ïcpoitulMrd* ko«l»idd«X-

vtlUa«-OCf«takkM IIH*Ö* w t dcJaoMkwrlMé» in dk djUrbij

u » «n (eoatU.vut d« b'wkL n

vut twt
« k«fn»n«

VcMrU <(I«tt«o,' ia v n t u d u t d* b.itEijdin» VM

opuEMw w l t a n W B twc Cttctordrukvat an fwt .opniMw b e v o c h t i g * »

dat* EHUi*Mfh«d«i''óp * • • v o l i o n d v t t l i g * v i j a « i n h*t oo tw«p

t« «ijri vatvcrkt. X <"'"••' • ' .'"';_' ' ''

VtTLICHEIOSSïStSHEN

,. -- , , -

3 i j htt cntwir^'an i n

""•"* *" *, ^ ~ 'ditaki' M ïndlKMkt b« l*

" '; ' ! ' d y u a i i e h *ta Kaaiirat'

' ^ > » ï t ht%rtlj Ca dMk«n"

!' "*'/ ',<- **»*«rf hajafcm'

';_„_ _ >L L U I M ansisijd

{
 ( < ' .koèteiddél aaU

- „«VuÜMl^aji'dyi

- .'ir- •-;• , tmhèt Unmw

-' ; ' ' '«'tiKroïit^iiwI^

83.3 "Isttgy^tfciwi^

ro~l.t

• twt

tiiiwl

Jko«Ir

-' (»>, - B*t kanmoadkocltTataMt

.~;~ ; ;' imfip*4m.mr4*^9ffi*t

8J - hlad 3

«ui KiToktw itUMtM F v l ^ Oadâ lHfjc • .

II 111 N u t (l)~ .

•»"«"»»-.*«<'-••,«

b̂  b«lwtipfen t««ii( v

«l«ki«, «i . in ;

Mutlidi W - V
i * W I « n ; *im_ hic"

' l ' - ^ - . , ' " • • • - - - * '

di. door d«.' V'-Ï'jf

-• • • ~-,r;Cf ;-'i • - -

tflmc In )»!•>•(• on»«vo.U$ tt iti»
«1. Jllt >«t »JHM« ««lt m yoor rntirn
wnitigl ta imt • ; • » « bij .ra .«towl.r-

•npvmmK««ucitI,fe«I7iüdEtim»?«*n«-liMui

i n t K n a i n n u d u i i j d i «om |ri>raik
"»ïi ï-1-»..-•' -"'r ' . * " . ' ;. . -



tt) CM 4« tï(«ccl#vt wrki** bij •« , ••da*lt«lijk d U n -.n het
UröBto4WUyt»«ia s-j-ïttl «ccilijk e* bevotdarttt neet d«

* jiliiitt m«r Mt fi lm opUMsit kufinta werd»» api«apoord «n

f4)

Ca)

. «ft aXtiultars, «Sn.ttt toStr «ovel bin?** «It buitea a"e rwctor-

ïb> BIj 4« faMtftina: vaa groaéaUg' 2? dUac »p*cï**i g*ltt ?«

K,xi|n-4ati

„. 4« iéMichthiii kón irar

LI daarvoor T M EMputing'iljiuU piro«vtat

•.control», pp

Van d* vtlli

d» IKTMI* werking

43 - bl«d 5

i 4* (uokcioaclt bcprarvinK van het helt •?•!**. « t i&b«irif>

oM«rtt«i«cnii cyftaMa «ogelijfc i«. ondtr c»»t|milijh*d«n,
dit, TPOT unir In ï»t t*l«ng v*n de v«tligb«id ooodxakMlljk,
Stlijk xijn s»n 4c vxtkalijk* ««B£«adï(btd*n, Qiuondu ts
«k b t i r t^a da

ODQ jun{ 1575 cOo

' - - • ' • '

. ~ . T

- , r -

-4 d* Dfttvoaj

c-~'.ook,-tot •

* d* Qottmrp

IS? '
-/.-.;'"̂"̂
- ^ ypa IMC'I

<

in hit T«actorin5lijI"ll~liD
ei i t t t , zodanig t*-ïijl»--Qö

«Q aativmardbaaralnimiK

¥«R h«£ hi#rbo,«n ood«r ,

" poa^M w, iodi.n >mn t

rvïkVtiini .ttojtToLte. vin
fcuaun «Vlijtatoffrekltd i
an ïitutatof, , ,,- r , .

«an Ui.ditif.tn »n "vUet*n

:ehuidl(c kwlnls tin « f
•dr«t vaa d« r««ctórinclu

pen 134

iati*
tworfH

d W c

gehmi

SC - blad 1

iyatee«r airat «li

d* uitMRdlg* ooc-

la wclke vot* dan

t blijjECi in • ;

sp*ci£iceecdK dient

tai i »at inbetri)' Van

Ing, dniUwudat *n

u n a tMctiétii- saar-

-_ - - —.:i I

onurptn, en

aiM wi» a»fc;vootapellen_
itingbli d*"h'iar-b«doilde~
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(c) Kajegaan dient te worden in bceverre aan hcC Metboven
onder (x) gestelde kon «orden voldaan indien gedurende een
tijdspanne van ongeveer twee uur, na het optreden van een
TeactodtoelmïddeiverlieB of -debietongetufe, of net kernnood-
k«l«ystem B£ her xeactorinBluiring-toel»j^C«em niet v«rft-
z«am i s .

Cd) Het op hoge druk belaste gedeelte van het hoofdkDClmïddel-
ciïcnit Öient voonover nügelijk binnen de reactör-insluic"
constructie te «orden optenoaen. Ireiiefl öo een technisch
dHÏTigcnde xeJut , zeals zich voordoet bij de direkte cyclus
aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan «ogen lekkages -

- - o£ "breuken ' is leidingen cl tosiponenten die buiten de reactor-
inalult-constructie «ija g«lagca geen-aanleiding, «even tot
een onunvaard'bxfe straliOfsbeiBStlafc v u Ket reac.tocbe~
dieneni petsoneel oï tot «en ontoelaatbare stralingsbelasti
van de «««ving.

(eï Tooftover pr«kti*ch mogeliJ1 dienen binnen de re&ctorinslu
ConstructiB *l óïe onderdelen van de kernenergic-cer j-*Ie
te worden ooder«ebr*cht die radioactieve stoffen bevatten
ïeinnea bevatten en vaatbij niet geheel kan uorden uitBesloten
d«t d « e onderdelen, kunnen falen. Indien om technisch dwingen-
de redenen v*a deze regel »oet «ordan algtweken» dan
gelden ten ««oiien iiaa de insluiting van da desbetre Cfende
cndïldelen o£ cö»ponenteo voorwaarden, in deeeUde zin,

. jwalM in deze «tondalag 84 zi3» neergelegd; zie in dit
verband ook grondslag 105 en Ifó.

84.2 ~bet reac tor in»lu i t - i so l« t iesvgt fW

-- ta) .Kik* doorvoer gaande door dè rftactorïnaluU»cons truc t ie, -

' waatonder-dte deel-uitaakendvin de-prÜMire-systeett

- - tefrenzini of daarop aangesloten »>*tt»D of «ie deel u i t ^

" ,̂  'V"«kead via •yBttawea waatbü een direkte i



B tw** ï,**I*ï««ituiïct:*» Pa tc*#.*n|«a- tut 4* emml*. fcï

Van d i t
wcd«it «

fc alscbx*. <|*i%. werden afgewcWtu *iï« *«
C «3* v«01|lwU Pp ««» «rikt* v t j ï t ÏP

X vost hCC epenan «tl/ö£ Bluften « P a«Eö-

intluictn8t dienen ia ^ctbssó Biet feswi veiïi&htitiiEiiiiktit io
hce,* nuto bBtrovwbaM t<* «tin» QrtdcT « f t taoec vordon voldaan

(O as de bliJTBtti* go«lB verfcing «an hec fcwr bedeeld» bt-

t« u*«bnrgen. ilent hoc ïy»teca reduntlatit l# «ijn ent-
wotpdtt ea sla icwUnia te funkciontren. 0* ksn* op &cï niet
ot«r Eunkcicscren vut het iy«te«* door fêo jiüsseaacinppc-
lijka £ aai oot laak dient tas ato 4W^«ardtia«t wlaiBUfit (*
volden bcpertt daot on4er ander n een tutatcUJViD «cbeiüiiE
aan te bttmen in de opstelling v«o ds iaata»teUet«i« aade
delen van het «fsteeo- Indien» in verband «et b«t itial«;t-

t vtn ö4t vttking via dt ï*4i«n«hd«
op vtticbin«nd« prltwi-p** ÊB
«over {£•*• ia bet fcniang v«n

U> De benodigde «Ufccriscbe energie voor de nuking « n het

als «*ft het nocd *Iektcl*cïw-
te kunnen worden tmttceVken.

vtiLiüaim$i$mmM

n bij het ^•gviUttt «*n bun

(*) SU ï\*t ont^rp «n if« Süsnï^v van de sröfiftruc tf*

" vtuirtkc**ö}i'«ït. het

« « r ï*SihÏD| t». a

wit«ritai «t dt MtWUltBV i 4**
ihti4 ï>etitr, in

vMi iatu£ici |

V E Ï L I C H E I C 5 S Ï 5 T E M E S S4 - blad 5

S 4 . 3 , 2 8 M C t 0 r i o x l u Ï £ - ï s c i l « t i u 7 x £ « « f t . -

l ^ * c t " 3 r £ n « l a i v - c o B « e r u c f : i « f - i M « r o i * i « r . i l « i j » n » d i « t t « s » ï * _.

0 0 d K 4 t t l T B I d e , r M C t O l t i w i u i t Ï A R E t W » d « n b v i c t i O U V d « n

f t l l j ö d * a i t t e v o l d o « n « n d e d * i E V O « . j p t d * « l « V o o r w M z d u i .

H K K o n 4 « r d i k | t t o w i e m d « r f c r o f t 4 « I « t 8 4 . 3 . U - • ,- ,

t b ) S i k * r f w t v B f t r i M n d t d ^ o r d t t u e i o x i i w l u i t - c o t u c i u c t i * • • , -,

« s d « « l u i U M k M d v * n d « p t ï a u i t » - f y t c t f « f a « s f » t t * i H o t

v u r b i j « i r d ï r * k i # v ^ r l j i m t i n j r c u n w t 4 « t * » M l o t t n 4 *

x u i a c c b ï n a * Q . d * t M c t o ï Ï B » t u l c - c o a « i r « c t ï » * i i t « H j K i t ,

d i m t o p ttn v « o . d « T u r p t i n d * « i j i t n i m k m n c n w o r d « n - .

«f§M^tu; >U vootMar inLdr vot|?rda v*a (U t/w (*>.

;(tj

;'«)

13}

:_ ,BInn«ï

Tf«»*«»uid« .; -.- -
t**Io*n «f • l a l t t r '

•utamtif£h g»-^^ •".
•twwd« afsltiictc -•'

v«rgrand«ld« •• _ - r

gMlotm « l i l u i u t -

AUCASitlfCh i« -
•ttnunU. «fsluitar.

B U Ï C M

- ¥ « i m B d o t d e " " '

•-ï t«iót«n oftliiltttr

..v«|T«Bdalda

• >tuutd« «fatuitur '

«UtfllWtiKtl'l*^'-
~ itwrtd* af sluiter -

VElLIClffilDSSifStfiffiR

E1W t»&l«ti»*f*luïter dlinc to „dicht^«
r«*e»rïna1ui't'tonïi;rïcti«' in. b t t dcaba

/ (b) 'ui t ; y

»ft««tk«n

pMirns ,i»,'»oalk zicli bijyo^rbaay
bij «au |aalat*»'fy»t«Biit dltiic c«n»it»c« Jt«':«ijn1"¥i»r*tanl"

i t ,

(d) In
htr T«actoriailu{t-b«fin#«i i n tèchiUch ppVifht op »«n

* f : i W ^ a n w ü i » d a v « i H B h « i « l s

LI" . r W ^ ^ ' t ó a t ó i k U T ^ ^ ^ ^ - l T r ; ^ ^ ^ ; " ^ ; ^ ; ^ ' ^ ~y~''s

lat t«
i van d« taiotötlöaluttlm

r"'- d«fc iatpftfctit WK 6fld«chjiid ana*lijk tSjn yan'd* t»actót-:,
. " ; , ' -liniiluit-eüHtzuéeiBi aluiivsr of «ad*r* to*g*afMef«Hjk-t
: .- .-• ;h«d>m •& teomaïia*m l a t intwaxlpvan da itoUtiÉitilut '



VEIUCUlMSTtttKX

U) De ricctazi «a &ervt»xiflieii, ««onder dj*
*••*• eon-

Aim IOVMII MiMtijk lïjkw D^ 4 ! • » • * « o « de*e*ct«ü»lult-
comiructi. Miworimi f»* «ij «y*«fxj«vlii§' dimt **n' *°«*l*t
üj> 4* l»*34ltt*»*K--¥«rirt«l«ö_ w vordert **fl#eir»cbt ,tq eovetr*

icMntB vm* fit cijd.ti. de

nd. irukkrt

(ei

ranr ia H«t bi
OElMluft-coWrt
« l » c VM êm v«

op •

oöo „Juni 197$

ra TJÏ#nöV*r«*cfcpB6tïg t t faactioneFoa dat t i j

i ent ia dit «ite
y#rïcr*B g*«t. Sndtr jwt

cv*TF'»*i'i!«n v«n dt re*ctcrtnaluit-

, en

* ï(7«8l d« dtuk tlf i* cimperitQUr tinMn je tBactoriüsluit-
conitrucrii! icvrti jaogelï^i voraen v?rl«agd, cptf#: da
haKVEelheld radioiVcieve i taf fin dat potestitel (tsa
oct*n*ppto toe «̂ n pinümia bereikt blijft.

(bj Sij feit cntv«rp dieuc eea v&iuoens gzete xMzgn set bezre'kkitig
tct de endtr gtca?»I*g fi42l lid (b) gennctde onickerheden ID
«cht to vQ£d#n fitn»=ea.

(l> Ret tuctorinsluiting-koelsystess: dieat in hoge cats bvCtauw
Ti#*r te lijn. On 4e blijvend goede wetking v»n bet systte»
bij tea vtreoderiteld enk*lvotk!J£ falen te wxarfacrgea dïeot
het ïyittMt redusdxnt ce sijn ontwerptn en sla zcdinig te
fucVtiofiftren. D« kans op hes niet secr fURtticoettn van bec
«yiEeea door een g«rtmtcb»ppalïjke fuIoarxsKk, u^ercoder di«
voortvlo*i«jd uit de oitvendig* ontwrpcoüÜciee, dient Coc
ces uovxkfdbtir mnücun tt uordtn beperkt door een ruimielijVe
•cbeidiaK, mes te brengen in it opstelling vm de icunitellend*
onderdelen ven het tyste».

VEILICKEiOSSTStCm»

Liaa toVMl 'aegtlijk t« "btVDtd.r.i
-,BDCC dVplwti vuri i i tUl ïa aptrMdt, kunnen .ïmrdni stloMli

te

(c) D« beti«ll|<J« «liktriitlic tn«r»i- W d l «erfcint vm het
^«ectiriniXuitinc-kMUyitMi* 'dimt twt l u n h t t n c t n w
«ït Ma h«t iwod «Iett
kunden wovden onUtDkkcn.

in het bij tonde* >én töe^aitinf op d*U) Ctoodli»! 12

(b) Bij d* 1unt.HiijY.ojtood.lit 1! d>«»t spüiul~««t«t u
Mrdm;op d* iiu itt fast xwetatluluitinirluwWtKMK xodi

«p«a writ- dttït ^

* dé Mcfccnieche MMtOwnt « n dkcoutructi* m*i
d« l»kdicjitfa*id kan m>rd«i t*cimctoie<rd, door
duxvwr vsa tóepAiein*. eijnd» j»wm»^ - %: *~ i *

• controle op de Mijvrode «Mdt wwkin» VM ef»ond-rlijk»
C H ^ m n t u W plMCFriodm^ nde tijdene «• aormel- \
wetklnt v n da kam*M*|i«-««aR»l*, altte&i voor *vft
dit in het beletn Ttn d« Veiligheid poorttekelijk ie, ca ^

ondtnteanende tytte^o «*t»liik i s , « o l n
' dU toet « W ili i

L tljn u> d> MHiuiUJka i—rir.ll|l«il»]i Htmatar it ;

:,, , ook i q t q s <• or.rfctMt.lti» MB tat o t m a u u Int aoM
% «lrtttl«ol»-«i«tiit monimiiiiUTÏtMa,

,

VEIL1CHETOSSÏSTEMEN

vsn het toevoeren van koelmiddel binnen de ceactorinsluit-

Juni 1375 cQo



reicttes. £ft*Xft sUii audit « ï r vc^^ kin dein olj Btpottu-

vist i «tof ft&, 2n««n en "VH?KIWU" Vfansip^ii,

CQtuttwtist, tjrttipuia en cospi?B«gt«n V»B het ruictot-
iBiWitins lucht- nn g;isbt&«n4Uiti|«aïic*«i 41» radloiï(l^v«
•toff«a/b«vatt*R «q di« buUtR im ift«etöriinl«U-cüfiitrucïU
sljt» a«las«K 4ie»€n't«n fti»ii«« -van oatv«tp «n. funkiitmtriüi;

l i t - i>i*k i

t m w« hij
b«C fïltaMI i*

t f c j ^ U t i j k ^ 3 a yin tjefr

U) Crim-il»* 22 i i bi«ï U k4CbI]*öJ«r vut t**p«»lM ap dt

Y»ntiï*tLiik«aUBfr î f •Ujtanki

ver44R «óot U t ult¥Mit» yi»

tPfi 4 U

. Hij • • K«U»rlB« »
M i d u op 4« aU daChat lucht- *« t*»bafa«»i-tiliii»ïltw«

VElLICHEIOSSTSTEHEit

controle qj» dt? bl i jvonda »°edit watltinj v«n a f iocd t r i ï j k

fwapoöénten kan plaatsvinden, oedt tijdens- de n o n u l e

werking. •$$& de kern«iete>«-*cotitt«lft, xlthana VQOH zover

d i t in het b t ïang van de veitiglieid>ioQ(ii»keIijk t t , Pp

+ de EtinkLionele beproeving vaa het, jhble ayattMi n e t inbe

• an <le r t lewwte. andfctsttunfnde; «yst«ltii M l t l i j k i*r~'

end t e CffiStandtühedcn d i e voar lover in het baling: van in

veil igheid noodiaXuTÜk, ge l i jk zi jn aan de w*rk«lijke

önscandi|hBd«i4 Hieronder i& (rat. be|x«p*n it overtch*ka-

liïlB vso. ha t CXttm* na*r h t t Tiocd ataktriiCh«-;*n«tgi*

Juni I9?5

EUimscHE-rawctE VOORZIBHSCSSSSUÜM t

J»ll0ODS0K»VE ., .

," ~ ' 91/V«lliih«idKinti«rpb«i«[
 U,,,M;'"';:•":-

'92 ü t « n «UUtlUchi-tMtli» vjo«i«ltl
M ' - ' *y»tM« -'"?"" . - ^ Z / '.-•'-;' '~rS-~'^~i

"" 93. 'IntK» •ïtktitisIw-MiMlli ' " " ' f • ! • ?

.. .. . • - • i ' t™' ; '-•••* .""/.Ji'-";"';ï^l--„l,'":••;

* - 94', H«riM»ttin'*«tT0»»fc««h«ï4; '}'''"''•"

"' '95" 'loiprtti«"«ii"taptii«<in«-1-.^! -( '^- 7.f.

1 - - 1 ••'•'.."•K'-,-Ji ;,v,°°«' l j<'» l;".t.!!'V;'*

so - tin 1

. BooIdblU nr.

.'.'f,̂ '..',;::-::1 »v','"; „ •

" • S S ' ^ K - - ' - 1 - - ^ ! - ' -•

;v-: :c :'-S^.." "-•; \
.-,.,,„toj-:,.... : :

:'-' •"-""-' '" ."" •'-•^o1'- .'-"3



. uyrsnuscfff-Esititeus voowuBwcissstuEH

SI Vmi

tt fija pntyorpcit in dUnaver*cnko»iU| t« funkrlfiiitrtn, d«t
, de binofitfl* «Ukï't «. tneEgie, cwjfi #Ue c«stafldi|ncden

ditt volf«n nit <1« ftcwnlnBcrde onc
geleverd u n itiiUUatieii sjitewsn «n cewpüntnten dl» via
bel mil cijn *oor 4t veiUghild,

.. i^*rlijk.yin,4m k

g, da kern in
r*t rft jfit

ln^ rtïtt

(4) Tea manden van de Wj*# utatep, voet 4t Hurftjng van
initallaties, lyttcz^n en componenten die van beUng tiju
vgat de Veiligheid, voldaan wordt ««n de elektribcbe veT-
mDj«iiJVr»J3, dient het rxtefno elelttriftche-encrgi* voor-
xieninfiaeyftt^i» tod«nig if, tweevoud, tcduadant, tt ÏIJO
cmlvgrpcn en rfienovcrrcnkaaccig c« functioneren, d*i her

o£

(fa)

ltsi
«eist t e yotden *p 4e «p*c i « i t «n de

d v»a ie^cr van -3e externe eleitriiche-
*fi£riie «0oyeitoingf"=ogelijtiiÈden, opdat tijden» de nartule
mrMvg, v*n de k*nxBerfie-c#ötrilB ra bij sioricgen vin
tp«pM?in$ xijnii ontverpViATden *ran ep l i j tsto£ elementen en
van dA priinirc-»y«ï.eÉ!i Afgrenzing oiec trcj-iJen ov
dMtblj verande?iteUendt «Uhxns voor «over van
4«t «ón der «xterDD eletccrtïche--energic vooreicni
tiedui en het interne «Icktritche-cnergie voor*i^a
niet funhtipneten. Hierbij dient oolc de wijze van schakelen*
Aiitti&ltiicn of door * curing set 6e h«nd, in ««traertïng ce

ystee»

EÉn van de externe elefc.tristhe-eneraw voorfienmgSBSïgeltjk-
heden dient icrfanift te cijn entworpm en diennverecnksustig
te funkcionerea dtc de bcnodisde elek.tri»cbe energie binnen
enkele seconden n« h«c ernstig»te reactoritseiiaiddelverHes-
ongeluk beichikhiar l* voor de eifekticvc bestrijding v«n
de gevolgen v«n het desbctrc£f«nde emgcluit.

4c b«£de txterne, «l«ktrï»chs-fenergiB voaraieniBgs-
lijkhcyen is hot gebruik van Één jtowcnschippvUik

schïltelststlon cccie(t*«rt, jtits da*tdooir de kint or een
j falen van boide i

Het tnterne eleitristht—energie voorzieningssysteent, voor-

in ruiffie tmte aan de vermogensvraag T* kunnen voldoen zijdi

de apraale werking van de kctncnergie-ceottale- Indien cicl

storingen in het openfc*re net voordoen» tijden" de normale <

wctkïng van dü Vernenergic-centrjilfl, dan dient ds «nergie-

vcorziening, net de Vernreactor *ls cflCrgichron» donr het'

tn werkiag blijven van de kttnenergie-centrale ÏO tang

pla*ta te hebfaen al« in het belang van de veiligheid nood-

zakelijk 1 . .

"1

liet nood elcktriBcherfincrgie voorzicningnsyuLce», ««aronder

generatoren, batttrijen tn werdeelsystefflen, dient iodanïg

te ïïjn ontworpen en dienovüreenkoiMtig te functioneren dut

door ecu voldoende natu van redundantie( in dezelfde l in ,

«ardt voldaan aan hetgeen ander grandelag 92 is vereist voor

tiet externe elektrlschc-cnergle voartieningasys teen-

Bij de bepaling van de mate van redundantie j„ öe diverse

componenten van het nood clektrische-cnergie voorzieniflgs- (

sjsteeui dient, om een blijvende goede werking te vaarborgwn

onder accr gele: te worden op de resterende redundantie

tijdens het uitvoeren van inapektiea, onderhoud, reparatie!,

beproevingen o£ bij het optreden van een enkelvoudig falen.
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94 Haarioartif» betreuwaa«th«U

cmUrttftetiïnt i a .(titrtikbraanwn nat toebttoran. vkrdttl- «n

t* fuüfctióMr«ii dat fvdtüitwilUa vwï b

0? *SÖL gtöttto Van» van.

«c t t Vurata vard»n Vfis o dUttt W t Mt iw*

« l ln< iB ? i t i«^v toorc^ dimt 'dV fret» W», v

JtOUC*. t«¥5fl4#l>«ï4 ¥*ft t « ï *Jf E*«ï VMS t « M « n * ï j

n i t i g l i t U nood takel ïj** i s , ctUHftfaTfetoknt t* ?ljn,

iLRntKH-nncti voouitniKijin»» I «1» MMI I

«fi v n bet

- IÖÏ.2 ti,«speciën van htt

102 ,Systeem vöof,uat»CÈ-«ifvoer nau^dt

102 »1 velUiba ïdsoncwerpbaa T»

102.3 inspcktjE ta htpeoeving

-103

104

(04fl VfiliigfacïdBoncv«Tpb«*U '

104.7 Enfcvte «mpicten v*n het <

105' SpHjtatófopslig-v*tt h«nt

lOSïl'Vitlliiwiil^onciiérptM

105.1 Crittciteitrtrödrvau

106.2

106*3

HocfdhLad act.

101.

Tof "

I0i

loi

103

104

1D4

104

105

IDS

los :

',rp§_

• 1 0 * "'

- IÖ«

dient iii~vold(wwte öat t tekÉnitigEB woeden

" ^ d e ^ w ï j a ë w«arop~3«~prlji«lre-:»3riteein 4ruV«0tdL>èrriagd 'vhjT

ra wflrdt gtk

«netiijd» t-B bij t«*ctorJtoel«iiid«lwertie»--lt '

i W t ten r« t«I«£ kl«in koabtiddclvcrlicK '»«l«

;.- . ,}"„ . j _ » V é wijl» »MTB» i » torn_"o*ilt««k<i.ld"k£J

' ~ :" ' '*~ ' ."^.- '«r / i iMrött t t lukktnj^t ten F«l«tï«£'»ö«li i _ _ _

'i.-.'£\ \'-'-ttlj!ita oad»'t M<r*VM b«I«n» U.dit ' d a l - « <•: Ulinm 4» '
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(a) Trn "
- . , dient

! ; . : ;. («i/l

*","; :* ',:,W*r' ce^wila» li«J<tM M I iwteïi»-tiwlo^«n •« »

" £a) *«• «V b * »arUnt;~v#n; *•£ re*t¥ar*te-*f*«r*y«E*r*

» o« niFVing van ittr
4*n feet «Mieow «U -»«s

Da iicje este van betrouwbaarheid vaa hct rrstwaraLr-afvoer-
•yitccat »ott fcjn&co worden ««B|cuond pp huic van een br-

Biig 32 it hiet in

tc?« die dii <

feepto«£b«*rhtfid vilt faeï T«ïtw*r^te-»T¥Ort*y#ttt« ipec;«sl
gelet te wirdÉR cp ïi*t IcjLt dat 4ït ty ium dCMTgurtf ook
ifeT^^as U *li de TtaxtP? iü xficathakeld. Toortf i l anifv
aseer iiet vol^cmiftvan belang;

wöwnj SMU de
!«fedïciithf U, danr uitvoert]

van dasrvoae ifan iMp»ïsiöt zijnde proeven.
• controltetbl*rppid van de blijvende soede wtrkin( van af-

, en
innderliifce cwponenten «n ïmd
cndEi het «ystesn TOOT vxrmcs-afscer naar de

d? »otelijWieid cm function*la teprotviflEen v u het hole
cyfiEüen set inbegrip vtn 4e relevante onierstesmeniie iy*l«*n,
CB fcnaft«G ulCTC«r«tt oadtr o*at«adï|h»dtli öia vcor icvar in hei
fcelans s«i öe veiUaheifl nsialKBBcUjk, gelijk =ii« »«n *
verfcelijV,* Qcstxcuilshedea, zoals die zich voor fcuoncn £o
bij ïtcringea en tijtlcns oattloksticuaties. EietOAder is
httxt'pua 4e everschatelinj v*n het Kiterne naar liet nood

ÜHUCTSHMS-. " i

Io bit bijaondcr iMtnft bec bitr

^htt^plijtwiajri

• . . : . . ; • ' :

.aiMfcij d i « t ood«r a w i U To '
Mt.d« voor

awl* «i« tan.
M n iji- - -,

(c) IX NpBxlt*iY MA hik u a t t di«ttt aodani, t*

iflltPSÏStEHES ID2 - b l id 2

»itt tjcircuwtaar te zijn. Oa de blijvende goede vexkiag van bet
mystttx. mik bij ten veroxuieratsld toktlvouóit {alen t* vaaTbor~
{en dieöt het system raduwiant te rijn cHtwcrpcn «o «Is xodanïy
"tt Tuaktïoactec. Sĉ  leans ophit a i i t M i r fuaktïoaer»» van i e t

<~ tyxteaai door *«t gaewnichapp«l ijk» faaloors«akt vaarondcr die. ,
' VaortvloeitDd uiï d^mitHmdigc ontyarpcÓodUie», 4ia&t toL «m

Banraatdkaa!: BÏBiiwo te vordan bipexkt dsór •*»'iuï*tBlïjte
._ sdhaldu^; Ma ce TjraBgTO ïn ds ^ i t t l l ï m van de BBanatclIcndt
' onderdelen_van Jwc systBaai..'

-t.) QK BB tUfcCti*** Wrki^J bij ••n tedeeltelijVfal**, vas ïwt
wa*BtB--«fï*D«Csyst«a«i" xa V»B1 amgeli jk' te teTtotdetaa «MC dt

"plaats ifaat btt falen optnadt^ kuoMn w«rd«n i«lbkaU»«r4 CD
IKct het awt*lïjk «ïjn SBaKTatiMtt w/oE cnwpoamten t* *

, koppelen «a t* isoleren.' , ~; * " "f

(c) Iff benodigde elektrische nert lc voor d« vêrkinc v«k het: wnrti
, ' ., afvownateetidient-«ïwBl-BBtt bet ext-n» at . aa& htc intenw»

" vaaronderiieï 'nood "elektriathe-^otriie Tfoortï«ning»syit«ee« t*
* "kunnen varden

<d) 0« betrawAe*tl«U w hit Mtiite-*f»netay«M« ïaoet kanaen >
^«i» vtn *m beproefde *naly>e*

Ctondala» 22 ia hUr i» iaït>ï5»«ldec vab tt*p«»ia« op d»
iBtpekteerbBarbtid vem l»i*iB*iyita«*iJ, «fildïmrt. w m t e
«iaatlian •niatau&

' «3 trt*dtla> 22 die«E
i veer ««nt*-«JE«Mt owf de



v*ev*t* h**t [wn*tt*, z«td*li s#h«i*i bui tan wtrkiag Uu wr
gesteld. Voort* i% «XtiéT: e<« b«t völs*ïri* «tt b*l«*f i «t
wei « v « dit ia vuband ntvt 44 ««Uigbtiil n«>4«XaHlk

c tort, 1» !• Wt l MttW Ut i r»y«t»

^

i Zïjn voos' de gavtatlt Icy«Ut*iL M EMttiiKt fan
ÏMttft van .*« ker»Mieriï»-c«att«l*tt óf di«_ tapalvn

1*5tint v«n h*t,r«»
nvinj v*n d«:»;tatr«l

BM woedt'«ri«r wmn

of i

*•[!« twptittvjr *Q da vochtUhiU In £i rtrf«li«l, b^Untaii
"rüliit«ii'an\ *V4*TW xulmimti uiar ,«?pir«ttiuf , i t epttatctd, dat,
v » b«Vut£ ta voor dè veilfghtU'in warvitt dl goed» wvrkii

g*ot) thedMi* -,-'*'••'>, , \ , t ; ' — •'•'- - ' ~ - - ' - • , „ t

* de aadudtti^ In Himttn it* t«lto*ktiiive itolfin >«vacc«n ~

ïnnterlat, m Eadio»kci*tf« ttoffan, '„,' "\ . ' ; ,

• tla conctstrTatia vatt radioaktlava Btoffta aamaiic. in da '"<,ƒ
i m i f H t Tan hat. rcftCEUrcabouir af1 Mdata n*i»taii dit.''
co*t*n*«l£JK «ijn voce pccioRan, Matrnndar TuiHtan bulten-!

- h t c t M c t o T B s i a i a ^ < i i - . ; ;.•—- • -—-;,-- } ^ " ^ - , \ , - - ^ S '

! • (j« tn de ÖMfvvtnt»' "*t wanCilatïlltKhfc/ tmïanui* tKMvaat- ̂
li«l«t i-atfinaktiwk ttotfan*. outbU d* »ooct - ilocoop i» ' -

. (b) Dili tuowt inka 0( w i l kust fUlmatt akt i» , dia
- imrijpm or aa m o l l « t i l ) <ra h.t «BtiUCilIiataM

- ~ dime La «ctdM «wtbaam d n , ttj «orin«m an ctjaaóa, •
• i]aaa I

U'vocilcn'ba h«t iod«n
Fwkfcr.ionazui.vas &#!;' »«

• bailï'MM« p«i«oa«l xa haar

jodt oa^^riogtcoo

•',"-' *' :" "• •llh«i» 'y'oot i m i dit Ju' tat bal«n« »ao_da'»a]

-', t:-.\ V" «at l»V/*-«a« coia<mamia»wi»')>at ««flatlMJrtaa. ( i t MB

V' •""• v.;;';.-»»«.'iiu.'.-ir*i--i''Hw^ "MX* r.'1''.^'"','-'1'-^;

' 'a voor Hik aa*Hr*aalbira «n"«ukEttltirba
i ttt-fïati •og«liik i l , «oali oodar war t-

l« tot blj«odar d. UU Y»« l«»t6«B««l»t, *»™^

door bat oattada* »4O •S0iio«aO of t
r«paraiiwarVi«iah>dÉn wwtan kwiMB wedta yattieht.

. : V \ - ^ ^ " '•• • ; ' - : - . • '

(•) , . H l t « •«/<>« ^tw«aio»t«j.Ma»o di««™ w»mii ca «ij» out;.
Looacnï dal;, t i jdnt dav

.«-«•iitr.laj bij itotiim
'. ;-; ( ;' .to talSijSrt'tl|d«)»^iö'«iïwilta?*!',>>i«rkaïIilia'
•-V~,-', tir Mt/ol Wtlijiii»e0«»«m«oiMt.S«»airi««lilBjoadaii,'«oali



HjHeL uptvetp di*til rfkfnlpg ï* warden gehouden autt net
Vpltvütn *n 4* gevolgen v « nagtlljti» branden *i» eaplotlet
door ander ander* fellkiiaifltlig üf attfere vorm* vso elektïo-

n> tn lt*rvl)eendf* dienen vooriiinlnutn
Jx~ itJ«tWi-ï«U,vïaiiï|Br»_rn eaa-
ni*t verloren *««*; ^ > * — Ï ^

» in.f.4t. . t»..rh.Ia . . 4. k^r».r>...t>»U ran d.

y
('iin'di a«%d« warMaf vifc

, «Ja Juni 15)1 334

. 'f', ; ' "%; , • '

1Ö5 SpH.Ustofcpslai- en IianrarinassyKtBen

(t)

D« vijl» «au ijtsteffen dient, ten
•odsntg t l zijn. cat?or

l't v«rt,Jsit »»B Jo t«T!iB«tgie-=«ntr>le, bij atcTlngra
!»»1 «trl i toi i tait iu, i« ïtlli |l*i« i n ïst i w t i i -
p4 p«Tff»Ml «n VBE; A csgcviflK iB YSlilBecde wt i

Mr R t bctlfekfeïlt̂  tsc 4v ffTBlfan van kec cct-
Van r«lfiï>a*Cie¥C ïtdffBI» ««TSiJd» «• C«t dit ttO
van dïitfcEe sEFllin?. «xleraijdB.

«BI jplXiniofopBlJt- «1 haatBxior,«t5««a> lilnit I54mi8 tt
ïl in ootworpei! die »JI «ISoisée vjjte «ootaim vont io m m . ,
afmr, r«ini|io» v«n lmI»IMil «n vintUicis. Jmr d« hier-
ucor bBnodijJi «yiiHHn it la.o, . l irnu bisuo het r«= »an ii
bltrtovu» ondir {•) «eumt l inrar»oril«, aoortt«lii»« »l»»n
i l l i i . »tl»eld iB i t grondjlaim 10] <n 10». In het bijtorfc
dient ét kaas op hec vtTliex van kseline v«fn de ipUjCEtcf
opiUUDMlLOB ÖOöX itat ïalcn van aktieve c! passieve cHEpo
ten van het Sffteegl of deer externe tnvïc«4en tot een aanvaart
Vaar sustaura te Korden bepeiet •

Vó5rlco»«n dient t l worden dat nieuVB (oniebruiite) en aebmtk-
te ïpïijtBtofel*BienMn wnirdea befichadiea. Inrfnai onverhoopt
bBachadilinaen volden «njebracht of t«nv»iis l ijn, dan dient
4e!nndanlik aan de hierboven varoalde vocrvft*tde laj blijvend
te yorden voldMn. aij da hiervoor te nenen caBtrtgelen of ti
trefïen voorxitningen dieat onder oeer acht te vorden gesla-
|an op a l l . btwiinjen die met «• ipli)titorel««iit«n kranen
Horden uitgevoerd» zoals:
• het transport np het terrein van de kexnBnergie-ce.ntre.le

IUS - blad 1

pleatslnM, in iplijtanofopalalbUBina of kiuia«n.

van nlauva «gebruikte "splijtstof- 4,
i L s t t reactorkern'pliatBin'in uït̂ dfc

'. ,f,<4) r'Toiralka'nda' «Mriiaalniaa aoatea vordw i«tto£i«n oai'ii voor- ,
,,'•,,,!'"'._•• ki»att4at.:iplijtBWll>psli«.b«i«tBi an,da aeirin ongasligaii '.<_
-;"S •L.:-,^ splljtitafilesajnM^tanoian .orden k«ich*diad door h»t-;"na«r-.

nten
M»t»l

'' •."'•(•).', Ha cafwï'*'*» *»«_Ja oeajaj'vin |»bruikri', «plijtatofilwenten

'•.""'" 1''.y.*'itl'H|ririihHMiniir'*~" iijaar» 4«T»naail« «artii«}van d« kar»
"•'_' • '!';'.'. «nargie-oaMiale « n t kainaa":««jrdin' cpgesl i l» ook no< pleit»

»ni|'.tt l i j» , d.t 4 . «oiejljkkeid

w i i ^ i . - b e p e r k t , - , . . . . . T

e»t «m talmt «arje u «rtlen oo4«ithii4«i door to.oai.lo»
,«n u m U I n n t ie*eJ,We,«l«!l«ili:«"»i|«n«liiré« •*'»*
geoeutriieh vi i l i je conflguratlM, -•""- ~'.l'-: ' '.f'.
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,3 SftrouMbaarheid

~ Het spïijtBtofopBlag- en hanteringsiyeteem dient voldoende
"bctrouubaar te eljn" ten aanïien van de afvoer vaa «anste.

Veroorzaakt door tiet verval van iplijtingsprodukten.
Onder neer is het~ volgchdo van toepassing:

* heL niet aeer funktïOBeren van het systeem door een gemeen-
schappelijk» fulooruak. naaronder die voortvloeiend uit d
uitwendige onrverncondities* dient tot een aanvaardbaar

-. niniMua te,«ordtn beperkt door een ruimteïijkc scheiding
aan.to brengen iu de opstelling vin de SMenitellende onder
dttlca van liet «yscee*, en

* de benodigdcelektrische energie voer de vetktflg va.n het
Vervalwimte-aïvgersysteesi dient zutfel «an het externe «Is
aan het intern», va«pndBr hst nood ilelctrlsche-enirgie
voortilningliysteeiD te kunnen worden onttrokken.

) De admini»tr»tteveTjegeleiding van de epalsg van nieuwe en
gebruikte tplijtatotelesentcn' In kluizen reapektlevelijk
spHitstofopiIaiba.sina, «lraede «He mdere bewegingen die
oet -splijMtoUleswntm irarden uttgevoitd,' «irondet pUitsing
in de reaetorkern en tranBportcontainfii*t dient «danig van op-
letta-rijn nat «en «nkelvoudig» ld«iinlstratie»« fout, kan wor-

' ~ denVtstgèlteld'.Ilindir dit dlerbl] da veUigheld Vltloril gul

' -J',' ,Toc hat iplijtitotopelag- en hintetlnguyitee» behoort ook de
" ' initruaentatie, Ki«ra»jde 4e toeitand uiirln het aysteen tich

.-:'•'.' .bivindt kin'iorden vastgesteld.'Onder-«ier l« «m beling dati
, ''_, '*> kan wordin. vastgesteld in gelokaliseerd waai het betrokken
•'. , ,---•-, '.vir.il»r.te^«£voiriy«l.e..-rilnigiMiiy»teeU ot ventilatie-

V."•-. • ,:syit««-7£eaU,' e* %,««r._a.ttalto|*ntTa*li.wrroni«trit»«a.crB,



SO,T.V&*STUtfS

«wt b*v«i 1 ilioiiV«rsJ*O at

*«it, ***•!,

tMU t«

, in voU»«a« u u QMwiWr»A i»,
| « v««» k«t o*ï***tpM,v*»
t M I i i t l*n J«Vt.ït*.VMi

vin 4

tv *ii
v«n

(c) T*n *»nti*n v»s cntwitp «» funVilan-ci^ ÉIHC hit:
i l t i e f *fv«l c?i ï«f •« h4ftC<riHgf*
j»vo«?4 dtc iniUltifif, Mt htt QD|
•ktï^v. .tciïft», «a *ï4c)iiinitiMli in
d t t « U fUtUMlWlMtlhlM, >
tlitiW «Cit *f|tit*W cP hit i « « É(V*I n 4* vora w e i » fnc

•É«t ; l« | l .aa«Ul M

« i t

nood|»k»lijk it.

aljn t0K o
i uit

KW.PSYSTEHES

(*> Vitt h t t opj«slÉ|«tt a f v a l

t*iid*n. ovf lr latJ^ vaari f t <

i* gtt?»cïïicMfdt ds ftkt
«tLhani^ocrio»"1 v«t,t>«:
van taapaisïaf* htc doiii

104 - bUd 2

difHt sin faoeklióudint t* kunnvn
odat and*» p«t.aint)ild V«Q o p i l « c

M ^ v o a r d l Vffilightid,*», i n d l w .'r i

'V. "..ŵ 1 >'-'"'*
H«t radip'akiUr afval opi!»*- #tt haactrtniivyttfWidïAAt,. voer

VQudii laltni i& öttdtr w

* hie faitnffandt' r«intg

bwindt katt'inrdin vaitj

• katt wrdH Taife'ivvtald.

* bij ovataehrijdini iran
naxituel coègn Caod* i

' _ • " vortan' tanowHi» *i*itoa

^ , ; ^ ^ . ^ _

•ittid^'Öodtr M«rU',vaiTb«ia(4t dat:

'fett talftkalliMtd ,«ur>1)tt bttcókka'n

bayalllgiaowaatdni of apdtra - " .

dar^autoaWtiKlw-af Aodata akti«a, ~;'

TEWtKOLÖCIE EH MFI8ÏTIE5

^tal^ï*1>^^'•Bt•'v\'7-A"'•''s/p",3!t'^?^•*l",^S""^•'^<"''":;'^''•:'*-'*".' j

e«}M»iint-wiritiii ,,,..„:„, v'. V T "«•'«"tiitl>«f«ïltili>i«-_itwinjit«m



1MU» ill w l <

''""' j.-'ju^iuyt'iMiaMiir''''.' f 1 ' ' . " * ' , . ' '" --•'•>„• i^t.-..;.--- •--.? •;••• * •

• (I wü7<*.irtM-'-txni» Will*»'*", wml'lti» «wrfM*"*»" «Sir*

ef" *•«*<#ƒ *«*»•» l i jn, «•/<•?

iv»*nlW(J^u^»)

si viji» Wai o? MR »«" k^id» yiKirv«iHi*ot «U Oor** voUaa

«ijit

I U i t • U i T ^

n ot t bfhulp v»irv«.Q da nigraUjki concctng v«o

in #J»ïttrf*£f(« m»rjt|a p l « u vladt, P» fcpUnirjjkj

ff),

Hit iMrgit-pr«lutti»i7fttM«i nv*t d[« coniiructttt, fyKCmtn en
CMfpofliattn b«Rodi|4 n» ds tumspUjciaftitMiiLe • ! • VBWU in de
fplijcicof ci (iMTcnn *R ̂ «*« over c« dr#f«» *«n of dwr t»
vontn sur htt m*rgi**Tf&nvir*i*BüBt4sm. DB boItngriilt*tB ^l«*«nt«n
v«i hie #nirii»-pTo4uJtti*f7»ti«« zljo hct tticeorF«s«i»y«t««i, da
rtiCEOrkint, hit r««ctcriiiiai«öw«fk, hec rvictcrvit, da poapan m d«
durbij UhoEcndi Uldioxtn, xlu*4t bij dti

* l&ÜEtkEl cyclu*: 6 m drofchoudtr in d* rcsecarxijde van da BCOOB-

• dirvkta cycluii dt hoofditooe- «n vo«dingswit«rleiding cot «in da
iMtft* i*^lACi««fc]uilfrt jt«xi«n ssmiU d» reictcrtera.

RKtELVOUDI? FAIXH

Cwltt htt ankclvouclig f i l m wordc v t t l i c m ti*t door ££a enkele

SabaucEtn£a v i r l i « t t n v«n da btoogiit vtiljftisidcfunfccie vin c«n coo-

ptnttt» Inditn door jtfn «S!L«1* ooztaak t a d * » coKponmtm f a l t n «l«

fcvolg van face lèlêü véo *w c s a p n n c , door ftfSDMd* oorzajEk, d&n

ditnt zulk t in £t«lb«ch»i' »m« ta wordtn opK«v«t a l s «akailvoudtt f*l*

EH PEFINIT1ES

"V ''"' .\ipil>«iwlV*'«W** «it;ülttViV# «n-pjflïfüff'iz«m*nt«H ,qï/!' ««Wrt-1 '

^ ; ^

• ':»i«tc»d«rJ»ilrait*«'ttiiMiI'l»i«GW«''i"l',*«« •••» *wS-«t«

"S'T-'A
ÏÏPfïiiïtMiïc'ï'lik

•a»
:tor-

TERMINOLOGIE EN DEFISITIES

HUUSYSTEEH

• Itdef i j i t i t ö d»C Een k*Bxiin van h u e warking ni«E flood I

v i j i beErol&tn i* b i j 'hat hoofdpivaBBt maar ve l noodaalielijk is am

dat p r o c t a i n itand ta. VUnnen b U j v m Iiaudan, vordE hulpvyateam

gtnoaad.

MTCCRITEIT

Ondsc d* inEtgritjilE v*n «an ctmitructi» , a y a c t n af canpnnrat vordE

vtra'uan afen zodanig* to«stand waarin *ich d i t consEnu-ti*. dat

tyataw of d ï t conpanent bevindt , waarbij *an dt vall ighKidsvoot-

uairdcn wardt voldaan ondar de van toipaaaing Mijnde ovatandighedeti,

KEF-OTHERGIg-CEKTRALE

TOE dt fceroen«rgie-c«itr«l« words gtMkcnd d» ktmreactor ME «lie
i inttallltieit g«bouw«n( Earreinan en apparatuur benodig
tiagtinexsi* on t« z'ttEeo in •Ukttiiche energie.

''IAZISC VAH RAOIOAMIIVB STOFFfeH

HUróndar wordt varwt««O hftE «fvtwrart v*n r^dinakEitvt t tof fen n»ar

de arguing door middtl van h e t r i j apotliucnt of cpoe lwter .

In vfrbaad hisraedi z i j n norawn npgacteld »»t btEreVklng tot da

Eoi lMtbw. gilntegT*>rdt «Ut iv i t« i t W o £ «Vtivit t l t icmiMncr.Vi»! ,

p«V iaoEoop of b » « i 3 pir groap Uotopan, d i t o l i t mogen

WlÜtïWG'VA»' Dt -mHOT8GIt-CEKT8ALg

c writ vcrtnetri luu'r frondilag 41 l id ( O sub tD<



.kta iiralia* **T<?ak*

Indian bij kuïiy o! ?nT*»3F7ï>ïJ t*nj» redioaKii*p)a stoffen at bij
a 4* cc^vvtRt î K vaxdt daarana
£«S»lad. —* iafctirip « o opp«-

l v « i r IP» si* 1**» buïtiïfe ÏWt U m i n vlft j

hlijvwt

41 lid Ca) fïti O] •

SitrsiMic wn*ï. *««»*n 4* twlcxskt «a hit daarop velit&gt w*i
v*n saftis*&4en vairiti dt k f m v fcgic^c«sin 1 s ?ich htwtrtlt ïti»

; VAS RAPIOArtlEVl STOFFES

* - bl*4 »

hat «iMt«
din ook, uit 4M<te«,b«lta»la n i t t n , Kinki) bakuu m u i l » !
l i . t >naat IHT
• Co((n In tl- bisilMt. et to, dU sal I"' •Wil i l <*<• •*» *«•

(li aak •»ïoU»«l#.»»t«\Ut«-li*w!i«U'i!«ï»1' '^ f »!*tl* «m 4*
iftaalt CUMtTiKU., b* Htaalt ft! J»

d!l putiaviitl tljK imit haciHS «civ v«'«« nnerpntt
i t t i « n ï t i n l i i M i t i w i m y i t ' a f ' l i a r i i a i i
« « 5afCJ:u!«n!* orvJUUn, i i i i M ! ia «DUMMII •"« »*•»'"
naat «n[*.n JlktrtJt» Mt K«* MHiWijdljollindan v«n .«UU*
iavlf»J<ii. dltMti d m v m i . n ta volj.» uil)

, ai, w « »»««« »(j Kurt» «tltikta,

«»v4« vin i » tY<*thit* ot p . n M l i t . u . - i . i w i l i « t i « , tfittm

PASSIEVE

€«n ecspstuac i* V^lliif 41̂ ' itakx baiklaizosdiraxtartiK btacucint
. . »wi«r unu'c' vai a»tin>« a^aètli'tot «tittlIvaM. iabaSdiad» _
anatf ia uutdL Iichtlttlïfc* *•& hat daablttlCfanda7 proeaa anttxokfcan.

tl* ptiMita-iyitiaji

Ondar priaaira-ayteaa» btttanaiat bolde varitim dl.-vcchaai«èha '
btlctBslPt van "al dl coapQnanCaB(̂ zoala taaetotdivkvat^ taldiflfeaa,
pcnpvn «n afalüUera^ dU dftVuïtaMkan van' bet' zaaetoVk«ala7tta4ia;
of van daarop Autiilotaii lyitkaan ap'dii ondirwérpin *1JB aan'

»fe «ï b«V«ti ' 'v

vinlttat-zaaetorkMliyitnii, ,

a dl laatltt iiolatieataltlitar,, s i s t » vanuit da taactótkatn» in ~\

~ laidÏBiiyitiatan, di* doet dl ztKtQzlnïtuit-iiaeAtfuètii iopin^a '
dllVUttMktn VMI'bat «aacttitkQiliyitaiBt'Dt daatep aan|alicitï^ ~'.
i l l « , " n ' • - " - ••' ' " • ' . . "•'•>-•• "'.-•',:<•''" ' • . " , ' • - ' ' " - i

* da i i z i t i ' lUlulut ; ^a«Ua vanutt;d«;taaétoïkarttr.v« alk^anda^
op hit TiictcEkBalayataaii tanjïtilöcin"ialdïii9air'lttaiadit*nlit.
door da. EiactoTUaÜlt-cDoatEyetU iwpt^ -"-'.'"•

KlAClw»niiuciiic5-5nmiiSïSTtrn ; / * - v •. • :" ƒ> V =•>_

* ihit «aaftMbvraiHBlntaratwiTayataaaieamit «X'dïa iMttiaaMtatit
an l«tUa door Biddll vawVan aain aatdautiach actiikatcaariaadiï k

waxde afgaiavaavwr-bik-iD. Mzkias ^acallatt van IID oi aaardact.̂ '.-
MLHQhtidÊayÊtmmK'"winmir Uu at M«atdari bmiUgingtuawrdm

dan matachtadan.',,

ö» «Kteriniluitint s m t di* Cönittwti«, i j i t M i m cMf«mniM
di. *u ïtuicht* b*frUi*« •o^tkn^fl d« vtmjit d« i i i tt i iuti» .:-•
tiftttitutipiat vul riidiuktUf MtarUat alüxit d4«vin| plutrrjindtt

T1LKMI1BUKK E» DUrlNtTIES

, , Ifi«luiL-cün*tn>ctï«Tfp h«L cvaeiocinctvilt^iiiBUtitayitit^i „

^ . WMtbtJ lwt^*rlïii VMti*^t«|Fk««tAiW«V;sxot«^4ii;dia deor.lHt
' . .;.. V«UlddBl-.ui.plÉtUlJlt«« k«ltt»r4«. »«iw*«ld» «n «O i»d« tun

(. , Itvoluf^-m biiUkto, ichwifft'oï l.l,kAtM_ in ^t.prvwir*-#nt»iWi.
V.,! . -UarfnaCrv, '««mdtt am pj,notla«bt*ttk in <U yot«itUtl »««it }

*•; -'-*l'lr"tÉeh«l«h* voorii«nin|«n\lj» utroïtwi d.t, bij M'tH&Mtartf

Vit ïyitaaaj n l i t

Bl i i l in i l htt lodaalt Initljpan dat aaa bapaalda irooth.id l o v n l
.1» HOItliJk m'mdlt i l , « l H i k m t d t au b l i i d 1.0 l.B inttil .Id

it;' , ^Hltrvoör witVtMWim^B*»*1 f«Wtltt.iriW-^fc^iiubjaji*;,,/:; _I„•• a



h - UiJ m

ttrny »y »un»mtn

tajii uu lyiiMB voiJ» viciinn « • viuunllr* v«»

'I* «MttltM «Muil »P «lll.c lijn af MIMtl •>•! >M

Ju»VtI« wir«t viikmtn, -J«lt blivmiln>M 4» t««"rl»iluItSutlk
1.U

•fitaw». Wa •>•<«• k» M l W uit n k q i l M Ml «H m u l

-11» vin W.l.«j n]n4> ontuiU^^><>' '•» »uti.j«t»*»

«tvult ilxltla u * «wKakili «M«r «Ui w t w i l l M n «f • •

ttuiait5»mirmi

.i"tl«« a t «• knl la «Mkii» «M<« m i i U , <r*« <•

MMIiiHi >»»ml —II f

«lA el ut ttituiii *• K>M4>II

tl]4w oojflHk««illatu«, « m l iwullik v

mtcin4<r M i l wiitM* ktt u4«t« kult» TM <• l m

• - - ' - " - 1 " , , 1



Bis.:

1
2
3

h
5

6

6
I - k
I - k
_

II-8
II-9
II-9
11-11
11-12
;TI-13

II-15
11-16
II-1S
11-18
III-1

III-7
III-?
rii-8

in-9
iir-9
in-u
rn-13
ETÏ-51

EII-51

LTI-51
CII-51
CII-52
[11-65
.11-67

>) v*b.
s,--... v»o.

Regel • ) :

17 v.b.
1 v.b.
1 v,o.

1 v.o.
12 v*o.

k v.b.

6 v.b.
12 v.o.
2 v.o.

figuur 2.1.
1 v.o.

10 v.b.
11 v.b.
k v.o.
19 v.o.
5 v.b.

8 v.b.
11 v.b.
7 v.o.
7 v.b.
1 v.o.

22 v.b.
28 v.b.
tabei 3»1»
(3e solom)
6 <:.b.

16" v.b.
1 v.b.

21 v.o.
"" 3 v.b.

7 v.b.
22 v.b.
32 v.b.
35 v.b.
3 v.o.
26 v.o.
h v.b.

= van boven
= van onderen

E R R A T A

Oude tekst:

niet geadviseerd
natorlaai
waarborgen voor

at-ï
in kantlijn;
externe ongevallen
in tabel:
edelgassn
rubius
stralingscontrole-
adviezon
0,6 ton Puf
leveran-
gebruikt
kerenergie
gegeven
behoeven
Commissie Reac-

aanzaen van de
staat los
milieu de
per-
tot een ....

3,7 x 1010
KV-87

3.9003:10-2
de halogenen
orgon-M
gebeurt
isotepen
T'Basispeiï (BP)~~m
KAP •)

BP ra
BP m 1,50 m
BP 1,50
BP
Sponheur
betekeningen
gasvormie

Hieuwe tekst:

sioft gerealiseerd
plutonium
waarborgen voor fcv/a-
liteit
atmosfeer

extreme ongevallen

edelgassen
rubidiura
Gtralingsboscherainga-
aanbevelingen
0,6 ton Jhxf
leverancicrB
gebruik
kernen er gie
gegevens
behoeve
Commissie Ueactor-
veiligheid»
aanzien vrn de bouw
staat los van
milieu5 de
personele
tot een splijtstof-
element»
3,7 x 10 1 0

Kr-87

3,900x10?
halogenen v;elkc
argon-'H
Dit gebeurt
ireotopen
Z Basispeil"(SP) " ."
Ket peil van 5 ra +
HAP *)
BP en
BP en 1t50 ra
BP en 1,50
NBP
Sponheuer
berekeningen
.gasvormige .



- 2 -

Biz.:

XII-71

111-72
111-74

111-74

III-74

111-75
111-77

XII-82
111-82
111-85
111-92
111-93
111-93
111-94
HI-96
111-95
111-96
111-96

Tabel 3.5.

: '7:J

.'.vv. •-. /

Regel :

1 v.o»

29 v.o.
tabel 3.3,
Ie kolos)
9 v.b. )
tabel 3.3-
1e kolom)
11 v.b. )
tabel 3.3.
3e kolom)
9 v,b. )
3 v.b.
tabel 3.4,
1e kolom)
5 v.b. )
19 v.b.
23 v.b.
24 v.o.
13 v.o.
35 v.o.
10 v.o.
8 v.b.
5 v.b.

24 v.b.
26 v.b.

Oude tekst:

Do maximale hoe-

risico» loopt

bestraalde splijt»

Opslagtank voor

max. inhoud vóór
losing
de uit het

halogeen

transiëten
DWR
en
4x10-4
1x10-4
sirconimum
1200 oC (2200 oF);
dan 10-6
absoptie
vervalwamrte

onderstaande tabel dient geplaatst
26 en 27 v . 0 .

Vervalwarmte in een reaktorkern van
centrale.

Nieuwe tekst:

De maximale hoeveel-
heid
risico loopt

bestraalde splijt-
stof

Opslagtank voor
vloeibaar afval

max. aanbod edel-
gassen
- de uit het

. _
halogenen

transiënten
KVffi
Een
4x10-4
1x10"^
zirconium
1200 G C L

dan 10~°
absorptie
vervalvarnte

te worden tussen regel

een

(Ontleend aan publikatie van de American
AHS-5»1/N-18«6)

> -1 • - -

Tijdsduur (in s) on-
middellijk na het
stoppen van de reaktor

0
1
10
100
500
1000
81QO {-Zi uur)
864OO,^(=24 uur)'

Percentage

1000 MV/e kernenergie-

Nuclear Society,

(in %) var
het initiële thermi-
sche ̂irermogen

7,
6,
5,
3,
2,
1,
1,
ö.

0
3
0
4
3
9
0
5 •



- 3 -

ÏII-9?

ÏII-98
III-98
ïïl-98
III-98
ÏÏI-99
ÏII-100
-iii-100
in-100
ni-100

ÏYr1
tot
•en.

^ e t

.Ï7-3'
IV-3
27-3
I¥-4
;I7-4
:I7-4
17-5
17-7
17-7
17-8

17-10
17-10
17-10
F/-10
17-11

jiy-11

517-11

Regel :

24 v .o .

26 v .b .
27 v .b .
3 v.o.
1 v.o.

21 v.o.
23 v.b.
4 v.o.

Tabelnummer
in tn.be!
Ie kolom)
5 v .b . )

in reakt ie-

Oude tekst:

rcattis met vster of
stooa van het sscnloy
esion
volledige
i*x10-7
10-10
pgemerkt
10-6
i s

vervalt

rub in

ÜF6

ÏÏ02F2
J

vergelijking HFyT

7 v.o.
3 v.o.
1 v.o.

-
11 v.b.
12 v.b.
13 v.o.

-
-

27 v.b.

17 v.o.
17 v.o.
14 v.o.
13 v«o.
tabel
(4e kolom)

tabel
(3e kolom)
tabel
(4e kolom)

UO2
ÜO3

10-1 nsg.m-3
10-12 Ci.m-3
5x10-3 Ci
CaF2
1x10-6
0,5x10-6
5x1017 spl i j t ingen
HHO,
SOL GEL
ongeveer 250 in?

A2x10-6 Ci
A2
A2JC10-3 Ci
A2 Ci per week
B(U) molding vooraf
aan de overheid
B(M) vervoersver-
gunning i.v.in.
"grote bron"

100 )
100 )
als 2 )
als 2' . )

Nieuwe teks t :

reactie tussen uator 0
sfcoos en het airsaloy
Qosien
volledige analyse

10-10
Opgemerkt
10-6
in

rubidium

UF6

UO?F?

4 HFJ
ÜOo '
UO3
1 0 - ' mg.fii"-'
',G~'!2Ci.ra-3
5x10-3 c i
CaF2

1x10-5"
0,5x10
5x1O^7splijtingen
HNO3
SOL - # • GEL
ongeveer 250 m̂
geperst
A2 X10-O Ci

Ap Ci pel' v/eek
BUT) melding
vooraf aan de
overheid i .v.m.
"grote bron"
E(M) vervoersver-
gunning

100

ais 2



31c. i

IV-11

IV-11

I?-12
V-6

¥-8
V-8
¥-11

v-19

v-i9

V-25

¥-25

V-25
V-25
V-25
V-27
V-27
V-27
V~3é

.,,V-36

V-3?
V-39
vi-3

Kogel :

tabel
(2o kolom)
tabol
(ha kolora)
27 v.b,
25 v.b,

— —
20 v.b.

tabel 5.1.
(2e kolon)
tabel 5.1.
(1e kolom)
tabel
(1e kolom)
tabel
(1e kolom)
in voetnoot
_"-
_»-

23 v.b.
25 v.b.
28 v.b.
tabel
(1e kolom)
in voetnoot

1 v.b.
h v.b.
8 v.b.

Oude tekst:

B-container

Geen
B3«container
sticcho groepering te

bereiken;
UO^ •
PuG2

Interim conclusie

(B-fase)

(K 5 pct.Pu)

Plutonium
(kg U-235)
Verrijkt uranium

fysch
slschts
verwarmd
2.7.3.
2.7.3.1.
2.7.3.2.
sic V-25
(2x)
sie V-25

0.2.
ervoersroute
edelgaSjVrijkoraea*

Ilieuwo tokct:

B(M)-container

aio 2
B-containor

vervalt

Ü02
PuO2

vervalt

(/3-fase)

(< 5 pct.Pu)

Plutonium
(kg Pu)
Verrijkt uranium
(kg ü-235)
fysisch
slechts
verarmd
2.6.3.
2.6.3.1.
2.6.3.2.
sie V-25
(2x)
sie V-25
(3x)
2.0.
Vervoorsroute
edelgas,
vrijkomen (^.3.5»)•


