


"rik<- :r.i-«l.iii U- in.-«-: t e«?n keerztjde" en bij dezu zegswijze zien wij de voordc-

ivn <••!' d«- v.utrzijd«; van dezt- dunkbeeldiRe penning "»>rsic>!d «a d« tuuielun op dc

M-«T:U id«-. ;'<>.»It. net bij een mcdaillfc noeilijk is um de voor- en keerzijdt

t ••>;!• 11 jk«-rt t jtl tu hi'ki jk«.*n, so t« dat ook bet geval bij de vele belangrijke
!.!••.! issin)-..-n, dit- <!«.• r.cnst-'n (.-n di* menshcid atueten nwnun. De voorstanders van

««•«; la-si issinr, ?.jjn va.ik zo gebiologucrd door de voordelen, dat zij de tegen-

.t.«u!-rs nt«t »v«r aw surioux nerat-n. Omgtekevrd zijn ook de t«genstand<-.rs zo

in {H'sl.ij: K«'n«>mcn door d«.» nad«K»n, dat zij zic!» niet meer kunnen voorsceiler,,

dat tivn i'.innifi raens zo'n buslissing oott zou willen doordrijvcn.

Biivcnut.inndt: is »veneens ReldiR voor «en belan^rijke heslissinc waarx'oor de

u.v»;,;..-id i-n du« ook de NVderlandsu saracnlevinß als dee l zieh gesteld ziet

«r. vaaraan dit syuposiuni govijd is: snclle kwot-kreaktoren ja of nee.

Hct N't-di-rlandsc Parlesa>nt hoet't in cc-rste instantie ja gezegd en geldcn

.tovfteerd voor cun procfprojokt tc K.ilkar samen rout onze buurlanden en had

tot-n du gelukkiRe «cdachte om de Beiden danrvonr tc vvrkrijgen door de .«'.l'sk-

triciteitstaricvcn to vcrhogun met «cn hesLemminftsheffing: de Kalkarheffinv.

wurd er extra de nadruk op ^elugd dat iedere elektriciteitsgebruikur

litig is aan de besUssing ten gunste van de snelle kweekreaktor. Niet

c'fti iu'̂ ! issinit van hen, die wij hebben aCgevaardigd naar de Staten-Generaal,

maar van ons allen.

H«*t ver/.c't tegen dezu beslissing kreeg landelijke bekendheid toen een

korntysicus in Groningen de Kalkarheffing weigerdc te betalen. Het afsluiCen

v.in du cluktricituitstoevoer kon zijn verzet niet broken. Langzamerhand kreeg

iiij vule raedestanders die niet -door net betalen van de Kalkarheffing- wilden

mofwerken aan een beslissing die zij Cataal achten voor de mensheid. De Minis-

ter van Econoroische Zaken bood in december 1974 een uitweg door een apart

tunds te stichten voor de ontwikkeling van niet-nucleaire nieuwe energiebron-

iu>n. Ue gewetensbezwaarde kan zijn met een vast bedrag verhoogde heffing in

dit fonds störten. Met enige onduidelijke maatregelen vooraf en achteraf

tracht du Regering te verhinderen, dat door tniddel van de bestenming van de

hoffing er achteraf een opiniepeiling wordt gehouden over de vraag snelle

kweekreaktoren, ja of nee?
tnmiddels hebben zieh ook een aantal gemeenten en oofc de Technische Hogeschool

te Oelft geschaard onder degenen, die nun heffing bestand willen zien voor de

ontwikkeling van niet-nucleaire nieuwe energiebronnen.
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l'e Technische Hogeschool he ff t hiermude tot uitdrukking willen brengcn, dat

vele personeulsleden en Studenten overwegcnde bezwaren hebben om aan de be-

slissing ten gunste van de snellc kweekreaktoren mee te werken.

Voorstanders van de snelle kweekreaktoren vindcn in het algumeen hot niet

bctalen van de Kalkarheffing ondemokratisch, ?.elfs nadat de Regering duor

het oprichten x'an een apart fonds een mogelijkheid geschapea heeft voor

diegitnen, die overwegende beswaren hebben.

De wortels van de controverse moet men zocken in het feit, dat het Parle-

ccr.t een beslissing van grote draagwijdte heeft genomen vocrdat dc diskus-

sie daarcver in de saraenleving op gang was gekomen.

Ter verdediging van het Parleasenl tnoet gezegd worden, dat destijds de draag-

wijdte nog niet duidelijk zo groot was, dat in het buitenland het verzet

tegen de snelle kweekreaktoren nog niet op gang gekoroen was, dat in die

tijd nog doorslaggevende waarde werd gehecht aan adviezen van deskundigen,

die tevens bclanghebbenden waren.

Het is duidelijk, dat een zo groeiend verzet tegen een beslissing zal uit-

mondcn in een hernieuwde diskussie. De Technische Hogeschool wil door raiddel

van het symposium: "Kernvragen over de snelle kweekreaktor" haar bijdrage

leveren 'tot de nationale diskussie wer dit onderwerp en riogelijk ook tot

de Internationale. Ze wil daarbij b-iide zijden van dc roedaille laten zien.

Wij willen het vraagstuk bezien vanuit verschillende gezichtspunten, te

weten, techniek, milieu, economie, raaatschappij en politick.

Wij willen hier niet verhelen, dat een aantal voorstanders van snelle kweek-

reaktoren niet bereid waren om als auteur, spreker, panel- of forumlid in

ons symposium op te treden.

Ongetwijfeld is de stellingname van de Technische llogeschool in de kwestie

van de Kalkarheffing hier een der oorzaken van. Wij waarderen des te meer

dat enkele voorstanders zieh niet aan de diskussie willen onttrekken.

Oe tegenstanders op ons symposium zullen -hoewel niet voor nun standpunten-

voor hun persoon grote waardering hebben.

De voorstanders zullen zieh niet blijvend aan de diskussie kunnen onttrekken

omdat slechts de eerste fase van de snelle kweekreaktoren door het Parlement

is goedgekeurd. Wij' zien ons symposium als cen verbreding van de diskussie

over de voortzetting van de volgende fasen van het projekt. In dit licht moet

ook de beslissing van de Technische Hogeschool gezien worden om onderzoek te

starten aan de zwakke schakels in de cyclus van de snelle kweekreaktor.

De Hogeschoolraad overwoog bij haar beslissing ten gunste van dit onderzoek

a) dat bij diskussie tussen gevestigde machten en delen van de bevolking, de

technische deskundigen veelal verbonden zijn met de gevestigde machten



TIT

b) dal de Technische, Hogeschool hier de taak had de technisch rieche,coege-:

rüste Staatsbürgers bij te staan. ,

Het is als het toewijzen van ̂ en rechtskundig adviseur aan een proces-' /** ,

partner, die deze niet kan beköstigen.

Nadere mededclingen over dit onderzoek zijn in de naaste toekomst te^er-

wachten.

Zoals gezegd zien wij het symposium als een verbreding van de diskus&ic.

Wij verwachten niet dat voor- en tegenstanders verzoend dit symposium zul-

len vcrlaten. Wij verwachten wel dat nun standpunten meer genuanceerd

en gefundeerd zullen zijn. Wij hopen tevens met dit symposium met alleen

in onze Technische Hogeschool, maar ook daarbuiten de Studie te stitnuleren

van de vcle problernen, die samenhangen met de bnelle kweekreaktoren. Op

dose wijze kan de x'olgende beslissing betreffende de snelle kweekreaktor

steunen op de opinie van eon veel grot«r deel van de Nederlandse samen-

leving.

Tevens zal dit symposium ^ijn invloed hebbun op toekor-stige orderzoekprogram-

ma's aan de Technische Hogeschool.

In het bovenstaande is niet inhoudelijk ingegaan op de problernen rond de

snelle kweekreaktor. Wij willen niet vooruitlopen op het symposium, wij

willen dit overlaten aan de auteurs van de bijdragen, de sprekers en debaters

op ons Symposium, die wij op deze plaats bedanken voor hun inspannirg. i
Tot slot danken wij, last but not least, de Griffie van de Hogeschool voor/

„ <r -,• < * '> " -J,'?1- i >\r l l , i * '
hun grootse bijdrage ins'het-tot'stand'körnenrvan'_dit|'symposium. f

? t,' t
De Kommissie ingesteld door de Hogeschool-

,- - r "11,-'«U J '" C i
' raad'van de*,Technische Hogeschool te Delft

ter voorbereiding van het symposium "Kern-

.vragen van snelle kweekreaktoren" v

Prof.ir. J.L. de Kroes, voorzitter

N. Kroese

S.W. Naber
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Teneinde de deelnesiers aan het symposium Kcrnvragen over de anelle kweekreak-
tor in de gelegenheid te stellen sich te orienteren achtte de voorbereidings-
coisaissie het nuttig een aantnl artikelen over deze aaterie te bundelen in een
sussposiunboes.

Sen deel van de artikelen bevat de noodznkelijke achtergrond infonaatie tervijl
bij de overige het accent ligt op de probleaen rond de snelle kvt»ekreaktor, die
op het symposium aan de orde komen.
Er is naar gestreefd de bijdragen begrijpelijk te doen zijn voor zowel de be-
langstellende niet-deskundige als de deskundige, die overigens veelal ook niet
op alle behandelde gebieden deskundig sal zijn.

Het is niet aogelijk on in dit bestek volledig te zijn.
De nate\ie is als volgt verdeeld:
- techni^»k
- ailieu\en gezondheid
- econosi'e ' ;
- politiek en saatschappij
Deze indeling is zovel in dit boek als in.de thenakeuze voor de panels op de
eerste symposiumdag globaal aangehouden.

TECHNISK ' ' ' . .

De snelle natriumgekoelde reaktor is technisch en fysisch gezien essentieel
verschillend van de tot nu toe racest toegcpaste reaktortypen (doorgaans licht
water reaktoren;LWR). • .
Hij biedt het voordeel aanzienlijk efficient«* gebruik te maken van nueleaire
brandstof. Hiertoe moet aan een aantal reaktorfysische eisen worden voldaan.
Niet alleen de reaktoren zelf zijn verschillend, ook de splijtstofcycli van
SNR en LWR vertonen essentiele verschulen. ' ' ' .
Verschillen tussen SNR en LWR uiten zieh ook in de veiligheidsaspekten van
deze reaktoren. Alle auteurs behandelen dit onderwerp. In het artikel van
Dr. F.R. Farmer Staat de reaktorveiligheid cehtraal. Dr. Ing. G.V.P. Watael
en Dipl.Ing. G.H. Rashe geven aan op welke wijze bij de SNR-300 (te Kaikar)
de veiligheidsproblemen aangepakt zijn. In de artikelen van A.B. Lovins en
Dr. W. Snit worden de veiligheidsaspekten van snelle reaktoren kritisch ge-
analyseerd. Dr. W. Snit gaat hierbij ook in op Problemen verbunden aan
geproduceerd radioaktief afval. Het overgenomen deel van de college leidraad
van Prof. Ir. D.G.H. Latzko en het artikel van Watzel/Rashe geven bovendien
een overzieht van de SNR technologic.
Prof. Dr. W. Häfele geeft een algemene inleiding over de kernenergie en
slechts zijdelings inforraatie over de SNR. Op het symposium zal Prof. Häfele
meer specifiek aandacht besteden aan öe snelle reaktor. Voorts zal Prof. Dr.
J.A. Goedkoop op het symposium een inleiding over dit aspekt verzorgen.

GEZONDHEIDS- EN MILIEUASPEKTEN

Een groot deel van de bij dit aspekt behandelde onderwerpen heeft betrekking
op radioaktieve straling en behandelt derhalve een aspekt van de kernener-
gie in het algemeen. Globaal omvat dit terrein twee onderdelen. Ten eerste
de effecten van bij normaal bedrijf van alle elementen uit de splijtstof-
cyclus vrijkomende radioaktieve straling. In de artikelen van Prof. Dr.
G.W. Barendsen, Prof. Dr. L.B. Beentjes, P.C. Keestra en R. van Renesse
körnt dit aspekt aan de orde. In deze artikelen vindt U algemene inforraatie
over de somatische (kankerverwekkende) en genetische (erfelijke) gevolgen
van straling, en de maximaal toelaatbaar geachte dosis voor verschillende



bevolkingsgroepen. Ken tweede onderdeel onvat de gevolgen van bij caiamitci-
ten vrijkoxen'le ctraiing. 7'»>n dele dele is dit. een technisch probleen, aange-
zien de kans op e«n calamiteit onderzocht zal nsoeten worden. De aard van
dcrgelijke risiV.o's komt in een aantal artikelen ter sprake. In de artikelen
in de sectoren techniek en gezondheid zult U over dit onderwerp enige inforrca-
tic aantreffen.
Drs.W. van Dooren besieedt in zijr, artikel aandacht aan de effecten van stra-
ling op ecosystemen. . :
Spec!Tick voor de GJ»H zijn de effecten van het nateriaal plutonium, aangeaier.
hot noodzakelijk is bij een SHR dit siateriaal te recirkuleren. In de artikel?-.
van Drs. J. Jelsma en Prof. J. Gofsnan vindt U hierover informatie.

ECONOMISCHK ASPEKTEN : • • j ' 'I . ' i ',

De econonische rendabele bedrijfsvoering van deiSIIH is een>sterk aan diskussie
onderhevig onderwerp. Op dit gebied sijn een aantal binnen- en buitenlandse
studies uitgevoerd. Hcinier de Man e-a. behandelen Nederlandse economische
evaluaties van de S!«H. Aangezien de aeest recente Sederlandse studie, verricnt
door het Nederlands Kconomisch Instituut in opdracht van de Nederlandse < '
regering, bij het ter perse gaan van dit boek nog niet openbaar was, is
een deel van een Amerikaanse Studie opgenonen, waarin een kosten/baten analyse
van het Amcrikaanse snelle reaktor prograrama kritisch beschouwd wordt. (onder-
deel EPA-rapport, nsei ' r>T").
In het artikel van Mr. S.U. van Gijn wordt de wettelijke aansprakelijkheid
terzake van kerninstallaties aan de orde gesteld en wordt een overzicht
gegeven van de verzekeringsraogelijkheden van kerninstallaties.

MAATSCHAPPELIJKE EK POLITIEKK ASPEKTE!.'

Dr. P. Boskraa, A.C. van der Spek en R. Haks besteden aandacht aan de mogelijk-
heid vanverspreiding van kernwapens (tussen of binnen landen) als ßevolg van
de verspreiding van de kern- resp. kweektechnologie. Boskma gaat hierbij in
op de invloed van de invoerinß van kweekreaktoren op het non-proliferatie-
verdrag en de geschatte invloed op een aantal sociale waarden. V. d. Spek
gaat in op een aantal internationale verdragen inzake de kernenergie: het
W.E.U. verdrag (west europese unie), het ultracentrifugeverdrag, het non-
proliferatieverdag en het verdrag vettelijke aansprakelijkhcid exploitanten
nucleaire schepen. Haks behandelt de invloed van het Kaikar-projekt op de
mogelijke kernbewapeninß van de EHI), de belangen van de grot.e concerns bij
deze ontwikkeling en de invloed van reactionaire groeperingen in West Duits-
land.
H.A. de Boer en het IKPG behandelen de keuze tussen een centrale en een
decentrale energievoorziening en de plaats van de kernenergie hierbij.
Ir. P. de Munk besteed aandacht aan de vergunningverlening voor de SNR-300.
H. Ramaer en R. Haks besteden aandacht aan de industriele belangen, ver-
bondea aan de kernenergie.
Dr. P. Boskma gaat tenslotte na welke plaats het Kalkar-projekt inneemt in
de Europese reaktorontwikkeling.
Op het symposium zullen politici van een groot aantal politieke partiJen
aanwezig zijn om over deze aspekten van gedachten te wisselen.

Voorts zijn een vijftal artikelen opgenomen, die niet in bovenstaande schema-
tisering passen. Allereerst betreft dit een artikel van Ir. C. Daey Ouwens
over andere of alternatieve energiebronnen.. Voorts is een deel van een boek
van Prof. P. Odell overgenomen over voorraden fossiele brandstoffen. A.A. van
Gorkura heeft eveneens over deze materie enkele getallen verzameld. Het
overgenomen artikel van J.P. Holdren handelt over uraniumvoorraden. In dit



artikel vordt eveneens nagegann of de SNR uit hct oogpunt van ur&niumvoorraden
op «.orte teraijn noodzakelijK is.
Tensiotte ;ijn enkele delen uit het "standpunt overlegorgaan vakcentrale« inzake
energiebeleid" overgenonen, net nane vaar het de kernenergie betreft.
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KERNENERGIE: EEN CONTROVERSIES!, RISICO.

W.A. Smit ., ,

"De Boerdcrij" l
Technische Hogeschool Twente ' i
Enschede. ,, ,,

Samenvatting . (' '
De introductie van kernenergie op grote schaal wordt gekarakteri-
seerd als een macrorisico vanwege de mogel'jk wereldwijde radio-
actieve besmetting. Op enkele factoren die hiertoe kunnen bij-
dragen, zoals de opslag van net langlevende radioactieve afval
(met plutonium als speciaal probleem) en het öptreden. van .qnge-
lukken wordt nader ingegaan. Ongelukken met kerncentrales wor-
den bovendien beschreven als mesorisico's. De veiligheidsproble-
matiek van snellc kweekreactoren is hierbij nog groter dan die
van lichtwaterreactoren hetgeen o.a. samenhangt met de grote hoe-
veelheid plutonium in de reactor, de rol van snelle prompte neu-
tronen en het gebruiken van natrium als koelmiddel. Tenslotte
wordt een schets gegeven van de aard van de heersende controver-
se over de veiligheidsproblemen van kernenergiecentrales en aan-
gegeven waarom "risicoanalyse" niet geschikt is om hierin een
bemiddelende rol te speien.



Inleiding

De snelle natriumgekoelde kweekreactor (SNR) neemt om twee redenen
een bijzondcre r>ositio in in de kernenergieprob]emntiek, n.l. van-
wege net urani -:-:.verbruik en vanwege do veiligheids- en milieupro-
blematick.

Een kweekreactor kan in principe het in de natuur voorkomende ura-
nium ongeveer 70 maal zo efficient gebruiken als de lichtwaterreac-
toren. Dit wordt veroorzaakt doordat de energie in lichtwaterreacto-
reh vooral afkomstig is van solijting van uranium-235,dat slechts
0.'7.% van het in de natuur voorkomende uranium uitmaakt, terwijl in
de snelle kweekreactor deze energie afkcirostig is van de splitting
van vooral plutonium-239 dat in de reactor uit uranium-238, met
een natuurlijk voorkomen van 99.3%»wordt gevormd. Deze productie
van plutonium uit uranium in een SNR,d.w.z. het kweken van pluto-
nium, kan zo groot zijn dat meer plutonium wordt geproduceerd dan
gespleten, de kweekfactor is dan groter dan 1. Het overschot aan
plutonium kan dan gebruikt worden in een nieuwe kweekreactor. Om
over een voldoend aantal neutronen te beschikken voor de productie
en splitting van plutonium geschiedt dit proces voornanw?!ijk met
snelle neutronen. Omdat water de neutronen te sterk zou afremmen
is gekozen voor een ander koelmiddel, veelal natrium.

Tegenover dit efficienter gebruik van het natuurlijk uranium, wat
men een voordeel zou kunnen noemen, staat het nadeel van het ern-
stiger worden van de veiligheids- en milieuproblematiek. We zullen
in het volgende eerst deze problematiek wat verder karakteriseren
en daarna wat dieper ingaan op de aard Vein de controverse' die hier-
over bestaat.

Drie catagorieen risico's

Alvorens in te gaan op een aantal specifieke problemen van de kern-
energie, maken we eerst enkele algemene opmerkingen over risicojs.

Naar een indeling van prof. H.J. Groenewold , kunnen drle catego-
rieen van risico's onderscheiden worden, te weten macro-, meso- en
microrisico's. Bij macrorisico's gaat het om risico's 'die qua om-
vang de hele aarde beslaan of/en waarbij het voortbestaan van de
mensheid als geheel gevaar looot. Bij mesorisico's worden grote
landstreken of/en bevolkingsgroepen bedreigd. Microrisico's hebben
betrekking op Individuen of een klein aantal, mensen.

Pas in de laatste eeuw en met name in de laatste deconnia is het
mogelijk geworden dat door menselijke activiteiten macro- en meso-
risico's in het leven geroepen worden en wel door de ontwikkeling
van wetenschap en techniek. Te denken valt b.v. aan de mogelijk-
heid van oorlogen met kernwapens en aan chemische en thermische
milieuverontreiniging. Een aantal van deze risico's lopen we reeds,
alhoewel we ons dat niet dagelijks realiseren. Deze risico's vormen
de keerzijde van de snelle ontwikkeling en brede toepassing van
wetenschap en technologie.

Doordat het besef van het optreden van deze macro- en mesorisico's
pas sinds enkele tientallen jaren schoorvoetend begint door te
dringen hebben we kennelijk nog geen adequate houding t.o.v. deze
risico's kunnen bepalen. 2.o worden de oude normen (voorzover we
die bewust hebben) voor de microrisico's veelal ook gehanteerd
voor deze nieuwe meso- en macrorisico's. Dat gebeurt bij voorbeeld
als men een legitimatie tracht te vinden voor de introductie van
technologieen of produkten waaraan deze risico's verbunden zijn



door dose risico's op eon of andere v;ij;:c- to vergulijkur. r«o~ :>o-
staande microrisico's. Verderop zal nog worden toeqelicht hoe duze
vergelijking via risicoanalyses gemaakt wordt.

Macrorisico's van korncnorgio

Hct macrorisico verbunden aan de grootscheopsc toopas^ing van ke>rn-
energie wordt qevormd door de mogelijkheid van een wereldwijde
penetrable van het milieu met langlevende radioactieve Isotopen,
waarvan een groot deel van nature niot voorkomt. Hoe groot de stra-,
lingsbelasting van het ecosysteem, waarvan de mens een onderdeel
vormt, hierdoor zal worden, wordt onder andere bepaald dboir de..
hoevaelheid radioactief materiaal die verspreid wordt, de ongelijk-
matige verdeling in het milieu, en door de accumulatie van.radio-,
actief materiaal in biologisch weefsel via concentratie'jprocessen.,,,
Deze radioactieve besmetting wordt mogelijk niet alleeh veroor- • •
zaakt door routinelozingen en door net vrijkomen van radipactief
materiaal bij pngevallen, maar ook door gebruik van atoomwabens'
in conflictsituaties. Vele landen zullen juist via het gebruik,,.yan
kernenergie voor elektriciteitsopwekking de beschikking krijgen' • • ,'•
over kernv/apens, waarmee de kans .dat ze ook. gebruikt worden ,aan- , '',
zienlijk vergroot zal zijn. Ook de Gezondheidsraad erkent dit;;bro-
bleem. In haar rapport "Kerncentrales en Volksgezondheid" .van SOTJ-J,;,;
tember 1975 wordt hierover opgemerkt "Indien de kerntechniek•zieh ; •
in de wereld steeds meer gaat uitbreiden - en alle beschikbare:: ,
gegevens wijzen er op dat dit zal geschieden - moet men,vrezen idat;
in de toekomst nog verscheidene landen zieh van atoombommen zullen
voorzien, al of niet op slinkse wijze gebruikmakend van >'de..grote '
plutoniumproduktie".2) •'. .

Hoe groot de stralingsbelasting en de daardoor veroorzaakte gene- ,,'
tische en somatische schade is, die een biologische soort - in
het bijzonder de mens - kan verdragen, is onbekend. Doordat ef-
fecten van milieuverontreiniging zieh vaak pas veel later mani-
festeren (vgl. DDT-verontreiniging) kan de met deze grens corres-
ponderende milieubesmetting benaderd of overschreden worden voor-
dat dit duidelijk herkenbaar is. Deze "traagheidseffecten" heb-
ben tot gevolg dat maatregelen vaak genomen dienen te worden in
een stadium waarin de noodzaak hiervan nog niet evident is.

Zouden zieh op een 'gegeven ogenblik voortekenen gaan voordoen dat
de fatale grens van radioactieve verontreiniging bereikt gaat wor-
den, dan wordt men geconfronteerd met het probleem dat men te ir.a-
ken heeft met een aantal onomkeerbare processor.: a) het geprocu-
ceerde radioactieve afval kan niet vernietigd worden, maar ver-
dwijnt slechts door natuurlijk verval, hetgeen voor een aantal iso-
topen zoals plutonium-239 vele honderdduizenden jaren kan duren
b) de verspreiding van radioactief materiaal in de biosfeer kan
niet meer ongedaan gemaakt worden.

Deze aspecten maken dat de beslissing over de introductie van
kernenergie een ongekend verantwoordelijke is. Men dient zieh af
te vragen of het niet een volslagen absurde situatie is om no be-
slissingen te nemen waarvan de consequentie is, dat een bedreiging
voor de mensheid voor vele honderdduizenden jaren wordt vastge-
legd, terwijl de totale menselijke beschaving nog geen tiendui-
zend jaar cud is.



Opslag van radioactief afval
Dit probloem van her. inslaan van een weg waarvan zelfs fysisch-
tochnclogisch met bekend is hoe men hiervan zou kunnon tcruq-
keren wordt hcol concreot als het gaat om hot zoeken van een oplos-
sing voor de opslag van het langlevende radioactieve afval. Vanwe-
ge de in dit afval aanwezige Isotopen met halveringstijden van dui-
zenden tot miljoenen jaren moeten de opslagplaatsen, wil men ver-
antwoord handelen, gedurende vele honderdduizenden jaren gegaran-
deerd veilig afgosloten blijven van de biosfeer. Zelfs als men
"slechts" gedurende een overgangstijd van bij voorbeeld 100 jaar
kernenergie zou toepassen, dan nog zal het afval voor onafzien-
bare tijd een bedreiging voor de mensheid ooleveren. Door deze
voorwaarde van een veilige opslag gedurende zo lange termiin, wor-
den wel biizonder hoge eisen van betrouwbaarheid.en vollediqheid
aan onze kennis op het gebied van materialen en geologie gesteld.
Ruimer nog, het vereist een kennis over de toekomstige ontwikke-
ling van samenleving en biosfeer die wij nu .niet bezitten en waar-
van het twijfelachtig is of we die ooit zullen krijgen. Oe metho-
de van het maker» van slimme rekensommetjes, zpals.gehanteerd door
het Reactor Centrum Nederland om aan te .tonen dat als het radio-
actief afval na enkele honderden jaren met girondwater in aanraking
zou komen, dit geen onaanvaardbaar risico vormt, getuigt in elk
geval niet van zulke kennis.3)
De introductie van snelle kweekreactoren vergroot dit afvalprobleem
nog doordat het radioactief afval van deze reactoren ruwweg 10
maal zoveel langlevende actiniden, waaronder plutonium, bevat als
dat van lichtwaterreactoren. Voor.de snelle kweekreactor is plu-
tonium een crucieel element in de splijtstof. Het wordt in de re-
actor uit het uranium-238 gevormd. Deze produktie van plutonium
vindt trouwens ook in lichtwaterreactoren plaats, zij het in gerin-
gere» mate. (Het kan hierin sen gedeelte van het uranium-235 ver-
vangen als splijtstof.) Om het geproduceerde plutonium weer te kun-
nen gebruiken moet het eeirst afgescheiden worden van de rest van
het radioactief "afval. Dit geschiedt in de opwerkingsfabriek waar
met de huidige techniek 99.5% van het plutonium uit het afval te-
ruggewonnen wordt en 0.5% hierin achterblijft.
Omdat plutonium een basismateriaal is voor het maken van atoombom-
men en het bovendien uitermate radiotoxisch is, Staat het echter
ter discussie of wel tot opwerking van het afval overgegaan moet''
worden.4) Hiermee staat men echter voor de volgende keus..Of men
moet 200 maal zo veel plutonium met het- radioactief afval ooslaan
als v/aarmee men tot nu toe gerek'end had. In het jaar 2000 gaat dit
bij de huidige kernenergieprognoses voor de wereld om een hoeveel-
heid van 8000 ton die daarna jaarlijks met minstens 800 ton toe-
neemt. Of het plutonium wordt opgewerkt en weer in lichtwaterreac-
toren of in kweekreactoren gebruikt, maar komt daarmee in een vorm
beschikbaar waarin het, niet bijzonder moeilijk, ontvreemd kan wor-
den. Welke methode de voorkeur verdient uit het oogpunt van doel-
treffende inspectie op plutonium i.v.m. de gouvernementele ver-
spreiding van kernwapens is nog niet duidelijk. In elk geval is
geen van beide oplossingen voor dit akelige dilemma erg aangenaam
voor de mens.

Mesorisico's
De mesorisico's van de toepassing van kernenergie worden o.a. ge-
vormd door de mogelijkheid van ongelukken met kerncentrales door



technisch of menselijk falen of door sabotageacties. Bovendien
kunnen kerncentrales als doclwit gebruikt worden in conventionele
oorlogen. Do gevolgen hiervan atjn, wat radioactieve bcsmetting
betreft, vergelijkbaar .-not die van het gehruik van kernwapens.

De omvang van de mogelijke gevolgen van een groot reactorongeluk
zijn stork in discussie (geweest?). Het aantal directe eri latere ' '
slachtoffers en het oppervlak dat radioactief besmet wordt zal o.
a. sterk afhangcn van de hoeveelheid radioactiviteit, die vrij-
komt, de weersomstandigheden die de verspreiding en neerslag van
not- materiaal bopalen en van de bevolkingsdichtheid. In 1957 stel-
de de Amerikaanse atoomenergie commissie (AEC) een rapportS) op,
over de mogelijke consequenties van een reactorongeluk, indieh
daarbij de helft van de radioactieve inhoud via de atmosfeer yer- i
spreid zou worden. Het aantal directe slachtoffers zou hierbij
kunnen oplopen tot 3400 doden en 43000 gewonden en een door ra-
dioactiviteit ernstig besmet gebied van 15000 km2. Het ging hier-
bij om een reactor met een elektrisch vermögen van ongeveer 170'MW,
hetgeen in verhouding tot huidige reactcren weinig is. Zeveri jaar
later werd deze Studie door de AEC herhaald onder dezelfde aanna-
men, alleen voor grotere reactoren. Het resultaat van deze Studie
van 1964 werd echter niet vrijgegeven. Pas in 1973 werden;de re-
sultaten van deze Studie onder Sterke druk van de bevolking be-
kend gemaakt.
In deze Studie werd berekend dat de gevolgen van een ongeluk voor '
grote reactoren zo'n 40 maal zo ernstig konden zijn als de Studie
van 1957 aangaf.6) ÖD deze Studie werd Sterke kritiek uitgeoefend
omdat aannames over de hoeveelheid vrijkomend radioactief materi-
aal (n.l. de helft) veel te hoog zouden zijn. Gedeeltelijk is de-
ze kritiek gerechtvaardigd. Van de vaste Stoffen kan in een ern-
stig ongeval vermoedelijk niet meer dan een aantal procenten
vrijkomen, van de gasvormige echter wel bijna tot 100%. De gevol-
gen van een dergelijk ongeluk kunnen echter toch rampzalig zijn
als dit plaats vindt in een dichtbevolkt gebied. Voor een derge-
lijk ongeluk met een kerncentrale op de Maasvlakte werd vorig jaar
door een werkgroep van het VIVO berekend?) dat het aantal doden door
stralingsziekten in een ongunstige situatie zou kunnen oplopen
tot 90000 en dat zo'n 300000 mensen lichte tot ernstige verschijn-
selen van stralingsziekten zou kunnen vertonen. Een groot gebied
van de Randstad zou voor lange tijd onbewoonbaar blijven door ra-
dioactieve besmetting.

In de publieke discussie in Nederland zijn van de kant van het be-
stel mogelijke gevolgen van reactorongelukken nogal gebagatelli-
seerd, zo sterk soms dat gesteld werd dat buiten de kerncentrale
geen slachtoffers zouden kunnen vallen. Met het verschijnen van
het Rasmussen-rapport, een veiligheidsstudie van kerncentrales,
uitgevoerd onder auspicieen van de AEC is hierin een kentering ge-
komen. In het rapport van de Gezondheidsraad van September 19758)
vinden de feitelijke argumenten m.b.t. reactorongelukken, zoals
die door critici van de introductie van kernenergie naar voren
werden gebracht en die zo fei bestreden werden, nu erkenning. De
door de Gezondheidsraad beschreven scenario's corresponderen met
het scenario van de VWO-werkgroep'' als we rekening houden met het
verschil in bevolkingsdichtheid In deze scenario's.



Veilighoid van snelle kweekroactoren ]

Genevcn da! <lo crnst van raogelijkc grolo rcactoronqevallen :nvi officice
erkond vor«.'.: volstaan we nu mut hot aahgeven van ccn aantal i'ac-
:.oren waardoor de veiligheidsproblematiek van.snelle kweekreactoren
verschilt van die der lichtwaterreactoren. "•'

De belangrijkste verschillen hangen samen met de veel grotere hoe-
veelheden plutonium in de reactorkern, de belangrijke rol'van sno.l-
le prompte neutronen in het splijtingsproces en net gebruik van
natrium in plaats van water als koelmiddel. :

Drie belangrijke intrinsieke veiligheidsfactoren,van fysis'ch-tech-
nologische aard die de lichtwaterreactoren bezitten ontbreken bij
de snelle natriumgekoelde kweekreactoren. We .zullen deze' kört be-
spreken. ' . : . • ' : .
a) Als in het koelmiddel van lichtwatoreactoren .damobellen voor-
komen dan vermindert de reactiviteit. Treden echter damnbellen op
in het natriumkoelmiddel van de SNR dan neemt.de.reactiviteit
jui-st toe (men spreekt van een "positieve void coefficient") waar-
door de reactor lokaal overkritisch kan worden hetgeen kan .leiden
tot ernstige beschadiging van de reactorkern. b) Het koelwater in
een lichtwaterreactor vervult tevens een functie als moderator,
d.v.r. het remt de snelle neutronen af. De kettingreactie wordt
vooral onderhouden door de langzame (thermische) neutronen. Als het
koelwater wegvalt stopt de kettingreactie onmiddelijk. In een
snelle kweekreactor heeft het koelmiddel natrium niet deze functie
zodat bij wegvallen hiervan de reactor overkritisch kan word.en. De
en ige rem die dit uit de hand lopen van de kettingreactie dan nog
kan begrenzen is het zgn. Dopoler-effect,dat er voor zou kunnen
sorgen dat de reactiviteit afneemt als de temperatuur oploopt.
Daartoe moet de Doppler-coefficient echter wel negatief zijn het-
geen niet overal in de reactorkern gegarandeerd kan worden, c) In-
tegenstelling tot de situatie in een lichtwaterreactor is in de
snelle kweekreactor de geometrische configuratie niet die van ma-
ximale reactiviteit. Hierdoor kan de reactiviteit toenemen als de
splijtstofstaven dichter bij elkaar komen, verbuigen of stukgaan.
Terwijl dus bij een lichtwatereactor een uit de hand lopen van de
kettingreactie in feibe alleen maar kan optreden door het onge-
wenst uittrekken of uitstoten van regelstaven kan deze zeer ern-
stige ongevalssituatie bij de snelle kv/eekreactor door diverse
andere oorzaken ontstaan.

Naast het ontbreken van een aantal intrinsieke veiligheidsfactoren
zijn er een aantal andere aspecten die de veiligheid van de kweek-
reactoren nog problematischer maken dan die van de lichtwater-
reactoren. Zo is de veiligheidsmarge voor het regelen van de kri-
ticiteit .van de kweekreactor veel kleiner dan bij een lichtwater-
reactor. Dit wordt veroorzaakt doordat vertraagde neutronen (deze
komen niet direct bij de splijting vrij maar pas later bij verval
van splijtingsprodukten) een veel geringere rol speien bij het
onderhouden van de kettingreactie en deze dus veel sterker bepaald
wordt door de prompte neutronen. Als de reactiviteit zo ver toe-
neemt dat alleen de prompte neutronen de kettingreactie onderhou-
den heeft men de toestand van "prompte kriticiteit". Noch een
lichtwaterreactor ,«noch een kweekreactor is dan meer door een re-
gelmechanisme te beheersen. De ontwikkelde energie in de kweekre-
actor verdubbelt dan ongeveer elke 1/10000 seconde, ongeveer 1000
maal zo snel als bij een LWR. Deze energieontwikkeling heeft dus
een explosief karakter. Als de reactorkern hierdoor uiteenvalt,



zai do kcLtingrcactic vermoedelijk snel stoppen. Oe gevolgen van
het uiteenvallc?n en/of smelten van de reactorkern sijn echter
moeiliiK te voorspollon x.oaLs vorig jaar ook v/eer blo«k op eon co~-
icrenfie over de voilighoid van snclle kweekreactoren.^ Öoor do
groto hocvcolhcid plutonium in de reactorkern (in de orde van ;2 ton
voor een 1000 MWe kweekreactor) is het mogelijk dat een zodanigc
massa hiervan hij elkaar komt dat er (v/eer) een overkntische toe-
stand ontstaat. *5it kan zelfs raeerdere malen gebeuren en .leiden
tot heftige explosies. In een bijdrage aan de hierboven genoemde
conferentie schrijft G. AngererlO) e.a. van het Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe "In fact if one makes the pessimistic assutnotion
that two subcritical blocks approach under gravity» and that the
blocks consist of low density granulate, one. can -calculate excur-
sion energies which probably cannot be contained".

Tenslotte noemen we nog slechts het probleem van de hogere vermo-
gensdichtheden in de reactorkern, wat o.a. zeer speciale eiseh
stelt aan do snelle werking van het noodkoelsysteem, het aantaster.
van materialen onder invloed van hoge temperaturen en hoge neu-
tronenbestraling; de mogelijkheid van explosieve reacties tussen
natrium en gesmolten splijtstof in ongevalssituaties en van. hef-,
tige reacties tussen natrium en water in geval de warmtewisselaars
falen (een dergelijk ongeluk deed zieh eind 1973 voor met die
BN-350 snelle kweekreactor in de Soviet Unie).

Naast deze nadelen heeft de snelle kweekreactor ook voordelen t.o.
v. de lichtwatereactor wat de veiligheid betreft. Het belangrijk- '
ste is waarschijnlijk dat het koelmiddel onder een veel lagere
druk staat dan in de lichtwatareactoren het geval is waardoor in ,
g'eval van pijpbreuken verlies van koelmiddel minder snel verlooot. '
Dit weegt echter niet op tegen de ernstige nadelen die hierboven
genoemd zijn,omdat deze hierdoor niet gecomoenseerd worden.

We hebben hier slechts een aantal hoofdlijnen van de veiligheids-
problematiek kunnen geven. Zeer grote inspanningen worden geoleegd
om'door middel van veiligheidsvoorzieningen de kans OD catastrofa-
le ongelukken te verkleinen. De kans OD deze ongelukken door tech-
nisch of menselijk falen (over ongevalskansen door sabotage is
hoegenaamd niets te zeggen) is hierdoor ook aanzienlijk terugge-
bracht en zeer klein geworden. Deze situatie, waarbij er een zeer
kleine kans op zeer grote ongelukken bestaat maakt echter tevens
dat de veiligheidsproblematiek zo'n controversiele zaak is.

Betekenis van veiligheidsvoorzieningen

Men kan zieh afvragen waardoor er zoveel verschil van mening be-
staat over de veiligheidsproblematiek van kernenergie. Het antwoord
hierop is niet eenduidig te geven, maar wordt bepaald door een com-
plex van factoren. In onderstaande zullen we slechts een schets
geven van de aard van het meningsverschil betreffende de betekenis
van veiligheidsvoorzieningen.

Een technologisch systeem is opgebouwd uit vele componenten die
alle hun functie hebben voor het goed functioneren ervan. Indien
een van deze componenten defect raakt spreekt men van een storing.
Als deze storing ernstiger gevolgen heeft, in de zin dat hierbij
mensen gewond of gedood worden of kunnen worden spreekt men van
een ongeluk. Over de mogelijkheid van het optreden van storingen
bestaat in het algemeen wel overeenstemming. Om te voorkomen dat
storingen uitlopen in ongelukken worden veiligheidsvoorzieningen
aangebracht die echter weer technologisch van aard zijn en daar-
mee weer aan storingen onderhevig kunnen zijn. Hier begint het
verschil van mening.



Aar, de ene kant staan do monsen waarvoor doze veilighcidsvoorzicn-
ir.aer. de betokonis van een garantie voor absolute veiliqhei«! krij-
.:•_•::. In hur. vcrbeolding is hot zo dat. hierdoor r.oer ernstict«? on-
jeiukkon nict meor kunnon optredon. Deze houding kan hot resul-
*-aat r. i in van een verdringingsproces: terwijl op rationale gron-
don orkond wordt dat dergelijke ongelukken kunnen geheuren vindt
rr.er. dar.e zo onwaarschijnlijk en/of zo ongewenst dat net prakti-
sche resultaat hiervan de opvatting is dat dergelijke ongelukken
•aitgesloten zijn. Als we bewuste misleiding mögen uitsluiten vin-
jon we hiervan een voorbeeld in de zeer recent uitgebracht RAS1N-
studie, waarin door de Samenwerkende Electriciteits Produktie-
bedrijven (SEP) e.a. in opdracht van de regering een risicoana-
lyso wordt gegeven m.b.t. de bouw van 3 kerncentrales in Nederland,
Over de mogelijkheid van net optreden van grote ongelukken wordt n.
hot volgende opgemerkt. "De waarschijnlijkheid van dergelijke on-
•.:olukken wordt echter kleiner dat &&n keer in de miljoen jaar.
Mensel ijk gesproken betekent dat dat een dergelijk ongeluk nooit
nal plaatsvinden".* D
\an de andere kant staan degenen die weliswaar erkennen dat door
veiligheidsvoorzieningen de kans ÖD ongelukken verklei-nd wordt
r.aar voor wie wezenlijk het besef blijft dat ook technologische
veiligheidsvoorzieningen kunnen falen. Zij leggen daarom meer na-
''.ruk op oer. analyse van de fysische begrenzingen die aan ongeluk-
ken gesteld zijn, als het om potentieel catastrofale ongelukken
gaat, dan op de betrouwbaarheid van technische (veiligheids-) sy-
ster.er..
Dit verrchil in houding vindt men gedeel'telijk terug als het gaat
om het stellen van prioriteiten van veiligheidsonderzoek. Ook op
de conferentie van april vorig jaar over de veiligheid van snelle
kveekreactoren contrasteerde bij voorbeeld de housing di^ de na-
druk legt op de betrouwbaarheid van Systemen met die waarbij de
nadruk wordt gelegd op de "containment", dus de mate waarin voor-
komen moet worden dat radioactiviteit buiten de reactor versoreid
kan worden als allerlei technologische Systemen toch falen.1^)

Risicoanalyse
Tussen deze grondhoudingen van enerzijds een "vertrouwen in de
mogelijkheden van de techniek" en anderzijds een "besef van de be-
perktheid van de techniek" ligt een grote kloof. Wat we nu zien
gebeuren is dat getracht wordt deze kloof te.overbruggen door het
verschil van mening zodanig te objectiveren dat er weer gepraat
kan worden en er mogelijk een compromis gevonden kan worden. De
methode die hiervoor vooral gehanteerd wordt is die van de risi-
coanalyse. Kort gesteld körnt dit hierop neer dat getracht wordt
allerlei gevaren waaraan de mens blootstaat, te kwantificeren en
in dezelfde maat uit te drukken. Op deze manier, is de verwachting,
worden ze onderling vergelijkbaar en is mogelijk ook een norm te
vinden voor de aanvaardbaarheid van gevaren. De maat waarin de
gevaren door middel van risicoanalyse worden uitgedrukt wordt het
risico genoemd en is gedefinieerd als het produkt van kans en ge-
volgen. Hiermee zouden dan regelmatig voorkomende ongevallen van
kleine omvang vergelijkbaar worden met catastrofale ongevallen
van grote omvang die een zeer läge kans van optreden hebben.
Lijkt dit op het eerste gezicht een hanteerbare methode om de
conflicten over de aanvaardbaarheid van gevaren op te lossen, bij
nader inzien doemen echter grote problemen op, zowel wat betreft



het aangeven van de omvang van do qevolgen als wat de grootte van
Je fcaris uar.qaat . V,'«.- ;:ullc!'. Lc'i'le l.o.'Jcrt.'k-.-ri.

Omvang van gevolgen

Bij het bepalen van de gevolgen van ongelukken wordt men gecon-
fronteerd met het probleem dat hieraan niet alleen kwantitatieve
aspecten maar ook kwalitatieve verbunden zijn. De omvang van een
ongcluk kan het karakter zelfs kwalitatief veranderen. Om een
voorbeeld te geven: een ramp met een kerncentrale in de Randstad,
waarbij in do orde van 100000 doden vallen, een nog groter aan-
tal mensen stralingsziekten oplopen en bovendien een belangrijk
deel van de Randstad voor lange tijd niet toegankelijk of be- . '
woonbaar is door radioactieve besmetting zal tevens een aanzieri-
lijk maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Ondanks dat
voor een dergelijk ongeluk het produkt van de (berekende) kans.en,
het aantal slachtoffers - het risico dus - kleiner is dan het ri-
sico van regelmatig optredende ongevallen als vliegtuigongelukken,
zal het duidelijk zijn dat de struktuur van deze risico's geheel
verschillend is. Daardoor zijn ze niet d.m.v. het hierboven ge-
definieerde begrip risico in een rangorde te plaatsen. Dit onder-
graaft do bemiddelende rol die "risicoanalyse" zou kunnen spelen.

Kans
Ook de waarde van het bepalen van de kans op ongelukken met een
theoretisch zo läge frequentie van optreden dat een empirisch-
statistische toetsing niet kan plaats vinden is nogal omstreden.
Een van de redenen hiervoor is dat niet bij voorbaat vast te stel-
len is of belangrijke factoren in het complexe systeem van inter-
actie tussen technologie en mens niet over het hoofd gezien zijn.'
Zo werd de explosie van de chemische fabriek van DSM te Flixborough,
waarbij deze praktisch geheel vernietigd werd, veroorzaakt door- .
dat een der werknemers een pijpverbinding tussen twee tanks ver- .
keerd aangebracht had. Vaak spreekt men achteraf bij dit soort
ongelukken van een "noodlottige samenloop van omstandigheden". De
kans op dit noodlottig samenlopen van omstandigheden is echter,
gezien de aard ervan, onmogelijk vast te stellen.

Een andere factor waardoor de betekenis van de berekende (kleine)
kansen op grote ongelukken door technisch en ook menselijk falen
sterk verschillend gewaardeerd wordt is het verschil in perceptie
van het functioneren van de samenleving, waarin de technologie in-
gebed is. Zo maakt het nogal uit of men de samenleving beleeft
als een in hoge mate geordend en geregeld systeem waarin een ie-
der zijn bijdrnge vanuit een positieve houding t.o.v. de maat-
schappij levert 'of dat men de samenleving ziet als een stelcel
met een conglomeraat van conflicten waaruit niet zelden geweld
voortvloeit. In het laatste geval zal men van mening zijn dat
het optreden van ongelukken in technologische Systemen sterk mede
bepaald wordt door de mogelijkheid van sabotageaanslagen en ter-
roristische activiteiten. Bovendien maakt het nogal verschil of men
al of niet vindt dat rekening gehouden moet worden met intersta-
telijke-of burgeroorlogen waarvan de gevolgen mede bepaald worden
door de aanwezige en/of gebruikte technologie.
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Concluslo

7e»rviil voor r.ierorisieo's us riaicoanalyse, waarin gewerkt wordt
met het begrip kans maal gevolgen, bij beleidsbeslissingen tnoge-
lijk een nuttige functie kan vervullen, is dit t.a.v. meso- en
macronsico's veel minder duidelijk.
Voor macro gebeurtenissen, waarbij het voortbestaan van de mens-
heid op het spei Staat en die slechts §6n maal kunnen plaats vin-
den verliest het begrip kans zijn betekenis. Voor mesorisico's be-
tekent het hanteren van het begrip kans maal gevolg dat de gevol-
gen van een catastrofale gebeurtenis uitgemiddeld worden over de
tijd. Daardoor wordt een wezenlijke eigenschap ervan, uitgedrukt
in het begrip "catastrofaal"/ versluierd. Voor macro- en meso-
risico's zal een andere norm gehanteerd moeten worden dan voor
microrisico's. Bovendien vereisen macro- en mesorisico's ook een on-
derling nog verschillende norm. De beoordeling van mesorisico's
wordt nog bemoeilijkt omdat een aantal van deze risico's tesa-
men een macrorisico kunnen vormen.
Bij de beoordeling van gevaren, verbonden aan technologieen, moot
misschien het vooroordeel op zij gezet worden dat elke technolo-
gie in prir.cipp toegepast mag worden. Misschien zijn sommige tech-
nologieen te gt ,aarlijk voor de wereld of is de wereld te gevaar-
lijk voor dezc technologieen.

1) Zie bijv. "Problemen van Kernenergie", Wetenschap en Samen-
leving, augustus 1974.

2) "Kerncentrales en Volksgezondheid", Rapport van de Commissie
Kernenergie 3500 MW, sept. 1975, p. 7.12. (Gezondheidsraad)

3) J. Hamstra, "Mogelijkheden in Nederland voor opberging van
x'ast radioactief afval in een steenzoutformatie", Atoomener-

,H;.: . gie en haar toepassing 15, dec. 1974, p. 292.

4) Zie bijv. "Advies over de veiligheidsaspecten van de splijt-
stofcyclus in Nederland", Commissie Reactorveiligheid, sept.

,"1975, p. V.10.

5) ' WASH-740, "Theoretical possibilities and consequences of
major accidents in large nuclear power-plants", USAEC, 1957.

6) Zie bijv., "Preliminary Review of the AEC Reactor Safety
'Study", Sierra Club - Union of Concerned Scientists, nov.
1974, p. 107 e.v.

7) "Problemen van Kernenergie", Wetenschap en Samenleving, aug.
1974, p. 23.

8) Zie ref. 2), p. 6.26 (äeel I) en p. 124 (deel II).

9) Proceed. Fast Reactor Safety Meeting, Beverly Hills, Cali-
fornia, CONF 740401., april 1974.

10) Zie ref. 9), p. 1234.

11) "Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland; Samen-
vatting", N.V. Samenwerkende Electriciteits-Produktiebedrij-
ven, juni 1975, p. 31.
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12) Ziu bi jv . ref . 9 ) , p. 1605.



SNKLLK RKACTOKEN MKT v ASTE BRANDSTQF

Ht-t vuigrruii.- . i r t i k f l is. r«-r. - - n d « r : l<- t - l va:. dv 'Loidraad b:; h<- t

c n l l f g c k e r n r o . i r t o r > - n ' x-.-iti Prof Ir D.G.H. Lntzku (deel I.

pag. i-21.' tot 3 - J o , (/ druk, sept 1V75 , T.H.Di-lft, lab voor

t-norgievoorxit-ning «-n kt - rnr t -acton-n) . Hot artikcl gcoft et.n

ovorzicht van fy si seht* on technische eigenschappon van snelle

rcactoren, waarond«-r di> vcilighcidsaspectcn.

Hot artikcl is con ondordeel van con ornvangrijkc college lei-

draad, zodat kcnnis van do voorafgaande dclen verondersteld

\vordt. Ook zondor doze voorkennis kan lezing van net artikel

enig inzicht govcn in do working van snelle reactoren.

Voor verdure Studie vcrwijzen wij naar de genoemde college

leidraad. Ook in hot in de handel verkrijgbare boek 'Kernener-

gie in de läge landen1 van Prof. Dr. J.A. Goedkoop (Aula)

worden de in dit artikel gebruikte begrippen behandeld.
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3.3. Snello roartoren met vast«? brandstof.

Aan hut «.Mjuic dor jaron '«50 word over de «ehfle vrcrold naar schntting <•«
fl. 1.2 \ 10!V.iaar uitgegeven aan dc ontwikkeling van dit roactortype (in
Nude r land: ,:a. fl. 25 x IQ̂ /.inar).
Do hierutt blijkende urote aantrekkel i.ikhetd dankt dit type aan zijn poten-
tiool als kwoekreaetor. d.w.z. als reactor die per tijdseenheid muer
spli.it'iare stof prcwlucoert dan verbruikt. Afgezien van de'in paragraaf 1.3
lx'sp:-uk •:-. :uM.!:*a.ik op langt« tomijn ti> beschlkken over kweekrwactoren ora
vroegtijdige uitpxittinp der natuurlijke splijtstofvoorraad te voorkomen,
verwacht men or ook op korte en middcnlange terwijn belanprijke economischo
voordelen van. i.».

- boscherninp tt*s;en stij»;ende brandstofkosten. van LWR's en.ande:»> thermi-
ss'he reactoron door I'sOg-schaarste

dor brandstofkosten van thermische reactoren door:
. waardcvermuerderinK van Pu. He t (jcbniik van deze' splijtbare .stof' :.

bli.ikt n.1. in snelle reactoren aanzienlijk economischer 'dan in ther-
mische reactoren (zie onder 3.3.1.)

. mogulijkhcid tot gebrulk van «it thermische reactoren afkörnsti R vor-
arnrj f als kweekstof in snelle reactoren

In dit hoofdstuk zal allereers>t worden uiteengezet *aarom juist een snelle
<1.-A-.z. not niet of nauwelijks penioderoerde neutroncn werkende reactor de
mogelijkheid heoft tot kweken, alsmede welke consequenties dit hardc
n-spuctrum het'ft voor kernontwerp en spli.jtstofkeuze. Doze consequentius
bopalen op hun beurt de koelmiddolkeuze, die vervolpen« aan de orde komt.
Tenslotte wordt ingepaan op een aantal aspecten van de technische ultvoe-
ring. met name die welke voortvloeien uit de keuze van vlooibaar Na als
koelmiddel.

3.3.1. Grondslagcn.

3.3.1.1. N'eutronen-energie en kweekeffect.

«̂ 35Blijkens hoofdstuk 2 kunnen er naast het van nature good splijtbare U
door neutroneninvangst nog twee splijtbare Isotopen worden govormd, t.w.

1> «««
. «. ...

238
92 L '

232 ̂
90 Th

Deze pmzetting van vrijwel niet in goed splijtbare stof, waarvoor de
rcacties zijn weergegeven in 2.7., wordt aangeduid als conversio en
kwantitatief gekenschetst door de

conversiefactor C » aant«H "*e"w gevormde splijtbare kernen
aantal verbruikte splijtbare kernen

Wordt in een reactor C > 1, d.w.z. wordt per tijdseenheid meer splijtba-
re stof gevormd dan verbruikt, dan spreekt men van een kwcekreactor.
De vraag of C > I bereikbaar is, hangt voornaroelijk af van de
besproken reproduktiefactor n. Immers van de per in de splijtstof inge-
vangen neutron vrijkomende n nieuwe neutronen is er l nodig om de ketting-
reactie aan do gang te houdcn, terwijl een fractie L verloren gaat door
lok en parasitaire absorptie, zodat voor invangst in kweekstof beschik-
baar körnen n - 1 - L = C neutronen.

14



I. = tenmin.st« 10% der bcsrhikrnir«; konendf; neutroncn, .. kweken alloon
mögel ijk als ') - l * ca. 1,1 of •: * <•;,. ;• \

2.3.3. is

u-erkzame doorsnertc voor spl i j t ing van do splijt^are &i-f
werkzamc doorsnede voor absorptie van de splijtbare St-.f '

•... i
»•aarin v r Romidduld aantal per sp l i j t ing vrijkoncnde netitroni-n , ,
In formule:

1 ~ o, •*• o X V ' ~ 1 * « ' X " '
f c

7.ow«l « als v veranderen' als'' functie van de ncutrononenergia, cm »•el als
rege l n « en •> ' voor En *. ' • [
Gemiddcldo waarden voor 1 in 'he t thermische en snelle''(En

 >":ca'. 0,1 MeV)
spectrum zijn '

i ' """1
!Spli,itbaar materiaal

JEn. nivcnu neutronen

!
r-

235u . l 1 '̂  .
Thermisch Snelj Thermisch! Snel

2,06 '2.18' 2,10 12.7-1

; ' • 23'3u • ;
Thermisch! Snel !

2,27:'., l 2. 60

Principii'lc mogelijkhcdun tot kweken 7-i.jn dus:

')•!«

mot -*sü: .

met *" Pii: alleen in snolle reactoren
233met L': /.owel in snelle als in thermische reactoren

(sncl echter betör).

3.3.1.2. Algemene kenmorken van snelle kweekreactoren (Fast Breeder Reactors =

FBR's).

A. HooKvorriJkte splijtstof (15ä 25%) is wegens läge of voor snelle neutro-
nen noodzakclijk om tot een kritische reactor te kunnen komen. (N.B. hij
"vurri jkinK*' hier in de eerste plaat s te denken aan

B. Zeer hoge Pspec vereist wegens:

- dure splijtstof (zie A)

strevon naar korte verdubbelingstijd: deze is

i, met aan,235,

spec
N.B'. Verdubbelingstijd = tijd die een reactor nodig heeft om een' ge-

wichtshoeveelheid extra nieuwe splijtstof te •vormen gelijk aan
die van zijn eigen initiele lading.
Aantal grammen per dag gewonnen splijtstof = .(C - l).x aantal
graramen per dag verbruikte splijtstof.

D.w.z. het aantal dagen nodig voor de winning van 1 gram js

(C - 1) x aantal grammen per dag verbruikte splijtstof

•'. verdubbelingstijd (= "doubling time", D.T.) =

gewicht van de oorspronkelijk aanwezige splijtstof
(C - 1) x aantal graramen per dag verbruikte splijtstof
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Tobel 3-4.

Enkele warmt«teehniselie gugevens van diverse renctortypen.

Reactortype

Bron

Centrale rendement rel /P
Netto

tJi

HTQR PWR BWR

Spec.vermögen

Ve rmogensd ich the id

Spec.pompvermögen

Speclfiek V.O.

Koelmiddeldruk

Koelir..uitlaattemperatuur

Koelm. tempera tuurstijginf?

Spec.koelmiddel-doorstroomopp.

Koelmiddel-snelheld in kern

W.O. coefficient gem. in kern

Stoomtemp. inlaat turbine

Stoomdruk inlaat turbine

•-• r:-n

[kW /kg splljtstof]

[kW th/l kornvol.]

[kw/kwth]

[m hulsopp/MWth]

fbaraj

C°c]
C°c]

C«2/WrthJ
Cm/sec]

[k.T/m2 °C sec]

PC]
{^baraj

W

3. 2. l.,
ref 9

8,3

0,0177

22,6

48,2

775

372

0,0189

24,4

1.15

53S

167

39,2

3.2.2.,
ref 11

33.2

98,8

0.0054

1,49

154

322

40

0,0014

4.8

33.9

263

48,9

32,6

3.2.2..
ref 17

19,5

50.»

0,0024

1.8C

70

280

94

0,0022

2,1

56,8

284

08

32,0

a.a.ref . ' « s 1
fr 17

160

374

0,0062

0,2»

ca. 2

560

180

0.0009

T > , 3

MO

500

150

41,1



Rcactorvrmogen overeenkonend mat do versplijtiiig van 1 gram/dag
ss*lOG W (zie hoofdstuk 2).
Mot Psf - spucifiek vurmogun tH.-trokken op gewicht aan splijtbaar
materiaal ([kW/kg] = [w/gram] ): verdubbelingstijd [j] =

1
3<>~5 (C- 1) • P

sf

verspielen splijtstof 2,74 . 1(r
vorforuikto spii.itstof * (C - 1) • Psf

RokoninR houdend met eon correctie voor \ = 0,8, on voorts mot dc
voor snello reactoren gebruikelijke waarden:

f l 1 + 0,2 = 0>83: psf = 100° kw/kg Pu: D-T'***|̂ T •

5K-t l i g t voor de hand te stroven naar oen verdubbelingstijd «»die van
hot RCtnstalleerde elektrische vermögen, 'd.w.z. O.T. ft* 8 ä 10 jaar,
dus C «a* 1,35 bij Psf = 1000 kW/kg Pu. ' ; , ' , ' '

N.B. Bij hot voorgaande is geen rekening gehouden met de splijtsto'f
button de reactor, d.w.z. dat de economische verdubbelingstijden
langer zullen zijn. Dit is een reden om te streven naar lange'
x'erblijftijd van de splijtstof in de reactor, d.w.z. hogo
vorsplijting. ' '

Zeor böge P (P ca> l MW/kg splijtbare stof •+ 150 ä 2OO kW/kg
s c splijtstof) en afweaigheid van remstof - ,

zeer böge vermogensdichtheid (ca. 35O ä'
500 kW/l kernvolume), d.w.z. zeer compacte
kern.
Nevenstaande schets betreffende kernatme-
tingen voor een 6OO MWe-eenheid.
(Bron: BWK 1969, p. 280) geeft hiervan een
indruk, evenals de gegevens van tabel 3-4.'
De genoemde waarden voor Pspec

 en verm°~
gensdichtheid zijn - ongeacht het koelmid-
del - met oxidische splijtstof alleen
bereikbaar met kleine staafdiameters
(De P« 6 nun) .

De compacte, hoogverrijkte kern met grote lek is omgeven door radiale
en axiale kwoekmantels ("breeding blankets") van natuurlijk IK>2 c.q.
Th02 (zie schets).

i
N.B. In tegenstelling tot de uit afzonderlijke staafbundels bestaande

radiale kweekmantel zijn de K-weeks tof-pastilles van de axiale
kweekmantel met de splijtstof-pastilles van de kern in gemeenschap-
pelijke, over de gehele hoogte doorlopende hulzen ondergebracht

V «23tO nr

C. Hoge PSpec "*" hoge versplijting in körte tijd •*• praktische noodzaa1-. voor
splijtstofelementen bestand tegen zeer böge versplijting. Bijvoorbeeld
''spec. 200 splijtstof, splijtstofwisseling (i.v.m. Ha als
koelmiddel bij gestopte reactor'.) Ix/jaar, belastingsfactor = 0,8, ->•
-*• minimaal vereiste versplijting = 2OO • 365 • O,8a«60.OOO MWd/ton. Dit
is dus naast het argument van de verdubbelingstijd het tweede motief
voor stralingsbestendige splijtstofelementen.
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Fig. 3-38. Schema Na-gokoelcte reactoren van "pool"- en "krini:loop"-typo.



Reactor
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2 Reactor vessel
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system
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of emergency
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Fig. 3--1O. Doorsnede Na-ppkooI<lo ro.ii-t«T van lirt "krin>:lo.>p"-upc-.



'.:. Wt ' i r i tK (tarnst t at rc.» absorptle, d .w.r .

- keuze van constructiematerialon vrijwol niot boperkt door overwo-
gingen van neutronen-economie • •. :

- "v«»rRiftiging" (Xe, Sra) gecn problcero

regeling door absorptie eist spociale maatrcgolon

N.B. Regclprobleem echter veroenvotidigd door zcer geringe (ca. O,51
ük) tc behcerscn initielo reoctiviteit, dit als gevolg van de
grote aanmaak van nieuw splijtbaar materinal en hot ontbreken
van vergiftiging.

3 3.2. Koelmiddelkeuze.

Ho««-» P„__- * uitsluiting van modereronde Stoffen •» eerste keuze voor koel-
^P%?v —,.-•— — • —

nidde£_= vlouibaar mutaal , i.e. Na. Andere overwogen alternatieven, zoals

- H.n. (70-150 bar) gas, i.e. He, als vordere ontwikkcling x-an HTGR. on

- ' H . D . (150-250 bar) stoom, bulten de reactor opgewekt via z.g. Looffler-
-cyclus (d.w.7., in mengverdamper gevoed Biet hiervoor afgctakte verst-
stoom) als vordere ontwikkeling van de BWR met oververhittinK, vereisen
wegens ca. 10 x lagere «^ voor vergelijkbare PSpec aanzienlijk hogere
hulstemperaturen danNi (nax.ca. 750°C-*-»ca. 7OO°C), torwi.11 bovendien de
hüls bestand moet zijn legen hoge uitwendigo zowel als inwendige ovi?r-
druk, d .w.z . zeer moeilijk oplosbare materiaalproblernen.

Bij stoom bovendien nog:

corrnsieproblemen van hulsmateriaal in stoom

- modererende working •* verzachting n-spectrum -• conversie-factor *.

Onderstaande tabel geeft een globale vergelijkende indruk van Na, He en
stoom als koelmiddel in een snelle reactor, terwi.jl de laatste drie rebels

een indruk geven van nun invloed op het kweekpotenticel van een
1000 MWe-reactor:

Tabel 3-3.

: Na He Stoom

Druk

Temp, gebied

Dichtheid p

Soort. wärmte C
3 2

Co

Warmtegeleid.coöff .

Warmtooverdr.coöff .

Snelheid

Rel.pompverm.

Spec. vermögen

Conversief ac tor

Verdubbelingstijd

[bar]

[°c]
[kg/n,3j

[k.T/kg°c]
'

X[j/m C sec]

a. [j/m C sec]
K

[m/ sec]

[% van P ^^ ,1L netto elj

[kW/kg splijtstof]

[J]

7 70

400-600 { 300-600

820

1.26
3

1350x10

66

115.000

6

0,7-l,2»}

150

1,39

7

4,65

5,18
•j

8x10

0,28

12.000

75

6,5

140

335-540

55,5

3,9
3

183x10

0,08

12.000

75

4,5 .

105 85

1,55

7

1,15

25

3s) geldt voor primal re Na-kringloop
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II«« t ult <1« held«» lantst«; rebels blijkundu g'.'brek aan k*eekpotonli««jl »K"
stoomkocling leidde uindc 1968 allerwegen tot bettindiging van deze onVwik-
keling. Sindsdien is naar schatting > 95% der totale ontwikkelingsacti-, ,'
vitoi ton voor snello reactoren gericht op Na-koeling.

3.3.3. Teehn i sehe uitvoertng.

3.3.3.1. Splijtstof.

Keuze tussen metna liege ringen, karbiden en oxyden berooeilijkt door tw«;c» •
dilemma's:

hoe zuiverder en geconcentreorder de splijtstof, hoe hoger conversie,
maar ook hoe groter de kritische massa

- zuiversie splijlstof is mctaal, dit ook minst straiingsbestendig,
d.w.-/.. frequente verwisseling en heropwerking noodzakelijk •• splijt-
stofkostcn t; anderzijds stralingsbestendige keramische splijtstof -
splijtstofkosten I, maar ook conversie ».

O.w.z. keuzo tc maken tussen splijtstofkostenverlaging en conversie als
eerste doel; moraenteel eerstgenoemde voorop •• ontwikkelingswerk aan zeer
stralingsbestendige O 100.000 MWd/ton), thermisch hoogbelaste keramische
splijtstof.

N.B. By de keuze tusson de uit de thermische reactoren bekende oxyden ((JO? +
PuO2> en de nog in een vroeg Stadium van hun ontwikkeling verkeren-
de karbiden (t'C * PuC) is de ca. 10 x zo grote warmtegeleidingscogf-
ficient der laatstgenoemde zowcl van voordeel wegens de mogelijkheid
tegelijkertijd zowel Pspec*" (Kj -f K2>* als Oft-* K2* te bereiken,
hoewel dit verschil gedeeltelijk'wordt vereffend door de ca. 400 C
lagere smelttemperatuur der karbiden.

Van meer belang is het verschil in gedrag onder reactorbedrijfsomstan- ',
digheden, voornamolijk. als geyolg van het verschil'in dichtheid
(V^ 5 10,9 voor oxyden, s 13,6 voor. karbiden): ,,, , ,theor • • . • ,, •
- karbiden •* harder spectrum"-» conversxefactor t, , , '

- karbiden houden splijtingsgassen beter vast, d.w.z. bij hoge yer.splij-
tingsgraad l "•''.',' '!
. enerzijds lagere gasdruk in de hüls '! ' '
. anderzijds sterkere zwelling van de splijtstof.

Volgens tot nu toe verkregen'ervaringen yormt laatstgenoemd, een grotere
bedreiging voor de hüls, zodat mode in verband met de veel grotere be-
kendheid oxydische splijtstof is gekozen voor de eerste prototypen.

3.3.3.2. Na-technologic.

Naast grote voordelen voor warmteextractie en veiligheid (Na lost de be-
langrijkste splijtingsprodukten op) ook Problemen:

- aantasting door massatransport van het constructiemateriaal (roest-
vrij staal), zodra 02-gehalte > ca. 50 p.p.m.
Zuurstof körnt voor in de vorm van Na2O, waarvan de oplosbaarheid in
Na sterk afneemt bij dalende temperatuur.
•'• le bestrijdingsmethode "uitvriezen" door neerslaan bij ca.
150-200°C in zogenaamde "cold trap" waardoor een
bypass-stroom (ca. 5% van de totale reactorstroom) wordt gevoerd.
lliermee evenwichtsconcentratie van 10-20 p.p.m. zuurstof te bereiken,
d.w.z. laag genoeg voor de thans in bedrijf of in aanbouw zijnde
reactoren.
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Knkolo inogolijkf» hulsmateriAlen, met name Nb en V hobben «?on „
a f f i n s t « it t < - i (>•< «Ju» Na h ' o l t «4!i worden door dw.o Og-percentaties nojj
gekorrodeerd.

Hicrvoor:
rv b c « t f i :d»nKsmiMhode: bypass-stroora to voeren door oen verwanr.d vat
waann rioti «?on ma tori, aal bovxndt, dat b i j de in het vat hoersondo tx-ro-
poraiuur eon groter«? affinitei t tot C>2 heeft dan hot hulsmatoriaal bi.i
d«? h.oosst mogeli.iko hu Is tempera tuu r, do zogenaamdo "hot trap"

H lernet» evonwichtsconcentratie van 2-5 p.p.m. zuurstof te bereiketv.
- vloetbaar Na reageort hef t ig met Oj, mai! dus ntet in aanrnkin^ komon

met lucht , d .w. r . . inert dokfjas (p > l bara) vereist; tiit pri.lsover»»«-
£;i:!C'.'r. hn. ' rv i><>r A ^ebruikel i jk. Duk^as in reactorvat door n-invanust
C U A). d .w .z . lekdichtheid vereist. :

- vereiste lekdichtheid * ondoorzichtigheid van Sa. -> grote problem«» bi j
splijtstofverwisselinR

?.eer hef t ice exotherme reactie
van H-> en N'aOH. Pi.lpbreuk in een
leiden tot:

? .>a-M2u

-•en Na/w
onder geiijkti.jdige produktie

water-warmtewisselaar kan derhalve

1. Explo»ieve tlruk^olven in beide circuits (rout kans op schade op
plaatsen ver verwijdord van het lek).

2. NaOH-x'ormini; in het Nn-circult.

3. Kan? op e.xplosie van naar de atmosfeer afuoblazon
:.)

(Knaljjasvor-

1 en 2 7-tjn in elk «eval ontoelaatbaar in het rcaetorkoelctreui t, daarom
/.ijn alle tot nu toe ontworpen Na-uekoelde reactoren vnorxien van t-cn
interim-'diair koelcircuit tussen reactor-koelkringloop en stoomcyclus,
gewoonlijk ook met Na als koelmiddel t.b.v.

. eompacte intermediäre warmtewisselaars

. geen reactie met primal r Na in geval van lekkage primalr/secundair.

Di t houdt in dat extreme /.org besteed moet worden aan Ickdichthcid der
stoomgeneratorcn. dio hierdoor thans als de mcesst kritieke componenten
van Na-gekoulde reactoren worden beschouwd.

Hoge a en X van Ma in combinatie met läge X x-an roestvrij staal •*• hoge
'thermische spanningen in het constructiemateriaal bij vermogenswisse-
lingen.

stolpunt 98°C maakt het noodzakelijk alle Na-systemon te voorzien van
(elektrische) x-erwarming.

3.3.3.3. VeiUgheid.

Op dit gebied vertonen snelle roactoren een aantal belangrijke verschil-
len met thermische reactoren.
- toegenomen kans op een onbeheerste reactiviteitsstijging leidend tot

een vermogensoxcursie, wegens:
. kleinere fractie vcrtraagde neutronen; $eff is«**0,3% tegenover
0,76% bij LWR's: de prompt kritische toestand wordt dus eerder be-
reikt- -7 -4 -5

. körte gemiddelde levensduur der neutronen: ca. 1O sec •*-*• ca. 10 ä 1O
sec bij LWR's: dit houdt in dat een excursie na het bereiken van de
prompt kritische waarde bijzonder snel verloopt.
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T.'.B. Di t kfin ook «1o voi l i f » h » - i d v-rtrrot'-n n i t s do y%ranp«>ii |>r>r>nf {\ -
ciönt van av reao. t i v j t f j t, iiat w i l t,ij ctez«.- korti* t i jUi>uuur
praktisch zcKK<.*n d«r Doppler-eoefficient, neeatiof is f z i o
onrter)

. p iaats«f 1 i . ik snH.-lten van s|il j i t s t o i t . ^ . v . i-.-ti voorai»;aai;<lt s i . i j n ^
kar< t . j ; .v . <!••• IV>K'.- vor r i . jk inK Ifidvn tot overkri tischt- «-oriisurat t'. •-.
N .B . Dit punt maakt ook dat voor net gtrval van smelten van do sehflc

korn een systeom van opvanpschalen onder in het reactorvat raoet
worden voorzion om (over )kritische conf leuraties tc- vt-rmv idt-n

invloodcn wolko saroenhaticon met do aanwozighoid van Xa in de kern,
zoals:
. kans op positie-vc Sa-bi?lrot»fl'iniont. Dezo coefficient, is bepaald

door dri«.; t-1'leoten:
t wfgons absorptio'
*• woßetis lek*
f woRons harder spectrum.

Nuarmatc kern groter, wordt invlood van Ick rolatief kleiner en
wordt de bel-coeffi-;ient positiof.
BostrijdinK van dit laatstt- ond«r moor door platte kernvorra ,
(L-/DÄ* 1'3) •* lok'., Ickkonde noutronon ingcvangen in axiale kweokman-
tol.
N.B. Ditzolfdo vorschi.'.nsol is ook te verwachten bi i stoomkoelina,

wellicht no« in storkere mate wegens de sterker> moderatie.
Hot spool t i'pon rol bi.i Ho-koolinR.

. aanzionlijke kookvc-rtraRinR van Na, welke bij onvoldoend« koelraid-
dflstroirin« zou kunnon loidon tot oxplosieve uitstoting van \a uit
ovcrvcrhitte reactorkanalen, d.w.z. in verband mot het voorpaande
punt tot abrupto reactiviteitsvorhOKinp.
In technisch, d.w.z. verontroiniRinKon en Rasbollen bevattond N'a
verwacht men nog alti.jd oen kookvertraging van onkele tientallen C.

. Na-brand mot als resultaat do vorminR van pjrote hooveelhodeii radio-
actiove aerosol on. ':!•

- moRelijkhoid tot positieve Doppler-coefficient wegens höog gehalte
aan splijtbare stof (239Pu) in de splijtstof. Dit effect spoelt min-
der bij grote keramische dan bi.j kleine metallische kernen, t.g.v.
het zachtore spectrum. Proeven aan de vooral x'oor dit doel gebouwde
experimentole 20 Mtt'tn-reactor SEFOR in de V.S. hebben in dit opzicht
geruststeilende resul taten geleverd.

- gevolgen van de zeer compacte bouw en hoge Pgp^r,
. de kleine steek-dia-vorhouding in de staafbundels loidt bij krom-
trekken van individuele splijtstaven eerder tot (gedeeltelijke)
blokkering voor koelkanalen

. hoog PSpeo •*• körte thermische tijdsconstanten van de splijtstof-
e lernen ten -•• kans op s me l ten bij wegvallen van het koelroiddel.
N.B. Dit laatste vooral een probleem bij HD-koelSystemen met

(rolatief) geringe warmtecapacitcit, zoals stoom- en gaskoe-
ling. In hot laatstgenoemde geval denkt men aan voortzettlng
van de HTGR-techniek: voorgespannen beton-drukvat en gelnte-
greerd primair circuit.

Uit het bovenstaande körnen zowel de verhoogde kans op (gedeeltelijk)
smelten van de kern als de extra hieraan verbonden risico's naar voren.
Dit neeft bij Na-koeling (läge druk) geleid tot het
"poel"-ontwerp, waarbij koeiing van de kern praktisch volkomen is verze-
kerd door plaatsing van het gehele primaire systeem in een Na-gevulde
tank als permanent beschikbare "warmteput".
O.m. uit oogpunt van toegankelijkheid heeft deze oplossing echter bezwa-
ren, zodat sonunige ontwerpers de voorkeur geven aan niet-integrale
oplossing: zie fig. 3—10.
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Ken belangrijk vciüghoidsaspekt van dit reactcrtype dat niet met gedrag van
kern en Koelmiddel satvjnhangt is de op plutonium gebascerde splijtstofcyclus.
ir. !.'• <-•:; ».I sijii d« risicc'u hiorvan aan orde gesteld er. is gtwezen op de bij

uittsteJ of afsicn van opwerking. Afgczien van het feit dat de uit een snelle
j'oactor ocschikbaar körnende Pu-hoeveelheid ca. 6 raaal groter is dan faij.'een LWK
(r.%> tir. 2-'.!') I". 's;f_> noo'iia.ik tot afschoi>Ur.g or. hominuwi g^bruik van 'lit
r/ii-r i-vjl l .-.hört:, i uan .lo keuze voor dit. reactortype.

3.3.3.4. Stralingsschado x'ormt eon veel ornstigor probleem dan bij thermische
reactoren,~ omdat snelle n-flux hier factor 102 groter is (typorende dosis
voor LWR-hulzen: 3 x 1021 n/cra2 > 1 MeV, voor KBP. 1,5 x 1023 n/cm2 >
> 0,1 Me\'). Dit speelt met name bij hot hulsmateriaal waarvoor i.v.jn.
hot temperatuurniveau (ca. 70O°C) austcnietisch Cr-N'i-staal wordt geko-
7,nn: *

Slotconelusio: FBR kan hot reactortype van de toekomst worden, mits men erin
slaagt voldoende stralingsbe..tendige splijtstof to ontwikkelen
en de veiligheidsvraagstukken samenhangend met hot gedrag
van de roactorkern en met de op plutonium gebaseerde splijt-
stoi'cyclus, tijdig op to lossen.
Er is nog to woinig bouw- on hodrijfsorvaring om een
oordeol to kunnen vormen over do economischo vooruitzichten
van dit type op korte termijn.

3.3.3.5. Stand van zakcn ( 197'4)

DC |iori(
den o.m,

USA
USSR
VK
USA
F
USSR
Bedoeld
uit hot
USA

xio van «»xperiinenU'lf r'.-a'-toren liikt af^osloton. Hiertoc bc-hoor-
i

KBRI
BR-5
DFR
EBR1 1
RAPSODI E
BOR-60

•

kritisch
kritisch
kritisch
kritisch
kritisch
kritisch

1951
1959
1959
1961
1967
1968

voor elektriciteitsproduktie,
experimented
Enrico Fenni

stadium
kritisch

gekomen
1963

1
5
72
62
20
60

doch
, is

200

,2 MWth
MWth
MWth

,5 MWth
MWth

M»th
door zi.in

MW*Uth

0,2
0
15
20
0
12

vroege

66

M»o
MWe
MWe
MWe
Mtt'e .
MW0

 :

bouw nooit

MWe

Thans is hot wachten op bedrijfservaringon met de prototypes:

- USSR BN-350 , kritisch 1973, 350 MWe
- VK PFR , kritisch 1974, 250 MWe
- F PIIENIX , kritisch 197H, 250 MWe
- USSR BN-600 , verwachte kriticitoit 1977, 600 MWe
- DeBeNelux SNR-300, verwachte kriticiteit 1980, 300 MWe
Hiervan zijn de eerste vier van het "poel"-type, de laatste van het
kringlooptype.
Ook in de VS en Japan bestaan vergevorderde plannen voor prototypes van
3OO ä 400 MWe, beiden van het kringlooptype.

Het laat zieh moeilijk voorspellen, wanneer de eerste commercieie Na-
gekoelde FBR's in bodrijf zullen körnen: vermoedelijk niet voor het einde
van de jaren '80, met eenheidsvermogens ̂  1500 MWe.

Hoowel bij dit temperatuurniveau de in 2.8 genoemde verschijnselen door
thermisch herstel grotendeels ongedaan gemaakt worden, blijkt daarentegen
voor dit materiaaltype bij snelle fluenties > 1022 n/cm2 de zwelling
t.g.v. He-produktie uit (n.a)-reacties en t.g.v. belvorming door vacatu-
recondensatie een zorgelijk probleem.
Volume-toenames van enige procenten (pJaatselijk tot 10%), welke sterk
afhankelijk zijn van de plaatselijke snelle flux, maken het n.l. moeilijk
de nauwe maattoleranties over de gehele kern te handhaven.
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VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Brernsto'f-Wa'mo- Kraft
Bö 25 Nr 7 S 257 bis 301 Juli 1973 Zeitschrift (Or Energietechnik und Energiewirtschaft

G. V. P. VVatzel und G. H. Rasche, Essen*)

Das Kernkraftwerk Kaikar
Das Kernkraftwerk Kaikar, das mit einem schnellen, natriumgekühlten Brüter (SNR)
ausgerüstet werden soll, l«t mit der kürzlichen Arbeitsaufnahme auf der Baustelle
endgültig In das Stadium seiner Verwirklichung getreten. Aus diesem AnlaO wird
hiermit ein Überblick Ober das Prinzip des Brutreaktors sowie Ober die wichtigsten
technischen Besonderheiten an diesem Kernkraftwerk gegeben, wobei die Dar-
stellung auch lür denjenigen verständlich sein soll, der sich nicht als Spezialist mit
den Einzelheiten dieses Projekts betaßt hat. Auch auf die heutigen in der Bundes-
republik gestellten sicherheitstechnischen Anforderungen an Kernkraftwerke wird
eingegangen.

Einleitung
Im November l!'7i «urilo von der

Schnei Uirüt VT- Kerukraf t \» crkj-i:e>cl!.-rh.\f t
ml'H m Jv»en «SBKi. uti 'i<T d.is KW K
zusammen mit dem holländischen l."nter-
nehmen Ssxmenwerkenilc Klectriciteits-
1'roJui'tiebedrijven in Arnhemi und der
belgischen Firma Synatom in Brüssel
beteiligt ist, ein Vrototypkernkraftwerk
mit 3UOMU" elektrischer I/.-istunc in
Auftrag gegeben, das mit einem schnellen
n.itriumgekühUon Brutreaktor aus-
ecrüstot werden soll. Auftragnehmer ist
die. Internationale Xatriumbrutreaktor-
Haugesellschaft (lXIt), die von Inter-
atom in Ik-nsberg zusammen mit JCera-
loom in Den Haag nnd Helgonncleaire.
in Hrüs«el gegründet wurde. Als Standort
ist Kaikar am Niederrhein vorgesehen.
Die erste Teilgene.hmigung für die
Errichtung des Vorhabens wurde Ende
Dezember von der zuständigen Oe-
iiflimiguiigsbchiirJe in Düsseldorf erteilt,
mit den Arbeiten auf der Haus! eile
wurde im Frühjahr 1973 begonnen.

Die Finanzierung dieses Projektes
wird weitgehend durch die Kegicrungen
der beteiligten Lander übernommen, die
aueh schon die seit einigen Jahren
laufenden Forschung«- und Entwick-
lungsarbeiten in den Kornforschungs-
zentron, in der Kundcsrcpublik Deutsch-
land bei der UfK Karlsruhe, in Belgien
beim CEX Mol und in Holland beim
KCN Tctten und bei TXO in Apcldoorn
und Hcngclo, sowie bei den beteiligten.

Auf S4t /. tt ri-t in leicht \ «-rstallillii her
Form iiuf einu*!- IV-i<iuil''ri»''iteu il>-r
ki-iii|ihy>ik.ili« In ii Kiiiiklioti-iwci-r und
dfrNiitriumtecliimlin.'«' M ili'-n-m Kraft-

hm.

*) Dr.-Ing. a. l'. /'. Vfatsil. Rhvinisch-
WextleUitdua Klcktrisitätoirerk AH» Esst»,
und Uifil.-Ing.G. II. ItnsrJtr, Inltrnntionalf.
XatriumbrutreaÜor- Ha ujcfcllfcliaft m .b.ll.
Hetuiierg.

MkMU

Bild 1. Archltekturaklzzo de» KernktaKwetke«
Kaikar; der vorgesehen« Kühlturm Ist hier
nicht gezeigt.

schon erwähnten Indiistnefirmen finan-
ziell getragen haben. Diese Korsrlumg*.
und Entwicklungsarbeiten werden IMIU-
begleitend fortgeführt.

Obwohl diesen IVntotypkrnftwerk noch
weit von der Sehwelle der Wirtschaftlich-
keit entfernt arbeiten wird, besteht
langfristig doeh ein erheblicher Anreiz
für den Einsatz »olclter Kraftwerke.
Sie nutzen den in den bisherigen Ke»k-
toren nicht spaltbaren Ifaupi.in teil de»
Urans, HO daß die lircimstoffkasteu
nochmals drastisch gesenkt werden kön-
nen. Der Einfluß der Urcnnstoffkosten
auf den Strompreis beträgt schon jetzt
bei Kernkraftwerken nur einen Bruchteil
des Anteils b.-i mit fossilen iircmuituffcn
betriebenen Kraftwerken.

Bild l gibt in einer Skizze ••inen
Ox-rbliek über die (frütimtanluge; der

Kernspaltungs- und BrutprozeB
|)ie <:rtitidl.tti<> 't-T l".:v lüi-fr» !•

in Kt-nktni-'n i»t 'li'- Ki-rn-p«ltiiiiK und
<!<«• damit viTbuii'lfii" WnrinwnreiiRimf;.
AI« Spult mat«tntl kann Tran otler
1'lutiiniuin einyesetzt wi-rilen, wobei von
•Im Vfr"chi'%«len«'ii vorkottiniriiden Amm
Arten «i«wr Mat<Tinlien nur ganz Iw-
.-tmnme für Spaltiingi'n verwendbar
sind. Oie«» verschiedenen Atonmrten
«•iiii-s Klenient'-s nenn» man Isotope,
und sie differieren untereinander in
ihrer MA.XH*. Dabei is-t die %M der
Protonen eines Atomkerns, dureli die die
JCugchoriskeit 7.11 einem bestimmten
Element und damit die Eigenschaften
dieses Klementes festgelegt mt, für alle
laotop(> dieses Elementes dieselbe, wäh-
rend du) Xahl der Xtutroncn veränder-
lich sein kann. Do« in der Xntur vor-
kommende l'ran enthält dos «|>altbnre
Isotop U-2:t."i und da« nieht s.juHbnre.
l-'ran U-23S, wobei der Anteil des
ersteren nur »,7°0 betrügt.

Eine Spaltung wird mm dadurch
tiHs-ceUist. daß /.. H. «vin U•£!•">• Korn
eines der freibewi-g'iehen Neutronen
einfängt, von denen immer eine gewisse
Anzahl in einer Uraninasse vorhanden
ist. Dieser Kern wird dadurch instabil
und zerbricht schließlich in zwei meist
vcrsrhicden grolle. Bruchstücke, welche
die .Spaltproduktc. darstellen. Zusätzlich
werden l bis 4, im Mittel etwa 2.4 neue
Neutronen freigesetzt. Dabei ist die
Summe der Bindungscncrgicn, welche die
Iwiden Kerne der entstandenen Spalt-
Produkte, zusammenhält, kleiner als die
ursprünglich im U rankem enthaltene
Rindungscnergie. Die Differenz hieraus
ist hauptsächlich auf die beiden Spalt-
produktkerne in Form von kinetischer
Energie, übergegangen und wird durch
StoUvorgiinge an die Nuehbaratome
übertragen, was sieh makroskopisch als
Wärme bemerkbar macht. Bild 2 zeigt
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Uranisotop U-23S
mil 92 Protonen.

143 Neutfonun »

Strontiumisotop
Sr-94
mit 38 Protonen.
* 56 Neutronen

Xenonisotop
"•'Xe-139

. mit 54 Protonen.'
85 Neutronen

Bild 2. Schematltche Darstellung der Urampaltung am Beispiel dtr ReeMlon

- X.?n« i ,0
"235 ' "l

das Beispiel eines solchen S(
bei dem aus dem Urankrrn dns Xenon-
isotop Xe-139 und dan Strontiumisotop
Sr-94 sowie drei freie Neutronen ent-
standen Rind.

Wegen dirwr Mehri>ru«lukti<>n von
Neutronen, die ihrerseits erneut Spaltun-
gen auslösen können, «inl ein ständiges
Anwachsen der Zahl der Spahrorgange
zu einer Kettenreaktion möglich. Im
Reaktor muß dafür gesorgt werden, daß
diese Anzahl nach Erreichen der ge-
wünschten Höhe konstant gehalten wird.
Es muß ferner möglich sein, bei Itedarf
dio Zahl der Reaktionen wieder zu ver-
mindern oder sie vollständig zum Still-
stand zu bringen. Hierzu dienen die in
den Regel- und Abschaltstäben des
Reaktors enthaltenen Absorberstoffe (z. B.
Hör), durch die ulH-rschfwssige Neutronen
weggefangen «erden und je nach Kin-
fahrtiefo dieser Stab« zwischen die
Brennelemente die erzeugte Leistung
reguliert bzw. der Reaktor abgestellt
werden kann. Kür die Gesamtbilanz dor
Neutronen müssen auch sonstige Ver-
luste berücksichtigt werden, die durch
Einfang in Strukturmntcrialien des Reak-
tors oder durch Diffusion aus der Kern-
zone heraus eintreten.

Das in Lcichtwasscrrcaktoren ein-
gesetzte Uran kann nur durch langsame
oder thermische Neutronen gespalten
werden. Andererseits entstehen bei der
Spaltung schnelle Neutronen, die also
abgebremst werden müssen. Dies ge-
schieht durch Stoßvorgänge an einem
Material mit leichten Atomkernen, dem
sogenannten Moderator. Besonders
wirksam sind die gegenüber den Neu-
tronen etwa gleichschweren Wasserstoff-
kerne, die man in Form gewöhnlichen
Wassers in den Reaktor einbringen kann.
Das Wasser hat also hier nicht nur die
Aufgabe, die Wärme aus dem Reaktor
abzuführen und den für die Turbine
benötigten Dampf zu erzeugen, sondern
es dient als zur Anfrechtcrhaltung der
Kettenreaktion notwendige Bremssub-
stanz für die schnellen Neutronen. In

-3«:

Hili) 3 n°md im oberen Teil schematiwh
dir verseniedrnen im Leichtwasscrreaktor
vorkommenden krrnphysikalischen Vor-
Range gezeigt.

Die solion erwähnt*1 niedrige Kon-
zentration lies spaltbaren Isotop» im
Xatururan reicht zur Aufrcchtcrhaltung
der Kettenreaktion nicht aus. da die
Wahrscheinlichkeit für die Neutronen,
einen spaltbaren Kern zu treffen, zu
gering ist. Daher wird das in den Brenn-
elementen dieser Reaktoren eingesetzte
Uran in seinem spaltbaren Anteil auf
«•twa 3?„ angereichert. Dies geschieht in
besonderen Anlagen, wobei der zusätz-

Bild 3. Kernreaktion«!» In thermlichen und In
schnellen Retktoren. Die Pfeile stellen den
Flugweg der Neutronen dar, Insbesondere Ist
auf die Darstellung der entstandenen Spall-
Produkte sowie die Umwandlung von Uran In
Plutonium verzichtet, um das Bild anschau-
licher zu halten.
A Absorbermaterial der Regelstäbe
U Moderatormaterial
n Neutron
S Strukturmaterial
Pu Spaltmaterial Plutonium
US Spaltmaterial Uran 235
US Brutmaterlal Uran 238

lieht* spaltbar'' Anteil aus eiwr i»nd«r<-n
icr.»ü-'ri'!i Men;:" NttturuRut •••i».riw:-ni' t>
wird, da« dadurch von vornherein nicht
mehr für den Renktoreinsntz brauchbar
int und bezüglich des faichtwawMrr-
•faktora Abfalliiran wir<l. Im jfhr.'.'H"«
Keaktor wird d«*ioB*i(ctiub>T »U Sf-alt-
«tuff das l'lulomumisotop l'u-23'J ein-
genetzt, da» vorwiegend durch «chnellc
Neutronen eespalu>n werden kann. Das
bedeutet, daO in einem solchen Keaktor
keine .Stoffe vorhanden sein dürfen,
welche die bei den Spaltungen ent-
stehenden Neutronen abbremsen. Des-
•»•pfjt'n kann in einem schnellen Brut-
reaktor kein Wasser verwendet werden,
und man benutzt z. B. flüssiges Natrium
als Wärmetrager, dessen Atomkern«-
etwa 32mal so schwer wie die des \Va.s»;r-
Stoffes sind und damit nur noch c-inc
sehr geringe Bremswirkung auf die
Neutronen haben.

Schnelle Neutronen können ferner
vom Uranisotop U-238 eingcfangen wer-
den, das sich dadurch in Plutonium um-
wandelt, also in eben den beim schnellen
Reaktor eingesetzten Spaltstoff. Für
diesen „Brutprozeü" kann also das zu
89,3% im Xaturnran enthaltene U-23«
bzw. das im Brvnnstoffdurchlauf de»
Leichtvrasserreaktors entstehende Abfall-
uran eingesetzt werden. Die eminente
Bedeutung des Sohnellbrutreaktors wird
damit sofort klar.

Da bei jeder Spaltung eines Plutonium-
kernes fast immer drei neue Neutronen
entstehen, wird bei einer günstigen
Anordnung im Reaktor nicht nur das
bei der Spaltung vcr'-rauchte Neutron
ersetzt, sondern es bleiben im Mittel
nahezu zwei Neutronen je Spaltung
übrig für den UmwandlungsprozeB zur
Erzeugung neuen Spaltmaterials. Wenn
es gelugt, die auch hier vorhandenen
Verluste von Neutronen durch Einfang
in Strnkturmaterialicn gering zu halten,
so kann durch' diesen Umwandlungs-
prozeß im Reaktor mehr neues Plu-
tonium erzeugt werden, als durch den
Spaltprozcß verbraucht wird. Um die
Ncutronenbilanz zu steuern und kon-
stant zu halten, muß auch bei diesem
Reaktortyp ein geringer Anteil der
Neutronen durch das Absorbermaterial
der Regelstäbo eingcfangen werden.
Diese Verhältnisse sind im unteren Teil
von Bild 3 gezeigt.

Bild 4, Teil a) zeigt den Brennstoff-
haushält bei einem thermischen Leicht-
wasserrcaktor von 300 MW elektrischer
Leistung, der nur mit angereichertem
Uran betrieben werden kann. Der Anteil
von nur 0,7% des spaltbaren Urans
U-235 im Natururan muß in einem
Anreichcrungsprozcß bis auf etwa 3%
erhöht werden. Der jährlichen Brenn-
stoff licferung von 10t angereichertem
Uran stehen 40t abgesichertes Uran,
das dann immer noch etwas Uran 235,
nämlich 0,2%, enthält, gegenüber, die in
der Anreicherungsanlage zurückbleiben
und als Abfall betrachtet werden müssen.
Die 3% U-235 in den 10t Brennstoff
werden im Betriebsjahr wiederum auf
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Bild 5. Schallsehema de« Kernkraltwarkta.
a Reaktor 9 Wasserabscheider
6 Primar-Natrlumpumpe h Oamptturbosatz mit Kondensatorn Speisewasserpumpen
c Zwischenwärmelauscher / Dampfbeheizter Trockner o Hochdruck-Vorwärmer
d Sekundär-Nattiumpumpsk Kondensatpumpe _._ Prlmärnatrlum-Krelslaul
e Verdampfer / ND-Vorwftrmerstulen SekundärnaUium-Krelslaut
( Oberhitzer n; Spelsewasserbehfiller Sp»laov»asser/Damp(-Kteislau( einem

0,7% abgebrannt, uolx-i ein» «nt-
i>j>m-lii-n«lc Mrngc S|iaUpr(Mlukt« ont-
«loht. In einer bvoondcivn Fabrikanlivgo
kiiiui'1)! <li>>M- S|>jill|iriHlukt<- von 'Irni
Uran der abgebrannten lircnnclrmonl«
getrennt werden. Dionos Uran — vor
allem die 97% U-238 - ist jedoch vom
Ix-ichttt'asMWftkUir an» gcwbi-n rlx-n-
fall» Abfall.

Dafjrgen Iwiiuti^t ein ^l«ichf;roBer
ilrutreaktor, BiMtril b) von Iiild4, nur
einen einmaligen Sjult.Moffnii'uvtz von
einer knappen Tnnm* Plutonium und
kommt im übrigen allein mit <lem billigen
und binluT wertloien Uran 238 au*. Im
Reaktor bildet »ich mehr neues l'lu-
Ionium al» durch SiMiltunR»-!! verbraurht
wird. K« wird in der \Virdrraufarliei-
tungMtnlage den abgebrannten Ejimienten
entnommen und über die. Herxtellung
neuer Brennelemente wieder dem Keaktar
?.ugeftthrt.

Dem m enthtehenden Hronnstoff-
krculaut wird da« ÜbcrMchuOplutonium
MH Gewinn entnommen und dafür
Abfalluran U-23H zugeführt. Die Zeit, in
der m>vie| Plutonium angefallen ist, um
damit einen gleichgroßen zweiten Ueak-
tor auazuriiüten, nennt man Yerdopp-
lungazcit, »ie. beträgt bei den natrium-
gekühlten Reaktoren 10 bis 15 Jahre.

Kernkraftwerk

Die Arbeitflwci.-'c de» Kernkraft-
werkes geht nun dem in Ulkt 5 dar-
gestellten AnlagenAchcma hervor. Die
Anlage heatcht nu.i 3 hintereinander-
geschalteten Krvialaufsj-.stcmen. Do«
PrimSrsyMem arbeitet mit flQiwigcm
Natrium, das im Reaktorkern die durch
die Spaltprozeiüw erzeugte Warme auf-
nimmt und sich dabei von 377 auf
546 "C erhitzt.

In jedem der drei parallelen Primär-
kreisl&ufe werden S 300 m3/h umgewälzt.
In den Zwigchcnwftrmetauschcrn wird
die \Vnrmo auf da« Natrium in den drei
äckiindftrkruisl&ufcn • übertragen.
Dos Sckundilrsyatem wird dabei mit
einem höheren Druck betrieben, um zu
verhindern, daß bei kleinen Undichtig-
keiten im Zwigchenw&rmctauscher
Primär-Xatrium, das wahrend des Rcak-
torbctriebH durch die Neutronenbcatrah-
lung im Kern radioaktiv wird, über das
Sckundär»ystcm in den völlig inaktiven
Wosscr/Dampf-Kreislauf übertreten
kann. Ferner kann bei größeren Un-
dichtigkeiten in den Dampferzeugern, die
zu einer relativ heftigen Natrium/Wasser-
Reaktion führen, dabei nur das nicht
radioaktive Sekundärnatrinm, an dieser
Reaktion teilnehmen, wodurch bei diesem
Störfall eine Aktivitatsfrcisetzung un-
möglich gemacht ist.

Die aus je drei Verdampfern und
Überhitzern bestehenden Dampferzeuger-
gruppcn aller drei Kreisläufe werden
durch ein gemeinsames Speincsyatcm mit
dem in den Vorwärmern auf 1150 "G
aufgeheiztem Wasser versorgt. Es werden
in diesem System 1250 t/h Dampf von

Druck von 108 bar und einer
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Temperatur von 49.1*0 «wuirt. Oii-ser
Dampf treibt einen Turlxtwitz von
3'H' MU' ••lektriK'ber I<-i-<timg «n.

Reaktor
IU lift." I'riiimrHystem nahezu drucklos

ist - ilic Nn-I'iimpen mumen nur «lip
itui'-tlialli des Kri-ihlaufi« auftretenden
Driii'knbfulli' von einigen liar über-
umilen . IM der KenktorUuik relativ
dünnwandig nnygcfiihrt grgpnutwr <l**n
IMM Wnwcnvnktoren verwend«'ten Druck-
gefallen.

llilil l! zeigt den Keaktortank im
IjinnMirlmilt. Dir Xuführiliigslvit wig wird
inncrhiilb de« Tank* his unter din al<
-••pnrnte Kummer »ifiiebildete Trap
»truktur di*H Kerns geführt. Damit sind
Stutzendiirchbrüche im Tank unterhalb
de» Kern*. IHM deri-n Versagen ein
leerlaufen cintrrten konnte, vermiedcn.
Der Keaktnrkern i«t von einer St riiiniing.1-
xi-hürze aus Stahl umgeben, dir d.i.n im
Kern erwärmte Natrium ntieh oben in
«•inen Ik'ruhigiKigHraum.zwingt und ver-
hindert, (lau cd »n di« Tank wände
gelangt, wodurch Whrmeapannuniien ent-
Htehcn könnten. Vom l^-nihigungMraum
gelangt das erwärmte Natrium m den
oberen Kingratim und wird »chlieUlirh
durch die Saut-leitungcn aus dem Hi-uktor
abgeführt.

Da die WArmeülicrtrnRung hier ohne
Sieden erfolgt — der JSiwlepunkt hegt
bei etwa 1HX) 'C im OegenHatz zur
h"iUe»ten lk-trklb8teni|H.'ratiir von etwas
ül>«rl)<Xl°C —. müssen alle Hnume den
.System« oberhalb freier Flüssigkeits-
oberflachcn mit einem gasförmigen Me-
dium gefüllt sein. Dien trifft außer für
den Reaktor z. U. auch für Behälter und

tmtflt
Bild 6. Schematicher Schnitt durch dm
Reaktor.
a Reaktortank e Kerntragplatte
b Reaktorkem l Doppaltank
e Abschattstab g TauchKühler dos Nolkühl-

Bild 7. Schema des Kernaulbaus.

r»J Brennelement, innere Zorns (|jj) Brutelement

[ j Brenn<-!*ment, äuSere Zone f^J RefleMotelement

d Drehdeckel-
system

systems
n BodenkOhlelnrichtung

'xx1

für die Na-l'umpcn zu. Hierzu wird das
RdrlgiM Argon benutzt, damit keine
Natrium-Verbindungen de* sehr reak-
tionsfreudigen Kühlmittel»entstehen kön-
nen.

Solche Verbindungen und Verunrei-
nigungen könnten sich leicht in den
engen Zwischcnräumen der Stäbe eines
Brennelementen absetzen und zu Ver-
stopfungen und damit zu Störungen in
dcrWärmcabfuhr führen. Deshalb wird
die Reinheit des Natriums sl findig
überwacht und außerdem ein Teil des
umgewälzten Natriums ständig über
cino Reinigungsanlage geführt. Der Ke-
aktortank ist oben durch ein dreifach«,.«
Drehdcckclsystcm abgeschlossen.

Reaktorkern
Der in Bild 7' gezeigte Rraktorkcrn

besteht aus einer zentralen Spaltzone
aus 151 Brennelementen und aus einer
ringförmigen Brulzono, in der 144 Ihut-
clcmcntc eingesetzt sind. In der Brut-
zone laufen nur Brutprozcsso ab, dagegen
werden in der Spaltzone einerseits bei
den Kernspaltungen die Wärmeenergie
und die für den Brutprozeß nötigen
Neutronen erzeugt, andererseits läuft
hier auch ein erheblicher Teil an Bmt-
prozesscn ab. Außen angeordnete RC-
flektorclcmcnte aus Stahl schützen die
Kcrntragstruklur und diu Tankwand vor
unzulässiger Ncutroncnbcstrahlung.

Die Brennelemente, Bild S, enthalten
etwa 20% Plutonium und 80% Uran.

Regel- und Abschaltstab.
1. System

2 j Abschaltslab. 2. System

Jedes Brennelement besteht aus 1GI>
einzelnen Stuben von Omni Durch-
messer und 2500mm Länge aus rost-
freiem Stahlrohr, in dem die Brennstoff-
lablctten ans Uran-1'liitoninm-Mi.« h-
oxid untergebracht sind. Die .Stäbe sind
in Sechseck-Anordnung in einem FUCIH-
eckigen Hrennelemeiitkasten unterge-
bracht, der die Natriuiiutriimung führt.

Brntelcmente haben gleichartigeäitßcrc
Kasten, in denen U l Rinzclstäbc von je
9,n mm Durchmesser angeordnet sind.

Zum Einführen der Ncutronenabsorbcr
sind an 12 Positionen''des Kerns Füll-
rungsrohrc vorgesehen, von denen 0 d'.e
Regelstäbe zur Veränderung der Reaktor-
leistung aufnehmen. Sie dienen gleich-
zeitig als Trimmstäbe zur Kompen-
sicrung des Abbrandcs (d.h. Verbrauch
von Plutonium im Laufe der liotrieba-
zcit und damit einer Verringerung der
Ncutroncnausbcutc) und bilden das so-
genannte ^rste Abschaltsystem. Dieses
reicht allein aus, um den Reaktor bei
Bedarf abzuschalten. Drei weitere Stäbe
bilden dos davon unabhängige zweite
Abschaltsystcm, das für sich allein den
Reaktor ebenfalls abschalten kann.

Brennelementwechsel
Der Brennelementwcchsel wird durch

schlcuscnartigc Öffnungen im Dreh-
dcckclsystctn vorgenommen. Die drei
ineinanderlicgenden Drehdccke) können
so gegeneinander gedreht werden. <l;iU
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8-ld a. Aufbau eines Brennelementes.
' l"ti.-:t»

•• fc'cin-'CTt-i'.as'on
r u •.••{•! n t i(..iMu. vi.i-r tJivUOfha'tuTJ in der Gttt&rplatte

•-' VorA.'te'«?-*' (.h'wg /«m Erz f;!«n «;in*»t gifjt'.f'maRjgcn Aut.

8lld 9. Blick auf das In einer VenuchselnrlchUing montierte Drehdeckeltystem. Im kleinen Dreh-
deekel atnd die Dllnungen (Ur den Einsät» der Sleuerstabantrlebe erkennbar. Öle halbkreis-
förmigen Blechkasten sind Führungen für die Kabaltchleppelnrlchtung zur Versorgung der
Drehdecketontttebc.

Olld: Inloratom

eine am inneren Dix-kel angebrachte
l!m»ct*v<iiTicht uric jedo einzelne IVxit inn
d«-s Kcnktorkcrn» erreichen kann. Zuvor
mui»rn nlli- Vntrifl'"iy;«tiiiu!«- *"" ''''" '"
«li-n Krni rini^faltifttra AlwhftltMhiH-n
nligi-kiippi-lt wonlrn. Kin Tmttnrni wiril
MI» xwi-i vrntchiwlonfn l'oritiom-n iil*T
')»• Ki-niiilwrilA'-hc (•«•Kclmi-tikt, «in
-.( licrrüMtvIlrn. ilnO allo XVrtnniliili^rn
».um l>i'ki'l>y»t«-m p'kitt »m«l h/.«., um
etwa noch vorhdiiili-iic Vorbinilungfn /'i
U>kaU*i<-r<'n, IHM 9 »-igt «Jft» »uf rinrtn
Vi-rstirhiwtaml im Ori):in»ImnU»tA>i moli

System der «Irt'i i

Pir Hrfnnt'k-iiii'iit«' wertlcn von An
I'mwlivorrirhtunK inwrhnlh «!•>» Knik-
l.irtank.- unter den» X«triums|iic(?ivl in
Uucltüi-ii «•ingewtzt. dii- in riwr Clicr-
(•ubt'iKKiition «t«-brn. Die gefüllten Itüch-
«•« wettien von einer \\Vvhndrpsxichin«'
dun-h ili- IV'ckelöffnung »u." dem Henk-
tor hiTiiu.igcr.opi'n und in ein auOwhalb
hepende» Nn-KefuUlei» l>ng<'tl)ecki%n »um
Atiklinn'-n der Nni-hwArmi-leintunp nb-
giwtzt. IVr Tnutuport unter Natrium in
wegen der XuehwÄrmeproduktion erfor-
derlich. Neue Kkmente werden durch die.
\\WlMFlnuuirltmr und ulMT den Dreh-
dei-kel in den Reaktor einpeffihrl.

Besondere Einrichtungen im Zu-
sammenhang mit der Verwendung
von Natrium

K» wurde bereit« darauf liitiKtwienen,
datt in den natriumfuhrenden Systemen
alle freien Obrrflnehen den Natrium« mit
Argon als SchutzgU!« abp^leokt »ind.
Darüber hinan« sind «He illume, in
denen »ich I'rmmr-Nntriumnnlageii be-
finden, mit einer Stickstoff at monphan*
beaufwhlaet. «1. h. !>ie find inertisiert.
Kali» nanilirli Natrium «u» Icekgeworde-
ni-n AnliiRcnteilen nu»tritfc und dabei
mit tier Luft in Kontakt käme, wurde
••H bewilder» lx-i hohen Temjieraturen
M>lir leicht mit «lein l>iiftmiuerntoff
irapiTrn und z« llrnnden führen. Neben
einem weit gehenden Schul« «lös Heaktorü
und de» Piimür.sptrms vor Natrium-
liianden wird «iiireir «lie Im-rtisicrung
auch verhindert, daß radioaktiv« Ver-
breiuHinpsiirodukte innerhalb dw Ueak-
lorpvbfuiden verschleppt \ver.«.~tl.

Hei tloparaturen an »alehe.» Anlage-
teilen siiul iM-sonderv MaUn»hm->n er-
fiirdt-rlich, wie noch an einigen Beispielen

wipt werden wird.
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Natriumpumpc
llild 10 zeigt den Schnitt durch eine

UimväUpump« der Xatriuinprimärkreis-
Iftnfe. Ks handelt sich um eine Henkrecbt-
Htehendc. eiiutufigo Radialpumpe, deren
Wellenlänge einmal durch die erforder-
liche Zulaufhühe, gegeben durch den
Natriumhöhcnstand im l'itmiKngchaiuc,
und andererseits durch die Notwendigkeit
des Tcinpcraturabbaus von etwa 000 "C
bis auf 80 °C am oberen Lager bzw. an
der davor angebrachten Gleit ringdichtung
bestimmt wird. lk-i den Pumpen der
Primfirkreislüufo «ühirrnt ein mit Blei-
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grannlat gefüllter Knuten ilk< Strahlung
de» nkt i vierten 1'rimärnatriuitm «o nli.
d»0 die olx-n' IwiK'Timrlic iin'l der
Antrieb!"rm>ti>r fur lni>jiekt innen und
Kopar.tliiri-n zupinsln h iileilieii. Der
Tcni|HT«turnl>linu wird durch mehrere
Warmedammbleche. und Antikonvek-
tion«bleche. erreicht. !>•>« l'umjienrBd ixt
um unterm WelU-neude vor dem mit
l>rt:< kimtrium K"~ hnwrten hydrtxtati-
Hchcn Ijiprr fliegend angeordnet. Da«
Natrium wird durt-h da» zentral«1 Kohr
nn der t'nterseite der l'uniin« angctiaugt
und durch einen tangent ialen Stutzen am
kugelförmigen (Jehaiiwteil hinaus-
gefordert. Diener untere <!chau»et«il it»

«MKWUD
Bild 10. Lkngsschnln durch «Im Natrium-
pumpQ.
a Pumpengohfiuse
b Pumpenwelle mit Laufrad
e hydrostatisches, natriumgeschmlertes Lager
d ölgeschmlertes Lager und Gleltring-

dlchlung
« Warmedammbleche
/ bleigolülllor Abschirmkasten
g Natriumstandanzeige
h LecknatrlumOborwachung
Einzelheit A: Hydrostatische« Lager

Bild: Neratoom
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zur iwgmizung der Au»wirknng-n von
Natriumleekagen mit einem Mantel um-
gelwn, der eine tx«cknwhv/eigiiiHtrumeti-
tiermuj Im!, die nni-h ,|,.m Zilii'lkT/.'-n
Iinn/.ip arbeitet.

.Soll der l*umpi«nläufcr zu Iiii<i>ektinii<i-
nder Reparatur?.« token ausgebaut wer-
den, wi wird diw Natrium aiit dem IM«.
Iroffenen Kreiwlauf entl'-f-rt und der
Antrieb abgebaut. Der Iwiufer »ir«l
dann einschließlich InnengehAuse und
AbiH-tiiriiikftuteii nach oben in einen mit
Argon gefüllten I'lactiksiick gezogi-n.
Oodureh win! fin l-utu inbruch in den
Kreislauf verhindert und fine iteaktion
dm noch am iJiufcr haftenden Xatriumn
mit dein LuftsaiicrHtnff vermieiien. Ist
der l jiufi-r ganz licmu.-p'/.ogen, wml <ia»
l'umiwngi-hause mit einem Deckel ver-
schloKHcn. Der l Auf IT winl zu einem
\Vnwhplatz gebracht und dort mit
beM>nderen Einrichtungen (Keui'htgas-,
Dampf-, U'aHserspülunii) von Natrium
gereinigt. Handelt c« sich um eine
l'rimarpumpe mit radioaktivem Natrium,
«o laufen Ausbau und Reinigung prinzi-
piell gleich ab, jedoch müssen die
Vorgänge fernbedient und hinter Ab-
schirmungen durchgeführt werden.

/H Isrhrnn SrniMausrliPr

Der Xwisclienw&rmeiauschcr. Bild H.
dient zur Übertragung der Wärme-
leistung vom l'rimär- auf den Sekundär-
N'atriumkrciflliuif. Es ist ein senkrecht-
atehender Oeradrohr-Wärmetauscher,
bei dem das sekundäre Natrium von
oben durch ein zentrales Kohr in die
untere Umlenkkammcr geführt wird,
von wo es durch eine Kohrplattc in die
ringförmig angeordneten Wärmetauscher-
röhre einströmt. Durch eine gleichartige
Rohrplatte gelangt es nach der Wärme-
aufnähme in den oberen Sammclnuim
und zum Austritt ans dem Apparat. Das
heizende Primär-Natrium %vird i m Mantel-
räum im Ocgenstrora um die Wärme-
tauschcrrohro herumgeführt. Da Natrium
eine sehr hoho Wärmeleitfähigkeit hat,
sind dickwandige Konstruktionsteilc bei
Last- und Tempcraturflndcrungen durch
Thermoschocks gefährdet. Deshalb haben
die Rohrplatten zur Dämpfung dieser
Schocks besonders an den Rohrein-
Schweißstellen vorgesetzte Schntzplattcn, .
die entsprechende Bohrungen zum Durch-
stecken der Warmetnuscherroh.ro haben.

Falls einzelne Wärmetauschcrrohre un-
dicht werden, müssen sie wegen der zu
erwartenden Radioaktivität fernbedient
festgestellt und abgcstopft werden kön-
nen. Dies ermöglicht ein drehbarer
Reparaturkopf am Oberteil des Wärme-
tauschers, durch dessen Bcobachtungs-
öffnung mit Hilfe einer Spiegel- und
Fernrohroptik die Austrittsöffnungcn der
oberen KohrplaUo beobachtet werden
können. Zur Feststellung des defekten
Rohres wird die Sekundärseite bis in
Höhe der oberen Rohrplalte mit Natrium
gefüllt und auf der Primärscitc ein
Überdruck durch Schutzgas eingestellt.
An der Lvckstelle dringt das Schutzgas

Bild lt. Zwlschenwlrmttauscher.
/ Reparatur durch Absloplung Bild: Neratom

in dos Wärmetauüchcrrohr ein »ml
steigt in Blasen bis zur oberen Rohr-
platte auf, wo der Austritt dieser Blasen
durch die Optik festgestellt werden
kann. Die Reparatur geschieht durch das
Einführen eines Stopfens durch du»
Wärmctauschcrrohr hindurch bis zur
unteren Rohrplatte, das Aufweiten dieses
Stopfens an »einer endgültigen Position
und sein Verschweißen in der Kohrung
der Rohrplatte. Hierfür wurde ein
besonderes Werkzeug entwickelt. (Ins
durch den Reparaturkopf und das
Wärmctauschcrrolir hindurch fernbetä-
tigt die Reparatur vornimmt.

Dampferzeuger
Die Dampfcrzcügung durch das Sekun-

dar-Nntrium geschieht in zwei hinter-
cinandergeschalteten Stufen, wobei in
der ersten das auf «1. 280 "G vorge-
wärmte Spciscwasser verdampft und in
der zweiten Stufe der erzeugte Satt-
dampf auf ril. .WC überhitzt wird.
Die Wärmetauscher beider Stufen haben
den gleichen prinzipiellen Aufbau, Itild 12,
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Bild 12. Llngudmltt durch den Geradrohr-
Dampferzeuger.
a RohrbQndel tt Thermoschock-Schutzplatte
t> Mantel e Kompensator
e Rohrplatte
l Einzelheit der RohrelnschweiBung

Blld:Neratoom

wobei far zwei Kreisläufe senkrecht
angeordnete Geradrohr-Dampferzeuger
vorgesehen sind. Das Speisewasscr tritt
in die untere Sammelkammer ein und
gelangt durch Rohrböden in die Wärme-
tauscherrohrc, die es als Dampf aus dem
oberen Rohrboden und den oberen
Sammclraum verläßt. Das Natrium ist
wiederum im Gcgcnatrom im Mantel-
ranm des Dampferzeugers um die Wärme-

tau.«cherrohre herum nach unten geführt.
Dip Kohrplntten find «m'li hier durch
Sehnt zpUtten fffyn Thernitwohoek» p-'-
»i-hfl'rt. Pie themiM-hen Diffeii-u;
Dehnungen zwischen Kohtlmndfl »nil
Mantel des Wfirmetauwhers werden
durch einen Met«ll-WeHrohrkompen.Hator
im Mnntel niifi^-nomnvn.

t'm einen triiBeren Krf«hrunK*pi'win:t
mit Diintitfcrzeugersyiilt'mcn zu erzielen,
wurde für den dritten Sckundärkrcialauf
ein Wendelrohr-Dampfcrzencer. llllil 1.1,
ausgewählt. bei dessen Konstruktion die
komplizierten Bauteile der zuvor be-
schriebenen Verrinn wie Kompensator
und thermoschockgeschützter Rohr-
Iwxlen vermieden wurili1«. Die m p'8"n-
läufigen Windungen verlegten Warme-
tmiücherrohre »ind durch «{rziell ent-
wickelte KinzclrohitiuTrhführuuceii mit
hundertprozentig prufb.irrn .SehwciU-
verbinduncon nach nußen ilun-hgeführt
und werden in Damnfsnmmlern zu-
MimmvngefnQt. IVr WemU-lrohrtyp
Kcheim leichter «uf groUi- Ix-i.nuni!8-
einheiten extrapolierbar zu .«ein, wahrend
beim Gentdrohrtyp die Ixiknlisierun«
defekter Holire zunaelist einfacher er-
scheint, andererwit» nlx-r f^radr die
KinschweiBiinp in die Rohrbüden und
die Prüfung der Schwrißnnht kompli-
zierter ist.

Bei den natriuinbehciztcn Dampf-
erzeugern müssen besondere Vorkehrun-
gen getroffen werden, um die Folgen von
sehr heftigen XatriumAYaaser-Ueaktio-
nen TU beherrschen, die bei Undichtig-
keiten in diesen Apjiarnten auftreten
können. Hierbei tritt das in den Rohren
des Dampferzeuger* unter hohem Druck
stehende Wasser auf die N'ntriumacito
über und reagiert dort mit dem Natrium.
Am Ort der Reaklionszonc werden
infolge der sehr hohen Temperaturen
und durch die stark korrosive Wirkung
der entstehenden Reaktionsprodukte
(Natronlauge u.a.) die unmittelbar be-
troffenen Konstruktionfttcilc (Rohre) in
kürzester Zeit zerstört, itei der Reaktion
werden ferner erheblich» Mengen Wasser-
stoffgas gebildet, wodurch Druckspitzen
in dem betroffenen Apparat von be-
trächtlicher Höhe verursacht werden, je
nachdem, welche Mengen an der Reak-
tion beteiligt sind (Einfluß der Leck-
große). Um unzulässig hohe Druck-
spitzen zu verhindern, sind alle
Dampferzeugcreinheiten auf der Na-
triumscite an ein Kntlastungssystem,
Illld 14, angeschlossen, das mit Jierat-
Scheiben abgeschlossen ist. Bei Über-
schreiten eines bestimmten Druckes
brechen diese Berstochcibon und die
gasförmigen Rcnktionsprodukte werden
zusammen mit dem Nntriuminhalt der
Dampferzeuger fiber die Entlastungs-
leitungen aus dem defekten Apparat
abgeführt. Dadurch wird die gefährliche
Reaktion unterbrochen. Die Wirksamkeit
solcher Entlastungssystcme wurde bereits
in Großversuchen erprobt, aus denen
auch das im Bild 15 gezeigte Bohr-
bfindel stammt. Es wurde damit nach-
gewiesen, daß Folgebruche nach dem

fpciiitnin-ii Ver-mfii emes" Kinzi-lrnlirt'*
nii li! /u crunrten .«mil

Slcherhcltstcchnlscho Elnrlchtungon
.\li'- M^tititiii(-t-ilmi-'-l«ii Km-

rii-litune'-n fine!« KernkraftwcrkM dienen
let/.ten Ktule» dnril, den Keaktor rerht-
zeitie vor dem Krr>'irl|.'n i-efnhrlu'her
XllMnll'le .lb/lHeh.llte||. lli«' t|.l''!l der
.\l>M-|i:iltiini; itt den Ur« iinei«'ini-iit»*ii
noeh entsti-liende XaeliMiiriin1 «n di>'
Umgeliiini! nliziifiibren. wt du U eine
gef«hrli< In- .\iif««rimiii(; «It-n l!<-<tkt<>r
kerns und in'lK'sonder«1 ei« Sehmel/eu
der Hrenii' li'inente vetliindert wir«!, und
Mi-htieUtieli »He aktivitiituiiibri'iiden
Sy«teme und Kiinitmnenteii A* Krrn-
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Bild 13. Llnguehnltt durch den Wendelrohr-
Oarnpterzeuger.
a Ronrbündet c Bnzelrohrdurchluhrung
t> Mantel d externe Oamplsatnmler
A EinzelheM der Elnzelrohrdurchlührung

Bild: Noratoom
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Bild 14' Schematise!» Darstellung des Druck-
enllariungssyslems fttr Dampferzeuger.
» Dampferzeuger d Abscheidozyklon •
6 Entlastungsleitungen o Rohrbruchslelle
c Berstscheiben Bild: Interatom

kraftwerks vor Hesehädigunjjen MI zu
schfiUcn. daß eine unzul&ssigi* Strahlen-
bolaytung der l'mp-lmni; ausge!«olil<i''sen
ist. Diese Aufcahen miKsvn aueh tmrli
Kiritreten idler denkbaren Stiirfalle, ins.
besondere mich nach sogenannten Kill-
wirkungen von außen, unter allen I'm-
stamli'ii ''rfüllt «crilrn.

Für dir Kcnktorabiirlialtiinf! stehen
zwei unahhangip- jrwcil« für sich ans-
rviVht'txlv (>rup|H'n von AliM-hallMalH-n
zur Verfügung. Oii- «'ini' (Srnppr wird in
KühruiifSTohrcn von olii-n in don Kern
fingi'fahn-n. di<- nndcrr (ir»|i|ir wir<l von
unten cingczogi-n und I»*sti-Iit aus drei-
(eiligen, mit (iclenken versehenen (Jlieiler-
»tfibon. die anrh tuwli n.i.'h c"«-i»-<>n
Deformationen des Itenktorkern-* ein-
gvbrarht \\erilen können, .led'- Stab-

Bild IS. Ein Im Testsland für Nalrlum/Wasser-
Reaktlonen eingesetztes Dampferzeuger-Rohr-
band«! nach dem Versuch.

Bild: Interatom

Bild 1«. NotkOhlsystem.
a Reaktortank mit internem Naturumlauf im Primärnatrium
0 BrennelemenUone (Quelle Der Nacnwarmeerzeugung)
c Brutelemenuone
d TauchkOhler des Sekundärsystems g Luftregelklappen
e elektromagnetische Pumpe h LuHventilator
1 LuftkOhler in Doppelmantelausluhrung / Luftkamin
k AnschluB zu den Nebenanlagen des Natriumsystems (Reinigung etc.)
f Detail der Lultkühlergruppe in Ooppelmanlelkonstruktion mit stagnierender Natnumzwischen-

Schicht
// Einzelheit der Doppelrohrausführung.

kette voll versorgen können, d. h. für
diesen Fall ist eine Kn|ia/.itiit von 3mnl
10(1% vorhanden.

Für die Xachwärmeabfuhr ,in<i dem
Reaktor ist rlarüber hinaus ein unab-
hängiges Xotkühlsystem installiert.
Kild Iß. das aus einem geschlossenen
sekundären Xatriumkrcislauf besteht und
mit Tauchkühlcrn im Reaktortank die
Xachwärmc aufnimmt und über außer-
halb des Containments angeordnete Luft-
kühler in Doppelrohrkonstruktion an die
Umgebungsluft abführt. Im Reaktortank
win! die WSrme aus den Brennelementen
im Xaturumlauf zu den Tauchkühlern
transportiert. Das Zustandekommen des
Xaturumlaufs wurde aufgrund von Gut-
achtcrfordcrungcn an einem Wasser-
modcll im Maßstab l: 3 nachgewiesen.
Dieses Xotkühlsystem kann encrgie-
mäOig von jedem der drei Notstrom-
aggregate versorgt werden und wird von
einer geschützten Xotwarte aus in
Betrieb gesetzt. Dos System deckt damit
den gleichzeitigen katostrophcnm&ßigen
Ausfall aller drei Hauptkrcislanfkettcn
ab, worunter man sich z. B. die Zer-
störung aller drei Dampfcrzougerhäuser
durch einen Flugzeugabsturz oder den
kompletten Ausfall der Hauptwartc
vorstellen könnte. Weitere Notkühl-
Systeme sind für die Kühlung des
Brennelcmentlagcrs und der Brenn-
clcinentwechsctmaschmc vorgesehen, um
auch dort dio Abfuhr der Nachwärme,
aus sich zufälligerweise bei Eintritt
eines Katastrophcnfallcs dort befind-
lichen abgebrannten Brennelementen
sicherzustellen.

Schließlich ist auf dem Boden der
Reaktorzelle ein weiteres Auffang- und
Nctkuhlsystem für den Fall installiert,
daß durch einen nuklearen Störfall

hat ein eigene» I'.eaktorsohntr.-
system in einer Hogcnannton zwei-von-ilrci
Äiisffihriinp. d. h., di« Anslöswlcktronik
vom AHJwertgelier zur Krfa.s»ung eines
abnormalen Hetriebsziiitandes über die
MeUwertvernrlieitmip bis zum ausli>sen-
«len Keliiis für das Stubeinfahren ist in
drei unabhängigen Strängen aufgebaut.

. von denen für eine Auslösung des Ab-
schalten^ nur zwei nnspreehen müssen.

!>»• Xnehwiirme aus dem Rcaktorkern
kann über jede der drei beschriebenen
Hauptkreislatifketten abgeführt werden,
wobei im tertiären D.impfkreislmif spe-
zielle Naehwiirmekondensatoren und
l'imvalzpumpen vorgesehen sind und
zusätzlich ein Speisewaxservorrat in
jedem Kreislauf notfalls das Abblasen
lies erzeugten Dampfes über Daeh
erlaubt. Die drei redundanten System«
sind räumlich getrennt aufgestellt, so
daß eine lokale. Störung (z. K. ein lirand)
nieht gleiehzeitig mehr als ein System
funktionsunfähig machen kann. Das
gleiehe gilt für die Verlegung der Strom-
und Xebenkiih!Wasserversorgung dieser
Systeme. AuUer dem Kntnahmcbauwerk
für Xebenkühlwasser aus dem Fluß
wird eine zweite Wasserquelle vor-
gesehen werden, wozu z. H. die Kühl-
turintasse dienen könnte.

Zur Stromversorgung aller für die
Nachwürineabfuhr notwendigen Ver-
braucher kann einmal die Einspeisnng
aus dem Verbundnetz benutzt werden,
zum anderen l&ßt sich beim Xullast-
betrieb des Kernkraftwerks der Eigen-
bedarf auch vom eigenen Generator aus
decken. Itei Ausfall beider Möglichkeiten
werden die Notstrom-Dieselgeneratoren
in Rctrieb gesetzt, die eine, Leistung von
je *. 4,8 MW haben und hinsichtlich der
Nixchwnrtncabfuhr jeweils eine Kreislauf-
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-,1-mlu (!;T KraktortAIik .ii» atuh der
|V}>j«l;-w:k • t: lr>-hl-r<» h- 1. « - i d « n u«. I
t^vcnmolttwr Brennstoff zu-wimnicii mit
dem Xatriuminhalt »ich am ZelNibiHlen
ansammeln sollte.

*rbutz efsru Kin«irkun:rn inn an Cm
. PA« Schut7j>rin*'p if gen die ""
genannten Kinwirkungcn von aulk-n
besteht hauptsächlich aus zwei Teilen.
Einmal werden mehrfach vorhandene
ri-dundante siehcrhcitstechnisch erf order-
lu'he System" und Komponenten räum-
lich getrennt aufgestellt. «> datt »ie
•iurvh t'in und dieselbe Auswirkung inrht
^iirh^fiti^ U'trrliMiiifitliM: «<•:'!••«
ktumcn. AN Beispiel MM an «lie Not warte
erinnert, welche die sieherheitstwlmisrh
nut igrn ••Funktionen der Haupt w.me
übernimmt,' falls die*1 awful)!. Xtim
anderen werden solch- Kompiwnt'it.
die radioaktive Stoffe einsehlieBen oder
deren räumliche Trennunß verfahren!«.
maUig nicht durchführbar ist. durch die
passive' Maßnahme einer Verbnnkerung
gegen' die Folgen der aulleren Ein-
wirkungen geschützt. Insbesondere ist
das • Prinzip der raumlichen Redundanz
auch dann nicht anwendbar, wenn
solohe Folgen diffus auf dem ceoamten
Kraftwerksgelandc auftreten können wie
beispielsweise Krdbeb<-n oder Gaswolken-
( . \ploa ion.

'/M den Kinnirkunprn von aiiücn
/.ählen der Absturz einer schnellf liegenden
MilitÄrrnnschim*. wofür durch die <5e-
nvhmigung»bchörde al* AuslegungH-
werte der jeweils zur Wand oder 'Hecke
senkrechte Aufprall eines Flugkörper-
ccwichtes von 23t mit % Schall-
(.'ccchwindigkeit vorgegeben wurde.
Dies resultiert bei dem hier vorliegenden
rechteckförinigcn Containment und unter
Berücksichtigung der Abschirmwirkung
vorgelagerter Wände und Obäudo in
einer BetonwandstArke von 1.20 bis
1.40 m, wobei der Stnhlbcwehrungunntoil
je m3 Beton bei etwa 300 kg liegt.

Die. explodierende Gaswolke wurde aus
der Vorstellung entwickelt, daß bei
einem Tankschiffunfall auf dem Rhein
die aus Flüssiggas bestehende Ladung
nusströmt und mit der Luft ein zünd-
fähigcs Gemisch bildet, das an jeder
Stelle des Kraftwerks gezündet werden
kann. Die .hierfür festgesetzten Aus-
legungswerte für die einwirkende und
zu beherrschende Kxplosionsdriickwcllc
nehmen einen linearen Anstieg des
Überdruckes von 0 auf 0,45 bar inner-
halb 0,1 g, einen anschließenden Abfall
auf 0,3 bar innerhalb der nächsten
Zehntelsekunde, danach statisches Ver-
harren auf diesem Druckwert an. Die
sich hieraus ergebende Anforderung an
die Mindestwanddicko der Betonkon-
struktion wird jedoch weitgehend durch
die Auslegung gegen Flugzeugabsturz
abgedeckt.

Unter Einwirkung von auficn wird
ferner auch der Schutz gegen Sabotage-
handlungen behandelt, wobei ein Einzel-
tater und eine durch diesen mitfuhrbare
Sprengstoffmcngo in Betracht gezogen

Mini. Die 4;cip*nmaUnxlimen («•«lehi-ii
\».'it^»'ii..|ul tu {«-r \:;w • • ! • : . - •(• -
schon beschriebenen frnuip* der räum-
lichen Kciliinditru. ferner in administrati-
ven MnOnnhmcn. die eine ZugHnfdirhkeit
m vet«iinilkiri'M Sti'lleii de-i Kern
kr«ftwi>rks filr l'nlx-fugte »eitc"-hend
unmöcli-ti niavhen. »nd whlieUluh m
einer t-trengt-n IVrsonalkontrolle.

Die AutleRtinp o'pen Kntbolwn l«'tnfft
alle Teile, die zur Abschaltung den
Keaktors und zur Xaehwarmeabfuhr
erforderlieh sind. !*ie niüvon bei Auf-
treten eine« KrdbelH-n,i. dax unter den
cwloEwhen Verhaltni«ien d«-« Stancl-
orte" statistisch rinnnl in tauxend
Jahren zu erwarten i.»t. ohne jeden
Schaden betriebsfähig bleilH-n. und dar-
über hinaus auch IH-J der nach«!höheren
KnllH'benstufe noch fiiiiktiunsfahif! blei-
ben.

Schlieülich ist dat Kcmkrnf t«erk
auch gegen Hoehwasser zu schützen.
Das gesamte KraftwerksRel&nde wird
auf eine Höhe angeschüttet, die dem
Niveau eines'einmal in tausend .fahren
zu erwartenden Hochwassers, entspricht.
Darüber hinaus ist die Srhwellenhöhe
der Zugänge zum KcaktorgcbAude. Sft cm
oberhalb diene* Ueländeniveaun ange-
ordnet und auch die Urunduajwr-
isnlienmg des ReaktorgetiAudex bi« zu
dieser Hfilic hochgezogen.

KlnschluO radlotMivf r Siottc
Um zu verhindern, dalt die bei ta-tricb

des Kernkraftwerks in den Brenn-
elementen entstehenden radioaktiven
Spahprodukt« in dip Umgebung gelangen
könnten, sind hiergegen mehrere Bar-
rieren eingerichtet, wie «an an Hand
von Bild 17 sehen kann. Dies« Spalt-
produkt« entstehen innerhalb des Kern-
brennstoffes punktnell an jeder Stelle

emrr.\U>m»]vthtmi;. W«,hren<l der I,el>eut
• liti-r <)•"- Hr'-ti'f !• ti.-'.'it« - • • » • ; • ! • < , !.•<!
wenien l'nizent des insgesamt «nt
lialteticn Brennstoffs ges|Ntlten. Der
umgelx'nde und nicht an S]«ltunf!'-n
tetliichnii'iid» I t r c u i i f t n f ( Ix'-itit t«ri-it«
••m erhebliclu-i Hiickli.ilteiermi'>ut-n für
ilii-si- Si«U|irixlnkl«'. Dnvun au-p'iinui
inen sind die, gnsformiKen S|wiltpr(Kliikte
wie z. B. die Edelgase Xenon und
Krypton, dm in besonderen HoUtfaumeii
innerhalb des Brennst n>>e* Resammelt
wertlen.

Der Brennstoff wird von gaxlicbt
«i'rohweijjti*!! M.thlhul lr i i l iren em
jjeschUissen. ilen-n druekniaUtiti: Au».
letting mit hohen Sieher heitsiriiwldagen
«•rfolgt i«t. Falls trotzdem einzelne
BreniLstalx' undicht u erden. st> können
die 8|wltpn>dukte in Jas nach .»tuen
völlig dichte primäre Xatrii:m*rstcni
aast ret en.

1)*« N'atrium des IViniärsystetnt hat
ein hohes Ruckhaltt-vermögen für eine
Reihe von Spaltprodukten, insl»i«>nden'
für Jod. Da» Primar-Xa-System sowie
da« SchutrgiwKystom wird ständig auf
das Auftreten von Spaltprodukten hin
Oberwacht, so dal) man da* Vorhiinden-
wtn defekter Brennelemente sofort fest-
stellt. Dies bedeutet jedoeh nicht von
vornherein eine Abschaltung des Keak-
tors und das Knt fernen dieses defekten
Klementes. da man einen eewissen
Aktivitnuspegel des l'rimärsystems zu-
lassen kann. Kr ist ohnehin vorhanden,
da durch die starke Neutronenbotrah-
lung auch das Natrium 'selbst in ge-
wissem Maße radioaktiv wird, was
ebenso für das aU Schutzgas verwendet»
Argon gilt. Nach Abschalten des Reak-
tors klingt diese Radioaktivität jedoch
relativ schnell ab.

Bild 17. SIchtfhelltttchnlMhe B
• Reaktor
6 1. Abschaltsystem
c 2. Abschaltsystom
d Primar-Natrlumpumpe
e Zwlschenwärmelauscher
/ TauchkOhler des NotkOhlsystems
0 Natriumbetriebsspiegel
h Mindestspiegel (Or Notkühlung
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im Im Reaktorgeblude («chemalKcher Schnitt).
/ Begrenzung des Inneren Containments
k Reaktorgrube
/ Begrenzung des ftuBeren Containments mit Blechdichthaut
m LunrOcksaugesystem
n Luttabgabesystem mit Filteranlage
o Kamin
p RoaktorauBengeblude
Q Wechselmatchlne
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I)i<- lii'htheit ')'••< I ' r i i i iHr N n -
Syi!"ti)" wir-l i | t ; r>h n»'hr<-ri- vr
» Lit .I'-ii" (*|H-| ".'uliiil.^x-ilin' nuinp-li
MII- Natriuml-.'ckaiizcigcr. Hniiehmclder
u. a. Htandit! kontn>Ui<Tt. Sollten trott-
drin l"ndichtigk''itcn vorhnndm »"in
unit iiN-rduifh giwfurmi|;i- <M)IT n\t
S''h»«'l-<'«!"ff'' vi>rli'v>"l'' Sjwlt-
Produkte <»|<T radianktiv gewordene
HetriebsiniHlien austrcten, NO werden
diem- im imn r«-n (Vmt.iinmerit zurück-
gehalten. Dan innere Containment
besieht ntii» mehreren dickwandigen
Itctona-llcn, (lie innen mit Stahlblech
RIHgeklcidct Mnd.

II.it am h <ii<-M- IWiiffe I'ruin-lit i»;•
kcitcn. iliinn gelangen du- radioaktiven
Stoffe m den Bereich de» iuiUerfn
Containment«, d;w ein rechteckiges
Bctongebaude 'M und die llaumc den
inneren Containment.« allseitig umschließt.
Auf der Außenseite ist da» Äußere
Containment überall dureh eine, in
bestimmtem Alftitmi angebrachte dichte
Stahlblcchhaut umschlossen. Der hier-
durrh geschaffene Sjuilt zwiwhen den
Betonu&ndcn und der Ktahlblechhaut
wird ständig auf einem geringen Unter-
druek gehalten, falls Aktivität im äußeren
Containment nachgewiesen win). Zwar
kann diese Aktivität durch die Beton-
wande auch in geringem Mall» in den
genannten Spalt eindringen, jedoch nicht
durch die. .Stahlilichthiuit in die Um-
gebung, du in der Umgehung ein höherer
Druck als in dca Spalt herrscht. K»
dringt vielmehr Außenluft in geringem
Maße bei Undichtigkeiten dinner Stahl-
ItlechhAiit in den S|>ak ein. Der Unter-
drück wird mit Hilfe von Gebläsen auf-
rcchterhalten. die ständig Luft aus dem
Spalt in die Räume des äußeren Con-
tainment« zurücksaugen {Ke venting-
system).

Bei Auftreten von Aktivität im äußeren
Containment werden sofort die Absperr-

klii|>(«ii der 7.u unit

i '.m!;>iiiini n: U-fu.iilui,.- l.ul't un<i du-
darin cntli.iUi-n.'ii radioaktiven Stoffe
kinmen bei IWarf vi'-le Tag»- »urüi'k-

i 'h-r, .k '» '- . U':-. .-..• ..t.j.,!.. . '-.. • •
n.i:ht i-rn'H'ht. M»-r <**\t>*i ii>>! ei-n'-hmie
ten W-rU- ln-t ragen nur ««-lujje l'ro/'n'
der ohnehin vnrhand'-iien imturh' n> t.

itktivität »i'Hi.'1-lii'inl ubklingt . Si>' wi-rdrtt
dann ki>ntn>lli*-rt U)HT die Aliluftatil.ic'-
und iitierden Knmin an du- Umgebung ab-
gegi-lM-n, wol>ei ein zwiscni-ngeHchalu-tcr
Filter die dann noch vurhandi-ncn, aU
Aertwole erwlieinemh-n Sjuiltprodukte
r.uriickhMlt.

Nun i.it noch etwas iiber di« llehand-
hint; radioakt iver Altfalle zu Mtecn.
<;,utfiirmigf radioaktive Abfnlle xanuneln
Dich in erster Linie im Scliutzganuystcm
<le« I'rimaniyntem», sie werden daraus
ülx-r die Abgaüimlagr cntfcnit. Abklmg-
behalter und eine VerziigiTiings-rtreeke
sorgen dafür, daß di» gasförmigen
Spaltproduktc dureh da» Verweilen über
viele Halbwertzcitcn hinweg soweit nb-
geklungen find, daO eine Gefähnlune
der Umgebung bei ihrer Abcabe nicht
mehr auftreten kann. Die Abgabe über
den KM) Meter hohen Kamin sorgt für
eine extreme Verdünnung der Gase,
bevor sie wieder liodennahe r-rrcich.cn.
Radioaktive Abfalle in fester wler
f launiger Form, dir im Laufe der Kctriuh».
zeit des Kraftwerks anfallen, werden
aufbereitet und konzentriert, in ge-
eignete IJchaltcr abgefüllt und im l .aper
des Kraftwerks für radioaktive Abfalle
aufbewahrt. 7.\\ gegebener Xt'it werden
üic in ein zentrales Endlagcr für radio-
aktive Abfälle abtransportiert werden.

Abgegebene Radioaktivität
und UmgebungsQberwachung

Durch die zahlreichen Sicherheit*-
cinrichtungf n wird eine unzulässige radio-
logische Belastung der Umgebung, selbst
bei äußerst unwahrscheinlichen Stiir-
fftllen vermieden. Bei Xormalbctrieb

ihl! »u«g»wt»t is1 . Tmt r. iiva-r «r.« :»r*« •• •
iiH'driai'ii Werte wir»t di" Afiail»' «i
licbi.-r Aktivität an« dem Kr.ifi >nk
«tnndtg ülM;rwaiht und ri'itmtnvrt. Dur-
ulicr hinaus w>rgt <-in iimfaiiar'ui.f-
überwachungoprneramm mit Hilf'
«xtcrn aufgestellter (Jvrate • für «!«••
Registrierung der Strnhlciilwlarfun^ du
Umgebuni;, damit jederzeit der Nach«« ii
geführt »vrds-ii kann, d.ib an i.« in- r
.Stelle die zulässigen Werte ulH-rschri'tcn
worden »ind. • ••

Schluß
Zusammenfa!<itend kann gesagt wcrd> n.

daß der Schnelle Brutreaktor mit X:i-
Iriiimktihlnng groSe Aussu-htcn hat, in
der zukünftigen Stromerzeugung < m >
wesentliche Rolle zu spieli-n. da infoliie
seiner hohen Ausnutzung des Urani die
einsetzbaren Brennstoffvorräte vcrviel
facht werden. Die Xatritiintechnik biete t
einig«? Probleme, die spezielle tcehnwhe
I/>snngen verlangen, deren Erproii'ine
mit Hilfe des beschriebenen l'rototyp-
kraf t vorks vorgenommen werden soll Die
Sicherheit der Bevölkerung ist wie bei
jedem undercn Kernkraftwerk durch
zahlreiche besondere Kinrichtungen (»••
wahrlctstct, wobei einige Eigenschaften
des .Schnellen Brüters gegenüber den
Lcichtwasserrcaktoren vorteilhaft sind,
andere wiederum spezielle Vorkehrungen
erfordern. Der erfolgreiche Betrieb des
Prototyps wird eine wesentliche Voraus-
setzung für die weitere Kntwicklung
dieser Banlinic sein.

BWK M-
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Weltenergiebedarf
beträgt 1985
voraussichtlich
16-109tSKE

Erdöl wird auch Im nächsten Jahrzehnt
der bedeutendste Energieträger In der Welt
bleiben. Wie die Esso AG in ihrer jüng-
sten Studie .Gegenwärtige und zukünftige
Problome der Energieversorgung" feststellt,
wird sich der Welt-Energiebedarf bis 1985
von zur Zelt etwa 8 • 10' t Steinkohlen-
einheiten (SKE) auf nahezu 16 • 10* t ver-
doppeln.

Mitte der achtziger Jahre wird der Anteil
des Erdöls an der Deckung des Welt-Ener-
giebedarfs etwa 47V» ausmachen, gegen-
über 45 •/• Im Jahre 1970 und 49 •/• In der
zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Feste
Brennstoffe dürften 1985 weltweit mit 24,
Erdgas mit 16, die Kernenergie mit B und
die Wasserkraft mit SV« an der Deckung
des Energiebedarfs beteiligt sein.

Der gröBte Teil des Welt-Energiever-
brauchs — mehr als 60 Prozent — wird
auch Im kommenden Jahrzehnt auf die

Inddstrieregionen Nordamerika, West-
europa und Japan entlallen.

Für 1985 ist mit einem Welt-Mineralöl-
konsum von 5,1 • 10* t zu rechnen. Davon
entlallen je etwa 1.4 • 10* t auf Nord-
amerika und Westeuropa sowie knapp 1 •
10* t auf den Fernen Osten, in erster Linie
auf Japan. Für die Deckung dieses Ver-
brauchs sind die zur Zeit nachgewiesenen
Erdölreserven in Höhe von 90 • 10' t aus-
reichend. Sie würden bei weiterer Ver-
brauchssteigerung auch ohne Entdeckung
neuer Erdölfelder bis zum Jahre 1992 rei-
chen. Da aber weiterhin mit zusätzlichen
Ollunden und später auch mit der Nutzung
der gewaltigen Vorkommen in Olsänden
und Ölschiefern gerechnet werden kann,
erscheint mengenmäßig die Ölversorgung
der Welt lanafristig gesichert.

Die Problematik der 01- und damit der
Energieversorgung ergibt sich nach der
Studie aus den regionalen Unterschieden
zwischen Olförderung und Olbodarf. Zwei
Dritte! der gegenwärtig nachgewiesenen
Erdölreserven liegen in den Ländern des
Nahen Ostens und Afrikas. Die Abhängig-
keit der westlichen Verbraucherregionen
von diesen, In der. Organization of Petro-

leum Exporting Countries (OPEC) zusam-
mengeschlossenen Staaten bleibt damit
auch in Zukunft erhalten. Die Olförderlän-
der werden dadurch ihre wirtschaftliche
Stellung weiter ausbauen können.

Neben den politischen Problemen der
künftigen Ölversorgung wird die Frage der
ausreichenden Investitionstätigkeit in der
Mineralölwirtschalt aulgeworfen.

Die künftigen Bedingungen des Weltöl-
marktes werden zwangsläufig zu höheren
Kosten der Versorgung führen. Dieser
Trend gilt zu einem großen Teil auch für
die übrigen Energieträger. Das Mineralöl
wird deshalb voraussichtlich weiterhin ein
Energieträger mit hoher Wettbewerbsfähig-
keit bleiben.

Die weltweit festzustellenden Tendenzen
gelten nach der Studie weitgehend auch
für die Bundesrepublik. An ihrem erwar-
teten Primärenergieverbrauch des Jahres
1985 in Höhe von rd. 620 • 10« t SKE wird
das Mineralöl voraussichtlich einen Anteil
von über 52 V« halten. In dieser Prognose
sind allerdings beträchtliche energiepoli-
tisch bedingte Unsicherheiten enthalten.

BWK 4951
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SOCIAL AN!) LlHICAL ASPECTS OF THt

L;:;UII)-^.rAL FAS f BRLLDER KLACiOP.

PAPER PRESENTED BY AMORY B LOVINS TO THE SYMPOSIUM
"KEY QUESTIONS ABOUT THE FAST BREEDER", TECHNISCHE
HOGESCHOOL DELFT (NETHERLANDS), 27-8 NOVEMBER 1975

AJiSJRACJ.

Vivcirpment .':( L<qu.<d-mct&< ,vi.sf bvi'di": wactois (LMFBRs i
uidi.iec.tdi e »t fail's ( thir tujh commitments ».-5 tune and resource*
that ((otccfosi' ct/ict options), and dcptVyncnf en LMFBRs direct*«'
e>:*ji£4, teiac-s«MtY central ized (•(oct'-.i •{CJ*U>H. TJic ""as s i ve.
economic commY t)?ie.H t.s o^ iudi a pccicy, lo'ic.tiic': t't nr^: it .ci a

iH'tci/, demand ;u:d Ci«isc raa/c'i St-cüit" dia>igti, b(./ptui
a(! ma-t/cei mcdia>tcimif conccnt'satc pottttcaf and economic
.tAt'stcntfi/ d<ifctt po-£<.tica£ -itiuctutei a»td ioctAt p^u.-

.'tcttc-i, compiomt'jc piorjeiiu'rtaf couci, ate ptobafafj/ üümtaul
to ij.ie.atei d^sttibattonrtf cqatt«/ wi.t/UH a>id among nations,
iiH/iit/:cc vufKC.wbtf.itt/ <t>id t/ic pit'irtmtfx.tattzation Oj{ ciu-cf-ia)! ti^c,
inficduct majo-t ccciiomic mid icttafl -tcifci, a»id -teiw^oicc cavient
ticndi trttvtd ccnttt'^ugaf poC<t<ci.

Pcpfoi/mcnt (i(( ,^t.i5ion tedtnof,ogi/ p-toduces ^tw.t(tei <sociat and
ctJitcaf p-tobfcmi, ii.nce attcmpti to reduce poier^tia£ fiacoAdi a-tom
ppcMtina accidents, ^tom escape o$ nucfcai waites, o-t jjlom nucf.ca.1
vioCcncc and coercion witt have. <sociopofci.tica£ -s-ide-ejects even i^
Otey succeed a*id ot/te-ts OA u<e,tt -id .the.y &ait. T/tese .s-tde-eo($eat6,
miiiii/ Oft' «.Vu'di looufd be icc"ise wctli jjast t/ian with the-'tmaf: ^eactots,
incfudc -tep.ieAi^uenesi, abrogation o^ civ^C CibeA-ties, 4ocia£
ligidittj and lwmvge.nc.ity, etitcst tedinociaq/, di-tigcste aitta-tdtif,
(T»id supptess ion o(> et/iicaf. ob/cctioits.

The. inabitity o& mode-'ul potcticat ini-titatiotu to cope tw-th the
persistent haratds o^ to?ac and cxpf.oAiv.'C nucCca-t mate'tiats sttains
the competence and perceived legitimacy ojj t/ioie in4-titationi ai
the«/ tty to compromise beaoeen indiv4.du.at tibeAtie* and pubtic
sa^cti/ and to subject to democratic decision .teduu.cat£y .tinged
poticy questions tliat twin taAgeJiij on tmfenown ot unfenaoab^e.^ijjorma-
tion. 7/icre is no 4cienti&ic basis (Jo/t ca£ctt£ating -tfte tifeeti/tood
on. t/ie maxomun Cong-term ejects ojj nucdear mii/iapi, nor tfor guaran-
teeing t/tat tfte ejects ivitZ not exceed a pa/tticu&tr £eve£; -it i4
on£y fenoton -tftat att precaations ore, (jor (5undamen.ta£ rea&o»t&, in/ier-
entdy .imperjject .in u>tfenotwi degree. Reducing that .imperfection, tiie
/lazards, and the po£ctica£ itreiAei arising tfrom dä<sen-t wou£d require
ex.te»wive AociaC engineering ivlio&e. Auccei^ wou£d be .speculative. Tedi-
•licaC AucceiA would not reduce, and might enhance, the need $or .such
social eng.ineeriHg, w/vidi couCd 6e avoided on£y by not pu/tstung .die
technology.

[Author's pennanent address: c/o Friends of the Earth Ltd, 9 Poland St,
London W1V 3DG, England.]
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SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE LIQUID-METAL FAST BREEDER REACTOR

Paper presented Dy Amory B Lovins to the Symposium "Key Questions
About tne f as t Breeder", Technische Hogeschool Delft (Netherlands)

27-8 November 1975

This paper surveys some of the main social and ethical issues arising from

substantial reliance on liquid-metal-fast breeder reactors (LMFBRs): first,

issues related to centralized electrification, and second, issues arising from

the impact of human fallibility and malice on highly engineered and persistently

hazardous nuclear systems. .Some of the latter1issues are unique to LMFBRs,

whilst others are shared, though often in lesser degree, by other ..nuclear systems.

Exhaustive or technically thorough analysis is not possible in this space.

Brevity, and an attempt to explore many major problems accurately without full

technical explication, may make this attempt at an overview seem too conclusory.

A more complete and technical treatment of most topics is given, however, in the

text and notes of Part One— of Non-Nuclear Futures: The Case for an Ethical

Energy Strategy, co-published last month by Friends of the Earth and by Ballinger

(Cambridge, Massachusetts). That work and the extensive array of references it

cites must substitute for a detailed bibliography here. The non-technical and

unannotated Introduction to Non-Nuclear Futures extends my earlier annotated

FOE/Ballinger book World Energy Strategies; Facts, Issues, and Options in out-

lining my perspectives and proposals on energy policy, which I must resist the

temptation to recapitulate here. A more specific application of these ideas is

my 3 September 1975 testimony to the President's Council on Environmental Quality

(Washington, DC) in hearings on the EROA RD&D Plan.

None of these works, nor this paper, tries to summarize all arguments on all

sides; I can only undertake to represent a respectable body of technical opinion,

not coloured by a commercial or emotional interest in particular technological

approaches. Moreover, in purely technical presentations I generally warn my

audiences never to believe an expert (particularly one who is trying to sell you

something); but since the burden of this paper is less technical than social and

ethical, such a caveat is too narrow, because neither I nor anyone else can claim

expert authority on such subjects. My own social and ethical opinions, whether

thoughtful and articulate or not, are entitled to no more weight a priori than

those of any other participant in the democratic political process.

}_ Part Two, by my colleague John Price, is the best available analysis of the
dynamic net energy problems of rapidly growing fission or other energy sectors.
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SOCIAL AND ETHICAL ISSUES IN CENTRALIZED ELECTRIFICATION^

Virtually all industrial countries, and many others aspiring to imitate
their mistakes, are seeking to electrify as much of their economies as possible.

Commitments to nuclear power, with or without LMFBRs, necessarily enhance this
trend; indeed, some LMFBR-oriented countries, such as the USA, have so defined
their energy policy goals that no energy technology is considered capable of

having a major long-term impact unless it is electrified and large-scale. (That
is, ability to provide large blocks of electricity, rather than sufficient
amounts of energy in forms appropriate to end-use needs, is the basic criterion.')
The large scale is important: the assumption that waste heat must come in

Q

multiples of 2 GW (= 2 x 10 W) is one reason it is so hard to use, leading to
an officially projected US heat dissipation in the year 2000 sufficient to , '
heat the entire freshwater runoff of the lower 48 United States by an average ,
of 19-27°C. Remote central generation, particularly by units clustered to
reduce the risks of transporting fresh or spent nuclear fuel, also requires

much land for facilities—the US year-2000 projection for this purpose is the
size of the three Southern New England States£-and may partition land with
linear barriers such as megavolt transmission lines.

Both this land-use or structural pattern and the economics of electrification
entail major societal commitments with diverse social impacts. The capital inten-
sity of electrical systems is qualitatively different from that of direct-combus-

tion systems. For example, building the system capacity needed to deliver a
barrel of refined oil or its heat equivalent (5.8 x 10 J) to a consumer each
day used to cost several thousand 1975 dollars with traditional fossil-fuel

systems; but it costs perhaps about $9-10,000 for the more profitable of the North
Sea oilfields, about $20-70,000 for synthetic fuels made from coal, and about
$200,000 for a typical nuclear-electric system. Such enormous capital intensity

led the London strategic planners of the Shell Group (among others) to conclude
several years ago that no major country outside the Persian Gulf can afford to
electrify most of its economy. The problem is not necessarily that the capital
will not exist or cannot be generated fast enough; rather, at least over the next

few decades, that it cannot be diverted from competing sectors, particularly social
expenditures, without great political stress.

A few results of the very detailed and competent Bechtel Energy Supply Planning

Model, published in August 1975, give a feeling for the magnitude of this problem
in the USA, and it scales approximately for smaller countries too. President Ford's

2_ My colleague Walter Patterson (c/o FOE Ltd, 9 Poland St, London W1V 3DG, UK)
will treat such issues more fully in a forthcoming paper "The Fissile Society:
Energy, Electricity, and the Nuclear Option".
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1976-S5 I'S energy programme would cost, in constant 1975 dollars, about $559

billion (= 55.59 x 10 } for direct construction; with user costs, such as land,
design, administration, interest, and escalation beyond tne general inf la t ion

12 : 4rate, the total cost would be of order $10 , or about a current US GNP-year-.
About 70-80?. of this investment would be for new (not replacement) plant, and
since US private domestic investment net of depreciation is nearly'7% of GNP,
the integral of that investment over the decade, assuming 3.5? real GNP growth

12per year, would be about $1.1 x 10 ; thus the energy sector would require pernaps
65-75? of total net private domestic investment, rather than its traditional 25£
or so^-. It does not take much imagination to see political obstacles to such an
enormous diversion of societal capital from other sectors,, .nany of which also
have raoidly increasing capital intensity and vocal constituencies. Indeed,
current proposals for the US federal government to set up a $10 slush fund
to make huge blocks of capital go to places where, for excellent reasons, they
would not otherwise go—e_.£. to risky and doubtfully economic nuclear investments
—are a clear sign that normal political and economic means of allocating capital

among competing interests cannot handle such redistributions. The relevance of
this examole, both for the US and for smaller countries, is that three-fourths of

that GNP-year of investment is in the electrical sector: about $140 billion ($1.40 ,
1-1 electrical

x 10 ) of investment could be saved at the margin merely by reducing the 1976-85A

growth rate from 6.5*/yr to 5.5%/yr.

The problems of allocating scarce labour, materials, and managerial skills
(notably lacking in many countries' electric utilities) in order to achieve
rapid growth in the demanding and unforgiving electrical sector are as formidable

3_ That is a lot of land. At most temperate latitudes, the energy that falls as
Junlight each year on the exclusion area of a typical l-GW(e) nuclear station
exceeds the energy that that station sends out in a year.
4_ As might be expected, this sum corresponds to an energy investment, to build
and commission the facilities, of order 10™ barrels equivalent or about 6 x 10'' 0,
the best.part of a year's US energy consumption of about 8 x 1019 J. Crash pro-
granmes to increase energy supply.can produce substantial energy shortages on
current account: cf Price, op citl.

5_ In the longer run there is a deeper capital problem. Past major transitions in
energy supply have been smooth largely because of subsidy by cheap fossil fuel. The
present transition is the last to enjoy such a subsidy: the capital of the future
will ostensibly be made increasingly from such raw materials as synthetic pipeline-
quality coal-gas at perhaps $20-25/barrel equivalent and nuclear electricity at
perhaps $65-90/barrel equivalent. This increase in the cost and capital intensity
of fuels—by one to two orders of magnitude over traditional sources—and drastic
capital escalation in other major sectors suggest that (1) today's relatively
plentiful and cheap capital will not persist, and (2) we should therefore use it to
go immediately to ultimate energy-income technologies, or, to the extent that they
are not yet available, to flexible transitional fossil-fuel technologies compatible
with them.
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as those of allocating money, and appear to require similar central Intervent-.01.
in order to postpone large-scale failures. US legislation for quasi-war-powers

allocation of various resources to the energy sector is now accordingly being
considered. In short, large-scale electrification cannot be achieved through
market allocation of all forms of societal capital, including money and sMlls,

but only (for a time) by strongly dirigiste compulsory diversion of that capital
from other uses, presumably those backed by the weakest constituencies. Experi-
ence in many industrial countries suggests that this distortion of traditional

social priorities, though it produces severe and ultimately unsustainable political
stress, is not in the end a prolonged success, as the capital 'intensity of
electrification is too great for even a national treasury to support for long.

At least as unwelcome as the.distortions of social priorities that centralized
electrification brings are its distortions of the social fabric. Because of its
extreme capital intensity, electrification demands near-optimization of use

patterns: the nature and patterns of energy end-use must be changed to conform
to the requirements of the source of supply when that source (including the
distribution network) requires.several hundred dollars' investment every time

you install a 100-watt. light bulb. .That which must conform often includes
settlement patterns, since electrical grids are not well'suited to decentralized .
or rural use. But as settlement is increasingly (sub)urbanized, political, patterns

also shift. Political power increasingly resides in the mass of slurbians rather
than in the minority of [often poor] rural agrarians. Electrification, by an odd
coincidence, allows the benefits of energy conversion to be allocated mainly to

the politically strong former group and the costs mainly to..the politically weak
latter group, producing macro-political benefits for centralized politicians—but
also producing .inequities which will inevitably find political expression.

Centralized electric grids greatly concentrate political and economic power
: at a time when many people in many countries want them diffused: grassroots dis-

taste for big government, big business, and remote administrative interference
with local or individual self-reliance is now unmistakable. But in an electrical

world, one's lifeline comes not from an understandable neighbourhood source run by
people one knows, but rather from a faraway and highly bureaucratized technical

elite likely to be socially remote, from much of their clientele and hence lacking

in personal commitment to them. Decisions about who shall have how much energy at
what price also become centralized—an administrative convenience for those in the

centre, but perhaps a democratic hazard. (Even now in Washington, some policy-

makers are speculating about the possible need to regulate centrally the prolifera-
tion of domestic solar technology, lest mass defections from the utility grid

deprive utilities of their revenues—important to the cash flows of many municipal
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and state governments—and, presumably, of their regulatory and political influence.)
This tendency of centralized electrification to divide those w^o use enerqy from
those who supply and regulate it combines with federal/local and interregional
conflicts (inevitable in any energy system where costs and benefits are allocated
to different areas) to produce a new centrifugal politics that is likely to orove
one of the most potent, if divisive, constraints on electrification and on energy
expansion generally.

The potential inequities of large-scale, high-technology electrical systems
occur on many scales.; Within'generally rich but inequitable societies today one
hears touching appeals for more electricity with which to help the poor; yet
the utilities that broadcast such appeals have consistently charged the poor

.several times as much as large industrial users for the same unit of electricity.
Electrical grids are not run by the poor, who are more likely to receive instead
the unpleasant side-effects of fuel extraction or combustion and the rigours of
roughshod centralized facility siting. It is hard to see how an energy system so
complex and costly that it can be successfully operated only by a privileged
technical elite is inherently suitable for enhancing distributional equity.
Likewise on an international scale, electrical systems tend to be the most prone
of any energy systems to technological dependence and.commercial monopoly, and
cannot be transferred without bringing with them a cargo-cult mentality and
other inappropriate cultural values and patterns.

The scale and complexity of centralized electrical grids increases the likeli-
hood and size of malfunctions, mistakes, and deliberate disruption. A normally
innocuous mechanical fault, a simple technical error, or a small group of dis-
contented people become able to turn off a country; even a single rifleman can
probably now black out most cities. The effect of the disruption on the hundreds
of large and precise electrical machines rotating in exact synchrony over an area
often the size of a continent can be unexpectedly large; the effect on the users
is instantaneous and pronounced because of the difficulty of bulk storage of the
electricity. Societies dependent on such vulnerable systems are likely to turn to
stringent social controls akin to a garrison state in order to discourage disrup-
tion (a problem considered further below in connexion with nuclear safeguards); and
private users anxious not to be disrupted by loss of supply, though they can hardly
avoid the repressive side-effects of attempts to prevent it, have to overcome large
institutional and financial obstacles to install inefficient backup systems whose
very existence the centralized grid's administrators strongly discourage. In
times of social stress, vulnerable electrical grids become a likely target for
dissidents, giving rise to widespread anxiety and social malaise if no worse, and

may encourage governments to install paramilitary administrative devices or staffs
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for the technology, further isolating it from grassroots politics.1 If tW
technology used, l ike nuclear power, is subject to technical surprises, and to
unique psychological handicaps, generic shutdowns may become necessary through
prudence or public clamour in case of an unexpected type of malfunction. Regula-
tory authorities can then be put in the invidious position of deciding whether to
persist in operation of defective plants or to turn off a major source1of elec-
tricity. Indeed, though it is widely believed within the nuclear community that

$10'i quasi-civilian
a major nuclear accident in the next few years would destroy the^nuclear industry,
few people have considered the implications of putting at risk, or possibly writing

q •,. ' • •• ' '
off, such enormous amounts of societal capital—of order $10 per reactor. The
book value of nuclear facilities in many countries already approximates a year's
national investment, and is increasing rapidly. Exceptional political rigidity,
leading either to brittleness or to broad social constraint directed against
convulsive change, is a possible governmental response to any serious political
threat to such a large investment. Already in individual nuclear stations, the,
cost of a shutdown—which can be many dollars per second—weighs heavily in
operating decisions and may unduly influence safety-motivated shutdown decisions.

Because centralized and electrified high technologies demand so much money,
ski l l , and time to develop and implement—especially if they are nuclear techno-
logies, and above all if they are the exceptionally difficult breeder technologies—
any commitment to them, even if pre-commercial and represented as mere development
of an option, tends effectively to foreclose other options. Such commitments also
rapidly develop large and powerbl constituencies of those who link the conmercial
success of the project both with the public welfare and with their own livelihoods.
Such beliefs, often sincerely held, and the harsh demands that the work itself
places on time and energy, tend to discourage such persons from acquiring a
similarly thorough knowledge of alternative technologies or policies or of the
need to explore or even discuss them. Furthermore, the intense social pressures
within committed institutions managing large cash flows tend to discourage deviance
from official promotional policies, reinforcing them with apparent consensus whether
they deserve it or not and perhaps seriously compromising individual professional
ethics. Such effects.are common today in nuclear safety programmes.

The money and talent invested in an electrical programme tend to give it a
disproportionate influence in the counsels of government, often directly through
the incestuous relationshp of policy-making bodies with mission-oriented agencies
and through their tendency to swap staff. This position, now well developed in
most industrial countries, further distorts both social and energy priorities and
excludes non-conformist opinions in a way that has proved peculiarly intractable to
the usual political remedies. (Changing the legislatively mandated function and
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name of the US Atomic Energy Commission does not seem to have helped much, largely
because no administrator can change the perspectives inherent in an agency that has
token more than 90% of its staff from the old AEC.) The indirect effects of such
political and policy commitments are pervasive and lasting: for example, so long
as federal RXO interest is perceived to be mainly in fission technologies, it will
be nard to persuade first-rate technologists to devote their careers to solar
technologies, thus limiting the long-term ability of that sector to absorb R&D

funding effectively.
The foreclosure of options by commitments of resources and time is a crucial

point with enormous social implications. In the Introduction to Non-Nucleajr Futures,
for example, I argue that further pursuit of the centralized/electrified/nuclear

approach, of which the LMFBR is the keystone, will in practice make it impossible
rapidly deployed

to return later to a different policy path relying on conservation,A"soft" energy-

income technologies that are relatively decentralized and non-electrical, and
efficient transitional fossil-fuel technologies of modest scale. Resource and
political investments in the LMFBR program alone would suffice, if redirected, to

make this path a prompt reality—or, if retained, to make it forever unattainable.

Such investments tend in international history, to follow the manner of sheep, with
each government (and, earlier, promoters advising it) pointing to similar commit-

ments elsewhere, either as examples of wisdom orVas threats of competition. Wiser
decisions by even small countries can thus catch disproportionately the attention
of the flock; some countries are already realizing that competitive folly is beyond
their means—, . . . . '• ;

I have devoted so much space to centralized electrification because LMFBR
commitments tend to lock us into that sort of economy and its side-effects, many
of which, though important, are neglected in purely nuclear discussions. Many
of the same problems considered above would also arise, though often to a lesser
degree, with non-nuclear (e_.£. coal-fired) electrification, which is also more

subject to politically awkward climatic constraints— that demand avoidance of major
long-tern) commitments now; for these reasons I do not find such an approach attrac-

tive, and advocate burning fossil fuels as briefly *d sparingly as possible in
•I

order to build a bridge to a rapidly deployed economy of energy income. The

nuclear approach is, however, particularly disquieting because of the unique
problems discussed in the following section.

£ In Britain, Sir leuan Maddock is identified with this view, and Mr M Garner, a
senior civil servant recently retired, has lucidly argued (Electr Rev, p 390, 28
May / 4 April 1975) that nuclear R&D will always be uneconomic for a country of
Britain's size and resources.

7_ Coal combustion is certainly limited by climatic change, not the resource base.
The climatic constraints on nuclear expansion are, first, that the heat added [cont'd]
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SOCIAL AND ETHICAL ISSUES IN LMFBR DEPLOYMENT ,' . '"«',••';*.,-

It is impossible to discuss the social and ethical implications of LMFBRs, :
and of the fission economy which they entail and which in the long run must include
them, without intermingling some technical facts and opinions (treated more fully '
in Non-Nuclear Futures and its many references), particularly since my assessments.
differ from those of some other analysts, and we cannot all be right. I .suggest,
that much of the difference in policy interpretations of agreed physical facts,
arises from a difference described by Harold Green: "To some, the absence of evidence
that there will be injury connotes the belief that injry will not in :fact result; .

to others, the absence of proof that injury will not result connotes the belief . '
that injury may result." This difference in treating scientific uncertainty, is. .
especially important in nuclear matters, where many fundamental data are .not only

unknown but also likely to remain so for a long time, and where some are probably
unknowable in principle. In the low-level radiation controversy, for example^. .':• '•',
some people say that safety has not been proved whilst others say that harm has
not been proved; both are correct; and one must decide for oneself which position :
is ethically preferable.

The biophysical hazards peculiar to nuclear fission technology arise from a
unique combination of range in space, range in time, aid moral significance (e_.g_.
genetic transmissibility) in the potential effects of accident or malice involving
toxic or explosive materials unavoidably present in the nuclear fuel cycle. Unique

sociopolitical hazards in turn arise from the measures likely to be taken to reduce
perceived biophysical risks.

To give a feeling for the magnitudes involved, Holdren has calculated that a
single l-GW(e) light-water reactor (LWR) at equilibrium—a LMFBR would give similar
results contains enough iodine-131 to contaminate the air over the 48 coterminous

United States to a height of 10 km to eight times the maximum permissible concen-

tration for that isotope; enough strontium-90 to contaminate the annual freshwater
runoff of the same area to twelve times the maximum permissible concentration for

that isotope (a large reprocessing plant contains about 150 times more Sr than a

reactor); and similarly impressive amounts of many other radioisotopes that must be
isolated from the biosphere for periods ranging from fractions of a second to about

o
10 years or more. Of course, these examples are intended, not as an implication

that such widespread and uniform dispersion could occur or that an accident would
release the entire core inventory, but rather as an illustration to suggest a need

for the most diligent containment.

[cont'd] at the earth's surface by any energy-capital technology can be expected,
at classical growth rates, to produce large-scale climatic change in less than a
century; and second, that in the absence of costly control technologies, 85Kr [cont'd]
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Plutonlum-239, a 24,400-year hard alpha emitter that is the most plentiful
of the transuranic Isotopes in the uranium fuel cycle and the main basis of the
LMFBR plutonium fuel cycle, further illustrates the exquisite care needed to
prevent escapes of nuclear materials. It is chemically reactive and can, in
various ways, form respirable aerosols. (Even its presence as massive refractory
dioxide in LMFBR fuel is not necessarily proof against this, owing .to the presence
also of molten sodium—a strong reducing agent—and perhaps of temperatures above
the boiling point of the dioxide.) Plutonium, especially if accompanied by gamma-
and neutron-emitting actinides resulting from high neutron fluence, is'awkward to
handle and has contaminated dozens of workers at numerous accidents in several
countries. Its chemistry is extremely complex, and our knowledge of its environ-
mental rates, routes, and reservoirs is sketchy. (For the many less common
actinides, some of which are more hazardous, our ignorance of this subject is vir-

actinide
_ . „ , iu . . . , radatbn carchogenesfe.

magnitudeA We know that inhaled micrograms are
tually complete.) The inhalation toxicity of plutonium and similar

and,will remain so until we understand the molecular details o f .
aerosols is uncertain to orders of magnitudeA we Know that inhaled
very likely to induce lung cancer; but nobody knows whether an amount thousands of
times smaller could also do so under certain plausible circumstances. If the

o
latter hypothesis—not so far proved or disproved by any direct experiment2—
were correct, then inhalation doses of plutonium-239 whose annual radiation would

q
be capable of inducing lung cancer in 3.9 x 10 people could probably be contained
in a piece the size of a marble. If this hypothesis were completely wrong and

g
the present standards—attacked on several independent grounds-—were completely
right, then the piece involved would be more the size of a beach-ball. This is
still not very reassuring, since a large modern power reactor contains of order
half a ton. An equivalent LMFBR would contain several tons and its large fuel-
fabrication plant many tons. (World stocks are projected to be thousands of tons
in a few decades—about a third of which would be produced in countries now
lacking nuclear weapons.) The scientific uncertainty over actinide aerosol toxicity
is likely to persist for decades, long after our main nuclear decisions have been
made; and if the present standards for in vivo lung burdens or for ambient air con-
centrations of such aerosols were tightened even slightly, they would cease to have

Q

operational meaning, since the amounts involved would be undetectable in principle2-.
It is often argued that the toxicity of nuclear materials is irrelevant because

multiple containment barriers and engineered safeguards infallibly, or almost infal-
libly, prevent their release. Unfortunately, this assertion is a wish or supposition,

[cont'd] released by classically projected nuclear facilities would be expected over
the next 50 years to increase the electrical conductivity of the troposphere by about
152, with unknown but possibly substantial effects on nimbus rainfall or on other
events that depend on nucleation and charge-separation phenomena (Broek et al, Bui1
Am Meterol Soc 56; 527 (1975)).
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not a scientific fact. Sabotage alone is capable of.breeching any present or pro-
posed containment system, often with the aid of mechanical, thermal, or chemical'
energy within the nuclear system. If this is doubted, reflect that a few kilograms

of plutonium, regardless of its isotopic purity or chemical form, can be converted
to a crude but convincing nuclear explosive by a talented amateur. Such a
device—in which a yield of order 100 tons (0.1 kT) of high explosive equivalent
(including prodigious amounts of prompt radiation) is virtually guaranteed in
the absence of outright incompetence—could breach even the massive shielding of
a reprocessing plant, let alone disrupt at a distance the more delicate and

complex active protection systems and containment shell of a reactor. The contain-
ment shell alone (which could also be breached by conventional means) is relied upon
to attenuate by about three orders of magnitude gaseous releases that can be
caused manually by only one or two skilled saboteurs, and would be breached auto-'
matically if certain vulnerable active components were disabled.

Even in the absence of sabotage or external disaster (conventional or nuclear
war, mapr earthquake, etc), many mechanisms for large releases of radioactivity
from nuclear facilities can be envisaged, including reactor accidents causing
prompt lethality at downwind ranges approaching 100 km or more. For example, the

controversy over the likelihood of uncontrolled loss-of-coolant accidents in LWRs
and the effectiveness, relevance, and reliability of systems designed to prevent
such accidents is as far from resolution as ever: critical review has virtually

demolished the Rasmussen study, and continuing work by an American Physical Society
group and others has confirmed major flaws in present arrangements. Of course the

Q

technical details of safety problems are quite different in LMFBRs— than in LWRs:
iU f f despite their exceptionally high power .density, . .. , , . . , .
the former, for example,Acan passively store more residual heat in the coolant, but
requires much faster and more reliable control systems and design precautions, since

reactivity transients can be orders of magnitude faster than in LWRs and can in
principle be much amplified by several possible feedback mechanisms. In LMFBRs. but

not in LWRs, rearrangement of fuel during an accident could in principle cause a
g

small nuclear explosion sufficient to breach containment-.

Despite these and other differences, an analogy between the problems of LMFBR
and LWR safety suggests that both are likely to remain unresolved. In both cases,

£ A semitechnical review of the "hot-particle hypothesis"--one major area of contro-
versy—is attached as an annexe to this paper. (Lovins, A B and Patterson, W C,
Nature 254;278 (1975).) It does not review other, independent arguments, e_.g.
those that led the eminent health physicist K Z Morgan to call for a 400x reduction
of allowed whole-body plutonium levels.
9 A brief introduction to some LMFBR safety issues (Lovins, A B, New Scient 61;693
T1974)) is attached as an annexe to this paper. Cf the book of Cochran there cited
(RFF / Johns Hopkins U Press, Baltimore, Maryland7"1974); Kelber, C N et al, ANL-7657,
Argonne National Laboratory, 1970; and for general physics, the McCarthy / Okrent
paper in Thompson, T J and Beckerley, J G, eds, The Technology of Nuclear Reactor
Safety, Vol 1, MI* Press, Cambridge, Massachusetts, 1964-7U.
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the course and consequences of severe accidents are studied not by large-scale

experiments on realistic systems—which would be prohibitively costly, difficult,

and perhaps dangerous—but by large-scale computer modelling. In both cases, the

models try to simulate exceedingly complex and poorly understcrd events to which

few available empirical data directly apply (and those are often of poor quality).

In both cases, missing data or inadequate phenomenological understanding are allowed

for by estimating a value and then using subjective engineering judgment to add

"conservatisms"«safety margins—in the expectation that the results will in turn

be "conservative" (overly safe) and will provide a basis for design and deployment

decisions. In both cases, the.systems studied are so complex that this expectation

is illusory. Conservatism can be determined only by comparing prediction with

experiment. For fundamental technical, economic, and political reasons, such

verification is often impracticable, and where it has been attempted, it has

tended to show instead a disturbing lack of conservatism^-. Moreover, as the APS

review group has pointed out, combining individually conservative estimates in a

complex model may not yield a conservative result: the events modelled are of a

complexity so far exceeding the capability of engineering science to understand

and simulate them in detail that wholly unexpected effects may lead to an unexpected

result. Thus empirical verification of the results of models cannot be expected;

political decisions are being based on opaque and arcane models developed by the

promoters of a technology and severely criticized by others (and even by their own

staff); and since detailed understanding of LMFBR accidents, especially of multi-

stage reassemblies, is comparatively primitive and likely to remain so, the prudent

course would be to assume that "whatever is not forbidden is compulsory", i_.e_. that

any type of accident not prohibited by the laws of physics is credible. On that

basis LMFBRs, and probably LWRs too, could not be built. On a different basis—that

of political power and commitment—construction of many LMFBRs is being proposed^-.

This proposal implies, though in practice 1 doubt it represents, a political judgment

that expert assurances of safety are credible. The immaturity of the nuclear art is

such, however, that the published operating experience of the industry and the record

of its safety analysts do not warrant such credence, and I expect this conclusion

to become more widely shared as the operating experience is more widely publicized

in countries whose law permits this.

Expert disagreements on publicly important subjects raise awkward political

questions. Nuclear technology involves insensible, exotic, long-term, or catastrophic

10 "Nuclear Reactor Licensing: A Critique of the Computer Safety Prediction Methods"
TUhion of Concerned Scientists, 1208 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts,
October 1975), by Carl J Hocevar, a nuclear engineer i/jtjmately familiar with those
methods, provides striking confirmation of demonstrableAunconservatisms, even (or
particularly) in the latest US semiscale experiments. Modellers could not even simu-

P1P6 °Pened * ™ m*"'™* the* had been
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hazards that depart from social experience and ore therefore d i f f i c u l t to suojec..
to political judgment. For this reason, and because the size and nature of tne
risks are disputed or unknowable or both, there is a temptation, to which many
governments have succumbed, to leave the. decisions effectively to the private
processes of congenial experts or to offer in form but not in substance the due
process of public politics. In short, the powerful constituencies engaged in th*
nuclear debate, the misguided urgency which many dirigiste governments feel in .
a l lay ing public apprehension which they consider unwarranted, and the superficially
technical and esoteric nature of the issues together create a danger, to democracy
by l imi t ing the effectiveness of political discourse. In my opinion, the proper
response to this problem is to appreciate that the issues to be discussed—as in
the entire energy debate—are not primarily technical or economic but rather social
and ethical, and cannot be framed, far less properly decided, by people whose
vision is purely technical. The basic questions are in the sphere not of reactor
engineering but of human capability and behaviou--—of history, psychology; law,
common-sense, even poetry—in short, in the realm of the ordinary political thought
and speech of generalist citizens. To move from the democratic principle that the
essence of public polic> determination is the optimal oublic resolution of conflict
to the scientific principle that the technical truth perceived by that scientific
group currently enjoying political credence is the ultimate desideratum for policy
is to remove publ ic accountability and judicial review in favour of government by
elite, an approach incompatible with democratic principles in the common-law

12countries or anywhere else—.
A different class of political issues arises from the possibility that terror-

ists, non-nuclear national or subnational groups, lunatics, criminal syndicates,
economic speculators, or their agents may try to realize the potential for nuclear
violence and coercion latent in civilian nuclear materials, especially those of the

l "?LMPBR fuel cycle-^. For example, enterprising fanatics could steal or embezzle a
few kilograms of strategic materials (such as reactor-grade plutonium) from whatever
country has lax safeguards, or make it (in open or covert defiance of international
safeguards) from materials supplied by whatever country has lax international
morality and active export salespeople, and then explode, or threaten to explode, a
crude atomic bomb anywhere else; or with less plutonium, a far simpler aerosol dis-
persal device could be made instead^n^?3??"^ «Kaftf Willis credible,

11 Those built already are fast reactors but are not, for all practical purposes,
Tast breeder reactors, as their doubling times are very long.
]2_ See the i l luminating discussion by Green, H P, 43 Geo Mash L Rev 791 (1975).
J3^ The difference is partly one of degree—LMFBRs produce slightly more net Pu than
do equivalent thermal reactors, and that from the blanket has a low 240,24Zpu content
that makes it more suitable for sophisticated bombs—but a more important difference

[cont'd]
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or diversion
the theftAitsolf is superfluous, since nuclear embezzlement can be made undetectablc
in principle despite any current or conceivable system of materials accountancy.
(The total US nuclear material statistically accounted for is already measured in
tons.) The magnitudes involved are discouraging: on present plans, twenty years

!

from now at least 20,000 bombs' worth of strategic material wi l l be in transit each
year within the same international conmunity that has consistently failed to halt
bank robberies, aircraft hijackings, or the heroin traffic. (A large amount of
confiscated heroin was even stolen recently from the vaults of the New York City
Police Department.) Moreover, the effects of even a single clandestine atomic bomb
could be so great that it is doubtful any society would wish to incur even an
exceedingly remote chance of them. One crude bomb with a "fizzle" yield of 0.1 kT
could, for example, wipe out virtually an entire national government. The ineff i -

("JS)cientAyield of 1 kT, obtained by fissioning of order 50 grams of plutonium, could
devastate several square kilometers of.'a city or disseminate much of .the. multi-GCi
inventory of a large reprocessing plant. The existence of nuclear materials makes
possible in principle some politically unacceptable types of events that were not
in principle possible before-^-. . .

The central social problem of trying to make irrational or hostile people safe
for nuclear technology is not only that safeguards may fai l , but that they are likely
to be repressive too. Anticipatory measures, as officially sketched and now under

•study in the US and elsewhere, would probably include a national nuclear security
force (either open or secret), private armed guards (perhaps with shot-to-kill orders),
extensive personal investigations and surveillance not only of nuclear workers and
those handling nuclear materials in the transport sector (together with their rela-
tives and'.associates) but also of people and groups thought potentially threatening,
infiltration and warrentless wiretapping of such groups, and new police powers
infringing on traditional civil liberties. (In several instances some such measures
appear to have been implemented already on local initiative.) Ayres's cogent
analysis—- of the civil-liberties implications of the plutonium economy suggests that
policy standards restraining covert surveillance are likely to erode in anticipation
of nuclear violence; that in case of an actual theft or threat, martial law and
warrantless summary searches of large areas are likely; and that in response to an
imminent major threat, desperate measures approaching the establishment of tyranny
would be all but inevitable. Ayres concludes—:

[cont'd] is that the LMFBR entails a Pu fuel cycle where breeder-generated Pu first
supplements, then supplants, 235U, whereas thermal reactors need not recycle fissile
Pu or even separate it from fission products—in fact, it may be more economic not tol
14 Some other types of terrible events could be caused chemically or bacteriologically
TnT any case, though that is not a reassuring reason to incur additional nuclear risks.
The latter may be psychologically more attractive to an ex hypothesi irrational
terrorist. All these threats may be an unexpected spur to decentralization.
15 Ayres, R W, 10 Harv Civ Rights - Civ Lib L Rev 369 (1975).
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To prevent dangerous quantities of plutonium from falling into the hands of
criminals and terrorists and to [ensure]...the safe and speedy recovery of
plutonium if it is stolen would require fundamental alteration of the legal
framework established to protect individual rights. Virtually everyone in
society would be called on to make sacrifices of personal liberty in order
to assure effective safeguards. Both within and without the nuclear indusry,
individuals would be confronted with governmental demands that they curtail
their expectations of privacy and their exercise of associational and expres-
siv« rights for the greater good of public safety.

•fl A basic objection to theft-preventive safeguards is that they would require
individuals to distort their assessment of their own role in society...
[resulting in] an Increase in the general level of suspicion _ _

<* Post-theft recovery measures would create a situation approaching civil warU-LJ,
with the government arrayed against the perpetrators of the nuclear threat
and with innocent civilians caught in the middle. Although emergency measures
like widespread ransacking of homes and buildings, detention of resisters and
offenders by the military, and restrictions on assembly and movement would
hopefully be temporary, they are nonetheless drastic departures from the rule
of law as it has come to be understood by the people of this country.

1 ...[T]he unprecedented difficulties posed by plutonium in the context of legis-
lative and judicial decisionmaking...may be the most significant social cost
of plutonium. It is instructive to consider that, while the Anglo-American
legal system is approximately ten centuries old and the United States is
about two centuries old, the hazardous lifetime of plutonium is hundreds of
centuries. With the passage of time and the increase in the quantity of
plutonium in existence will come pressure to eliminate the traditional checks
the courts and legislatures place on the activities of the executive and to
develop a powerful central authority better able to enforce strict safeguards.
Alongside the prospects for diminished individual liberties in a plutonium
economy must be placed the possible substitution of an authoritarian "nuclear
priesthood" for the traditional institutions of law enforcement.

In short, as Speth and others have suggested, a civilian nuclear sector may bring
about the political changes that our costly military nuclear deterrent was designed
to prevent. Alfven concludes that viewing safeguards as a world problem forces one

to envisage "very strict police control of the entire world....This will be difficult
to achieve and does not lead us to a very attractive future society."

The types of threats discussed here are not imaginary or academic; from
hundreds of actual incidents of nuclear threats, sabotage of electrical facilities,
and the like documented by my colleague Michael Flood I commend to you the following:

Sabotage and threats

Two nuclear power stations in France, one operating and one nearing com-
pletion, and two other nuclear sites in France, were all damaged by bombs
in 1975; a reactor nearly completion in New York was severely damaged by
arson; one operating near Chicago, and reportedly another under construc-
tion in Britain, have apparently been sabotaged; striking power workers in
Alabama sabotaged power facilities in 1966; bomb threats have been made
against nuclear facilities in several countries, including Windscale and
Dounreay in the UK; of 2041 bombing incidents in the US in 1974, 53 were
directed against utilities; bombs have damaged power facilities in various
other countries, including Scotland in 1974-5; hijackers in 3972 threatened
to crash their aircraft into a research reactor in Tennessee.

Mars and insurrections

A reactor nearing completion in Argentina was seized by a mob (which
V7 Producing fear, disorder, and repression is of course a classic revolutionary tactic
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escaped with the guards' weapons) in 1973: a research reactor in South
Vietnam (not fuel led w i th strategic mater ia l ) was disassembled by US
specialists in 1975 lest it &e seized or damaged by advancing Communist
troops; a Chinese nuclear base was reportedly threatened wi th seizure
during the Cultural Revolution; senior I ta l ian military and intelligence
officers were arrested in 1974 for allegedly plotting a right-wing coup

; in which public nanic was to be generated bv adding to water supplies
•radioactive materials to be stolen from a research centre; French
scientists testing an atomic bomb in the Algerian Sahara during the

, , .Algerian war reportedly nad to destroy it nurr iedly lest it f a l l into
>. . the hands of rebellious French generals led by Maurice Challe; mutinous

-. \ sailors temoorarily seized control of a US aircraft carrier wi th a
sizable nuclear arsenal.

Thefts and intrusions
Tons of unclassif ied metal were stolen in 1974 through a conspiracy at
the nuclear submarine base at Rosyth, Scotland (where fresh nuclear
submarine fuel, an ideal bomb mater ia l , is also present in large quanti-
ties); a smuggling ring was found in 1974 to have been sel l ing uranium
stolen from an Indian plant to Chinese or Pakistani agents in Katmandu;
a worker in a Brit ish reactor dropped a bundle of non-strategic fuel over
the fence to an accomplice (he had been told of its great value and
hoped he could sell it for scrap); an intruder penetrated past fences
and guard posts at a nuclear station under construction in Vermont in 1971 ad
escaped after wounding the night watchman; in 1975 a West German local
councillor, suspecting lax security at the world's largest operating
reactor (Bibl is ) , demonstrated it by smuggling in a bazooka under his
coat without detection; two intruders in 1974 twice entered, and escaped
from, a Nike-Hercules missile base near Washington, DC in a way suggestive
of reconnaissance by potential nuclear-warhead thieves; a respected ana-
lyst reported in 1975 ^ that "US Army exercises have shown that
nuclear-weapon stores [at mi l i tary bases] can be penetrated wi thout
detection, in spite of armed guards, fences, and the most modern
electronic barriers."

Coercion
Authorities in Florida were prepared in 1970 to pay $; m i l l i o n ransom to
someone who sent them.a crude drawing of a hydrogen bomb and threatened
to explode it (he turned out to be a 14-year-old schoolboy); seven threats
of homemade plutonium bombs were received by US authorities in 1973-4,
and some are "still under investigation"; an undergraduate at MIT, working
alone and from the open literature, succeeded in designing in five weeks
(on commission for an educational television station) a crude-atomic bomb
which, if made according to his detailed instructions, would (according

. to weapons experts at the Swedish Ministry of Defence) have a good chance
of a 0.05-2.0-kT yield; a lunatic recently contaminated the Vienna-Rome
express train with stolen iodine-131 (a widely used medical isotope of
which dozens of thefts and some abuses have been reported).

Related human failures
Each year about 3% of the approximately 120,000 people working with US
nuclear weapons (especially at US overseas bases, from which various
non-nuclear weapons have been reported stolen) are relieved of duty
oiving to drug use or other security risks; in 1971 the US National
Emergency Warning Service broadcast an erroneous alert that a nuclear war
was starting, then took 37 minutes to find the right tape to correct the
error; NATO authorities reportedly did not find out about the 1973 Us
strategic alert for several hours; in 1973 the itead of security of the US
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Atomic Energy Commission (which also makes military weapons) was
and put on probation when he turned out to nave borrowed $233,00; tron
fellow-employees, spent much on racing wagers, and failed to rso?y o."'--
$170,000; the Japanese government in 1974 shut down a widely used m,c*.?sr
analytic laboratory for fabricating and falsifying test reoorts CD rye lea r
effluents and the like; executives of a US utility deliberately concealed
from the AEC a malfunction in a gaseous-waste treatment system because a
shutdown for repair would be so costly.

These and similar incidents do T>t riursur well for a woHd where traffic in nuclear
materials is officially projected to increase by orders of magnitude over the next
few decades and where the incidence of terrorism— of an increasingly international,'

sophisticated, and politically motivated kind—has quadrupled over the past five
years. In the resulting atmosphere of suspicion it is perhaos not surprising th.it.
some nuclear employees who recently refused to take very wide-ranging polyg»-sr'h
tests were fired or transferred; nor that some responsible nuclear OL-fo-'inr.'^ '••.;.
found themselves the subject of police dossiers, allegedly as potenti3l •»:. - v . r - .

nor that a Virginia utility sought legal nowers to investigate and arrest a<vf;:ia
in the State; nor that US nuclear utilities have been asked to arm their guards. A
growing perception that, as DeNike puts it, "[t]he toxi city and persistence of

radioactive substances has radically altered the power balance between larqe and

small social units" is causing political efforts to redress that balance in wavs
which citizens of democracies may find unwelcome and irreversible.

Still another class of sociopolitical and ethical'issues arises from the

problems of containing nuclear wastes for geological, or rather theological oeriods
against accidental or deliberate release. It does not appear to be technically
feasible to reduce substantially, by partitioning and fissioning, the hazard from. .

C ü

the very- long- lived actinides; thus required containment times of order 10"-10\ ,
years characterize not only the well-known high-level wastes, but also the lesser-
known and more awkward low-level wastes, which, in at least the current UK and US:

fuel cycles, receive the majority of the waste plutonium. The high-level wastes are
18 'small in volume-12-, thus increasing both the ease of keeping track of them and the

vulnerability of their containment to small-scale disruptive events; the low-level

wastes are inconveniently diverse and diffuse. The problem of actinides in both •'.
high- and low-level wastes would probably become significantly worse with fast than

19with thermal reactors. With both—, a very large volume of uranium mill tailings
6 222must be contained for at least 10 years to prevent escaping Rn gas (continuously

\
generated by 78,000-year Th via 1620-year Ra) from producing considerably more

long-term injury to health than is generally expected from the uncontrolled combustio
20products of an equivalent coal-electric economy—.

18 But high in potency. World inventories of long-lived fission products and of
waste actinides are projected to be respective!v of order 40 and 2 ßci, *„ 2000.
For comparison, the presently allowed Tung burden of pTutomum-239 is 16 n*T,
or seventeen orders of magnitude less than 2 GCi.
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The technical essence of the waste problem can he concisely stated. Because

many of the more hazardous isotopes are biologically active and can be reconcentrated
(perhaps by orders of magnitude per trophic level) once released, they must be

The effects of failures are unknown to many orders of.magnitude but could be great,
perpetually and infallibly contained.A Present technologies permit waste storage,
so long as management is vigilant and deliberate release is not attempted, but
storage is not disposal. Since the required periods of.isolation for the longer-
lived isotopes (mainly actinides) are so long that no responsible geologist can
guarantee the suitability of any formation, including those commonly proposed for
this purpose, the possibility of geological contingencies requires that the wastes
be "retrievable", and hence that "surveillance" prevent unauthorized retrieval and

21
respond to geological contingencies—. This obligation, on a time scale far exceed- ,
ing the observed lifespan of human cultures, implies unprecedented social stability

and longevity enhanced by suitable hypothetical mechanisms such as a "technological

priesthood" (Weinberg).
The high-level--not low-level--wastes are proposed to be stored in an'inert

and insoluble form, but nobody knows whether they would remain in that form over
long periods. Though the geological formation used would be currently stable (as
determined by geological drilling that tends to make it unsuitable and cannot

provide complete knowledge) it may later be eroded, glaciated, raised, flooded,
cracked, deformed, crushed, melted, or otherwise opened to a wide variety of dis-
persal mechanisms involving water, air, soil,,or living things. For this reason a

21number of eminent geologists consider any terrestrial disposal— unsuitable in
principle. Contingencies with it may (or may' not) take a long time to arise, but
plutonium is very patient. The ethical question here is thus whether we should

discount future risks to those who are not here to protest—and, in an even longer

time-frame in which the existence of our own species is speculative or doubtful,
whether we feel a moral obligation to maintain the earth as a suitable habitat in

which life can continue to evolve unimpaired.
Moreover, for society (in Kneese's words) to "exercise great vigilance and the

highest levels of quality control, continuously and indefinitely" requires specific

mechanisms for perpetuating personal dedication and skill by "creating a continuing

J[9_ A substantial LMFBR commitment requires a large number of thermal reactors to
operate for many decades both before and during the introduction of LMFBRs, in
order to generate the large inventories of fissile Pu required for initial cores
and pipeline inventories. Introducing LMFBRs at the earliest possible date would
thus not evade the necessity, in a large-scale fission economy, of milling large
amounts of high-grade and intermediate-grade uranium ore. This milling could even-
tually decline if LMFBRs took over and demand stabilized, but would not occur at
all without the major policy commitment to a long-term fission economy that LMFBR
development represents.

20 Comey, D D, Bull Atom Scient 31, September 1975, 43, gives an illustrative reading
of admittedly uncertain but h1ghT7 suggestive data prepared by Pohl.

56



Lovms

tradition of meticulous attention to detail" (Weinberg); but technologies are run
by people, not by whole societies, ar.d the burden falls on both. People in the
nuclear enterprise must not make serious mistakes, become inattentive or corrupt,
disobey instructions, or the like: their standard of personal conduct must differ
greatly from historical norms for the general population. The society that provides

and that insulates nuclear workers from political or commercial pressures
context and incentives for such personal conductAmust also provide the tranquillity
to avoid wars, guerrilla movements, specialized strikes, terrorist attacks, and
other threats to the persistently vulnerable nuclear inventories. It is hard to
envisage a credible set of policies for achieving these management goals—particu-
larly without degrading pluralism, social diversity, and freedom of personal choice.
Thus the stringency of Siri^ßLa^?{fb^tfc?tJfsrtvfsSffi1IÖr«nÄ!«fÖn«öcle«r

A

violence. It is also apparent that in the absence of strong compensatory mechanisms
not yet identified, both the impact of human fal l ibi l i ty or malice and the social
difficulties of reducing that impact are bound to increase as reactors proliferate,
salespeople outrun engineers, investment conquers caution, routine dulls commit-
ment, boredom replaces novelty, and less skil led and motivated technicians take
over (especially in countries with l i t t le technical infrastructure or tradition).

I believe that the physical dangers from unsafe reactors, homemade bombs,
sabotage, and leakages of wastes are real; but even if they were not real, the
social harm of the preventive measures would still be unavoidable. If a nuclear
theft never occurred—owing to luck, effective safeguards, or an implausible
pandemic of human benevolence—modestly effective safeguards would still be ,
repressive. Some governments, of course, may opt for a different kind of repres-
siveness, applied particularly to critics, in order to persist in the belief (as
some still do) that homemade bombs are impossible; such governments wil l probably

psychological ana political instabilities caused by real or imaginedharm could be over-
Though the sociopolitical harm of precautions against nuclear accident or /wnelnnnc

violence varies from simple repressiveness (safeguards) to elitist technocracy
(reactor deployment and operation) to dirigiste autarchy (nuclear-electric commit-
ments generally) to social rigidity and homogeneity (waste management), in each
.... ^ , . _.N"9 guarded against _ ,L_ .._ .. ,_ „_ ._ „. ._,case the essence of the physical problenys the same, described thus in Non-Mud ear
Futures: . . .

Most fission technologists realize that they are creating new categories and
magnitudes of risk; they respond with ingenious precautions and with highly
skilled and dedicated attention. But by stressing the care that they take,
they avoid addressing the central question: are the safety problems of fission
too difficult to solve? If they are, then (as Alfven's classic paper points
out) one cannot claim that they are solved by pointing to all the efforts
made to solve them.

21 Extraterrestrial disposal is not only risky and prohibitively expensive, but
probably not even technically feasible: see Non-Nuclear Futures. Part One, note 91,
and NASA TM X-71557 (May 1974).
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It . is 1 mops si b1e to prove, save by experiment, whether or not the safety
problems of widely deployed fission technology are too diff icult to solve....
On the contrary, in assessing the risks of a complex enterprise in which "no
acts of God can be permitted" [Alfv6n], we can only rely on analogies w i t h
other highly engineered systems whose potential risks are in principle
several orders of magnitude smaller and quite different in kind. Such
analogies suggest to critics of fission technology that ultimately its
safety .is l imited not by our care, ingenuity, dedication, or weal th. . . ,
but by our inescapable human f a l l i b i l i t y ; l imited not by our good inten-
tionsi but by gaps between intention and performance; limited not by our
ability to solve problems on paper, Out by our i nab i l i t y to translate paper

..solutions into real events. If this view were correct, it would follow that
nuclear safety is not a mere engineering problem that can be solved by
sufficient care, but rather a xvhol ly new type of problem that can be solved
only by i n f a l l i b l e people. I n f a l l i b l e people are not now observable in the
nuclear or any other industry. ***
Today a vigorous dispute persists and intensif ies between those who perceive
engineering problems and those who perceive people problems as the dominant
element in nuclear safety. This dispute is not a technical dispute and cannot
be resolved on its technical merits; it is instead a conflict of incompatibb
paradigms***[between technically oriented problem-solving engineers and those
who] stress "paratechnical" problems—those whose solution (or lack of it)
lies in the interaction of people with technology, in the social and psycho-
logical processes on which the implementation of technical solutions must
depend.
The precarious political status of fission and breeders in many progressive

countries today seems to me to reflect several important perceptual and value
changes that are raidly gaining ground among ordinary citizens and, in the most
surprising places, among policy-makers. First, nuclear engineers are increasingly
unable to persuade lay people that if they only understood these technical matters
they would agree that the precautions taken are proof against even the maximum
credible fool. People have wide everyday experience of rare events and of human
fallibility; they know at firsthand that, as Geesaman puts it, "reality is more
inclusive than the dreams of tue systems analysts." It has not escaped public
notice that, as Kneese reminds us, "we managed to incinerate three astronauts in
a very straightforward accident in an extremely high technology operation where
the utmost precautions were allegedly being taken." Spectacular high-technology
failures are common; their relationship to assurances of nuclear safety is becom-

self-serving
ing more widely appreciated, and theAviews of committed technological institutions
are receiving less credence. Hence governments that try to impose their ideas of
technical rectitude, designed by and for a theoretical world of infa l l ib le risk
analysts, are becoming increasingly discredited.

Second, the inabil i ty of modern institutions to solve, or even to address,
the fundamental social problems that many people perceive (however subliminally)
is leading to a more sophisticated approach to the limits of technical fixes, and
to a deeper questioning of the supposed irrelevance of local political initiatives.
A more pragmatic and holistic approach to large and tangled problems is taking shape

5.s



Lovins - 2'j -

of society , • .
at levelsAnot previously given to sophisticated analysis or even to interest in

the outside world. (Onp of many specific and long-overdue consequences is thet
control of civilian nuclear technoloqy and non-proliferation are increasingly
being linked with strategic arms reduction as.interconnected parts of tne same
problem.)

Third, the legitimacy of,the industrial ethic and of the remote central
government that tries to reinforce it is being widely questioned. People are
becoming better able to distinguish the ne^benefits of affluence from the more
numerous remedial costs which they are urged to consider as if they were benenn-;.
people are less willing to assume risks which those who generate those risks arc

unwilling to assume themselves (as in the nuclear "insurance" debate); and as
the inminent consequences of past profligacy become more obvious, people are
becoming more acutely aware of the moral bankruptcy of high social discount rates.

As the rate of social change entailed by technical change quickens and as the
disutility of much of that technical change becomes clearer, many thoughtful oeoole
are experiencing a profound unease that is readily crystallized into shifts of
political paradigms by the catalyst of explicit alternative models. Kost

important, personal values in many rich countries are shifting, and serious
interest in sustainability, land-use, local self-reliance, decentralization, and
high-quality political discourse.is flourishing in conservative communities where

A

it was unheard of a few years ago--not such a surprising development, really, since
that nave often been best preserved by political conservatives,

such concerns are but a recycling of dormant traditional valuesA These values
and concerns, politically expressed in many astonishing ways and places, now appear

narrowly based
to have the character not of aAfad but of a strong, durable, and rapidly strengthening
social movement whose diversity and social diffusion is the key to both its invisibil-

ity and its political efficacy. In short, I perceive many signs of societies in
rapid transition, both political and moral, towards a gentler approach to the future
and to our technological intervention in it, as summarized in the Introduction to
Non-Mud ear Futures:

At the root of the issues we discuss here is a difference of perspective
about man and his works. Some people, impressed and fascinated by the
glittering achievements of technology, say that if we will only have faith
in human ingenuity .(theirs) we shall see the Second Coming of Prometheus,
bringing us undreamed-of freedom and plenty. Other people think we should
plan on something more modest, lest we find instead undreamed-of tyrannies
and perils, and that even if we had an unlimited energy source, we would
lack the discipline to use it wisely. Such people are really saying, firstly,
that energy is not enough to solve the ancient problems of the human spirit,
and secondly, that the technologists who claim they can satisfy Alfvln's con-
dition that "no acts of God can be permitted" are guilty of hubris, the human
sin of divine arrogance. We have today an opportunity—perhaps our last--to
exercise our responsibility to foster in our society a greater humility, one
that springs from an appreciation of the essential frailty of the human design.

* * *
Si)
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',:. . !:i,.i i .Ni,:.:;,;.!!1.•>.: tiies.uet) u! iu.-i-.j| ic.ut>>is
Ivx.'Mies !ii>'ic «.litli.ult wi th tin:c--not because
teaitors arc mote d.ingcrom than 5 10 years ago;
l'.it, o.v.uisc much mere is known about tcactots,
p:.';-''itii'ii'. u-gatJing their safely become mote
ilct.nicd and sophisticated.

At one time it »as said, inter alia, that magnox
tc.iv tins -.vete <afe because the) could toll-rate
complete K>xs of coolant flow and thereafter the
furl WHIM radiate its fusion product decay heat
to tl.e gMphitc moderator. It was said of vsatcr
reactors that a complete severance of the largest
pipe m the primary circuit could be accepted by a
strong cx*n!u.:i:ncn! ai.J tl.e system would remain
safe.

These points were important at the time but were
only highlights which, taken out of context, could
1'ivc false reassurance. It is as though safety uctc
clai'neil for a two-engined aircraft on the grounds
that it could fly on one engine—i.e. a useful attribute
but a somewhat superficial observation.

f:.ven m recent times I have described sun\c of the
safety promoting features of a sodium-cooled fast
reactor as; (Farmer, I971b, c; Farmer and
Oilby. 1967; UKARA Rep. AHSR(.f)(R). 1970):

its use of a low pressure coolant having a very
high thermal conductivity

its stability associated with a negative power
coefficient

its capacity to More heat in the coolant equiva-
lent to many hours of decay heat

its capability of rejecting decay heat to the
atmosphere with little or no requirement for exter-
nal power or \vatcr.
These arc useful features which "can be used to

promote safety and if used wisely could lead to the
fast reactor becoming the safest of all systems"
(U.K.A.E.A. Rep. .4//Sß(S)(Ä). 1970). However,
I rccogni/c that these features taken in isolation do
not ensure the safety of a particular design any
more than in a reverse situation a reference to a
nuclear excursion denies the possibility that fast
reactors can be safe.

lite difficulty in writing about reactor safety stems
from the fact that the safety of a nuclear reactor
(or, for that matter, any sophisticated modern

engineering complex j tequircs a thorough aj rcci-
ation of the behaviour of the reactor; • • ires
good design, inspection etc., and com.ee t- .-my
argument which sets out the basis for the &<?'' •> of
the plant must necessarily be detailed and !«•"• .'.

A safety report for a power reactor wil, u
simple description of the reactor ai.J »ill indicate its
tcsponsc to the varying demands which arise during
normal operation, and will also consider many
abnormal conditions and guc a fair description of
their consequences on the tcactor. The abnormal
conditions may be faults arising through failute of
equipment, faults imposed through maintenance or
during operation, or imposed by external agencies—
flood, tire, earthquake etc. The list of faults which
ate considered tends to increase year by year,
partly through a greater awareness of possible fault,
and partly through the assumption of more unusual
conditions or those having a low probability of
occurrence, as, for example, high floods, tornadoes
etc. Not only do we have more fault conditions to
examine, but there is a general demand for more
convincing evidence that the reactor will safely
survive these events, even those of iow probability.

The use of the word "safely" introduced a further
difficulty—how to define or reach agreement on
"How Safe is Safe?" We are surrounded by poten-
tially hazardous situations (USAKC Rep. WASH-
1250). There is risk in travelling, eating, drinking,
building houses, roads, factories, and risk in making
or using both naturally occurring and man-made
products, including power. Any activity carries
with it a degree of risk and, tor example, there is a
risk of:
Death from traffic 2-5 x KT4 per person per

accidents year
Death from drowning 3 x 10~* per person per

year
Death from falls 3 x 10~B per person per

(age below 65) year
Death from burns 4 x 10~* per person per

year
Death from lightning 5 x 10~7 per person per

year
Against this background, is a reactor safe if the

risk of harm resulting from its use is substantially
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!x.-^: :' .ti. :' o n-.'..', !:, .n ot'vr .t.t.\.:i.-s? 1t ni.i)
K- iic.i-ssar, to t.ij.c m'»» a.-.our.t t«o further
fj-.-tois; tltas life is b-w-mm; pio;:r»->-i»cly safe»
.«.o th.« h»;lt:r »Uiu4.4i:H n:»st be numtjined in the
fuui.o th.in th.* past, aa-i that a« the detnand !or
po'.\cr increases, the lv>cl of risk per unit sent out
irsii<il be nwwe to t!e*'rca*e. The !ir«t point h
»,'.'.ir i-i l! .1: i'ic cx-,v:.i:;.'.'i of !.:V i'. v!e.i»!'l\

Male I C'Tl.lIC

!<»(>•
51•$ yr
5S-7 >r
6«-8 jr 7s I

«ml the SvCnnd point is shown by c» -niple fr»*m the
rccot ds of road tratlic accidents, vu

U.K. scad vehicle* ami

Year

I9JX
]•»<.!
1971

Killed

664$
6vOS
7C')6

Seriously injured

50.7S2
S4.9J6
90.910

Slightly injured

175.929
2S7,92i
25.MSO

Vehicle« wiili
curicnt licences

3,094.001)
9.9M.OOO '

15.474,000

Tiallic 10« vehicle
i miles

not known
1 76

137

The trend h clear: although the number of vehicles
with current licences has increased by five-fold from
1938-1971 and vehicle miles have also increased
similarly, the total number of people kiucJ or
injured on th<: roads have not increased in anything
like the same proportion. Hither improved road
bshaviour or improved roads and road vehicles
have been developed so as to continue to reduce the
risk !o :(>? individual travelling by road.

Following this line of thought we might he led to
dKcuss the safety of nuclear plant against the

• proposition either that (a) nuclear plant is safer
ithan any current alternative, or (b) the risk from

• nuclear plant is very small indeed. Regarding (a;,
. 1 believe this proposition to be true but have not
' found it useful to defend one proposition by showing
another to be less acceptable—the arguments are
not easily quantified and there is also a tendency to
accept the risks that arc currently known rather than
transfer to a IKS well established alternative.'
Regarding (b), it might be an aim to show in absolute
terms that the risk is less than almost any other
identifiable risk shared collectively by our society.
This could be set at some level which, in my view,
might fall around 10"' per person per year, i.e. a.
factor of about 1000 times lower than the rUk of
death at any age (Farmer, 1967, 1971», 1972,
1973a, b). By comparison a recent USA report
(WASH-USD) estimates that the risk of harm from
nuclear effluents from all plants extrapolated to the
year 2000 will be less than 4 x 10~* per person per
year i.e. a factor of 10 lov/er than the lowest risk
listed above. Whether or not this figure or any
other is taken as our design objective we arc in
practice accepting some degree of risk in any human
activity. As far as this paper is concerned. I shall

aim to produce qualitative evidence that the risk
from fast reactors h small—a more detailed and
paitly quantised analyst« would be be) end the scope
of this paper.

Tlicic is already ample evidence fiom the opera-
tion of nuclear plants to establish that they arc
easily controlled under normal operation; that
their effluents can be measured and Kept within
levels which arc considered by independent inter-
national bodies to have a negligible effect on the
environment (licattie and Hell. 1973; OI.CD/
1-NEA Publn. 1971; ICRI'C I'ublr.. 7. I9oS;
U.N. Rep. 1972; NRI'B Publn. 1973). However,
evidence as to the cfTect of unusual conditions or
accidents is slow to accumulate and its relevance to
other conditions hard to assess. Hence, most of the
supporting evidence for the safety of systems under
accident conditions must be derived by extrapolation
from less severe conditions usually by analysing the
sensitivity of the system to a variety of extended
fault conditions. Additionally, experiments are
carried out on reduced scale models and supple-
mented by tests of separate and relevant parts of
the accident sequence on operating plant or full
scale rigs.

Bringing together all this evidence for a large
range of accidents is necessarily a lengthy and very
detailed exercise, which, for a single reactor, will
run into many volumes and «ell over two million
words. A substantial part of these reports will be
concerned with the specific design of the reactor
and the solution chosen to meet the range of acci-
dents proposed for that reactor. A wider insight
into safety problems can be found in papers pre-
sented to international conferences in which

(.2
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cxpctu fioni man)' cou.'Uitcs cat h c>ii><>iJr( ll.c
natuic or the accidents to be taken into account
and their present and proposed programmes of
work to explore them...These c.xpcr, then debate,
often from an cs»entially different background, their
interpolation of available evidence and its relevance
to the assumed accident. A conference on fast

'reactors was hctd in I onvion in WS (UN! S Conf.,
1966), in France (Aix-en-Ptovcncc) in 1967 and
1971 (Farmer. 1971c; Farmer and Ciilby, 1967) and
recently on "Engineering for Safe and Reliable
Operation" in Karlsruhe in 1972 (Int. Conf. on
Engineering of Fast Reactors for Safe and
Reliable Operation. 1972). However, the proceed-
ings of this last conference amount to over 750.000
words, and this again illustrates the difficulty of
presenting a meaningful summary of fast reactor
safety in a short document. On the other hand, it
is an extremely important contribution to safety that
such open discussions arc taking place and, as far
as future fast reactors are concerned, it is certain
that any accident condition which might be pro-
posed will be openly discussed, as also the response
of the reactor and its materials to these conditions.
These studies involve hundreds of specialists in at
least six countries and I would assess that at least
5000 and probably nearer .10,000 people arc en-
gaged in safety work of a general type, and this
number excludes thos« directly concerned with
design and operation. It follows that any proposi-
tion is examined from many points of view and,
whilst this reduces the likelihood of bias or error by
omission, it docs lead to a diversity of opinion and
hence a greater variety of fault hypotheses: and
this greatly increases the work to be done in order
to substantiate or reject these proposals. '

The foregoing text seems like an apology, but it
is a serious attempt to set the scene against which to
give a few examples of the way in which the safety
of the fast reactor is being established.

I will first give a very brief description of a typical
sodium-cooled fast reactor of about 1000 M\V(e)
output—this represents a design development from
tlie Dounrcay Prototype Reactor recently commis-
sioned (Nuclear Engineering International, 1971).
The reactor will be fuelled with mixed plutonium/
uranium oxides in pins clad in stainless steel,
assembled in a cylindrical core of approximate
diameter 3 m and height 1 m. The primary circuit
of the reactor, that is the core, heat exchangers,
the pumps etc., will be contained in one or more
stainless steel tanks filled with sodium. The heat
generated by fission will be transferred from the
primary circuit to a secondary sodium circuit and

z

th-.ii p<is>c>J to sudiam/v.-itcr heat cjuhanget'., to
rai',c steam in a position remote from, the coie.
The primary circuit will be ccn'airii-d within a
strong concrete vault which is completely scaled
when the reactor h operated. Acre«; to the core
through the roof structure is possible for refuelling
etc., only «hen the reactor is shut do'*n.

Now as to its Kifciy. A f::^t fun>:i!i.ra'ii>:: t- I'.e
stability of the reactor—its iespon«.e to normal
disturbance of cooUm flow and power demands
likely to awe in service. The icactor is exttcmcly
stable, mainly as a result of its dnppler c<->eflk'fr.t
which gives a negative feed back due to the increased
absorption of neutrons in SMU through the broad,
cning of the neutron absorption bands which
occurs when the uranium atoms are heated. This
causes the reactor power to decrease when the fuel
gets hotter and vice-versa. If sodium flow decreases,
the temperature of the fuel will increase and power
wili then decrease to find a new equilibrium value.
The Dopplcr effect i*. immediate, but the time taken
to reach new equilibrium will be influenced by the
heat transfer from fuel to sodium, sodium flow and
a number of effects which arc largely secondary. A

• temperature change in the coolant slowly changes the
neutron energy distribution and hence the reactixhy
of the system. A related effect arises through the
expansion of the core support structure. This is
tied to the coolant temperature and the effect on
dimensional redistribution of fuel depends on the
detailed design of core and diagrid; it can be made :

a second order effect. • ' ' '• • : :
As the dopplcr effect is extremely important, its

value has been assessed through .extensive low-
powered experimental assemblies in the U.K. and
other countries and related to measured properties
of fuel and core materials—^U, .̂ Ü; ^'Pu arid
higher isotopes, sodium, steel etc. Confirmation of
the value appropriate to the particular design will
be obtained in early commissioning and later opcta-
tion of the PFR and the basic physics which under! v
the theoretical derivation of the constant can be
checked with other reactors overseas. Its value
will be measured at operating conditions and will
apply to the normal range of fuel temperatures.
Some extrapolation will be necessary for accident
conditions. To gain the benefit of a negative
doppler feed-back under conditions of very rapid
rise in fuel temperature, there must be a close
coupling between the 8MU and 5S'Pu; this requites
a homogeneity in the fuel to within a size limit of a
few tens of microns to give a time constant for
heat transfer as a fraction of a millisecond. The
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nicllnxls used for raatuif<ivturing fuel Ukc this
requirement into account, • • • • ' • ' .

It should he possible to shut the reactor down at
any time (by inserting neutron absorber rods into
the cote) and to havr high confidence in the success .,
'of this operation. To achieve a high leliability in
any system it is desirable to provide a number of
ways of achicMiig theenj jtiult, that is by ptov;jing
diversity m the system. It is also desirable that any

• one of the diverse systems should Mill operate even
when' some of its components fail. The systems
likely to br proposed for future reactors Will include
a considerable clement of diversity and redundancy
at all point» from the measurement of power, flow,
temperature or other parameter, through different

i guard lines using solid state devices in one and
relays in .the second, passing to two set; of solid
control 'rods. It is likely that 'some control rods
will enter from the top and some from the bottom of
the core in order to provide another clement of
diversity in the system. . . .

There is already extensive experience in most of
the measuring devices and in guard line components .
and systems as a whole on which to predict the
very, reliable performance required for the fast
reactor.' However, control rods have to meet dif-
ferent conditions in different reactors and it will
take time to gain experience relevant to fast reactors
from the PFR, building on 'experience already
gained from the DFR. Meanwhile, reasonable
confidence in the success of the shutdown operation
is based upon a combination of' a number of
factors (the examples given arc illustrative only and
the numbers do not necessarily apply to any one
reactor):

(1) A commercial reactor will be shut down by
any 5 rods from a total of about 30.

(2) The 30 roils will be of two types which may
enter from the top and bottom respectively.

(3) The prototype mechanical systems will be
tried out extensively in test rigs.

(4) A careful engineering appreciation of the
control system will be carried out.

(5) There will be an agreed checking procedure in
the reactor to establish freedom of movement under

'operating conditions.
By these means it is not unreasonable to predict

that failure to achieve a satisfactory shutdown may
be as low as 1 in 10* or even I in 107 per demand,
even if a non-systematic failure of an individual
control rod were as high as I in 30.

Given that the reactor is stable and can be shut
down at any time, there is still need to show that
heat can be removed from the fuel at all times. .

When t!,e »SCUT. IN 4f p»'«cr, if c v.vMr.t must be
pumped through the core in order to icnime heat
fjorn the fuel,'otherwise the sodium »vtmld boil,
and to present this the reactor must fc shut ilo*n if

>. the coolant flow falK to a dangerous level.
To provide flexibility in operation and M avoid

shutting down the reactor for escty fault in the
heat rejection system of primary and sccondaiy
pumps and heat exchanger«., it is UMI.I! to sub-
dix-ide these system« into at least three srparaic
circuits so as to enable the reactor to opctJtc with
any two circuits. The most probable cause of failure
would lie either in loss of power to one or inure
pumps or a fault in the sodium/water heat exchanger.
It is possible that in the catly day«, faults of this
nature might occur every few years. Howoer, the
the sub-division of the circuits and heat exchangers
and means for isolating and repairing defective
components, might still make this economically
acceptable until more experience develops, but we
need to consider the safety of the reactor in the light
of possible failures of pumps or heat exchangers. 1 he
problem is twofold—to transfer heat from fuel to
sodium, and then to transfer from sodium to an
external heat sink. If we were to propose that the
failure to remove heat from fuel should full well
below 10~' per year, then it is clear that we cannot
achieve such a standard with the normal, on line,
sodium/water heat exchangers, as the experience in
this field is extremely limited. This means that
our defence against failure in heat exchangers must
ultimately lie in shutting the reactor down, but this
does not imply that the reactor need be shut down

. for any defect in a single heat exchanger loop, as
two or three other loops will normally be available
for the continued removal of process heat or decay
heat. The fission product decay heat amounts to
some 100 MW l min after the reactor is shut down
and would fall to 45 MW after one hour, and will
continue at a significant level for many months so
that an extremely reliable means of removing this
heat must be provided. The first option is provided
by the use of 2 or 3 of the normal heat exchangers
through which the sodium is pumped by the main
pumps at slow speed (approximately 20 per cent
of normal speed for PFR) driven by pony motors.
The small power supply to these can be provided
very reliably from "guaianteed" station supplies. As
an alternative to the main process loops, six separate
and independent heat exchanger loops arc provided
in the PFR, each containing a sodium/potassium
mixture.

The heat can be transferred by thermal convection
through these loops to air blast heat exchangers.

r>4
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The sodium in the primary circuit could, if necessary,
absorb the decay heat for several hours; its tempera-
lure would increase by only l(Kj''C in the first
hour.

Natural circulation, as the upward flow of hot
liquids or gates, is a simple enough phenomenon
but it'is often difficult to show convincingly that a
particular pattern of flow will be set up on a partic-
ular timcscalc in a complex system with many
parallel flow channels. This arise» »hen considering
the latter stage of flow run down through the core if
pump flow decreases to zero. The system of core,
breeder, pumps and heat exchanger is complex
and whilst this complexity can reasonably be de-
scribed-as a basis for computerized assessment of
flow, it is likely that some experimental verification
will be necessary by model or on-line plant tests.
Under some conditions it might be predicted that
sodium boiling could occur. We arc seeking more
information about the conditions under which
boiling may be permitted cither as a stable mode or,
a more difficult proposition, as a transient phenom-
enon. Sodium boiling has been investigated in
single and multi-tube rigs for a number of years
and this work is continuing; but until enough
evidence is available to support current hypotheses,
the designer will aim to prevent boiling under all
accident conditions.

We must slill examine the transition from full
power operation to the shutdown state to sec
whether this is safe. The shutdown mechanism can
be actuated in a time of one to two seconds (depend-
ing on the signal), but the heat produced in the
fuel docs not fall to zero immediately, so that if the
flow of sodium through the core were to decrease
faster than the drop in heat production there could
be some risk of local sodium boiling. In order to
avoid this, designers consider ways in which the.
flow could decrease rapidly and find ways of pte-.
venting it. If power were to be lost simultaneously
on all pumps then the rate of run down of the
normal centrifugal pumps would lead to an exces-
sively fast decrease in coolant flow. Tests on pumps
for the PFR showed a run down to half speed in
about two seconds. To prolong the run down
time, fly-wheels are fitted to these pumps which
give a run down time to half speed of about
ten seconds. This ensures a sufficiently smooth
run down in sodium flow to keep pace with the
decrease in power—the run down levelling off at
about 20 per cent speed, as already indicated, when
the pump drive is taken over by pony motors.

Apart from the simultaneous failure of all pumps
as described, we consider the failure of any one pump

with the consequent possibility of baik flow through
the affected circuit. To minimb-e this effect non-
return \ alvcs arc fitted in the PFR. An improvement
is likely to be available for the next reactor; current
design studies envisage the fitting of a dc\icc called
a hydraulic diode which has a considerably higher
resistance in the bacJ. flow direction than in t).e
forward direction. This device is also passi\e and
can be fitted close to the diagrid.

A more rapid change in coolant flow than nor-
mally occurs through partial pump run down can
arise through severance of the pipe connecting the
pump to the bottom of the core. It may be argued
that a fast propagation of a defect in the inter-
connecting pipes is physically impossible with the
materials used and under the temperature conditions
in which they operate. However, it is possible
that cracks can develop which could lead to a
substantial by-pass of the flow through the inter-
connecting pipe. The PFR design is such that the
failure of any interconnecting pipe docs not lead
to a dangerous reduction of coolant flow through
the core—and for later reactors, the fitting of the
hydraulic diode near the diagrid will give even
better protection.

The supposition of failure in the interconnecting
pipes can also be extended to the questioning of
possible failure modes in the diagrid supporting
the core. Whilst interconnecting pipes can be
made to some degree redundant, it is difficult to
achieve a design on '.he diagrid with wholly redund-
ant components, so that propositions to be ex-
amined are:

(1) What is the possibility of cracks developing
in the diagrid? .

(2) At what stage can they or their'effect be
identified? .

(3) Can fast propagation occur?

(4) What size of leakage path can be tolerated?

Crack initiation and growth caused by design
loadings—pressure, dead weight and thermal gra-
dients—may be prevented by minimizing stress or
strain cycling. Other stresses such as may arise from
hydro-dynamic buffeting and vibration are difficult
to predict and it may be necessary to accept the
possibility of crack initiation.

However, it should be possible through our current
understanding of fracture mechanics to choose a
material-design combination in which fast fracture
has a sufficiently low probability. This is, of course.
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relate»! to a continuing knowledge of material
properties and these can be monitotcd throughout
the operational life of the reactor through represen-
tative samples located in appropriate positions.
An additional aid to indirect operational inspection
i» pros idcJ in the I'f-'R by an acccJctonietcr mounted
on the diagrid, to give early information of some
anomalous condition. In addition the I'HR is
fitted with acoustic listening devices—as now in use
on'the DFR—and after establishing the normal
noise spectrum for various operating conditions,
it will be possible to pick up any sudsicn departure
or major drift as a warning of a change to be in-
vcsiigatcd.

'If we accept that crack initiation can occur,
then we accept the possibility that some sodium
may escape through cracked pipes or diagrid and
by-pass the core. The effect of a small leak is in
itself also small, but if the by-pass fl.-m- increased it
would be picked up by thermocouples which would
indicate a higher coolant outlet temperature. In
fact, the reactor core could tolerate a very large
by-pass flow if this were to occur rapidly, and the
reactor could be shut down safely even if the area
available for by-pass flow .were as great as I m* [for
1000M\V(e)J.

1 have shown that a safety study of the sodium
circuit leads quite naturally to a number of design
solutions, such as a reasonable sub-division of the
pump circuits and provision of inertia on the pumps.
Thc.safcty study showed that the operation of the
non-return valves was not essential,' but was ad-
vantageous, i.e., the reactor could tolerate'a wider
range of assumed accidents with the non-return
valves functional than otherwise. ' '

So far, I have discussed events for which the start-
ing point is well-defined, such as the loss of electri-
cal power to the pumps; the partial or progressive
failure of pipe connections from the pumps to the
core; tube failure in heat exchangers etc. All of
these events- are of the type which may be reason-
ably predicted from our experience in other en-'
gineering applications. It is in the nature of things
that there can be many variations of such events
aqd different ways in which they come about—
they may occur either when the reactor is at full
power or on the occasion of power run-up or run-
down, or on occasions when the system is operating
on three pumps or two pumps; and each of these
variations require the necessary individual exami-
nation.

It is obvious that we can only examine a sample
of all these events and the conditions under which
they arise. In the early development of the gas-

cooled and light-water cooled reactors, a few
typical failutc modes were.examined, suit) a» the
failure of a large pipe on a water reactor and dc-
ptessurisation of gas-cooled reactors of a t)pc which
could lead to temporary flow stagnation. The
need to ensure that the u-a, t.i:.s aio safe ur.J ic!:able
has led to a far greater study of the many accident
modes and in a greater depth than wa\ the custom
10 • IS yr ago. As I mentioned in the imtoilu^tum to
this paper, the fact th.it reactors aic now being
built and operated in many countries Ic.uls to a
considerable degree of independence in accident
analysis and a useful cio-.s-fcitili/atiuii of ideas
between those concerned with reactor safety.

Apart from the select i\c approach to accident
analysis, there is, in parallel, a mote gcnctal ap-
proach. We may postulate that for a variety of
reasons the coolant flow to the reactor may be
inietrupled. Is the reactor safe for any inieriuption
of coolant flow? The analysis then divides into
two parts, those for which the interruption applies
to the «hole core and those which might afiect only
one small part of the core, l-'or events affecting the
whole core there are many instruments which would
give warning within 1-2 sec thtough change in flow,
pressure and temperature at many points in the
core. If the signals show an abnormally high
reading or rate of change, then the reactor can be
shut down within the timcscale-of 1-2 sec, and it
can be shown that the reactor is then safe thereafter,
provided that the system permits adequate flow of
heat from fuel to sodium By conduction, convection
or forced flow of coolan* -nd provided there are
means for removing decay heat as pteviously
described.

A more difficult situation arises if we assume a
local disturbance to flow in single sub-assemblies.*
We try' to picture situations in which this might
happen and any way in which it could conceivably
occur across the whole sub-assembly is then clinti»
nated by design of coolant inlet purls to the sub.
assembly. There is still the possibility of local
disturbance within the sub-assembly through fuel
swelling or the collection of debris, whether inert or
fuel fragments, in localized areas between fuel pins.
Even so, a theoretical analysis of tbb situation leads
to the conclusion that the temperature of fuel in
the vicinity of the blockage would only present a
difficulty if blockage occurred in at least 10-12

• * A sub-assembly comprises a few hundred fuel pins
surrounded by a sheath or wrapper, and a icactor core
will contain a few hundred sub-assemblies.
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adj.tccnt coolant t,hanm.:s. and c%cn then the situ-
ation would not be <!AI gctous if the Mnckagc
permuted a «.null flow of ;ool:nii, even as little as
I % of normal flow forctetv I cm length of accumu-
lated bloilagc in that vicinity.

We might cond.:.Ie t'»a' a K'vV <_v ••<> i'np.-r-
mcablrorofsuch si/e (hat U in\<*lted nv»re than !u
sub-channels in a »ub-asseirMy i» high!) unlikely to
occur and must gi-.c signs of its t!cvc!upment from
some small beginning. What si{;ns? The most
sensitive for a sma'1 failure of fuel cladding would
come through the detection of fission products
which «cape from fuel to the coolant. This would
be picked up by neutron sensors looking at a small
sample of the coolant. The sample is taken from
the bulk outlet coolant flow in the 1'FR but this
imposes a time delay of some 30 sec owing to the
time of travel from the affected area to the detector.
This time may bo shortened by taking samples more
directly from the core outlet; this leads to sonic
increased complexity in engineering the sampling
system, but currently it is thought that the gam in
information so obtained would be worthwhile. If
the blockage were to develop from one channel to
many channels it is predicted that at sonic stage
some sodium boiling would occur on the down-
streamsidcof the blockage. This leads to an interest-
ing possibility in that the noise made in boiling
processes through bubble collapse can be picked
up at some distance by. acoustic sensors of a type
already fitted and used in the DI:R. There is no
doubt that noise would occur and that this noise
would trawl rapidly through the sodium and could
be picked up by sensors. What is currently in
doubt is the degree of blockage which would lead
to a noisy signal and the sensitivity with which' this '
signal may be picked up against the background of '
noise in the reactor. The possibility of obtaining '
information from noise measurement has been
included in the design for PFR by providing th«
necessary equipment to detect and analyse such
signals. An important aspect is the noise generation
of the sodium pumps, and we now await measure-
ments to be made during the commissioning phase
and subsequent operation of the reactor.

Superficially it would seem that the measurement
of coolant temperature would be a good indicator
of local blockage, but in practice this is not so.
The coolant flow through a sub-assembly containing
300 fuel pins is not sensitive to blockages affecting
the small length along some 10-20 adjacent fuel
channels. There is a strong presumption that there
will be small variations in the temperature measure-'
ments made at the outlet of sub-assemblies; that

tlic-,c variations constitute a M't'twture ffeu'tvr.viire
muse), the analysis of which tr.jght t;iu- cL.ir
imliciilions of uimsuat cor.'!it!'ip$ dcu-1« —;:.«' ••• ••' :n
the sub. assembly. In accepting temperature :»•!•*•
analysis theic follows a need foi highly vens tue
iiiwrxvotij'"'."-«ith a f;t'l K -?• •• !-:v :! t .. „•>
being developed in a numhei of iounines.

Disturbance«, in the sub-assembly through move-
ment of fuel or due to partial ejec'ion of the soii.um
fiom the .sub-assembly lead to minor icacti\ity
changes which might bo picked up b\ a sensiti-.c
analys-is of reactivity noifc. Currently the possibili-
ties of detection of various stages in the progress of
sub-assembly blockage lie in one or mote of the
following—fission product detection; noise from
bubble collapse; flow variation measured by pressure
pulsation 01 through temperature noise analy-.i<.
All of these are being followed positively in one or
more countries and their further development or
widespread use will depend upon early operating
history in prototype reactors.
An alternative line of action 1 referred to earlier
could follow the argument that even if blockage
occurred and developed, the consequences would
not be dangerous. The difficulty in following this
line of argument is that in order to define con-
sequences, w-c need to define an accident model and
this leads to a deterministic view of the accident
lather than the more general view from which the
analysis started, and also the spectrum of possibili-
ties is very wide so that it is difficult to make accurate
predictions. The most damaging situations which
could be foreseen arise through the rapid spread of
local blockage to a point where the' boiling of
sodium in the vicinity of the blockage leads to a '
flow, instability ejecting all sodium from the sub-
assembly. We do not yet know whether, or under •
what conditions such instability might occur, nor
whether it'might be preceded by stable boiling.
However, if this instability occurs, it might be
associated withi pulsations • (of returning sodium)
on a timcscale.of about• 100milliseconds. Some
part of the fuel might then be left uncooled or
relatively uncooled for the few seconds which
would be necessary for the central fuel to reach
melting point. If sodium could now reach this over-
heated fuel and disperse it, then, theoretically,
sufficient heat could be transferred to sodium within
a few milliseconds to give a very high rat« of pro-
duction of sodium vapour and generation of pressure
leading to local damage in the sub-assembly.

Could this event cause damage beyond the sub-
assembly? In theory this is possible, and most
countries developing fast reactors are carrying out
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research into the ways in \sbich hot fuel and coolant
can interact under the sort of conditions which
may arise in a sub-assembly. I cannot now prc-

. diet the way in which the sub-assembly type accident
will appear in 5-10 yr time. The forin of argument
\yill necessarily reflect experience gained in the opera-
tion of prototype tractors and the lessons learnt
.from many research programmes concerned with
fuel coolant interaction.

So far 1 have used selected examples to indicate the
' naturc'of the safety studies both for the predeter-
mined and the more general type of accident. There
is a third and quite different line of approach in-
troduced by the proposition cither that (a) there are
many types of accident \\hich have not yet been
examined, or (b) »hat would he the result if in the
accidents that have been examined the corrective
remedy fails to operate? This form of argument
has developed particularly over the last few years.
It used to be the custom to relegate matters of this
type to the "incredible" so that they were all beyond

' the limits conveniently defined by a "maximum
• credible accident". In former times it was usually

sufficient to show that a reactor could be shut down
and would then be in a safe condition whereas now
there is a growing tendency to ask for an analysis of
the consequences of failing to shut down under a
variety of accident conditions.

We may query the justification for this type of
analysis and argue that in a reasonably deterministic
world it is good enough to show that there is a

. very high probability that the system designed with
adequate diversity and redundancy will operate

• successfully. However, most of the evidence for
high 'reliability of reactor systems requires some •
extrapolation from existing experience and also
embodies some new features, as for example in the
environment in which the equipment is designed to
work. I see the purpose of this "way-out" or "near-
incredible" accident analysis not so much to prove
that the reactor can safely tolerate any accident
which might be imposed upon it, but rather to
ensure that the reactor and its attendant system is so
designed and built that it has a high degree of
tolerance to the widest range of accidents which
might be imposed upon it.

It is a well-known feature of the fast reactor that
if the core comprising the fuel and coolant channel
can be induced to take up a smaller volume then the
reactor becomes more efficient and power increases.
The classical way in which this change could come
about has been through fuel slumping, that is
through central melting and partial collapse of the
top of the core on to the bottom. The reactor will
also become more reactive if sodium is ejected from

• scJecl'd aieas of the coit and hypfthttic.il accident
imxkK aie coastructrd in which a number, of tht>e
effects can be. imposed. When the core becomes

: more reactive, power increases and fuel tcnipcratuic
increases.' Thctc is virtually an irutamancinis
negative fccu-bacV. thtough the negative uY>ppier
coefficient arising mainly from "'U which compjiNes
some 80*i of the current fa« reactor core. This
means that in general terms tht rate of power and
temperature incicasc is closely iclaicd to the täte
of change of icauivit) and this is related to the
physical movement of sodium or fuel, ic., has a
strong incrtial component to it- it is the inertia of
the system which places a limit on the si/c of the
nuclear excursion and not the neutron lifetime.
• Kuclear excursions in fast rractois ha\c been
studied for I5-IOyr. The approach is twofold,
presenting cither a general approach that the event
has happened f?r reasons «hich arc not defined, or
alternatively, the deterministic approach of those
who favour a well-defined accident.

One proposition which is being vigorously
followed in many countries is the assumption that
on some minor perturbation in the reactor the
coolant flow runs down as predetermined by piimp
inertia, but the shutdown system docs not work, so
that power remains reasonably stable and sodium
will soon boil.. There is a move to follow this
accident in great detail, almost on a channel to a
channel basis, from which to derive a rate of change
of reactivity which will determine reactor power
coupled with a minute description of sodium or
sodium-vapour flow to determine fuel tempcratutc.
Fuel will eventually melt and is assumed to slump,
leading again, on a timcscalc of a few milliseconds,
to changes in reactivity proceeding across the core.
Eventually the core will disperse itself by pressures
generated within it as the fuel temperature increases,
giving a very positive temperature and pressure
gradient from the centre to the outside of the cote.

We expect to obtain more evidence of the way in
which pressures will build up in the core as fuel
temperature increases; this is understandably a
difficult area in which to experiment, but work in
this Geld is actively being pursued in many countries.
Currently pessimistic assumptions arc made in order
to arrive at a total energy input into the fuel before
the core is dispersed. The heat in the fuel must
eventually be transferred to sodium. If the transfer
is a gradual process taking place in different pans of
the core at different times on a timescale of several
seconds, then the end result is to cause quite a small
increase in temperature in the sodium surrounding
the core. If a high proportion of the heat in the
fuel could be transferred to a small volume of sodium
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in (he limcscalc or a few tens or inilhsrconus, then
this v.iiulJ vaporise the sodium. This sodium
vapour would be at high pressure whilst still sitting
in a pool of sodium. It is assumed to break through
the poo! into the cover gas space above, where it
vo'ild exert a pressure which may be calculated
a'.'.uniing that no condensation occurs in the transi-
tion process. 1 his pressure in the cover gas space,
which ini:ia!ly would pass through several oscil-
latory phases, provides a design basi; for the roof
and vault system in which the fast reactor core is
contained.

It is only to be expected that accidents of this
type are necessarily ill-defined. There is no unique
way of determining the rate of change of reactivity
or the rate of power increase under accident con-
ditions; we can explore a range of accidents such
as the run-down of pumps with coincident failure
in the shutdown system, or selected ejection of
sodium, or a selected rate of compression of the
core, and from simple models arrive at a total
energy deposition in the core.

At the next stage we may argue about the way in
which fuel and coolant may mix together and
thermally interact. Many experimental programmes
have been and are continuing to investigate these
phenomena. Currently w'e make pessimistic assump-
tions about the si/c of the initial accident, that is the
size of the reactivity ramp rate; we make pessimistic
assumptions about the transfer of energy from fuel
to sodium and arrive at criteria for the design of the
surrounding structure. We could rest on the basis
that more attention has been paid to very unusual
accidents—to a reassessment of the barrier between
"credible" and "incredible"—for the fast reactor
than was undertaken for any other system.

We could claim that there is a reasonable insight
into the current form of fast reactor excursion, and
design criteria currently under discussion are
extremely conservative and may later be shown to
be excessively so. Even so, more knowledge of the
processes associated with the dispersion of the core
may, of course, lead to design changes, particularly
having in mind the high degree of confidence
required in the design solution if it is to serve as a
basis for a whole programme of power reactors.

Currently there are three areas of work which are
being pursued in a number of countries and, for
the greater part, on the basis of collaboration-
between these countries.' These areas are:

(1) The development of better and more sophis-
ticated theoretical techniques to describe the
behaviour of the core in fault situations.

(2) Experiments to show that the essential struc-
ture surrounding the core can withstand the forces

attendant on a nuclear excursion and to show that
there are adequate means of removing heat there-
after.

(.3) Experimental work to give better inwf.ht
into the behaviour of reactor fuel at high tempera-
tures and when heated quickly.

This work will provide the essential key to the
dispersive fortes which arc necessary to shut iio»a
the reactor when the excursion has started.

The fact that we still try to gain a better under-
standing of very unusual conditions should not
deny the merit of all the work carried out up tu
date which provides a basis on which current
design and operation will proceed. The basis cur-
rently being adopted for the design of the primary
containment aims to contain effectively the con-
sequences of accidents which are probably one
order of magnitude higher than would be the case if
assumptions vvere made which we might now
predict as likely but could not substantiate. As more
information becomes available on whrh to estab-
lish a consistent and logical basis for these assump-
tions, I am sure that we shall find there then exists a
very wide margin of safety between the likely range of
accident consequences and the capability of the
design to meet these.
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K e r n e n e r g i e .::

I.) Der l.»ngorfristige Kontext für die Frage nach der Kernenergie

In Westeuropa betragt der Anteil des Öls an der Primürenergie

etwa 55%, d.h. mehr als die Hälfte des Prinu.renergiebedarfs wird.

durch importiertes öl gedeckt, Kohle, Erdgas und auch Wasserkraft

übernehmen den Rest. Der Anteil der Kernenergie liegt heute noch

deutlich unter 5%, in einzelnen Landern noch erheblich unter '2%'.
.', » i r > ••"..

Im Laufe der Fünfziger und Sechziger Jahre hat öl diesen .hohen ;.

Ilarktanteil gewonnen, v/eil es am billigsten war und \:eil sich

flüssige Brennstoffe leichter handhaben lassen als feste Brenn-

stoffe; Kohle wurde vom öl verdrangt. . . . . .'.'";

Bei heute vorherrschenden Bedingungen, d.h. Marktmechanismen,

Verbraucherquoten, Trends u.s.w. reicht das öl noch für etwa 50

Jahre. Bei einer Veränderung der vorherrschenden Bedingungen etwas

langer oder kürzer, '.vielleicht 80 Jahre, vielleicht 30 Jahre,

das heißt die Zahl 50 ist keine magische Zahl aber auch nicht .

sehr variabel. Die Frage, der sich jeder verantwortungsbewusste

Bürger und zumal Regierung und Parlament eines Landes steilen

müssen, ist eine doppelte: , ;:

' 1.) Soll es im Anblick der begrenzten ölvorrUtesituation bei

dem Marktanteil des Öls bleiben? .

2.) Soll der mehr oder weniger grosse Zusatzbedarf, der sich

aus dem Wachstum des Energieverbrauchs ergibt, durch öl

oder durch einen anderen PrimürenergietrJiger gedeckt werden?
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Oabei hat man sich vor Augen zu halten, daß eine verengende Vor-

ratssituation sich frühzeitig und zuerst politisch ankündigt,

Die Ölkrise hatte und hat sicner viele Wurzeln, Man hat aber auf

das von der OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

explizit vorgebrachte Argument zu hören, wonach der heutige ölpreis

so eingestellt ist, daß er bewußt Konkunenzenergien auf den Markt

bringt {!]. Das ist das Gegenteil eines traditionellen Marktver-

haltens, das Konkurrenten eher ausschalten als ins Spiel bringen

will. Über die mit solchen Änderungen einhergehende politische

Problematik ist viel gesagt und geschrieben worden, es soll hier

nur darauf verwiesen werden. Die Energiefrage führt sehr schnell

zu massiven Existenzfragen wie etwa Vollbeschäftigung, Konjunktur,

soziale Leistungsfähigkeit und anderen. Mit der Energiefrage ist

es bitterer Ernst.

Es ist viel von Energiespar«.-n die Rede. Vor allem kurzfristig

(d.h. in den nächsten 10-15 Jahren) werden wir Energiesparen müssen

und darüber hinaus Energiesparen sollen. Bei alledern hat man sich

aber einiges vor Augen zu halten:

l.) In der immer rascher zusammen wachsenden Welt gibt es

drei verschiedene Gründe für den steigenden Weltbedarf an

Energie:

- das Energiewachstum in den industrialisierten Ländern

- der steigende, im Einzelfall schon heute sogar sehr

rasch steigende pro Kopf Verbrauch an Energie in den

Entwicklungsländern

- die wachsende Weltbevölkerung.

Immer rascher wird der relative Anteil des Energiewachstums in den

industrialisierten Ländern am globalen Energiewachstum abnehmen.Man

mag eine Parallele ziehen zum Bevölkerungswachstum, zu dessen Vermin-
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derung ein Rückgang der Geburten etwa in Europa praktisch nichts

beiträgt. Eine solche weltweite Perspektive ist voll angemessen,

denn nicht erst in der Zukunft, sondern vielmehr schon heute be-

stimmt sich die Energiesituation von solchen globalen Zusammenhängen

her. Das öl für den überwiegenden Teil der westlichen Welt kommt

von einer Stelle des Globus, aus dem Nahen Osten.

Solange es ein auch nur geringfügiges Wachstum gibt, führt

Energiesparen nur zu einer Hinauszögerung des Energieproblems um

zehn oder fünfzehn Jahre. Auf sehr lange Sicht wird es wohl er-

forderlich sein, zu echtem Nullwachstum zu kommen. Hier muß aber

gewarnt werden: Die mit Nullwachstum einhergehenden Änderungen

aller sozialen Bedingungen sind nach allem, was wir wissen, sehr

tiefgreifend und erfordern deswegen eine lange Vorbereitungszeit,

die in der Gegend von 100 Jahren zu schützen ist. Jede schnellere

Änderung dürfte zu großen Katastrophen führen. Man mag die Wachstums-

abhängigkeit unserer Gesellschaft mit dem Fahren eines Fahrrades

vergleichen: Man kann zwar langsamer fahren, aber nicht anhalten,

sonst fällt man um. Konkret gesprochen: Heute liegt die Wachstums-

rate des Energiebedarfs bei 4,5% bis 5%. 3% höchstens 2% mögen ein

innerhalb einer Dekade realistisch erreichbares Ziel sein, 1% oder

0% sind kein realistisches Ziel. Man mag das im kleinen Bereich

anstreben, ein für die Allgemeinheit verantwortlicher Politiker

kann das nicht tun. Ebenso freilich ist festzustellen, daß das

Mögliche beim Energiesparen auch wirklich getan werden muß.

Das Eigentümliche am Energieproblem ist, daß es seine

Merkmale innerhalb etwa der nächsten fünfzig Jahre nahezu umkehren

wird: Kurzfristig ist das Energieproblem ein Vorräte- und

Versorgungsproblem für billige Energie. Langfristig gibt es

praktisch unbegrenzt viel, gegebenenfalls teure, Energie, bei deren
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Produktion und Umgang, Umwelt, Klima und Sicherheitsaspekte als

Probleme an die Stelle der Versorgungsprobleme treten werden!"
i

Grundsatzlich gesprochen gibt es dafür vier—und wenn man so

will—fünf Optionen. Dieses sind die1folgenden:

1.) Energie aus Kernspaltung nach dem Brüter Prinzip.

2.) Energie aus Kernfusion, vermutlich nach dem Deuterium- «•

Lithium Prinzip . t [

3.) Sonnenenergie. ,

4.) Erdwarme.

5.) Kohle (nur bed'.ngt) .

Energie aus Kernspaltung nach dem Brüterprinzip gibt es, auch bei

stark gestiegenen Weltenergioverbrauch, für mehrere hunderttausend

Jahre. Das gleiche gilt für Energie aus Kernfusion nach dem

Deuterium-Lithium Prinzip. Sonnenenergio gibt es praktisch ganz

unbegrenzt. Erdwürme gibt es de facto nicht in dem gleichen Maße,

wohl aber doch für mehrere hundert Jahre.

Es ist nicht der Sinn dieses Aufsatzes, diese Dinge im größeren

Detail zu erläutern, vielmehr ist es der Sinn, darauf hinzuweisen,

daß es diese Alternativen gibt und, soweit wir heute es überblicken

können, keine anderen. Es gehören nioht dazu: Gezeiten, Wind,

Wellen. Diese sind gegebenenfalls von regionaler Bedeutung, nicht

aber als volle Option [2]. Eine halbe Option ist die Kohle. Die

Kohlevorrute sind grundsätzlich gesehen um etwa den Faktor 10

grosser als diejenigen an öl und Erdgas. Rein physisch sind sie

etwa in der Bundesrepublik Deutschland weit größer als die bekannten

Weltvorkommen an öl und Gas. Allerdings ist das noch nicht das

ganze Bild. Unter Marktbedingungen muß Kohle sich so anbieten,

daß sie sich durchsetzt: billig und Verbraucherfreundlich. Bis

zur Stunde hat es wachsende Schwierigkeiten gegeben, beides zu
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vereinen. Zukünftig bedeutsame Nutzung der Kohle heißt Kohle-

vergasung (in kleinerem Maße auch Verflüssigung). Könnte man

sicherstellen, daß der heute gültige ö.lpreis, der rein politisch

durchgesetzt worden ist, auch in Zukunft d.h. für mehrere Jahr-

zehnte so bleibt, könnte Kohlevergasung im großen Stil angegangen

werden. Die Garantie eines solchen Mindestpreises, der etwa dem

heutigen fHprei.3 entsprechen müßte, ist aber dann ebenfalls ein

rein pcisfseht s Vrcblem. Henry Kissinger's Vorschläge zu einem

"floor p.r o.j" und di-3 Gründung dor International Energy Agency

(IBA) in Paris sind Hinweise auf die Größe der hier anstehenden

Problematik. Einzelne Industrieländer können auch nicht mehr

isoliert handeln. Bei der Kohle gibt es aber auch ein Produktions-

problem. Die deutsche Kohle liegt sehr tief, die Arbeitsbedingungen

werden Zug um Zug härter. In 1200m herrscht eine Temperatur von

etwa +35°C. Wer arbeitet unter solchen Bedingungen? Gastarbeiter?

Eine teilweise Antwort wäre die weitgehende Automatisierung des

Produktionsprozesses. In der überschaubaren Zukunft bedeutet das

aber, daß weniger als 10% der Kohlevorräte tatsächlich zugänglich

sind, und damit ähnlich stark begrenzt sind wie diejenigen an öl.

Wie begrenzt, ist eine Frage an die Bereitschaft, erhebliche

Kapitalmengen bereitzustellen, für praktisch unbegrenzte Zeiten

Mindestpreise zu garantieren und harte Arbeitsbedingungen zu

akzeptieren. Um das alles zu vermeiden, war Europa ins öl gegangen.

Bei den übrigen vier Optionen gibt es ebenfalls die Notwendig-

keit, bestimmte Arten von Anstrengungen zu unternehmen, die wir

bisher nicht unternehmen mußten und die wir bis zur Stunde nicht

unternehmen wollen:
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a) In' 'jedem Falle gibt es einen hohen Kapitalbedarf, der zu
>
,' einem relativen Konsumverzicht zwingt. Vor allem gilt das
,|;,i'" • ,

für die bisher wenig untersuchte Option der ErdwUrme, in

der einen oder anderen Form aber für alle Optionen.

b) Bei der Option Kernspaltung muß man mit großen Mengen an

Radioaktivität umgehen. Bei der Kernfusion besteht be-

gründete Aussicht, daß das quantitativ besser sein könnte,

qualitativ wird das aber doch zu derselben Situation

führen (Verbesserung um den Faktor 3O-1OO).

c) Bei der Sonnenenergie sind erhebliche Mengen an Land

erforderlich, die mit Anlagen zu bedecken sind. Für

lOOOMWe (der Größe eines modernen Atomkraftwerkes) sind

in Mitteleuropa etwa 80km erforderlich. Die Produktion

und Handhabung der entsprechenden Materialmengen bringen

ihre eigenen Probleme mit sich, der Landbedarf ist mit

Sicherheit von weitreichenden rechtlichen,sozialen und

ökologischen Konsequenzen.

d) Bei der Nutzung der Erdwarme wird es vor allem zu einem

: sehr hohen Kapitalbedarf kommen. Vermutlich wird es auch

erhebliche Umweltbelastungen -:abent

Wir werden in der Zukunft solche Art neuartiger Anstrengungen zu

akzeptieren haben. Dabei haben wir innerhalb gewisser Grenzen die Wahl:

harte Arbeitsbedingungen, Aufgabe von Land, Umweltverschmutzung bei

der Verbrennung fossiler Brennstoffe, extreme Sorgfaltspflicht bei

Kernenergie, Eingriff in heute noch existierende ökologische Gleich-

gewichte und in jedem Fall relativen Konsumverzicht zur Bereitstellung

des immer erforderlichen Kapitals.-Es sei hier angemerkt, daß auch

weitgetriebene EnergieSparmaßnahmen zu einem erheblichen Kapital-

bedarf führen. Man hat solchen Kapitalbedarf mit dem Kapitalbedarf
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dieser fünf Optionen für die Produktion praktisch unerschöpflicher

Energiemengen zu vergleichen. Dies ist der Kontext, in dem auf

etwas lungere Sicht die legitime Frage nach der Kernenergie gesehen

v/erden muß. Die legitime Frage nach der Kernenergie heißt nicht:

Kernenergie, ja oder nein? vielmehr: Was sind die Alternativen für

die Kernenergie und was ist das kleinste Übel?

II.) Die heutige Situation der Kernenergie

Es macht die eigentümliche Schwierigkeit der angemessenen

Beurteilung der Kernenergie aus, daß sie unter ganz anderen Be-

dingungen entwickelt worden ist und daß sie heute diese früheren

Bedingungen r.iit der oben beschriebenen längerfristigen Situation .

nach Art eines Scharrüeres verbindet.

1955, als weltweit die Entwicklung der friedlichen Nutzung

der Kernenergie begann, war die Motivation die mit solcher Ent-

wicklung verbundene technologische Innovation, oder anders ausge-

drückt: ein Mithalten mit der technologischen Entwicklung der

Großmächte. Nur solche andauernde technologische Entwicklung

würde den industriellen Anschluß gewährleisten/ so lautete das .

damals zweifellos auch richtige Argument. Sich durchsetzen

konnte die friedliche Nutzung der Kernenergie freilich nur, wenn

sie schließlich gegenüber anderen Energieträgern konkurrenzfähig

wurde. Das kam Mitte der Sechziger Jahre zustande. Seit der

drastischen olpreiserhöhung von 1973 ist die Kernenergie ohne

jeden Zweifel und massiv konkurrenzfähig, mehr als das, sie ist die

billigste Form der Elektrizitutserzeugung, falls die Kraftwerke

gröber als etwa 600-700MWe sind.
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Diese Aussage gilt für die heutige Generation von Kernkraft-

werken. . In den meisten Fallen handelt es sich dabei um sogenannte

Leichtwasserreaktoren, die von ihrer Konzeption her relativ geringe

Kapitalkosten zulassen. Sie arbeiten nicht nach dem Drutprinzip

und müssen deshalb auf reichere Uranerzvorrate,d,h. UranvorrÜte

höherer Konzentration zurückgreifen. Solche Vorreite sind ähnlich

begrenzt/ wie das bei fossilen Vorräten der Fall ist. Wieder sind

solche Begrenzungen fließend, ein Zeitraum von 50-100 Jahren dürfte

aber hinreichend gut die Nutzungsdauer des für die heutigen Kern-

reaktoren brauchbaren Urans charakterisieren [3]. Darüberhinaus

muß man feststellen, daß heute Kernenergie praktisch nur Elektri-

zität erzeugt. Der Prim«renergieanteil, der der Erzeugung von

Elektrizität dient, liegt aber bei nur 25%. Der Rahmen für den

heutigen Einsatz der Kernenergie ist also enger als er oben für

die Option Kernspaltung beschrieben worden ist. Entsprechend

sieht beispielsweise der Energieplan der deutschen Bundesregierung

bis 1985 etwa 50% Elektrizitätserzeugung durch Kernkraftwerke vor,

d.h. nur etwa 15% der gesamten Bereitstellt;ig an Primürenergie.

Würde man bei der Bewältigung des Energieproblems allein auf die

Option Kernspaltung zurückgreifen wollen, so müßte man neben der

Elektrizitätserzeugung die Erzeugung eines vorzugsweise gasförmigen

Sekundcirenergieträgers, etwa Ammoniak oder Wasserstoff ins Auge

fassen müssen [4]. Außerdem müßte man ganz zum Brutprinzip über-

gehen. Im 30O MWe Maßstab gibt es heute bereits funktionierende

Prototypen solcher Brutreaktoren. Solche Brutreaktoren sind in

Frankreich, England, der UdSSR, der Bundesrepublik Deutschland und

Japan im Bau bzw. in Betrieb. Die technische Möglichkeit, zu Brut-

reaktoren überzugehen, steht also außer Zweifel. Auch ist die

eben erwähnte Herstellung eines gasförmigen Sekundärenergietrügers
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kein grundsätzliches technisches Problem. Das heißt aber, daß

der Übergang zu der oben beschriebenen, langfristigen Option

Kernspaltung mit den heute vorhandenen technischen Mitteln mög-

lich ist. Industriell-wirtschaftlich gesehen wird dagegen solch

ein Übergang jedoch seine Zeit dauern, jede neue Technologie er-

fordert einige Jahrzehnte bis sie 50% eines Marktes erobert hat

[5]. Vor allem ist es wieder der Kapitalbedarf, der hier als be-

grenzender Faktor genannt werden muß. Detailliertere Untersuchungen

zeigen, daß für solchen Übergang zu einer reinen Kernenergiever-

sorgung 4O-6O Jahre erforderlich sind, danach kann man frei von der

Versorgung mit fossilen Brennstoffen sein [6]. Bedenkt man, daß

die Entwicklung der Kernenergie schon seit 2O Jahren im breiten

weltweiten Rahmen im Gange ist, so kann von einer überstürzten Ein- .

führung der Kernenergie sicher nicht die Rede sein.

Demgegenüber bestehen heute noch grundsatzliche physikalische

Schwierigkeiten beim Entwurf und Bau eines Fusionsreaktors. Erst .

nach deren Überwindung, die freilich in den nächsten 15 Jahren zu

erwarten ist, kann die eigentliche technische Entwicklung eines

Fusionsreaktors einsetzen, die ihrerseits einige Jahrzehnte in

Anspruch nehmen wird. Erst danach kann es zur Einführung von

Fusionsreaktoren im wirtschaftlich-technischen Maßstab kommen,

die dann ihrerseits mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

Im Gegensatz zur Kernspaltung ist also der Übergang zur lang-

fristigen Option Kernfusion mit heutigen technischen Mitteln noch

nicht möglich.

Noch in einer anderen Hinsicht unterscheidet sich die heutige

Situation der Kerntechnik von der oben betrachteten, längerfristigen

Möglichkeit der unbegrenzten Bereitstellung von Energie: Die

Anlagen zur Handhabung des für die Kernkraftwerke erforderlichen
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nuklearen Brennstoffs sind noch nicht vollständig erstellt, ins-

besondere gilt das für die chemische Wiederaufarbeitungsanlagen und

die Einrichtungen für die Endlagerung. Vor allem ist das darauf

zurückzuführen, daß für die Erstellung solcher Anlagen eine ge-

wisse Erfahrung im Umgang mit bestrahltem Kernbrennstoff vorhanden

sein muß. Erst wenn im technischen Umfang bestrahlter Brennstoff

vorhanden ist, kann das der Fall sein, erst jetzt also kann solche

Erfahrung zustande kommen. Erfahrung im Prototyp Maßstab liegt

dagegen vo.r. Unter anderem bedeutet das, daß man heute bei der

großtechnischen Erstellung solcher Anlagen noch einen erheblichen

Entscheidungsspielraum hat.

Es wird also die bereits erwähnte Scharnierfunktion der

heutigen Kernenergie deutlich: Unter wettbewerbsmäßigen Bedingungen

liefert der Leichtwasserreaktor heute Elektrizität und hat das

schon, als das öl noch billig war. Ein vollständiger Ersatz von

fossiler Energie z.B. durch Kernenergie erfordert Brüter, Anlagen

zur Handhabung des nuklearen Brennstoffs und die Erzeugung eines

gasförmigen Energieträgers neben Elektrizität. Alles das ist

technisch und wirtschaftlich möglich und leitet zu den länger-

fristigen Aspekten des Energieproblems über.

Abschließend sei wenigstens in aller Kürze auch die heutige

Situation der Nutzung der Sonnenenergie und der Erdwärme charakteri-

siert.

Daß grundsätzlich Sonnenenergie genutzt werden kann, steht

anders als bei der Kernfusion außerhalb jeden Zweifels. Das Haupt-

problem sind dabei die Kapitalkosten. Mit heutigen technischen

Mitteln ist Sonnenenergie 5 mal und mehr teurer als ihre Alternativen.

•Ohne Zweifel lassen sich diese Kosten senken. Es ist noch ganz

offen, wie weit sie sich senken lassen. Auf das Problem des
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erforderliehen Grund und Bodens sowie anderer Rückwirkungen war

weiter oben hingewiesen worden. Zu welchen allgemeineren, d.h.

nicht technischen Konsequenzen das führt, ist eine weitgehend

offene Frage an Sonnenenorgie als Systcmproblem. In mehr tech-

nischer Hinsicht ist es vor allem das Problem der Energiespeicherung

im großtechnischen Maßstab, das ausgedehnter Bearbeitung harrt, denn

es müssen der Tag/Nacht und der Sommer/Winter Zyklus überbrückt

werden. Diese Probleme sind nicht unlösbar, dennoch müssen ent-

sprechende konkrete Lösungen erarbeitet werden. Sie müssen wirt-

schaftlich akzeptabel und technisch praktikabel sein und sie müssen

dann eingeführt werden. Wie oben öfters angeführt, wird das mehrere

Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Davon unberührt bleibt, daß Nutzung

der Sonnenenergie im kleineren Stil, etwa in Sonnenhäusern, eher

zustande kommen kann. In dem hier betrachteten Kontext ist aber

von Sonnenenergie als Alternative zu den übrigen unbegrenzten

Bereitstellungsmöglichkeiten von Energie die Rede.

Die Nutzung der Erdwärme im großen Stil meint Erdwürme und

nicht heiße Quellen oder Dampfvorkommen. Deren globale Kapazität

ist viel zu begrenzt,als daß sie als Alternativen betrachtet werden

könnten. Mit ErdwUrme ist die unmittelbare, trockene Erdwürme

gemeint. Pro km Tiefe erhöht sich die Temperatur des Erdreiches

ur* etwa 30°C. Die Aberntung dieses weitgehend einmaligen Würme-

vorrates liauft auf eine engmaschige Verrohrung des Erdreiches

bis zu Tiefen von einigen km hinaus. Vorarbeiten zum Studium solcher

Möglichkeiten sind vor allem in den USA und Frankreich im Gang.

Auch hier sei darauf verwiesen, daß die begrenzte, lokale Nutzung

heißer Stellen im Boden hier nicht in Rede steht, da sie keine

globale Alternative sein kann.
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III.) Einwände gegen die Kernenergie

Seit etwa 1967 gibt es Einwände gegen die Kernenergie in

großer Zahl, während das vorher so nicht der Fall war. Von diesen

Einwanden soll hier jetzt die Rede sein. Dazu war es erforderlich,

in den beiden vorangegangenen Kapiteln die mittel- und lünger-

• fristigen Perspektiven aufzuzeigen, in denen Kernenergie und dann
l

auch die Einwände gegen Kernenergie gesehen werden müssen. Sonst

lußt sich nicht verantwortungsvoll Position beziehen.

Es laßt sich eine gewisse zeitliche (und auch geographische)

Entwicklung der Einwände gegen die Kernenergie beobachten.

1.) Begonnen hat es mit dem Einwand, daß bei dem Betrieb von

Kernreaktoren Radioaktivität frei wird. Wie alle Einwände wurde er

zuerst in den USA laut und mit entsprechender Zeitverzögerung von

europäischen Gruppen übernommen. Ja, beim Betrieb von Kernkraft-

werken und anderer kerntechnischer Anlagen wird Radioaktivität frei.

Die Frage ist nur: wie viel, und weiter, wie viel ist akzeptabel?

In der näheren Umgebung eines Kraftwerkes sind es weniger als
5 ..K (milli rem; rem: Röntgen Equivalent Man ist eine gebräuchlicheüanr
Einheit zur Messung einer Strahlendosis, mrem/Jahr dann zur Messung

einer Strahlendosisleistung) . Der Pegel der natürlichen Radio-

aktivität liegt im Mittel bei etwa 120 v-uÜ"1» die Schwankungen umjcinx
dieses Mittel, die etwa mit der Höhe und der Lage eines Wohnortes

einhergehen, bei 5O-7O ™- f6 .̂ Bei bestimmten Wohnortänderungenjanr
treten also zusätzlich Dosisleistungen von 5O-7O -̂ ?[ffi notwendiger-ücinir
weise auf. Noch nie haben sich von daher medizinische Folgen nach-

weisen lassen. Ein Transatlantikflug bringt etwa (einmalig) 5 mrem,

eine medizinische Röntgenaufnahme etwa 1OO mrem. Die gesetzlichen

Regelungen sehen vor, daß man insgesamt unter 150 mrem/Jahr bleibt

bzw. daß man für kerntechnische Zwecke unter 3O mrem/Jahr bleiben



soll. Darüber hinaus hat man sich klar zu machon, daß bei der Er-

mittlung der Belastung großer Bevölkerungsgruppen große Verdünnungs-

faktoren in Rechnung zu stellen sind. In den U.S.A. ist auf diese

Art und Weise für eine volle Kernwirtschaft im Jahre 20OO ein Wer.t

von unter 1 m rem pro Jahr errechnet worden. Mit solchen Maßstuben

ausgerüstet erkennt man, daß man somit weit unterhalb auch nur

der Schwankungsbreite der ohnehin auf den Menschen zukommenden

radioaktiven Strahlung bleibt. - Man hat sich vor allem.die Frage

nach den Alternativen vor Augen zu halten. Die Verbrennung von

fossilen Brennstoffen führt zur Freisetzung von StickStoffoxyden,

Schwefeldioxyd und anderen Schadstoffen bis hin zur Freisetzung

der z.B. in Kohle vorhandenen natürlichen Radioaktivität. Bei

Zugrundelegung der heute vorhandenen Schadstoffgrenzen ergibt sich

eine erdrückende Umweltfreundlichkeit der Kernenergie, wenn man sie

mit fossilen Brennstoffen vergleicht [7]. Bis zu einem Faktor von

tausend ist die Kernenergie umweltfreundlicher. Bei einem Vergleich

mit Sonnenenergie wird man zunächst an den Bau und die Bereitstellung

der erforderlichen Materialien denken und die damit einhergehende

Umweltbelastung mit Schadstoffen betrachten müssen. Es bleibt

abzuwarten, was entsprechende Untersuchungen ergeben werden.

In den vergangenen Jahren hat eine Betrachtungsart gelegentliche

Aufmerksamkeit gefunden, bei der eine Gesellschaft von zum Beispiel

20O Mio Menschen betrachtet und weiter gefragt wird, wieviel

Menschen zu Schaden kommen, wenn die gesetzlichen Richtwerte an

erlaubten Mengen an Radioaktivität wirklich freigesetzt und davon

alle 2OO Mio Menschen betroffen werden. Dann kommen rein rechne-

risch bei den betrachteten 2OO Mio Menschen etwa einige Tausend

Krankheits- bzw. Todesfalle pro Jahr zustande. Mit derselben

Rechnungsart können dann entsprechend die Krankheits- bzw. Todesrate

für alle anderen Zivilisationstfitigkeiten errechnet werden. Zufolge
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dcr Nutzung vor. öl und Kohle sind es einige zehntausend pro Jahr,

zufolge des Verkehrs noch erheblich mehr Menschen. Darüberhlnaus

hat man auch zu bedenken, daß in jedem konkreten Fall ein kausaler

Zusammenhang nicht herzustellen ist. Die nach Art einer simplifi-

zierenden Rechnung ermittelten Krankhcits- und Todesfalle gelten

nur statistisch und diese so angegebenen statistischen Raten sind

weit unterhalb der Signifikanzschwelle. Mit solcher Art von Be-

trachtung sind die Namen'von Gofman und Tamplin verbunden. Stern-

glass hat versucht zu zeigen, daß es in der Umgebung von Kraft-

werken zu einer statistisch signifikanten Erhöhung der Säuglings-

sterblichkeit gekommen sei, er ist aber in massiver Weise und

mehrmahls widerlegt worden.

Wie bei allen heiß geführten öffentlichen Debatten gibt es

aber dann doch auch noch eine zweite Seite der Sache: Man hat ein-

zuruumen, daß durch, die von Gofman und Tamplin ausgelöste Debatte

das Bewußtsein dafür geschärft worden ist, daß in der Tat jede

Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Argument der mit

dem Betrieb von Kernkraftwerken einhergehenden Strahlenbelastung

sich als nicht haltbar erwiesen hat. Es nimmt deshalb nicht Wunder,

daß dieses Argument auch mehr und mehr aus den Debatten um die Kern-

energie verschwindet.

2'.) Nach dem Einwand der Strahlenbelastung im Normalbetrieb

war es der Einwand, Kernkraftwerke seien nicht sicher, der in den

Vordergrund trat. Eine Bemerkung vorab: Jede bisherige Technik

hat nach dem Schema von Versuch und Irrtum aus Unfallerfahrung

gelernt. Dampfkessel, Autos, Flugzeuge, Elektrizität, Hoch- und

Tiefbau sind Beispiele dafür. Bei Kernkraftwerken hat es größere

Unfälle mit umfangreicher Schadenswirkung nach außen bisher nicht

gegeben. Das gewohnte Schema von Versuch und Irrtum und daraus

resultierender Unfallerfahrung war bis zur Stunde nicht anwendbar
84



und soll nuch nicht anwendbar L leiben. Diesen prinzipiellen Um-

stand kann man sich gar nicht oft yenug vor Augen führen, denn neben

der ganz betrachtlichen positiven Seite, hat er auch die - freilich

zu akzeptierende - negative Seite, daß Debatten um solche Unfälle

nie schlüssig zu Ende gebracht werden können, grundsatzlich haben

solche Debatten ein offenes Encle [8] .

Kernkraftwerke müssen so gebaut werden, daß sie sicher sind.

Neben in der Natur der Sache liegenden Sicherheitseigenschaften,

die bei dem Entwurf eines Kernkraftwerkes in den Vordergrund ge-

rückt werden, sind es apparative, ingenieursmäßige Maßnahmen, die

die Sicherheit, vor allem die Sicherheit nach außen, gewährleisten.

Vor allem ist es das Prinzip des mehrfachen Einschlusses der im

Reaktor enthaltenen Radioaktivität: Neben den metallischen Hüllen,

die den nuklearen Brennstoff umschließen, gibt es den Stahltank,

der seinerseits in meterdicken Betonmauern untergebracht ist, die

ihrerseits von einem weiteren Betongebuude umgeben sind.

Das in den öffentlichen Debatten vorgebrachte Argument war

immer das: Jede technische Maßnahme kann einmal versagen. Wenn

solches Versagen eintritt, ist die ganz große Katastrophe da.

Auf Seiten der Kerntechnik hat man sich zu lange dagegen ge-

sträubt, auf diese Argumentation einzugehen. Das war nicht etwa

Verstocktheit, sondern lag an der Kluft zwischen hypothetischen

Betrachtungen und erfahrbarer Wirklichkeit. Seiner Natur nach

neigt der Ingenieur immer sehr stark dazu, sich mit erfahrbarer

Wirklichkeit zu befassen. Spät erst ist es deshalb zu der sehr um-

fangreichen Rasmussen Studie gekommen, die vom Detail ausgehend

die Sicherheit eines Leichtwasser-Reaktors im ganzen untersucht [9].

Rasmussen ist Professor am berühmten Massachusetts Institute of

Technology in den USA und hat mit einer großen Mannschaft über mehr

als ein Jahr lang hinweg die nach ihm benannte Studie angefertigt.
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Diese Studie ist zwar heftig kritisiert worden, jedoch hat es sich

erwiesen, daß auch dio Einbeziehung dieser Kritik keine entscheidenden

Veränderungen an den Ergebnissen erbringt. Eines der Ergebnisse ist,

daß mit einer Wahrscheinlichkeit von 1O /Jahr der Betrieb von 1OO

Kernkraftwerken einmal zu einem Unfall führt, bei dem einige tausend

Menschen ernsthaft zu Schaden kommen. 1O /Jahr heißt, daß solch ein

Unfall im statistischen Mittel einmal in 30 Millionen Jahren vorkommt.

Eine so geringe Unfallwahrscheinlichkeit liegt außerhalb des

menschlichen Erfahrungsbereiches. In der Tat, wollte man sich

konsequent verhalten, und vergleichbare Risiken auf anderen Ge-

bieten vermindern, so müßte man ebenso Vorsorge dafür treffen,

daß vom Himmel fallende Meteore eine Stadt nicht treffen. Oder man

müßte Vorsorge dafür treffen, daß Großflugzeuge nicht in vollbesetzte

Sportstadien stürzen. Unfälle, bei denen Tausende von Menschen

umkommen, sind sehr schwerwiegend, sie sind aber nicht die letzte

Katastrophe. Beim Bau und Betrieb von großen SLauddmmen etwa

werden solche extrem unwahrscheinliche , große Katastrophen-

möglichkeiten akzeptiert. Was bei der Debatte um die Kernenergie

den Unterschied ausmacht, ist die oft unbewußte Angst, daß der große

Reaktorunfall eine Atombombenexplosion sei. Diese Angst ist nicht

nur weitgehend, sondern grundsätzlich unbegründet. Kernkraftwerke

können nicht wie eine Atombombe explodieren. Wenn auch nur

langsam, so doch mehr und mehr wird das verstanden. Es nimmt deshalb

nicht Wunder, wenn zumal in den USA dieses Argument gegen die Kern-

energie mehr und mehr in den Hintergrund tritt.

3.) Vielmehr tritt das Argument in den Vordergrund, daß der

Betrieb von Kernreaktoren zu der Notwendigkeit führt, erhebliche

Mengen an Radioaktivität bei der Bereitstellung und Aufarbeitung

des nuklearen Brennstoffs zu handhaben. Das ist richtig. Das

Argument geht weiter und sagt, das könne man de facto nicht.

Menschen seien nicht in der Lage, mit großen Mengen gefährlichen

Materials, etwa Plutionium, umzugehen. .
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Bei dem Betrieb von Kernkraftwerken ist dieses Argument nicht

von besonderem Gev/icht, weil, wie oben erläutert, der Kernbrennstoff

mehrfach umschlossen ist. Bei der Fabrikation von frischen Brenn-

elementen, die auf Dauer Plutonium v/erden enthalten müssen, und

bei der chemischen Wiederaufarbeitung, bei der der eigentliche Atom-

müll vom noch brauchbaren Brennstoff getrennt wird, gilt das Argu-

ment der mehrfachen Umhüllung freilich so ohne.weiteres nicht.

Der Bau der entsprechenden Anlagen zum Umgang mit großen Mengen

an Plutonium und sonstigem Atommüll steht aber .überall noch bevor.

Es sei an die weiter oben gemachten Ausführungen über die scharnier-

artige Situation der heutigen Kernenergie erinnert. Die wirklich

auf dem Tisch liegende .Frage ist deshalb die Frage, nach den bei

dem Bau solcher künftigen Anlagen zu machenden Auflagen. Man kann

schließlich wie bei Kernkraftwerken auch mehrfache Umhüllungen

vorsehen. Ebenfalls kann man zu der Wahl extremer Standorte kommen.

Vor allem wird man das Konzept der Brennstoff-Parks verfolgen

müssen, bei dem die entsprechenden Anlagen räumlich zusammen-

gezogen werden: Man hat sich in den nächsten Jahren der Frage ,

zu stellen, welches Ausmaß an technischer Sicherheit als ausreichend

anzusehen ist und um wieviel sich der Strompreis entsprechend er-

höhen darf [10]. Die Problematik des Scharniers zeigt sich

dann darin, daß unter Wettbewerbsbedingungen von heute ganz lang-

fristig gültigen Lebensbedingungen von morgen und übermorgen

entsprochen werden muß.

4.) Eine Sonderstellung in dieser Problematik nimmt das

Plutonium ein. Es hängt untrennbar an der Kernspaltung. Pro

1000 MWe und Betriebsjähr werden je nach Reaktortyp nettomüßig

150-25Okg erzeugt. Das führt für eine Region wie etwa Westeuropa
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für den Fall, daß allein von dor Option der Kernspaltung Gebrauch

gemacht wird, zur Notwendigkeit, bei der Handhabung des nuklearen

Brennstoffs mit einigen tausend Tonnen pro Jahr umzugehen. Auch

s, bei der Einführung des andersartigen aber doch ahnlichen Thoriums

" als ' Ausgangsstoff gilt das. : An die Stelle des Plutoniums tritt

dann das Uran 233, das zu ganz ahnlichen Problemen führt. Es

wird; die sehr einfache Rechnung aufgestellt, daß einige Tonnen pro

Jahr entweichen könnten und daß diese ausreichen würden, die Mensch-

heit zu vergiften, denn die Letaldosis an Plutonium liegt bei 0,4g.

Das ist nur scheinbar so. Zum einen gilt die genannte Letaldosis

nur für die metallische Form des Plutoniums, während im kern-

technischen Betrieb Plutonium immer in oxidischer oder nitridischer

Form vorkommt. Vor allem aber hat man zu fragen, auf welchem Wege

Plutonium in welcher Form in den Körper gelangen kann. Hier gibt

es nun erhebliche natürliche Barrieren. Einen Hinweis auf die

Intensität solcher Barrieren erhült man, wenn man das verwandte

Thorium betrachtet. Es kommt in erheblichen Mengen zumal in be-

stimmten Teilen der Welt vor. Trotzdem finden sich auch nicht

Spuren von Thorium in den Körpern der dort lebenden Menschen. Ver-

gleichsweise möchte man darauf hinweisen, daß die Existenz eines

großen, tiefen Meeres eine Sache ist, eine andere Sache ist das

darin Untergehen. Konkreter ist darauf hinzuweisen, daß der.heute

in den Industrieländern stattfindende Umgang mit Giftstoffen,.etwa

Chlor, gemessen an der jeweiligen Letaldosis, die Plutonium-

problematik erreicht oder übertrifft. Es trifft nicht zu, daß

Plutonium der giftigste Stoff ist, mit dem Menschen umgehen. Was

trotzdem bleibt, ist eine erhebliche Sorgfaltspflicht [11].

5.) Viel ist von Atommüll die Rede. Oft ist davon die Rede,

daß er für zehntausende von Jahren ein Problem sei. Das trifft
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nicht zu, denn die so angesprochenen Actiniden, wie etwa Spuren von

Plutonium, werden in großer Verdünnung auftreten, die sinngem-ß

dann mit .ähnlichen natürlichen Vorkommen zu vergleichen sind.

Ausführlichere Untersuchungen zeigen, daß der in die Endlagerung

gehende Atommüll für etwa 1OOO Jahre ein Problem darstellt [12].

Das ist schlimm genug und soll nicht bagatellisiert werden. Man

hat sich aber vor Augen zu führen, daß 1OOO Jahre in geologischen

Zeiträumen gerechnet eine kleine Zeit sind. Man kann sich sehr wohl

für 10OO Jahre auf die Existenz und die Eigenschaften von z.B.

Salzstöcken verlassen. Es geht in Wirklichkeit wieder nicht um die

Frage: Endlagerung, ja oder nein, sondern um die im einzelnen zu

machenden Auflagen, d.h. um die Fragen:wie sicher ist sicher genug,

und: wieviel darf das kosten?

6.) Seit den Veröffentlichungen von Taylor und Willrich [13]

ist viel von der Gefahr der Entwendung von spaltbarem Material die

Rede und von der Gefahr des Baues privater nuklearer Sprengkörper.

Das hier in Rede stehende Problem ist bewußt als privater nuklearer

Sprengkörper und nicht als Atombombe angesprochen worden, denn

es spricht alles dafür, daß es auf privater Basis nur zum Selbst-

bau eines uneffizienten Sprengkörpers kommen kann, dessen Haupt-

wirkung in den damit einhergehenden Erpressungsversuchen zu sehen

ist. Im Falle der Explosion eines solchen uneffizienten Spreng-

körpers kommt es auch nur begrenzt zur Ausschüttung von Radio-

aktivität [10], es dürften Tausende, jedoch nicht Hunderttausende

zu Schaden kommen. Das ist schlimm genug. Wiederum aber gibt es

wohl ahnliche Sabotage und Erpressungsmöglichkeiten in unserer

zivilisierten, technisierten Welt. Die Kerntechnik führt nicht

zu einer neuen Dimension eines solchen Problems, sie macht vielmehr

dieses allgemeine Problem besonders deutlich. Erneut stellt sich
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die Frage, welcher Umfanq von Schutzmaßnahmen ausreichend ist. Auch

dabei zeigt es sich erneut, daß Kernkraftwerke relativ unempfindlich

sind. Empfindlich sind die Anlagen für die Handhabung des nuklearen

Brennstoffs. Der Aufbau dieser Anlagen in kommerziell technisch

signifikantem Maßstab steht wie gesagt noch bevor. Man kann -

bei Aufwendung entsprechender Mittel - hier jedes gewünschte Wahr-

scheinlichkeitsmaß für Sicherheit einstellen.

7.).In der allerletzten Zeit hat sich die Debatte um die

Kernenergie noch weiter entwickelt. Es werden nun Kriegszeiten

betrachtet. Es ist zuzugeben, daß in Kriegszeiten die Wahrschein-

lichkeit für die. gewaltsame Freisetzung von Radioaktivität aus

Anlagen der friedlichen Nutzung der Kernenergie am größten ist.

Relativierend wirkt freilich die in jedem Falle zustande kommende

Verbunkerung der Kernenerqieanlagen. Sicher ist ein modernes Kern-

kraftwerk im Hinblick auf die dort enthaltene Radioaktivität ein

massiver Bunker, der so ausgelegt ist, daß er selbst schwere Flug-

zeugabstürze auszuhalten vermag. Gewaltsame Freisetzung von Radio-

aktivitc, t erfordert sehr wahrscheinlich gezielte Feindmaßnahmen.

Ob das für einen Angreifer, der die kleinen Länder Mitteleuropas

ja auch würde besetzen wollen, ein sinnvolles Vorgehen ist, muß

bezweifelt werden. Wie bei den übrigen Betrachtungen auch muß

hier gefragt werden, was sonst im Falle eines Krieges in Mittel-

europa geschieht. Es besteht eigentlich Klarheit darüber, daß

jeder neue Krieg in Mitteleuropa das weitgehende Ende unserer

Zivilisation, wie wir sie kennen,bedeuten würde, ob mit, ob ohne

Kernenergiewirtschaft. Es muß indessen zugegeben werden, daß für

eine bessere und differenziertere Beurteilung des Problems der

Kernenergieanlagen in Kriegszeiten die erforderlichen Analysen

und Studien fehlen. Eine Rasmussen Studie zu diesem Thema gibt es

noch nicht.
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8.) Es gibt noch eino Kuiho anderer Einwende gegen Kernkraft-

werke, die sich aber nicht eigentlich auf Kernkraftwerke.als Kern-

kraftwerke beziehen. Zum Beispiel heißt es, Kernkraftwerke würden

Flüsse aufheizen. Jedes große Kraftwerk tut das, ob Kernkraftwerk,

ölgefeucrtes oder kohlegefeuertes Kraftwerk. Kernkraftwerke sind

als erste in großen Einheiten gebaut worden, da Kernkraftwerke die

modernsten und die billigsten Kraftwerke sind. Insoweit haben sie

die Aufmerksamkeit bei dieser Frage als erste auf sich gezogen.

Falls man das möchte, kann man durch das Aufbringen zusatzlicher

Kapitalkosten und Herabsetzen des Wirkungsgrades {Kühltürme) die

Aufwc»rmung von Flüssen vermeiden. Frage: Um wieviel darf der Strom

teurer werden, damit die Flüsse kalt bleiben können. Ein anderer

Einwand bezieht sich auf die Folgeerscheinungen der Bereitstellung

von Energie, wie etwa Industrieansiedlungen, Wachstum, von Städten,

Aufgabe von Naturlandschaften. Dieses Problem ist schwerwiegend und

legitim, stellt aber eine Rückfrage an unsere Zivilisationsformen

im allgemeinen dar und nicht an die Kernenergie als solche. Auch

die Frage der regionalen Wetterbeeinflußung durch Kühlturmfahnen

bezieht sich'nicht auf Kernenergie als solche.

IV.) Zusammenfassung

1.) Kernenergie ist ursprünglich aus dem Wunsch nach technologischer

Innovation entwickelt worden. In ihrer heutigen Form bezieht

sie sich auf Elektrizitutserzeugung und hatte schon vor der Öl-

krise die Konkurrenzfähigkeit, das heißt die Wirtschaftlichkeit,

erreicht.

2.) Andererseits bietet Kernenergie die schon heute technisch ge-

sicherte Möglichkeit unbegrenzte Mengen an Energie bereitzu-

stellen. Verwendung der Kernenergie im großen Stil erlaubt
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es deshalb, eines der großen Versorgungsprobleme der nächsten

Jahrzehnte zu lösen. Insoweit ist Kernenergie ein Vorlaufer

der großen auf Versorgung gerichteten Technologien von morgen.

3.) Aus 1.) und 2.) ergibt sich, daß die heutige Kernenergie eine

Scharnierfunktion hat: Sie verbindet heutige durch Konkurrenz

geprägte Wirtschaftsbedingungen mit den langfristigen Bedin-

' gungen, die durch gesicherte Versorgung in einer enger werden-

den Welt zustande kommen werden. Bei einer Beurteilung der

Kernenergie hat man sich das vor Augen zu halten.

4.) Kernenergie hat ihre Kosten. Neben den monetären Kosten sind

es vor allem soziale Kosten, d.h. Anstrengungen, die die Ge-

sellschaft im Umgang mit der Kernenergie auf sich zu nehmen

hat. Dabei ist als erstes die Sorgfaltspflicht zu nennen, die

der Umgang mit großen Mengen an Radioaktivität mit sich bringt.

Ebenso sind aber Effekte wie eine bestimmte Freisetzung von

Radioaktivität und gewisse Restrisiken als Umweltkosten und

soziale Kosten zu verrechnen. - Sie können um so geringer sein,

je mehr Kernenergie monetär kosten darf.

5.) Der empfindliche Teil der Kernenergie liegt bei den Anlagen

zur Handhabung des nuklearen Brennstoffes, nicht bei den Kern-

kraftwerken, die relativ unproblematisch sind. Anlagen zur

Handhabung des nuklearen Brennstoffes im großtechnischen Maß-

stab sind erst in den nächsten zehn Jahren zu erstellen. Jeder

für erforderlich gehaltene Grad an Sorgfalt kann noch vor-

gesehen werden, wenn die entsprechenden Kosten aufgebracht

werden.
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6.) Jedwede Kosten der Kernenergie lassen sich nicht absolut

sondern allein im Vergleich zu Alternativen beurteilen [14].

7.) Auf kurz und mittelfristige Sicht ist es die Kohle, die als

Alternative zu betrachten ist, auf mittel- und langfristige

Sicht sind es in erster Linie die Kohle und die Sonnenenergie.

Gegebenenfalls kommen auf langfristige Sicht Kernfusion und

Erdw-rme hinzu.

8.) Bei dem Vergleich solcher Alternativen hat man sich vor allem
• ' ; :> •

zwei Dinge vor Augen zu halten: ' '•'. ': ' •'•

- Den Zeitbedarf für die Entwicklung und Einführung einer..] :v':'. .

Alternative. Immer zählt er nach Jahrzehnten. '. ''••'* '

- Den Kapitalbedarf für die Einführung einer Alternative.; :.. •• .

Heute kostet Sonnenenergie noch das 5-fache und mehr der

Kernenergie. Sollte die Sonnenenergie soweit entwickelt werden,

daß sie z.B. nur noch das Doppelte der Kernenergie kostet, so

ware dann auch die Frage zu stellen, wie klein die mit der

Nutzung der Kernenergie verbundenen sozialen Kosten gemacht

werden können, wenn Kernenergie das Doppelte der heutigen

monetären Kosten mit sich bringen darf.

9.) Energiesparmaßnahmen sind in jedem Falle notwendig, vor allem

kürzerfristig. Jedoch besteht ihr Haupteffekt darin, daß sie

Zeit einkaufen. Das ist dann von Vorteil, wenn man diese so

gewonnene Zeit auch wirklich nutzt.

10.) Die Entwicklung der Kerntechnik hat bis jetzt mindestens

zwanzig Jahre in Anspruch genommen und wird weitere 20-30

Jahre in Anspruch nehmen, bevor sie auch nur einen signifikanten

Anteil der Primarenergie (etwa 25%) ausmachen kann. Von einer

überstürzten Einführung der Kernenergie kann deswegen keine Rede

sein. Den Zeitbedarf für Entwicklung und Einführung hat sie

mit anderen neuen Technologien gemeinsam.
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V.) Empfehlungen.

Der Autor gibt als Person folgenden Empfehlungen:

1.) Man fahre mit dem Bau von Kernkraftwerken fort. Kernkraft-

werke sind nicht eigentlich sensitive Anlagen, sie sind robust.

Bei der Standortwahl lasse man starker als früher Gesichts-

punkte zu, die sich auf Fragen dos Wasserbedarfs, Fragen der

Wassererw-irmung sowie Fragen beziehen, die mit der bei der

Bereitstellung von großen Mengen an Energie einhergehenden

Beeinflußung der Raumordnung zusammenhängen. Alle Kosten,

monetäre und nicht monetäre Kosten sind ausgewogen zu betrachten.

2.) Bei der Erstellung der Anlagen, die dor Handhabung des nuklearen

Brennstoffs dienen, mache man sich die mit der Nutzung der

Kernenergie einhergehende besondere Sorgfaltspflicht klar,

denn die Anlagen zur Handhabung des nuklearen Brennstoffes sind

sensitive Anlagen. Konkret gesprochen bedeutet das, daß fest-

zulegen ist, inwieweit Marktmechanismen, die dabei als

akzeptierbar bzw. erforderlich anzusehenden Kosten bestimmen

dürfen und inwieweit die öffentliche Hand darüber hinaus ge-

halten ist, durch Übernahme von Kosten, die als Entsorgungs-

kosten zu gelten haben, hier korrigierend zu wirken- Das

mag weitreichende institutionelle Konsequenzen haben, vor

denen man nicht zurückscheuen sollte. Kurz gesagt: Man hat

die Fragen zu beantworten: wie sicher ist sicher genug, was

darf die Sicherheit kosten und wer beantwortet diese Fragen?

Solche Entsorgungskosten und instutionellen Konsequenzen sind

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der nittel- und langfristigen

Problematik der Versorgung mit großen, gesicherten Mengen an

Energie zu sehen, das heißt vor dem Hintergrund der kommenden

Jahrzehnte.
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3.) Bei der Erstellung der Anlagen, die der Handhabung des

nuklearen Brennstoffs dienen, sollte man soweit wie irgend

möglich zu räumlichen Konzentrationen, d.h. zum Konzept

der Brennstoff-Parks kommen. Seiner Natur nach führt das

zu überregionalen Lösungen. Ein Land wie Österreich sollte

sich an solchen überregionalen Lösungen in jeder Weise ange-

messen betei" .gen, d.h. durch mehr als die Übernahme nur

monetärer Kostenanteile.

4.) Man soll soweit wie möglich Energie sparen. Das ist direkt,

sowie durch Entwicklung und Einführung geeigneter Techniken

bei entsprechender Entschlossenheit möglich.

5.) Die Empfehlungen 2.):und 3.) bedeuten, daß man in räumlicher

Hinsicht bei der Einführung der Kernenergie vorsichtig verfährt

und sich somit soweit wie möglich Handlungsmöglichkeiten offen

halt. Die Empfehlung 4.) verfolgt die Absicht, sich in',

zeitlicher Hinsicht Handlungsmöglichkeiten offen zu lassen. \:;

So gewonnene Handlungsmöglichkeiten sollten für die Analyse

und geeignete Entwicklung von Alternativen zur Kernenergie

genutzt werden. In erster Linie ist dabei an neue Techniken

zur Gewinnung und Verarbeitung von Kohle sowie an Sonnenenergie

zu denken. Dazu werden Jahrzehnte erforderlich sein. Während

dieser Zeit sollte man fortgesetzt die gangbaren Alternativen

analysieren und vergleichen und eine langfristige Energie-

planung fortgesetzt den Ergebnissen solcher Analysen und

Vergleiche im Rahmen des Möglichen anpassen.

6.) Man setze sich mit der Erwartung auseinander, daß nur ein Mit-

einander von Kohle, Kernenergie und gegebenenfalls Sonnenenergie

das Energieproblem für Europa längerfristig zu lösen in der Lage

sein dürfte. Eine entsprechende Integration dieser drei Primär-
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energiequellen und auch noch andere Gesichtspunkte erfordern

ein modernes Sekundürenergienetz, Neben dem weiträumigen

Transport von Elektrizität im Gigawatt Maßstab erfordert das

die analoge Handhabung eines vor allem gasförmigen Sekundär-

energieträgers . Vergaste Kohle und spliter Wasserstoff sind

hier die Hauptkombination für den Aufbau eines neben das

Elektrizitätsnetzes tretenden weiträumigen Gasnetzes (U],

Bei langfristigen Planungen der Raumordnung sowie technischer

Forschungs- und Entwicklungsmittel ist dem entsprechend Rechnung

zu tragen [15].

VI.) Schlußbemerkung

Die hier angestellten Überlegungen sind weitgehend qualitativ

und verbal dargestellt worden. Sie gehen aber weitgehend auf

quantitative Systemanalyse zurück. Auf diese ist im Text zum

Teil verwiesen worden. Sie sind als Teil dieser Ausführung

anzusehen.
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FFFCT-LN .yAN_ION»SERENDE STRALING EN RISICO SCHATTINGEM
IN VERBAND ME.1 DE KERNLNLRGIt.

Prof .Dr. G.W. Barendscn
R<id ioliiolorjiscb Instituut

van de Geion'lhe idsorgan! sät ic T'JO
Lange Kl ei weg 15'» Rijswijk.

Algemeen ovorzicht

1. Blootstelling van de rcens aan ioniserende straling kan het gevolg zijn van
uitwendige of inwendige bestraling. Bij uitwendige bestraling blijft de stra-
lingsbron buiten het lichaam. Inwendige bestraling vindt plaats wanneer radio-,
actieve Stoffen uit verontreinigde voedingsmiddelen, drinkwater of lucht in
het lichaam zijn opgenomen. ' 'i

2. Ioniserende straling en radioactieve Stoffen zijn altijd in het natuurlijke ,
milieu aanwezig geweest. Kosmische straling en gamma straling uit de bodem ' .
en uit bouwmaterialen veroorzaken samen een jaarlijkse dosis van de grootte
van 80 mrem. Natuurlijke radioactieve Stoffen in het menselijk lichaam geven
aanlciding tot een jaarlijkse dosis van 20 mrem. Varieties in de totale ge- ,
middelde dosis van 100 mrem met een factor 2 treden op vele plaatsen op. (.> •.'' '

3. Door toepassingen van ioniserende straling en radioactieve Stoffen in .de'ge-r ;0
neeskunde, de wetenschap, de techniek en de Industrie wordt aan de jaarlijkse '
dosis natuurlijke straling een zekere dosis toegevoegd, die zo veel mogelijk j.
moet worden beperkt. Bij deze beperking moeten de mogelljke nadelige gevolgen •
van deze toepassingen worden afgewogen tegen de in vele gefallen onmiskenbare,
voordelen die het gebruik van straling en radioactieve Stoffen voor individu- "
ele personen of de bevolking als geheel kan bieden.

k. Effecten van ioniserende straling op biologische Systemen kunnen worden onder-
scheiderv in somatische en genetische effecten. Van de somatische effecten / ;'• '
wordt de inductie van kanker het belangrijkst geacht voor de evaluatie van < '
gevolgen van kleine doses straling.-Genetische effecten kunnen tot uiting , '
körnen in geestelijke of lichamelijke afwijkingen in het nageslacht. , ,

5. Effecten die binnen enkele uren tot enkele weken na bestraling van zoogdieren-
tot uiting körnen, bijv. door schade aan het beenmerg of aan het darmstelsel,
vertonen veelal een drempeldosis van enkele tientallen rem of meer, waarboven
de frequentie snel toeneemt. Voor het ontstaan van kanker, waarbij de ver-
schijnselen veelal pas na een latentie periode van enkele jaren tot enkele
tientallen jaren tot uiting körnen, is niet of moeilijk met zekerheid vast te
stellen of een drempeldosis bestaat, waaronder geen effecten worden veroor-
zaakt. WeI is zeker dat vele soorten kanker kunnen worden veroorzaakt: leuke-
mie, longkanker, botkanker, borstkanker, maagkanker, etc.

6. Behalve door de lange latentie periode, wordt het verkrijgen van nauwkeurige
gegevens over dosis-effect relaties voor tumorinductie bemoeilijkt doordat
kanker door vele oorzaken, bekende en onbekende, kan worden geTnduceerd en
"spontaan" met een niet te verwaarlozen frequentie voorkomt. Het gemiddelde
risico_op overlijden aan kanker bedraagt voor de Nederlandse bevolking
2 x 10"-5 per jaar,

7. Uit onderzoek van overlevenden van kernbomexplosles in Japan, van patienten
bestraald in verband met bepaalde ziekten, van mijnwerkers in uranium- en
fluorspaat-mijnen en van enkele andere groepen personen, die doses van de
grootte van 50 rem en hoger ontvingen, kan worden afgeleid dat bij deze doses
een risico van ontstaan van alle soorten kanker samen van ongeveer 6 x 10 per
rem per jaar wordt veroorzaakt.

8. Voor de schatting van risico's van läge doses van de grootte van 1 rem en min-
der, neemt men algemeen uit veiligheidsoverwegingen aan dat het risico recht
evenredig (lineair) met de dosis afneemt. Dit kan tot een Sterke overschatting
van het risico van kleine doses straling aanleiding geven. Op grond van een
aantal radiobiologische gegevens zou dit wel een factor 2-5 kunnen zijn.



?. Wanneor ondank«. aanwijringen dat dit eon te voorzichtige verondersteU ing ii,
loch een linedire dosis-effect relatie wordt aangenomen, kan men berekenen
dat uniforme bcstraling van mcnsen met cen dos is van 100 mrem per jaar gcdu-
rendc het hele leven, aanleiding zou kunnen geven tot een,gcmiddeld risico
voor het overlijden aan kanker van ongeveer 10 - 50 x 10 per jaar.

10. Wanneer de toepassing van kernenergie aanleiding zou gcven tot een jaarlijk-
se extra dosis van niet meer dan 1 mrem per jaar, dan zou dit volgens de
eerder genoemde risico factor aanleiding kunnen geven tot een aantal van
2 - 6 gevallen van overlijden aan kanker per jaar in Nederland. Dit getal
zou mogelijk nog een onderschatting net een factor 2, maar meer waarschijn-
lijk een overschatting met een factor 2 - 1 0 kunnen zijn.

11. Genetische effecten van straling kunnen geinduceerd worden als mutaties van
individuele genen, veranderingen in de structuur van Chromosomen en veran-
deringen van de aantailen Chromosomen in geslachtscellen. AI deze verande--
ringen komen ook "spontaan" voor.

12. Als gevclg van veranderingen in de geslachtscellen kunnen in het nageslacht
verschillende categorieen afwijkingen optreden: dominante ziekten, recessie-
ve ziekten, aangeboren afwijkingen, const!tutionele en degeneratieve ziekten
(Verschi1lende soorten anemic, phenylketonurie, mongolisme) . De spontane fre-
quentie van alle typen afwijkingen samen is geschat op 60 - 90 per 1000
geboorten.

13. Bij bestraling van de mens is van belang de gemiddelde dos r' die over een
generatieduur van 30 jaar wordt ontvangen. Bij een gemiddelde dosis van 1
mrem per jaar kan de frequentie van alle typen afwijkingen na/-vele generaties
wanneer een evenwicht is bereikt, verhoogd worden met 2 x 1 0 ;,-5 x 10 .
Neemt men een waarde van 1 x 1 0 , dan volgt hieruit bij 2 x 1 0 geboorten
in Nederland per jaar een aantal van 2 gevallen welke toegevoegd worden aan
de geschatte 12.000 - 18.000 "spontane" genetisch bepaalde afwijkingen.

1*i. Voor een afweging van voor- en nadelen van de toepassing van verschillende
technieken voor electric!teitsproductie zijn naast de mogelijke nadelige ge-
volgen van het gebruik van gas, olie, steenkool of splijtstoffen voor de ge-
zondheid van de bevolking, vele andere aspecten van technische, sociale,
economische en politieke aard van belang. .Voor een goede analyse van de in-
vloed van deze factoren is het noodzakelijk ook andere bronnen van risico
in een vergelijking te betrekken. loniserende straling en radioactieve
Stoffen worden ook toegepast in de geneeskunde, de wetenschap en de techniek.
De bijdrage van toepassingen in de geneeskunde wordt totaal geschat op 30 -
60 mrem/jaar gemiddeld in landen met een goede gezondheidszorg.

15. Naast de kans op schade)ijke effecten tengevolge van ioniserende straling en
verspreiding van radioactieve Stoffen in de atmosfeer en biosfeer bij normaal
bedrijf van kernenergiecentrales, moet bij de cvaluatie van risico's ook re-
kening-worden gehouden met de kans op ongelukken in de kernreaktor zelf en
bij transport, opslag en verwerking van radioactieve Stoffen of splijtstoffen.
Ook hierbij is een afweging noodzakelijk door verge!ijkingen met de kansen op
ongelukken tengevolge van transport, opslag en toepassingen van vele andere
Stoffen die in grote hoeveelheden in de moderne maatschappij worden gebruikt,
o.a. olie, chloor. Daarnaast is evaluatie van andere risico's, in verband met
verkeer, arbeid, dijkhoogte enz. van belang om een juist inzicht te krijgen
in de relatieve bijdragen tot de gevaren die in de maatschappij aanwezig zijn.

16. Beslissingen over het aanvaarden van risico's voor een totale bevolking zullen
uiteindelijk moeten worden genomen door vertegenwoordigers van deze bevolking.
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I-T. I i .H .Poon t jo f : I r . J . A . i\-n

A'.'•!•• l i n r H'.-rilth P h y n l c s

:-1:t<:ultM t dor Wi iskur. ' i ' - ''-n '.'rifi'
Toerriooi vol a

!)'• orviprvjort.on a i r - borproken wcrdon.
1) '!v»:"x'. c.::\ van <-n v>rl and tur>.:">n '.•/• in do ntral5r.~rh.v--i ?n«-

;-.-.>•.:.;1: 'A^n <•><•• nh'''d"P. .
: • . i cc i ' r , van icnir.'.>rr>nd'~- r.tralinr voor de metis,
rovolron van stral;:!;" v.'ord^n vordo^'d in sori2tisf.5.f

on iorvoi'-'iool'l in
.'ioo i'ier. hicrvan v;or«1o:: nt-neven. Tevens worden

ri r : cor-ch'jttin (~OTi nt^rtovon on vertold waar de waardon

r«o genetisch s ipnif icanto dosis on do
vjoriion inrovoerd on verklaarci.

.') '.o :r.:>.xin:aal aanvaardbare don i s VOCP de versohllier...it:
l iovolkinns^roopen wordt vor^clekon mot di- dosis
on van natuurl L j k e straling^fcronncr. en modische toepao-
üinr 'Mi . Hot rislco veroorzaakt door hot ontvanf.en van
ae uaxinaal aanvaardbare dosis wordt vergeleken met het
. - . tnrf tor inico in vrseheidene beroepen en soorten vr.ijo-
t; i jdsbostedinr,. i)e stralinr; die nu veroorzaakt wordt door
kornrnactoren on Tall out en de r,evolr;en hiervan worden
~o;-evon voor hot jaar 107? en r,enchat voor het jaar 2000.
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•'r. d" risico'r. van imiio»-rfnd»? ctrnlinr in «ton rood perspt-ctiyt*
te stellen :s h*» t r.odic cie of fee ten to benprfken die -lese
ötra '. in-; '.•: wns •.•:) -.iior heö'ft", er. 'we l :•;. kwantltat iove ir,a-
nicr , -i.w.^. in do eorstc plants r,al hot no'iir sijn de strnlinj:
In kwart i tat. iev<» eenhedon uit t" drukkcr. or. vorvolp.ens
ie «c»:*:''*eten kwar.tit-it.ief daaraan te relateren. Hat wo planten
..:•. :-!:.; !•;".•-••:. i •»"ch.-uw;:-,- la*.. •••::, M -r i-.-.rnam Sar r!« ;»tri-
1 ir..-*i<r,'.-vo"l iiT.r.eid daarvan veel lafj/T lift dan die van net
:.*-••> o • "vi : er.

r v :.cfv»>t»l?.<ii'i i •>ni3er»>nde ^asina- of röntnenstral "inj;,
trcr.a.-r.et Lscho ntralin»" dus, word t .aan^eGOver. met do term:
.-•xj'cnie . On.ier oxpor.io verstaat men de ladinn teweer.^ebracht
::>. lucr-.t, wanne^r' de'ze ioniserende stralinr. daardoor par.-
r.-x.Tt. In fornule: AQ , waarbij AQ de ladinn voorstelt en

Ar?. . . .
Ar. i" r.?.s.'-a aan lucht. De eenheid van exposie''ia de röntrer. ,
•ifre;:ort als Rj deze bedraaRt ̂ ^ x lO.'11' c6uio»b/kc. lucht.
L'e::e uitdrukkinj* ster.t cveroen r.et -ie . oorspronkolijkf door
Röntgen n"i"troduceerde eenheid, 'Sijnde \ electrostatische
eenheiä v.in positieve of neßatieve ladinf,, veroorsaakt in
l er.3 lucnt onder standaardcondities van druk en tenperatuur,
war.nner alle socundaire ionisatios r.ijn inber.repen.
'v!/e onlan~s voorr.estelde eenheid voor exposie, de nieuwe
röntgen, is l coulomh/kr,, ;<at dus overeenkomt net 387*S
"oude'1 röntnon.)

Uit oen t-xposie zal rnaterie c-en seker^ hofjveelh^i .1 enerrie
kunnen opnemen. Electromannetische r.tralinn in not röntnen-
eri cammagebied is zeer doordrinnend en dit betekent dat ecn
seker ^edeelte van de intensiteit door hr«t absorborond
lichaam heen kan dringen. Bovendien wordt in het midden-
energetisch nebied - om de gedachte te bepalen tussen 100
'ke.V en 5 MeV - stralin^ sterk verntrooid, zodat lanr^ niet
alle energie welke zieh in de bundel bevindt, ook in hot ab-
sorberende lichaam zal worden neerpelortd. Denkt U maar aan
de Comptonformule: AX s JL. ( l - Cos0 ) = .02H2( 1-cosO )Ä,

o
(wanneer AX wordt uitgedrukt in Ä). Uiteraard hanf^t de hoe-
veelheid energie, welke in het absorberende lichaam wordt
neergeleßd, af van de dikte van dit absorberend licha'am.
Öe geabsorbeerde enerßie (AE) per massa (Am) wordt aan^e-
duid met de term dosis, D = || , vroeger ook wel geabsor-

beerde dosis genoemd en de eenheid van dosis is de rad,
welke gelijk is aan 10 2 Joule per kg. In dit laatste ge-
val ontbreekt de benaming van het materiaal; de rad geldt nl.
onafhankelijk van het materiaal.
De letters zijn afkomstig van de woorden: Radiation Absorbed
Dose. De eenheid van dosin is niet beperkt tot röntgen- of
gamrcastraling, maar geldt voor alle soorten ioniserende
straling dus ook voor bijv. alphastraling, betastraling .
De nieuwe eenheid van dosis is de Gray = Joule/kg.
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V.V?lk
rr.t-e, m
muken
«n str
dosin,
over n
honoce
"trick
zoor.'ü

L.F..T.
hoeft
Or, dit
de zor.
neent
?.o is
lerwij

ri.-jioo' r, brennt hlootstell inr a an r.traiinr nu r.^t zii-,
et, name in<Sien r.en met cen lannduric laar; niv-Mtja te
heeft? De response van menselijk weefsel op een ontvanr-
al jnnsr loff is hanr,t niet alleen af van de grootte van de
doch o. m. ook van de wijae waarop de ontvangen energie

et weefcel is verdeeld; dit kan bijvoorbeeld min of Jnee:
en r.eschieden, n.inr deze verdelinp, kan ook in dichte
n" plaatsvinden. In het laatste Kjeval is hot effect op
erweeP sei in het alf,«>meen r;rot-er dan in het eerst«.

waarvan do lineaire enorfjieoverdracht , afpekort
( t ransfer) , welke v;ordt uitr,edrukfc- in keV/;i, hoop is,

neer effect op weefs«! dan stralinr; met lane • L.E.T. !
vernchil in effect in r--.-kor.inr; te fcrenr.en heeft ren ,

enaamüe qual i tni tsfactor ( Q . P . ) 3nr;evoerd, vrelk»? toe-'
wannet» r de L. E. T. toeneernt.
voor tstralinr, v;aarvoor de L. H.?. 1^1 is de O.P. 17
l voor elcctror.en r.et «on ',.".7. 2 de Q.F. l i r > .

L."r,.T. en

10

van ft on B stralinc«

50 100
L.E.T keV/u

150

men het aantal rad dat weefsel ontvanpen heeft
net «Je 3.F. dan wordt een nieuw p.etal verkregen waarin de» in-
vloed van de ener^Ieverlelinr, nlthans w-it L.R.T. be t raf t , is
vereffend. Ue equivalento donig, H = (0.?.) AK vair nu R r •".•»'•«>

Am
van is, heeft als eenheid de ron (afkortinp van röntgen onni-
valent mammal).

V.'ann̂ er energie van ioniserende stralinn in weefaeT wordt
neercelep.d, kan dit schadelijk \\rerken. Meri ondorscheidt
sonatisch effecten, ef fee ten dus aan het einen soraa ( = lie haar.)
van degene die de stralincsdosis ontvangen heeft, en frenotische
effecten, welke tot uiting kunnen körnen in de kinderen van clo
bestraalde persoon, danwel latere ceneraties kunnen betreffen.

Somatische effecten:
Doses welke in körte tijdsspanne vjorden ontvanp.en, zgn.
short term doses, kunnen, indien zij hoog nenoeC "ijn, ann-
leidinc Reven tot vroeße -effecten, welke zieh in een 'cijd"--
spanne van danen tot twee maanden zullen opcnbaren.
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liier volj-t een overzicht.

Vroor.e sonatische effecten.

Syndroor.

Kritiek rrr̂ aar.

Equivalence
dosisdrempei
(ren)

Latente tijd

Dood

Synptonen

?adiopatholor;ie

centrale zenuw-
stelsol
V»rt»i»«'»^«*»rt*1*

2000

15 ä 20 min.

2 dacen

beven
toevallen
ataxie (= p;e-
desorienteerd
zijn)

oedeer.
encephalitis

maag-darm
kanaal
dünne dam

300 ' ,' . .';

' • i-
3-5 dagen .'

3-14 dagen ;

anorexia
braken
diarree,
electrolyten
uit balans,
dehydrate

infectie

bloedvocmende
Organen
beeninerc

. 100

2-3 weken

.3-8 weken

koorts,
verander inpon
bloedbeeld

infpctie
bloedinnen

Van de overlevenden op Hiroshima en Nagasaki in Japan waren
in 1950 ongeveer 60.000 mensen, welke straling hadden ont-
vangen. Hieronder waren ongeveer 7000 personen die de Symp-
tomen van kortdurige hevige bestraling vertoonden.
Voor net menselijk lichaam bedraagt de äquivalente dosis
waarbij ongeveer 50/t van de bevolking binnen 30 dagen zal
overlijden ca. 350 rem.
Daarnäast bestaan er late effecten welke zowel het gevolg
kunnen zijn van short term doses, maar zieh dan veel later
zulleri openbaren, als van langdurige blootStelling aan
straling.

Late somatische effecten:
Het leukemierisico ten gevolge van straling is voor doses
groter dan l'IO rem, 26 x 10 per manrem. Onder manrem
wordt verstaan het dosisequivalent betrekking hebbende op
het gehele lichaam (Indien men over genetische effecten
spreekt heeft manrem uiteraard betrekking op gonaden ofte-
wel geslachtsklieren). Hebben 10.000 mensen 200 rem ontvang-
en - dit betekent een totaal van 2 miljoen manrem - dan zou
men dus 52 gevallen van leukemie extra verwachten, want
26 x 10~* x 2 miljoen = 52.
Zouden 2 miljoen mensen l rem ontvangen hebben (over het ge-
hele lichaam) dan zou men eveneens 52 extra leukemie gevallen
verwachten. Dit noemt men de "lineaire hypothese" Deze zou
wel een factor 3 aan de veilige kant kunnen zijn. Er is geen
toeneming in huidkanker bekend bij personen die een dosis
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ontvi rißer, tenf.cvoij"«.- var. nude-air« wapensJ

Gamenvattend zijn als late somatische effecten te rsoemen:

1) Hanker (leuke.tne, schildklier-, been sarcoma).
Latente periode 3-30 ,jaar of meer.

2) Cataract van oor;lens.
3) Levensduurverkortinr;.

ca

25 '

tijd (jaren) 20

Algemeen wordt het risico van alle soorten kanker, hier
afgekort als ca, ten r.evolge van short term bestralinr;' ge-
schat op 100 x 10 6 per manrem.

Bij de schattinp; van het risico van late somatisch verschijn-
selen moet men bedenken dat:
1. de raeeste ger.evens over risico betrekking hebben op doses

> 100 rad
2. dit soort risicoschattinnen tamelijk onzeker aijn
3. er een lineair risico-dosis verband aangenomen is. ,
Ter evaluering van het risico voert men de zgn. risico coef-
ficient, a in. Deze is gedefänieerd als het; quotient van de
toemame in risico, (R-Rg), en de ontvangen dosis:

= aantal extra gevallen per 106 manrem.
R -• Ra =

R = het reeds bestaande risico en D = de dosis.
K

R-R

100 rem dosis
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i!-TOM *h* r vol^t «on f.ab«?l van berokendc- ri :nco-cnofficionten
'' i •""• **i'. r*. n>" i" **. 11", on r*'üi* i o v

"iol. effect

Leukenie

."c;: '. Idklier ca.

Alle ca. m. u. v.
leukemie .

Bestraaldc personen

Japan

Menopause

Ankylosinr, npondilitis

H rtrnlinn kindcren

Ext. bostralinn (pop.)
131I kind.
131. ..,..

.. 'v O xV.aSoGZ.i'H

Ar.k . Hponri .

Japan

U.S. radioloRen

a per 10s nanretn
. noschat
10'. ..

20

10

ion

30

v.

^ x Icuk.

3 x leuk.

•'4 x leuk.

aanbevolen

20

100

30

30

10

80

(Short term) Acuut stralinßsrisico 100/106 manrem.

Voor (long term) bestralinR dus chronisch op laag niveau is de
schatting van a lager nl. 30 x 10~6 per manrem. In net rapport
Van'de Gezondheidsraad "Kernenergie 3500 fW" wordt als risicofactor
genomeh 200 x 10 6 slachtoffers van tumoren en leukemie per manrem
in overeenstemming met hot BEIR-rapport.
Wij zullen hier ongeacht het feit of het_dosistempo (= dosis per
ti.jd) nu hoog of laag is voor a 100 x 10 Vmanrem aanhouden.

Voor de foetus of het embryo wordt het risico op kanker
geschat op 200/106 "manrem"; deze schatting is nogal
on7.«»ker.
Een belangrijker risico vormen ontv/ikkelingsstoornissen
door prenatale bestraling welke tot misvormingen kunnen
leiden in de periode van de 12e tot de 40e dag van de
zwangerschap gedurende welke de orgaan-ontwikkling plaats-
vindt. Bestralingen in een latere periode (9e - 17c week)
kan leiden tot achterblijvende ontwikkeling van hersenen en
lichaamsgroei bij een dosis van meer dan 20 rem volgens ge-
gevens Hiroshima en Nagasaki betreffende.
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effeet^n
genet i sehe eff<»cten wordt be:2oeld: verändert r/rer. in ' •

de code van de geslachtscellen van de. bestraaldu r-ersoon;
deze Veränderungen kunnen tot vele neneraties later aan de
dap; treden. .
Zowel kortdurige bestiraling als langdurige. bestraling k an
frenetische Veränderungen ten gevolge hebben, welke in net
algeraeen nugatief van aard zijn. De dosis .ntfalinr; welke
de gonaden ontvangen, is op zieh nog niet' significant . !'et
criterium waar het nl. ore gaat, is net aantal levend
geborenen dat naar verwacht ing u it de bestraalde gonader.
voortkomen zal en dat varieert ondermeer naar gelang 'Je
leeftijd van de bezitter. .
Men heeft daarom een genetisch sir.nificante dosis, in h<?t
nederlands kortwep, genetische dosis, ingevoerd waarin 'lit
aspect is verwerkt. Het zal duidelijk zijn, dat voor eer.
contjnu stralingsveld xvaarin de hele bevolking zieh bevindt
de jaarlijkse dosis aan de gonaden en de jaarlijkse gene-
tische dosis aan elkaar zijn. Aan de andere kant behoeft
het f.een betoog, dat doorgaans met de n;onadendosis van
70-jarigen even weinig rekening gehouden zal hoeven worden
als met die van Manneke Pis in Brüssel en dat deze r.onaden-
dosis niet tot uitdrukking körnt in de genetische dosis.
under verdubbelinc;sdosis verstaatr.cn die dosis, welke steeds
alle gonaden, alvorens te reproduceren, rcoeten ondervinden
om de natuurlijko mutatie frequencie in de bevolkinr, te
verdubbelen. Ontvanft clke p;ener?»tie steeds de verdubb^linc:?
donin, -.Ian is de verv;achtinr, dat h"?t aantal abnormal itei-
ton van genetische oorr/pron^ op d«n duur verdubbelt. De*
v.;rdubbelinrsdosis bij short term bestralinr. vrordt door
sommige auteurs goschat op 30 rem; voor chronische (Iriri'--
duri^e) bestral^np net een laan dosistenpo op 100 rerr..
Op het IRPA conrr«r-3 van 197^ v/erd de vorclu'.ibeiirigsdos In •
geschat te lir.ppn tuss«?n 20 rem en 200 ren. ]' . .

Uit gegevens verkregen met experircenten op nuizen is een
waarde voor de verdubbelingsdosis bij chronisch laar,
dosistempo gevonden van 138 rem voor mannetjes en 1000 voor
vrouwtjes. Wij zullen ongeacht dosistempo 60 ren aanhouden
als de verdubhelingsdosis.

Naast bovenstaande gegevens moet men bij de vaststelling van
wat maximaal aan equivalente dosis aanvaardbaar is bedenken
dat de men s altijd al aan natuurlijke stralinr;sbronnen heeft
blootgestaan.
Per jaar ontvangen wij gemiddeld 125 mrera afkomstig van in-
en uitwendige bestraling door natuurlijke bronnen.

N.B.
Voor de dosis tengevolge van inwendige bestraling zijn een
p.aar eenvoudige uitdrukkingen af te leiden. Zo i? het ß-dosis
Dß , tengevolge van een inwendige activiteit, A, welke zieh
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in '.-""n r?rrnan vin nnnrn " N v i n d t : n. = ?139 AFQp - ̂ Ji ra i /uu r ,
waar in A in Curie, M in kR en de tjemiddelde R energie Eß

" * < • * ' • • • * • • » * ri (• 13 - ? l " ^ f i Ar ^"^ *
*""' '' ; " ' ' . . rem/uur; in c is dan de yabsorptie

verdisconteerd via de uitdrukkinc (1 - e ~"kx) E .f. of
Yk k

Ro ncntr carlo
•Jet sou te vor voeron dit nader uit te werken.

Vooral toopassirsgen van straling in de medischo
venorsakon daaronhoven eon bijdrage. Hicronder
een overzicht van deze stralingen aan de conadcn in mren
per jaar.

Bron rorom/jaar

Kosr.ische stralinr 35
3tralir.R van c!e bocJem lO-'lS

JJQ
."tralinr. afkomstir; van K 20
Radium in water etc. %
l iuizen. 20-50

Medische toepassinp.en 20-60
ilorlones e .d. tot 30
Pall-out 3

Relaterend aan de achtergrondbestraling met inachtneminp
van bovenstaande ri sicofactoren en verwacht ingswaarden is
men tot .maximaal aanvaardbare dosiswaarden gekomen.
Deze waarden zijn onderscheiden naar bevolkingsgroepen.
Zo bed.'aagt de M. A. D. voor een stralingswerker 5 rem per
jaar en voor de bevolking 170 mrem per jaar. (I.C.R.P.)
Op grond van het bovenstaande kan men uitrekenen dat l G uur
•(10 9 uur = 10s mensen die J jaar v/erken) stralingswerk maxi-
maal veroorzaakt 109(manuur) x 5 (rem) „-._ 4ft-6

2000 (uur) x 10° x 10

CO. ca SevaHen< Bit kan men bijv. vergelijkenmanrem < .
met len sterfterisico van 330 per G uur beroepsvissen of
60 per G uur medische praktijk (Engelse gegevens) .
Het genetisch effect van de bevolkingsdosis van 170 mrem
per jaar of 5 rem per generatie in een populatie van 10 6
op basis van een verdubbelingsdosis .60 rem is gepresen-
teerd in de tabel op biz. 8, gebaseerd op het BEIR report.
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Om de bcvolkingsdosis zo laag mogelijk te houden is, de {;,.
huldige gedachtenganr, voor wat betreft kernreactoren te
streven naar een beperking tot 5 mrerc per jaar bij de or-r -
he in i riß en l mrem per jaar voor de bevolking.
Volßens een UNSCEAR report was in_1970 het wereldgemiddelde
ten gevolge van kernreactoren 10 3 r.rad/jaar en is de ver
wachting uitgesproken dat dit dosistempo in het jaar 2000
tot .2 mrad per jaar zal aangroeien. De tabel op blz. 9 "
geeft een overzicht van het aantal manrem in de Verenif.de
Staten t.g.v. verscheidene . stralin^slronnen alsook he*. '
aantal mrem per individu in het jaar 1972 alsmede.een - r
schatting voor het jaar 2000. '. -

Genetisch effect van 5 rem per generatie in populatie*. '
van 106 (verdubbelingsdosis 60 rem).

Dominante
ziekten

Chromosoom-
afwijkingen
en recessieve
ziekten

Andere afwij-
kingen
- aangeboren
- latere

Constitutio-
nele en dege-
neratieve
ziekten.

Totaal

Natuurlijk
voorkomen

10*

10

1,5.10
ic14

1»
1,5.10

6.1011

Eerste generatie

160

•

*

,

•

1 ' ; .

'! i,

50 ' •

210

i i 1 • " ' *
Evenwicht

8»'° * "rf
i -* * •

1 1>
/ , '. - , 1 '
' i ' 1

'."Mf; ''
< \ i

i - ' v

.5,0 x 102

1,3 x 103

1 1 1



rvernic-ht van !vt anntnl nanron in do
(U.S. K.P. A.) ,

Star en

Natural

"edical

Huclear

Occupational

Miscellaneous

Man r em ,
x 10-5

27.000

15.000

12

60

550

«2.600

rarem/
individual
130

?•»

0.05

0.3

2.6

207

'42.000

28.000

150

160

320

70.600

•

130

87

0.5

0.5

1.1

219

Di» eerste twee kolommen zijn gegevens over net jaar 1972,
de derde en vierde kolom zijn de schattingen voor hot
jaar 2000.

Uitgaande van de waarde .5 per individu t.^.v. de nucleaire
Industrie zou zulks in Uederland een somatische resp.
genetische schade betekenen van:

Somatisch: .5 mrem
jaar

= .7 ca
jaar

Genetisch: .25 x 10~'

x 10 Hollanders x 100 x 10 ca
manrem

rem
jaar

x 25 jaar x 3
60 rem 100

x 200.000 baby's = .6 abnormaliteiten veroor-
^aar zaakt per jaar.

Vergelijken we tenslotte het stralingsrisico van een
nucleaire Caciliteit met een conventionele energiecentrale
via de maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) in lucht.
Zie de luchttabellen op biz. 10; de laatste kolom geeft het
vereiste volume lucht weer om de uitworp te verdünnen tot
de MAC waarde.

Dit kan men vergelijken met een ander risico dat men
loopt t.g.v. een gemeenschappelijk "nut"} het verkeer.
Hierin vallen jaarlijks 3 duizend doden.
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T.UCMT

Holntifsf !tadiotoxisch Risico

P^r GW h
o

(C i )

153xo n, 7
8*Kr 0,7

Opwerkinr,
8!jKr 20

" .A.C. ( C i / n 3 )

3 x 10"C

3 x in""

* „3

2,3 x lr'v

2,3 x ' lO'" '

•• ' i

70 x 10?

( t. aantal cubieko meters lucht voor verdunninr

Rclatiof Chenotoxisch Risico

Po r OV/ch

(mp;)

Stookolie/-
so2 10.10°

Aardgas f
N0v 2.10a

C02' 820.10°

•J i . I .K. (nr,/m3)

3
0.5 m^/m

OJI5
50

* „'

200 x 105

i»t» x 105

20 x 105

De radioactiviteit die in de atnosfeer kornt t.rj.v. ocr
fossiel gestookte centrale is hier niet rjenoemd.
Deze is echter niet verwaarloosbaar.

1 1 3
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Het ristro v^n d<» koolwat^rptoff^n di" door <»n«'»rri**<*»»n-
vr"\l"i- -PI. k'^lon r/» s took t in rrot «•» hr.ovoolheden in 'l-.; lucht
wordc'n gebracht Is nog niet ooe.l kokond. Kr sijn echter
aanv.'ij2inr,on dat koolwaterstoffen sterk kanker vcrwekken-i
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Risiko's van ingeademd plutonium.

drs.J.Jelsmn '

lid kernenergie-groep Verbond van Vi'etenschappelijk Onderzoekers,

Biologisch Centrum R.U.Groningen ' j . s

Kerklaan 30

Haren(Gr.) . ''
' i

i
1 !•

Enige eisenschappen van plutonium worden beschreven.
Risiko's van het inademen van plutonium-aerosolen worden
behandeld aan de hand van recente kritiek op de maximal
permissible lung burden (MPLB) voor plutonium. Hierbij gaat het
zowel om rechtstreekse kritiek binnen het bestaande risikomodel
(dat uitgaat van uniforme dosisverdeling) als om kritiek op dat
model zelf ("hot particle"probleem). Op grond van deze kritiek
wordt gekonkludeerd dat de MPLB verlaagd dient te worden. Onzeker-
heden rabt. de risiko's van plutonium voor de volksgezondheid en
het milieu worden kort samengevat; gekonkludeerd wordt dat de
bouw van kweekreaktoren i.v.m. deze onzekerheden voorbarig en
ongewenst is. Tevens wordt een körte beschouwing gewijd aan de
onzakelijke argumenten waar kritici van kernenergie mee gekon-
fronteerd worden;argumenten, die in de ogen van sommigen afbreuk
zouden kunnen doen aan de kracht van de zakelijke argumenten
van deze kritici.
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Inli'idi;;/-,.
Plutonium is eer. ölemenl ..iat in de mituur uiterat zeldzaam is.
Het kan door de mens worden gcmaakt ("gekweekt") uit uranium.
Tot nu to« was het kernwapenprof.rnninja van de grot« siogondhcden
de belangrijkste bron van plutonium. In de nabije t:>ekomst zal
dit veranderen door de opkomst van de nucleaire ener^ieopwekking:
nassale toepassing van kernenergie(speciaal met behuip van
kweekreaktoren) levert enorme hoevoelheden plutonium. De janr-
lijkse produktie in 1930 wordt geschat op 27 ton in de V.S.,
^4,5 ton in de rest van de niet-kommunistische wereld en 3,6 ton
in ie kommunistische. De te verwachsen hoeveelheid in 1990 en
2000 is resp. 2000 en 11.000 ton (1).
Het rseest algeraene isotoop van plutonium is plutonium-239 (Pu-239).
Hit wordt gebraikt in kernwapens en als reaktorbrandstof. In
kweekreaktoren worden ook de zwaardere Isotopen Pu-240,Pu-241 en
Pu-2.12 geproduceerd. Behalve Pu-241 zijn deze isotopen alfastralers,
dwz. ze zenden zgn. alfadeeltjes uit: dit zijn heliumkernen met
een energie van ruira 5MeV. Pu-241 is een betastraler, maar vervalt
tot asnericiuni-241, eveneens een alfastraler.Plutonium wordt het
raeest gebruikt in de vorm van plutoniumoxide (Pu02),bijv. in
reaktorbrandstof.
De "dracht" van een alfadeeltje in biologisch weefsel is zeer
kort (40-4̂ um).dwz. de energie wordt in een klein gefaied afge-
geven. M.a.w., een Pu-239/.eeltje bestraalt slechts een weefsel-
volume binnen een straal van 45_/un rond het deeltje. Hierbij
wordt de helft van de energie binnen de eerste 20 x*m afgegeven
C^ca. 1/8 van het totale volume).Dit betekent dat het weefsel
direkt rond zo'n deeltje aan zeer hoge stralingsdoses wordt
blootgesteld.
Plutonium is een zeer potent carcinogeen. Minimale hoeveelheden
als 3 microgram (0,000003 gram) Pu-239 veroorzaakfcen bij honden
longkanker (2). Plutonium,eenmaal in de bloedbaan, verzamelt
zieh bij voorkeur aan de oppervlakte van het bot waar het kanker
kan veroorzaken. Ook in de lever en in lympheklieren wordt
plutonium opgehoopt. Plutonium kan de mens bereiken:direkt via
inademing, voedsel of via wondjes; indirekt door een meer algeraene
verontreiniging van bfifc milieu met plutonium. Plutonium is zeer
persistent; de meeste ?u-isotopen hebben een zeer lange halfwaarde-
tijd (Pu-239 zelfs 24.000 jaar). Op het ogenblik is ten gevolge
van atoombomproeven een geschatte hoeveelheid van 0,3 a 0,5
niiljoen Curies plutonium over de aarde verspreid (3). In de
oceanen is koncentratic van plutonium gevonden in bepaalde
Organismen.(4). Bij autopsie zijn ook in mensen, zij het geringe,
hoeveelheden plutonium gevonden in de long,in de lever en in
het skelet (5).
In het kader van een kort artikel is het onmogelijk op al deze
anpekten van plutonium in te gaan. In dit artikel zullen we ons
beperken tot derisiko's van ingeademd plutonium voor de raens,
vooral omdat door een aantal recente publikaties de diskussie
rondom dit thema opnieuw is opgelaaid.

II6



I. Plutonium in de lonf..

1.1. Inleiding.
Binnen de nucleaire brandstofcyclus vinden regelmatig routine-
lozingen van plutoniurnoxide in de atmosfeer plaats. Ook kan het
vrijkomen bij ongelukken (binnen plutoniumfabrieken îjn hiervan
verschillende voorbeelden).Pu02 hecht zieh gemakkelijk aan stof.-
deelt3«s in de atraosfeer, waardoor aerosolen ontstaan. 3ij inademing
komen deze onoplosbare deelt.jes (van verschillende grootte) in de
lon^ • • --'recht. Sen gedeelte hiervan verlaat de longen vrij snel
dankzij de aktie van trilharen op het epitheel in de bovenste • > ,
regionen vnn de long en wordt uitgescheiden via het spijs- •' •
verteringskanaal (6). Deeltjes, terechtgekomen in de diepere
regionen van de long (alveoli=longblaasjes), worden voor een deel • •
vorwi.lderd, zi.1 het lanszamer, in een exponentieel verlopend , ,
proces met een halfwaarde tijd van 5̂ 0 ä 1000 dagen (Mi honden) (7);
deze deeltjes .omen o.a. terecht in de lynfeklieren van de bors-c- '
holte (40&), lever(15&),skelet en abdominale lympheklieren(5*)•
Van de "alveolaire" deeltje«; wordt'uiteindelijk ca. 103S in de ' .
longen vo'or lange tijd ingeivapseld (bij honden)(2).
Voor de toegestane blootstelling van de longen aan onoplosbaar
plutonium is door de ICRP (International Commission on Radio- > •
logical Protection) een norm vastgeeteld, de maximal permissible
lung burden (MPLB). Deze .ViPLB geeft gemiddeld over de long een
straling af, die ovcreenkomt met de MPLD, de voor de long
maximaal toegestane stralingsdosis per jaar (15 rem).Voor "beroeps"
(personen werkza ua in plutoniumindustrie) ligt de MPLB op 0,016
mikrocurie (^CiJ.een gemiddeld lid van de bevolking mag niet roeer
hebben dan 0,0005/*Ci.

II. 2. Biologisch effekt en kwantifioering daarvan.

Als gevolg van ingeademd plutonium kan longkanker ontstaan.
Talrijke proeven met dieren wijzen dit uit. In de meeste gevallen
werkt men bij deze experimenten met ratten, hamsters of honden,
die men een aerosol van plutoniuraoxide laat inademen. Helaas zijn
tot nu toe alleen resultaten bekend van proeven, uitgevoerd met
relatief hoge stralingsdoses. Zelfs bij de laagste longdosis
in deze proeven (equivalent met 200 nanoCurie (nCi) trad 100* morta-
liteit op; (2) Dit feit maakt extrapolatie naar lagere doses nietszeggend.
\Vat bij läge doses in deze dieren gebeurt we t en we dus niet.
Daarbij zou hot nog de vraag zijn, wat de aldus gevonden waarden
voor betekehis hebben voior de mens, gezien de körte levensduur
van de proefdieren. Ervaring met aan ingeademd plutonium bloot-
gestelde raensen verschaft ook geen duidelijkheid over het effekt
van läge doses plutonium in de long. Dergelijke gevallen zijn
bekend uit de plutoniumindustrie (8) (9).Het aantal gevallen waar-
over voldoende gegevens bekend zijn, is echter op <iit moment te
gering om betrouwbare konklusies te kunnen trekken.
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On.iar.ks ::•?" -•>:•; t broker. vj»n direxU experiCöntele *.-e«;eveiuj Staat, Uc
3CPLB nfct. plutoniuxdeeltjes in ioeneraende niate aan kritiek bloot.
Daarbij is er kritiek op:
a) ae vooronderstelling uat net risiko van stralxng .afkomstig
van d eel t * es. even groot of kleiner is dan het risiko van dezelfde
hoeveelheid straling uniform toegediend. lasers, de KPLB berust
o? het laatste, terwijl we bij ingeadeasde plutoniiun-uerosolen te
â.%e:. ;:obbez: si-->t j;ut eurste,
b) de ^rootte van de MPLB binnen de onder a) «eforauleerde
vooronderstelling. Vie sullen net dit laatste beginnen.
ad a.
In een recent artiki.'l (10) wijat J.'A'. 3 of Kan erop, dat b.estaande
schattingen van de aantallen gevallen van longkanker die te
verpachten zijn bij innesteling van een A'PLB i'u02 Jeeltjes.zoals
gepubliceerd in rapporten van Cohen (11),de British Medical Research
Council (BMRC) (12), en Tamplin - Cochran (13), varieren over
er.ige ordes van grootte. De rceest optimistische s chat t ing is
die op basis van de uitgangspunten in Cohen's rapport: 12.600
extra gevallen per jaar onder de manlijke bevolking van de USA
(de nuiiine frekwentie is 63.500 gevall^n per ,1aar). Gofman konit
via dezelfde rekenmethode maar op basis van eigen uitgangspunten
op 23?.COO extra gevallen per ,jaar. Hierbij naakt hi,1 onderscheid
tussen rokers en niet-rokers; de eersten lopen een 10 keer hoger
risiko dan de laatsten. Voor werkers in de plutoniumindustrie
berekent hij voor niet-rokers een kans op dodelijke longkanker
bij innesteling van de KPLB(0,Ol6/*«Ci) van ê n op dertig; voor
rokers is deze kans 100% (met een "overkill" van een faktor 4,5).
De uitgangspunten van Gofman zijn:
- Risikoschattingen mbt. longkanker tgv. röntgen- en gammastraling
en neutronen. Gofman gebruikt hier net relatief risikomodel en
gaat uit van een jaarlijkse 2f> toename van de spontane longkanker-
frekwentie gedurende 30 jaar per. rem straling.
- T.o.v. röntgen- en gammastraling.is de straling afkomstig van plutonium,
10 keer zo effektief (rad - rem konversiefaktor =.10).
- Het relevante weefsel is niet het totale longweefsel, maar de
epitheellaag van de bronchien; hierin ontstaan praktisch alle
longkankers. Gofman berekent de totale massa van dit weefsel op
ca. 1 gram. • .
- Bij rokers van 1 pakje sigaretten per dag ontbreekt in 25%
van het epitheelweefsel der bronchien de trilhaarfunktie totaal.
Hierbij baseert Gofman zieh op onderzoek van Auerbach et.al.
(14), geciteerd in een rapport van de Surgeon General of the U.S.
Public Health Service: "Smoking and Health".
- Dientengevolge moet het tempo van verwijdering van plutonium-
deeltjes uit de longen door dit trilhaarvrije epitheel gelijk-
gesteld worden aan'het verwijderingstempo in het longblaasjes-
epitheel (T 1/2= 500 dagen).
- De manlijke bevolking bestaat voor de helft uit rokers (1 pakje
per dag).
- De kans op longkanker in rokers is 10 keer zo groot als in
niet-rokers. Gofman komt längs deze weg tot de konklusie, dat,
als men kijkt naar de hoeveelheid vastgehouden plutonium, de
diepere regionen van de long weliswaar een sterkere bestralings-
bron herbergen dan de bronchien, maar dat.gelet op de bestralings-
dosis/grp.r,i weefsel, het relevante weefsel van de bronchien
(slechts 1 gram) een 103 keer hogere dosis krijgt.
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Mot. rokers overscnaduwt deze dosis de additionele dosis voor de diepere
regionen van dc long volledig. Gofman spreekt er dan ook zijn verbazing
over uit, dat bijna alle onderzoekers (Cohen, BatRC ,ICRP e.a.) "zijn
gefascineerd door de 25$ van het ingeaaemde plutonium dut worit vastgehou-
de in de weefseis voorbij de bronchie'n".
Het kiezen van andere uitgangspunten l--:idt dus tot drastische veranderingen
in de uitkomsten van dergelijke berekeningen. Cohen baseerde zieh nl. op
het absoluut risikomodel van plutonium uit de long ("lung clearance") van
de ICRP. Sen berekening gebaseerd op het relatieve risikomodel uit het
BEIR-rnpport (15) met een jaarlijkse stijging van o.5% i.p.v. 2S6,levert
een risiko op dat tussen de 'Gofnan* en de 'Cohen1 schatting in ligt.
Het balH rapport houat ecnter de zsogelijkheid open, cat deze o,5X in de
toekomst te laag kan blijken (p.156).
Gofnan wijst erop dat de uitkomsten van zijn berekeningen in goede over-
eenkomst zijn met de resultaten uit proeven met honden. Immers, de laagste
dosis daarbij (Park et.al., (2)) was 3nCi/gram. Dit is equivalent met
27.1̂ c*g Pu-239. Voor niet-rokers berekende Gofman een longkankerdosis
overeenkomend met 7. \.*K Pu-239. Uit deze beide getallen laat zieh het re-
sultaat van het experiment (100£ niortaliteit) verklaren.
nd b.
Zoals boven aangeduid is de huidige praktijk bij het vaststellen van de
KPLB de dosis straling, equivalent met 15 rem/jaar, te middelen over de
totale long. Van verschillende kanten is de vraag gesteld, of dit een
juiste procedure is t.a.v. straling afkomstig van "hßte deeltjes" ("hot
particles") , zoals plutoniumdeeltjes afkomstig
uit een ingeademd aerosol. Iraners, afhankelijk van de deeltjesgrootte kan
de KPLB verdeeld zijn over veel (kleine) of weinig (grote) deeltjes.
Elk 239-Pu02 deeltje, hoe groot ook, kan echter slechts 50-100 van de ..:
honderden miljoenen longblaasjes bestralen. Boven een bepaalde deeltjes-
grootte, waarbij de effekten van de afzonderlijke deeltjes elkaar niet
meer overlappen, zal dus een gedeelte van het longweefsel een hogere dosis
ontvangen dan 15 rem/jaar, en de rest van het weefsel helemaal niets.
(Theoretisch,dwz. bij een uniforme verdeling der deeltjes, ligt deze deel-
tjesgrootte bij 0,15/*m - in de praktijk ligt deze waarde lager, oradat is
gebleken.o.a. uit autoradiografische evidentie (16), dat de verdeling meestal
niet uniform is). In alle gevallen is de gemidaeiae longdosis 15 rera/jaar.
De vraag die hierbij op^doerat, is dus,of een intensieve bestraling van
een kleine raassa weefsel meer carcinogeen is dan een minder intensieve
bestraling van eeh evenredig grotere hoeveelheid weefsel. Aan de hypothese
dat dit inderdaad het geval is wordt meestal gerefereerd als de "hot par-
ticle hypothesis" (h.p.h.),oorspronkelijk geopperd door Geesaraan (17).
Zij die deze hypothese steunen wijzen erop dat, als de maximale dosis van
15 rem/jaar geldt voor de long als geheel, i.p.v. slechts voor het be-
straalde gedeelte, dit leidt tot absurditeiten als het feit, dat het-
zelfde 'hot* plutonium deeltje in bijv. de linkerlob van de long van een
ex-longkankerpatient, wanneer de rechterlob is weggenomen, 2x zo carci-
nogeen is als wanneer het zieh bevindt in de linkerlob van iemand die
beide longlobben nog heeft(l8). De opstellers van de h.p.h. gaan ervan
uit (18) (19), dat mogelijkerwijs door de plaatselijk hoge bestraling
nieuwe fenomenen ontstaan .die bij läge dosis niet of nauwlijks een rol
spelen, en die uiteindelijk aanleiding geven tot het ontstaan van kanker.
Zo'n"secundair" mechanisme, dat kan optreden in plaats van of samen uet
primaire carcinogenese door bijfv. een chroraosoombeschadiging, is nooit
direkt aangetoond,' laat staan dat men weet wat het is. Zolang men echter
nog zozeer in het duister tast over het ontstaan van kanker in het alge-
rne en, is:, een dergelijk mechanisme ook niet zonder meer te verwerpen.
Feit is in ieder geval,dat hoge doses bestraling in rattehuid specifieke
weefselbeschadigingen veroorzaken, nl. atrofier ing van de haarfoliicels



in de huid.die gevolgd worden door het optreden van knnker.De kanker-
induktie is hierbij exakt gekorrelleerd aan de strallngsdosis en in kon-
stante verhouding (1/2DOO tot 1/4000) n.et hut aantal beschadigde follicols
bij doses van af 1320 res; rna». kanker treedt op proportioneel t.o.v. pen
specifieke weefselbeschadiging (20). Geesa:aan(21), en later Cochran en
Tan»plin(13), hebben deze experimentcn als uitgangspunt genomen voor kvanti-
ficering van de h.p.h. Koewel het toepassen van gegevens, verkregen van
bestraling uit rattehuid, op het hot patricle probleea in tnenselijke
longen voor diskussie vatbaar is, geld t hier eveneens de redenering dat
niet bewezen is , dat een dergelijk mechanisme van carcinogenese- via
weefsölbeschadiging- aiet ook Ln Je Ion,* van üe sons een rol zou spelen
bij hoee lokale stralingsdosss. Bovendien is er kwalitatieve steun voor
deze redeneriag. »Veefselbeschadigingen zijn waargenomen rondom een 5 nCi
?u-239 deeltje, ingebed in de handpalm van een employe bij de plutonium-
industric. De beschrijving daarvan suggereert een beginnende kankcrrespons
(22). In een aantal dierexperintenten is aangetoond, dat intensieve bustraling van
kleine hoevcelheden van verschillende weefsels(o.a. hamster- en rattelong)
soortgelijke weefselbeschadigingen veroorsaken(23). Hoewel in deze

gevallen uiteindelijk geen kanker ontstond, was naoßelijktrwijs
bij de in hamsters gebruikte deeltjes aktiviteit (aanzienli,-jk lager.nl.
•1,3 - SO pCi,dan in de experiment en met rattshuid.nl.40 nCi) de levens-
i:iur van de dieren te kort tov. de induktietijd van do tumor; het Pu-
deeltje in de hand pain: we.rd, net onirin^end weefsel, verwijderd . Tenslotte
wijzen Tamplin en Cochran nog op het feit,dat vele cellen in de periferie
van de beschadiging afstanunen van cellen, die stralingsschade hebben ont-
yangen terwijl de beschadiging gevormd werd. Uit bijkomend effekt van
ait ral ings schade kan extra spelen in het geval van reaktorplutoniu.il,
verontreinigd met isotopen die /3-straling uitzenden -de längere dracht
van de beta deeltjes in weefsels kan de cellen die de beschadiging om-
ringen, blootstellen aan aanzienlijke stralingsdoses (19).
Kwantificering van h.p.h. geschiedt op basis van de twee kwantitatieve
parameters uit de experimenten van Albert(20).(l kanker per ?̂ 00 geatro-
fieerde follicels bij doses boven 1000 rem).De dosis - 1000 rem - vordt
gerekend per jaar, gebaseerd op de turnovertijd van longepitheelcellen.
Volgens Tamplin en Cochran is dit het enige kwantitatieve biologisch
gegeven dat een door straling ontstane weefselbeschadiging relateert aan .
kankerincidentie(19). Voor de h.p.h. betekenen deze getallen.dat als
een deeltje het omringend weefsel blootstelt aan een dosis van tenminste
1000 rem/jaar - in dat geval spreken Tamplin en Cochran van een 'hot particle* -
het kankerrisiko 1/2000 is; voor een groter deeltje (dosis meer dan 1000 rem
per jaar) blijft het risiko 1/2000. Uitgaande van de maximaal toegestane li-
chaamsdosis van 5 rem/jaar, berekenen Tamplin en Cochran dat dit risiko bereikt
wordt bij de aanwezigheid van 2 'hot particles' in de long. De berekende mini-
mum aktiviteit van een 'hot particle' (op basis fan iOOO'rem/jr. op om-
ringend weefsel) is 0,07 pCi. De MPLB wordt aldus *x 0,07 pCi »0.14 pCi.
Vergeleken met de nu geldende officiele MPLB voor "ber-oeps1 (16 nCi)
betekent dit een verlaging met een faktor 115000.(11)
In een latere publikatie hebben Tamplin en Cochran geprobeerd (19) uit de gege-
vens van een aantal recente publikaties - die betrekking hebben zowel op dier-
experimenten als op ongelukken in de plutoniumindustrie - een minimum
'hot particle' aktivitei* te berekenen in overeenstemming met de kwan-
titatieve parameters van de h.p.h. (een experimentele minimum aktiviteit
dus). De uitkomsten varieren van 0,14 - 4,3 pCi/deeltje. Bij deze bere-
keningen moesten echter aannames worden gemaakt mbt. de deeltjes-grootte
verdeling. Het betrouwbaarst lijkt dan voorlopig ook de waarneming in een
recent experiment met hamsters (**), dat zieh weefselbeschadigingen ont-
wikkelen rond deeltjes van 0,9 - 4,3 pCi aktiviteit. De benedengrens
ligt hier mogelijk nog lager, omdat het niet uitgesloten is dat zieh
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rona deeltjes met -en lagere aktiviteit eveneens teschadigingen zouden , j
h^bben ontwikkeld als de dieren langer geleefd hadden. De waarde van' A, 3 . ,,
pCi/deelt.i« impliceert weliswaar tov. 0,07 pCi een 60-voudif?e toenarae '
in aktiviteit, jsaar dit is equivalent met slechts 4-voudige toename van
de deeltjes-diaiKoter: voor Pu-239 o,° -*?,4,t*m, voor Pu-233 .,", ̂  -*• ,,r -.,
en voor reaktor-Pu 0,4 -^1,6^«m. Deze deeltjes zijn nog klein genoeg
»OTI inReademd te worden.
Ais re'ieli.jk kor.oervat i ove aannimo «jaan Tamplin en Cochran vojriopi? "lit. van
een nininun aktiviteit per 'hot particle' van 0,6 pCi . Twee, 'hot particles' vm
dozo nktiviteit komen overeen net een "PLB, die een faktor 20*"* lager is dan de

III. Kritiek en Tegenkritiek. , , , _ > ' - , . , l

I ! i , '
H |

In het 'A'ASH 1320 rapprt (24) heeft de Amerikaanse Atomic , Energy Commission''
(AEC) een poging gedaan de h. p. h. en de daaruit voortvloeiende noodzake-
lijke verlaging van de i«!PL3 te weerleggen. Als bewijs worden in |het rapport '],
een groot aantal dierexperimonten,alsinede een aantal gevallen van pluto- ,„
niumbenmettinp; bi.1 mensen. «elnterpreteerd als oleitend testen de h. o. h. .
In cen ter.enkritiek (25) slcmmen Tamplin cn Cochran in met de stellinr uit -hot '(
Washrapport, dat men voor de berekenin«; .van biologische effekten rr.cet 'ait̂ aan i'.--
ver vfin experir.entcle F.ep.evcns, "hoe mger ook", dan van theoretische p.odellen.
Zij tonen echter aan ,dat de in he.t rapport aangehaalde experir.enten' " ' ̂  '!

dceis verkeerd zijn ge'fnterpreteerd, deels irrelevant zijn r.bt.' ie h. p. hi er.,
voor de rest juist konsistent zijn met de h. p. h. Het is onmogelijk in het ,
körte bestek van dit artikel deze gevallen uitgebreid te analyseren.
Globaal weergegeven vloeit de irrelevantie o.a. voort uit het feit dat
in vele experimenten er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat men met 'hot
particles' te doen heeft, actiniden met korte halfwaarde tijd gebruikt
worden i.p.v. 239-Pu, snelle verwijdering optrad uit de longen van het
gebruikte plutonium (o.a. omdat het in opgeloste vorm werd toegediend),
proeven gedaan werden met dieren die de kankerinduktie tijd niet over-
leven of de longkankerresponse maskeren i.v.m. andere pathologische
kondities. Een essentieel punt van verschil is ook het feit dat in hot
Washrapport de experimenten steeds worden gelnterpreteerd op basis vnr.
het aantal tumoren per (mikro)CurieV dwz. op basis van de totale hoeveel-
heid toe^ediende radioaktivitcit, cn niet op basis van hot aantai tuT.->rer. rcr
'hot particle', wat Tamplin en Cochran doen. Voor een eviiuatic van ae -..r,.!-..
is dit laatste essehtieel. Immers, bij het opvberen van de aksivitcit per icsi-
the neent, eeninaal boven de grens van 1000 ren/jaar, de kans op kanker/ieeltje

. niet meer toe, maw. het aantal kankergevallen biirift gelijk bij stijgende
. hoeveelheid ra ioaktiviteit. In zo'n geval wordt echter het aantal tumoren
per eenheid van radioaktiviteit (mikroCurie) steeds kleiner. Interpretatie
op basis van tumoren per/iCi zijn dan ook nietszeggend nbt. de h. p. h.
Taraplih en Cochran komen tot de konklusie, dat de experimentele gegevens niet
zozeer mâ er zijn als wel verontrustend. Daar de kwestie, waar het hier om gaat,
belangrijke reperkussies heeft voor de volksgezondheid moet hier volgens
hen worden uitgegaan van de meest voorzichtige benadering, totdat definitief
bewezen is dat deze onjuist is.
Wat betreft de hypothese m.b.t. het kankerverwekkend mechanisme dat Tamplin
en Cochran veronderstellen geldt iets dergelijks. Het WASH rapcor^ ^;eli. i:-;
er geen dwingende redenen zijn om dit aan te nemen; T&C stellen dit er pven-
inin dwingende redenen zijn om het niet aan to nemen, en dn.i we ausirn-t.. r%

mo et en hand el en.
Hoewel de auteurs van het WASH rapport de h. p. h. afv/ijzcn, schri.jven aij
dat er wat betreft de gegevens die beschikbaar zijn t.a.v. risiko-schat tin-
gen van kanker onder mensen, er variabiliteit en onzekerheid is wat betreft
dosimetrische faktoren zoals relevante dosis, verschillen in dosisvordeling
in ruimte en tijd (pag. 38/39). Hieraan wordt de konklusie verbunden, dat "de
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gemiddelde, totale weefseldosis op ' t ogenblik het enige praktisch bruik-
bare kriterium is totdat adekwate kermis van sneer relevante kriteria
rescLikbnar koict. Bovendien is, nlf de energie niet uniform wordt afgege-
ven en ae ir.vloed daarvan in net blootgestelde orga'in of in een groep indi-
viduen onbekend is, dit met uniform zijn van Je dosia onhanteerbaur tot
meer adekwate gegevens beschikbaar zijn." Tamplin en Cochran stellen dat
deze, zij het vooriopige, gegevens or nu sijn en in afwachting van :neer
definitieve gebruikt mooten worden.
Op twee andere rapporten, die de h.p.b. trachten te ontzenuwen, het rapport
van de Amerikaanse National Radiological Protection Board (26) en dat van
de British y.edic.il Research Council (1?), sal hier v»eF:ens ruimtef?ebrek niet
worden ingegaan. Van deze rapporten zij slechts gezegd, dafc zij de kwanti-
tatieve onsekerheden (minimum deeltjes-aktiviteit en risiko per deeltje)
in het werk van Taapl'in en Cochran onderstrepen en aanvoeren dat er geen
bewijs is voor de h.p.h..Hierbij blijft het probleem bestaan dat er voor
het tegendeel ook geen eenduidig bewijs is.
Tenslotte is het interessant oa: aandacht te schenken aan uitspraken van
3air en Thompson, beide lid van de ICRP, gedaan in Sience (6). Hierin
noeaen zij het feit, dat voor de evaluatie van risiko's van niet uniforme
doses een systeeni geldt, dat dit risiko evalueert in termen van een
gemiddelde stralingsdosis, een "basic contradiction". Kr is echter onvol-
doende kennis beschikbaar om het probleem op een andere manier te hante-
ren. Verder spreken zij als nun overtuiging uit, dat de plutoniumnormen
in de toekonist wel verscherpt zullen worden, zij het dat "the change
probably will not be large" (6).
Op het artikel van Gofman is nog niet gereageerd door de officiele instancies.

IV. Synergetische effekten.

de evaluatie van risiko's t.g.v. straling, die vrijkomt bij energie-
produktie met behulp van kerncentrales, dient men rekening te houden met
een mogelijke aanzienlijke vergroting van die risiko's door interferentie
van schadelijke effekten t.g.v. deze straling met schadelijke effekten
t.g.v. andere fenomenen in de populatie, zowel reeds aanwezig als in de
toekomst te verwachten. Wat betreft longkanker kan men hierbij denken aan
het inademen van carcinogene Stoffen anders dan afkomstig van kernenergie-
produktie (bijv. t.g.v. roken, luchtverontreiniging) en aan het optreden
van aandceningen aan de luchtwegen. Het is raogelijk -en op grond van onder-
zoek zelfs waarschijnlijk- dat deze effekten elkaar versterken (synergisme).
Door risiko's van straling,opgelopen t.g.v. produktie van kernenergie^
ge'isoleerd van deze andere effekten te evalueren ontstaat een onjuist beeld
van de grootte van deze risiko's.
Van uraniummmijnwerkers is bekend, dat het longkanker-risiko t.g.v. inge-
ademde alfa-stralers groter is bij rokers. Hierbij zou het effekt van
'roken niet additioneel zijn, maar multiplikatief (27).
-In tabak,blijkt van nature de alfa-straler polonium-210 (Po-210) voor te
komen, evenals lood-210 (Pb-210); halfwaarde tijd resp. 138 dagen en 22 jaar.
Pb-210 vervalt tot Po-210 door beta-emissie. Zowel Po-210 als Pb-210
komen in sigarettenrook voor, geadsorbeerd aan rookdeeltjes, en bereiken
in deze vorm de longen. Aangetoond is, dat deze onoplosbare deeltjes akku-
muleren in de longen van rokers, speciaal in het epitheel van de bronchien,
aldus een kontinue bron van alfa-straling vormend (28). Radford en Hunt
schatten de stralingsdosis voor dit weefsel t.g.v. Po~210 op 36 rem in 25
jaar bij zware rokers; rekening houdend met een ve'rminderde trilhaarfunktie
en effekten tevens van Pb-210 en Bi-210 (radio-aktief bismut),kan deze dosis
oplopen tot 100 rem. Dit is een minimum dosis gemiddeld over heb hele epi-
theelweefsel van de bronchien. I.v.m. lokale koncentratie van polonium
komen zij,op grond van vooriopige metingen aan bronchien van rokers (autopsie
gegevens) tot doser//arierend van enkele honderden cot meer dan 1000 rem per
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25 jaar »Op basis van de ontvangen doses van uraniunanijnwerjcers, en de »can-
kerf rekwentie die daar het gevolg van is, berekenen zij een dosis van 130Q:

rem in 25 daar als oorzaak van de longkankerfreirwentie onder rokende mannen.'
Op grond van wat er bekend is over de synergetische werking van ionise-
rende stralins en andere (chemische) carcinogenen, ne.r.en zij aan dat stra-
lingsdoses van 100 a 200 rem een in hoge mate signifikante toename van
longkanker kunnen veroorzaken (28).
Uit experimenten van Little et. al. met hamsters (39) olijkt.dat totale
("lifetime") Po-210 doses van slechts 15 rad (gemidrteld over de hele long)
al een signifikant optreden van longkanker te zien geven. Hierbij wordt
poloniuin zowel geadsorbeerd aan deeltjes als in een zoutoplossing toe-
gediend (intratraci.eaal). Bij cieze raethode or.tvangt net faronchioio-Aiveo-
laire gebied (dus de diepere regionen van de long) de hoogste dosis. Met
het oog hierop, en nos meer in het geval van Po-210 toegediend in deeltjes-
vorm, heeft het middelen van de dosis over het hele orgaan weinig biologi-
sche betekenis, zo stellen de nuteurs. In het geval van deeltjes werd ook
waaygenomen (autoradiografisch) dat de dosis niet uniform verdeeld was. De
auteurs wijzen erop, dat in de laagste dosisgroep, waarin nog signifikant
longkanker optrad, de dosis nog altijd 5x zo klein is als die, welke een
zware roker in ?5 jaar ontvangt. Ook zij wijzen op synergetische effekten,
bijv. als gevolg van infekties in de luchtwegen (29). Schreiber et. al.
(30) hebben bij ratten laten zien, dat de aanwezigheid van dergelijke
infekties sterk verhogend werkt op de longkankerrespons na behandeling
met een chemisch carcinogeen. Op een recent kongres in Nsderland is een
verband gesuggereerd tussen de sterke stijging van aandoeningen aan de
luchtwegen als astma en de toename van luchtverontreiniging(31).

V. Slotbeschouwing.

In de voorafgaande paragrafen is een poging gedaan, een beknopt beeld te
geven van de risiko's van ingcademd plutonium en de kontroverses daarover.
Wat dit laatste betreft lijkt er op 't ogenblik m.b.t.het hot particle
probleem een soort patstelling te bestaan. Degenen die de hot particle
hypothese afwijzen (voornamelijk te vinden binnen de officiele instanties ,
op het gebied „van de stralingsbescherming) voeren bewijsmateriaal aan dat
op zijn rainst niet specifiek is voor nun Stelling, dat een niet uniforme
dosis niet gevaarlijker is dan een uniforme. Diegenen die de hot particle
hypothese wel.als een mogelijkheid aanvaarden, moeten echter met name in
de kwantificering -ervan een aan'tal benaderingen toepassen die hun resulta-
ten spekulatief maken, raaar niet a priori afwijsbaar. Integendeel, deze
resultaten zijn verontrustend genoeg, zeker in kombinatie met waarnemingen
die de hot particle theorie lijken te steunen. Overigens lijkt de in dit
artikel geciteerde passage uit het \VASH 1320 rapport en de aangehaalde
uitspraak van Bair en Thompson (6) er op te wijzen, dat de officiele in-
stanties het uniforme-dosis koncept gebruiken omdat het niet uniforme
volgens hen op 't ogenblik praktisch onhanteerbaar is. Op grond van het
artikel van Gofman mag echter ook wel de nodige twijfel rijzen aan de
praktische bruikbaarheid van het uniforme-dosis koncept. Hoewel ook Gofman's
berekening een benadering is, lijken een aantal van zijn uitgangspunten
zinniger dan die van bijv. de ICRP (wat betreft verwijdering van plutonium
uit de long) en Cohen. Ook is Gofman de enige die een poging doet syner-
getische effekten in zijn model te betrekken (gevolgen van roken).
De overheersende indruk is, dat gezien de komplexiteit van de proble-
men waar het hier om gaat, in de eerste plaats de genanteerde risikomodellen
ze'lf veel te simplistisch zijn. Bovendien worden ze toegepast op de bevolking
als geheel, zonder rekening te houden met de aanwezigheid in die bevolking
van subpopulaties, die vele grootte-ordes gevoeliger (kunnen) zijn (zoals
rokers, mensen met infekties in de luchtwegen, kinderen etc.). In de tweede
plaats worden door het kiezen van andere uitgangspunten, die niet a priori
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onziniu»: .l i jken, >ie u it. komst en van d'.rgelijke modellen'metet:n'al .enige p.rootte-
.-rjes onf;;uns tiger. Binnen de gehanteerde risiko r.bdellen bestaan dus ook
i roiv :".:-.r•'•••- v-i:. sttsekerheid, r.on1 n t.n.v.
- j>c:u:.ij=:con a v«? ton ttrondsla« liffgon nun het ontrtaun van kanker;
- Toer.nne van .te longkankerfrekwentie per rem 3traling i.v.m. kontroverses

over - het feit of het absoluut- dan wel het relatief risikomodel gebruikt
.T.OOI wo r Jen;

- vie prootte van het stijgingspercentage in het relatief risikomodel;
- het aantal jaren waarover dit stijgingspercentage gehanteerd moet

worden;
- .5r;?-n t •? vnr. üe rad-rerr. konverniefaktor voor nlfa-strnlinr; in lonpwpef'.»s! ;
- Srootte van de verdelingsfaktor: in hoeverrc moeten biologische effekten

gensodificeerd worden voor radionucliden die niet homogeen verdeeld zijn ;
- Verblijftijd van deeltjes in de long, o.a. in relatie met roken.
Bij zoveel onzekerhoid^tnag toch geeist .worden dat, zoal enige norm wordt
gesteld, deae tot nader order gebaseerd dient te zijn op de raeest pessimis-
tische sohatting. Dit betekent dat de MPLB fors ocslaag moet, zeker voor ro-
kers. Serien de uitlatingen van 3air en Thompson (6) begint dit. nu ook tot
de offici'ele instanties door te dringen. . •[ :..
Dergelijke onzekerheden speien ook op andere.terreinen van stralings-
bescherraing. Alleen al %at plutonium betreft liggen. daar nog vele vragen.
Zo is recentelijk in experimenten met aiuizen aangetoond,.dat de stralings-
tiosis voor de sper-nato^oniale staracellen 2 k ?. ,*> raaal zo hoog is als werd
aa.-..-:or.otr.en op basis van de over het hele testisvieefsel gemiddelde dosis
i ""2), hetgei-n aanleiding geeft tot extra beschadigin^en von het erfelijk-
heiäö.T,Hteriaal in deze cellen (33). Dit körnt door koncentratie, van plu-
tonium in het interntitielo weefsel. Dit kan tot gevolg hebben dat de
genetische effekten proportioneel groter zijn dan was aangenoiten. Hoe een
en ander voor de .-sens ligt is onbekend. Ook praktisch onbekend is hoe plu-
tonium zieh -edraa^t in aquatische en terrestrische oekosystemen. Het wei-
nige dat bekend is doet echter weinig goeds vermoeden (4)(34). Evenmin is
veel bekend over gevaren van andere transuranen, bijv. americium-241,
waarschijnlijk even gevaarlijk als plutonium (6). Bij dit alles dient men
zieh wel te realiseren, dat aan plutonium meer onderzoek is gedaan dan
aan de gevaren van enig ander element. Bovendien kunnen we nooit voldoende
gegevens verzamelen uit experimenten om er zeker van te zijn dat er geen
signifikante effekten optreden in populaties van biljoenen Individuen,
seker zolang we zo weinig weten over het ontotaan van kanker (().
Konkluderend kunnen we stellen, dat bij de huidige stand van de wetenschap-
peli.ike kennis de grootte van de nu bekende risiko's van plutonium voor de
volk.~>«:ezondheid en het milieu bij lange na niet zijn te schatten. In het
ongunsti.<;r,te geval kunnen deze risiko's echter zeer groot, zo niet fataal
zi.jn. Ondortussen zijn er over de hele wereld wel beleidsbeslissingen op
hanäen of al ^enoroen, die een aanzienlijke produktie van plutonium in de
toekonst tot gevolg zullen hebben. Het is onvermijdelijk dat hiervan een
gedeelte in het milieu terecht zal körnen; hoe groot dit deel zal zijn, is
onzeker. Met deze beslissingen zijn gigantische ökonomische belangen ge-
aoeid. Dit heeft zijn konsekwenties voor de wetenschappelijke diskussies
over de risiko's. Een aanbeveling bijv. ora de MPLB voor plutonium aan-
zienlijk te Verlagen, zou betekenen dat met de nu gebruikte meetmethoden
plutonium, aanwezig in de lucht in een koncentratie equivalent met een
dergelijke verlaagde MPLB,onvoldoende detecteerbaar is (18). Dit zou
het funktioneren van de hele plutoniumindustrie aanzienlijk bemoeilijken.
den dergelijke aanbeveling zou de desbetreffende instanties dan ook door
de belanghebbenden niet in dank worden afgenomen. Door dit soort processen
itomt de wetenschappelijke diskussie over de waximaal toelaatbare normen
onder druk te staan en wordt onderdeel van de politielce strijd over de in-
voering van kernsnergie. De officiele advieslichamen speien hierin ook hun
rol. :;ezien de belangen van sommige ervan en zijnde de deskundigen kunnen
zij krJtiek vaak moeilijk verdragen, laat staan fouten toegeven, uit angst
hun rr.eloofwaardigheid te verliezen. Hierbij körnt het voor dat deze licharaen
r.un kritici trachten te neueren of, in hun ijver om ze te bestrijden, zieh
niei beperken tot zakelijke argumenten, maar tevens de wetenschappelijke
inte«ri t'.'it van hun kritici in een vals daglicht proberen te stellen. L)it



11

körnt een zakclijke diskusaie over de voors en tegens van kerner.ergie nie*
ten goede en werkt onnodig polariserend. ' , , ' ' " ' • ' /
2o word t Tomplin, die, zoals wo in dit artikel gczion hebben, serieuze ' "
krltiek heeft op de nonnstelling voor ingeademd plutonium, op symposia ,' ';
van de Amerikaanse Atomic Energy Commission (AEC) niet uitgenodigd., Een
poging om kritici als hij zwart. te tnaken zien we in New Scientist van 29
aei 1975, in een artikel van de ha«d van dr. R. Mole, direkteur van'het
radiologisch lab van de British Medical Research Council. Hierin worden '
kritici als Tamplin uitgemaakt voor amateurs, "inadekwaat geinformeerd", !'
bedrijvers van "poor science"; opereren meestal in hun eentje, leggen
hun ideeori niel voor aan vakbrooders; nun artikelen worden niet gepl^atsx
in vakbladen omdat ze te siecht zijn of maar.niet eens worden ingezonden.
In tegenstelling tot de deskundigen (waartoe Mole zegt te behoren) hebben
ze geen reputatie te verliezen en zijn dus vrij allerlei onzin te beweren,
waarvoor ze steun zocken in de publieke opinie.
De werkelijkheid is, dat Tazrplin (oud AEC-medewerker), zoals meer kritici
is overkomen, uit zi.in funktie is "weggepest" omdat hij'zieh te kritisch
opstelde tegenover de AEC, o.a. in de kwestie van de stralingsnormen voor
de bevolking m.b.t. korncentrales, waarin hij (samen met Gofman)|achteraf,
gelijk kreeg (de normen werden met een faktor 34 verlaagd).Zo wordt hij'nu'
door dezelfde instanties die hem tot "amateur" maakten als zodanig genegeerd
of beschimpt. Het is duidelijk dat Tamplin met zijn publikaties niet hoeft,
aan te körnen bij de bladen die door dit soort organisaties worden uitge-r ' •„
geven, gesteld dat hij dat zou willen. Afgezien van net fein ,'".'
dat Mole de relevante kennis versmalt tot wat in dit soort bladen.verschijnt,
gebruikt hij bovenvermeld feit weer als bewijs voor de onwetenschappelijk-
heid van de "amateurs". . , ' . ' ' >
Volgons Mole kunnen de"nieuwe inzichten" van de kritici trouwens per defi- ';
nitie niets nieuws in houden, omdat alle informatie over de plutonium- 4',. •'
normen voor iedereen* toegankelijk is: de kritici kunnen dus nooit meer
weten dan de deskundigen.Maar de hele hot particle kwestie is er nu juist
een voorbeeld van , dat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek niet
altijd eenduidig interpretabel zijn, en soms interpretabel binnen ver-
schillende theorieen. Uan moeten andere experimenten, die wel kunnen
diskrimineren tussen deze theorieen , worden ontworpen en uitgevoerd.
Rovendien geeft Mole blijk uit te gaan van een zeer beperkte interpre-
tatie van wat de relevante wetenschappelijke kennis is mbt. de Problemen
waar net hier om gaat. V/il men ,gezien de komplexiteit van de Problemen,
(zie bijv. paragraaf IV, synergetische effekten) deze zinvol benaderen
dan dient beperkte kennis van plutoniumnormen in verband gebracht te
worden met kennis op allerlei andere gebieden. Het is niet onmogelijk dat
een 'amateur' met een ruime blik hiervoor beter toegerust is dan de over-
gespecialiseerde deskundige, die maar een klein gebiedje overziet en"de
neiging heeft niet van platgetreden paden af te wijken", zoals Mole het
zelf formuleert.Over de rampen die zijn voortgevloeid uit een door "des-
kundigen" binnen een veel te eng kader geevalueerde ontwikkelingen zijn
boeken vol te schrijven.
Mole verwijt de kritici ook dat zij steun trachten te krijgen voor hun
ideeen bij het niet geinformeerde publiek, daarbij de angst van dat publiek
bespelend. Vrij vertaald betekent dit waarschijnlijk, dat Mole de kritici
verwijt met hun inzichten politick aktief te zijn in de diskussie rond
kernenergie. Hij vergeet dan dat deskundigen als hij dat net zo goed doen.
Dat we, zolang we niet me'e'r weten, maar moeten roeien met de riemen die we
hebben (daar körnt de uitspraak in het WASHrapprt op neer.zie pag.8 ),is
een politieke uitspraak van de eerste orde. Je kunt immers ook besluiten
maar helemaal niet te roeien, gezien het vaarwater warvin je terecht
dreigt te körnen. Een dergelijkebeslissing moet niet worden genomen door
een klein groepje deskundigen, maar door een zo breed mogelijk geinfor-
meerd publiek. V/ant het gaat hier tenslotte om kwesties van volks-
gezondheid.
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Xonklusie.

Over de risiko's van plutonium b«?r,tnan nop seer veel onzekerheden. In het
ungünstigste geval kunnen deze risiko's oen ernstige bedreiging vormen
voor de volksgezondheid en taogelijk ons aller voortbestaan. Daarom is meer
onderzoek nodig. Dit kleat temeer oradat we, gezien de snelle stijging van de
kankerfrekwentie in de westerse landen, mogelijk als gevolg van allerlei
schadelijke milieu-effekten, toch al op de verkeerde weg lijken te zijn.
Het nemen van beslissingen, zoals die tot het bouwen van kweekreaktoren,
die tot gevolg ?,ullen hebben dal in de toekomst steeds groter wordende
hoeveelheden, met de huidige methoden niet afbreekbaar plutonium zullen
worden geproduceerd, zijn op dit moment voorbarig en ongewenst.
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l . VERPUTDEl.IJKirJG VAN ENKELE IN DE GENETICA GEBRUlKEt.IJKE BEGRIPPEN

AI 1t-.- w.tt U oft it. -Tt>r.ii'Kxiw>i uit celli-n. Kon racns ont.wikkol t idrh uit <5<5n col,
;:o .r/gote. Dor.e i? ontstaan door tie versmolting van de rijpc eiccl an ?.aadecl.
Do kernen van dose laacste cellen bevatten clk 23 draadvormigo Chromosomen, de
Jugess van Je »jenotischo inforraatie. De zygote bovat 23 paron bij ejikaar pan-
sonäe /.an. homologe Chromosomen. De Chromosomen bostaan uit DNA, een zeer lange,
raaar vrij oenvoudiga organische stof, waarvan de bouwstenen nauwkeurig bekend
zijn. Hbt DN'A regelt de stofwisseling in de cel. Bij de celdeling (mitose) heeft
l.t.'t i::r> „U- d jf-:-.:hat< ::ich te vorduM-elc-n, zodat in de beide dochtercollrn do-
zelföe 23 chromosoomparen aanwezig zijn. Alle miljarden lichaamsccllen bezitten
20 dezelfde genetische informatie, zowel lever-, zenuw-, huid- als onrijpe ge-
slachtscellen. Cm onbekonde redenen zijn in elke celsoort deels andere genen
U.o.) actief.
Elk chroraopooin bestaat uit een rij 'kralen' van ongeveer 1000 genen. 2 bijelkaar
behorendo genen v<m oen chromosoasenpaar (l van de vader en l van de moeder) heb-
ten een specifieke functie in de celstofwisseling. Als deze beide gunen chemisch
precies gelijk sijn, noerat sien ze homozygoot. Is er enig verschil, dan zijn zc
heteroaygoot. Vaak doraineert dan de invloed van den van beide genen, dit gen is
dan dominant, net andere recessief. Recessieve eigenschappen komen eerst aan
het licht als beide genen van het paar dezelfde recessieve eigenschap of afwij-
kinn hofcben, Wann̂ «'r het DNA van een gen pathologisch verändert, noemt men dit
een siutatie. 3etrt?£t het eer. geslachtscel, dan is de mutatio genetisch. Eon mu-
tatie in een 1ichaampcol wordt somatisch genoemd.

2. GENETISCHE EKFECTEM

Sen dominante mutatie van een gen in de qeslachtscellen van ddn der oviders kan
reeds in de eerste generatie tot uiting komen, een recessieve vrijwel steeds in
een latere generatie. De wijze van overerving gaat volgens de wetten van Mendel.
Ontstaat een defect door de samenwerking van 2 of roeer mutaties, dan spreekt men
van polygene afwijkingen. Do wijze van overerving wordt dan vaak onduidelijk in
tegenstelling met de zgn. puntmutaties door <̂5n gen(enpaar).
De mentale eigenschappen van de mens zijn het belangrijkst en vormen tezamen een
uiterst subtiel samenspel van allerlei genetische en milieucomponenten. Globaal
genomen zijn deze eigenschappen polygeen bepaald, al oefent het milieu daar een
grote invloed op uit. Maar aanleg voor wiskunde of talcn, het geheugen, techni-
sche vaardigheid, artistieke begaafdheid, reactiesnelheid c.t.q. hebben zeker
een belangrijke genetische component.
Verder onderscheidt men nog afwijkingen die veroorzaakt worden door Chromosomen
of delen daarvan. Deze hebben vrijwel steeds een ernstig karakter bijv. tr.ongo-
loi.de idiotie. Minstens 40% van alle miskramen berust op chromosoraaie afwij-
kingen.
Elke mutatie heeft merkwaardig genoeg een ongeveer gelijke uitwerking. Betreft
/het een ernstige afwijking, dan veroorzaakt ze veel 'schade' bij weinig perso-
nen en weinig generaties, bij een lichtere afwijking minder schade bij meer per-
sonen en generaties. Voor een geleidelijke degeneratie van de mensheid zijn mu-
taties met een geringe uitwerking veel gevaarlijker.
De natuurlijke selectie roeit zonder erbarmen de schadelijke mutaties uit. De
zeer zeldzame gunstige mutaties hebben daarentegen de hele evolutie van <§encel-
ler tot mens mogelijk gemaakt. De mens is in evenwicht met en door deze scher-
pe natuurlijke selectie tot zijn huidige staat geevolueerd.
Het woord 'degeneratie' wordt hier gebruikt in de zin van 'vermeerdering van
ongunstige mutaties1 en heeft met karaktereigenschappen niets te maken.
De sterk verbeterde sociale omstandigheden en de medische wetenschap hebben de
natuurlijke selectie grotendeels uitgeschakeld, roaar daarmee nieuwe macro-pro-
blemen (prof. H.J. Groenewold) in het leven geroepen: de overbevolking en de
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stork verlaagde uitschakeling van schadelijke munaties. Het voor de raens gedu-
rende millennia vrijwel constants mutatieniveau wordt nu verhoogd o.a. door ch»-
tnicalten en onnatuurlijko ioniserende straling en daardoor wordt het degeneratio-'
proces nog vorsneld. De diagnoses is niet zo raoeilijk, een humane thorapxe lijkt
mondiaal gezien een haast onoplosbaar probleem.

Gcschat effect van 5 rera per generatie op een bevolking van 1 rsiljoon (or.tlecnd
aan het BEIR-rapport)

Soorten zickten Huidige
frequentie

Effect van 5 rem per generatie

in le generatie bij evenwicht

dominante ziekten 10.000

chromosomale en
recessieve zickten 10.000

50-500

botrekkelijk
gering

250-2.500

zeer langzame
toenarae

congenitale
afwijkingen

late manifeste
afwijkingen

constitutionele en
degener atieve ziekten

15,000

10.000

15.000

5-500 50-5.000

totaal 60.000 60-1.000 300-7.500

De getallen varieren afhankelijk van de geschatte verdubbelingsdosis. Desc do-
sis, die de huidige - natuurlijke - mutatiefrequentie zou doen verdubbelen,
wordt wisselend geschat tussen 20 en 200 rem.

Wie de hierboven afgedrukte tabel bekijkt, ziet hoe groot de onzekerheidsraarge
is.

Een factor 10 wegens de onzekerheid over de verdubbelingsdosis en nog eans een
factor 10 extra voor de onderste 3 van de 5 'soorten ziekten' (zie tabel) we-
gens de onbekendheid van het genetische aandeel in genoemde 3 groepen.
De dominante, recessieve en chromosomale ziekten zijn sterk genetisch bepaald,
al kan het milieu (operatic, dieet enz.) de Symptomen vaak sterk verzachten of
genezen. Recessieve mutaties ontstaan tienmaal vaker dan dominante, maar van de
ziekten door dominante of recessieve mutaties is ongeveer 80% dominant en
15-20% recessief, omdat een recessieve mutatie bij beide ouders aanwezig moet
zijn om 'siechts' 25% der kinderen ziek te maken. Bij dominante mutaties is dat
percentage 50.
Congenitale (aangeboren) afwijkingen kunnen zonder genetische component zijn
(softenondrama, rodehond bij gravidae, geboorteletsel met debilitas door te
moeilijke bevalling), vaak hebben ze een genetische component van onbekende
grootte (hazelip). Bij de onderste groepen ziekten wordt de genetische compo-
nent geschat tussen 5% en 50%.
Maar er is meer onzekerheid. In de afgedrukte tabel wordt het totaal aantal
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;:iekt'-r. ":>.•* ..j«s:u'l xK<-*!io invlet\i <j|fst:h<tt >•>]> 1.1«.. Do Nol:«»lj>i i jswintvi.tr Jos.'iu.i
I.e.: erber.: hvjdt «et opainster.s 2Si dot'. -} . H i ) nuctat o.a. at hfrosklcros«-
j i j - c-.'t .--•»as vai; vt-»»I hoi't - en vaat r.ii-kt «>n c<ft <ils <'":r.j-l i~.'it jor. l u jv . h.u t. lut . tr t . i
./:: . -. s . - - - r t f . n--'t is «TV: :•«»•» .•»!•..•>?• i jk«* üi .J<-. b*»lAivji i;>;•.. 1 .• >>.. c^i:.i.»_-i .M.ik. !n j at lu>-
:vf.kl.'iC!ut? spoelt ook 5;et ailieu «i»n foolangrijk«" rol, isaar is J«j i.«.>ly;
tischo component qroter ot' kleiner dan die van het ciiHi-u?
Een andere bolangriike groep is dip van do zgtt. suhvit<il« wutatios, die
jui 3i»! i;ke zi«kt pi t-elder. vorootcakcn, bijv. vorhoondo vathaarheid voor rtrktcn,
con klein vorschil in vitalitc-it, geringe dentale schado e:iz. Do frekwcntiu
hiervan is ssoqelijk ee» factor 10 hog er dan x'an de dominant» afwijicin^on. D«>
sul;vitale niutaties raani I esteren ;uch waarschl jnl i jk de«ls ook in r owl s i.ienc«>s-
.K' jolygeen-genotlsche soorten siekten. (2ie tabel.)
X.ir.r.cer .i.-- ir.dustridle toepassir.g van kernsplijtir.c; indordaaJ ni«'t jn-'ct iJan 5
are» a an de nat.uurl i jke ptraling zou toevoofjen / dan soud^n lov«»n«jeno«.«nKio ottormu
r:;::okorh«iior. irrelevant si in. Maar dat i« met het cjev.il.

.'. jj. \XAT1 A" HE KF.-'ECTE!«

g van hov. ONA %'an eon lichaaiascol kunnen vwr.chillonde afwijktn-
rjen ontst.ian. KUT worden alleen leukeaieen (blo»slkankv>r) en andere vormen vats
kar.ker b>:sproken, de solide turaoreru
7- -I '.«.•:. iie .: ic!i i:. de loop van hct. lover. •.'•saVi Jele:. !d-t {.rco'K he« t ait;---") »':;
spc-oiaal cellen, die in het stadium van nit.ose veikerei zijn extra gevoeiig
v^or ic:iii-.t.-rcrniv struiing. WaarschijnlijK woidt voorul de laatstcjenoenidf >je-
vroli«7heid nog sterk onderischat. In cellen die zieh na do geboorte wointq of
nsvr r.o«r vielen, ziet jnnn neor w.?inî  carcinoom (ipn-r- t-n vooral xonuwcoll«»:»; .
In eon artikoJ in 4̂t2disch Contact 1 974/1 b koiaen J ladiobiologen tot de conclu-
sic- dat l rarem ioniserende straling in :.̂ derland per jaar n-.ogelijk 15 extra ge-
vallcn van kanker kan veroorzaken tegen nunaaai '»O.OOu (allen voor de helft ge-
r.eeslijk) en 7 genetische afwijk.'nyen tegen normaa] 12.000 (ref. 3). In M.C.
197,4/34 is Jo 3 radiobiologen voorgerekend dat John Gofn.an en Arthur Taniplin
.tot dezelfde conclusie kwamen als ?.ij (16.000 extra gevallen aan kanker per jaar
in de USA bij bestraling met 170 rare«) (ref . •!). Deze bertkening is geen antwoord
waardig gekeurd Gofraan doodgezwegen , ook in her. Rapport van de Gezondheidsraad
over Kernenergie 3500 MW (verder aan te duidon als RGK) . In het RGK wordt zon-
der bewijsvoering op een andere wijze van berekening overgegaan (pag. 4.11) en
de sterfgevallen aan kanker tot de helft gereduceerd.
De berekening van extra kankergevallen is weer anders vergoleken bij 1966. Toen
werd nog aangenomen dat op elk geval van leukeroie den sterfgeval door een so-
lide tumor voorkwam (ICRP 8, pag. 56), in M.C. 1974/15 is dat gestegen tot 5
sterfgevallen en in het RGK 1975 (pag. 4.10 en 4.11) weer iets hoger.
De berekeningstnethode in K.C. 1974 berust op een procentuele verhoging van
het 'normaal' voorkomende aantal solide tumoren (relatief risicoroodel) . De be-
rekeningsmethode in het RGK berust op een additieve verhoging in evenredighcid
met de stralingsdosis (absoluut risicomodel) .
In 1969 publiceerde P.E. Lund in c.s. een onderzoek bij werkers in uraniummijnen
(ontleend aan ref. 5). Statistisch verwachtte Lundin blijkbaar bij een niet op-
gegeven aantal rokers 15 gevallen van longkanker en bij niet-rokers een half
geval. Men zag bij niet-rokende werkers in uraniummijnen 2 extra longkankerge-
vallen. Op grond van het absoluut risicoroodel zou men bij rokers ook 1 extra-
gevallen verwachten. Het waren er echter 60. Volgens het relatief risicomcdel
kloppen de gegevens. De verhoging was in beide groepen 300%. Prof. van Putten
haalt deze Studie in ref. 6 ook aan en vermeldt mogelijkheden voor f outen: de
rokers zouden maskers onvoldoende gebruikt hebben, maar.erg bevredigend is deze
verklar ing niet. En zeker niet voldoende aanleiding voor het RGK ora het abso-
luut risicomodel weer te aanvaarden.
Bij een irreversibele ontwikkeling als bij kern- en kweekreactoren moet de
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nwt'St 'jx'ssimistischc' vorm van borekening gekozon worden. Dat is een elenentai-
» • < • uit; vcor !!<• ncxvl;r..»k««IiJke voor;'icliti'jli<'l-J.
in '.'.'7'. y.il.l ic«.'».'iJ»«n A. Stt'W.irt cr. f J .W. K:i..-al».« in The I^incetc-en i,t..ai<-- ^'.«i ci<-
rontqctibcst.ralin'j van bokk«ns bij gravidac (zwangeren). A. Stowart is sinds
I'JSb ct-n bvkende autoriteit op da t gebied. In deze Studie Staat een tabel waar-
•uit. l l i j k t , da?. icfdr, L i j «-on X-fot.o, donis goraiddeld 300 nillirad (2CO-45G3,
een proeontuelr» vorhogin'j van hct 'normale' aantal leukesie— en kankergevallen
in de eorstc 10 jaron na do yoboorte aanfoonbaar is. Bij een foto is het percen-
tage* 20, b i j tw«.«o t'oto's 28, Laj drie 70, bij vier 100 en bij vijf 110. De ver-
•V:U > • • > :rr:*-V.:n -. liT. *.•:"• b:j 12^ r.i'.l ir-i;l (ontlcon'l cinn rc-f. cj) . Cp pi7- '«."
van het RCK staat, dat 'voor zoogciieren en mensen alleen bruikbare gegevens ke-
nchikbaar r.ijn over doses hogc-r dan 25-50 rem'. Dat is onjuistl Prof, van Putter,
noc-mt du besprokon stu<1ic oak in zijn artikel in ref. 6 in positieve zin, zij
>ict niet ;'.on-5'.»r coramrtit.a'ir.
De Studie van Stewart en Knoale is con duidelijk bewij«, dat bij de omrekenuig
van do rad in <le resi vool to woiniq rekening wordt gehouden met de gevoeligheid
voor straling van aitotische cellen.
In deue studie is de vcrdubbelingsdosis 1200 rnillirad, in .de tabel van het 8EIR-
rappojt is «i«? ernstigste verdubbolingsdosis 20.000 millirero (in dit geval » taraci).
Dat scheelt bijna een factor 20. ,

4. DE STRALIHGSNORMKt« EN DE WERELDWIJD VERSPREIDE RADIOJiUCLIDEN

Bij de volgcnde berekeningen wordt niet gesproken over de normale lezing van
kern- en kweekreactoren, daar voldoende bekend is dat deze lozing geen belang-
rijko risico's inet zieh meebrengt op körte termijn. Het RGK levert echter een
grote hoeveelheid waardevolle gege>vens, waarvan een dankbaar gebruik is ge-
maakt.

KRYPTON-85

In 1970 is de huiddosis van Kr-85 op zeeniveau over de hele aarde te berekenen
op 0.01 mrem per jaar. In het jaar 2000 kan deze huiddosis gestegen zijn tot 3
mrero, een stijging met een factor 300. Dit komt door de uitbreiding van de elec-
triciteitsproductie door kernsplijting en door de vrij lange halveringstijd van
Kr-85 van ruiro 10 jaar,
Het RGK stelt, dat geen enkcle orgaandosis van een persoon boven de 30 mrem per
jaar mag uitkoraen (-zie S.5).
.Voor het jaar 2000 is alles in orde. Maar hoe is het voor het jaar 2030? Wan-
neer de stijging.van de huiddosis in deze 30 jaar op een factor 30 wordt gesteld,
dan worldt de huiddosis 90 mrem per jaar. Het is wel zeker dat in elk geval in
2030 de'huiddosis van 30 mrem voor alle aardbewoners wordt overschreden en voor-
al op net noordelijk halfrond.
Maar is de huid wel een brgaanV Medisch gesproken natuurlijk, maar ook voor stra-
lingsdeskundigen (zie tabel uit het RGK op pag. 4.29). Waarom deze laatste ta-
bel nog wordt opgenomen is onduidelijk, want sinds 1972 zijn in de USA onder
invloed van de:publicaties van Gofman en Tamplin voor personen in dc buurt van
lichtwaterreactoren (niet voor beroepshalve aan straling blootgestelde perso-
nen) de normen met een. factor 100 verlaagd tot 5 mrem:en sindsdien nog ver-
scherpt. Over zekerheid gesproken! In Nederland zijn de normen aanmerkelijk
hoger dan in de USA en in Duitsland weer hoger dan in Nederland.
Men dient goed te beseffen, dat de norm van 30 mrem vbor een orgaandosis slechts
een aanbeveling is (RGK pag. S.5).
Er is echter een troost. Volgens het RGK op pag. 7.9 'zal het binnenkort waar-
schijnlijk mogelijk zijn, voorzieningen in opwerkingsfabrieken aan te brengen
om de lozing van Kr-85 verder (?) te beperken*. Een paar jaar geleden werd
freon als oplos- en adsorbtiemiddel aanbevolen, maar de reputatie van freon is
er de laatste tijd niet beter op geworden (spuitbussen, ozonosfeer). Nu hoort
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• a ? « : ? ' . H"t V. ••••''. j •.::; van V . r y j t : - ! ! i". !' i'' -:ra !• :i •.". •.::

i.it-t aan ! j>: > :.n ! ii/ a.ui ae vi-iT.pt c i i i i ivj van Ki -S«t» »»•«> .
Lf.srnqon MI»s.'Ver :;.o«!to:i utU'Miatsonaal genoraon wordou, als er al con

cplo.-v-ir.:; V-/.M . a i t ;>:'•'!. I«-«- : - : i:-. iv ri v n ;iui«':i ::.«•! hot. M,in-i'iMl i fViat it.—V--i -
drag en do intctn.itiou.ile sansonwtTkiivj ora do Ki jn 'sc-hoon* te hoiulc-n doen hot
er-jst«? vrcr.on. Pieru«« als r.ot ra4ieact.it':' al'val, tie problenen mot k*vek»e-
actoren on^:. l i j f c t hot b i j irrewrsibolo l-.cslisr.incjun een ni«t voor discus»io

dat .Ian root d«s technische uitvoerinij wordt begonnen. Zo'n voor ledereen In-tjrlj-
pelijko logica b l i jkL in de prakt i jk nocilijk toepn«baar te zijn.
Voor äo vvreldwij.io toopassuict van kein- en kwot.'kreactaren goldt. vollu.Uij tic
uivspraik in hot. ! w->o.lf rapjvrt aan vio Club v.in HORC: 'Het ir. bopa.ild absurd
da t de:*(» hcs! i n.«iiu; tnina onyomcrkt genomen wordt, ja, mi »schien reedy gt-no-
avr. i:-'. :.-ooi vvii^'.

TMTIUM

De r.Hiioact iovt» vorra van xcatorstut hoeft. tritium. In hot jaat 2000 wordt «-i «.UKU
kfj :!joai-ti;r.-n otvifvoer \'j maal :n<.-or tritium geproduceerd dan steeds in do nat -.;>ir
aanw«';u.j is. IK-t körnt veel als bestandd«>el van w<tter voor. !>oor do Maas, nsaai

1,1. :.\ : if Ki.in w.».ir •.•<..•:. :--,H'i -.jroot uc«?l van du No-orlaivifS';» nijn di I:IL.W.»-
t.or van knjrjt, komt er veel tritium ons land binnen. Wanneer in het jaar .1000
iv' koi n- «.-n kxct'kt uacioi'vn I.-JH.JK -.I«.- Kijn ;:uudon si'caan wet toziimon lüu.f.iK MW«.-
en nog een opwerkingsfnbriok, dan zouden «In Mederlanders een lichaamsdouiK van
on-ievoer l rarem per jaar krijojen. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.
Tiitiu::i hoof t evn lialver ingstijd van 12 jaar on veroor^aakt een zwakke Ivtastia-
liny. Door de fofosynthese met behulp van bladgroen ontstaan organische verbin-
ai.'Hjen xiit CO2 en water. Tritiusi kosit ao in alle organische Verbindingen voor,
ook bij do :nons on ook in hot genetische ne somatischo DMA. Bij radioactief
verval gaat tritium over in Ho-3, dat goon verbindingon aangaat. Daardoor wordt
de atomaire structuur van bijv. DNA rechtstreeks aangetast. Het kan niet uit-
blijven dat de gevolgen hiervan ernstiger zijn dan die door do daarbij vrij-
komende straling allein. Anders gezcgd, de biologische schade wordt door het
aantal rem onvoldoende tot uitdrukking gebracht.
In het blad beta van 26 auyustus 1975 Staat de vertaling van een vlugschrift
van het Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. De belaivjrijkste passa-
ges hicruit luiden, icts anders geformuleerd: 'Tritium kan in alle organische
verbindingen worden ingebouwd. Omdat het zieh bij radioactief verval in He-3
omzet (transmutecrt), kan dat tot ernstige boschadigingen leiden. Proeven met
bactericn en hamstercelculturcn toondcn aan dat de bcschadigingcn, veroorzaakt
door transmutatie van het tritium, in het DNA ongeveer 50.000 manl ernstiger
waren dan die door de relatief zachte betastraling. Hoewel intussen mecrdcre
onderzoekers (o.a. van hot Kernforschungszentrum Karlsruhe on van het Bundes-
gesundheitsarat: Ruf, Schikarski, Schwiba.ch e.a.) in 1971/'72 oen drastische
verlaging van de toelaatbare dosis van tritium bepleitten en wel met cen factor
1000 (duizcnd). werd toch de oude toelaatbare dosis gehandhaafd,'. Tot zovcr
de overgcnomen passages.
Eon onvoorstelbaar belangrijk boricht..Voor elkc biologisch geschoolde is het
duidelijk dat door de inbouw van tritium (of C-14) aan organische Stoffen, DNA
voorop, bij transmutatie mecr schade wordt aangericht dan door ionisatie. Is
het Rijnwater nog altijd geschikt voor onze drinkwatervoorziening?
Nogmaals, dit bericht moct nader geverifieerd worden, inaar als het juist blijkt
te zijn, betekent dat de nekslag voor de gehele kern- en kweekreactorenindu-
strie. Dan lijkt het nog ernstiger dan de conclusie van Gofinan en Tamplin
(ref. 2) over het carcinogene gevaar van ioniserende straling of dan het hote-
deeltj es-probleem.
Tritium is praktisch niet van normaal water te scheiden. Tritium is nog moei-
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11 jk'»r Imit t -n h«-t w.-i t.'ldwiy.U' mi l i eu t« 1 houdcn -Jan KK-Ö5. '
"{• Jr v »n •.:• .u; .4»<t :\ vni. «••> r.i'in-i 'M>.* i':st »u« t u - j h , •!•• onjulsUiOid Vuli vir.if to~h
niet w: 4 l •••'.•"•.! i •; u 11 •!•• h. -hl •,•••••): < - j ••»•. : ••W'-r i:vji>r. nn *.•• t"".Hfii.

KfOl.STuF-14 . , ,

C-14 hooft iH'n h<ilvf'ringst,i jcl van 5700 jaar. He t is nniiwol i ik"« overdteven te
r.tHjtjcn ('.at. elke kunstmatig ycvormdo Curie C-14 over 1000 }aar nog evon radio-"
actiof is als mi. Van do altijd in de natuur aanwezige•280 MCi C-14 bcvindt
:-;-?h «* l ofh t-••. r>i>ti ;;•• in il« at-wonfor-r <?n d« rr>r.t. in h<>t vwtT van <">cr»an°:i c-nr.. '
bi j kunstmatig gevormde C-l-1 zal zieh in de loop van tient-allen jaren do C-14
/.ich oj> dci-.olfde WIJ/.G over water on lucht gaan verdclen. He t ontstaat^ bij •", '
jTocfuxplosicy en in alle körn- on kwookreactoren. Kaikar n»ag (niet1 i'zal}' 100 «
Ci por janr produci-ron (rof. 8). '
Hij de bospreking van tritium en de daar genocmdo fotosyntheso spcelt C02 Jo-
iv.-lf'le rol als watet en C-14 doselfdo als tritium. Alleon is do naiverxngstijd •
van trit.ium maar cen geringe fract.ie van die van C-14. Van do natuurlijke stt^i-"
ling krijgt de roens l mrem door de C-14 in zijn voedsel. Is van de vaak genoem-
d<> 1.5 nirom 0.5 rarem afkomstig van de proofexplosies? Bij de voorspelde toename
van kornroactoren zou do extra stralingsdosis door hot kunstmatige C-14 in hot,
jaar 2020 0.7 rarem bedragen (RGK pag. 7.10). Ueze stralingsstijging zou daarna^
iv») <loorgaan zolfs bij stabilisering van hot industriclc gebruik van kernener-, i
«jio. Want hot eenKtaal geproduceurde C-14 is na 1000 jaar nog vrijwol geheel , ,
<i<inwoxi<i.
Voor C-14 gtüdt mutatis mutandis hets'.elfde als voor tritium, want ook C-14 kan
in alle organische- Stoffen on in net DNA van alle lichaams- en genlachtscellon
in>jobo»'*d worden. Zo uou eon (hoe groot?) duel van do natuurlijke aiutatios vor-
klaard kunnon worden. Hot lijkt onbegrijpelijk dat do natuurlijke straling
siecht« voor 1% van do storfte aan kanker aansprakelijk zou zijn. Hierover zou
hotaelfdc gezegd kunnen worden als bij de natuurlijke (genetische) mutaties.
Ken vordere verhoging van de C-14 activiteit zou nog funester en vooral lang-
durigor kunnen blijken te aijn dan die van tritium.
Ook hier goldt: op do voorstandors van kornenergio rust do taak do onjtiistheid
van doze boweringen aan te tonen.

5. HET WELVAARTSPE1L IN NKDEULAND EN DE VOI.KSGEZONDHEID

Nedcrland is over hot optimum van zijn welvaartspeil heen. Een vordere groei
van de welvaart en zoker eon exponentiele, is medisch bezien onverantwoord. We
hebbcn globaal genoinon te weinig lichaamsbewoging, we eten te veel en wo gevon
ongotelde miljarden nit aan schadelijke on nutteloze genotmiddolen.
Spiurkracht is längs eon biologische omweg eon het milieu zeer welgezindq vortu
van zonne-energie en bij een verstandig gebruik bevordert het do gezondhoid.
In do USA is het energieverbruik tweemaal zo hoog als in Nedorland. Is het
loefklimaat daardoor beter dan bij on.;V Boven een bcpaald peil stilt de bevre-
dicjlng van do levensbehoefte de honger niet, maar maakt ze alloen maar groter.
De feiten zijn duidelijk. De oplossing van hot problcem is eon bittere pil:
versobering. Er is niemand die deze pil dürft voor te schrijven, maar toch
zal het om vclerlei redenen nodig zijn om hem te slikkcn.
Om met prof. H.J. Groenewold te sproken: 'Om macro-probiomen op zoer lange
termijn op te lossen, zullen maatregelen nodig zijn, die op korte termijn
tegen belangen van vrijwel alle groepen ingaan. Ondernomers willen bijv.
meer energie voor groei en innovatie van nun bedrijven, arbeiders voor werkge-
legenheiu en meer comfort. De oude tegenstellingen versluieren daarbij do wat
met een groot woord grote bestaansbelangen van de mensheid op zeer lange ter-
mijn kan worden genoemd (ref. 9).
Zal het gezonde verstand het nog winnen van de weg van de minste weerstand?
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ov«-j ,Jo snollv kw<-fkri:vt;-tor, ai i;j't»ion .h-
nun aunqeiooivlo onderwerpen daar een no«j grotore rol dan Mj andere n-actoren.
De niensheid Staat voor con lottcrlijk onherroepelijke boslissinq vooi vole
oeuwea. Dit peispectioi ko.nt in hot RGK veel te weinig aan de orde. Technologen,
ocononer. on de azote politick? machtun hobben hiorbij een vcol t«? grote invlocd.
Dt* biologische on niedischo aspecten zijn vecl to wcinig aaii bod gekoraen.
Prof. C.F. van Weizsäcker, kernfysicus en zeker niet afwijzend tegen industrieel
»jobiuiK van koii.öi iijtii!\j, ::.aui tevens vooi sta:;dci van intor.Siut onüoiisook n>iax
kernfusie en vooral zonnc-energie, schrijft vrij vertaald in 'Die Zeit' van •«
3uli 1975: 'Bi3 een conr.ro-v<?rsieel probleem is hct doelmatig dit door twee
cosiroissxes to laton bestuderen. Wanneer door de samenstelling van doze coinniis-
aios met grotc waarschijnlijkheid vooispeld kan worden, dat xe tot oen tegon-
gestelde conclusie konen, heeft men veel gewonnen. Do punton, waar de conmis-
sicf; hot over '--ens r.ijn, zijn wnarschijnlijk juist. Op de punton, w.i.ir zc van
xening verschillen, liqgen de argumenten duidelijk op tafel'.
De adviseurs van de Gozondheidsraad zijn zo gekosen, dat een waardevol rapport
•verwacht kon worden, maar de conclusies stonden na het bekend worden van de ge-
kozen adviseurs in grote lijnen bij voorbaat vast. Zou het niet op de weg lig-
gen van een vrijwel geheel onafhankelijk lichaam als bijv.''de Koninklijke Ne-
Jerlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst pro een even deskundiye
conunissie in het leven te roepen, die not grote waarschijnlijkheid tot deels
tegengeatelde conclusies körnt?
De argumenten liggen dan duidelijk op taEel. Maar dit alles,zou tijd kosten.
Haast is er bij zo'n onherroepelijke beslissing zeker niet. Integendeel.

Referenties i ' ' ' , '
1. 'BEIR-rapport' 1972 ' ' - '
2. John Gofman and Arthur Tamplin: 'Poisoned Power' 1971
3. Medisch Contact 1974/15; Professoren dr. G.W. Barendsen, dr. L.M. van Putten
:' en dr. D.W. van Bekkum; 'De risico's van kleine doses straling in verband

met Kernenergie*
4. Medisch Contact 1974/34
5. .Dr.' P. Weish und dr. E. Gruber; 'Radioaktivität als Krankheitsfaktor'
6. Atoomenergie 73/7-8 en andere RCN- en Neratoompublicaties
7. SAIU-Autorengruppe; zum richtigen Verständnis der Kernindustrie; '66
• j Erwiderungen'
8. RCN nr-33; 'Milieu-aspecten van de kernenergieproductie
9. Wetenschap en Samenleving 74/8; 'Problemen van Kernenergie'
10. Gezondheidsraad; Rapport van de Commissie Kernenergie 3500 MW 1975
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INVLOED VAN DE KERNINDUSTRIE OP OBCOSYST3MEH

Wouber G. van Doom

- Lid van de Werkgroep Kernenergie
van de Utrechtse Biologen Vereniging

- Lid van de Werkgroep Kernenergie
(i.o.) van de Werkgemeensohap Land-
schapsecologisph Onderzoek (Delft)

De Kade 2 1 te Ede

SAMENVATT1NG

In de natuur hangen veel verschijnselen met elkaar samen. Verstoring in
een deel van de natuur d66r de mens kan via een omweg eei; verstoring van
de overlevingskansen v66r de mens betekenen. Deze overle-v ingskansen worden
o.a. belnvloed door weer en klimaat . De mogelijke klimaatsveranderingen
vormen e'e'n van de grenzen voor het energieverbruik op aarde. Behalve het
klimaat, dat door de kernindustrie kan worden beSnvloed, zijn de mogeiijke
verande ringen in de levende natuur en de niet-levende hulpbronnen, alsnede
de hoeveelheid giftige Stoffen in het milieu van groot belang voor de over-
levingskansen van de mens. Enkele aspecten hiervan worden besproken.

Over de invloed van radioactieve Stoffen op de levende natuur is nu nog
geen conclusie mogelijk. Er wordt een overzicht gegeven van de schaarse
kennis die hierover bestaat. Er zijn theoretische aanwijzingen, dat de
radioactieve s toff en, die door de kernindustrie worden geloosd, versto-
ringen teweeg können brengen. Een voor bee Id van een dergelijke verstoring
zijn de Veränderungen in de populaties van schadelijke insecten. De in-
secten zouden zieh door het verhoogde stralingsniveau sneller kunnen aan-
passen aan bestrijdingsmiddelen.

1. Definities

Levende wezens noemt men Organismen. Het milieu is de omgeving van Organis-
men. De oecologie-is een wetenschap, die de betrekkingen tussen het milieu
en een organisme of tussen het milieu en groepen Organismen bestudeert. Een
oecosysteem is het totaal van de Organismen en de niet-levende natuur op
een bepaalde plaats. In een oecosysteem körnen de Organismen voor in groepen;
een populatie is een groep van e'e'n soort, waarbinnen een voortplantingscon-
tact bestaat tussen de Individuen. De mensen zijn een onderdeel van de oeco-
systemen, enkele andere onderdelen van oecosystemen worden door mensen als
hulpbron gebruikt om in bepaalde behoeften te voorzien.

Voor de begrippen omtrent de radioactieve straling wordt verwezen naar de
bijdrage van Prof. Barendsen in dit boek.

Door technologische activiteiten verändert de mens zijn milieu. Dit heeft
direote en indirecte gevolgen voor de menselijke gezondheid en voor de eco-
nomie. Een direct schadelijk gevolg is b.v. de toename van het aantal ziek-
tegevallen in gebieden met een verontreinigde lucht (NTIS, I965a), bevens
wordt in Nederland door luchtverontre iniging jaarlijks voor miljarden gul-
dens schade aangericht (Rijksbegroting, 1975)* Indirecte gevolgen zijn vaak
moeilijker waar te nemen. Een voorbeeld is het effect van fosfaten. Vooral
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door :"osi"aten uit waeai side leu word! de toenane van hot aair-al al̂ en in het
soete water bevorderd. Bit is in eerste inotantic positiof tc noomon voor
de algen. Ket heeft echter ook tot gevolg, dat het water suurntofarm wordt
en daai'door nie t langer loc-fbaar is voor tal van andere organianen (Goiter-
rial:, 1975)- De visserij er. de tooristenindustrie lij-den daardoor ver3iesen,
het drinkwater moot net steeds Itiurder wordende technieken tot een aanvaard-
bare kvaliteit worden gebracht, en sommige ziekteverwekkende bacterien nemen
in aantal toe (vergelijk het probleen van het botuliane). Een tweede voor-
beeld van indirecte effecten laat zien, dat menselijke ingrepen verotrek-
kende gevolgen kunnen hebben gedurende een längere periode. Door de toename
van do industriSle activiteit wordt do atmosfeer steedo vorder opgewarnd.
Ken heeft berekend, dat hierdoor vellicht Veränderungen in hut klicaat op
sullen treden (Schneider en Bennett, 1973)* Dit zal dan ook gevolgen kunnen
hebben voor de wereldvoedselvoorsiening e.d. Hieruit blijkt, dat men de vol-
ledige consequenties van bepaalde activiteiten moet kennen voordat een ver-
antwoorde bcslissing oiatrent de toelaatbaarheid van die handelingen kan
worden genomen. Een brede wetenschappelijke studie is daarom ook nodig in
het geval van de mogelijke ontwikkeling van de kernindustrio. De denkwijze
en methoden van de oecologie kunnen hierbij van grote dienst zijn.

Het milieu van mensen en van andere Organismen kan men verdeeld denken in
de niet-levende en de levende natuur. üit de niet-levende natuur put do
mens verschillende hulpbronnen, zoals kolen, metalen, water, etc. Ook de
levende natuur vornt een essentiele hulpbron. Zo zijn alle bouwstoffen en
brandstoffen voor het menselijk lichaam, alsmede de zuurstof, uit de leven-
de natuur afkomstig. De onvorstoorde natuur is van onschatbare waarde voor
de mens, b.v. voor het bestuderen van de levensverschijnselen en yoor de
recreatie. Ook voor de stabilisatie van ons milieu en als graadmeter voor
de kwaliteit eryan. Voorts als opslagplaats van erfolijke eigenschappen,
die gebruikt kunnen worden voor het versterken van teeltrassen en voor de
productie van natuurlijke afweerstoffen e.d. (de Sniidt, 1972). Uit het voor-
gaande is al gebleken, dat Veränderungen in de aantalleu van planten (algen,
bacteriSn) of dieren (b.v. insecten) gevolgen kunnen hebben voor de mense-
lijke gezondheid en voor de hulpbronnen. Veranderingen in de aantallen in
een populatie komen o.a. tot stand door veranderingen in het milieu van de
desbetreffende planten of dieren.

Hen kan het milieu verdeeld denken in een aantal factoren, die elk invloed
uitoefenen op het organisme. Via de invloed op de Organismen kunnen ver-
anderingen in de aantallen van die Organismen optreden. Enkele milieu-
aspecten, die door de kernindustrie worden beinvloed, zijn: hulpbronnen;
klimaat; de hoeveelheid en de concentratie van verschillende stoffen en
straling door radioactieve stoffen. Ter verduidelijking zijn deze aspecten
in een schema ondergebracht:

mens

o.a.: hulpbron

planten en dieren

- niet-levende hulpbronnen
- klimaat
- giftige stoffen
- straling door radioactie-
ve stoffen
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In de blokken io do le venue natuur samengevat, waarbij de aens even naast
de rest van de levonde natuur is geplaatst. Alles buiten een blök is het
milieu. Enkele invloeden sijn aangegeven met een pi jit (Dit schema is sterk
verecnvoudigd, in feite heeft elk aspect invloed op elk ander aspect. Verde
sijn er in oecosystenen vesl meer factoren werksaan). De invloed van de
kernindustrie op elk van de aspecten die in het voorgaande schema werden
genoend, zal nu worden besproken, omdat de kernindustrie 64n productiepro-
ces is, moet het ook in haar .̂otaliteit worden beschouwd.

In de studie van Mesarovic" en Pestel (1974) wordt gewszen op de eindige
voorraden van verschillende hulpbronnen. In het bijzonder lijken de voor-
raden van enkele metalen al op zeer korte termijn uitgeput te raken. Om
uitputting van de grondstoffenvoorraden te voorkomen kan men trachten de
Stoffen herhaalde malen opnieuw te gebruiken. Voor de terugwinning van de
stoffen is energie nodig, daarmee wordt het grondstoffenprobleem verlegd
tot dat van de grenzen van de toelaatbare opwarming van de atmosfeer (zie 4).

Voor de bouw van een kemcentrale worden enkele honderden tonnen zeer hoog-
waardige metalen gebruikt. De reactorvaten en de pompen van het koelmiddel
bestaan meestal vrijwel uitsluitend uit chroom, nikkel en molybdeen, ook
wordt wel vanadium toegepast. De regelstaven bestaan vaak uit zilver, in-
dium en cadmium. Het uraniun bevindt zieh in staafjes, die veel Zirkonium
bevatten, deze staafjes plaatst men in grote staven, die vaak uit Zirkonium
en aluminium bestaan. Afhankelijk van het type reactor zijn hierop enkele
variaties mogelijk (Huttack et 8.1. t 1974; Power Reactors Index, 1974)- Deze
metalen worden alle zeer radioaotief en zijn daarom nauwelijks terug te
winnen. Het is de bedoeling deze reactoronderdelen ergens op te slaan. Daar-
mee zijn de stoffen, tenminste voor geruime tijd en wellicht voor altijd,
niet meer opnieuw te gebruiken. In het licht van de beperkte voorraden zou-
den de gevolgen hiervan nader bestudeerd dienen te worden.

Ook verschillende andere materialen van de kerncentrale worden radioactief
en kunnen daarom niet opnieuw gebruikt worden voordat de radioactiviteit
voldoende is afgenomen. Maul (1975) maakt duidelijk, dat het niet verant-
woord is om de kerncentrale na gebruik zonder meer achter te laten, omdat
het bouwwerk dan te radioactief is. Volgens hem dienen de centrales, die
wellicht na 10 ä 15 jaar uit gebruik genomen moeten worden, afgebroken te
worden. Hieruit mag men afleiden, dat dan tamelijk wat materiaal radioac-
tief. is.

Indien de kernindustrie wordt gepland om het energieverbruik per hoofd van
de bevolking te laten stijgen dient tevens bedacht te worden, dat de aan-
wezigheid van deze energie het gebruik van verschillende materialen zal be-
vor der en. Aangezien volledige terugwinning niet eenvoudig te realiseren is,
zal daardoor de uitputting van hulpbronnen in theorie ook sneller verlopen.

De invloed op de natuurlijke hulpbronnen is veel moeilijker te schatten,
hier is vooral sprake van indirecte effecten. Deze zullen nader worden be-
sproken in de volgende paragrafen.

4. Klimaat

Het klimaat op aarde hangt nauw samen met de temperatuur van de atmosfeer
(Stringer, 1972). Bij elke omzetting van energie körnt wärmte vrij, waar-
door de atmosfeer wordt opgewarmd.In steden is de temperatuur gemiddeld
+ 4 0 hoger dan op het nabijgelegen platteland (Oke en Maxwell, 1975); Be-
dingen in Nederland gaven een gemiddelde van + 2 C (Conrads, 1975)« Sen
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daling van slechts eiikele graden in do gehele aard-attaosfeer had do ijs-
tijden tot gevolg (Lamb, 1972). Bij verhoging van de tomporatuxir kan men
eveneens klimaateffecten verwachten (Bryoon, 1972; Schneider en Dennett,
1975)- Door de noden in de voedselvoorsiening lijkt hot op korte ternijn
noodsakelijk, dat de sgn. ontwikkelingslanden racer energie gaan gobruikon.
Afhankelijk van de ernst van mogelijke kliznaatsveranderingen zal men op
het noordelijk halfrond moeten bezien of toename in hot energiegebruik al-
daar verantwoord is. Wellioht moet in het weaten overvogen wordon of oner-
:giebeperking sinvol is. Als men in Amerika per hoofd van de bevolking in
1973 de helft minder energie had gebruikt was.de levensstijl daar slechts
desselfde geweest als die in 1963 (Dr. Hodges, Iowa State Univ., pcrs. nod.,
1975).

Het is niet bekend of de kernindustrie veel meer electrische energie sal
gaan leveren dan er in de vorm van fossicle brandstof en electrische ener-
gie aan zal worden besteed. De Atomic Energy Commission in de V.S. heeft
hierover onderzoek verricht, maar de resultaten worden geheim gehouden
(Prof.. Landers, Iowa State Univ., pers. mod., 1975)- Do bouw van kerncen-
trales vergt aanzienlijke inspanningen, de afbraak (Maul, 1975) zal mis-
schien ongeveer evenveel energie kosten. Het aantal reparaties, waarbij de
centrale stil moet liggen, is hoger dan men heeft verwacht (Comey, 1974)»
hierdoor wordt minder energie geleverd dan verwacht. Prof. Rasmussen (MIT,
pers. med;, 1975) is van mening, dat er netto wel energiewinst zal zijn,
naar gaf cij hierover geen nadere gegevens. Eet is daaron nict uitgeslot'en
dat er per hoeveelheid opgewekte electriciteit meer energieomzettingen
plaats moeten vinden dan men verwachtte. Daaruit volgt, dat er een relatief
grote hoeveelheid wärmte vrijkomt.

Bvenals bij andere typen electriciteitscentrales wordt er bij kerncentrales
tevens direct wärmte aan het milieu afgegeven. Dit gebeurt veelal in de
vorm van opgewarnd koelwater, dat wordt geloosd. Men denkt ook aan koel-
torens om de schadelijke effecten op populaties die in het water leven te
vermieden. In beide gevallen wordt er wärmte aan de atmosfeer afgegeven.
Bergmann en Krämer (1972) maakten duidelijk, dat per hoeveelheid opgewekte
electriciteit door kerncentrales 60fo meer wärmte wordt afgegeven dan door
kolen-gestookte centrales.

Een nadere analyse van de punten, die in deze paragraaf werden genoemd, is
zeer gewenst.

5. Temgeratuur

Door verhoging van de temperatuur van de lucht neemt de intensiteit van
verschillende biologische processen toe. Tot nu toe zijn geen voorbeelden
bekend, waaruit zou blijken dat daardoor de aantallen Organismen in popula-
ties die zieh op het land bevinden zouden veranderen, dit is echter theore-
tisch gesproken niet uit te sluiten.

Door de opwarming van het water zijn wel sterke Veränderungen in de daar .
voorkomende populaties beschreven (Golterman, 1975)* Door de opwarming van
water treden veranderingen op in de aantallen van de verschillende algen-
populaties. Het effect is vergelijkbaar met dat van de fosfaten. Cairns
(1956) vond o.a. een toename van de aantallen blauwalgen; deze planten ge-
ven giftige Stoffen aan het water af. Het blijkt dan ook, dat er massale
vissterfte kan optreden in rivieren waarin het koelwater van kerncentrales
wordt geloosd (Höll, 1971). Vanwege de sterke opwarming van het water heb-
ben enkele onderzoekers van het anerikaanse regeringsbureau voor milieu-
zaken (Environmental Protection Agency) aannemelijk gemaakt, dat er nergens
snelle kweekreactoren aan zoetwater of aan zee-armen gebouwd mögen worden
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(Conference mondiale de l'Institut de la Vie, 1974)- Vordere gegevem over
de effecten van warm koelwater worden aangetroffen in het boek van Dr. Ver-
wey (1974).

6. Giftige Stoffen

Evenals andere fabrieken lozon de fabrieken uit de kernindustrie verschil-
lende Stoffen in de lucht en in het water. Vat de Stoffen betreft, die niet
radioactief zijn, zou in de lucht vooral waterstoffluoride worden geloosd,
maar men stelt dat de concentraties ervan door de toepassing van technische
middelen geringer zullen zijn dan de nu geldende normen (Kerncentrales en
Volksgezondheid, 1975)- Dit is dezelfde situatie als in de kolen-gestookte
centrales, waar met technische middelen de uitworp van zwaveldioxide, stik-
stofdioxide, vaste deeltjes, en andere niet-radioactieve Stoffen in princi-
pe tot een aanvaardbaar minimum is terug te brengen (Soctap report, 1973»
1JTIS, 1970). In het rapport Kerncentrales en Volksgezondheid (1975) wordt
niet vermeid, dat voor de bereiding van uraniumoxide per jaar per centrale
ongeveer 50.000 ton zwavelzuur nodig is (Andersson en Olsson, 1975)« Bij
de productie van zwavelzuur worden stikstofoxiden en andere Stoffen in de
lucht gebracht (NTIS, 1965b). Men moet hopen, dat deze lozingen ook worden
gecontroleerd en voldoende beperkt. Afhankelijk van de mate waarin het
zwavelzuur opnieuw zal worden gebruikt zal wellicht ook zwavelzuur in het
water terechtkomen. Verzuring van water door zwavelzuur heeft ernstige oe-
cologische gevolgen (Jensen en Snekvik, 1972). Bovendien zal er zwaveldi-
oxide worden geloosd door fabrieken waar het uraniumerts wordt verwerkt
tot uraniumoxide (Kyiing en Waterman, 1975)$ net is bekend, dat het zwavel-
dioxide in de lucht met de regen neerslaat in de vorm van zwavelzuur (Ode'n,
1973)* De uraniumerts-fabrieken lozen ook ammoniakgassen, waarvan de stank
wellicht tot een klein gebied beperkt kan blijven (Kyling en Waterman, 1975)•
In de buurt van de uraniummijn kan zowel het grondwater als het opperylakte-
water worden besmet met zware metalen (Kyling en Waterman, 1975)» De splijt-
stoffabrieken zullen jc.irlijks ongeveer 10 miljoen liter afvalwater lozen;
hierin zullen de hoeveelheden uranium en fluoride vrij groot zijn. Het af-
valwater zal ook nitraten en ammoniak bevatten (Kernenergie en Volksgezond-
heid, 1975). .

Behalve genoemde stoffen zullen de verschillende fabrieken uit de kernin-
dustrie voortdurend radioactieve stoffen in het milieu brengen. Een gedeel-
te van deze stoffen zijn zware metalen (Schultz en Whicker, 1974)» die nog
giftig zijn wanneer de radioactiviteit van de stof is uitgewerkt (Passow'
et al., 1961). Er kan radioactief stof wegwaaien van de afvalhopen bij de
uraniummijnen. In het verleden heeft dit besmettingen met het stof tot ge-
volg gehad (Martin, 1973)* Ook zullen er bij de afvalhopen radioactieve
stoffen door weglekken in het oppervlakte- en grondwater terecht komen
(Kyling en Waterman, 1975)* Bij de productie van verrijkt uranium kan de
gomiddeldc longdosis van personen, die zieh in de orageving van de fabriek
bcvinden, door het ingeademde uranium gemiddeld oplopen tot 30 millirem
(Kernenergie en Volksgezondheid, 1975). Er werd echter niet duidelijk ge-
maakt tot hoever de omgeving zieh in dit geval uitstrekt. 30 millirem is
een aanzienlijke hoeveelheid straling (ter vergelijking: als iedereen in
Nederland jaarlijks 30 millirem straling zou oplopen, zou het aantal doden
als gevolg van de kanker, die hierdoor ontstaat, per jaar 2 tot 900 perso-
nen bedragen (Barendsen, 1975))* Door de fabricage van splijtstofelementen
zal de gemiddelde longdosis buiten het fabrieksterrein ongeveel 1,5 milli-
rem zijn. Door afvallozingen bij deze fabrieken verwacht men geen hogere
stralingsdoses dan 30 millirem per jaar. Het derde type fabrieken zijn de
kemcentrales. Hier zal de lozing wellicht geringer zijn dan bij bovenge-
noemde fabrieken. Bij de opwerking van ue splijtstofelementen zal daaren-
tegen een veel grotere hoeveelheid radioactiviteit in het water worden ge-
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loosd.dan bij centralea. (A! dese gegevena uit: Kernenergie en Volksgesond-
heid, 1975)' Net betrekking tot de radioaotieve stof Jodiun-129, dat door ,
dc epwerV.ingnf'ibrieken in de lucht wordt gebracht, otolden Runoell en Hahn,'
(1970), dat or door de lange halveringotijd van dese utof seer ernstigo pro-
blemen voor het milieu kunnen ontstaan. (Deze problematiek werd in hot rap-
port Kernenergie en Volksgesondheid niet besproken). De kweekreactor te Kal-
kar.sal jaarlijks een naxinale straling van 3 nilliren p.p. goven.(Davida, 1972)
De directe gevolgen van de straling voor het menselijk lichaan worden in
dit boek door Prof. Barendsen besproken. Hieronder sal nader worden inge-
gaan op de effecten in populatios van de andere organisnen, voor aover dese
indirecto gevol^cn voor de nennen ktmr.cn hobben.

7- Straling door radioactieve Stoffen

De effecten in oecosystenen, die de aensen belangrijk vinden, sijn vooral
de veranderingen in de aantallen individuen in 66n of seer populaties (sie
inleiding). Wanneer er enkele planten of dieren doodgaan door vervuiling
wordt er ineestal geen aandacht aan besteed. Pas wanneer een populatie met
uitsterven wordt bedreigd of wanneer er een verandering is in het aantal
individuen waardoor hulpbronnen of de gesondheid van de nens worden geschaad,
.wordt dit door de neeste mensen als nadelig ervaren. Ook veranderingen, die
pas op een längere termijn ernstige gevolgen können hebben voor de overle-
vingskansen van de nenselijke groep worden ongewenst geacht.

De aandacht dient daaron vooral gericht te zijn op de aantalsverhoudingen
.in de poptilaties. In sommige gevallen kan het totale gewicht (oftewel bio-
nassa) van een populatie ook belangrijk sijn. Indien b.v. de aantallen van
een vissoort gelijk blijven, naar het gewicht per vis neemt sterk af, dan
kan dit directe econooische gevolgen hebben. Ook het gedrag kan van belang
zijn. Wanneer b.v. door een gedragsverandering van een dier meer ziektever-
wekkende bacterien of virussen zouden worden overgebracht, zou dat directe
gevolgen kunnen hebben. In beide genoemde voorbeelden kan de verandering in
gewicht en in gedrag echter veranderingen geven in de aantallen individuen
van andere populaties in het betreffende oecosysteem. Hieruit volgt, dat de
aantallen toch belangrijke gegevens zijn. Ook is dit een aanwijzing, dat
inen zieh bij het bestuderen van gevolgen voor een oecosysteem niet moet be-
perken tot e'e'n populatie.

Schultz en Whicker (1974) maken duidelijk, dat de Organismen in alle popula-
ties worden bl'ootgesteld aan natuurlijke uitwendige straling. De uitwendige
straling blijkt gedeeltelijk afkomstig uit de atmosfeer en gedeeltelijk uit
de bodem. Er bevinden zieh in de naiuur ook radioactieve Stoffen, deze wor-
den ook opgenomen door de Organismen. De radioactieve Stoffen, die van na-
ture aanwezig zijn, blijken echter i.h.a. van andere aard dan de Stoffen
die door de kernindustrie worden geloosd. Ook körnen de natuurlijke radio-
actieve stoffen i.h.a. in veel lagere concenlraties voor dan "bij de kern-
industrie het geval is.

De populaties hebben zieh in de loop van eeuwen aangepast aan de natuur-
lijke straling in een bepaald gebied. Verandering van de hoeveelheid stra-
ling kan in theorie een verandering in de aantallen veroorzaken, vooral
wanneer deze verandering snel plaatsvindt.

Ook waar het de directe gevolgen voor de mens betreft kan men de straling
uit de Industrie niet vergelijken met de natuurlijke straling. Voor elke
millirem straling waaraan men in Nederland is blootgesteld bedraagt b.v.
het aantal doden door kanker 0.7-30 (Barendsen, 1975)«Wanneer deze stra-
lingsbelasting tot stand komt door menselijke ingrepen, dan zijn wij als
mensen hiervoor verantwoordelijk, terwijl we niet verantwoordelijk zijn



voor de gevolgen van de natuurlijke straling.

Men kan een zeer ruwe berekoninp raaken van de hoeveelheid radioactieve
Stoffen die bi,1 een kernindustrie-ongeval in het milieu terecht kocer.
(Rasnusoen, 1974)- Be gevolgen van dese ongelukken voor de oecosystenen is
aeer moeilijk te voorspellen. Vooral bij ongelukken zouden blijvende erfe-
lijko effecten kunnen ontataan in oecosystenen (Schultz en Whickeri 1974).
Bij proefexplosies met atoombommen bleken er in enkele bestudeerde popula-
ties van waterorganismen geen blijvende veranderingen bij Individuen plaats
te vinden (Templeton et al., 1971)« Stone et al. (1962) vonden echter wel
een verhoging van het aantal genetische afwijkingen in een populatie fruii-
vliegen, die voorkwam op e'en van de eilanden waar een proefexplosie plaats-
vond. Na verloop van enkele jaren bleek het aantal afwijkingen weer af te
nemen. Gorbnan en Janes (1963) stelden schade vast in de schildklier van
vissen, die in de buurt van een proefeiland voorkwamen. Deze beschadiging
vas waarschijnlijk te wijten aan radioactief jodium, dat bij de proefexplo-
sie vrijkwan. De oecologische gevolgen van niet-radioactieve Stoffen zijn
in het algemeen kleiner bij een plotselinge sterke toename van die stof dan
bij een voortdurende lozing van veel geringere hoeveelheden (Clarke en
Clarke, 1967). Het is onbekend hoe deze verhoudingen liggen bij radioactie-
ve stoffen.

Bij normaal bedrijf van de kemindustrie kent men ongeveer de hoeveelheden
van de voortdurende lozingen. Het is in enkele gevallen bekend hoeveel van
de stoffen in bepaalde Organismen terecht komt. Lit heeft men vrijvel al-
leen nagegaan voor de mens en voor de Organismen die de mens tot voedsel
dienen (Schultz en Whicker, 1974; Templeton et al., 1971)«

Behalve een bespreking van de literatuur over de oecologische gevolgen van
langdurige uitwendige atraling en over de effecten die radioactieve stoffen
hebben, volgt ook een analyse van de samenhang van de verschillende milieu-
fact or en. ;

De in 7*1 en 7*2 te bespreken gegevens zijn, in enigszins gewijzigde vorm,
overgenomen uit een rapport dat door de Verkgroep Kernenergie van de Utrecht-
se Biologen Vereniging is opgesteld. Van deze studie is een engelse verta-
ling gemaakt, die volledig werd onderschreven door Prof. Dr. H.Q. Landers,
hoogleraar in de vegetatiekunde aan de Iowa State University, U.S.A.

7.1. Literatuuroverzioht

7-1.1. Uitwendige straling

Op basis van een verdere ontwikkeling van de kernenergieproductie verwacht
men, dat in de toekomst verschillende Organismen een langdurige belasting
door een "läge" stralingsdosis zullen ondergaan.

Er zijn zeer veinig gegevens bekend over de lange termijn invloeden van
uitwendige läge stralingsdosis op Organismen. Er zijn slechts enkele onder-
zoekingen gedaan over de invloed hiervan op populaties en oecosystemen
(Schultz en Whicker, 1974). In de beschreven experimenten zijn met de ge-
bruikte technieken siechts weinig effecten gemeten, of dit aan de gebruikte
methodiek te wijten is valt niet duidelijk af te leiden.

De LDcQ/xQ van een organisme, is een maat die aangeeft bij welke hoeveel-
heid vafr een invloed, die 30 dagen aanhield, nog 50̂  van de Organismen in
leven waren. De LD-«/,» wordt door sommigen gebruikt om te suggereren, dat
Organismen weinig scnaae zullen ondervinden van relatief läge stralings-
doses (Van Weers, 1975» Woodhead, 1971)« De LD_0*,0 is echter slechts een
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naat voor de gevoeligheid van een organisme in een bepaald levensstadium
en het betreft hier alleen plotselinge stralingsdoses.

In de eerste plaats is de gevoelighoid van Organismen alleen te vergelij-
ken, indlen de LD,-Q/,0

 va« &He levensstadia bekend zijn. Ten tweede geeft
de LDc0/i0 geen inTor'matie over de sterfte door een langdurige stralings-
dosis? noch over enige andere schadelijke effecten, die sich bij enige do-
seringssnelheid können voordoen.

7-1.2. Radioactieve Stoffen

De oecosysteemstudies, die zijn verriebt, hebben vooral betrekking op de
invloeden van externe straling (Schultz en Whicker, 1974). Voor de situa-
tie bij kerncentrales daarentegen is het vooral van belang te weten welke
de effecten zijn van radionuclide!!, die door de Organismen worden opgeno-
nen.

Van Weers (1975) koiat tot de conclusie, dat het hoogst onwaarschijnlijk is,
dat bij de normen voor de maximaal toelaatbare stralingsbelasting voor de
mens enige schade aan oecosystenen aangebracht zal worden. Hij körnt tot
zijn conclusie op basis van twee onderzoekprojecten, die alleen betrekking
hebben op Organismen die in het water leven. In deze onderzoekingen zijn
echter vrijwel uitsluitend enkele directe effecten op een gering aantal
Organismen gerneten. In een van deze projecten is overigens ook verminde-
ring van de aantallen in populaties van een vissoort waargenomen (Vatson,
1960).

In het overzicht van fempleton et al. (1971) over de invloeden van stra-
ling op Organismen die in het water voorkomen, blijkt dat er laboratorium-
proeven zijn gedaan m.b.t. de populatie-effecten van siechte enkele radio-
actieve Stoffen .die bij de kernindustrie vrijkomen: cesium-137 (1 publica-
tie), chroom-51 (1 publ.), zink-65 (1 publ.), tritium (2 publ.) en stron-
tium 90/yttrium 90 (11 publ.).

Be resulbaten van de onderzoekingen met laatstgenoemd isotopenpaar zijn
,tegenstrijdig, op basis van dit onderzoek is dan ook geen conclusie te
' trekken over de effecten op de sterfte. De hoeveelheid gegevens over de
andere radioactieve Stoffen, waarmee onderzoek is verriebt, is eveneens

' te gering om een conclusie te können trekken over de gevolgen voor Orga-
nismen die .in water leven.

Bij het ontbreken van dergelijke gegevens over de radionucliden uit de
.kernindustrie is het uiteraard ook niet mogelijk om gevolgtrekkingen te
maken over nun effecten op natuurlijke populaties of oecosystemen. Boven-
dien is er geen onderzoek bekend over de effecten van läge concentraties
van een radioactieve stof in oecosystemen. Om hierover althans voorlopige
conclusies te können trekken zouden de lange termijn effecten van läge con-
centraties van de geloosde en te lozen radionucliden op eenvoudige oeco-
systemen in bet laboratorium onderzocht dienen te worden. Naar de mening
van Van Weers (1975) is bet niet goed mogelijk om zulke laboratoriumstudies
te verrichten, Whittaker (1961) heeft daarentegen wel een dergelijk experi-
ment beschreven.

7.1.3. Samenhang van milieufactoren

Vanneer de werking van straling samengaat met die van andere faotoren, kan
het totaaleffect anders zijn dan het effect van straling alleen. Voodwell
en Miller (196?) concluderen hierover "b.v. bet volgende: "It is quite pro-
bably true therefore that the interaction of ionizing radiation with the
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stresses normally exerted on plants in natural arrays will produce effects
at lower radiation exposure levels than those necessary to produce the sane
effects in the laboratory or under controlled conditions".

In verband met de thermische belaating van het oppervlaktewater is de fac-
tor temperatuur van belang. Bij hogere temperaturen werd de stralingsge-
voeligheid verhoogd bij crustaceeSneieren (Cervini en Giavelli, 1965), kij
molluscen (Ravera, 1966) en bij vissen (Hyodo, 1965» Egaoi en Btoh, 1966).
Er zijn te weinig experimenten beschreven om een conclusie te kunnen trek-
ken over het effect van de temperatuur op de stralingsgevoeligheid (Tenple-
ton et al., 1971).
f '. • '*
Over de invloed van fysische factoren en de concentratie van voedingsstof-
fen en andere Stoffen in het waterige milieu zijn nauwelijks gegevens vocr-
handen (Templeton et al., 1971). Alleen White et al. (1967) vonden, dat het
zoutgehalte van zeewater effect had op de LD,-0/,« van een vissoort.

Ook de working van radionucliden, die in de atmosfeer worden geloosd, dient
bezien te worden in samenhang met andere milieufactoren. Ook hier zijn zeer
weinig gegevens (Schultz en Whicker, 1974)• Van bijzonder belang is de
samenhang met andere luchtverontreinigende stoffon:

Lundin et al. (1969) vonden bij arbeiders in uraniunoijnen een hogere
sterfte tengevolge van longtumoren dan op grond van het aanwezige radongas
verwacht kon worden. Bij personen, die rookten was nl. de toenane van de
kans op longkanker veel groter dan bij niet-rokers. In beide groepen werd
de kans op longtumoren door de verhoogde stralingsdosis met eenzelfde fac-
tor vergroot.

In de industriegebieden van Nederland bevinden zieh aanzienlijke hoeveel-
heden kankerverwekkende polycyclische koolwaterstoffen in de lucht (LCI-HI.
1974).

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er voor populaties geen conclusies
getrokken kunnen worden over de samenhang van de invloed van straling met
die van andere factoren.

Uit 7«1 volgt, dat de beschikbare gegevens omtrent de effecten op flora en
fauna nog onvoldoende zijn om te concluderen dat de radioactieve stoffen
uit de kemindustrie al dan niet gevolgen zullen hebben op de aantalsver-
houdingen in populaties. Experts als Schultz en Whicker (1974) wagen zieh
evenmin aan een dergelijke conolusie. Zij menen wel dat bezorgdheid over
de oecologische gevolgen van radioactieve stoffen, die vrijkomen bij onge-
lukken en bij normaal bedrijf, gerechtvaardigd is. Zij stellen ook, dat er
veel meer kermis nodig is om een oordeel te kunnen vellen over de hoeveel-
heid radioactieve stoffen, die geloosd kunnen worden zonder dat er schade-
lijke oecologische gevolgen op zullen treden.

Gebruik makend van de huidige kennis omtrent de oecologie van populaties
en enkele gegevens over de gevolgen van radioactieve stoffen, kan men wel
een theoretische beschouwing geven over mogelijke veranderingen in de aan-
tallen. Eerst zullen daartoe de directe gevolgen voor de Organismen worden
bestudeerd, altbans voor zover deze gevolgen op hun beurt invloed kunnen
hebben voor de aantallen in de populaties.(Een direct gevolg op het lichaam
van een organisme noemt men een somatisch effect). Vervolgens wordt een-
zelfde overzicht gegeven over invloeden op de erfelijke eigenschappen (ge-
netische gevolgen).

7.2. Theoretische overwegiagen
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7.2.1. Soldatische gevclgen

a. Pfrulrstioüyr.Yi'.rchf cevc0 ~cn v:ir. a^llelhale tffccten.

- üatvikkeiingsstoornissen.
i .

Bij uiterat läge conceniratioa van atrontiun-90/yttriun-90 zijn embryonale
afwijkingen gevonden door Polikarpov en Ivanov (1961, 1962); Ivanov (1965)

- en Polikarpov (1966)« Bij eenselfde concontratie van dit isotopenpaar von-
1 den Ueustroev en Podynakhin (1966) een veraneide embryonale ontwikkeling.

Verhoging van hot aantal c-sfcryonale afwijkingen heeft effect op de prena-
tale- of eisterfte, hetgeen onder bepaalde onstandigheden tot een kleinere
populatiegrootte kan leiden. Versneide embryonale ontwikkeling kan van in-
vloed sijn op de voortplanting (Dr. Cavö, pero. ned.; cf. Odum, 1971)-

- Vertraging in het bereiken van de geslachtsrijpheid.

Maslov et al. (1966) bestudeerden groepen muizen in gebieden net een ver-
schillende natuurlijke achtergxondstraling. Haarnate de achtergrondatraling
hoger was, bereikten de dieren de geslachtsrijpe stadia bij een hogere
leeftijd. Het is duidelijk, dat dit gevolgen kan hebben voor de voort-
planting.

- Gedrag.

In een overaioht over de oecologie van dierenpopulatiee komt Sladen (1966)
tot de slotson dat, althans bij hogere crganiomen, het gedrag een belang-
rijke rol kan speien in de regulatie van de populatiedichtheid.

Modelmembranen bleken zeer gevoelig voor uiterst läge stralingsdoses (Pet-
kau, 1972). Daarom is het nogelijk, dat ook de plasmalemma van zenuwcellen
gevoelig is, hetgeen een effect op het gedrag tot gevolg kan hebben (cf.
Dethier en Stellar, 1961).

Het blijkt, dat diergedrag door hoge stralingsdoses wordt belnvloed, er is
daarbij i.h.a. een hyper&ctiviteit waargenomen (Field et al., 1964» Scar-
borough en Addison, 1962; O'Brien en Fujihara, 1963).

Brown (1963) vond een verandering in de orientatie van een platworm (Plana-
ria sp.) bij läge stralingsdoses. Verder is over gedragsveranderingen van
waterorganismen bij läge stralingsdoses nauwelijks iets bekend (cf. Temple-
ton et al., 1971); er is eveneens nauwelijks onderzoek bekend over de in-
vloed van chronische läge stralingsdoses door radioactieve Stoffen, die
zieh in of bij het zenuwweefsel bevinden (cf. Haymaker, 1969).

90In het bijzonder Sr, dat zieh ophoopt in het beenweefsel rond het cen-
trale zenuwstelsel van gewervelde dieren (inclusief de mens) zou in dit
verband nadere aandacht moeten krijgen.

b. Consequenties van verschillen in stralingsgevoeligheid.

TUBsen de verschillende soorten bestaat een zeer uiteenlopende mate van
gevoeligheid voor straling (Schnitz en Whicker, 1974). Ook tussen erfelijk
verschillende groepen binnen e'e'n soort is dat het geval (Grosch, 1966).

Het komt voor, dat sommige groepen bij een bepaalde stralingsdosis worden
gestimuleerd (Engel, 1967), terwijl andere bij diezelfde dosis worden ge-
remd (Woodwell en Miller, 1963).
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Indien in con oecooyeteem eon groep organisnen op een bepaalde factor anders
reageert dan cen andere groep, kan er een verschuiving optreden in de aan-
talsverhoudingen tuasen dese groepen, hetgeen gevolgen kan hebben voor het
gehole oecosysteen (cf. Odura,

c. Gevolgen van stimulering door läge stralingsdoses.

Het is bekend, dat enkele populatiedynanische parameters, zoals aantallen
Organismen, aantallen eieren etc., positief worden belnvloed door läge stra-
lingsdoses. (Bv. Blaylock, 1966; Cooley, 1970; Donaldson en Bonhaa, 1964;
Engel, 1967). In een overzicht van Auerbach et al. (1970) werd daaron ge-
suggereerd, dat dit een positief aspect is van de stralingsinvloed op oeco-
systenen.

Deze conclusie is onjuist, er zijn in de oecologie verschillende voorbeelden
bekend van een sterke verstoring als gevolg van een relatief sterke toename
van het aantal individuen in een of enkele populaties (cf. Odun, 1971» zie
ook voorbeelden in inleiding) .

7.2.2. Genetische gevolgen

Van oudsher staan Organismen bloot aan natuurlijke selectie. Bit is een pro-
ces, waarbij populaties zieh aanpassen aan hun ailieu.

In een populatie leveren de Organismen, die de grootste overlevingskans
h ebben, de grootste bijdrage aan de erfelijke eigenschappen van de volgende
generatie. Daardoor neemt het totaal van eigenschappen, vaardoor een goede
overlevingskans in een bepaald milieu wordt bevorderd, niet af (cf. Mettler
en Gregg, 1969)-

Be milieufactoren, vaaraan de populatie zieh moet aanpassen (selectiefac-
toren) zijn nu echter gedeeltslijk van andere aard dan voorheen.

Be situatie, vaarin de Organismen zieh bevinden, is nl. sterk gewijzigd
door het ingrijpen van de mens. Beze introduceerde vele Veränderungen in
de levende natuur, die aanleiding hebben gegeven - en nog steeds geven -
tot een aanzienlijke wijziging van de bestaande milieufactoren. Bit houdt
tevens in, dat de seleetiefaetoren een verandering hebben ondergaan (South-
wick, 1969).

In vergelijking met de seleetiefaetoren, die in de loop van de evolutie een
rol hebben gespeeld, vonden de ver ander ingen, die het gevolg waren van het •
menselijke ingrijpen, veelal in een zeer snel tempo plaats.

De verschillende populaties staan dan ook onder een zeer grote aanpassings-
druk (Veish, 1975)- Op geen enkele wijze is te voorspellen hoe oecosystemen
op de längere termijn zullen reageren op de vele "traditionele" menselijke
ingrepen (Br. Cav^, pers. med., 1975); eveneens is het niet mogelijk om de
gevolgen van een verhoogde stralingsdosis te schatten. In het bijzonder
door de bestaande aanpassingsdruk in de populaties zouden siechte geringe
somatische en/of genetische effecten van straling theoretisch verstrekkende
gevolgen kunnen hebben voor het totale oecosysteem.

- Positieve mutaties.

Hen gaat vaak voorbij aan de mogelijke gevolgen door de toename van het aan-
tal "positieve" mutaties. Onder een dergelijke mutatie wordt hier een gene-
tische verandering ver staan, waardoor de levenskansen van een individu» dat
deze eigenschap draagt, in een bepaald milieu plotseling wordt verhoogd.

147



Binnen cor. populatie geef t do aanwesige nutatiefrequentie aanlciding tot hot
v66rkoaen van sulko nutaties. Ala or veel in hot nilieu van oon populatio
verändert, neerat do kans toe, dut een mutant tmccosvol blijki te sijn.

Kettler en Gregg (19̂ 9) otellen, dat een plotselinge verotoring in de ge-
talsverhoudingen van de verschillende populaties in oen oecosyoteen, he t we l V:
op kan treden alo gevolg van eon positieve muiatie, niet to verwachten is in
«tabiele oecosysteiaen. Wel kan ecn dergelijke veratoring optreden in milieu,
die aan veranderingen oaderhevig zijn. Hierdoor kan een aanpasaing aan de
veranderde omstandigheden optreden.

In ons land bevinden zieh veel oecosy steinen, die niet in bovenbedoelde zin
stabiel te noenen zijn, een plctselinge verstoring is hier dus niet uitge-
sloten. Het belangrijke punt ie, dat door de invloed van radioactieve Stof-
fen de atitatiefrequentie in een populatie wordt verhoogd (Hillis, 1?69).
Hierdoor is een positieve mutant (drager van de mutatie) vorder te ver-
wachten.

Voorbeelden van toenemendo genetische aanpaosing van insectenpopulaties,
als gevolg van geloosde radioactieve Stoffen, werden beschreven door Wallace
(1956) en Crenshaw (19̂ 5)- Deae aanpassing kan ssowel hot gevolg zijn ge-
weest van positieve mutaties als van hergroepering van erfelijke eigonschap-
pen, of oventueel van erfelijke eigenschappen, die uit andere population
affconstig waren.

Weish en Gruber (1975) raaakten duidelijk, dat onder de invloed van straling,
dus ook die van opgenomen radioactieve Stoffen uit de kernindustric , de
reeds op gang zijnde verstoring van he t evenwioht in de voedselconcurrentie
tussen inoecteh en de nena vergroot zou kunnen worden. Bij insecten blijven
alleen de pooitieve mutatios over, waardoor de oogst ateedo bedreigd blijft
of zelfs nog sterker bedreigd zal worden. Door een versneide aanpassing van
de insecten moeten steeds grotere hoeveelheden (en andere) giften worden

die de mens ook kunnen schaden.

De weerstand tegen ziekten in menselijke populatie wordt waarschijnlijk
steeds geringer, omdat door tecluiische ingrepen de werking van enkele oe-
lectiefactoren wordt verminderd (Wadding ton, 1960). Wanne er door de werking
van de radioactieve Stoffen de aar passing van ziekteverwekkende baoterien
en virussen daarentegen toeneemt, zou de mens nog extra nadelig worden be-
invloed.

7.?. Conclusie

Op basis van de bestaande onderzoeksresultaten is het niet mogelijk om tot
een uitspraak te körnen omtrent de mogelijke oecologische gevolgen van de
radioactieve Stoffen, die als gevolg van de kemenergieproductie in de ver-
schillende occosystcmcn terccht zullen koaen.

Theoretische overwegingen geven een aanwijzing, dat het niet uitgesloten
is, dat zieh negatieve effecten zullen voordoen.

Men dient te bedenken, dat de punten die in 7-2 werden genoemd reöle we-
tenschappelijke overwegingen zijn. De Hypothesen, die eruit volgen zullen
echter door een critische wetenschapper (nog) niet voor waar aangenomen
worden, omdat er geen experimentele gegevens bestaan die tot een bevesti-
ging of ontkenning kunnen leiden. Dat er van regle hypothesen sprake is
wordt ook duidelijk uit het verslag van een Euratom symposium, dat enkele
jaren geleden plaatsvond. Onderzoekers van een van de belangrijkste russi-
sche laboratoria waar de oeo.ologische gevolgen van radioactieve Stoffen
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worden bestudeerd leverden een bijdrage aan het congres. Zij1 bleken aeer
bezorgd te sijn over de mogelijkc effecten van radioactieve yervuilin£ op
flora en fauna, ala gevolg van du ontvikkeling van de ke'rninduslrie (Po^i
karpov et :il.,

Enkel e andere autcurs, wiens onderzoek geen be trekking heeft op de ge-
volgen van radioactieve otoffen voor populaties of oecosystemen, komen hier-
onitrent echter vel tot een definitieve conclusie. Zij stellen;, dat oecosys-
tenen geen achadclijke invloed zullen ondergaan (Davids, 1975» van Veers,
1975)- Ter ondersteuning van deze mening noemt Davids (.1975) slechts het
ovorslcht van Teapleton et al. (1971)- Dit oversicht behandelt ' alloc-n do
oecoayetemen die sich in het water bevinden en behandelt geen,.pecoayster.or.
die op het land voorkonen. Op basis van logica is. de concluoie daaron 011-
juist. Bovendien concluderen Terapleton et al. (1970 in he* geheel niet,
dat oecoayotenen in het water geen schadelijkb gevolgeri zullen ondervindon
door radioactieve Stoffen uit de kemindustrie. Templeton et al. (1971)
zeggen daarentegen, dat de kennis over de gevolgen voor oecosystemen van
hot water seer gering ia en dat we de samenhang van de milieufactoron ook
nog onvoldoende kennen. Tenzij men het tegendeel .bewi jst moeten we aanne-
mcn, dat de straling negatieve gevolgen heeft, zo stellen deze experts.
Zij bevelen verdergaand onderzoek dan ook sterk aan, vooral omdat sij me-
nen, dat de gevolgen van ongelukken in do kernindustrie waarschijnlijk.'.
schadclijk nullen zijn.

(in het rapport van de Commissie Kernenergie 3500 MW van de Gesondheidnrnnd
wordt 2% pagina besteed aan de mogelijke effecten op flora en fauna. In hoi
rapport worden o.a. dezelfde vergissingen gemaakt als in het hierboven bo-
oproken artikel van Davids (1975)» bovendien worden verschillende aspecter.
niet genoemd. Bijlage 1 geeft hiervan een korte beschri jving) '. '

8. Slotbeschouwing

In het voorgaande werden enkele oecologische aspecten genoemd, die overwe-
ging verdienen bij een uiteindelijke beslissing over de aanvaardbaarheid
van de kernindustrie. Het blijkt, dat er nog geen volledige studie is ge-
maakt over de gevolgen voor de niet-levende hulpbronnen. Ook zijn de ver-
anderingen in de energie strömen nog niet afdoende aangetoond. De thermische.
(warmte-)verontreiniging zal waarschijnlijk verstoringen in de oecosystemen
van het water teweeg brengen. De lozingen van niet-xadioactieve Stoffen zijn
met technische middelen tot een aanvaardbaar minimum te beperken, hetgeen
wel wat energie en hulpbronnen kost. De lozingen van enkele radioactieve
Stoffen (tritium, edelgassen) is bij de huidige stand van de techniek vrij-
wel niet tegen te gaan. Het terughouden van andere radioactieve stoffcn
vergt veel inopanningen. De oecologische consequenties van de geloosde
radioactieve Stoffen zijn onbekend, terwijl er aanwijzingen zijn dat nega-
tieve gevolgen niet uitgesiloten zijn.

Uit de wereldmodellen van het eerste rapport voor de Club van Rome (Meadows,
1972), blijkt dat de invoering van de kernindustrie geen oplossing biedt
voor de vervuilings- en uitputtingsproblemen waarvoor de aanwassende bevol-
king zieh geplaatst ziet. De bewering, dat kernindustrie gunstig is voor
het ' mil ieu ', omdat kolen, olie en gas worden uitgespaard, berust op het be-
schouwen van slechts een gering aantal facetten van het oecologische net-
werk. Juist doordat het toepassen van kemenergie op korte termijn gunstig
lijkt, wordt de aandacht afgeleid van de wezenlijke problemen, die zeer
waarschijnlijk niet opgelost können worden door grootschalige energievoor-
ziening.
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Bijläge: KA1ITTEKENINGEH BIJ HET RAPPORT KERNCENTRALES EN VOLKSGEZOKDHEID.

1. M.b.t. de effecten van de kernindustrie op flora en fauna wordt alleen
de samenvatting van Templeton et al. (19?1) genoemd. Deze handelt siechte
over de invloed van straling op Organismen en oecosystemen, die in de zee
vporkomen, terwijl ter vergelijking enkele andere Organismen worden ge-

• ::noend. Over de herkonst van de vordere ituformatie verschaffen de auteurs
van het rapport geen duidelijkheid.

2: De aspecten, die in paragraaf 7-2 van het voorgaande werden beaproken,
werden niet in de beschouwing betrokken. Evenmin werd de onderlinge sa-
menhang van de verschallende milieufactoren besproken.

3. In het rapport werd niet duidelijk gemaakt wat onder schade moet worden
verstaan. Indien men over Organismen spreekt is dit meestal wel duide-
lijk, maar bij populaties is dat niet het geval. Ook werd de term gene-
tische defecten niet gedefiniSerd. . . :

4« Een Stelling als "de mutatiefrequentie wordt pas door hoge stralingsdo-
ses aansienlijk verhoogd" is misleidend, ondat de noodzakelijke quanti-
tatieve gegevens niet werden vermeld. Theoretisch wordt de mutatiefre-
quentie nl. verhoogd door elke toename van de stralingsbelasting.

5. Men concludeerde, dat "populaties door de aanwezigheid van een nucleaire
installatie niet in het ninst worden bedreigd". De term bedreigd werd
niet uitgelegd, maar we mögen wellicht aannemen, dat bedreiging met uit-
sterven werd bedoeld. TJit de inleiding en uit paragraaf 7 van deze bij-

. .drage wordt duidelijk, dat er verschillende ongewenste effecten in popu-
laties plaats kunnen vinden lang voordat van uitsterven van die popula-
tie sprake zal zijn. Daar het rapport vrijwel alleen over straling
handelt, kan men uiteraard bovenstaande conclusie niet trekken, omdat

. de andere invloeden (zie par. 3 t/m 5 van deze bijdrage) niet in de be-
schouwing werden betrokken. Bovendien gaat het niet om 4en nucleaire

: installatie, maar om de gehele kernindustrie. ;

6..De auteurs van het rapport stelden, dat het effect van een ongeval over-
. wegend van locale en tijdelijke aard zal zijn. Deze Stelling is erg
. vaag..TJit Templeton et al. (1971) blijkt, dat bij explosies van atoom-

bommen(de aantallen van hoogstens een tiental populaties werden bestu-
deerd. Schultz en Whicker (1974) verwachtten juist ernstige genetische
gevolgen bij een ongeval.

?. M.b.t. de gevolgen voor populaties, die in het water voorkomen, werden
Templeton et al. (197*0 ̂ n het rapport genoemd. Men concludeerde uit
dit overzicht, dat enig waarneembaar effect pas waargenomen kan worden
als de hoeveelheid straling 100-1000 maal hoger is dan de maximale hoe-
veelheden, die bij de kerncentrales kunnen optreden. uiteraard diende
men ook de situatie bij de andere fabrieken uit de kernindustrie te on-
der zoeken, maar deze werden niet genoemd. Bovendien is bovenstaande
conclusie niet gebaseerd op het overzicht van Templeton et al. (1971)»
daar dezen duidelijk maken dat siechts enkele populaties zijn onder-
zocht. Het genoemde gegeven uit het rapport heeft geen betrekking op po-
pulaties, maar op hetgeen Templeton et al. (1971) sohrijven over de In-
dividuen. Daarbij geven zij overigens tevens aan, dat de resultaten die
men in Ausland verkreeg een minder rooskleurig beeld geven (zie par.
7.2.1.).
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Er word voorts len onrechte gezegd, dat een verhoogde kans op effecten
bij een beperkt aantal Individuen niet van belang zou zijn voor de po-
pulaties. Afgezien van de vaagheid van deze Stelling, kan met zekerheid
worden beweerd, dat dit siechte in bepaalde i;evallen opgaat (zie b.v.
par. 7).

De centrale Stelling van de samenstellers van het rapport is: bi.1 af-
doende bescher: ;ng van de individuele mena zi.in ook geen schadeli.lke ef-
fecten op populaties van andere organisnen te verwachten.(Bit werd in
het rapport van toepassing geacht op populaties -He op het land voor-
komen).
Bij gebrek aan definitie van de term 'sc.l ?,elic .' -ou een logicus deze
uitspraak afwijzen. Hiernaaot zijn vert,.- ' ingen i de redenering te con-
stateren. Ten eerste is de Stelling niet u. ist u'., leid (a), ten tweede
is de redenering waarmee de auteurs de s' ling menen te mögen bevesti-
gen onjuist (b). Uit de gegevens, die ter ̂ .-dersteuning van de Stelling
worden aangevoerd mag men nl. niet concluderen, dat de stelling juist
zou zijn (bt), bovendien blijkt dat de aangevoerde gegevens onvoldoende
betrekking hebben op de stelling (b2).
a. De redenering die aanleiding geeft tot de stelling iss als voor de

nens aanvaardbare normen worden opgeste.'.d, dan volgt daaruit een be-
paalde stralingsdosis voor andere Organismen. Bij deze stralingsdosis
können enkele Organismen schade ondervinden. (Vij nemen hier aan, dat
in dit geval onder schade voor het individu een vermindering van een
of meer fysiologische functies wordt verstaan, b.v. geringere groei).
Indien nu enkele Organismen schade ondervinden, dan lijdt de popula-
tie van die Organismen geen schade, (in dit geval wordt aangenomen,
dat men onder schade voor populaties een verandering in de aantallen
verstond). De afleiding is echter onjuist, omdat laatstgenoemde uit-
spraak niet waar is, maar slechts in bepaalde gevallen opgaat (zie
kanttekening 8).

b1. In het rapport werd verder aangevoerd, dat men bij läge stralings-
doses geen schadelijke somatische effecten heeft waargenomen. Omdat
somatische gevolgen alleen bij individuen aanwezig kunnen zijn, moet .
men aannemen, dat dit proefresultaat betrekking heeft op de uitspraak:
bij läge stralingsdoses kunnen enkele Organismen schade ondervinden.
Aangezien geen schade werd gerneten, is de volgende (implioiete) rede-
nering: als geen enkel organisme schade ondervindt, dan zal de popula-
tie ook geen schade ondervinden. Deze uitspraak lijkt missohien aan-
nemelijk, zij is echter onjuist indien de bovenstaande definities
voor schade worden genanteerd. De aantallen in de populaties kunnen
ook veranderen als de Organismen geen schade ondervinden. Immers,
naast schade bij een individu kan er ook een stimulering van een
fysiologische functie plaatsvinden, waardoor de aantallen in de po-
pulaties kunnen toenemen (zie ook par. 7*2.1.). üit de afwezigheid
van meetbare somatische schade bij individuen mag men dus niet con-
cluderen, dat de populatie van deze soort geen schadelijke effecten
ondergaat.

b2. In het rapport wordt geen literatuurverwijzing gegeven ter onder-
steuning van de stelling, die werd afgeleid. De gegevens, die hier-
toe werden gebruikt (d.i. over de afwezigheid van individuele schade
bij läge stralingsdoses) zijn b.v. wel te vinden in het overzicht
van Schultz en whicker (1974)* Daaruit blijkt tevens, dat het hier
gegevens betreft, die alleen betrekking hebben op uitwendige bestra-
ling. Dit is niet vergelijkbaar met de situatie bij de kernindustrie,
waar Organismen ook door de opname van radioactieve stoffen aan stra-
ling blootgesteld worden.

De stelling uit het rapport wordt pas bevestigd als blijkt dat door de
radioaotieve stoffen uit de kernindustrie geen schade aan populaties
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wordt aangebracht. Hiorover bestaan nog geen wetenachappelijke gegevens
die bruikbaar zijn voor eon afweging (nie par. 7«1»)« *''en 'can daaron
olke andere Stelling over de gevolgen op populaties naar voren brengen.
In par. 7-2. worden daartoe enkele gegevena verochaft.

10. Het is de doelatelling van de nederlandse regering oa de productie- en
consumptiestructuren op de längere termijn oecologisoh inpaabaar te
doen worden (Rijksbegroting, 1975)- In verband met de kernindustrie is
daarom een uitgebreide analyse over de oecologische gevolgen van radio-
actieve Stoffen niet voldoende. Een volledige afweging kan alleen plaats-
vinden na nauwkeurige analyse van de materieatromen (in par. 3 van het
voorgaande is slechts een eerste aanzet daartoe gegeven), maar ook van
de energiestronen (sie b.v. par. 4)- Drie aaanden voordat het rapport
van de Gesondheidsraad uitkwam heeft het bestuur van de Utrechtse Bio-
logen .Vereniging er bij de vooraitter van deze raad op gewesen, dat
so"n analyse wenselijk is. Ondanks het antwoord van de voorzitter van
de Gezondheidsraad, dat hieraan aandacht zou worden besteed, is in ge-
noedd rapport geen enkel gegeven opgenomen. Evenmin bleck het rapport
de door de U.B.V. geuitte bezwaren tegen de eenzijdige sanenstelling
van de rapport commissie, voor aover het de oecologische deskundigheid

. betreft, weg te nemen.
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IS DB MAXIMAAL TOELAATBAAR'GEACHTE STRALINGS3BLASTIHG

VOOR DE'BEVOLKlilG TOBLAAT3AAR.? ' '

R.L. van Renesse

Amstelpad 43

Rozenburg.

Bescherming van de bevolking tegen de risioo's verbunden aan
ioniserende straling die toepassing van kernenergie met zieh
meebrengt, is geregeld bij de kernenergiewet.
Oeze vet is voornamelijk gelnspireerd door de ICRP, die in
haar overvegingen regelmatig een zeker opportunists aan de
dag lijkt te leggen.
Het is denkbaar dat de aanbevelingen van de ICRP er -onder
invloed van economische krachten- toe zullen leiden dat de
bevolking in de toekomst vordt belast met stralingsdoses
nabij de maximaal toelaatbaar geaohte dosis.
Dit zal vaarschijnlijk aanwijsbare gevolgen hebben voor de
volksgezondheid, tenzij deze wettelijke dosislimiet van 170
millirem per jaar per hoofd van de bevolking, met een factor
10 ä 20 vordt verlaagd.
Hanneer onze overheid de consequenties trekt uit de recente
adviezen van de Commissie Reaotorveiligheid en de Gezondheids-
raad, lijkt tegen een dergelijke wetsvijziging geen enkel
bezvaar te bestaan.
De kernvraag of onze raaatschappij noodzakelijkerwijs de kans
moet wagen met kernenergie en de daaraan verbonden risico's
lijkt vooralsnog niet duidelijk bevestigend te kunnen
worden beantwoord, daar deze risico's mogelijk kunnen worden
omzeild door toepassing van schone energiebronnen naast
beperking van het energiegebruik.

157



'.. Inleiding

De huldige normen voor de nwximaal toelaatbaar freachte atralingsbelnsting
van do bovolking -seals deze zijn vaatgelegd in onr.e kernenorgiewot 19̂ 3
en in de Richtlijner. van Bviratom- zijn voornamelijk geünsplreord door
publikaties van de Internationale Commissie voor Radiolo#iache Bescher—
,ming.; (ICRP)
:In haar eerste publikatie vermeldt de ICRP in het kort de overwegingen
die geleid hebben tot de huldige dosislimiet voor de bevolking /1/:

"Schattingen door verschillende nationale en internationale wetensohap-
pelijke instanties duiden erop dat een genetische dosis van 6 tot 10 rera
per hoofd van de bevolking -geacoumuleerd vanaf de conceptie tot een leef-
tijd van :30 jaar- van alle kunstmatige bronnen, een aanzienlijke belasting
op de maatschappij zou leggen tengevolge van genetische schade, maar dat
deze toegevoegde belasting besohouwd mag worden als toelaatbaar en ge-
rechtvaardigd mot het oog op de baten die verwaoht mögen worden voort te
vloeien uit de uitbreiding van de practisohe toepassingen van kernenergie."

Aangezien de Commissie niet zeer zeker is van de grootte van deze belasting
vekt ze vervolgens op oro de dosis zo laag te houden als praotisch mogelijk
is ora te kunnen voldoen aan de energiebehoefte van de moderne maatschappij.
"Met het oog op deze overwegingen stelt de Commissie een limiet voor van
5 rem van alle kunstmatige stralingsbronnen en activiteiten, uitgesloten
modische werkwijzen."
De uitsluiting van stralingsbelasting ten gevolge van modische werkwijzen
is gebaseerd op de overweging dat anders een onacceptabele beperking van
de uitbreiding van kernenergie aan sommige landen wordt opgelegd.

Men ontkomt niet aan de indruk dat een zeker opportunisms aan deze overwe-
gingen ten grondslag ligt. Deze opportunistische tendons körnt men herhaal-
delijk tegen in ICRP publikaties, waarbij het vormoeden rijst dat de wens
kernenergie te bevorderen hieraan debet is.
Dit vermoeden wordt gesteund wanneer men in publikatie 9 van de Commissie
(1955) leest dat "de Commissie gelooft dat dit niveau (dus 5 rem in 30
jaar) voldoende ruimte overlaat voor de. uitbreiding van kernenergiepro-
gramma's in de nabije toekomst." /2/.
De Commissie vervolgt met er de nadruk pp te leggen "dat deze limiet mis-
schien in feite geen juiste balans vobrstelt tussen mogelijke schade en
waarschijnlijke baten, vanwege de onzekerheid in het schatten van risioo's
en baten die de belasting zouden kunnen rechtvaardigen."

Deze wens kernenergie te bevorderen wordt overigens uitdrukkelijk uitge-
sproken in de Memorie van toelichting bij het ontwerp Kernenergiewet (1960)
waarin de taak van de overheid wordt omschreven als "het stimuleren ener-
zijds en aan regels binden andorzijds van de tospassing van kernenergie."
/3/.
Men kan zieh afvragen of een geaocumuleerdo dosis van 5 rem in 30 jaar
(170 millirem per jaar) nu werkelijk toelaatbaar en gereohtvaardigd is als
maximaal toelaatbare dosis, wanneer men schat dat doses van 6 tot 10 rem
een aanzienlijke belasting voor de maatschappij zullen betekenen.
De Commissie zal zieh deze vraag waarschijnlijk ook wel gesteld hebben, en
"daar iedere blootstelling aan straling enig risico met zieh mee kan
brengen, beveelt de Commissie aan dat enige onnodige blootstelling vermeden
wordt, en dat alle doses zo laag worden gehouden als zonder veel moeite
("readily") bereikbaar is, eeonomische en maatschappelijke overwegingen in
aanmerking genomen."
Later körnt het de Commissie voor dat de uitdrukking "readily" betör.vervan-
gen kan worden door "reasonably". /4/.
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2.1. Kosten en baten

Wat wordt nu preoles bedoold met "zo laag als zonder veel moeite bereik-
bnar is, economiaohe on maatschappelijke overwegingen in aanmerking geno-
men."?
De ICRP geeft hierop zelf het antwoord in haar publikatie 22 (1973)« /4/«
Om economische en maatsohappelijke (inclusief etische-) aspecten tegen
elkaar af te wegen, dient een kosten-baten analyse te worden gemaakt.
Men gaat er hierblj van uit dat de baten B van een systeem opgebouwd kun-
nen worden gedacht ui t een brntowaarde b, verminderd met achtereenvol<?ens
de produotiekosten van het systeem p, de maatschappelijke kosten k en de
maatschappelijke schade s ten gevolge van de stralingsbelasting van het
systeem:

B =. b - p - (k + s) (t)

Onder de maatschappelijke kosten kan men ruwweg alle kosten verstaan die
gemaakt dienen te worden om een bepaald veiligheidsniveau te bereiken of te
handhaven, zoala het plaatsen van veiligheidsapparatuur, extra onderhouds-
werkzaamheden, inspeoties en reparaties en de daaraan verbonden overhead-
kosten. '
Onder de maatschappelijke schade kan men alle negatieve aspecten van een
bepsalde stralingsbelasting verstaan, waaronder schade aan volksgezond-
heid, milieu en welzijn.
Hierbij kunnen de brutowaarde en de productiekosten in het algemeen als
constanten worden beschouwd, zodat de baten optimaal zullen zijn wanneer de
som van maatsohappelijke kosten en -schade minimaal is.
Piguur 1 geeft schematisch een dergelijk verband weer tussen kosten en
schade als functie van de stralingsbelasting. De baten zijn hier optimaal
voor een kostenniveau T bij een stralingsbelasting B.
Dat deze functies geen lineair verloop hebben is duidelijk wanneer men be-
denkt dat de kosten die verbonden zijn aan het bereiken van een bepaald
veiligheidsniveau sneller dan evenredig zullen toenemen bij het streven
naar steeds lagere stralingsbelastingen.
Het beperken van de stralingsbelasting van de toepassingen van kernenergie
tot een dosis nul zal tenslotte astronomische kosten met zieh meebrengen,
als dit al mogelijk zou zijn. Omgokeerd zal het belang dat men hecht aan
een bepaalde dosiswijziging in het hoge dosisbereik onevenredig groter zijn
dan het belang dat men hieraan hecht in een zeer laag dosisbereik.

kosten figuur 1
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Bij een dergeli.lke kostors-biten analyse noet uiternard voldaan worden aan
do voorvinrden dnt do optaailo ntrnl tnrobolnntir.».- tor.minntp benodon do
toelaatbare dosinlitniet Mi.1ft, torwi.il evoneenn do som vnn kosten k,
schade s.en productiokosten p de brutowaarde b niet nw/r overachrijden,
zodat de baten ecr. positief resultaat «revon.

'2.2. De inan-reia

Oni inaatschapoelijke kosten en schade tegen elkaor af to kurmon wegen,
"dienen wij een financiole waarde toe te kennen aan de eenheidsdosiiJ van
stralinpsbelaating vnn oen Vovolkirif ~>? bnvolkingsgroop. Uoso oenhoidodoaia
is de raan-rem. Kunnen wij hieraan nu een financiele waarde toekennen?

Het.,extra overlijdensrisico per hoofd van een bevolking van N personen is
een functie van de totaal geaccumuleerde stralingsbelasting E, de duur van
de risicoperiode R en de jaarlijkse relatieve toename van bet sterftecij-
fer voor.kanker per rem stralingsbelasting x/D:

•jr - TE-R '
waarin A het extra aantal sterfgevallen gedurende de risicoperiode onder de
bevolking voorstelt-tan gevolge van een stralingabelasting ß, x het geraid-
delde sterftecijfer voor kanker jaarlijks on D de stralingsdosis die totaal
geaccumuleerd gedurende de risicoperiode, het sterftecijfer voor kanker
zal verdubbelen. (verdubbelingsdosis). .

Het is gebleken dat onze tnaatschappij over het algemeen -uit economische
overwegingen- bereid is een bepaalde waarde toe te kennen aan een nog niet
geldentificeerd mensenleven. Hierbi.1 kan gedacht worden aan investeringen
om fabrieken veilig te maken, verkeersslaohtoffers te voorkoroen, of aan
uitgaven voor gezondheidszorg.
De overweging is hier dat wij slechts beperkte hulpbronnen (kapitaal of
srondstoffen) tot onze bosohikking hebben om risico's te bestridden, en dat
wij daarom geneigd zijn zekere risico's te accepteren wanneer naar onze
nening de te verwachten vocrdelen hiertegen opwegen.
Wanneer we nu een mensenleven de economische waarde W toekennen, volgt uit
vergelijking (2) de waarde P van V.B man-rem:

_|_R.W (3)

Hoewel dus de menselijke gezondheid en het menselijk leven in eerste
instantie boven ledere prijs lijken te staan, hebben een aantal auteura
met het oog op het voorgaande zieh eraan gewaagd de man-rem te "prijzen".
In het volgende is hiervan een beknopt overzicht gegeven, waarna een verge-
lijking wordt gemaakt met recente risicoschattingen.

Cohen (1970) drukt de man-rem in verschillende dimensies uit: 25 levens-
dagen; 2000 mijl motorrijden en S250.
Het bedrag van $250 blijkt na een "vluchtig onderzoek" onder de college's
van de auteur door hen een redelijke waarde gevonden te worden. /5/.

Dunster en McLean (1970) berekenen op basis van een risioosohatting van
A/Na3.10~5 per ren» stralingsbelasting gedurende de risicoperiode, een
waarde van £3 voor de man-rem wanneer zij een economische waarde van
W»£100.000 voor een mensenleven aannemen.
Van deze gegevens uitgaande.körnen beide auteurs middels kosten-baten analy-
ses tot de conolusie dat economisch verantwoorde stralingsbelastingen
waarschijnlijk niet ver van de toegestane iosislimiet zullen liggen wanneer
de kosten van stralingsvermindering meer dan enkele ponden sterling per
man-rem zullen bedragen.
De auteurs geven hierom een geschat bedrag aan van £30 als "niet onrede-
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lijko" wftftTdo voor de man-rein wanneer stralingsbelastineen de
do a in barmderen. /6}7/«

Hedgran en Lindell (>V71 ) berestenen een vaarde van 8100 voor de roar.-rem,
uitgaande vnn eon economische waarde W-$500.000 en aanneraend dat de addi-
tionelo sterfto 200 porsonen zal bedragen op een bevoIking van een miljoen
wanneer doze belast wordt met B»1 rem.
Ben opinieonderzoek van de auteurs onder 86 collega's over de gehele
vereld toonde echter aan dat dezen de waarde van de man-rem gemiddeld op

sehn 11 on. /P/.

ff (1971) gnat uit van bestaande en mogelijke uitgaven op het gebied
van gezondheidsr.or/ü er. berekent dan bedra«?en varierend tussen $40 en 325?
voor de man-rem, terwijl de auteur -uitpaande vnn door Gofaian en Tamplin
<?eopperde ar.̂ unienten- een bedrag van $600 mogelij^ acht. /9/.

Sagan (l972) gaat uit van H»S300.000 voor de economische waarde van een
nonsonleven en körnt dan uit op een bedrag van 830 voor de man-rem, wanneer
hij aanneemt dat oen geaccumuleerde stralingabelasting van B=1 rem een
additionele 100 sterfgevallen zal veroorzaken op een bevolking van een
miljoen peraonen. - t
Dat de man-rem -ondanks de door Sagan redelijk genoemde schatting van 830-.'
een belanprijk höhere waarde kan aannemen onder druk van de publieke • '. '̂
opinie wordt door de auteur zelf gelllustreerd aan de hand van investerin-
*?en in de Brown's Berry kerncentrales voor koolfilters en recombinatie-
apparatuur. Hot plaatsen van deze apparatuur bracht 9 miljoen dollar aan
kosten met zieh mee en had een reduotie van 4305 man-rem tengevolge.
De kosten voor het verminderen van de stralingsbelasting liepen hiermee op
tot 32090 per man-rem. /10/.

Opvallend is dat de ICRP in haar publikatie 22 de uitkomsten van een drie-
tal auteura (ref.6 t/m 9) citeert, zonder melding te maken van de höhere
waarden van de man-rem die door de auteurs naar voren worden gebracht.

Wanneer wij uitgaan van de berekeningen van Barendsen e.a. (1974), die bij
een jaarlijkse belasting van 1 millirem 1.5 gevallen van kanker mogelljk
achten (waarvan naar schatting 10 met dodelijke afloop), op de Nederiandse
bevolking in een risicoperiode van 75 jaar, volgt uit vergelijking (3) een
waarde P-=$385 voor de man-rem, aannemend dat de ecor.omische waarde van een
mensenleven W»$500.000. /1"./«

Voorzichtiger nog zijn Gofman en Tamplin die een verdubbelingsdosis van
50-100 rem mogelijk achten bij een risicoperiode van 30 jaar. Wanneer wij
weer aannemen dat W=»$500.000, volgt uit vergelijking (j) de waarde
P=«3300-S600. /12/.
De auteurs argumenteren in nun boek "Poisoned Power", dat per rem geaccu-
muleerde straling gedurende de risicoperiode jaarlijks 1 ä 2 gevallen van
leukemie en 15 a 30 gevallen van kanker extra zullen optreden op een bevol-
king van een miljoen mensen. Uit deze gegevens volgt voor de waarde van de
man-rem P-S240-S465. /13/.

2.3« Economische en maatsohappelijke aspeoten

Uit het voorgaande kan men zieh ruwweg een indruk vormen van de maatschao-
pelijke en eoonomische waarde van de man-rem, en welke factoren bij de
schatting daarvan een rol speien.
Ben onderschatting van deze waarde kan het gevolg zijn van het onderschat-
ten van het risico verbonden aan stralingsbelasting enerzijds, en de econo-
mische waarde van het mensenleven anderzijds. Uit de laatste twee voorbeel-
den blijkt dat het voornamelijk aan een mogelijke onderschatting van het
risioo gelegen heeft dat een aantal auteurs de man-rem een veel lagere
waarde toekennen.
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Schalungen van de economische waarde van een mensenleven werden tevens
nseest afs-eleid op basis vin vri,1 willige rinlco's terwijl hot denkbanr ia
dat het publiak andere mnntstnvcn aanle<rt voor onvrijwillise rinicr>'a
zoals stralingsbelasting door toepassingen van kernenergie.
Hiernaast nioet bedacht worden d«t alle berekeningen gebaseerd werden op
de lineaire vergelijking (}), tervijl -zoals in paragraaf 2.1 verd uiteen-
gezet- de betrekking tuasen kosten, schade en stralingsbolasting alineair
veronderateld moot worden, zodat met hogere waarden rekening moot worden
«rehouden in het dosisbereik nabi.1 het toelaatbaar geachte maximum.
•Ben juiste beoordeling van de waarde die onze maatschappij aan de man-rem

, sal hechten, is noodzakelijk voor beleidsbeslissingen inzake de bouw van
kerntechnische installaties. Ben onderschatting zal -op econoraische
gronden- beperking van veiligheidsmaatregelen met zieh meebrengen. Dit kan
er toe leiden dat de in de toekomst aan kernenergie verbunden kosten worden
onderschat, Indien te zijner tijd herwaardering van de man-rem onder in-
vloed van maatschappelijke krachten noodeakelijk blijkt.

?-5et het toenemen van de toepassingen van kernenergie zullen de kosten k
-verbunden aan het behouden van een bepaald veiligheidsniveau- in het läge
dosisbereik relatief sterk stijgen (k1—k2), waardoor het optimale dosis-
niveau E1, zoals uit figuur 2 blijkt, verhoogd wordt tot K2.
Deze toenam« gaat gepaard met een stijginp in hot kostenniveau van T1 naar
T2, waardoor de baten van het systeem zullen afnesnen.

kosten

T3- V

T2

T\

strafingsbelasting El E2 figuur 2

Wanneer wij het toenemen van het dosisniveau willen voorkomen, houdt dit in
dat wij een hogere waarde aan de man-rem in het hogere dosisbereik moeten
toekennen. Uit figuur 2 blijkt dat de curve voor de maatschappelijke schade
(waarin de waarde van de man-rem tot uitdrukking körnt) van s1 dient over te
gaan in s2 om het oorspronkelijke dosisniveau weer te herstellen.
Het gevolg van dit proces is een verdere kostenstijging naar het niveau T3,
waardoor de baten van het systeem nog verder afnemen.
Het zal dus economisch verantwoord zijn eerst maatregelen te nemen wanneer
de dosislimiet dicht wordt benaderd. De enige krachten tegenover deze eco-
nomische trend zijn maatschappelijke krachten die bewerkstelligen dat de
man-rem (leven, gezondheid, welzijn) een hogere waarde aanneemt voordat de
dosislimiet te dicht wordt benaderd. Het hieraan verbonden nadeel zal zijn
dat daarmee de baten van de toepassing van kernenergie zullen afnemen.
Zonder deze krachten echter zullen economische overwegingen mogelijk leiden
tot de maximaal toelaatbaar geachte stralingsbelasting van de bevolking.
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Hierte/renover zal zeker inffobracht kunnen worden dat in de nabije toekonst
het uitermate onwnarschijnlijk is dat dit zal gebeuren, maar daarbij -noet
tedncht worden d%t hiervoor seen enkele wetteli,jke ̂ arantie centa.vt!
Integendeel, roconte ontwikkelingen in de Bor.dsrepubliek -waar eer. wetn-
vooratel aan de Bondsdag wordt voorbereid om de beotaande grenswaarden
voor toegestane concentraties van radioactieve Isotopen zeer sterk te ver-
hogen en het störten van zwak radioactief afval op normale vailstortplaat-
sen te legaliseren- doen vermoeden dat de kernindustrie raeer wettelijke
speelruimte zal gaan eison. /14/.
In dit licht gezien dienen wij ons de "kernvraag" te stellen of het gerecht-
vaardigd en noodzakoli.1k is thans beslissingen te nemen die er toe kunnen
leiden dat de bevolkinjj wordt blootgesteld aan extra stralingsbelasting en
risico.
In de V.S. begint het inzicht veld te winnen dat het onmogelijk is geworden
de historische groeicurves voort te zetten. Belangrijke energiebronnen,
waaronder kernenergie, blijken goon afdoende bijdrage te kurinen leveren tot
het voldoen aan de geprojecteerde energiebehoefte. Meer en neer wordt,
pelnvesteerd ,in onderzoek nnar niet-nucleaire energiebronnen, torwijl
fundamontele Veränderungen in het pntroon van energieverbruik r.aodzVt »iij"
blijken. /15/. % , , ''
Dit in aanmorking genomen is het toleurstellend waar te nemen dat onze '.'
overheid -ondanks de stroorn van inforiaatie die haar op dit gebied bereist- •
haar traagheid niet weet te overwinnen, en raeent te kunnen volstaan met het
nemen van marginale raaatregelen zoals het instellen van een ontheffings-
fonds voor de weigeraars van de zogenaamde "Kalkarheffing", waarvan nota
bene rechtspersonen zijn uitgesloten.
Dit fonds wordt -met haar bestemming "onderzoek naar alternatieve energie-
bronnen"- door deze geconstrueerde beperking tot een aanfluiting!

Schone energiebronnen bieden het voordeel dat geen kosten behoeven te wor-
den gemaakt om schade aan de volksgezondheid te voorkomen, zodat de baton
van dergelijke Systemen niet afnemen naarmate de toepassingen worden uitge-
breid.
Het lijkt mij toe dat al veel is bereikt wanneer investeringen hierin val
meer in balans komen met do huidigo uitgaven voor nucleair onderzoek, ::ocla~
ook de zovaak door "voorstandern van kernenergie" geprezen diveraitoit van
energiebronnen zal kunnen gaan toenemen.

3.1. Waarneembaarheid van de toename in sterfte

Ondertussen is van deze gewenste ontwikkeling nts nauwelijks sprake
-vandaar ook dit symposium- zodat we ons moeten besinnen op de mogelijke
toekomstige risico's verbonden aan een toenemende stralingsbelasting van de
bevclking.
We kunnen ons hiertoe de vollende vraag stellen:

"Met welke wanrsohijnlijkheid zal de sterfte aan kanker waarneembaar toe-
nemen boven de bestaande schommelingen in het sterftecijfer voor kanker,
wanneer een bevolking wordt blootgesteld aan een extra jaarlijkse stralinrs—
belasting van L rem?"

Voor dit gedachtenexperiment staan ons verschillende gegevens ten dionste.
Tabel I geeft de sterftecijfero voor kanker van de Nederlandse bevolkin." ir
de periode 196? t/m 1973» waaruit de gomiddelde sterfte x en de standaard-
spreiding s berekend kunnen worden.
We overwegen verder dat het vorband tussen dosis L en effect Jx lineair is,
en dat x wordt verdubbeld (x=<lx) door een stralingsdosis D (verduboolings-
dosis) gedurende de risicoperiode R (30 jaar).
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j&ar sterfteel.ifer per duizend inw.

1)67

196S

1969 :
1970

1971
1972

1973

1,472

2,038

2,021.

2,015

2,026
2,054
2,103

TABBL I. /16/.

Wanneer ve verder aannemen dat ve de sterfte aan kanker van de bevolking in
deze periode kunnen vergelijken met die van een bevolking die in de toe-
komst; gedurende längere tijd aan een extra stralingsbelasting L heeft
blootgestaan, vinden ve voor de vaarschijnlijkheid vaarmee de toename in
aterfte aan kanker (.ix) vaarneerabaar zal zijn de volgende uitdrukking»

(4)' * « l T

D * "d/ '

'vaarin ."Student's" t̂ -lx/ŵ  een naat is voor het waarschijnlijkheidsniveau
,/17/. en V/^«8y 2/n de standaardfout van het veraohil tuasen de sterfte-
cijfers voor kanker in beide.bevolkingen.
In het bovenstaande is tevens aangenomen dat beide bevolkingen eenselfde
spreiding vertonen in het jaarlijkse aterftecijfer voor kanker en dat .
hiervan:in beide gevallen n»7 vaarnemingen zijn gedaan.
Het is uiteraard goed denkbaar dat andere factoren dan atralingsbelasting
-zoals;,verbeterde gezondheidszorg, veranderd levenspatroon, andere kanker-
vervekkende invloeden- een dergelijke vaarneming in de praktijk bemoeillj-
ken of zelfs onmogelijk raaken, maar voor de beantvoording van bovenstaande
vraag zijn dergelijke faotoren niet relevant.

too
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In flguur 3 zijn voor do gegevens uit de Perioden 1967 t/m 1973 en 1970
t/m 1973 de uitkomsten van vergelijking (4) weergegeven voor verdu¥belin£S-
dosen vnn 5^» 1'}'">» 250 en $00 rem.
Het is duidelijk dat de beantwoording van de gestelde vraag voornanelijk
afhangt van de beantwoording van een tveede vraagi
"Welke stralingsdosis D, geaccvunuleerd over een risicoperiode van 30 jaar
zal eon verdubbeling in de sterfte aan kankcr tewoegbrengen?"
In paragraaf 2.2. is dit probleem al zijdelings aangeroerd.
De prognoses van Eerondsen e.a. wijzen op een verdubbelingsdosis van 200 rem
vanneer de gegevens van de auteura in vergelijfcing (2) worden gesubstitu-
eerd. Schade ten gevolge van genetisch bepaalde ziekten is hlerbij niet in ,
aanmerking genomen, zodat deze uitkomst wellicht een onderschatting betekent
van de schadelijke gevolgen van straling.
Gofman en Tamplin -die hierop nogal eens zijn aangevallen zonder dat hun
bevindingen duidelijk werden weerlegd- achten een verdubbelingsdosis van • >
50 tot 100 rom mogelijk.
De bevindingen van Stewart en Kneale voor bestraling van bet ongeboren kind
tijdens verloakundig rönteenonderzoek, wijzen op een verdubbelingsdosis die
nog een orde lager ligt. /18/.
Gofman en Tamplin noemen in dit verband een verdubbelingsdosis van 6 rein , j '
voor het ongeboren kind.
Uit de onderzoekingen van Henpelisann /19/» naar het verband tussen stra- ,
lingsdosis en schildkliergezwellen bij kinderen volgt een verdubbelings-
dosis van ongeveer 40 rem.
Gofman en Tamplin achten een verdubbelingsdosis van 5 tot 100 rem raogelijk
voor kinderen tot 20 jaar.
Schattingen van de ICRP in haar publikatie 14 wijzen op de raogelijkheid
dat per miljoen inwoners bij een totaal per boofd geaccurauleerde stralinps-
dosis van 1 rem gedurende de risicoperiode, jaarlijks per geval van leuke-
mie 5 a 6 gevallen van kanker kttnnen optreden. /20/. Substitutie van deze
gegevens in vergelijking (2) resulteert in verdubbelingsdoses van 115-285
rem voor risicoperiodes van 30. tot 75 jsar.
Gofman en Tamplin bestrijden deze bevindingen in hun boek "Poisoned Pover"
en achten zoals eerder gozegd (2.2) 15 ä 30 gevallen vax kanker nogelijk
per 1 ä 2 gevallen van leukemie. De auteurs gaan echter niet in op de statis-
tische onzekerheid die aan de sohattingen kleeft.

3.2. Lineariteit en doseringssnelheid

Opgemerkt raoet hier worden dat bij deze schattingen steeds vordt uitgegaan
van een lineair verband tussen dosis en effect. In de litteratuur körnt men
vaak de uitspraak tegen dat deze aanname zou leiden tot een overschatting
van het risico, daar de schattingen zijn verkregen door extrapolatie vanuit
een hoog dosisbereik. In een laag dosisbereik -bijvoorbeeld lager dan enkele
rems- zouden dan de effecten van straling minder dan evenredig tot uitdruk-
king körnen.
Hierover bestaat echter geen zekerheid, terwijl waarnemingen van een aantal
auteurs aanwijzingen geven dat een lineaire dosis-effect relatie over eer.
groot dosisbereik good denkbaar is.
Eveneens zijn er aanwijzingen dat over een längere periöde ontvangen stra-
ling uiteindelijk ongeveer evenveel risico met zieh raeebrengt als dezelfde
hoeveelheid straling in kortere tijd geabsorbeerd, terwijl een drempel
waaronder de straling geen effect zou sorteren niet aannemelijk lijkt.
In feite maakten de genetische experimenten van Russell dit al in 1965
waarsohijnlijk, toen bleek dat een versob.il in doseringssnelheid van een
factor 800 geen aantoonbare Vorschulen opleverde in de lineaire relatie
tussen dosis en effect. Eerst wanneer de doseringssnelheid nogmaals met een
factor 10 tot 100 werd opgevoerd werd dit effect waarneembaar. /21/.
De waarnemingen van Shellabarger e.a. bevestigden deze uitkomsten in 1969
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voor borstkanker bi j ratten. /22/.
Gegovens betreffende de üiteindelijke invloed van doseringssnelheid op de
mons zijn ulternard sohaars, daar doze zieh nie t in grote aantallen leant
vonr nauwkeurige exporimenton, maar ervaring met de schade die o.a. radio-
Icgen in bet verlodert vaak hebben geleden, doet vermoeden dat een verband
tussen doseringssneiheid on de uiteindelijke schade ook bij de mens moei-
lijk .nantoonbaar' zal ztjn. /23/.
In tabol II zijn enkole gegevens opgenomen van de resultaten van een aantal
auteurs die een. liheair verband tussen dosis en effect aannemelijk maken.
Het is hierein raogelijk gevaarlijk thans schattingen van stralingsrisioo
te baoeron op alineaire betrekkingen tussen dosis en effect, of te verpach-
ten dat' de sohadelijke uitwerking van straling bij lagere doseringssnel-
hedon onevenredig geringer znl zijn.

. ' ' ",'. I

TABEL II ,'

ref. object aantal
objecten

dosisbereik stralingstype onderzoohte
> afwijking

/21/

/19/

/22/

muis

kind

rat

c«. 48oJoOQ\ 86-861 R j'jßö
' nakomolingon

j '

19-786 • .'20-1225 rad )'?/'. }R» •
.
324 15,6-500 R rjRö

mutatie-
frequontie

schildklier-
gezwellen

borstkanker

/24/ muis 3210

/25/ muis >8000

/18/ ongebo- ?6/|9
ren kind

/26/ mens 23-110

0,05-120
//Cu/kg

226 Raj n"
botzoeker

10—400 rad )'

0,2->2,3 rem Ro

<10-500 rad }'fn

botkanker, botkwet-
suren

leukemia, vroegtij-
dige veroudering

kanker

leukemie, kanker

3.3» Schatting van het risico

Het blijkt niet mogelijk een exact antwoord te goven op de vraag welke
waarde doverdubbelingsdosis zal hebben. Wei kan men opmerken dat reoente
schattingon niet zeer sterk uiteenlopen.
Het antwoord op de eerste vraag (3.1) zal daarom moeten afhangen van
maatsohappelijke (inclusief etische-) overwegingen.
Kij moeten danrbij rokoning houdon met twee mogelijkheden.
Wanneer wij het risico onderschatten zullen wij hiervan in de toekomst de
zure vruohtin plukken wanneer inderdaad kernenergio uitgebreido toepassing
zal gaan vinden. De ICRP zegt hierover in haar publikaties 1 en 9 het
volgende:

"Het is in dit verband van het grootste belang zeker te stellen dat nu
niets wordt gedaan dat later een ernstig goyaar zou kunnon betekenen,
wanneer het onmogelijk of zoer kostbaar zal aijn dit te herstellen."

Een oversohatting van het risico brengt met. zieh mee d&t onze maatoohappij
onnodige lasten zal moeten dragen wanneer kernenergie uitgebreid toepas-
sing zal gaan vinden. Controle van stralingsemissie, uitgebreide voilig-
heidsmaatregolen en de daarmee gepaard gaande overheadkosten zullen dan
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de baten van kernenorgie onevenredig geringer maker, dan nodipr en wound i fr
in en het geld zou bo t er ergena anders bcsteod kunnen worden, i'n .'fvn l, *".s
hicrvan voor pnze mnatachnnpi.} lijkon evenmin duidoHjk to ovor:;ic.-..

Bij het afwegen van atralingariaico's wordt het vollen van oon wnnrdooov-
deel dus onverroijdelljlc. Het komi mij voor dat do govolnon van een ondor-
schatting van het stralingsrisico voor onze maalschappij voel ernsliger
gonomen moeten worden, dan die van een overschafcting daarvan.
Hierbij mag in aanmerking worden genomen dat onae maataohappij zieh redeli.1-
kerwijs niet Redwongen hooft te voolon kornonergie ala bolungrijko enorgio-.
bron te acceptoren, zolang niot duidolijk is aangetoond dat hot alternotiof
van schone energiobronnon en beperklng van het enorgieverbruik geen rede-
lijko oplossing voor de toekomat biedt.
Ik wil in dit verband inhnkon op de \iitopraak van Wont dat hot wereldonor-
gieverbruik nog 'zeor sterk zal moeten toenemen ora de derde wereld hiorvnn
te laton profiteren. /27/. Wet ia nauwoli ,1ko in te zien hoe do hardo toon-
nologie benodigd voor het bouwen van kern- on kweekreaotoron de arm« lnndcn
ten goede kan komon, zeker niot vrannoer deze Inotallatios in do ri jh<:
landen worden' gobouwd en de goproduceerde onorgio daar wordt {j®hru-"<•
Het 1o holaas nog zo dat ono onorgle- en goedorenverbruik voornaraoli,ilc ton
laste van doze derde wereld komt.
Schone energie dus, en beperking van ons energieverbruik waaraan -zoals
gezegd- nog zeer weinig aandacht wordt besteed.

Voor de interprotatie van figuur 3 moeten wij ons nog een derdo vraag
stellen:
"Welke toename van hot sterftecljfor voor kanker tengovolgo van ntralln,̂
achten wi.1 nog net toolaatbaar?"
In feite is de kouze beporkt tok twee critorias do toennsio in nterfto In
statistisch onzoker (<755&-nivomi) of de toonnrno in storfto in stntistiaor.
nog net niet zeker (<9')%-nivoiiu).
In hot eerste geval kan men benluiton dal iedero toenamo bovon hot on-«''i'V-
heidsniveau van 75^ onacceptabol IB, lorwijl in het twoorie «ovn I KJMI '.."vr.!.;'
besloton dat iedere toename accootahol is solang dczo ntalisliach no/: ).:.•
niet significant ia. (in hot al^omae" «rhitrniT ßen kann kleiner du.- 'i.

Een atatisticus aou in het laatato ̂ vnl kunnon zeigen dat de tooivi,..f
bijvoorbeeld een significantioniveau heoft v,-m 94'/>» on dus niot xonder-n'-o
van betokenis geaoht mag worden.
Bit laatste critorium lijkt naowelijks aanvaardbaar in vorband met het
belang van de volkagezondheid.

Wanneer we nu terugkoren naar figuur 3, dan kan men hieruit aflezen dat een
waarschijnlijkheidsnivcau van 75$ reods boreikt wordt voor een jaarlijkse
stralingsdosis van 10 ä 20 millirem Indien we aannemen dat do vordubbalin#n
dosin >0 rem bedraagt. Dczo jaarlijkae bolasting ligt vor beneden de thans
toelaatbaar geachte jaarlijkse doaia van 170 millirem.
Zelfa wanneor wij een tienmaal zo grote vordubbelingsdosis aannemen -
met hot oog op hot voorgaande niet gerech t vaardigd lijkt- wordt voor «.-•
huidlge doaislimiet het 75?̂ -"ivoaii ovornchreden.

4. Wetteli.lke besoherming yan de bevolkin»?

Op grond van doze waarnemingen kan worden bowloton dat de Ihan« vnnr n<
bovolking toolaatbanr geachto atralin^jnbol«stinkt zoalo done in <!"•• ' «••-
energiewet is vastgolegd, een s'.ser onvoldoonde boveiliging ,̂ rtra>icloort.
De titelvraag van dit artikol kan dus ontkönnend worden bcantwoorö.
Wanneer de kornenergiewet werkeltjk enige bencherminpr wil bieden teyon
stralingsrisico voor de bovolking, zal <)o doaiolimiot met oen factor 10
ä 20 moeten worden verlaagd.
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In het recente advies van de Commissie Reactorveiligheid aan onze regering
wordt gestelds
"In geen enkel jaar mag op de meest bedreigde plaata de dosis meer bedragen
dan 5 millirem voor het gehele lichaam, de gonaden of de bloedvormende
organen, en 15 millirem voor de schildklier, de overige Organen of de
huid." /28/.
Deze eis vormt de basis van de door de Gezondheidsraad gevraagde waarborg
dat "geen enkele omwonende (van een kerncentrale), in enig jaar, in 66n
van de organen van zljn lichaam, hierdoor een dosis ontvangt van meer dan
30 millirem." /29/.

Wanneer vergunningsvoorsohriften voor kerntechnische installaties inderdaad
tot gevolg hebben dat aan deze eisen vordt voldaan, mag —het voorgaande in
sanmerking gonomen- gesteld worden dat de toepassing van kernenergie zoals
deze in de energienota wordt voorgesteld, geen aanwijsbaar risioo met zieh
mee zal brengen.
De gemiddelde stralingsbelasting voor de bevolking wordt vervolgens
gescbat op 0,2 millirem per hoofd per jaar.
Het laat. zieh aanzien dat er in dat geval dus geen enkel beletsel is voor
onze wetgever de maximaal toelaatbaar geachte stralingsbelasting voor de
bevolking.aanzienlijk te Verlagen, bijvoorbeeld met een factor 10 of 20*
Wanneer de wetgever deze consequentie te zijner tijd niet accepteert, kan
aan de adviezen van de Commissie Reactorveiligheid en de Gezondheidsraad
siechts een betrekkelijke waarde worden toegekend.

Het bovenstaande geldt uiteraard slechts voor normaal bedrijf van deze
installaties. Ben werkelijk ernstig reactorongeval kan enige honderden tot
duizenden slachtoffers tengevolge hebben. De kans hierop is naar verwach-
ting zeer klein.
Hiernaast bestaan nog de risioo's verbonden aan ongelukken en onzorgvuldig-
heden in de splijtstofcyolus, waardoor radioactief materiaal ongewild in
onze biosfeer terecht kan körnen. Ook hierop wordt de kans klein geacht.
De kernvraag die wij ons eerder stelden (2.3) blijft echter of het noodza—
kelijk is deze kansen te wagen. Deze vraag wordt door de Commissie Reactor-
veiligheid noch de Gezondheidsraad beantwoord, dat antwoord zal ons parle-
ment moeten geven.
Wanneer we "last but not least" de ontwikkeling van twee snelle kweekreac-
toren in Kaikar —waarvan de technologie nog in de kinderschoenen Staat- in
aanmerking nemen, naast het recente wetsvoorstel aan de Bondsdag voor een
nieuw stralenbeschermingsbesluit (2.3), blijkt dat deze kornvraag
nauwelijks bevestigend kan worden beantwoord.

"Het is in dit verband van het grootste belang zeker te stellen dat nu
niets wordt gedaan dat later een ernstig gevaar zou kunnen betekenen,
wanneer het onmogelijk of uiterst kostbaar zal zijn dit te herstellen."
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Gevaren van Plutonium

L>e syaposiumconunissie ontving van John W. Gofsian, naar aanleidim; van een ver-
s'oek on zijn medeverking aan het symposium, de vollende rapporten:

- The -ancor hazard from inhaled plutonium
1l* mot 1975, CNR Report-1-R

- Estimated production of human lung cancers by plutonium from wordlwide
fallout
10 juli 1975, CNR Report 1975-2

John W. Gofman, M.I)., Ph.D. is Professor Emeritus of Medical Physics, Devision
of Medical Physics, University of California, Berkely, California.

Van beide rapporten volßt het voorwoord en de conclusies.
Indien U over de p;ehele rapporten wilt beschikken dan kunt U dese bestellen
op bovengenoemd adres.
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THE CANCER HAZARD FROM INHALED PLUTONIUM

Jonn W. Gofman

May 1U, 1975

Foreword

The calculations presented here, and in the other reports of this CNR series,
represent a first approximation of the biological hazards from plutonium ex-
posure.
In essence, these are studies of the dosimetry of plutonium exposure. There
are certain critical voids in mankind's knowledge of the physical and physio-
logical parameters which determine the dosimetry, and thus we have made neces-
sary assumptions which are all clearly identified.
It is anticipated that as additional data become available, the calculations
herein will be updated to take them into account.

CNR Report 1975-1-R

COMMITTEE FOR NUCLEAR RESPONSIBILITY
P.O. Box 2329
Dublin, California 911566
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Summary of Conclusions

(1) The lung cancer potential in humans from inhaled insoluble compoaunds of
plutonium (such as PuOp particles) has been grossly underestimated by such
authoritative bodies as the International Commission on Radiological Protec-
tion and the British Medical Research Council.

(2) The term "lung cancer dose", used freely in this report, has a specific
scientific definition, namely, the reciprocal of the lifetime lung cancer risk
per unit of radiation, whatever be the units under discussion. In more popular
terms, one "lung cancer dose" of a carcinogen such as plutonium introduced
into a population will assure one extra lung cancer death.

(3) The lung cancer hazard of plutonium inhalation is much higher for ciga-
rette-smoking humans than for non-smokers. The calculations presented here
suggest the following values for inhalation of insoluble plutonium particu-
lates .

For Cigarette-Smokers;

Pu239

OOrt
(a) 0.058 micrograms deposited Pu represents one "lung cancer dose".

(b) 7 »830, 000, 000 "lung cancer dose" per pound of Pu

Reactor-Pu

(a) '0.011 micrograms deposited reactor-Pu represents one "lung cancer dose".

(b) U2, 300, 000, 000 "lung cancer doses" per pound of reactor-Pu.

For Non-Smokers;

Pu239

239(a) 7*3 micrograms deposited Pu represents one "lung cancer dose".

(b) 62,600,000 "lung cancer doses" per pound Pu

Reactor-Pu

(a) 1.1» micrograms deposited reactor-Pu represents one "lung cancer dose".

(b9 338,000,000 "lung cancer doses" per pound of reactor-Pu.

CO While the estimated hazard is about 127 times lotrer for non-smoker;, than
for smokers, the hazard for non-smokers for reactor-Pu, which is waht nuclear
energy provides, is indeed severe. Clearly, there would be no source of com-
fort available even if no one in the population smoked cigarettes.

(5) The reason for the gross underestimate by ICRP or BMRC is their use of a
totally unrealistic, "idealized" model for the clearance of deposited pluto-
nium from the lungs and bronchi, plus their non-recognition of the bronchi
as the true site for most human lung cancers. The erroneous model used by
such organizations fails totally to take into account the effect of cigarette-
smoking upon the physiological function of human lungs.
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! (o) Plutonium nuciiaes, or other alpha particle-emitting nuclides, in an in-
1, ,' 'soluble fros, represent an inhalation r.asard in a class tose five orders of

magnitude acre potent, weight for veight. than the potent chemical carcinogens
!

' (7) The beagle dog data on lung cancer production from inhaled plutonium al-
ready are in good general accord with the human estimates of this repot, even
though it is videly realized that the current beagle data must be overestima-
ting the lung cancer dose. When the beagle data become available at lower

, aosages, it is virtually certain tnat they will not be significantly different
1 from the human estimates.

(8) i Done of the calculations presented in this report make any use of "hot
particle" theories and are in no way dependent upon such theories. Unfortuna-
tely, so much effort has been expended, for example, by the British Medical

1 Research Council, in countering "hot particle" theories that they overlooked
the real cancer hazard derivable from straightforward dosimetry, as presented
here.' It turns out that dosimetry provides cancer risk estimates well within

i order of magnitude agreement with those predicted by Gcesaraan-?amplin-0ochran.

\ (9) The lung cancer potential of insoluble particles of plutonium compounds
should result in worldwide rejection of nuclear fission energy involving any
kind of plutonium handlinß or recycling. No meaningful mitigation of this pro-
blem would be achieved even if cigarette smoking stopped totally.
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ESTIMATED PRODUCTION OF HUMAN LUHG CANCERS BY PLUTONIUM FROM WORLDWIDE FALLOUT

John W. Gofman '' ' .
( !

July 10, 1975 , I I "'

Foreword

The calculations presented here, and in the other reports of this CNR series, ,
represent a first approximation of the biological hazards from plutonium ex-
posure. ' ,
In essence, these are studies of the dosimetry of plutonium exposure. There
are certain critical voids in mankind's knowledge of the physical and physio-
logical parameters which determine the dosimetry, and thus we have made neces-
sary assumptions which are all clearly identified.
It is anticipated that as additional data become available,-the calculations
herein will be updated to take them into account.

CNR Report 1975-2

COMMITTEE FOR NUCLEAR RESPONSIBILITY
P.O. Box 2329
Dublin, California 9)1566
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Angary of Conclusions
!
1. Worldwide fallout of plutoniun-239 (and. other plutonium nuclides) from past
atmospheric weapons tests have produced a sizeable, and reasonably well estima-
ted, deposition of plutonium in the lungs of inhabitants of the Northern
Hemisphere.

2. ?ince the lung cancers expected per nicrogram of plutonium inhaled are
available ( Deference l), it is a straigntforvara matter to estimate how many
persons have been irreversibly committed to develop plutonium-induced fatal

cancer.

3. For the USA alone, it is estimated that 116,000 persons have been committed
to plutonium-induced lung cancer. In the entire Northern Hemisphere, the total
number is ̂  1,000,000 persons.

!». Since the latent period is over for a sizeable part of the plutonium fal-
lout exposure, many of these estimated lung cancer fatalities must be occurring
annually now. Probably in the entire northern Hemisphere, of the order of
10,000 must be dyins annually of plutoniuo-induced lung cancer.

5. Lung cancers, once induced, do not identify themselves as to cause. This is
the reason that the absurd, although coaaon, statement can be nade that "cancers
due to plutonium haven's been observed".

t.. The experience of the small groups of Manhattan Project plutonium workers
or the Rocky Flats plutonium workers is totally consistent with the expecta-
tions for pluronium- induced lung cancer presented here. 3y no means can these
groups provide any comfort whatever for those hoping for a lesser carcinogeni-
city of inhaled plutonium.

7. Based upon the data presented here for fatal lung cancers already committed
by weapons plutonium fallout in the USA, an estimate can be made for the
future lung cancers to be produced by the developing nuclear power industry. If
that industry contains its plutonium 99«99* perfectly, it will still be respon-
sible for 500,000 additional fatal lung cancers annually. This would mean in-
creasing the total death rate in the United States by 252 each year, since
2,000,000 persons currently die from all causes combined.
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EKOI1DMISCHE ASPEKTEN VAN HET SHELLE Kl-iEEKREAKTORPROJECT t " "i *
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Reinier de Man Vrije Studierichting Scheikunde, . V," \' *<

Ri jksuniversiteit Groningen '• ' • '

Hans Schenk Ekonomische Fakulteit, t' , ,
Rijksuniversiteit Groningen

Uedewerking verleenden:

Johannes van der Tuin Ekonomische Fakulteit, R.U.G. en
Bert de Vries Vrije Studierichting Scheikunde, R.U.G.

korrespondentieadres: Chemische Laboratoria, kamer B314*
Zornikolaan, Paddepoel,
Groningen.

Samen-v^tting

1. Bedrijfsckonömisch is het ons inziens onverantwoord
te "beslissen tot verdere deelnaine aan h&t Slffl-projekt.
De "beschikbare baten-kostenanalyse, uitgevoerd door
het Nederlands Economisch Inctituut, is dermale on-
volledig dat zij deae konklusie niet kan overstijgen,
noch in positieve noch in negatieve zin.

2. Zelfs al zouden de in dit artikel gepresenteerde
"bedrijfsekonomische berekeningen onverhoopt onjidst
blijken, dan nog geldt dat
a) de beschikbare baten-kostenanalyse te onvolledig

is ora een beslissing op te baseren.
b) Indien de beschikbare baten-kostenanalyse de meest

volledig mogelijke .is op dit moment, het een onjuiste
voorstelling van zaken is, de beslissing hoofdzakelijk
te beargumenteren met verwijzing naar de baten uit
de elektriciteitsopwekking; itnmers, deze maken slechts
maximaal 20$ uit van de totaal berekende baten.
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Gecommitteerde kosten

Debenelux
Konkurrerend

Komraerciele SIIR

Break-even analyse

S1JH - LWR

lo kwuokroaktor

SMJ gebouwd in licer.tic of gekocht buitcn hot

Debcnelux goTiiod

1i chtwat erreakt or

conventionalo centrale

kilowatt elek'.risen

kilowatt uur elektrisch

llederlands Uconomisch Instituut

goleverd aantal t"'/he in oen peri ode ( jaar )
ontwerpvermogen in t'tto

bedrijfstijd/8760 aur (8760 uur=1 jaar)

de relatie tuasen hot vermögen en hot aantal uren

tijdens cen jaar dat dit vermögen word t gevraagd

totale investeringen/ontwerpvermogon

kosten van de verpliohting die men reeds is

aangegaan

Bondsrepubliek Duitsland + Beneltac

in dit verband: tegen lagere kosten elektriciteit

producerend

SIIR die konkurrerend is t.o.v. de LWR

in dit verband: analyse van de bedrijfstijd waar-

boven een SNR tegen een lagere kostprtfs elektrici-

teit gaat leveren dan een LWR
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Hoofdntuk '.. Inleidinr

»n onafhaukclijko studio van <le ekonomiacho anpekten van nederlandse deelnarr.e
in hot Bobcnelux onclle kweekreaktor projekt is tot op heden slechts uitgo-
voord door hol liederlandc Eoostoraisch Instil nut ('Oil; 1,2) in opclraoht van net
Au.icteric vai. Eccj.cr.i^chc: Zakt.-.. 'X^ici. }.-.'. t"*0-«- 'Raal^chappolijk'. lola:.£
van dit projekt lijkt hot wenaelijk de heachikking to hebben over meerdere
ondcrzoeken van doze raaterie. Sen riergelijk onderzoek is dit jaar onderaonen
bij de Vakgroep Bedrijfsekonondu en 'ie Vrije Studierichting Scheikunde van
dc UnivcToitoit van Groningen. Dit ondersock, dat haar basic vond in eon uit-
gebreide literal, uurstudio, leiddo tot de konklusie dat het :aogelj.jk is op
een aantal fundamentale» punt en nterk van rnening to verschillen met de door
hot 1JEI in haar rapportcr. ueer^ele^-ie "bcrckcningen en visies.

Het onderhavige art ike1 in enercijdc een samenvatting, anderzijds een nauere
uitworking van do voornaa.Tste punter, van dit ondersoek. Hot valt uiteen in
de volgenno hoofdbostanddolon:
- hoof dr. t nk P, dat. oori rnhonatir-rV oversight geoft van het totale corc-ker.inrr-

modcl
- hoofdr.t:uc_ 3 t dat oen vorcolijking om'at van cedri jfsekonomische koctpri-'s-

kalkulaties van eloktricitoit opgev/ekt door middel van een snelle kweek—
reaktor (S!IR) on door raiddel van een lichtsiater reaktor (L'./H). Du verge—
lijking wordt toogoapitct op hot vis.dcn van een antv;oord op de vraafr v.'el.<-.
kostendaling gcrealisseerd dient to worden ten aansien van een kommereioie
Sl.T? verfx-lekojj tr.ot hot protot;,-po SIHJ-300 (Kalkar) wil een SIR kostprijs-
technisch pcsien een ree'e'l alternatief gaan vormen voor de elektriciteits-
opwekking in do nabije toekonsst.

- hoofdstuk 4 t dat ingaat op eon partife'le baten-kostenanalyse. De analyse is
partieel in die sin dat voorlopig (tot hoofdstuk 5) wordt afgezien van zo-
wel direkte als indirekte externe effekten (deze laatste ook wel genoemd
spin-off effekten). Uel is opgenomen het prijsvoordeel dat ka-a worden gerea-
liseerd als de deelname aan het StrR-projekt v;ordt voortgezet als vergeleken
met aankoop in het buitenland van een SHR* (een bäte dus). Als lasten zijn
opgenomon de hoofdsakelijk uit spexir- en ontv/ikkelingswerk (R & D) voort-
vloeiende kosten indien de deelname wordt gekontinueerd. De r.etto-baten
uit do elektriciteitsopwekking sec zoa]s het TIEI deze hanteert zijn als ge-
volg van onzo analyse in hoofdstuk 3 negatief (en dus nettolasten; geworden.

- hoofdstuk 'S, dat ingaat op de vraag of een bedrijfsekonomische kostprijo-
berekcmng dan wel een nationaal-ökonomische baten-kosten analyse essen-
tieel is voor de beslissing tot kontinuering van de Slffi-deelname, althans
v/anneer ökonomische argumenten c'denen te worden gehanteerd bij deae beslis-
sing.

Tot slot dienen nog drio dingen opgemerkt te worden. Vanzelfsprekend houdt
een negatieve konklusio met betrekking tot de konkurrentiemogelijkheid van
een SKR ten opzichte van een LWR nog niet in dat voor de LWR dient te wor-
den gekozen. De ökonomische afweging van de LUR tegen elektriciteitsopwek-
king door middel van "conventionele centrales" (CC's), tegen alternatieve
energiebronnen, tegen vervanging van elektriciteit in bepaalde toepassin-
gen door vormen van primaire energie of tegen bezuinigingsprojekten vergt
afzonderlijke studies.
Ten tweede betekent de vereiste beknoptheid van dit verhaal dat niet overal
even diep op de behandelde punten kon worden ingegaan als wenselijk is.
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Tor. dcrde dient \vrnold te wordon dat hot '»El-rapport uit. 1974 (2)
hot moect recente (nod or] and no) rapport is, waarover w i j do becchik-
kir.g haddor.. Tevonu zai de locer ocrkon dat wij ccer vaak on so ana-
lyse vergelckon hcbbon met dio van hot *JEI; ofschoon dit konscssics
betekende aan de voor eon dergelijk onderaook voreiste oethodologic
meenden wij dat sulk eon werkwijse do onderlin^o vorcelijfebaarhoid
ten goode komi.
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Hoordat.uk 2. Hot algoineno modo l

Hot in dit artikel gebruikto model is gebaseerd op het door het IIEI gehanteer-
de, onder meer om vorgßlijking met de betreffende •,-apporter. van dat institu\it
te verge^iakkelijken. Zoals te zien is in figuur 1 is de lierekening onderver-
doold in vier hoofdfasen. In de eerste fase worden berekeningen \iitgevoerd ten
einde te körnen tot een vergelijking van S1IR en LVIR op kostprijsbasis (zie
hoofdstuk 3). Simultaan daarmee wordt in een andere fase een prognose samenge-
steld van de vraag naar elektriciteit en wordt een schatting gemaakt van de
marimale belastingfaktor voor een S NR. Leze beide laatste parameters worden
tezamen met het resultaat van de eerste fase gebruikt om een bouwschema voor
SlfR's aatnen te stellen. Vervolgens is het mogelijk om in de laatste fase de
nationale baten en kosten samen te stellen van dit bouwochema.

figuur 1
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Hoofdstuk 3. De bedrijfsokonomische kootprijsvergeli.jking

1. AI gerneno aspekten van de govolgde methode.
Uitgangspunt voor de kostprijsberekening in dit hoofdstuk is de zgn. "break-
even analyse" (BEA), een analyse die in net algemcen inzichtelijk maakt
welke relatie er bestaat tussen bedrijfstijd (x-as) en vaste 4- variabele
kosten (y-as). Ket oogmerk van een dergelijke analyse in dit verband is
aanschouwelijk te maken bij welke bedrijfstijd de kosten van LWR en S1IR
elkaar evenaren. Bij een hogere dan de break-even bedrijfstijd zal een
SWR goedkoper elektriciteit opwekken dan een LVJR. Wanneer de break-
even bedrijfstijd echter reeds hoger is dan de voor een SHR maximaal
haalbare is de konklusio uiteraard dat een S1IH niet goedkoper dan een
LWR is in de elektriciteitoopwekking.

Zouden de kosten van beide typen centrales vaststaan dan zou een derge-
lijke BEA snel gemaakt zijn. Juist wat die kosten betreft bestaan ech-
ter grote kontroversen. De belangrijkste kostenkomponent wordt gevormd
door de specifieke investeringskooten van de STR. In dit artikel v.-ordt
nagegaan hoeveel deze kosten, gerekend vanaf net prototype, minimaal
sullen moeten dalen om een S1!R kommercieel te maken. De grootte van
dit "dalingsbedrag" wordt uiteraard belnvloed door diverse faktoren.
In dit artikel wordt nagegaan wat hot effekt is van stijgingen in de
twee in dit opzicht belangrijkste faktoren, te weten de specifieke in-
vesteringskosten voor een LWR en de uraniumprijs. De overige faktoren
worden vast verondersteld; de hiervoor gehanteerde waarden zijn ont-
leend aan het HEI-rapport (2) en de energienota (13)«
De aldus verkregen "dalingsbedragen" worden.gekonfronteerd met empirische
gegevens over kostenontwikkeling van kerncentrales, hetgeen leidt tot
een uitspraak over de waarschijnlijkheid dat de nodige kostendalingen
worden gerealiseerd.

2. De BEA
De invoer voor de BEA bestaat dus ult enerzijds de maximaal realiseerbace
bedrijfstijd en anderzijds uit de vaste en variabele kosten. We zullen
deze faktoren achtereenvolgens behandelen.

a) de maximaal voor een SNR realiseerbare bedrijfstijd.
Deze wordt meestal uitgedrukt als een percentage van de door de speci-
fieke centrale nominaal te leveren elektriciteit, de belastingsfaktor:

ma,, v,aioo4.̂ o»*ou+«̂  max. leverbaar per jaar (MWh)
max. belastingsfaktor = 8t76o uur x ontwerpvermogen (HW)

Het NEI (1,2) gaat in zijn berekeningen uit van een max. belastingfak-
tor van 6.76. Daarbij is verondersteld dat de reaktor 80$ van de tijd
beschikbaar is (20$ van de tijd ligt de centrale stil i.v.m. splijt-
stofwisseling, reparaties etc.) en dat deze beschikbare tijd voor
99$ werkelijk benut wordt: 0,95 x 0,80 = 0,J6. Dit is een zeer opti-
mistische schatting wanneer men dit getal vergelijkt met belasting-
faktoren die in het verleden gehaald zijn bij LWR's. Belastingfakto-
ren voor LWR's liggen niet zelden beneden 0,50. Voor de SNR kan men
a priori geen gunstiger resultaat verwachten (zie 3>4>5|6).

b) de vaste kosten van
1) een SNR

De laagste schatting die wij hebben gevonden van de investeringen
in de Kalkar 300 MWe-centrale (prototype) bedraagt / 1,3 iniljard
oftewel / 4.300,-/KWe opgesteld vermögen.
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"eer recent o I'-chattiUf-;«; leiden reeds tot menr äan / '•000,-/ki(o1
210 tabel 1.

'•. * ' v I. tabelj jr. yes t c ri ngo k o n t cn Kai Rare or.t ral o
i ' ' , ' ' ' i

' -bedrag bron

f',,1 ',.£ 1,5 mrd.
r " " D M 2 , O m r d .
;. , DM 2,5 mrd.

:n-:i 'V. (?.} voetnoot p.

1 De vaste kosten -/an i!c SMJ foniskontccrd r.aar hot referentie jaar
worden berekend volgens:

• ; vaste kostender kV/) = (ajvnuTt.oit + vcrcekoring) x specif ioke
'• •'' .investeringskosten + overi^e vasto kosten.

De annufteit is afhankelijk -/an diskontpvoet (r) en ekonomische
levensduur (L) voigcnc a« T/(\ - ( '+r)~ ). Voor r = 0,10 en
L= 20 jaar is a = 0,1175. Hierbij komt nog de zg. normale ver-
sekeringspremie van 0,^% over het gelnvesteerde bedrag:

, a + versekeriitg = 0,;21i> (sie (2) p. 19). De «overige vaste kosten'
bestaan ixit "bedrijfskocten, vaste brandstofkosten en nukleaire
vernekerir.rckoste». . -horvocr nernun w i j eon totaalbedrag van
f 25,95/klvr(afgeloid van KEI-gegevenofe)).

2) een U1E
De schattingen voor de npecifieke investeringskosten van een
LWR lopen uiteen van / 'i200,-/kW (2) tot / 1600, -/kW (8,11,zie
ook 14).

c) de variabele kosten
EssentiSel voor de BEA iu het verschil in variabele kosten tussen
een SKR en sen LWR. We gaan hier derhalvo niet vorder in op een aparte
berekening van deze kosten. Als variabel kostenverschil hanteren wi j
/ 0,00453/kWhe voor het jaar 2000 (2. p. 25).

3. De vereiste kostendaling
Met het nateriaal dat hierboven berekend is kan men nu de volgende tabel
samenstellen:

'''.'tabel 2

bron specif ieke investerings-
kosten LWR

maximale specif ieke
inv.kosten SMR bij
belastingfaktor
0.60 0,76

(8,
(2)

11', 14)

/ 1200/kWe
/ 1600/kWe

/ 1430,-/kWe
/ l830,-/kWe

/ 1485/kWe
/ 1880/kWe

uitgangspunten: diskontovoet =10 %
ekonomische levensduur » 20 jaar annuSteit + vera.
verzekeringsfaktor = 0,004 = 0,1215
»overige vaste kosten« SNR» / 25,95/^cWe

Voor een specifiek geval uit deze tabel is hieronder ter illustratie
een BE diagram getekend. De vaste kosten die in dit diagram thuishoren
zijn respektievelijk / 249,93 (SNR) en/ 226,12 (LWR). De variabele kosten
zijn / 1,80. iO"%Whe (SNR) en / 6,33 . 10~JA:Whe (LWR), aijnde de hier-
voor door het NBI gehanteerde bedragen. 184
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figuur 2

specifiekc investeringskosten
SNR / 1830/kWc ..
LWR / 1600/kWej '" .

leidt tot" ^ [ ". ' "" ' ' ' • • ' ' ' . . ' '."•.
ibreak-even belaistingfaktor«0,oO

>bedri jfsti jd (uur

5256
0,60

8?60
1,0

>belastingfaktor

185



Men' kan'Sich afvrages: of toekoiastipe ctjj^ingen van do uraniurapri js
met ivan groie invlood si jr. op do koattmvorceli.iku.p; tnsoen B!IR <?n 1,WR.
Tanners, ,voor wat cetrei't oon LWK staken do urani Unkosten relatief (t.o.v.

",een S1JR) groot onderdeel in t van de variabclc koston. Derhalve rent ons
,nog n'a tc gaan wal de nogelijke ir.vloed van ecu otijginj* van cle uraniunprijs

" is op het toelaatbaro vcrschil in opecifickc invcstcringckosten van S1IH
en LWK. ,
Binnen de grenzen van tatcl 3 wordt aangetoond dat ecu dergelijke stijging
wat botreft r.ijn reporcuerios rjiut gi'oot yenoecxl Ray worden.

tabel .? aaj-aiasr.cn: .-apli jtntofkocten LWR =

uraniunprijs maximale investeringc- 4*3 X 10. ^''^ + 4t3v * f^
S/kg kosten SIR gld/kWe ° = '̂ î ii8, , 4 -„. N7 & _ 6 ' _ v = 100 S/kg SWU (verri.]king)

f a 120 «/kg (fabricate splijt-
:-0 1600 / . / , / , \ \ stofelomenten)

^4,16 ^ W) !

100 1750 Vaste kosten LWR = 177,53
-vvn. ^,,5 Belastingfaktor * 60 %
~ _ A . _ Aroiulteit + Vors. = 0,1215

Variabel© kosten SSR ongewijzigd
O j l 8 cotst/^cHho , dit werkt in
het voordeel van SHR.
'overige vaste kosten' SlIRHf25,95
1 S = / 2,80

De konklusie luidt dat, mede gelet op de verwacht ingen ten aanzien van
de uraniunprijs en de invlood daarvan op de analyse, de opecifieke in-
vesterin^skosten nog 66 % dienen te dalen ton opzichte van het proto-
type SHR-300, namelijk van / 6000,-AWe < ot / 2000, -/kWe, selfs in het
£eval van een gigantische prijsstijging van xiranium tot S 200/kg!

Op welke wijze zouden nu de vereiste kostendal ingen tot stand kunnen
körnen en hoe groot is de kans dat dit inderüaad gebeurt?

Het NEI geeft aan hoe schaal- en leereffekten tot het gewenste resultaat
zullen leiden:

- schaaleffekten; het bouwen van een 1000 Me-centrale in plaats van
een 300 MWe-centrale geeft volgens het JJEI (2) een kostendaling van
bijna 40 % . Dergelijke schaaleffekten hebben zieh in het verleden
inderdaad voorgedaan bij konventionele centrales. Maar men moet niet ver-
geten dat het hier om schaalvergroting ging in de grootte-orde van

een faktor 10. Of er vanaf 300 MWe zieh nog merkbare schaaleffekten
voordoen is bij voorbaat niet duidelijk (12). In de Studie uit 1971
merkt het MEI (l) op dat vanaf 600 Mfe geen schaaleffekten meer te
vervmchten zijn (dit geeft plm. 20 % kostendaling). In de st\idie uit
1974 is men hiervan teruggekomen. Ons is geon enkele studie bekend
waaruit duideli jk naar voren körnt dat deze schaaleffekten zieh Mj
kerncentrales voordoen. Het boxiwen van gro-tere centrales kan in prin-
cipe ook extra technische problemen met zieh meebrengen.

door toepassing van de formule van Prewer met degressie-exponent
0,6: 1000 0,6 ?00_ ,

300 X-1000 = u»0<i
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- leereffokton; Zowel technische als organicutorKJche ervaring kunncn
de kosten drukkon. Hot ?rET(2) veronflcrntolt da4, he t rso£elijk is eor.
kostendaling te realiseren (inklunief schaaleffekt) "/an / 4400,- naar
/ 1518,- (Men heeft can a':hteroenvolgens hot prototype S13R-300, de
STJR-2 en twee SflR-1000 reaktoren gebouwd). Or.c inziens moeten niet
,iiir>r>n korlonvpTilaf^>n'5r> fiklT^r. rviar ook filr*OTon 'iio 30 koctor. 'ioT,
stijgen in de analyse betrokken worden: er kunnen zieh bijvoorbeeld
onvoorziene technische problemon b i j reeds gcbouwde centrales voordoen
waardoor kostbare wijsigingen in het ontwerp van nic'jw te bo-uwen cer.tra-
les noodsakelijk blijken. Ook verhoo-^do veilieheids- en milieueisen
kunnen kostonverhogend werken. AI dese effekten worden vaak aangeduid
met de foutieve benaming 'negaticve leereffekten1. W i j prefereren de
neutrale term 'kootenkurve', waarnee wi j de geaggregoerde kostonontv;ik-
keling in de tijd bedoelen.

4.Konfrontatie met empirische gegevens; konklusie
Bij de beantvxoording van de vraag welke effekten overheersend zullen
zijn kunnen slechts empirische gegevens ons enig insicht verschaffen.
Behalve de schaarse gegevens over de kostenontwikkelingen in de SKR-
industrio is de enige geschikte vergelijkingsbasis de kostenontwikkeling
bij LWR's. BUPP en DERIAJI (8) tonen een Sterke köstenstijging aan
met betrekking tot amerikaanse LVJR's: S 30/kW tot S 50/kW per jaar ' '
in konstante 1973-dollars. Dit is een re'e'le stijging van 10^5 per jaar.
De schattingen van de AEC van het verschil in specifieke investerings-
kosten van S1JP. en LWR vertonen ook een aanzienlijke eskalatie: een
re'e'le sti jging van raeer dan Idji per jaar (9). '
De oorzaken van de LWR-kostenverhogingen in de VS hebben zowel te
maken met veiligheids- en milieuproblemen - waarbij de vertraging var«
Projekten door verontrusting van burgers een belangrijke faktor is - .
als met onverwachte technische moeilijkheden.
A priori mag men niet aannemen dat deze effekten zieh bij een S1IR
in mindere mate zullen voordoen: Integendeel, de milieuproblemen en
gevarenaspekten zijn bij een SNR groter dan bij een LVfR. Een SNR is,
vooral door de toepassing van de natriumtechnologie veel gekompliceer-
der dan een LWR, om van de Problemen van de beheersing van een pluto-
niumhuishouding maar niet te spreken.

In onderstaande figuur hebben wi j aangegeven hoe onder verschillende
aannamen de kostenkurve moet verlopen om een S!IR in het jaar 2000
kommercieel te maken. Tevens hebben viij de kostendaling aangegeven
zoals die door het NEl(2) gesuggereerd wordt. Hiertegenover stellen
wij een kostenstijgirg van 10$ per jaar zoals die zieh bij LHR's in
de VS voordoet.

P I G U U R 3

Konklusie: Op grond van voorafgaande empirische toetsing lijkt de konklusie
gerechtvaardigd, dat het zeer onaannemelijk is dat de SNR, zowel bij een
forse stijging in de prijs van uraniumerts als bij een hoge schatting
van de specifieke investeringskosten van de L1VR, voor de eeuwwisseling
konunercie'el zal worden.
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;;'Qoffh;t:ik 4. PartiEle Batonkostenanalyso

" * Algoa.ono aopekten van de gevolgde aiofhode

Voor wat betreft eeri globale baten-kostenanaiyco (BKA) van declnarae
nnr. he-"* S?IP.-pro;;eVrt word* hrt*. '.ritganp?p<ir.* fvorrja <iior "r t̂ t<Ha=,"<
aantal te bouwen SNR's en hot zogenaande angroeitempo. Het aan'.al
te bouwen centrales wordt op haar beurt weer bopaald door de ?,£-
"bedri jfsti jd, 'de vraag naar «iicktriciteit en d» l.elactir.gstu'jrkroa.'y::
«lit aantal wijkt af van h?t thoorc-tioch optinale onda-1- n.cr. te wiar«r
heeft met de.feitelijk bostaande niet optimale plant-nix var. LI.1?.'s wit
CC'G. Het ingroeitempo wordt aid us ook bepaald door het ai'schri jvir.gs-
patroon op de bsotaande centrales en daarnaast we}.licht ook door
een tekort aan bouwkapaciteit, tijdelijke schaarste op de plutonium- ,
markt,en aarseling bij de elektriciteitnbedrijven. De met het nu '
bepaalbare bbuwschema samenhangende positieve en negatieve effekten
op andere oektoren dan de elektriciteitsproduktie, repektievelijk
genoemd baten en kosten, worden gediskonteerd naar een referentie-
jaar (in ons geval 1973). 2en eenvouaige deling ievert als eindre-
sultaat de baten-fcostenverhouding (B/K-ratio) op; een vergelijking
(B-K) levert als resultaat eon uitspraak over de netto baten of
kosten. Belangrijk in dit opnicht is dat in principe alle baten en
kosten in de analyse dienen te woi\3.cr. betrokken. Dit is echter ge-
inakkelijker gezegil dan gedaan vaiiwego grote selektie-, uaardenngs-
en kwantificeringsnioeilijkheden. V/ij komen hierop terug in hoofdstuk p-

Uat v/e reedc in dit hoofdstuk kunnen doen is nagaan in hoeverre
de bate« of kosten ilio voortvloeien x*it een keuze tussen SliR en
S1JR* (de buiton de Debenelux aangelrocivtc S11R) worden beTnvloed
door yooronderstellingen aangaande een aantal parameters. Ecu der-
geli jke handelv:ijze sou men een partible batenkostenar.al.vsc kiu:r.er.
noemen. De belangrijkste parameters die in dit geval de partiSle
baten-kostenverhouding bepalen zijn (in volgorde van bespreking):
diskontovoet, tijdstip waarop een SMR kommercie'el wordt, kosten-
verschil tussen 'eigen SHE«s' en SHR's aangekocht buiten heb
Debeneluxgebied (SUE ) en te maken kosten in de toekomst (voorna-
melijk SNR-2). In dit hoofdstuk wordt de gevoelighe:'d van de B/K-
ratio getest voor een latere konimerciSle introduktit, een lagere
elektriciteitsvraag en stijgende kosten.

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de funktie van -een dergelijke
parti'dle B/K-analyse in de besluitvorming en.de konseki^enties daarvan
voor het nut dat ontleend. kan worden aan de in een parti'e'le analyse
uitgevoerde berekeningen. , ' , , ' ,

2. Diskontovoet en gevoeligheidsanalyse '

a) do diskontovoet
Met betrekking tot de diskontovoet zijn er twee verschillende ziens—
wijzen mognlijk:
- 1. men neemt de private sektor als maatgevend: de diskontovoet =

gemiddeld rendement in de private sektor (vöör belastingen)
verminderd met inflatie. Men komt op deze manier op waarden
tussen 10 en \% (10).

- 2. Een andere zienswijze is dat de overheid, die inuners verant-
woordelijk is vocr infrastrukturele ontwikkelingcn op lange
termijn, uit mag gaan van een lagere diskontovoet.

Gezien overweging 2 en het feit dat in de Qiergienota (13) 10 en
gebruikt wordt als diskontovoet (Het HEU gebruikt &$; (1)»(2)}>
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is in .di t artikel 10/j gehanteerd.

b) Gevoeligheid voor het jaar van konkurrorond worden
Het is njogelijk een verband te borekcnen txinnen do npocifiekc is:-
vooteriJi^kosTen vaj. ecu 3!."H en het tijdstip dat dece konkurrorend
wordt:. ten opzichte van een LWR. Hiertoe dient men aannamen te doen
over de ontwikkelinp van do splijtstofkocton, belantir.gfaktoren,
kosten.van een LWR, ökonomische levensduur en diskontovoet. Het
irsi (2.)' heef t no'r. "berekening uitgevoerd; het resultaat daarvan nemen
'wij op'in tabel 4. 1'it doze tabel blijkt hoe extreens gevoelig

.•>'••'•'. het ,iaar van konkiirirond wor-
tabel. 4' den is voor de specifieke in-
spec:fieke in— jaar van vestcringckosten. Wanneer men
veste ringskos— konk-orrerei:d uitgaat van specifieke investerings—
ten SHR, slä./k\lc worden koston voor hot prototype SÜR-300

1S3Ö 1990 van /6000,-/kWe dan in een daling

nodig om tot een konkurreronde
1561 2010 positie te koraen in 1990. Een

dalinfi van slechts 1/J minder
(die namelijk loidt tot /1629.-)
geeft dan reeds een uitsstel van
30 jaar, naroolijk tot 20?0l

Ket is .derhalve nict o.-o.'ealictisch oni set de nogeli jkheid van aan-
sienlijke vertragir.gen rekening te houden. Het 17EI komt op gi-ond van
deze celftio tabel tot een nogal vreemdsoortige konklusie:

"een SHH waarvaji de specifieke invosteringskootcn / 'COO
per klf bedragcn (wordt) ecrct conunerciSel in het jaar ?017;
m.a.w. een dergelijke centrale is g6<Sn reSle propositio voor
de vervanging van de LWR. In verband hiermee sal op een dergc-
lijke centrale niet vorder worden ingegaan." ((2),p.28)

Bit in plaats van een zinnige uitspraak over de kans dat een derge—
lijke late kommerciSle introduktie zal plaatsvinden.

Tabel...5 geoft aan met welke faktor men de oorspronkelijke baten
ten opzichte van een SBR (uit do basisoplossing van het 11EI (2), p.74)
dient te vermenigvuldigen bij een uitstel van 10 en 20 jaar en een
diskdntovoej van 8, 10 en 15$. Hierbij is rekening gehouden met het
feit dat in de tussentijd de groeiende vraag naar elektriciteit
wel aanleiding geeft tot het bouwen van raeer centrales op het tijd-
stip dat een S1IR kommerciSel wordt (10 jaar, groei 1,4; 20 jaar,
groei 2,5).

tabel 5
uitstel *»

rentevoet 8?5
10^

1*

10 jaar

0,64
0,55
0,35

20 jaar

0,53
0,38

0,15

berekeningswijze: .
= ""'1«faktor = gCt,,) x r

g(io)'=
g(2D) =

Deze tabel geeft duidolijk aan -,-ielke rampzalige gevolgen een minieme
afwijking van de door het 1IEI gepon^erde kostenkurve inhoudt.

c) Kostenyoordeel deelname in de ontwikkeling en do vraag naar elektri-
citeit

Uiteraard is het totaal tc verwachten kostenvoordeel bij deelname aan



hot SlJR-pro jckt , alo vergeleken met licontiebouw of import afhankelijk
van de hooveelheid en hot ingrooitempo van de te bouwen centrales, en
deze weer van de vraag naar elektriciteit. In ondr?rstaande tabol ic
weergegeven hoe groot <hi totaal sal ziyn lij verschiller.dc vraar-
schattingen uitgaande van cen kostenvoordeel bij deelname in 'net 5™:-
pro jekt van 2$ (1JEI hanteert zov;el 2 alo £$,} .

tabol 6 i
baten uit elektricitoitsopwokkin^, mln eld. uitgangspunten:
vraagschatting disk.v.=b> I0/o _ 15> totale inv.k.SlJR \ " »
»LI iaag U) ~ 54 ! > « - ' iCOOMWe = /:,5 sird

) « ,8 .
eigen schatting - 46 15 eigen el.schatting:
- ; - groei tot «80 1% , ,.

, , , , '80 -'90 $ '-. •
«90-2000 ,25i
daarria "\% - •

De eigen berekening is gebaseerd op een alternatieve elektriciteits- \
Prognose waarbij de groei langzaam afneerat en na het jaar 2000 ge- •,
reduceerd is tot 1$ per jaar. (Bit scenario is gebaseerd op de voor- ' , ,'
stellen van de LSEO ("5)) ''

d) Ontwikkelingskosten

Hot 1JEI geeft een kostenschatting van /1 26 mln. ( niet-gekoraraitteerde I
kosten, gediskonteerd tegen 10/J ). Hot overgrote doel van doze koster. .
bestaat xat de kosten voor onderaoek en ontv;ikkeling van de SIiR-2 ,
(demonstratiereaktor) en de bijdrago in de onrendabele top hiervan. • '
VJanneer men siet hoo de kosten \rau het Kalkarprojekt ge'^skaleerd ziy.
dan is ons insiens een verdubbeling van de kosten niet uitgesloten. , '
De kosten van het amerikaanse Breeder program leiden selfs tot nog
pessimistischer konklusies: Zo vertoonden de AEC-kostenramingen van de
"Clinch River Breeder Reactor" tussen 1970 en 1975 een verdubbelingstyd
van eon jaar (9) • Aanvankelijke schattingen voor het totale amerikaanse
kweekreaktorprogramma omstreeks 1965 liepen van S 1 - 2.2 mrd.
Op dit moment is dit bedrag ongeveer uitgegeven en de ABC vroeg reeds
om $8.1 mrd. extra voor de S1-IR (totaal pirn. 28 nird. gulden, 18=2,80 gld.)
Slechts een klein gedeelte van deze stijging kan aan inflatie wordeii
toegeschreven (9) .

3.Konklusie
Om het effekt van de variaties die eich in de verschiller.de paiameters
kunnen voordoen te illustreren hebben v;ij drie scenario's uitgerskend:
gunstig, midden en ongunstig.

- het gunstige scenario is gelijk aan de NEI-berokening voor
wat betreft de läge elektriciteitsprcgnose en diskontovoet van
10jJ. Alleen hebben wij in deze analyse de extra toegevoegde
waarde in de machine- en staalbouw buiten beschouwing gelaten
(daarover nader in hoof dstuk 5) •

- midden-scenario; uitstel van kommerci'dle introduktie van 10 jaar$
kostenstijging projekt met 50$.

- ongunstig scenarios uitstel van kommerciSle introduktie van 20 jaar;
kostenstijging projekt met 100$.

Buiten beschouwing zijn gelaten: hogore diskontovoet (brengt aan-
zierlijke daling van do baten met sich mee, zie tabel 6), ongunstigcr
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poreon'ago kocter.vooräccl eicen ontwikkeliitg SIiR of lagere waag
r.aar olektnciteit (zie tatcl u). Toch gcuft label / diudelijk aaii
•^ \> ie .ipr<.iJ. 5:«,; i:. ,U to voivacjjlc:« B/K—i*atio ligt: <J,«0 — 0,1..).

tabo l ;r

av'ei.aru''; c>!.. t u- niddon ongunstig

Vator. at ci. 00 19 alien in

0,40 0-, '5 0,05

.-.onkluoie: Kon op eror.d van de analyse in hoofdctuk 3 reeds tie;
«onkiusie wordeu getrokker. dat bedrijfsekonomiQch gezien een $31
ar. het nadeel staat ten opsichtef van een LVJR, nu kan dese kojjocluui
uitgcbreid v;orden dat ook kontin'uorijig van deelname aan hot S1IR-
projekt (vanuit partiSel koctenljatenperspektief) onverantwoord ia,
althane wannoer het oograerk is goedkoper elektriciteit producercn.
."clfr .r. het ge-.al de korJilusie uit hoofdstuk 3 onjuiat soubl i jkor
te sijn (wat seer onv/aarschijnlijk is) dan nog olijft de konklvicie
••sit tlit hoofdr.t'dk ovoreind ctaar..

Hoofdstuk *). Batenkostenanal^e

Aangetoond is inmiddels dat opwekking van elektriciteit door middel
van een S1IR zeer waarschijnlijk bedrijfsfekonomisch niet kan kon-
kurreren met elektriciteitsopwekking door middel van een LWR (hoofd-
stuk 3). Ook is aangetoond dat het uitsluitend ten oehoeve van dc
elektriciteitsopwekking onverantiiroord is deelname aan het SMR-projekt
te kontinueren (De R & D kosten 6tc. zijn namelijk veel groter dan
de Taaten uit deelnaine als vergeleken met aankoop tuiten de Debenelux;
'hoofdstuk 4). In feite is dit laatste nog steeds grotendeels bedyijfs-
ekonomisch van aard; wij hebben hot baten-kosten analyse genoemd om-
dat het HEI zulks ook doet, en partiöel om aan te geven dat het be-
drijfsekonomisch aspekt daarin aanzienlijk is. V/e hebben daarbij
echter, in tegenotelling tot het 13EI, de kreatie van de zogenaamde
extra toegevoegde waarde buiten beschouwing gelaten, en wel om de
volgende reden: Zo gauw men de toegevoegde waarde invoert, voert
men een bate "elders verkregen" in. Konsistentie in de analyse ver-
eist dan dat men ook andere baten en kosten "eiders" verkregen
invoert. Pas dan is sprake van een daadwerkelijke baten-kostenanalyse.
Bovendien is het kriterium dat men slechts kommerciele SHR's opstelt
niet zinvol, wil men de totale baten optimaliseren.

Ue raken daarmee aan een kruciaal aspekt van de besluitvorming
rond de kontinuering van deelname aan het SHR-projekt. Deze beslis-
sing hoeft namelijk niet alleen op grond van bedrijfsekonomische
overwegingen genomen te worden. Men kan zieh immers voorstellen dat
a) in het geval een SNR duurder is in de elektriciteitsopwekking

dan een LWR er zich"eldern" als gevolg van een kontinuering van
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»loolnasie netto baten zulleri voordoen die opw?f«n '•.ogen de gcaggre-
,~r-f>Tl'- ri'.-tto lasten ui t do eloktricitfutaopw'kri.'./f re<;.

r.) i:, h" l c-.'val '̂;:i Sin? goedkopor is in de <.»l«?k'.rsevieiteopwokkir.£ daj
v « r. I.I/Ii, or si«l."ol'leru" netto kosten nailer. voortioer. <Ii6 op-
weger. tegcn de netto baten uit do elektricatcituopwekking sec. <..

Tr. het ceval a) no-j mon tf'» cen op £*rond van "bodri jfsekonorainche , ,
areiuncnten als niet ainvol bestempeld projekt toch kunnen entameren;
~n geval b) geldt het omgekeerde. , „

i ,ik 'hT-VntvornsinrBprotleea ir wteraard alleen op te
loosen door een uitgebreide baten-koctenanalyse .
Baten-kostenanalyse is echter een omstreden onderdeel van de eko- ,
nomitiche wetenschap. Dit vindt zijn voornaaraste oorzaak in de on—
otar.digheid dat het vrijwel onraogelijk is een theoretisch volkoaiei. '
korrekte bat en-kos tonanal yse te plegen. Allereerst is het inner.-. <
noodzakelijk alle relevante effekten van een investering op te> spore.-.,, ,
en bovendien ic het een vereiste dat al deze effekten längs dozelf'i'i
schaal en in de seif de eenheden kxmnen worden geraeten (meestai in
geldeenheden) . Koch aan de eerste, noch aan de tweede voorwaarde
kan meental worden voldaan. Dit maaki dat een baten-kostenarialyse
in laatste inctantie 2eer subjektief en/of doorspekt van politaeke '•
vooroordelen is, zowel wal betreft de selektie van de op te nemen '
effekten als wat betreft de aan deze effekten toe te kennen baten
of kosten. Maar ook al zou een bepaalde analyse acceptabel zijn,
dan nog vereist een werkelijk ekonomische benadering dat alterna-
tieven gegenereerd worden zödat een keuze kan worden gemaakt.
Een keuae die op grond van ekonomische overwegingen zou kunnen vallen
op hot alternatief mot de hoogste B/K-ratio (ook andere kriteria
zi jn denkbaar zoals B - K) . Uiteraard behoeven daarbi j niet all e
inogelijke altematieven beocnoui-fd tc vrorden. Gccien de randvoor-
waarden van het energieproblcon dient men zijn analyse dan ook
te beperken tot altematieven die zieh uitstrekken tot de encrgie— , t
ofeer (inklusiof besuinigingsprojekten!).

In konkrete betckent lit voor eou baten-kostenaualyue vaj-. l:ca 3ITR-
projekt het volgende:
- het is met bekend welke Sektoren van de maatschappij allemaal

be^nvloed worden door c.q. gevolgen ondervinden van een kontinuering
van deelname aan het SUR-projekt.

— voor de wel bekend zijnde sektoien is niet eenduidig vast te stellen
wat de maatschappelijke waarde van de effekten is.

- voor een deel van de effekten ten aanzien waarvan wel uitcpraken
gedaan kunnen xvorden over de maatochappelijke v:aarde is het on-
mogelijk of moeilijk deze uit te drukken in fysieke eenheden,
laat staan in geldeenheden.

- er is niet sprake van een werkelijk ekonomisch keuzeprobleen
omdat goen B/K-ratio 's voor aiternaticve energieprojokten zi
berekend.

- de op dtt moment besohikbare baten-kostenanalyse (door het
uitgevoerd) leidt naast aan de hierboven beschreven inoeilijkheden
ook aan het euvel dat een beslissing aaribevolen wordt op gvond
van hoofdzakeli jk invoering van slechts twee soorten baten, namelijk
de extra toegevoegde waarde (die bovendien af geleid is uit een
enqulte van de mcest betrokken bedrijven) en de baten uit de elektri-
citeitsopwekking sec (deze laatste is ökonomisch-theoretisch gezien
bovendien geen werkelijke bäte, maar een bedrijfsekonomisch kosten-
voordeel) .

— wanneer de (vermeendc) kostenvoordelen uit de elektriciteita—



opcekking loch in de baten—kos teiianalyae betrokken worden (r.oaln
hei MUT doet), dar: io h<?t frappant te moeten konntateron dat dose
taten siechte maximaal 20f« van de totaal in de KEI-rapporten bc-
rekende baten uitmaken, terwijl minimaal 80/5 van dose baten wordt
ui ige Ciaakt door baten "eldors" (namelijk in de Industrie via extra
toegevoegde waard). In täte] 8 nenen wij de desbetroffendo tabel
van hot ?JEI ( (2 ) ,p 74) integraal over. . ' • ' • • •

-L iLC- i >.•

De cotitante waarde van de baten bedragen (in miljoenen guldens)

Klektrici teitsraimng 8
Lclaar
H=hoog

Bater.

Sctra

Totaal

, T=tusoen,

•.lit opwekkingskoaten

toegevoegde waarde

L

84

455

539

j diskontovoet o./

T

122

726

848

H

162

905

106 r

L

289
340

T

•'4

464

538

H

98

571

6C9

Het bovenstaande betekont dat op t'.-'t moment clechta ecn kouse kan
worden gemaakt op grond van
a) politieke overwegingen en voorkeiu"en, wenoon van enkele bedrijven,

en technologisch fetisjisrae.
b) bij gebrek aan beter, bedrijfsekonomische kostprijskalkulaties.

In geval een fceuze wordt gemaakt op grond van b) weegt de konklusio
nit hoofdstuk 3 zeer zwaar.
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. .;v..,,.... ,. „..._. ...^ o-ju^v KVKKK?KAf 'TOP" , OIT« iovrziar. voorr.oeiri.

•. "MVt.. vet tel i jk vorpl icr i t orn tv.-:s ;::".viror»:n»ii*-n.l I .njrict Etatecier.t (FIT.) or *.c

:!•„»•>! •.•.•:! vnor pro.ieict»;n .ii» "sl^rafLcin-.-y ?.f:V"t •,••••» i-i'i.; • ;y ;,:' t,.-i.i :.'ir.ar.

vr.vironr.ont' .

'.••:. .:. :;et. totuiu i.i.-Ie;.i.~: roccr. in '<-•- : ~u*..vr. i l l , r.t h v t ir. ie loraktijic tever.3

tt; leinen tot eer. tijdi»:e oper.inr van r.aken, die e»r. uinvolle discussie in vcj.-

ludiire openbaarheid, o.a. via hoorzittingen, mogeiij.k .r.aakt en aie veel verder

-*<i'ii .ian .illeen ~anr de r.ilieuasrecten. Tever.s vorier. r.ierdcor de opstellers

van eer. h.'I3 ftedwonpen on met '-efurrieerde arr,ur;er.ten en ^etalier. op tafei te

koxen.

".•i .v. i-.- r.fit.riu.'w.-ekoolde snell-j kve'.v.reactor 'M'.FK:} v«ri i«stijds in een

(jorechteli.jke uitnpraak l.ovena i er. ue^aali, 'sat. -i«; voorr.aiire Atonic Energy

Co:r.:iission iAKC) nipt kon voj.staa:i r.8'̂  ::et oj-slel.e:: v.r. eer. ilf. vcor ieaer»',

•ifr. '-rrierli.jk to bouwer. reiotor, r.aar dat «serst e'.-.'i i I"- ^firin/.t •">os'. vorder.

ci»lt» prototype(n) als hot hele net van commercieie kveekreactoren. De ".oti-

V'.>rin,7: hiorvoor var-, dat .r.et de bouw van oe eerste der.onstratiereactor

{ Tlir.er. Kiver psroener, verc.elijkbaar met Kalkar) een ontwikkelin«; op gang wordt

•v.-vr'ic'M. die dan tr.eie /:ezien de zeer ^rote, reeds gedane investeringen, een

ntcrrt irreversibel knra'Kter ,.^aat Xrijnen. Geheel los van de raogelijk schade-

'. i . jke .-'ovoli-.en voor hct milieu en andere niet-technische implicaoies spreekt

hct vanzelf, d.-it in een KIK de economische aantrekkeiijkheid aangetoond moet ,

•worden. Immers als een kosten-bater. analyse aantoont dat do toekoaistisi*' be-

•i'arinnen op onze electriciteitskosten(baten) door de nneile kvcekrcaotor :•$•-
1

laar',rijk niroter zijn dan de kosten van onderzoek en ontwikkei:n=;, dar. herler ,

w een ooncreet gegeven waartegen andere factoren af?;eJwoncen kunnen worden.
t

Hierbij speelt voor de snelle kweekreactor de factor tijd een grote rol, ge-

zien de beperkte omvang van de bewezen voorraden uranium. Diegenen die een

snelle ontwikkeling van deze reactor bepleiten, voeren als hoofdraotief aan

het schaars worden van de brandstof voor de bestaande typen thermische reac-

toren, wat zal resulteren in steeds hogere brandstofkosten waardoor op ge-

geven moment de snelle kweekreactor met sijn "minder snel stijgende" orand-
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Rief kosten, poedkojer electriciteit kan levcren.

rovenstaande sterk pesimplificeerde redenering dient slechts als achtergrond-

inforsalie voor de ondeskundige lezer die zieh verdiept in het hiernavolgende

voorbeeld van een onpartijdige evaluatie van de, door de AEC opgestelde kosten-

baten analyse van het Asierikaanse snelle kweekreactorprogramma. Deze analyse

•-•HO i-:;Jc»rieol van de or.vnr.grijkc Environmentel Inpnct Stntenont. De evalxaatie
is uitgevoerd door de U.S. Environmental Protection Agency (EPA), evenals de

AEC ecn overheidsorgaan, en op 3 mei 19?!» openbaar geraaakt. Een deel van de

EPA-bevindingen, t.v. pag. 28-80, worden hierbij zonder commentaar en in vol-

ledigheid, als "case" ßepresenteerd opdat een ieder zijn eigen conclusies

hieruit kan trekken. • , t '

De oavani; van complexiteit van de AEC kosten-baten analyse raaken het document

nas;enoeß onbegrijpelijk voor de geinformeerde leck en menig deskundige. Hoe-

vei het r.iet bij de hand hebben van de tekst, getallen, tabellen enz., in

sonanige êvallen als een gerais kan worden gevoeld, is het de Verdienste van de
' • ' . ' .' i

EPA geveest, dat zij haar bevindingen in.een vorn heeft gegoten, die een breed

publiek in Staat stelt een indruk te krijgen van de waarde van deze kosten-

baten analyse, zonder over de oorspronkelijke tekst van de analyse te beschik-

ken of de inhoud hiervan te begrijpen.

Volledigheidshalve moet nog vermeid worden, dat inmiddels door de nieuwge-

vormde Energy Research ft Development Administration, waarin de AEC is opgenomen,
! H l

verklaard is dat tot in de "negentiger jaren" (i.p.v. 1987) kan worden gewacht ,

' oT'tot commercialisering van de LMFBR zal worden overgegaan.
i '' !
•i'Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de snelheid waarmee het R & D programme

? 'zal .worden voortgezet. De LMFBR heeft hierin niet meer prioriteit no. 1 die het

'tot begin 1975 nog in het Araerikaanse energie R & D programma had.

De'^aändachtige lezer van het EPA commentaar zal het niet verbazen, dat deze be-

'Slissing op economische en milieutechnische gronden genomen is.
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V COST-BENEFIT ' ! -
1 . ' " "

A . FOREWORD ' f • • . , . " '

A. 1 Reviewing the EIS vs Reviewing the LMFBR Program

In our opinion, the cost-benefit analyses contained in Chapter 11 and Appendix

III-B are deficient. Specific problems are described in the'sections that fol-

low. The analyses presented make it difficult to determine whether the present,

LMFBR program, or alternative programs, would pass the test of a more rigorous •,

cost-benefit analysis. EPA recommends that the final impact statement contain "'" J

an extensive revision of .the cost-benefit analysis so that EPA can reach in-

formed conclusions on the cost-benefit issues. Given the uncertainty surroun- ,''

ding the future supply curves for uranium ore,, it seems likely that some . ' ,,,

breeder research and development program would have to be attractive 'from a '

cost-benefit perspective. ,' ,'|'''?'.*

A. 2 Purpose and Overall Thrust of the AEC Cast-Benefit Analysis. „~- ! ,

The AEC uses benefit-cost ratios as overall measures. A benefit-cost ratio

greater than unity indicates that "what we will save in the future on the

price of electricity makes it worthwhile to spend a given amount of money on

LMFBR research and development todat."

In benefit-cost analyses of the LMFBR, the benefit is the difference in elec-

tricity prices over the years following LMFBR introduction. This requires

specification of what the electric power sector would look lik in the future

with and without the LMFBR. The stream of benefits over future years are then

discounted to obtain the present value of gross benefits. The present value of

costs is obtained by discounting the yearly real resource cost involved in

LMFBR research and development.

The primary rationale presented for the LMFBR is that, in its absence, the

uranium ore to fuel large number of LWR's would become increasingly costly to

explore and mine and that these higher cost would substantially increase the

cost per megawatt of LWR.electricity. In turn, this higher LWR cost could

limit the growth of LWR capacity within the electricity sector and also cause

overall electricity prices to be higher. Since the LMFBR "breeds" more nuclear

fuel than it consumes, the LMFBT is presented as a technological means of

"stretching" our low cost uranium reserves. , , !

A central theme of the AEC's benefit-cost analysis is that the LMFBP must be
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introduced as soon as possible. This statement is accompanied by a sensitivity

analysis indicating that, if LMFBR introduction is deferred (e.g. from 198? to

1991). the gross benefits of the LMFBR would decline slightly. That result is

then used to argue that a firm national commitment must be made to a particular

LMFBR technological variant at the earliest possible date. If deferral of the

LMFBR introduction dat would indeed cause benefits to go down enough in rela-

tion to costs, then the nation would not be allowed the luxury of pursuing ef-

fort until a high confidence decision point were reached.

As will be evident in some of the comments in the following sections of this

review, the cost-benefit issues are often interwines with the cost-environmen-

tal risk issues to which EPA also attaches great importance.

3. PROBLEMS IN BENEFIT-COST METHODOLOGY

B. 1 The Discount Rate

Section U.I of Appendix III-B of the EIS gives the reasoning behind the AEC

choice of a 7.5? discount rate. This rate corresponds approximately to the

weighted average of the "rates of return" on utility company bonds, preferred

stock and common stock. The "rates of return" measured by AEC arc net of taxes

levied.on the corporation, net of taxes levied on the bondholders, and even
! '

ned of the retained earnings taken out for reinvestment before profit distri-
, , '" i

, but ions are made to stockholders. Al three of these subtractions are errone-

i.ous in calculating a rate of return for benefit-cost analysis. The latter two
, I- : ,,-

'''subtractions even go beyond the practice of previous AEC cost-benefit analyses

, (WASH;1126 and WASH 118*«). Moreover, the appropriate rate of return is the de-

klated rate of return for all private sector businessess with whom the utility

• 'companies and the AEC compete for real resources. To carry out the LMFBR pro-
1 gram the AEC, its research contractors, and the utility companies will have to

go into the marketplace and bid away scientists, engineers, equipment, raw ma-

terials, capital, and land from other uses. The average deflated rate of re-

turn before taxes for all those activities which experience loss of resources

to the LMFBR program is the appropriate rate of return for this cost-benefit

analyses.

The before-tax rather than after-tax rate of return on private sector capital

is used as the discount rate for cost-benefit analysis because taxpayers

should not be asked to support projects in the public sector which could not
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pass the test of before-tac profitability in the private sector. Typical be-

fore-tax rates of return for private corporations are in the range of 15? to

25/S. In order to arrive at a deflated before-tax rate it is necessary to sub-
tract from these rates whatever one believes to be a typical long-term annual

inflation rate. There may be debate about how to empirically estimate the dis-

count rate, but in our opinion, there is little doubt that .such empirical es-

timation would yield a rate substantially higher than 7-5». A range of dis-

count rates of 109! to 15? is used in1 the most .comprehensive study thus far '

published on the subject of coast-benefit analysis of nuclear technology al- ,

ternatives, by Professor John M. Vernon, in Public Investment Planning''in . , !'

Civilian Nuclear Power (Durban, North Carolina: Duke University Press, 1971).

The Office of Management and Budget periodically issues circulars to govern-
ment agencies which obligate such agencies to follow certain specified prac-

,'i , '< i
ticcs in cost-benefit analyses. On March 2J, 1972, OMB issued Circular Ko.

A-9*« Revised. That circular specifies that a discount rate of 10S be used, ' ,

except where a different rate is specified by statute. The circular also'

states "The prescribed discount rate of 103 represents an estimate of the

average rate of return on private investment, before taxes and after infla-

tion." Inquiries at OMB confirm that: 1) Circular Ko. A-91» Revised is still

in force, 2) that the only exceptions to the 10» rule are for special cate-

gories of water resource projects which have different discount rates speci-

fied in legislation, and 3) there is no other provision in that circular or

others which would exempt ABC.

The rate of discount used in cost-benefit analysis of public projects is re-

cognized to be an important environmental issue. If an artificially low dis-

count rate is used, there is a greatly increased danger of long-term decisions

being made prematurely which could result in "...irreversible and irretrievable

commitments..." (language of the CEQ Guidelines) of environmentally important
2resources.

In the case of the AEC cost-benefit analyses of the LMFBR program, the re-

sults are very sensitive to the discount rate chosen. For example, in ehe 197<?

version of AEC's analysis a 1% rate was used for the base case and 12.5% rate

for one of the sensitivity analyses. The benefit-cost ratio vorresponding to a

1990 introduction of a commercial LMFBR was k.9 using a 75 rate and 6 using a

12.5/5 rate. This extreme sensitivity is to be expected because benefits follow

costs by a long span of time and are strung out over a long benefit stream.

201



SS'A .irges that, tne AKJ :.as outlined in AMB Circular A-?* Revised) use a 10i

rate as the basic cost of capital in all the analyses incorporated into the

benefit-cost framework. If sensitivity runs are made at a lover ate, such as

7.',>--, then they should also be made at higher rates such as 12.52 (as vas done

in the earlier AEC analyses in WASH 1136 and WASH 1181»). This would allov KPA

and others to better evaluate the issues of timing and long-term resource com-

mitment. ' '.[ ' ' . ' ' ' .

3- 2 Treatment of Inflation ... . ' . , ' . •

In Table 3.3.' in Appendix III-3 Cases 22 through.25 purport to show.the ef-

fects of inflation on the cost-bennefit results. A compound 5? annual "infla-

tionary escalation" is applied to the stream of costs and benefits. Then a

discout rate of 10$ is used for these cases instead of the regular 7«5? dis-

count rate. Increasing each year's cost and benefits by a compound 5* factor

and increasing the discount rate by 2.5*. So what appears to be an allowance

:'or inflation in the AEC analysis has the effect of reducing the discount

rate.

All cost-benefit analyses are done in terms of constant prices of a base year

(1971* in this case). There is no need to make any adjustments for general in-

flation. General inflation should be already accounted for by using a defla-

., .;ted': discount rate. So the whole exercise involved in Cases 22-25 is unneces-

Isary.'We believe the statement on page 2-8 of Appendix III-B that general in-

flation greatly increases the worth of the LMFBR program is not valid.

, , If...there is reason te believe that there will be a change in the structure of

';;:,relative prices as a result of uneven infklation, then selected price series

.j^in'the'cost-benefit model can be adjusted to allow for this. For example, sup-

•.'.•pose'i. there; were reason te believe that capital construction costs for all

nuclear reactors would inflate 8/5 faster than the general price level. Then it

.would, be legitimate to apply a compound 8# factor to that specific price

,•series-within the cost-benefit analysis. This technique has, in fact, already

«been, used in the AEC analysis in the case of uranium prices.

As it now stands, we believe the "inflation escalation" sensitivity analysis

represented by Cases 22-25 should be eliminated.

B. 3 Constrained reactor mix up to the year 200 for both the "with LMFBR" and

"without LMFBR" cases;

The AEC has employes a cost minimization model developed by its Hanford
1,

Engineering Development Laboratory in order to run its reference vost-benefit

cases and sensitivity analyses. While the Hanford model may have its faults
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(see the next subsection on the value of plutionium), the general approach of

letting a cost minimization model simulate wr.ich reactors would be introduce.!,

in what quantities, and under what market conditions, is basically sound.

However, instead of allowing the cost model to pick introduction dates and the

mix of reactors for each future year, as the model was intended to be used, '

the AEC constrains the reactor mix until the year 2000 to a predetermined pat-

tern. Total nuclear generating capacity is constrained to the growth pattern

shown in Table U.lU of Appendix.III-B. LMFBR's are .constrained to a 1087 intro-

duction date and the inexorable and very rdpid;growth shown in.Table 10.'»

(reproduced here). Only after the year, 2000 is LMFBR'growth affected by rela-

tive cost-for some. of. the .sensitivity cases; Thus, the.program "buys" LMFBF's

whether they are competitive or. not. HTGR,'s..are'constrained to no more than

15S (see pv l»-38 of Appendix III-B)'of the hon-LM?BB'market in the years be-

fore 2000. After the year 2000, KTGR's are also limited to 25% of the non-

LMFBR market except for Cases 33-35 for which this post-2000 constraint is

relaxed. . • ' ' ! . . ' . . ' ' .
The empirical reality of these constraints is subject to question, and that :

subject will be taken up in Section C. It is not methodologically correct to ; ,

assume that the relative mix of HTGR's and LVH's remain the same regardless ' .

of whether the LMFBR is present and whether any other parameters change. The "?,
• ;'"!''".• i .'

analysis assumes that the capital costs of the HTGR and the LWR remain iden- '

tical since the HTGR uses about half the uranium of an LWR'when run • in' a.high';:: _:

conversion mode, it is logical to expert on the basis of fuel cycle cost that . :.

the non-LMFBR mix would move in favor of HRGR's and against LWR's for all,ii; ,.,

cases for which the price of uranium is higher than the base.Vase 31," l './.,..".

Case 1 corresponding to an absence of LMFBR's, along with all the other"non- "...

LMFBR cases (Cases, 5, 9, 13, 17, 22, 33,'S1!, 36, 38,.:.39)V.would' be'.substan-. .

tially impacted if the HTGRtLWR mix were allowed to change ;(See' Section iC.:*. 1,1

of this review). Since the HTGR is urariiumcoriserving, all the sensitivity;-. ,' •

cases for deferred LMFBR introduction, more optimistic or pessimistic uranium

supply, higher or lower electricity demand, dan longer cooling times would be

affected by relaxing the HTGR:LWR mix. The effect of varying degrees of pre-

2000 relaxation could then be tested via sensitivity runs. For .the final EIS,

we recommend that the AEC should run sensitivity analyses for the following

cases: l) with the assumption that LMFBR's are not commercially introduced

until they are commercially competitive, and 2) with no constraints on the

HTGR:LWR mix after 1985. Of course, an LMFBR can be introduced if there is
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Table 'n.U

(fron AiC, WASH 1>35, Vol III)

CUMULATIVE GENERATING CAPACITY - U.S. CENTRAL STATION LMFBR POWER PLANTS

(IK OPERATION AT EKD OF CALENDAR YEAR SHOWN) . , . . .

Year . (Millions of Kilowatts)

1037 ' i .2 '

13-.0 ' '•• . I -13

19?1 . . . 39
i393 88
1095 156
1097 2kQ

1999 369

-JC'JI 501

,-no3 702

5005 923

:::•; 1.118
2009 1.338

2011 1.559

2013 1.695

2015 1.865

2017 2.061

2019 2.193

strong evidence that it would be competitive over its plaat lifetime. Each

plant need not be competitive from first day of operations.

3. I* Capital cost for holding plutionium

The subject of what conditions are required to justify given breeder reactor

research programs and what conditions are required for given breeders to be

competitive has been studied with sophisticated analytical models. A key

parametric relationship in these analytical models is the relative price

ratio of uranium and plutonium. In the AEC analysis the rising supply price

for uranium is the key forcing function. However, the capital cost of holding

plutonium is missing. Any potential short-term (1-10 years after LMFBR intro-

duction) plutonium scarcities and price increases are not allowed to have any
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• . . , , ... . . f . • . • •
impact on the expansion of LMFBB'sJ Just as importantly, the analysis 'does' riot';'•'' :

indicate how a declining plutonium price in later yaers:would'interact with

the potentially large increases in uranium prices, introducing plutonium ...

prices into the model would also snow how the economic incentive'to•recycle

plutonium into LWR's changes over time. ' ' *! • ,. .jj, ] ., ;. ; : :>>i,»"-

The basic structure is present in the Hanford cost minimization model'to ; .,;" i >>:,;•;
' ' • ' • *J • • .• '

measure the value of plutonium for each time period in the model. Etatemen'-s
. " • ' ' •• ,' • •' • : • ""i'1 .'• • '''•.' VS'tj. '

on page 3-1»? of Appendix III-B imply that the cashflow framework of the Han^ ..:]•/':.

ford model is incompatible with placing:a capital value, on plutonium.''' We'' do'"'.-''''•"'•'

not agree with this. A capital value' for plutonium can be generated'within , '."','
• : • , ' ; • • ..,, • . • .- ' i • , " • ••-•• ,''•!. • .. '>, .'• .!'.:.••

the model, or, alternatively, an exogenously determined value can be inserted . . ,. . . . • "','•••-,' i-.-,- .. •'',,
into the model for each time period. However, the approach used in the model:; •; =

is the introduction of two specialized reactors (page 3-37 of Appendix'III-B) .
• l • " ' • '. V .1 ' ' ''' ' '"

to generate plutonium when a scarcity arises so that LMFBR growth: is' never •;*!. : •]'

affected by such scarcity. • ' ' )

The my in vhich plutonium is treated in the model greatly limits the meaning-

fulness of the sensitivity cases (26 to 28) testing the impact of ajlonger

cooling time. Since the environmental risk impact of earlier shipment is

potentially great, it would be very useful to know the complete economic cost

of holding plutonium as inventory prior to shipment and reprocessing.

EPA recognizes the difficulty that AEC will face in trying to improve its cost

model to include capital cost of holding plutonium within the time constraints

of publishing its final Environmental Impact Statement by June 1U, 197U (dated

required by the Court Order). However, such improvement could be done over a

period of months and published in a separate revised cost-benefit analysis.

For purposes of the final EIS, it would be useful for AEC to indicate whether

the availability of the two specialized plutonium producing reactors affects

only the results for the 1985 introduction cases, or other cases (longer

cooling times?) as veil.

B. 5 Methodology for testing the effect of deferred introduction of the

LMFBR

The AEC analysis emphasizes (page 1.11-2 of Chapter 1, page 11.2-20, and page

3-36 of Appendix III-B) that a deferral of commercial introduction from 1987

to 1991 would reduce present discounted benefits by 8.3$. It is argued (page

1.11-2) "...there is a streng incentive to introduce the breeder at the ear-

liest possible date." In our opinion, a benefit reduction of Q-3% seems too

low to support this position. The final statement should clarify this point.
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The AEC analysis does not give any explanation of «hat would cause the de-

crease in benefits. If uranium prices were rising fast enough to raise the

electricity cost differentials between the "without LMFBB" scenario and the

"with LMF8H" scenario more than a certain rate (discount rate less the rate

of growth of nuclear generating capacity), then some"decrease in benefits

could be attributed to rising uraniura prices. However, application of the dis-

count, rate to a deferred slreon of benefits could cause isuch of the snail. •.. •. . -1 ,. .j • :. , :• • .

decline in the present value of benefits.

A couple of other mechanisms definitely are operating to guarantee that bene-

fits will decrease as the introduction date is deferred. The fout yeats defer-

ral means that the growth pattern for LMFBR's is not altered at all from the

date of introduction onward. So all the GWe of LMFBR capacity in Table 10.U

(reproduced earlier in this section) are moved 'back fout years. No amount of

"catch up" acceleration is allowed for the later introduction stream. The Han-

ford program stops counting the benefits of any plants which cone on line

after December 31» 2019 (although the benefits of plants on line are counted

beyond that date to the end of plant lifetimes. That means that the stream of

benefits starting in 1?37 n&s four nore years which have been chopped off the

1991 stream are the four at the end of the benefit stream when benefits are

the greatest. It is in these four years that the greatest number of LMFBRs are

on line and it is in these yeats that the without-LMFBR electricity price is

highest due to the highest uranium prices.

.. To accurately test the effect of deferred introduction, the twe streams of

. benefits should be normalized. Since exactly the same postintroduction growth

pattern has been assumed in the AEC analysis, normalization can be accomplished
'•'', '. •'''

.;,.by .shortening the 193? stream by four yeats, corresponding to a cutoff date of

December 31» 2015« This relatively simple adjustment can and should be made for

the Final EIS.

The treatment of deferred introduction in the AEC analysis is artificial for

two..additional reasons: 1) the introduction date deferred is not the date for

which the LMFBR would be commercially competitive, and 2) no possibility is

allowed for alternative breeder programs which would achieve competitive intro-

duction at a later date, but be technically superior enough to the reference

case LMFBR that discounted benefits would go up.

B. 6 Exclusion of private sector research and development costs

The AEC analysis should include both the benefits and the costs for the private

sector. It is clear that almost all the benefits of the LMFBR program accrue to



the private sector. Table 3.2.1. on page 3-6 of Appendix III-S does not shov. • ;.

any reference to private sector research arid developaer.t costs. Inquiries at

ASC confirm that private sector research and development costs have been :

omitted. The AEC has not compiled a consistent series of accounts for such

costs. An estimate by an AEC source is that such costs might add in the . ;•, .."^•-'

neighborhood of $1 billion to the program costs (AEC costs are So.8 billion,for

a 1907 introduction date). The AEC snould address this problem in its analysis

before publication of the Final SIS. . . ,:/!•'• ..-.;';!

B« 7 Treatment of differential taxes as differential real resource costs ; •". '";•
'•'•'•''' -i .':

Payment of taxes by businesses or households is a transfer payment from the.,

private sector to the public sector. It is a debit on the books of.the .private/.'
'•••.•'".' W' . f • ••

sector and a credit on the books of the public sector. Thus, it washes out' in
• ' i • '••• i : • •'•.; t

terms of real resource costs or GKP. No capital, labor, land or entrepreneur- .'•;/• '•;
' • . ..! "| '.:•',::. '".f.!.

ship have been purchased. For this reason, taxes just like subsidies are '.exclu-• i •;' '

ded, whenever feasible, from calculations of real resource costs in cost-: :';' ' • ' • . .

benefit analysis. This is a commonly accepted rule. For reasons of empirical •' '

practicality, taxes are often left in the cost accounts of cost-benefit .ana- • •.'.

lysis since it is frequently difficult to identify all the taxes levied and'

separate them out. It is often just assumend that taxes have the same pro-

portional impact on all prices. However, it is clear that if the level of taxes

would fall more heavily on the prices of some items than others in a cost-

benefit analysis, then the taxes should be subtracted or some other adjustment

made to normalize the impact of taxes on relative prices. To do otherwise would

be to allow the results of a cost-benefit analysis to be dependent on the in-

fluence of a transfer payment.

In the AEC vost-benefit analysis, the benefit of the LMFBR program consists of

the savings in the real resource costs of generating electricity in the yeats

following LMFBR introduction. Thus it is important that this resource cost dif-

ferential be measured correctly. Table 11.2-5 on page 11.2-7 indicates that

$27.9 billion of the $59.9 billion total base case benefits are due to lower

taxes and insurance in the with-LMFBR scenario as compared with the without-

LMFBR scenario. Table 3-3.5 on page 3-21 of Appendix III-B indicates that

$11.5 billion of the $59-9 billion benefits are due to lower taxes for the

with-LMFBR scenario. These two tables are completely inconsistent. Through

telephone inquiry AEC acknowledged the inconsistency and stated that Table

3.3.5 (with $11.5 billion of differential taxes and insurance) should be con-

sidered the correct table. In the same inquiry it was established that almost
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nil the "taxes and insurance" different in! is due to taxes rather than in-

/iurar.c'e. As shewn in 7nhie 11.2-** differential taxes and insurance tivii hi finer

uranium costs in their impact on LMFBR benefits. In:Table 3.3.5, they account
for $11.5 billion whereas higher uranuim ore prices account for $j»2.0 billion,

nowhere in the SIS is there an explanation of what taxes are involved and how

such a differential could occur. • ' • • ' • • ••• '

There are two related points to be made about the differential'taxes:- l) it

seer.s er.rirically doubtful that the taxes on a KWhr' of LMFBR electricity would

: •;• t.-.'it. much lover than the taxes on a KWhr of electricity from a- without-

:.".'fr?. rector mix, and 2) it is important methodologically that the role of

taxes be normalized in the cost-benefit analysis by either removing the taxe

fror, both the with-LMFBR and without-LMFBR electricity costs, or by raising the

taxes on the with-LMF3H electricity enough so that do not bias the results.

H?A considers it essential that AEC, in its preparation of the final EIS,

explain thoroughly the role of taxes in electricity costs and normalize its

cost-benefit analysis so that differential tax levels do not bias the results.

The rates of return generated, say 13?, 11* or ?*, could then be compared vith

: .•• v!s' discoxint rate of 10JT, with rates of return on alternative public or

r.rivAt» investments, or with other concepts of what an acceptable rate of re-

turn would be for the LMFBR program.

The characteristics of the flows of costs and benefits for the LMFBR program

are such that it will look more attractive using a benefit-cost ratio criterion

than it will using a rate of return criterion. The longer the time period under

consideration and the more important are capital outlays in early years as

compared with the size of resource cost streams in later years, then the more

.favorable will a project look under the benefit-cost ratio criterion and the

less favorable will it appear under the rate of return criterion.

The LMFBH program has been pursued by AEC for many reasons, among which is the

very plausible one that the 57-10 billion research and development costs for

the whole program would be a very large investment for private companies to

undertake, even in consortium. The risk and uncertainty involved are also

considerations which may also support the contention that, if an LMFBR program

is worthwhile, then substantial public sector participation may be necessary.

These legitimate points are exactly the factors which define the conditions

under which a rate of return criterion should be used instead of a benefit-
9cost ratio criterion.

In preparing its Final EIS, AEC should calculate the rates of return correson-

dinp: to all cases shown in Tables 3.3.1, 3-3.2, 3.3.3 and 3.3.*». In our opinion
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trie retes of return should t>«.m presented whether or not AEC continues r-reser.t:r.r

b-Tief it-cost ratio results is weii.

B. 9 Additional Benefits . , ,
1 % * ' ! " '

Tne AEC includes in the textual discussion of its cost-benefit analysis various

statements that there are "other benefits" of the LMFBR prograr. vhich are in

addition to the benefits quantified in the cost-benefit analysis. We,believe

that many of these additional benefits are either doublecounting of benefits

already included in the stream of benefits of the regular cost-benefit analysis,

or inappropriate for other methodological reasons.

Ar.ong the additional benefits is "the efficient use of the manpower and the •: """-I,
I .;i

facility resources committed to the breeder program by the Ai'C .'iataor.al Labora-

tories, by U.S. industry, and U.S. urilities." In cost-benefit analysis or,any • .

other system of rational decisionmaking, sunk costs are forever sunk. A program

must justify itself on the basis of incremental net benefits fron the decision

point in time on into the future, even if the decision point conies after some

resources have already goine into the program.

An example of doublecounting benefits already included in the AEC cost-benefit

analysis is the statement (paße 2-2) that, with the LMFiiR, -57 billion and

360 billion in capital expenditure would be saved en expansion af the uranium

production and separation industries respectively. Tl.e ann-.i«.i:zcd costs of

uranium production and separation have already been included in each year's

costs of producing electricity without the LMFBR. There is no justification

for adding up the cumulated capital value of these annual costs and presenting

them separately.

A similar example of doublecountim? benefits is the statement (page 11.2-21)

that an additional LMFBR benefit is ''A premium market for plutonium product

by LWR's.'1 If plutonium is more valuable in a world with LMFBH's than in a

world without LMFBR's then that additional value is already included ir. the

benefits (real resource cost savings) of the LMFBR. Exactly the same logic

applies to the following two items (page 11.2-21) of "additional benefit":

(1) "Assurance that available uranium ore reserves will be most efficiently

used," and (2) "The utilization of the stockpile of depleted uranium from the

diffusion plants."

It is no more appropriate to count the above-mentioned items as ''additional

benefits" than it would be to count the following items as "additional costs"

of the LMFBR: 1) the increased cost of nuclear enHneers, physicists, and

other scientists to non-LMFBR activities in the economy, (2) the increased
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cost of key LMFBR inputs such as specialised e-iuipraont, nn:i huphly skilled

sanufacturir-t; and construct-or. .«kills, an.J j) the ?ost of higher interest, rates

fort,non-LMFBH economic activities due te higher demand for loan funds by the

iLMFBR (much more capital-intensive than an average megawatt of capacity). All

changes in resource prices should be incorporated in a cost-benefit analysis,

and not doublecounted as separate costs of benefits.

Other additional benefits claimed for the LMFBR are continued "...preeminence

in nuclear energy..." (page 11.1«-17) and also "Increased use of technical and

economic ties as a principal vehicle for international cooperation and a means

for promoting peace and industrial development in other countries" (page

11.2-22). While LMFBH's may be commercially competitive in other countries be-

fore they are in the U.S. because of higher prices for fossil fuels and uranium

in those countries, any U.S. breeder program should be based on whether and

when the LMFBR would be commercially competitive in the U.S. Otherwise, nuclear

preeminence and international cooperation may in our opinion, come at a very

high domestic price.

B. 10 Inadequate sensitivity analysis of combined parametic changes

In cost-benefit analysis the whole impact of changing two parameters simul-

taneously can be very different from the sum of the twe impacts of changing

each parameter separately. This phenomenon known as a "synergism," is univer-

sally 'recognized in cost-benefit analysis. Tables 3.3.3, 3.3-k, 3.3-5 and

3.3.6 provide little infornation on synergistic effects, even though such

information would be easy to supply and should be supplied in any complete

1 analysis'.' ,

At first glance, these tables would seem to be large and comprehensive enough

already. At closer examination, many of the cases shown are of only marginal

'value as compared with the potential information values of the synergistic

'(cases. All of the seven cases corresponding to a 1985 introduction date are
-••i '

! of| little value, since even the AEC considers such a date te be unrealistic.

Cases 38, 39 and 1»0 are not very useful since the fossil-fuel electric power

•sector is only considered in a superficial way and the methodology used for

these cases is not explained at all. For the reasons explained above in

Section B. 2, cases 22-25 are unnecessary and provide no useful information

whatever. Netting one case of overlap (case 23), the above deletions would

reduce the number of cases from 1*0 to 27. The spacs freed up-by such deletions

would allow some valuable synergistic cases to be presented. .

Since the number of permutations and combinations of parametric changes is
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lar^e, it is necessary to pic^ out wr.ich onen voul'i no r.ore important ar.-i i' i

meaningful. Table V-1 shows the 16 combination of parar.etnc chinas vr.ic:
i

EPA considers essential. The reasons'for selecting tnese particulir syner̂ i-/?."'"

combinations will be clear in the sections on points of eapirical dispute.

Since the AEC node! is computer-based at Hanford Engineering Development Laio-

ratory, there should te KG difficulty in providing catput for t-.ese syr.ergisti:

cases in tine for inclusion into the Final LTS. ' ."

C. POi:.TS OF SIPIRICAL PISrUTa

1 ,

C. 1 Overview of empirical issues ' '- " . ,,

A good feeling for the sensitivity of the AEC nenefit-cost results to ar." '''"'

change in r.etnodolopy or empirical input assumptions can be had by jus« loo/.:nc

at two r.'raberr in Table 3.3.1» on pâ e 3-11 of Appendix IIT-3. The fip-ir°3 in

that taole are in 197*4 dollars corresponding to a 105 discount rate. Case "

shows that, without the LMFBR, the present value of energy cost would be ?271.3

billion. Case 3 shows that, with the LMFBR (1987 introduction dat), the preser.t

value of energy cost would be $2l>9.1 billion. The difference between these two

nurbers is only $22.2 billion, which is only.8.2$ of the vithQut-LMFBR energy

cost.

Note that, except for using a 10? discount rate instead of 7.5"*, no other cor-

rection has been made for any of the methodological or empirical deficiencies

in the AEC analysis.

The slimness of the benefit margin indicates that the benefit-cost analysis of

the LMFBR is very sensitive to change in empirical input assumptions.

C. 2 A quantitativeframework for specifying the conditions necessary for the

existence of significant LMFBR benefits

This subsection is useful for obtaining and appreciation of the quantitative

relationships among parameters which must exist before there will be any bene-

fits for the LMFBR. It can enhance understanding of how to fit together the

various empirical issues described in later sections.

The undiscounted benefit of the LMFBR in any post-introduction year t will \-e:

Undiscounted B * Ct Qt 0)

where C.is the cost differential between without-LMFBR electricity and with-
u

LMFBR electricity for year t and 0. is the quantity of nuclear power. If it is

desired to know how the values of these variables in year t compare with
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Table V-l ,
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Same
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their values in the base introduction year, continuous cosspound grcvtfc formulas

can be used:, • ' , . ' ' < ' ', ,

' Ct=.CoA ! ;', ; , , ./' #> -.". . ' • - •'

! ,', . ' f .'.''., "•"''' '"
! ' ' ' i i

\-10«
tr'i ' ' (3)' \ ' "'''f'4 "

where e is the base of natural'logarithms, r is the continuous compound'rate

if growth in the electricity cost differential C, and r is .thecontinuous

compound rate of growth in nuclear power Q. .,, ' • , ,' '• ,""'

By substitution, equation (1) can be rewritten as: .•' i ' ,

Undiscounted B. * C e c Q e"rq {'»). , ' '

There are two types of discounting required to measure benefits in terns of

the AEC base year of 197*». First the above benefits must be discounted back to

the year of commercial LMFBR introduction. This is done by adding the factor

e~ d to equation CO, where r, is the discound rate and t, as before, measures

the number of years elapsed after commercial LMFBH introduction. Secondly, the

benefits have to be discounted from year t=0 back to the base year of the AEC

analysis, 197*». This is done by adding the factor e~n d to equation (1»), where

n is the number of years between 1971» and commercial LMFBR introduction.

Making these discounting modifications, equation (I*) becomes:

Bt = Co etl>c Qo etr<l e"tr<i e"nr<i (5)

Bt * e-
nrd C0 Q0 e*

 rc+rq-rd (6) ,, ,

In equation (6), Q will be a constant corresponding to the level of required

nuclear power in the base introduction year. An important assumption, which

differs from the AEC analysis, is that the LMFBR is not commercially introduced

until it is commercially competitive, that is, until C is positive.

It becomes clear what parametric relationships must hold for there to be signi-

ficant positive LMFBR benefits in the years following its commercial introduc-

tion. The existence of significant benefits in those years requires that f be

greater than (r - rd). Thus, the parametric relationship reveals that the

analysis will favor the LMFBR if discount rate is kept down, if the growthe in

nuclear power is assumed te be rapid, and if there is assumed to be a rapidly

widening differential between without-LMFBR electricity cost and with-LMFBR

electricity cost.

The AEC analysis uses annually compounded rates of change instead of contin-

213



uoasly compounded rentes of change. This discussion is in terms of continuously

^-onroanded rates because this simplifies the algebra for purposes of illustra-

tion. Continuously compounded rates will alvays be somewhat'higher than annual-

ly compounded rates. For the present illustrative purposes,-let ̂ he' difference
>t i

between continuous and annual compounding be ignored for.all the rates'of

change.

If a low discount rate such as 7-5? is used in the analysis; along with an
. ! '

assumed rate of increase in nuclear power which is as high as this rate, then
'. *< . ' !

the required rate of increase in the cost differential is zero or negative.

This means that, if the LMFBR became competitive because of a'sufficient in-
i '' ,.

crease in U,0g prices, then no further increase in the cost differential

would be necessary for positive levels of benefit (in 1971» dollars) to be ob-

tained from that point onward. This is the arrangement of parametric changes

assumed in the EIS (page h-35 in Appendix III-B) for the periods up until the

year 200D.

After the year 2000, the AEC analysis assumes a 5-0/& annual growth in nuclear

power, which creates a required annual growth of the cost differential of 2.555.

. For example, if one used the OMB discount rate of 103» and an annual nuclear

power'-growth of I»? (see Section C9), the cost differential would have to grow
l

at 6% a year for there to be any growth of LMFBR benefits betond the level

, existent in the base introduction period.

Much 'of the AEC rationale for the LMFBR is based on an increasing cost differ-
' '•"'" ""

ential due to rising uranium ore prices. The rates of change in uranium ore
'» ' ' . .
prices necessary to sustain an annual change in the cost differential of 10?

Jtö'öjt are thus interesting reference points (see Section C.6).

"'f \j <"viM. •
<-C. 3 Capital cost differentials between LMFBR's and LWR* s
' •, ,(•/*• i ̂
Table'It. 1» on page k-5 of Appendix III-B indicates that the AEC analysis tends

• • ' •' -.to give the LMFBR an advantage over either the LWR or HTGR (which is assumed

',' by* the1 AEC to have virtually the sans capital cost as the LWR). This table is

reproduced here. The four relevant lines of Table t.U are those corresponding

' ' t o the LWR (1300 MWe), LWR (2000MWej, LMFBR (1300 MWe), and LMFBR (2000 MWe).

No decrease in capital cost from "learning" is assumed for the LWR. The de-

crease in capital cost from $l*20/KWe to $368/KWe at the year 9̂90 is all due

to the increat-e in. plant size from 1300 MWE to 2000 MWe. The LMFBR starts in

1985 at $520/KWe and within five years:is down 6.h% to $1487/KWe for the same

plant size. At the same time that this learning for the:1300 MWe LMFBR is

going on, a 2000 MWe LMFBR is introduced in 1990 and instantly achieves a
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Table '4.1« (ABC, WASH-1535, Vol. Ill)

POWER PLAMT CAPITAL COSTS

(1971« dollars)

Capital Cost, S/KWe '

LWR (1300 MWe)

LWR (2000 MWe)

LWR Pu producer (derated)

( 1300 MWe)

(2000 MWe)

HTGE (1300 me)

KTGR (2000 MWe)

LMFBR (1300 MWe)

LKFBR (2000 MWe)

Coal-Fired Fossil (1300 MWe)

Coal-Fired Fossil (2000 MWe)

197 ** 1960 1935

1420 U20 U20_

i.6'* U£J. «5i_

1:1? 1:1? 1:10_

520_

3l*6 3l»6 31:6_

1990

120

368

li6b
380
M?

3u7

U87
«•38
31:6
316

2000 '

*.

368 :

-
380
-

367
-

368
-

316

2020
_ !

363

1

-

380
!_ !

367'
-

368
-
316

$l*38/KWe capital cost. Winthin ten years after its introduction the 2000 MWe

LMFBR achieves a learning curve decrease of 16!5 down to $36SKWe. As shown in

Table 10.1», reproduced earlier in this review, 13 GWe's of LMFBR capacity at

the 1300 MWe plant size have been built between 1987'and 1989. By the end of

1993 another 75 GWe's of advanced oxide LMFBR's at the 2000 MWe plant size have

been added. In 1995 another fuel element switch is made to carbide fuels, with

no penalty in terms of capital costs. Between the end of 1993 and the end of

1999 another 281 GWe's of carbide LMFBR's are added, also with no capital cost

increase during this expansion. EPA has reservations about the degree of op-

timism embodied in these figures.

The Capital Cost Evalutation Group at Oak Tiidge National Laboratory has inten-

sively studied the trends in nuclear reactor capital cost. Their learning

curve assumption is that capital costs (in constant dollars) continue at the

same level for ten years after introduction of a given reactor type and then

decline by 5% per decade after that. Phis pattern of learning is greatly

exceeded by the AEC assumptions for the LMFBR in Table 1».U. By contrast, the
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AFC analysis in Table ««~ docs no* attribute «ir.y _ .carr.ing to I.VF's.

The LWH's and LMFBR's are assumed to have identical capital costs of $368/KWe

after the year 2000. In its sensitivity analysis, AEC tests the impact of

keeping a. $50/KV>'e capital cost differential after the year 2000. As shown in

Table 3.3.1* (corresponding to a 10« discount rate), this would cause the

present calue of benefits to decline fron J22.2 billion to Slk.8 billion. So

corrections have been made for other methodological or empirical problems.

For example, a-capital cost differential of $100/KWe or 14200/SWe, either be-

fore or after the year 2000, would reduce discounted benefits to insignificant

or negative levels. This is because, in the present AEC analysis, almost all

the benefits occur after the year 2000 when the L!-5FBR is competitive.

If the ASC assumption of a $100/KWe capital cost differential between LMFBR's

and LWR's before the year 2000 is accepted on supposition, this can be conver-

red into aills/kwh. Using AEC1s assumed lfc.3!» fixed charge rate on depreciable

capital (page *4-3 in Appendix III-3), and a plant load factor of 80*, this

capital cost differential is equivalent to 2.0 mills/kwh. This figure will be

valuable for later comparisons to determine when the first LMFBR's might be

commercially competitive.
,!'

M

C. l4. Differential operations and maintenance costs between LWR's and LMFBR'si, ^ -
.Operations and maintenance costs for the various reactors are given in Table

1«.6 on page fc-13. For 1300 MWe size plants the operations and maintenance
4 !• '1

costs are 0,2 mills/kwh higher for an LMFBR than a LWH. For 200 MWe size plants

!an_LMFBR is 0.1 mills higher than for a LWR. For purposes of further calcula-.

tions in the next section, these two cost differentials will be averaged, for

a value of .15 mills/kwh.

C. 5 The required increase in uranium prices for the LMFBR to become compete-

tive with LWR's and HTGR's

For a 1300 We plant size before the year 2000, the calculations (using the

AEC figures referenced) shown in Subsections C.3 and C.I« showed a 2.0 mills/kwh

LMFBR-LWR capital cost differential ans-a 0.15 operations and maintenance cost

differential. It is evident that, for the LMFBR to become competitive with the

1WR, the LMFBR must demonstrate a 2.15 mills/kwh fuel cycle cost savings over

the LWR.

LWR fuel cycle costs have been relatively stable since 1970 in the range of

1.9 to 2.0 mills/kwh (in 19fU dollars).12 It can be concluded that if today's

U_ Og prices (about $8/1b) are assumed, then the LMFBR could not be competi-
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tive vi4.» th»> LWf» ur.vil 'iftw t r.« year .''.:; unions .V-'.rnr fuel sycie costs feil

below zero.

The next question to ask is how high the price of U, Qg would have to rise for

the LMFBR to be competitive with the 1WR between now and the year 2000. To

answer this question it is necessary to know how nuch of the LWR fuel cycle

costs would be saved by the LVFBR »?iven 197̂  prices for uranium. Estimates of

this potential savings vary, depending on what degree of learning and scale

economies are assumed between initail LMFBR's and later commercial LXFBE'3.

For purposes of illustration, 1.0 mill/kwh will be used here as a crude

estimate of the amount of LWR fuel cycle costs savable by a commercial 1300-

2000 MWe, given an $8/lb price for U, 0-. It would be very useful for the

Final EIS to provide a comparable estimate of the LMFBR-LVR fuel cycle cost

differential. The Draft HIS provides another needed relationship, that each

31/lb rise in the cost of Ü, 0Q results in an increase in the bus bar cost of3 ö
LWR electricity of about .06 mills/kwh (page A.1.2-35, Volume IV).

In order for the LMFBR to be competitive with the LWR, its fuel cycle costs

must be lower than the LWS's by at least the same differential disadvantage

it has in raltion to the LWR in capital costs and operations and maintenance ' '

costs. For the AEC assipmtions, that differential is 2.15 mills/kvn

(2 mills/kwh capital cost differential calculated above in Section C.3 plus
! !

.15 mills/kwh calculated for Section C.I*). This differential can be made up

in two ways corrsponding to the parameters identified in the proceeding para-

graph: (1) the differential LWR-LMFBR fuel cycle cost savings of-1 mill/kwh at

4>8/lb price of U, 0«, and (2) the graduel cost differential disadvantage for

the LWR which accrues as the price of U, Og moves above $8/lb. These, two ele-

ments can be represented in the following equation:
i

Df « 1.0 mills/kwh + .06 ($P/lb - $8/lb), „ ,

where D is the required fuel cost differential necessary to make the LWR as

costly as the LMFBR, and $P/lb is the price of uranium in 19T1* dollars.

Table V-2 shows the prices of U, Og necessary to make the LWR as costly as

the LMFBR given various postulated capital-cost/KWe differentials. If the AEC

assumption of a $100/KWe capital cost differential until the year 2000 were

accepted, the corresponding U, On price required to make the LWR as costly as

the LMFBR would be $27.17/lb (in 1971» dollars). Note that the above equation

and Table V-2 assume no plutonium recycle in LWR's.
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Table. V-2

Ü3 08 Prices Required to Make LWR Electricity
as Costly as LMFBR Electricity

C

(1) (2) (3) (4) (5)

Capital
cost
differential
per KWe

($)

$ 50

$100

$150

$200

Corresponding
capital cost
differential
per kwh

(mills/kwh)

1.0

2.0

3.0

4.0

Operations
and maintenance
cost differential
per kwh

(mills/kwh)

.15

.15

.15

.15

Required
fuel cycle
cost
differential

(mills/kwh)

1.15

2.15

3.15

4.15

Required
$ P/lb
of
U3 08

($/lb)

$11

$27

$44

.$61

l
P
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Gince HTGR's use as much as 5055 less(page 11.U-5) uraniun ore than L'WR's if

there is an economic incentive to run them in a high conversion mode, the

uranium prices required to make the.HTGR as costly as the LMFBR would be , ,

considerably higher. The draft EIS does not provide such calculations or, the

parametric, information necessary to 'do such calculations. It would J be useful " , ''

if the final EIS did provide such estimates, and EPA urges AEC to do' so. , '• * "t
ll«In a current issue of Science > Mr. David J. Rose goes through calculations ' • , s „

• • • ' - i • ' f
very similar to. those presented here and concludes that the L"FBRlwill not be1 ,

' ' '

competitive until

the first few decades
of calculations do tend to cast doubt on the assumptions and conclusions of '. ']

,'• i. n
the AEC cost-benefit analysis. It would be much more realistic and informative

if the AEC analysis vould assume that LMFBR' s are commercially introduces
. ' , • >

only when they are commercially competitive. Then the AEC analysis could pro-

vide some useful informations as to what conditions would have to be obtained •

for such conunerical introduction to take place. EPA strongly urges that AF.C

follow this approach in preparing the final EIS.

. ..... ' ' ' t . ! > * - ! [

U, .On reaches $50/lb arid that this "...will rot happen' in
3 ö . • , » , J 'I''

ades of the twenty-first century." If accurate ,, these kind'1,', ',

C. 6 Rates of increase in U.. OQ prices required for the LMFBR to yield

significant benefits after its commercial introduction t > ,, j

Another important question is how fast U_ 0« prices would have to rise in or-

der for the LMFBR to yield significant benefits, in terms of 1?7li discounted

dollars, in the years after its commercial introduction.

Section C.2 presents the quantitative relationships between the rate of change

in the LWR-LMF3R cost differential, the growth rate of electricity demand, and

rate of discount which would have to exist for there to be significant LMFRR
benefits in the years following its introduction. Depending on what values

were chosen for electricity growth and the discount rate, the rate of change

in the cost differential would have to be somewhere in the range of 0% to 6£.

It would be useful to know what rate of change in U_ 0« prices would correspond

to this range of percentage changes in the cost differential. This requires use

of a cost-cost elasticity.

The relevant elasticity here is simply the point of departure can be the AEC

assumption (page A. 1.2-35) that a $1/lb change in Û Og cost corresponds to a

.06 raills/kwh change in LWR bus bar cost. In order to use these numbers to

calculate percentage changes, some assumption must be made about the 1971» base

values for LWR bus bar cost and U., Og cost. For purposes of these calculations,

approximate estimations of 197̂  costs of lU.O mills/kwh and $8/lb respectively
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are used. The point elasticity corresponding to these base figures is shown in

row 1 cola-no 3 of Table V-j. As the price of uranium aoves up substantially,

the LWR bus bar cost also moves up. Because ve are dealing with greater than

incremental changes, the point elasticity changes considerably as well. All

the point elasticities are shovn in column 3 of Table V-3.
\ '

Utilizing the point elasticities it is.possible to claculate the rate at which

i/' JQ prices would nave to increase for there to be a Riven rate of change in

LW;- bus bar cost. Suppose the price of U- Oo were $50/lb at the point in time

when the LXF3R become competitive with the LWR. At that point in time and

thereafter U, 0Q prices would have to increase 11.2? to generate a 2% increase3 0 •
Lr. LVH bus bar cost, 22.'*£ to generate a 1»!? LWR cost increase, or 33.6? to

,-enerate a 65 increase. If one assumes a 10? discount rate, and a 1»5» annual in-

crease in electricity demand {see Subsection C. 7), the required rate of change

in the LXFBR-LWR cost differential is 6%. The 65 column in Table V-3 indicates

ti.e large magnitudes of annual Ü, 0« price increases required for the LMFBR to

yield significant benefits under those circumstances. If the LMFBR-LWR capital

cost and operations cost differentials were to widen or narrow, then the re-

wuired rates of change in t' Og prices would move up or down correspondingly.

Much debate has centered around when the LMFBR might be competitive. This sub-

section and Subsection C. 2 indicate that commercial corapetitveness is a ne-

cessary but nog a sufficient condition for significant LMFBR benefits. The suf-

ficient condition is that the cost differential between LMFBR's and LWR's (or

HTGp's) grow faster than a critical rate. That, in turn, requires that the

price (deflated for general inflation to 197'» dollars) of U, 0« increase at

:' very rapid rates. The issue is whether the rates which appear in the righthand

.•;., columns .of Table V-3 are reasonable or not. The draft EIS is not structured to

quantitatively derive these necessary and sufficient conditions. It is strong-

. ly urged that AEC deal with these issues in the final EIS.

.C. 7 Lack of supporting information for ABC's uranium supply curve

.Subsections C. 2, C. 3« C. 5 and C. 6 of this review all illustrate how much

empirical analysis of the LMFBR depends on a. detailed knowledge of the geology,

economics, and technology of uranium exploration and mining. The space devoted

to these subjects within the columinius draft EIS is seven pages within the

cost-benefit analysis (beginning on page '«-21 of Appendix III-B) plus nine

pages (A. 1. 1-1« to A. 1. 1-12 in Volume IV) within the technical discussion of

the LWR. The reasons given for limited information on the most important subject

relevant to evaluating the LMFBR program are contained in the following state-

ment :
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Table V-3

Percentage Rates of Increase in U3 Oo Prices Required for the
LMFBR to Yield Significant Benefits

Price of
U 3 Og in
? /lb

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

8

15

20

30

40

50

60

70

30

90

$100

Bus bar cost
of LWR
electricity
(mills/kwh)

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

18.

18.

19,

19.

0

4

0

6

2

8

4

0

S

2

8

mills

mills

mills

mills

mills

mills •

mills

mills

mills

mills .

mills

Elasticity:
%A'bus bar cost Required
% A U3 Og price prices n

bar cost

.034

.063

.080

.116

.148

.179

.207

.233

.258

.282

.303

2%
58%

32%

25%

17%

14%

11%

10%

9%

8%

7%

7%

percentage increase in IK Og
ecessary to cause increased bus
of:

4%

117%

64%

50%

34%

27%

22%

19%

17%

16%

14%

13%

6%
176%

96%

75%

52%

41%

34%

29%

26%

23%

21%

20%



"...The extent to vhicU r,"oloc-i?iil ly fnvor.'u 1>>

art:»? r.!iy :-r oxran.Je- H:I.J t:ir junnt. ity nrv.i com. of

recovery of tnc additional resources vhich they aay

contain can only be conjectured at this tine. The

Commission is, undertaking R study og the entire

U.S. to identify and evaluate potentially

favorable for the occurence of uranium to evaluate

more completely the prospects for expanding U.S.

uranium resources. The results of thir. study vill

not be available for several yearn.M (pa*re f<-2l,

Appendix 111-8)

The only other information available fron AFC on this subject is in two other

documents. It is not possible for i'PA to make informed judgments about the

LMF5R program on the basis of the current information about the I/1FBR program

on tr.e basis of the current information about exploration and mining. In this

regard, the final EIS should describe in detail the information now available,

including the geological, technological, and economic assumptions used to

derive the AEC figures for reserves and raining costs. The EIS should also

describe in detail the effort underway to improve the information base, in-

cluding the technological devices to be employes, the geologic information to

be used and produced in the study, the exonoraic methodology to be grade ore,

the estimating cost, the environmental damages of mining lov grade ore, the

limits to the scope of the study, the present and projected government research

and development effort in uranium exploration and mining, and the timetable

for generation of information and its release to the public. The final EIS

should also describe in more detail the location and mining; costs for foreign

reserves, as well as the substance of policy issues which the U.S. wi21 face

regarding imports or exports of uranium. A detailed consideration of the

uranium supply questions is not feasible in this review, given the lack of

information.

The following statement in a report of the National Petroleum Council is a

good summary of the major facets of the problem:

"...Previous uranium expiration activity has been

concentrated in the present producing areas, which

make up less than 10 percent of the total region

where signs of uranium occur; even these areas are

not completely explored. Tt is, therefore,

impossible to estimate accurately ultimate Domestic



uraniur. ros^rv^n. r*'"'tun*; cf Vno lnr<?" U.M-X: 1'r«.':

regions with potential for urar.iur or«~., V:;<t

uraniur. resource base ir. r-rfsv.sn'H u :'••}.; v. v to :*.<••••.

rapidly rising requirements until Vr.e breeder

reactor Vccor.es the major reactor type or-icrc'J in

the n'-C's and £,oyo:.i."1"'

The incompleteness of pnnt uraniur» exploration is the most important sinpie

fact about the uranium supply question. The AEC labels one uranium supply curve

"probable" vithout explaining vhy it is so considered.

The methods, results and conclusions of ASC studies on uraniur. supply have been

strongly challenges in two recent studies: ;(l) Thomas B. Cochran, The Liquid

Metal Fast Breeder Reactor; An Environmental and Economic Critique (Washington,

D.C.: Resources for the Furure, 1971»), Chapter 3, '̂Uranium Demand and Supply'1;

and (2) John P.' Holdren, "Uranium Availability ar.i tr« Breeder lecisi;: ."
;' '11 ,

(Technical Paper, Environmental Quality Laboratory, California Institut's -•* ,

Technology, I??1"). The followinr: conclusion by Holdren in a]*- hnr«.i • • ,

Cochran:

"...The foregoing analysis indicates that rapid

aevelopment and deployment of LMFBRs in tne U.S. is

not necessitated by any impending supply-price

squeeze on uranium. Existing, nonbreeder reactor

technologies could meet the most ambitious

projected increases in nuclear reneration of

electricity for at least the next 50 years, with

very moderate uranium-related increases in the

price of electricity. Indeed, these potential

rrico increases nnp««xr to be of tii«- order cf or

smaller than the potential increas<»s aanccintcl

with the capital costs of the L'!F3H and with the

costs of fossil-fuel alternatives. Reaching this

conclusion requires no optimism about discovery of

presently unsuspected uranium resources. It holds,

in fact, even if no reserves presently classified

as "estimated additional" ever materialize—a

premise so pessimistic as to be almost absurd.

'•foreover. since Lf-tFBHs could us* pvcn thr urahiuz. • , ,

resources at •SlOO/lb economically, there is no

r that early rcliannf or« non's-rteOerp wouiu
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•lose the »toor on iat.fr i-aplesientnti^n of

breeders." '

Finally, it should be noted that rocent argument.n for the LMF3P program have

placed less emphasis on U. 0„ cost, considerations and more emphasis on the

txjtential environr.er.tal danagp from mining 1 lov grade uranium from shales
1aaiii granites. ror LI A to T.ake a tnoroupn evaluation of th<» potential en-

vironmental danage, r.uch nore detailed information will hav«» te be developed.

C. S Uraniur. er.richr.ent cost

The relative role cf enrichment costs for typical LWR'o now on line in indica-

ted by the following listing of typical recent fuel cycle costs per kwh:

(a) O.k mills/kvhe for the purchase of U,0n, at $8/lb;J O i '

(a) 0.1 mill/kwhe for conversion to UF.- and reconversion to U02» at

about 52/V.g; • '

(c) 0,5 mills/kwhe for enrichment, at $26 per kg of separative work;

(d) 0.1» mills/kvhe for fabrication at about ̂ 70 per kg U

Since savings in enrichment costs would be part of the lenefits of a successful

LMFBR program, there has been speculation about how enrichment costs coule be

lowered in the absence of the LMFBR. Such enrichment costs reduction could

partially offset uranium price increases for LWR's and HTGR's.

Attention has centered on laser enrichment. There has been some speculation in

the scientific press about the degree of progress in this field.

The following statements reported in Nucleonics Week (January 10, 197'i) indi-

cate the potential significance of laser enrichment for costs and physical

uranium requirement:

"...Rep. Craifr Hosner of the Joint Committe on

Atomic Energy has made calculations which suggest

that by 2000 there could be a slackening in

estimated tLO- sales to the tune of 978,710 short

tons in the U.S. and 1.033,500 tons in the rest of

the noncommunist world. This Hosmer stresses is

"merely an exercise in mathematics based on

arbitrary assumptions," but he also notes that

"assumptions made of future technology and timing

are neither unimaginable nor impossible."

For his purposes, the congressman assigns high

probability to early breakthroughs in laser ,
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inotO}.e-scj<araticti technology f.r.J corjvrclai

feasibility (by 1931) and aasiw.es tnat tne process

would permit, economic recovery of 9«'? of the t.'-23i

from the natural material, instead of the currently

recovered 58*. The 96? capability would allow

reduction of tails assay in caseous diffusion

plants from 0.3* to 0.03,1. Then, says Hosmer,

"should existing .̂3?» tails be reworked alone; with

new feed at an even rate for 10 years," ther would

occur between 1^31 and 2000 "a 1-6? reduction in

ABC's current {WASH-1139) projections of U.S.

demand for uranium" and a 1*0.5 slackening of demand

elsewhere."

The EIS (page 1-h of Appendix III-B) does not include any future impact of

laser enrichment on the grounds that it would be inappropriate to do otherwise

for a technology whose scientific feasibiliiy is yet to be convincingly de-

monstrated, and which would require considerable commercial development 00 ***

applied. While this is true and prudent, the EIS should acknowledge prominently

the potential negative impact which laser enrichment could have on LMF3P. bene-

fits. ; »

i.«•
C. 9 The growth in electricity demand an nuclear capacity

Section C. 2 demonstrated how important the growth rate of nuclear capacity is

in determining whether there are LMFBR benefits and how big the benefits are

in any given post-introduction year. For each 1$ decrease in the rate of growth

of required nuclear capacity, there is a correspongin \% increase in the rate

of increase of the LWR-LMFBR cost differential required for there to be signi-

ficant benefits. Thus the level of total discounted benefit is a direct func-

tion of the rate of increase in required nuclear capacity. , ,

The AEC projections proceed sequentially from a projection of total energy

growth, to an assumption for the electricity fraction of total energy, to ar.

assumption for the nuclear capacity fraction of electrical generating capacity.

The AEC projection of 3.6/5 total energy growth (EIS page 5-16 of Volume III9 is

slightly higher than the "historical growth" of 3.!»£ calculated in by the Ford

Foundation's Energy Policy Project in Exploring Energy Choices: A Preliminary

Report, Section 7. Then the proportion of electrical energy to total energy is

assumed to shift from 255 in 1970 to 65 by 2020 (EIS page k-31» Appendix

III-B). This yields a figure of 2200 GW's of total electrical penerating capa-

city for the year 2000 (page *t-35, Appendix III-B) which surpasses the ostitnat-
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ef 200? GW's capacity sade by AKC's Office of Planning and Analysis in N'uclear

Power 1071-2000, WASQ 113°, Table '). Kuclear capacity is then projected to be

1200 jW's by the year JOOO and 3300 GW's by the year 2020 (page **-35, Appendix

III-3). Tnis requires that 73.15 of the increase in capacity from 1935-2000 be

nuclear and 50.9% of the increase in capacity from 2000 to 2020.

Tne projections which AEC calls "probable" were developed using the high por-

tion of the range of each critical parameter (see tables 3.3.1, 3-3.2, 3-3-3,

'3-3.M- Kovever, in our opinion the probable projections would more reasonably

employ average or expected values.

, In the AEC sensitivity comparisons, the "high" and "low" cases use capacity

,' figures corresponding to +20* and -20* of the 2020 projections. These sensiti-
;'' >
„"' vity bounds are quite narrov. To illustrate a change of -25 in the annual

'• growth rate between 1971* and 2020 yields a change in the year 2020 level of

i ''' -5S£. Since higher electricity prices plus energy conservation measures could

easily result in a reduction in the annual electricity growth rate of 2$, 3f»,
.

2»? or more, the "low" electricity demand case in the AEC sensitivity analysis

is not appropriate.

In describing the model used for the AEC projections, it is stated that

"While the model does not explicitly include electricity prices, implicitly

it assumes that at worss the total cost of electricity will not increase faster

than the general price level." In our opinion, this projection model is less

useful than several other available models which do include prices as an

explicit independent variable. For example, this model does not reflect rising

consumer price indices over the last six months which show utility rates

leading the inflationary spiral along with food and gas prices.

Recent and future increases in•fossil fuel prices, for both imported and

domestic fuel, have two sequential impacts: (l) they accelerate the rate of

inflation in consumer electricity prices relative to inflation in general, and

(3) this accelerated inflation causes a deceleration in the rate of growth of

demand for electricity. In our opinion, these two impacts do not offset each

other in their effect on the LMFBR''benefits. The higher price of fossil fuel

electricity does not necessarily affect benefits because the cost of LWR and

LMFBR electricity is the only.comparison made in the cost-benefit analysis

(except possibly for cases 38-Uo); Only the latter impact of higher fossil fuel

costs,' the deceleration of growth in demand, affects benefits. As demonstrated

in Section C. 2, any deceleration in the rate of increase in nuclear capacity

substantially reduces the level and growth of LMFBR benefits.

Given the importance of the electrical capacity projections, EPA believes that
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in the final ETS, the AEC should include a detailed description of its rrojec-

tion model and defend it relative to the .T.uc'r. .liffor»nt results obtained fr'.-

other models, or use the ranre of projectinn« fr(.r. nV.'«r -.r»i<-: •: i-s *;•"• r-»;..' •

for "hi«h-lov" sensitivity an-ilvs:'-.'

C. 10 ASC estimates of L'-'F/'P rrograa c'.-.'tr.

There has already hecri substantial escalation i.-. IvrrH 3 rc,»7.r«n cests. .•..•

first AEC cost-benefit analysis (WASH 112<i, T. 13) shovei ur.<liscour,f.-i -\r-.\

of .$3-6 billion for the L"FE? and breeder support researcr. from FY 1̂ 73 tc

FY 2020, corresponding to a n56 introduction date and 1̂ 70 prices. The seccund

AEC cost-benefit analysis (WASH 1l3<<, p. 11) shoved uniiscounted prograia costs

of $3.7 billion for the sane categories for FY \r>12 to FY 2020, corresponding

to a loäü introduction date and 1971 prices. The third cost-benefit analysis

in the KIu (WASH 1i>3!>, p. 3-̂ ) shows a total of .-;6.>/; billion for these cate-

gories, corresponding to a 1937 introduction date and 1̂ 71 Trices. Thur, »\.f .

after allowing for reasonable price inflation, th? anour.t of re*nainir.?: rr- ••*.•—-

cost appears to be roinu up shirply rither t'-'n j.-vr.. Tr. nn.i i t i S"., v« •;.'»' •-

stand that there have leer, rrcf.ra.~i co-,t ov-->rr'ir.t;. ir.clu.iir.-- ir ov«»rr m -•'

300-'«OOS for the Fast Flux Test FHclli'.;/.' "

It would be informative for EPA to see a more conrlete breakdown of prorrsr.

costs by research subject and fiscal year. This would allow some public re- •

view of how much is being spent to mitigate various potential environmental

risks associated with the LMFB3J For. example, it would be useful to know how

nuch is being spent on the problem of "cooling" and shipment of spent LMFBR '

fuel, and what research outputs may be forthcoming at what dates. Tince u»v

technologies must be developed to safely ship spent fuel which is allow.a i./

cool for periods of less than a year, the final'Statement rfho-ud in.!:'.'•••" ::.-.

level of effort in this area and how it will -'.'.ar.̂v over 1.1:».••. •'•» ••:— •

interested in the level of research effort :devoted to potential saf«ty r-"~''!-•'"'•

associated with the use of advanced carbide fuels,1 ami the off art to •ler.vr.:- •

the environmental risk impact and.cost impact of.siting LMFER's in nuo! -»"v

parks. In our opinion, indieidual issues of cost-environmental risk tradeoffs

are closely intertwined with overall cost-benefit issues.

C. 11 Treatment of alternative nuclear technologies

The AEC cost-benefit analysis consists of a comparison between a relatively

fixed with-WIFBR scenario against a relatively fixed without-L'IFBH scenaric.



Evaluations of alternative LMFrF strategies, alternative br-.-clt-r nt riittyies,

•• or alternative fission strategies are not done in terns of cost-benefit anaiy-

•sis. Consideration of alternative technologies is only Jonc in terss of their
'•'•• i i '"
•engineering and scientific features. Thus, it is not possible to cost out each

.'uraniuasavir-g technology to wee vhether it might stand up better or vorse than

..the .present LMFB? ĵ ro.-ran.

Within the Cornell Workshop Heport papers, Professor Hans A. Beth« of Cornell

-University and Mr. W. Kenneth Davis of the Eechtel Pover Corporation have• .1 .
several pointed criticisms of the present LMFRR programs. Mr. Davis concludes

(p.,163) that "...I personally believe that an economic LMFHR could be achie-

.•ved̂ .fversus LWH's with uranium at present price levels), but do not believe it

•;viil be done in the United States with the present program." Both Professor

,Bethe and Mr. Davis refer to the tradeoff between LMFBR's with low breeding

ratios but lover $ cost/kvh versus LMFBR's with higher breeding ratios ana

higher $ cost/kwh (ignoring the value of the fuel bred). In our opinion, this

.tradeoff is very important for cost-benefit considerations, and raay also have

significant environmental implications. ?he EID does not address these issues

of current controversy.

The future LMFBR's described in the BIS are presented as having very optimistic

performance and cost characteristics, while alternative nuclear technologies

are given less optimistic characteristics. The performance characteristics for

future LMFBR's given in Table I«.7 and Table A. 1 in Appendix III-B are very

optimistic as compared with the performance characteristics shown on page 175

and page 208 of the Cornell Workshop Report. In particular, the AEC assumptions

for burnup and specific inventory for advanced oxide and carbide LMFBR's appear

to be extremely optimistic. The AEC should provide further justification for

these assumptions. The only nuclear alternative to the LMFBR which is included

in the cost-benefit analysis is the HTGR. As explained in Section B of this

review, the HTGR is constrained in the AEC analysis to 15# of the non-LMFBR

market before the year 2000 and 25# after the year 2000, except in Cases 33-35

for which the post-2000 constraint is lifted. Table 3,3.6 shows that, when the

post-2000 constraint is absent, the HTGR captures 76.3J? of non-breeder market

semi-annual refueling is allowed, and 62.5% if semi-annual refueling is not

allowed. Evidently, the HTGR is very competitive with the LWR between 2000 and

2020. Therefore, it is not obvious why the HTGR is so constrained either be-

fore or after the year 2000. We believe that the explanation on page 3-52 of

Appendix III-B that there are currently more vendors (1») of LWR's than HTGR's

(1) is not sufficient justification for the 15# or 25# HTGR constraints. The

final EIS should address these issues.
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Another pessisisrs-ortimisn asyssetry is the pessimistic forecasts for urar.iar»

exploration and enrichment technology as contrasted with optimis-a about the

technology of advance carbide designs for LMFBP.'s of the 1990's. It would be

very useful, as veil, to see sosie cost-benefit treatment of other non-LMFBR

alternative such as the Liuiht-Water Breeder Reactor and the Gas Cooled Fast

Breeder Reactor. This is excluded entirely from the draft 2IS.

D. OVERALL COMMENT ON THE COST-BENEFIT ANALYSIS

This review has put more emphasis on cost-benefit issues than is corjnon in most

EPA reviews of draft impact statements. This is because the draft statement for

the LMFBR is a generic statement dealing with a technology which could have

substantial economic impact. In order to gain a proper perspective of the

potential environmental costs of this technology, it is necessary to use pre-

cise methods for measuring the economic costs and benefits.

EPA has reservations about the cost-benefit analyses presented in the draft

statement because of the shortcomings in methodology described in Section B,

and because of the empirical assumption which were discussed in Section C.

Therefore, EPA recommends that each of the shortcomings identified be remedied

in the final statement so that the results of the cost-benefit analysis can be

used in public debate.

Although the draft statement emphasizes the results of its cost-benefits analy-

sis, it also uses another line of argument which, in our opinion, is inconsis-

tent with cost-benefit analysis. That line of argument is illustrated by the

following sentence which appears on page 1.11-22 in Volume I and is repeated

on page 11.14-21 of Volume III:

"Regardless of the economics and uranium situation

the case for the breeder can be made on purely

qualitative grounds: its is much more efficient

user of a finite resource."

The concept of efficiency used here is an engineering concept, that is the

maximization of the ratio of electricity output to uranium ore input. This

engineering concept of efficiency amount to maximizing the physical producti-

vity of only one input. That is quite different from the economic concept of

efficiency which deals with the productivity of all. inputs by measuring over-

all resource cost levels. In other words, it is important that each uranium

conservation alternative be properly labelled with a real resource price tag.

One technology can be superior to another based on a large cost differential
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even if there is a uranium conservation differential operating in the opposite

direction. EPA is pleased that AEC is using cost-benefit analysis to place

environmental costs in perspective, and recommends that the maciraization of

uraniums productivity not be used as P. criterion for evaluating alternativen.

Tininr, is one of the issues which c«xn V<? treated by AF.f's cost-benefit »xnnlysin

in the final EIS. EPS*s analysis of the levels and rates of increase in uranium

prices necessary for the U'.F3H to yield significant benefit tends to support

the viewpoint that defferral or the program would not be tolerably costly, if

such ieferral should become necessary in order to resolve environmental pro- •

bless or to fully explore promising technological alternatives.

There is now an extensive literature on the opportunity cost of capital used
for public projects. See the following: (l) William J. Baumöl, "On the Dis-
count Rate for Public Projects," in Fobert H. Haveman and Julius Margoils
(ed.), Public Expenditures and Policy Analysis, (Chicago: MarV.haa Pub. to,
1?70}; (C) Fcononic Analysis of Public Investment IVcisions: Interest Rate
Policy and Discountinf Analysis, 4 report of the Joint Economic Committe, U.S.
Congress (Government Printin* Office, 1r't'̂ ), Chipter V, "The Appropriate
Interest Rate Concept is t:;e Opportunity Cost of Displaced Private Spending:"
(3) P.A. Diamond and J.A. "irrlees, "Optir.al Taxation and Public Production,"
American Economic Review, Tart I in t'nrc'i 1°7l issue, Part IT in June 1^71
i s s u e . "1 i

•)
i For comment on the environmental importance of the discount rate, see A.C.
.Fisher, J.V. Krutilla, and C.J. Cicchetti, "The Economics of Environmental

* Preservation," American Economic Review, September 1972; and J.V. Krutilla
i and C.J. Cicchetti, "Benefit-Cost Analysis and Technologically Induced Rela-
,-tive Price Changes: The Case of Environmental Irreversibilities," in Benefit-
tCost Analysis of Federal Programs. Joint Economic Committe, U.S. Congress
(Government Printing Office, 1973).

I « ,

One would then expect that the results for Cases 22-25 in Table .3.3.1 would
r be' the same as Cases 1-1« in Table 3.3.3 which shows the results of using a
• 5/5,discount rate. The results are not even close. Inquiries at AEC have con-
firmed that there are programming arrors which invalidate Cases 22-25 for all

' the tables.

li '
Early versions of the Kanford model are described in AECra Potential Nuclear
Power Growth Patterns (WASH 1098, December 1970).

5See Paul W. MacAvoy, Economic Strategy for Developing Nuclear Breeder Reactors
(Cambridge: The MIT Press, 1969) Chapter 3 and l*; Irwin C. Bupp and Jean-
Claude Derian, "Another Look at the Economics of Fast Breeder Reactors in the
United States.0 forthcoming article in Technology Review. Vol. J6, No. 8,
July 197U.
*

This would require iterative subroutines centered around the shadow price of
plutonium.

See Section C for a derivation of these quantitative relationships.
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n
JSee Otto Eckstein, Water P*?souree Develogsent; The Economics of Project
Evaluation (Cambridge, "assachxisetts: Harvard University Press, 1961),
particularly the algebraic proof on pp. !>£-S'? *n:i rip.ur« 3 on p. y.t.

'Ibid, Section 6 entitled "The Henefit-Cont Patior. Versus th» ».v»râ e Pate
of Peturn,1' pp. 55—'?.

See Howard'!. Bowers and '*.L. Myers, r'stir-.ated Cny>y*.il "oat:; -f J.'uclear
and Fos s i 1 Power Plan t s , Oak Fiiis« '«ationnl I.»ibcr<iicry , """L-rM-'̂ .?« j
C-Iarch 5, 1r>71).

AEC assumptions on capital cost learning are challenged by Hur n and I-erian,

12Joint Corjnittee or. Atonic Energy, U.S. Congress, Hearings on the Future
Structure of the Uranium Lnrichroent Industry. 93rd Congress, First Session,
July 31 and August 1, 1973, pp. 27 -2̂ .

f!ce "\ucloar Mertrir ?-vor," rci^neu. iirril l", 1 •'.» ;. '. AnotLyr verj ' '
similar technical paper is oy John P. Koden, "l.'rarlxr: Availability and, the ,, ,
Breeder Decision," (unpuMished technical paper, Fj.vironr.entai Quality Labo-'
ratory, California Institute of Technology, 197'').

AEC, "Nuclear Fuel Resources and Requirements," WASH 12l»3, April 1?73; and
AEC, "Iluclear Fuel Supply," WASH 12'i2, May 1973-

National Petroleum Council, U.S. Energy outlook (1972), p. 67. The Nuclear
Task Group was chaired by nr. George H. Cobb, Executive Vice-President of
Kerr-McGee Corp. and had wide private sector participation.

Holden, pp. crt . , p. 2">.
1 H
See the EIS pap.e «1. !«-<». See also the reianrks of Alvin ''.. «eir>hor£ in Report'
of the Cornell Workshops or. the K'a jor_ Issues of a Hit ional fcnergy Research
and Development frô rain , referred to hereafter an the Cornell Workshop -'.sport
(Ithaca, H.Y.: Cprnell University College of Engineer ir.e, 1;?73), p. «3i-.
Some information on the environmental damage of mining higher t-;rade uraniu-"
ore is contained in AEC, Comparative ; Risk-Cost-Benefit Study of Alternate
Sources of Electrical Energy, (WASH 1221», August fo73).

20Robert Gillette, "Uranium Enrichment: Rumors of Israeli Progress with. Lasers,"
Science . Vol. 181, pp. 1 172-1 171».

O 4

Other projection studies which could be drawn upon include: (1) Richard G.
Salter, "A Probabilistic Forecasting Methodology Applied to Electrical
Energy Consumption," Rand Corporation, (R-993-NSF), February 1972; (2) P.
Borrelli et. al. , People, Power, and Pollution. ( Report Ho . 1 , Environmental
Quality Laboratory, California Institute of Technology; (3) Joel Darmstadter,
"The Future Setting of U.S. Energy Markets," Paper presented at Public
Utilities Seminar of the American Marketing Association, New Orleans, 1972;
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(U) Duane Chapman, Timothy Tyrrell, and Timothy Mount, "Energy Demand Growth,
the Energy Crisis, and R and D, "Science.1 178, November 17, 1972, pp. 703-08;
(5) Federal Pover Commission, The 1P70 National Foyer Survey (Washington, O.C

• D.C.': U.S. Government Printing Office, 1971); (6) Pover Study Group of the
American Association for the.Advancement of Science. Social, Technological.
.and Environmental Problems of Electric Pover Consumption. Vol. Ill (WASH.:

. AAAS, 1973); (7) Hittman Associates, Electric Pover Supply and Demand Por.e-
'•! casts for the U.S. Through 2030 (National Technical Information Service, PB-
"! 209266,' 1972). . :. ' , ' ' ;••

f"Kucleonics Week. Vol. 15» January 10, 1971», p.l; and Robert Gillette, "One : I*
'• Breeder for the Price of Two?" Science, Vol. 182, October 19, 1973. Design . !0
• changes and inflation probably bring the "pure overrun" percentage, for the . ';':

i
jji

FFTF down to something like 200%. . • ''. •••''•'•''",....',".•::':.. \ •' ••'.'•',!•.:.;.-!.". M• " • ' '
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van Atoomrisico's

Piinses Beatrixlaan 15
Den Haag

1. Wettelijke Aansprakelijkheid terzake van Kerninstallaties

a. Verdrag van Parijs van 29 Juli 1960 inzake wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied van de Kernenergie.
Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs
d.d. 51 Januar! 1963 te Brüssel.

b. Atomgesetz van 2.3 december 1959 (als herzien per
1 Oktober 1975).

c. Wet Aansprakelijkheid Kernenergie van 27 Oktober 1965.

2. Verzekeringsmogelijkheden van de op deze wetten gebaseerde
aansprakelijkheid.
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WBTTELIJKE AANSPRAKEUJKHEID EN VEKZEKERING

ittelijke aansprakelijkheid terzake van kerninstallaties

Verdrag van Parijs van 29 Juli 1960
Toen gedurcnde de vijftiger Jaren de toepassing van kernenergie
voor vreedzame doeleinden zieh begon te ontwikkelen real1seeme
men zieh, dat hieraan risico's waren verbonden, welke nlet met
de reeds bekende risico's vergelijkbaar waren.
Door de opmerkelijke bedrijfsvelligheid van kerninstallaties
tot op dat moment, welke omstandigheid zieh gelukkig tot op
heden heeft voortgezet, was het niet eenvoudig zieh een duide-
lijke voorstelling van mogelijke ongevallen te maken.
Ofschoon de kans op een ernstig ongeval met aanzienlijke ver-
liezen voor het publiek en de bij de kerninstallatie betrokken
ondernemingen volgens de deskundigen uiterst gering is, kan deze
toch nlet volledig worden verwaarloosd, aangezien nu eenmaal
factoren als menselijke verglssingen of mechanische gebreken ook
een rol kunr.en spelen.
Met het oog op de mogelijkheid van een zeer grote schade werd
het om verschillende redenen noodzakelijk geacht een specials
regeling van de wettelijke aansprakelijkheid in het leven te
roepen.
Enerzijds diende op de belangen van degenen, die schade zouden
können lijden, te worden gelet, aangezien bij een ongeval in
een kerninstallatie het bewijs van schuld wellicht moeilijk zou
zijn te leveren.
Anderzijds zouden de exploitanten van kerninstallaties volgens
het gemene recht onbeperkt aansprakelijk zijn, voor welk risico
geen onbeperkte financiBle dekking verkrijgbaar was, terwijl
dit evenzeer voor de bij het ontwerp en de bouw van de kernin-
.stallatie betrokken bedrijven zou gelden.
Rekening houdende met deze omstandigheden zijn een tweetal
internationale verdragen tot stand gekomen, waarin de aanspra-
kelijkheid voor het exploiteren van kerninstallaties en het

. yervoer van nucleaire Stoffen op praktisch gelijke wijze wordt
geregeld.
Het Verdrag van Wenen d.d. 21 mei 196? bedoe.lv deza materie op
wereld basis te regelen. Dit verdrag is bij ĝ crek aan het
vereiste aantal ratificaties nog niet van kracht.
Het Verdrag van Parijs d.d. 29 juli I960 daarentegen, dat zieh
beperkt tot Europa, is inmiddels wel in werking getreden tussen
een aantal landen, terwijl de ratificatie van dit verdrag door
Nederland en West Duitsland op körte termijn kan worden tegemcet
gezien.
Beide verdragen bepalen, dat de exploitant van de kerninstalla-
tie voor nucleaire incidenten absoluut aansprakelijk is met
uitsluiting van ieder ander.
Dit houdt in, dat bijv. ingeval een kernongeval ontstaat door
een ontwerpfout of door het gebruik van gebrekkig materiaal
bij de bouw van de kerninstallatie noch de ontwerper noch de
leverancier van het materiaal in kwestie aansprakelijk kan
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worden gesteld maar alleen de exploitant en wel zonder dat. r.et
nodig is schuld bij hem aan te tonen.
Zodoende.worden de belangen van degenen, die schade.hebben
geleden,beschenwl, aangezien zij op eenvouaige wijze verhaai
kunnen nercen.
Aan de andere.kant 1s de.aansprakelijkheid van de exploitant
beperkt'tot een zodanig bedrag, dat daarvoor een verzekering
of eventueel andere flnanciBle zekerheid te verkrijgen is.
Op net beginsel, dat de aansprakelijkheid is geconcentreerd
bij de exploitant zijn twee uitzonderingen.
.Indien de door een kernongeval veroorzaakte schade het gevolg
is van een handelen of nalaten met het opzet schade te ver-
oorzaken kah de exploitant (of de verzekeraar of andere per-
soon die financiBle zekerheid heeft gesteld en gesubrogeerd
is in de rechten van de exploitant) regres nemen voor de aan
slachtoffers betaalde vergoedingen op de natuurlijke persoon
(derhalve niet op diens werkgever) die met opzet de schade
heeft veroorzaakt.
in hoeverre van een dergelijk verhaai lets tereeht kosr.t is
natuurlijk zeer de vraag.
Verder kan het recht van verhaai worder, uitgeoefenel door ce
exploitant Indien en voorzover dit uitdrukkelijk bij overecr:-
komst is bepaald. Bijvoorbeeld bij kontrakten net toeleveran-
ciers van de kernenergiecentrale.
De exploitant is volgens de Parijse Conventie, waartoe wij
ons verder zullen beperken aansprakelijk tot 15 miljoen
Europese rekeneenheden, terwijl het aan de nationale wetgever
wordt overgelaten voor te schrijven of de exploitant zieh tot
een hoger of.lager bedrag dient te verzekeren, roaar in geen
geval is minder dan 5 railjoen rekeneenheden toegestaan.
Het Verdrag geeft voörts een regeling voor de aansprakelijk-
heid tijdens het transport van nucleaire stoffen door te bepa-
len, dat de versendende of ontvangende exploitant aansprake-
lijk is of wel de transporteur als de betreffende nationale
wetgeving de mogelijkheid kent deze als exploitant aan te merken.
Een beperking van de aansprakelijkheid in tijd werd eveneens in
het Verdrag opgenomen.
Het recht op schadevergoeding vervalt na een termijn van tien
jaar te rekenen van het kernongeval.
De Verdragsluitende Staten kunnen echter een kortere termijn •
vaststellen van tenminste twee o&a?> te rekenen van net tijo-
stip waarop het slachtoffer kennis draagt of redelijkerwijs
geaoht kan worden kennis te dragen van de schade en van de
aansprakelijke exploitant.
In bepaalde gevallen, waarln splijtstoffen of nucleaire Stof-
fen gestolen, verloren, geworpen of verlaten zijn kan de ver-
valtermijn tot hoogstens twintig jaar oplopen.
Vermeid dient nog te worden, dat het Verdrag tevens regelt
welke rechter bevoegd is kennis te nemen van rechtsvorderingen,
welke naar aanleiding van een kernongeval worden ingesteld.



Tenslotte valt op te merken, dat het Verdrag niet van toepas-
sing is op kernongevallen die zieh voordoen op het grondgebied
van een Staat, die geen partij is bij het Verdrag noch op de
aldaar geleden echade, tenzij de nationale wet van de verdrag-
sluitende Staat, waar de aansprakelijke exploitant is geves-
tlgd anders bepaalt.

Verdrag tot aanvulling van het Verdrag van Parijs d.d.
31 januari 1963 te Brüssel

Als voornaamste aanvulling ntoet worden gezien de bepaling, dat
de Verdragsluitende partiJen zieh verplichten ervoor zorg te

/een dragen, dat de schade tengevolge van/kernongeval tot een bedrag
~ van 120 m11Joen rekeneenheden per ongeval wordt vergoed.

Tot een bedrag van tenminste 5 miljoen rekeneenheden dient de
schade door verzekering of andere financie~le zekerheid te zijn
gedekt.
Tussen dit bedrag en 70 miljoen rekeneenheden is de Staat op
wier grondgebied de kerninetallatle van de aansprakelijke
exploitant zieh bevindt verplicht openbare middelen ter beschik-
king te stellen.
Tussen 70 en 120 mlljoen rekeneenheden wordt tenslotte ter be-
schlkking gesteld uit de openbare middelen van de Staten, die
het Verdrag hebben geratificeerd:volgens een in het Verdrag
opgenomen sleutel.

b. Atomgesetz van 23 december 1959 (als herzien per 1 Oktober 1975)

' De recente herziening van het Atomgesetz was noodzakelijk gewor-
den, omdat West-Duitsland het Verdrag van Parijs en het aanvul-
lende Verdrag van Brüssel wenste te ratificeren, hetgeen inmid-
dels wellicht reeds is geschied.
Dit betekent, dat de hiervoor besproken rechtsregels, zoals het
kanalisatieprincipe (alleen de exploitant is aansprakelijk), de
absolute'aansprakelijkheid (het is niet nodig schuld bij de ex-
ploitant van de kerninstallatie te bewijzen) en de vervaltermijn
voor het indienen van rechtsvorderingen van in het algemeen
10 jab? zijn terug te vinden in de onderhavige Duitse wetgeving.
Enkele belangrijke aspecten van het Atomgesetz volgen hier.
De maximum aansprakelijkheid van de exploitant bedraagt 1 mlljard
duitse marken.
De finaneiSle zekerheid, waarvoor de exploitant moet zorgdragen
beloopt 500 miljoen.
Tussen 500 miljoen en 1 miljard wordt de schade uit door de
Dondsrepublick ter beschikking gestelde openbare middelen vol-
doen. ,
Opmerkelijk is, dat de garantie voor schadevergoeding van de
Bondsrepubliek ook geldt, indien het sbchtoffer bij voorbeeld
op grond van de toepasselijkheid van de wet van een andere

236



verdragsluitende partij in de volgende gevallen geen rechtsvor-
dering karf indienen, orodat ,

1. het kernongeval op het grondgebied van een niet-verdragslui-
tende partij heeft plaatsgevonden-

?. de schade is ontstaan door een kernongeval veroorzaakt door
handelingen, verband houdende met een gewapend conflict,
inval, burgeroorlog of opstand of tengevolge van een ernstige
natuurramp van uitzonderlijke aard;

3. de toepasselijke wet aansprakelijkheid voor schade aan het
transportmiddel, waarin de betrokken nucleaire Stoffen zieh
bevinden op het moment van het kernongeval, uitsluit;

4. de toepasselijke wet voorziet in een kortere vervaltermijn
voor het instellen van een rechtsvordering;

p. het totale bedrag beschikbaar voor schadevergoeding minder
dan 1 miljard DM. bedraagt.

Met andere woorden voor ingezetenen van Duitsland is een regime
geschapen, waardoor deze in het geval van een ongeluk met een
buitenlandse kerninstallatie een gelijke rechtsbehandeling wordt
gegarandeerd als had het kernongeval binnen Duitsland plaatsge-
vonden.
In het omgekeerde geval, wanneer een in Duitsland gelegen kern-
installatie schade in het buitenland veroorzaakt is de exploi-
tant daarvan in principe slechts zover aansprakelijk als de wet-
geving van het betreffende land voorziet in een schadevergoedings-
systeem voor kernongevallen, dat naar aard, omvang en bedrag aar.
dat van de Bondsrepubliek gelijkwaardig is.
Dit geldt niet alleen voor verdragsluitende landen, maar ook vocr
landen, die het Verdrag van Par.tjs niet hebben geratlficeerd.

Wet Aansprakelijkheid Kernenergie van g? Oktober 1965

Nederland heeft het Verdrag van Parijs noch het aanvullende
Verdrag van Brüssel geratificeerd maar niettemin is de essentie
van deze verdragen reeds in onze nucleaire aansprakelijkheids-
wetgeving opgenomen.
De absolute naar de exploitant van de kerninstallatie toe
gekanaliseerde aansprakelijkheid is ook hier te lande van toe-
passing en alhoewel onze wetgeving niet de aansprakelijkheid
van een buitenlandse exploitant van een kerninstallatie bepaalt,
heeft de Nederlandse "Wet Aansprakelijkheid Kernenergie" d.d.
27 Oktober 1963 (kortheidshalve verder te noemen WAK), zoals
hiervoor reeds is gebleken, een zijdelingse invloed op de aan-
sprakelijkheid van de toekomstlgc exploitant van de snelle
kweekreactor te Kalkar.
Immers voorzover de WAK minder ver gaat dan het Atomgesetz zal
de schade, welke in Nederland is gevallen in beperkter mate
worden vergoed, dan in Duitsland het geval is.
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Dit maakt voor Nederlanders op zieh genomen weinig uit, aange-
zien zij een even grote rechtsvordering geldend kunnen maken
als in het geval dat het kernongeval hier te lande zou hebben
plaatsgevonden. < < '
Bovendien, waarom zou men moeten profiteren van een buitenlandse
wetgeving, welke in sommige opztchten gunstiger is dan de
nationale?. i

Er zijn Inderdaad een aantal verschillen tussen beide wetgevingen
aan te wijzen zoals:

1. De maximum aansprakelijkheid volgens de WAK is 4̂ 0 miljoen
gulden (Atomgesetz 1 miljard DM.).

2. De WAK sluit uit aansprakelijhheid voor schade veroorzaakt
•• door een'kernongeval tengevolge van Handel Ingen verband
houdende met een gewapend conflict, inval, burgeroorlog of
opstand of ten gevolge van een ernstige natuurrarop van uit-
zonderlijke aard (Atomgesetz kent geen uitsluiting hiervoor).

J. Volgens de WAK is de exploltant niet aansprakelijk voor
schade aan'het vervoermiddel, waarin de betrokken nucleaire
Stoffen zieh op het tijdstip van het kernongeval bevonden.
(Het Atomgesetz kent hiervoor wel aansprakelijkheid).

Na het aangeven van het verband, dat er tussen WAK en
Atomgesetz beStaat bij het bepalen van de aansprakelijkheid
kan een verdere bespreking van de WAK achterwege blijven.
Wel dient niet uit het oog te worden verloren, dat de ratifi-
catie door Nederland van het Verdrag van Parijs en het aan-
vullend Verdrag van Brüssel in een nablje toekomst wellicht
aanleiding zal zijn de wetgeving op dit gebied hier en daar
te wijzigen.

2. Verzekering

Uit het voorgaande bleek reeds, dat zowel in het Verdrag van
Parijs als in het Atomgesetz een verplichting tot verzekering
van de aansprakelijkheid van de exploitant is opgenomen.
Het Atomgesetz schrijft een dekking van 300 miljoen DM. voor.
De Deutsche Kernreaktor Versicherungs Gemeinschaft (DKVO) zal in
samenwerking met de exploltanten van kerninstallaties ervoor
zorgdragen, dat deze financiBle zekerheid tot stand komt.
In het algemeen dekt de verzekering de aansprakelijkheid zoals
deze in het Atomgesetz is omschreven, maar op enkele punten wordt
afgeweken.
Zo kent de wet in binnen- cn buitenland een maximum aansprakelijk-
heid per kernongeval. Het is echter voor verzekeraars onmogelijk
om bedragen van 50, 100 en meer miljoen op deze basis ter beschik-
king te stellen.



-ü-

Derhalve geschiedt de verzekering in Duitsland en andere Europese
landen op basis van een verzekerd bedrag per kerninstallatie, dat
afneemt al naar gelang er schaden moeten worden vergoed.
In de praktijk levert dlt geen bezwaar op, aangezlen het weinig
aannemelijk is, dat een kerninstallatie, waar een emstig cver.e-
ment heeft plaatsgehad, het bedrijf spoedig zal hervatten. Er
zal genoeg tijd 2ijn om over een aanvulling van de verzekerde
som te onderhandelen.
Onder de dekking vallen niet alleen aanspraken op vergoeding,
welke door willekeurige derden worden geldend gemaakt maar ook
eisen tot vergoeding van schade geleden door personeel van de
kerninstallatie.
De aansprakelijkheid van de exploitant gaat zelfs zover, dat
stralingsschade door het personeel geleden tijdens normaal be-
drijf, dus zonder dat zieh een evenement heeft voorgedaan,
terwijl alle voorschriften strikt zijn nageleefd, voor vergoe-
ding in aanmerking kan körnen.
Deze laatste schade, welke dan opgelopen zou kunnen zijn door
het van overheidswege toegelaten stralingsniveau is veelal uit-
gesloten dan wel tot een beperkt bedrag verzekerd.
Normaliter is in verzekeringspolissen terzake van kerninstallaties
schade veroorzaakt door een kernongeval tengevolge van molest of
tengevolge van een ernstige natuurramp van ultzonderlijke aard
uitgesloten.
Het verlenen van een dergelijke dekking is ook in andere meer
conventionele verzekeringsbranches niet gebruikelijk. aangezien
daardoor het financieie voortbestaan van verzekeraars zou worden -
geriskeerd. , '
Het ligt niet voor de hand, dat de DKVG. een dergelijke dekking
zal kunnen verlenen ofschoon bij de nerzicning van het Atomgesetz
per 1 Oktober 1975 de exploitant daarvoor wel aanaprakelijk wordt
gesteld. '',, ' •'
In de praktijk körnt het erop neer, dat in de uitzonderingsgeval-
len, dat het verzekeringsbedrijf niet in Staat is bepaalde
catastrophale risico's te dragen de overheid uit openbare midde- ' ',
len schadevergoeding beschikbaar zal stellen. :

 M , , ..
De kernenergie-industrie heeft zieh tot dusverre door een grote' (
mate van veiligheid gekenmerkt, maar het is nu eenraaal niet ' „
mogelijk de kans op een ernstig kernongeval volledig te elimineren.'
Met het oog daarop zijn speciale verdragen en nationale wetten .,-;
ontworpen, welke tezamen met de daarop gebaseerde verzekeringen ' '
de belangen van het publiek en de bij de kernenergie betrokken
bedrijven waarborgen. '' " '
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20 Oktober 1975

TECHNISCHE HOGESCHOOLTWENTE
ONtEKAKDSLlNG DEfl V1JS2EGEEHTE EN HAATSCHAPPIJWETEIJCCHAPFES

- VAKGROEP WUSBBGEEKTE E* GESCHIEDENIS -

n ans veiligheid en vrijheid waard?

The ultimate point of reason for the world to

decide - and this applies both to nuclear and

non-nuclear powers - is what short term interests

it is prepared to sacrifice in this nuclear age

in exchange for long term survival and security.

Sir Solly Zuckerman, 1966.̂

Inleiding.

De vraagstelling van het symposium is bijzonder relevant near door zijn

complexiteit ook erg noeilijk. De beide vragen (energetisch noodzakelijk als
eerste en maatschappelijk aanvaardbaar als tweede) sijn dat zelf al, de onder-

linge samenhang is dat nog eens extra. Enters of iemand de snelle kweekreaktor

energetisch noodzakelijk vindt wordt deels bepaald door zijn technische kennis,

deels door wat de antwoordgever maatschappelijk nogelijk en gewenst vindt.

Vaak zit dat verweven: opvattingen over noodzakelijk energieverbruik in de

toekonst, nogelijkheden voor besparingen en beperkingen zijn geen op tech-

nische gronden beantwoordbare vragen. De te laaken keuzen impliceren een waar-

denafweging. Maar de vraag is wel relevant: een expliciet antwoord maakt imters

de vooronderstellingen en vraardenafweging duidelijk in de gedachtengang en

zal dairdoor de voor een besluitvorming noodzakelijke diepgang aan diskussie

kunnen bevorderen.

De tweede vraag (naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid) heeft een

scortgelijke struktuur. Terwijl doorgaans bij de beantwoording van de eerste

vraag de rol van een specif ieke deskundigheid wordt overschat, wordt die hier

onderschat. Maar een antwoord op deze vraag is net zo oppsrvlakkig als niet

eerst een zo grondig nogelijke analyse van de relevante maatschappelijke pro-

cessen wordt gegeven en daarna wordt geexpliciteerd op basis van weite waar-

denafweging men deze processen evalueert. Dat daarbij diskussie kan blijven

bestaan over de relevantie van sonnige maatschappelijke processen is inherent
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aan het karokter van de sociale werkolijkhoid.
Deice vragen zijn, zoals reeds opgcmerkt, op velerlei wijzen vcrbonden.

O.a. oniat voor een bepaalde respondent een zekere ex>nsistentie van waarden-

.orientatie in de beantwoording van beide zal rocespolen. Maar ook ondat het
antwoord op de eerste vraag inplikaties heef t voor het antwoord op do tweede

. •!
en. crngekeerd. Chi oen extreen voorboeld te kiezen. Wanneer een zo groot no-

gelijke groei van het energieverbruik als absoluut noodzakelijk wordt ge-

zien, dan is de snelle kweekreaktor noodzakolijk als energiebron on deze

doelstelling te bereiken en is het onvermijdelijke antwoord op de twecde

vraag positief. Voor nogal wat exponentieel of super exponentieel doorgroeien-

de tcekorstscenario's tot in de 2le eeuw is dit het geval.

Deze bijdrage gaat over een aantal aspekten van de tweede vraag: de

naatschappelijke aanvaardbaarheid. On de hierboven genoende reden is het
voor de duidelijkheid van het artikel nodig, toch con explicict antwoord

te geven op de eerste vraag. Dat antwoord kan in de kontekst van dit artikel

uiteraard niet uitvoerig worden geargumenteerd.

Het antwoord is dat kernsplijtingsenergie niet noodzakelijk is als

energiebron voor de wereld, noch voor het gelndustrialiseerde deel van de

wereld, noch voor Nederland. Dit antwoord impliceert dat de snelle kweek-

reaktor zeer zeker niet noodzakelijk is. Elders is aangegeven, dat mondiaal

gezien > voor wat betreft het energiegebrulk groei-

percentages van 5% voor de ontwikkelingslanden können worden aangehouden

en een gemiddelde groei van 1% in de industrielanden voor een overgangs-

, periode van 30 - 40 jaar naar, een constant energieverbruik zonder dat

kernenergie noodzakelijk is. Voor Nederland in het bijzonder is kernenergie
on redenen van energievoorziening niet noodzakelijk. Deze pericde is verder vol-

doende lang on het beeld van mcgelijke vormen van energievoorziening grondig
te wijzigen.

Het niet noodzakelijk zijn van splijtingsenergie sluit een inogelijke

wenselijkheid ervan niet uit. Die wenselijkheid zou er bv. kunnen zijn cm eco-

logische of maatschappelijke redenen. Er zal een afweging van vcordelen en
nadelen noeten plaats vinden. >' : ?

Deze bijdrage analyseert daarvan hoofdzakelijk Son aspakt: we zullen

ons in de analyse concentreren op de te verwachten polenologische en poli-

tieke gevolgen van het gebruik van kernenergie op grote schaal. Bij de eva-

luatie aan het eind van het artikel konen wel weer ecologische aspekten aan

de orde, maar de cmvang van het artikel geeft niet de mogelijkheid daar die-

per op i.\ te gaan.
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Deze nogal lange inleiding is een poging an enige methodologische
klaarheid te scheppen. Een deel van de analyse is niet specifiek net be-
trckking tot de snelle kweekreaktor. De technolcgie daarvan betekent dcor-
gaans een intonsivcring van de Problemen, die als zcdanig cok reeds gelden
vcor andere reaktortypen. Wo zullen ze, waar nodig, wel specif iek bespreken.

2. Schets van het analytisch deol van de gcdaehtengang.

Wc zullen in deze paragraaf de analytische gcdaehtengang van dit ar-
tikel stellingsgerfijs aangeven. Aansluitend zal dan dieper worden ingegaan
op stukkon van die gcdaehtengang of zullen de genoernde processen in concrete
worden besproken. In een volgende paragraaf zal een evaluatie plaats vinden
en zullen conclusies vrorden gctxokken.

2.1 Gouycrnemsntele proliferatie van kerrMapens.

Kernreaktoren en kernwapens vormen een Siamese tweeling. Of staten
kernwapens gaan maken wordt bepaald door de mogelijkheden daartoe en de
notieven daarvoor. Onze analyse ziet er stellingsgewijs als volgt uit:

1) De nogelijkheden. Het op cnigszins grote schaal introduccren von
de kemsplijtingstechnologie vcor energieopwekking maakt, technologisch ge-
zien, de drcmpel voor het vervaardigen van kernwapens door nationale staten
en evt. andere groepen vrijwel nihil. • ,

1.1) De snelle kweekreaktor veroorzaakt, in vergelijking met andere
reaktoren, een aanzienlijk grotere beschikbaarheid van voor splijtingswapens
geschikt plutonium, cndat ze noodzaakt tot de ontwikkeling van een zeer uit- .
gebreide plutonium technolcgie.

2} De irotieven. De huidige organisatie van de wereld in souvereire natio-
nale staten biedt onvoldoende veiligheid cm niet zo nu en dan ergens.te leiden
tot situaties, waar staten zieh in nun "supreme interests" of in nun fysieke ••
existentie bedreigd voelen en zieh van alle voor hen beschikbare militaire
ndddelen zullen voorzien. •

3) Voor een deel van die situaties blijkt in deze organisatiestruktuur
net konf likt onbeheersbaar en wordt het "totaal": het verschijnsel inter-
statelijke oorlog is inherent aan dit systeem. Vcor situaties van fysiek
overleven zullen in vele gevallen alle beschikbare middelen worden gebruikt.

4) De huidige wereldsituatie mat zijn bijzonder grote tegenstellingen
zcwel op ideologisch gebied als wat betrcft de welvaartsverdeling en de ras-
sentegcnstellingen, dit alles verstärkt door de steeds zichtbaarder vrordende
beperkingen aan mLddelen, heeft een uitermate hcog konfliktpotentieel.
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4.1) De interaktie tussen deze konfliktbronnen, zoals bv. zichtbaar
in het Midden-Oosten, intensiveert het konflikt, maakt het wereldwijd en
extra moeilijk beheersbaar.

5. Uit het bovenstaande volgt dat het op enigszins grote schaal intro-
duceren van kernenergie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal
leiden tot kernwapenoorlogen. De introdüktie van de snelle kweekreaktor inten-
siveert dit probleem in vergelijking net de oonventionele reaktoren.

We zullen nu achtereenvolgens wat dieper ingaan op enkele puntcn uit
deze Stellingen en het feitelijk verloop van het proliferatieproces.

2.1.1. De mogelijkheid am splijtingswapens te rnaken.

De nogelijkheden voor het maken van splijtingswapens worden vrijwel
geheel bepaald door het de beschikking hebben over het explcsieve materiaal,

235 239neestal U of Pu. De benodigde kennis voor de konstruktic van de bom
is gemakkelijk uit de open literatuur te vergaren, de tedmische uitrusting
is in de handel verkrijgbaar. Het benodigde opleidingsniveau is nict hoger

A\
. dan een gemiddeld doktoraal of ingenieursexamen '.

Ook financieel ligt het zwaartepunt bij de ontwikkeling van een
splijtingswapen bij de kosten van het ejqjlosief materiaal, voor prograntna's
van 10 - 100 plutonium splijtingsbommen voor ongeveer 70%. De kosten van een
wapenprogranma van 10 resp. 100 20 kTon Pu-batmen in 10 jaar zijn ongeveer
10 resp. 100 miljoen dollar per jaar (prijzen 1968) ': in termen van
defensiebudgetten bijzonder laag.

De geschatte jaarlijkse produktie aan plutonium door energiereaktoren
is nogal afhankelijk van de prognoses aan geonstalleerd nucelair vermögen
en de verdeling over reaktortypsn. Een redelijke schatting is 60 - 80 ton
per jaar in 1980, daama snel oplopend. Voor een ban is van dit plutonium
ongeveer 8 kg nodig. Zelfs bij een 99,9 % effektief bewakingssysteem zou dan
voldoende plutonium voor 1 ban per maand zonder dat dit wordt opgemerkt,
kunnen verdwijnen. In 1985 wordt. dat een hoeveelheid, voldoende voor 1 ban
per week. Geen bewakingssysteem zal dan cok effektief in Staat zijn te vcor-
koten dat er bv. op zoiets als een zwarte markt, over enige tijd plutonium
te koop is.

Het vcorlopig niet opwerken van brands tof s taven, zodat het plutonium
niet wordt geisoleerd, vermindert tijdelijk het probleem, maar geeft ook ge-
makkelijk aanleiding tot valse gerustheid. Inner s, de technologic van splijt-
stofopwerking is niet geheim en zo'n 12 landen bedrijven deze techniek al.

Fabrieken van militaizerelevantie kunnen verder zeer klein zijn. De deze
herfst op de algemene vergadering van de VN gedane voorstellen on splijt-
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stofopwcarkingsbedrijven te internationaliseren zijn on vele redenen erg
zinnig, mar ze lessen het probleon van de gemakkelijke beschikbaarheid

V i ' ' '' '

van plutonium niet op. , >
- i ' i.- ' , l '

Oat probleem wordt in hoge mate verergert door de invoering van de
" I ' • li ,!' t t '

snello kweekreaktor. Die is inners gebaseerd op een plutonium brandstoffen-
cyclus en betekent een geweidige extra proliferatie van voor wapens ge-
schikt plutonium. Dit kwantitatieve 'aspekt is voor het vraagstuk van de kon-
trole op plutonium dusdanig groot, dat van een kwalitatieve verandering
van het probleon mag worden' gesproken, zeker m.b.t. de straks te behandelen
aspekten van het verkrijgen van atocmwapens door allerlei groepen en de
invloed van effektieve controlesystemen op waarden als politieke vrijheid.

Tot slot meet nog worden opgemerkt dat reaktorplutonium, waar nogal
240wat Pu in zit, niet ongeschikt is als wapenexplosief.

Het proliferatieproces; de dijk staat op breken.

In Stelling 2 is als motief voor het maken van kernwapens door natio-
nale s taten het veiligheidsprobleem genoend. Dat is in de gegeven redener ing
voldoende. Peitelijk zijn er nog een hele serie extra motieven, bvf. status
van een land. Een analyse van de houding van de landen, die technisch in
staat zijn kernwapens te maken staat bv. in .

Het prcces van de verspreiding van kernwapens is over de periods van
de laatste 30 jaar feitelijk waarneembaar. De eerste ronde wordt gevormd
door de. USA (1945), de USSR (1949) en Engeland (1952). Daarna volgen de dissi-
denten Frankrijk (1960) en China (1964), die na konflücten met de beide Super-
mächten nun eigen wapens ontwikkelen. Het is een kwestie van defiiiitie of
in deze rij India (1974) en Israel (1973/1974) mosten worden opgencmen.

De laatste jaren wordt ook steeds duidelijker dat, terwijl in de eerste
decennia na 1945 expliciet militaire overwegingeneenoverheerseBde rol in
dit proces speelden, nu het belangrijkste kanaal via welke de proliferatie
plaats vindt, de verspreiding van reaktoren is. De civiele nucleaire tech-
nologie opent opties op het kernwapen en vele landen laten die opties expli-
ciet open.

Dat blijkt o.a. uit nun houding m.b.t. het non-proliferatie verdrag
(NPV). Dit wereldwijd bedoelde verdrag is in 1970 tot stand gekonen '. In
het verdrag beloven kernwapenstaten, onzorgvuldig gezegd, dat zij niet-
kernwapenstaten op geen enkele wijze zullen helpen bij het krijgen van kern-
wapens. Niet-kernwapenstaten beloven, dat ze deze wapens niet zullen verwer-
ven. Het verdrag wordt door een VN-orgaan, de IAEA in Vtenen, gecontroleerd

door met name een boekhouding vanhet splijtb'aar materiaal in de niet-kern-
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wapenstaten. Qn dczc asytntutrie van verplichtingcn Lc verkleinen, beloven
de kemwapenstaten r,o spoodig nogelijk tot nucleaire onlwaponing to keinen.
Verder vertoont, an dczelfde redeneh, hot verdrag ecn grote ambivalentie.
Het nag niet werken als een belemmcring voor de verspreiding van de kern-
energie voor vrccslianu Joeleitvlon. ü: .-root culfs door internationale saroen-
werking op dit gebied hulp worden gcboden. Daarmee wordt door de hevordering
van bv. de verspreiding van reaktoren de doelstelling van het verdrag, net
tegengaan van de verspreiding van kemwapens, ondermijnd.

Het verdrag is opzegbaar met 3 maanden, als naar het oordcel van een
Staat zijn "supreme interests" in gevaar kauen. De IAEA in Vtonen is verder
\iitsluitend een detectie orgaan: sankties kan ze niet toepassen. Waar de
brandstof voor snelle kwoekreaktorcn veelal direkt bruikbaar is voor kem-
wapens, betekent dit dat zelfs voor een land dat partij is bij dit verdrag,
er door de beschikbaarheid van het plutonium ruimschcots de tijd is am kem-
wapans te maken. In dit ppzicht is de introduktie van de snelle kweekreaktor
desastreus voor het non-proliferatieverdrag.

. Uit deze körte beschrijving möge duidelijk zijn, wat voor zwak plant je
dit verdrag in de onherbergzame wereld van de statenanarchie is. Wil de
doelstelling ervan enige kans maken, dan is het noodzakelijk dat het verdrag
wordt versterkt en minstens nuar de geest wordt uitgevoerd.

, De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn in dit verband zeer telcur-
steilend.
, .; 1) Ben aantal sleutellanden in dit opzicht zijn niet tot het verdrag

ii t\., " '•

toegetreden. Daaronder zijn Argentinie, Brazilie, Egypte, Indie, Israel,
Japan, Pakistan, Zuid-Afrika en Spanje. Andere landen, waaronder West-
Duitsland en Italie, hebben de optie op kemwapens in de toekomst (als een
west-europese kernmacht) expliciet opengelaten.

.2) De zgn. vreeäzams nucleaire explosie in Indie van 18 mei 1974
1 is feitelijk niet verschallend van een kemwapenproef en toont de ontoe-
reikendheid van het huidige controlesysteem.

3) Het Midden-Oosten, brandpunt van konflikt op wereldschaal, wordt
overvoerd met civiele nucleaire technologie. De toezegging van de V.S.
in 1974 aan Israel en Egypte voor het .leveren van reaktoren zonder de kon-
ditie dat deze landen partij bij het NPV worden, is eigenlijk het opgeven
van dit verdrag. Dan zijn er de leveringen van reaktoren aan Libi§ en
Iran (maar liefst 12: 2 west-duitse, 2 franse en 8 amerikaanse; verder de
participatie in uraanverrijkingsfabrieken van Eurodif en waarschijnlijk
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Zuitl-Afnkai. In Byypte is kort jelcdori oen six-ciaic komussie aider
Sadat zelf getnstalleerd on haar positie op nucleair gebied opnieuw
tu evalueron.

4) Do transaktie von Kcst-Duitsland nrot Brazilie van zatar 1975, waar-
bij eon totale splijtstofcyclus wordt geleverd, inclusief uraniumverrijking
en splijtslolioj.-werkj.ng.Ook hier is niet de voorvaarde gesteld, dat Brazilie
partij zou worden bij net NPV '. Door de dreroelverlaging voor nucleaire
wapens in Brazilie wordt de kans zeer groot dat de reeds aanwezige ten-
denties tot het maken van wapans het winnen. Er gaan al stemmen op voor
vreedzame nuclcairc explosies, verhulde atoo±onproeven. Als Brazilie
nucleair wordt, is naar do verwachting van de neeste onderzcekers de kans
op een gedenucleariseerüe zone in Zuid-Amerika verkeken en.zal waarschijr.-

i lijk ook Argentinie kernwapens gaan raaken.
5) Da zgn. Revierf-conferentie van het NPV, on het funktiöheren van het

verdrag na te gaan van noi 1975. Doze conferentie is een totale mislukking
geworden. Het slotdocunent, cm de conferentie te redden maar'door de vcor-
sitster zelf opgesteld, betekent nauwelijks iets. Yougoslavie heeft zelfs
op de conferentie gezegd, dat het zijn positie met betrekking tot het ver-
drag opnieuw zou bezien.

6) Voor Nederland lijkt een test-case te worden de voorwaarde, die de
regering zal stellen met betrekking tot de export van reaktorvaten naar
Zuid-Afrika. Dit land is geen partij bij het NPV en is brandhaard voor
een rassenkonflikt met wereldwijde inplikaties. Overeenkcsnstig haar ontwape-
ningsnota zou de regoring de eis mosten stellen dat de hele Zuid-Afrikaanse

9)splijtstofcyclus onder TAEA-controle zal kanen te vallen . Vanuit een non-
proliferatiebeleid zou de minimale eis toetreding van Zuid-Afrika tot het
NPV dienen te zijn. Officiele uitlatingen tot nu toe lijken in geen van
beide richtingen te gaan.

B. Feld heeft de situatie kernachtig samengevat ': "Indeed, those who
believe that the past self-imposed prohibitions, against nuclear weapons and
their use, are likely to be maintained in an age of growing dependence on
nuclear power are living in a nuclear fool's paradise".

2.1.3 Sociale dynamica van een statenanarchie.

Het is in het korte bestek van dit artikel niet mogelijk daar dieper
op in te gaan11'. De enige opnerking, die we hier willen raaken, is dat het
ontbreken van een internationale rechtsorde en de mogelijkheid cm die effek-
tief te laten funktioneren, veel van deze verschijnselen bepaalt. De genoatn-
de voorwaarden staan niet gelijk met een centrale wereldregering, ex zijn
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velc altenutieven denkbaar.

De gcstolde boweringtsn zijn verdor niet. gcbaseerd op eon bepaalde
Ideologie, tnaar vormen een enpirische beschrijving van internationale

. relaties.

2.2 Non-gouvernemantole verspreidlng van kcrnwapens.

We zullen ook hier onze gedâ htengong stellingsgewijs fonnuleren.
Daarna zullen we enkele spocifieke aspekten vorder toelichten.

1) De \rerschijningsvorm van de oorlog als goorganiseerd fysiek gcweld
tussen niet te kleine groopon is aan het veranderen. Do bijdragc van de inter-
statelijke oorlog is relatief aan het afnonen in vergelijking met de bij-
dragen van de anti-regiem corlogen en de niet tot de plaats van het konf likt
gelokaliseerde oorlogen.

1.1) Deze ontwikkeling hangt satten met processen van dekolonisatie en
emancipatie en de onderdrukking daarvan.

2) Hierdoor vindt een toenoning plaats van intranationaal geweld en
niet-interstatelijk internationaal (politick) geweld, deels als repressie-
middelrdoor aan de macht zijnde regimes.

3) Het is bij het op grote schaal introduceren van kemreaktoren en
in het bijzonder bij de op plutonium gebaseerde snelle kweekreaktoren onver-
mijdelijk dat ook dissidente groepen als onder 1) bedoeld de beschikking
krijgen over voldoende plutonium cm kemwapens te maken.

3.1) Zelfs militaire organisaties als legers maken zieh grote zorgen
over de veiligheid van hun splijtbaar materiaal.

4) Voor het niet-interstatelijke politieke en misdadige geweld kunnfen
kerncentrales aantrekkelxjke Objekten zijn. Waar de effekten van een con-
ventioneel boribardement van een kerncentrale voor wat betreft de radio-
aktieve fall-out kwa grootteorde vergelijkbaar kunnen zijn met de effek-
ten van kernwapengebruik, net name in dichtbevolkte regie's, is hier een
zeer effektief dreigmiddel mogelijk.

5) Uit het bovenstaande volgt, dat bij het grootschalig invoeren van
kernreaktoren ook het niet-interstatelijk geweld soms nucleaire aspekten
zal krijgen, zowel door de beschikbaarheid van kernwapans bij non-gouverne-
mentele groepen als de intensivering van het conventionele geweldsaspekt.

2.2.1 Bewakingsproblemen.

Bij de zgn. non-gouvernementele proliferatie zijn het in de handen
van allerlei groepen kamen van plutonium en het risiko van een aanslag op
een nucleaire installatie, bv. een reaktor of een splijtstofoEwerkings-
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bedrijf twee kerne lohnten. Hot is duidclijk dat door het vorscherpen
vein controlcnoatregelen en het beter beveiligen van installaties en plu-

toniunopslagplaatsen de kans op ongelukken in deze zin vermindert. i
De vraag is echter hoc good deze systenven kunnen zijn met betrekking

tot de genocsnde problonen. Hierboven is al opgemerkt dat voor de bewaking

van het plutonium het over afzienbare tijd zal gaan cm hoeveelheden, S

waarbij zclfs zeer zorgvuldige *nspektiesysteman niet neer betrouwbaar ' ,

genoog zijn on lekken t voorl - •"-.•.

In dit verband li. .&• bi; ••-, 'n belang, dat het onduidelijk is op

welke groepen eigenlijk . let mos worden. Zijn dat de direkties van kern-,
i.

centrales of opwerkingsbeacijven of zijn het groepjes roedewerkers, die wel ,

wat willen bijverdienen? Of zijn het mensen met links- of rechts-radikale

sympathieen? Koer er gelet worden op groepen met politieke doelstellingen

of op groepen met misdadige affiniteiten? Hoe kan er ro.b.v. chantage wor-

den goppereerd door externe groepen? Moeten mensen met zogenaamd afwijkend
sexueel gedrag als "security risk" worden beschouwd?

Het zijn de aloude probierten en evenmin als er op het gebied van de i (

spionnage een oplossing voor is gevpnden, is er hier een oplossing. Ook

het probleem van verduis beringen door bankdirekteuren is niet oplosbaar.

En de zwarte markt in drugs als opium en heroine is evenmin uit te roeien.

In dit opzicht is de snelle kweekreaktor een bijzonder kwetsbare toch-

nologie. Immers, hierbij moet op vele plaatsen vcor wapens geschikt plutonium

beschikbaar zijn.

Bovenstaande opmerkingen zijn niet af te doen door de Stelling, dat

we ons door de misdaad de wet niet moeten la ten voorschrijven. Het gaat on de

analytische Stelling, dat dit scort situaties zieh zullen voordoen. Niet al-

leen zal het in sonnige gevallen niet on misdadig, maar politiek gaveld gaan,

maar we noeten cok zo realistisch zijn on te erkennen, dat dit aspekten van

onze sociale en maatschappelijke werkelijkheid zijn. Verbeterde controle-

systemen verminderen wel risiko's, maar voor de onderhavige problernen kunnen

ze, voor zover we kunnen schatten, deze risiko's niet tot het benodigde

niveau verminderen. Tenminste in de door ons gewenste maatschappelijke

verhoudingen.
Datzelfde geldt m.b.t. het niet-interstatelijke politieke geweld.

06k hier levert betere bewaking wel enige bescherming. Maar wat te doen als

bv. Borselle dreigt te worden opgeblazen tenzij de nederlandse regering be-

paalde eisen inwilligt?

De antwcorden op die vragen zijn in dit kader niet belangrijk. Het essen-
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ticlo punt is dat dit soort situaties op vole'plaatsen op de'wereJd

ntxjolijk wordt. Ook op plantsen met grote politieke Konflikten als

Zuidelijk Afrika of hot Midden-Oosten. '1 -. * " • • .. i.
la üil veirhand is nog wel relevant dat. Je onurikaanse reger ing

zieh grote sorgen maakt over de veiligheid van haar kernwapens in Europa.
;

Doze wapens zijn opgoslagen in iets roeer dan 100 zgn. iglo's. Bovendien

vinden er regelroatig transporten, plaats. Hot bewakingsproblecm heeft dan

ook verschillende vergclijkbare aspekten. Schlesinger'schrijft in zijn

april 1975 versehenen rapport voor het anerikaanse congres "The theater

nuclear force posture in Europe" :

'"Hie ootential threats to nuclear weapons by terrorist elements has

teen of serious concern since the start of international terrorism in 1970.

The activities of such groups may continue and possibly increase in the

future .While nuclear weapons security programs have previously been directed

toward countering a threat from a small group attempting to covertly

gain entry into storage sites, it has becane evident that preparations

must be made to defend the weapons against an overt, violent attack by

a larger group, using sophisticated guerilla tactics" "Site security

has been, and will continue to be a subject of utmost concern to insure

adequate protection for nuclear weapons deployed in Europe".

Het is een uiterst onaantrekkelijke gedachte dat woorden van gelijke

strekking in de toekomst wel eens met betrekking tot energiecentrales i.h.b.

kweekreaktoren zouden moeten worden geschreven. De door het amerlkaanse leger

hieraan bestede gelden zijn bovendion aanzienlijk: in de jaren 1973 t/m 1975

80 miljoen dollar voor de eerder genoemde ruim 100 opslagplaatsen, terwijl

ook voor 1976 hier weer geld voor wordt uitgetrokken.

2.2.2 De veranderdo verschijningsvorm van de corlog.

Gebruikelljk is cm het verschijnsel oorlog te definieren als georga-

niseerd fysiek geweld tussen niet te kleine groepen. Terwijl tot 1945

het overgrote deal van de oorlogen gevochten wordt tussen staten, is dit

na de Tweede Wereldoorlog niet meer het geval. Van de 97 oorlogen in de

periode 1945-1969 is 70% te karakteriseren als anti-regiem oorlogen '.

Vooral de laatste jaren neemt de niet tot de plaats van het konflikt be-

perkte oorlogsvorm toe. Nogal eens wordt alle geweld van deze soort als

misdaad gekarakteriseerd. Niemand zal dit geweld willen vergoelijken.
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Maar hct is voor een juistc interpretatio van groot belang zieh te reali-

seron, dat hot in vole gcvallen on poLitiek genotiveerd ge**eld gaat, uit-

gevoerd door "normale" personen, die zieh als Soldaten zien. De ruimte laat

het niet toe, hier dieper op in te gaan. • , , .

2.3 Nuclcalre tcchnoloqie en maatschappelijke waarden. ,i,i'
' ' i '

We zullen opnieuw stellingsgê ijs de te verwachten effekten probcren

aan te geven. , < i " , '
i ,,'. '„, ! '

1) Beveiligingsmaatregelen zijn slechts tot op zekere hoogte in' Staat

risiko's te verminderen. Het niveau tot waar dit gebeurt hangt sterk van' 4 ;1 i i,' i '
de struktuur van het probleem af. Voor grote risiko's als in het onderhavige
gevaL blijvcn dozc onvoldoende. . ";, ',

2) De benodigde iraatregelen iitpliceren toetsing van.politieke betrouw-

baarhoid op grote schaal, beroepsverboden, e.d. ' • '' ' ' ''

3) Dat soort iraatregelen funktioneert als een repressie van politieke

meningsuiting en gedrag. '> '•
4) In de huidige opvatting van demokratie in Nederland worden steeds

meer pluriformiteit van politieke opvatting en gedrag, de vrije diskussie

en aktieve politieke participatie als wezenlijk beschouwä.

5) De benodigde maatregelen zijn daarmee niet coexistent.

2.3.1 Itet funktioneren van veilighoidsmaatregelen.

De angsten uit de achter ons liggende decennia van de koude oorlog

hebben toen aanleiding gegeven tot allerlei veiligheidsmaatregelen, die

nog steeds niet geheel verdwenen zijn. Het funktioneren daarvan is echter

duidelijk. Mensen met afwijkende opvattingen of gedrag en minderheids-

groeperingen worden gonakkelijk als verdacht gezien. Het woord fellow-

traveller uit de koude oorlogsperiode is daarvan een interessante illustra-

tie.
Een interessant voorbeeld is opnieuw de bewaking van de amerikaanse

kernwapens in Europa. In 1972 en de eerste drie maanden van 1973 sijn

niet minder dan 3647 amerikanen, die toegang hadden tot kernwapens, uit

nun baan verwijderd vanwege "drug abuse, mental illness, alcoholism or

disciplinary problems". Generaal Gcodpaster heeft bekend gerraakt dat

van 1971 tot midden 1973 1247 "nuclear specialists" verwijderd zijn "under
a program designed to identify those who might be subject to blackmail or

irrational behavior"14*. Het is de bekende wijze van opereren, die de

eeuwen door steeds weer plaatsvindt en men moet wel ziende blind zijn cm
niet te weten wat dit betekent. Sons zijn het homosexuelen of Joden, dan
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•.veer caxunistcn of i el lew- travellers. Doze prcxx-ssen r.ljn bovendien vrij-
wel niet order goede democrat ische controle te k.r.ijgcn.

Ook van kemcentrales als potenticol dcsastrcuze risikofactor zal
golden dat zware politiebewaking, uitvcorige registraties van personcel
en verwanten door veiligheidsdiensten en het rain of nwser openlijk bespion-
neren van workers onvermijdelijk worden. En bij een toenemend geweldsniveau
zal zieh dit als een olievlek uitbreiden. Want vcrantwoordelijke bestuurdcars
kunnen hier geen risiko's lopen.

De introduktie van eon nieuwc tedinologie beinvlocdt do sociale pro-
cessen in een samonleving. Selcktiof worden sämige versterkt en andere
verzwakt. Voor de snelle kwoekrcaktor betekent dit misschien wat meer energie,
near dan wel verbonden met minder vrijheid.

Poging tot evaluatie.

De order 2) geschetste gedachtengang net enkele korte toclichtingen
is een poging tot bescnrijving van de te verwachten gevolgen met betrekking
tot een aantal inaatschappelijke processen. Als zodanig leidt zc niet tot een
antwoord op de op het symposium gestelde vraag. We zullen in deze paragraaf
wel een antwoord geven en daarbij zo expliciet mogelijk aangeven, door welke
waardenafweging die konklusie bepaald wordt.

Als inleiding daarop nog enkele oprocrkingen met betrekking tot de
.ecologische gevolgen van eer. op grote schaal intrcduceren van kernenergie,
met. name de snelle kwoekreaktor.
'•;.:...-... Regelmatig verschijnen rapporten met afschattingen over'de te ver-
wachten radioaktieve vervuiling door de nucleaire technologic. Sore zijn

•' ' ! .

ze gebaseerd op de lozingen van centxales bij normaal bedrijf, sens hebben
ze betrekking op ongelukken met centrales of het opbergen van radioaktief
afval. Ze leiden doorgaans tot de konklusie dat de te verwachten stralings-
dosis binnen stringente grenzen zal blijven. Overigens, de vraag naar wat
een veilige dosis is, is ook nogal in diskussie, en zeker niet definitief
beantwoord.

Wat echter veel ernstiger is, is het niet onderkennen van de irrele-
vantie van deze deelkonklusies. Uit studies als die van Rasmussen c.s.,
waarin belangrijke bronnen van risiko's van ongelukken worden weggelaten,
kan geen aanwijzing konenvoorde veiligheid van kerncentrales, zoaJs nodig
voor de besluitvorming. Uit de in dit artikel beschreven te verwachten maat-
schappelijke processen is duidelijk dat het in conereto te verwachten risiko
waarmee in het beleid rekening moet worden gehouden, veel groter is. l&ranti-
tatief is het noeilijk aan te geven, kwalitatief kan het met een veelheid van
argumenten worden gesteld. Konflikt en geweld zijn aspekten van onze sociale
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realiteit, die in de körende tijd met aan zekorheid grenzende waarschijn-'
! ' ' '' r f ' ' '

lijkheid niet verdwenen zullen zijn. Het baseren van een beleid op een

beeld van de sociale werkelijkheid, als>zou dit aspekt niet bestaanj is •

volstrekt irreeel. , ,

Ecologisch gezien is er dan cok geen verantwoorde bovengrens aan te

geven met betrekking tot do stralingsbelasting, die het introduceren van

de nucleaire technologie op grote schaal net zieh mee brengtl Hier körnt
nog bij dat het integratieve effekt door de vele isotopen net lange levens-

duur en de irreversibiliteit van de vervuiling geen roogelijkheden bieden cm,

mochten de ontwikkelingen op ongewenste wijze verlopen, de zaak terug te

draaien. ' .
Gegeven de huidige stand van kennis moat dan ook de introduktie van

de nucleaire technologie gezien worden als een risiko voor het overleven van

de soort mens. Hoe groot dat risiko is, is niet in kwantitatieve zin aan te

geven. Maar het betekent wel een nieuw soort keuzemcment. En het is dan

ook niet evalueerbaar door een vergelijking met risiko's die Individuen

of kleine groepen Individuen, al of niet bewust gekozen, lopen. Ook de

bekende plaatjesnet risiko-faktoren van auto-ongelukken en dijkdoorbraken

noeten als irrelevant voor dit probleem, van de hand worden gewezen.

Een ander probleem is de vergelijking van de snelle kweekreaktor

met andere reaktoren, gegeven de grootschalige invoering van nucleaire

technologie. Hierdoor verändert'het bovengenoemde macro-risiko niet van

karakter, maar wordt, kwantitatief gezien, dit risiko groter, doordat de

kansen op de genoemde gebeurtenissen groter worden.

Een verder in dit verband belangrijk probleem is in hoeverre andere

energiebronnen nogelijk evenzeer macro-risiko's in zieh dragen. Van bijzon-

der belang in dit verband zijn mogelijke wereldwijde effekten van CO«-
Aannonende dat die er zouden kunnen zijn, dan levert dit nog geen argument

cm een nieuw macrorisiko te introduceren. Enters relatieve vergelijkingen

in deze verliezen hun betekenis. De konklusie zou dienen te zijn dat dit

niveau van consunptie van fossiele brandstoffen ecologisch onverantwoord

is en dat er bezuinigd zal moeten worden tot alternatieve energiebronnen

beschikbaar zijn.
Een beroep op de noden van de derde wereld is in dit verband niet op

zijn plaats. Inroers het overgrote deel van het energieverbruik vindt plaats

in de geindustrialiseerde wereld. Relatief kleine roatigingen hier betekenen

al een aanzienlijk deel van de energiebehoefte van de derde wereld.

Bovendien zijn, technologisch gezien, kernreaktoren weinig geschikt als
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. ottergiobron vcor ue c:uwikRcli)iqsiandon. Veelal ontbroekt de bonctiigde
infrastruHtuur. Lor.q met. alujü is eun inuuscricul ontwikkolingancdcl
als hot on;:e geschikt voor doze landen. De nuclcaire tcchnologi- werkt
vorder ccrdcr cixjelijkhoid-ver-jrotenü da» verkleinere!.

CVerigens de rodor.cn, waarcn Ncdc-rland deelneemt in de ontwikkeling
van de snolle kwc-ekfcaktor hebten nict. to irakcn nt̂ t hot enc>rgieproblcxan.
Het ging on het op qitng hoi pen van e'en stuk industriele L<xirijvighcid.
En ook in Europa is de snellu kwuekroaktor niet ontwikkeld, ontiat dit
energetiscli zo nodig was, nwxar cm oerv goede irdustxiele koni:urrentie-
positie op te bouwen op nuclenir gebied ten opnichte van do Vereaigde
Staten. Polenwlogischeenecologisciie aspekten hebben nooit een rol van
betekenis gespeeld .

.. Laten we lot slot koncn tot een antwcord op de op het syncosium gestelde
\rraag.

Kemwapenoorlogen brengen de nwnselijke beschaving als zodanig in ge-
i, > '
vaar en gecoribineerd net reaktorongelukkon en anderssoorlig gcw-eld met

i nucleaire effekten levert de nucleaire technologic een met voorspelbare
stralingsbelasting op met gevaar voor de menselijke soort. Do snelle kweek-

i reaktor \ergroot die risiko's.
liier tegenover staat bij grootschalige introduktie van reaktoren een

mogelijk grotere beschikbaarheid aan energie. Die J.s niet noodzakelijk,
nogal ongesdlikt voor de ontwikkelingslanden en niet nvoer de priroaire levens-

voor»*aarden verbeterend in de geindustrialiseerde wereld.
Door een hoger energieverbruik neemt waarschijnlijk do Ixixe toe, maar

doze technologic staat op gespannen voet net waarden als vri jheid en doro-
kratie.
.•'..,• Eigenlijk is de vraag naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid de

.iyraag of we bereid zijn een aantal korte termijnbelangen, vooral samen-
:i" '
.hangend met econonische groei, op te offeren ten bate van lange termijn-
belangen als overleven,en veiligheid.

Mijn antwoord in het afwegingsproces is dan ook: de snelle kweekreaktor
is energetisch niet noodzakelijk en vcor de te vcorziene toekomst maatschap-
pelijk onaanvaardbaar.

P. Boskma.
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DC 8ETEKENIS VAN INTERNATIONALE VERÜRÄGEN OP MET GEBIED VAN
KERNUAPENS EN KERNENERGIE

A.C. van der Spek

lid van da Tweeda Kamar voor da P.S.P.

adraat Olympiaplain 61 boven, Amsterdam.

Samanvatting:

Aan da hand van vijf internationale vardragan wordt betoogd
dat hat ayataem van internationale verdragen alias behalve
voldoenda uaarborgen achept tagen gavaarlijke ontwikkelingen.
In verdragan gericht op de ontuikkeling van kernanergie zoals
hat ultracentrifuge verdrag, worden onvoldoenda waarborgen in-
gabouwd. Vardragan gericht tagen hat mogelijke militaire gebruik
van kernenergie zoala hat non-proliferatie verdrag en hat waar-
borgenverdrag, vertonen vala lacunae* Can militair verdrag
zoala dat van de W.E.U. lijkt beperkingen te bavattsn, die bij
nadare analyse uiteret dubieue zijn. Het nucleaire aanaprake-
lijkheidaverdrag toont aan dat men aigenlijk gean raad weet
net de enorme riaiko'a.
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In dit artikel körnen ankole internationale verdragen op het
gebiad van ksrnwapena an karnenergie tar aprake, die tffwel
gericht z-ijn tagen miadragingan van statan ofwel waarborgan
tagen misbruik bevatten. Oe waarde van zulke verdragen res-
pektiavelijk van da waarborgan erin kan niet geheel wordan
ontkend. Haar die waarde is uiterst betrekkelijk en wal
op de volgende gronden. Ten eerste: verdragan kunnen worden
geachonden en dat gebeurt in de praktijk ook wannaar een
verdragaluitande partij van mening ia dat zijn belangen
dat eisen. Ten tweedet de waarde van een verdrag kan zeer
gering zijn door het beperkte aantal deelnemera. Ten
derde: een verdrag kan worden opgezegd door een van da
partijen, al of niet volgena in het verdrag zelf vaatge-
legde procedures. Ten vierde (het belangrijkate wellicht):
da inhoud ven het verdrag zelf betekent niet veel of ver-
tooht ernstige lacunae. Bij dit soort verdragen ia vooral
hiervoor verantwoordelijk het feit dat hat aplijtbara
materiaal voor kernwapens in principe hetzelfde is
als det voor kernreactoren.

HET WEST EUROPESE UNIE (U.E.U.) VERDRAG VAN 1954

Oit verdrag ontstond door de toetreding van Ueat-Duitsland
en ItaliS tot hat door vijf ststen (het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Nederland, Belgie* en Luxemburg) in 1948 ge-
aloten verdrag van Brüssel, dat nog in zekere mate tegen
mogelijke nieuwe Ouitse agreasie gericht was. Artikel II
van het U.E.U.-verdrag vervangt dan ook de uoorden "to take
such steps as may be held neceesary in the event of renewal
by Germany of a policy of aggression" uit de preambule van
.het verdrag van Brüssel door de woordent "to promote the
unity and to encourage the progressive integration of
Europe".
Het U.E.U.-verdrag, dat geen opzegtermijn kent, houdt de
verplichting tot automatische bijstand in, indien een van
de partijan object van militaire agrncsie uordt (een ver-
plichting die in het Noord-Atlantiach verdrag minder
duingend is geformuleerd).
Er wordt veel geschermd met de bewaring dat het tal.E.U.-
verdrag een verbod tot het hebben van massavernietiglngs-
wapens aan Uest-Duitsland oplegt. In da verdragstekst
komt dit tot uiting in een eenzijdige verklaring van de
Ouitse bondekanselier (opgenomen in bijlage l) dat de
Bondsrepubliek op zieh neemt om geen atoomuapens, chemische
wapens of biologische uapens op ziin eigen orondoebied te
vervaardigen. ufat men onder deze uapens verstaat uordt ge-
definieerd in bijlage II. Hieruit blijkt dat de definitie
niet alleen het wapen zelf omvat maar ook onderdelen, grond-
stoffen en dergelijke. Nu wordt,voorafgaand aan de defini-
tie gesteld dat alle apparatuur, onderdelen, uitrusting,
installatiea, Produkten en Organismen, die gebruikt worden
voor civiele doeleinden of voor wetenachappelijke, mediache-
en industrials research op de gebieden van zuivere en
toegepaste uetenschap uitgealoten zijn van de daaropvolgen-
de definitie van het kernuapen. Nu is het opvallend dat
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in beide authentieke teksten, zourel de Engelsa als de Franse,
uoor net begrip "stof" in de uitzonderingsbepaling een ander
uoord uordt gebruikt dan in de definitie. In de Engelae tekst
ataat in de uitzonderingsbepaling "substances" en in de defi-
nitie "material"; in de Franse tekst respektievelijk "produit"
en "substance". Oat lijkt geen toeval. Man zou hat kunnen inter-
preteren ala bedoeld om misbruik te voorkomen. Men kan het
evengoed uitleggen als het beter mogelijk maken van de ver-
vaardiging van splijtbaar materiaal, uaarvan dan gezegd wordt
dat het iets anders is dan splijtbaar materiaal voor kern-
wapens.
Het ia hiernaast van belang om te vermelden dat in de defini-
tie van kernbrandstof, die aansluit bij de definitia van
kernuapen (waarvan gezegd unrdt dat dit kernbrandstof bevat)
o.a. begrepen uordt uranium met een verrijkingsgraad van meer
dan.2,1 % van de isotoop uranium 235.
In dezelfde bijlage I körnt ook de belofte van de Uest-Ouitse
bondskanselier voor dat Uest-Duitsland op zijn grondgebied
bepaalde wapens niet zal vervaardigen dan na goedkeuring met
een tueederde meerderheid door de raad van ministers van de
U.E.U. Bovendien moet het verzoek daartoe worden gedaan door
de bevoegde opperbevelhebber van de N.A.V.O. Dit soort uapsns
uordt gedefinieerd, overigens inet dezelfde uitzonderingsbe-
paling als bij de A-, B- en C-uapens, in bijlage III van het
verdrag. Het gaat o.a. om raketten, oorlogsschepen boven een
bepaald tonnage en strategische bommenwerpera. Van belang is
nu om te vermelden dat verzoeken van Uest-Ouitsland om wapens
uit bijlage III te mögen produceren altijd zijn ingewilligd.
In artikel 3 van protocol no. Ill van het U.E.U.-verdrag
uordt gesteld dat de Raad van da bl.C.U. bij meerderheid uit-
maakt in uelke mate een van de zes andere leden A-, B- en
C-uapens op zijn grondgebied mag hebben. Oeze bepaling is
door Frankrijk, toen het eenmaal zijn kernwapen tot ont-
uikkeling had gebracht, volkomen genegeerd zonder dat dit
tot enig gevolg heeft geleid. Dit is due een voorbeeld van
een flagrante verdragschending, die onbestraft blijft.

HET NON-PROLIFERATIE VERDRAG VAN 1968 , (N.P.V.).

Oit verdrag, dat in hoge mate funktioneert als bevestiging
van de hegemonic van de tuee grote kernwapenstaten, de
Verenigde Steten en de Soujet Unie, heeft als belangrijkste
bepalingen de volgende tuee artikelen:

Artikel I
ledere kernuapenstaat die partij is bij dit Verdrag verbindt
zieh, kernuapens of andere nucleaire explosiemiddelen, dan
uel de beschikkingsmacht over zodanige uapens of explosie-
middelen noch direkt noch indirekt aan uelke ontvanger dan ook
over te dragen, noch een niet-kernuapenstaat op enigerlei
uijze te helpen, aan te moedigen of te beuegen kernuapens of
andere nucleaire exploeiemiddelen te vervaardigen of anderszins
te veruerven of de beschikkingsmacht over zodanige uapens of
exploeiemiddelen te veruerven.
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Artikel II
ledere niet-kernwapenetaat, die partlj ia bij dit Verdrag, ver-
bind! zieh, de overdracht door welke overdrager den ook van
kernwapena of andere nucleaire exploaiemiddelen of van de
baachikkingamacht over zodanige wapena of exploeieniddelen noch
direkt noch indirekt te aanvaarden, noch kernwapena of andere
nucleaire exploeiemiddelen te vervaardigen of anderezine te ver-
werven en avenmin te trachten hulp te verkrijgen bij de ver-
vaardiging van kernwapena of andere nucleaire exploeieniddelen
of zodaniga hulp te eanvaarden.

Hoewel vele landen net N.P.V. ondertekend hebben ie het aantal
ataten dat geen partij bij het verdrag geworden ia zeer groot.
Van de vijf kernwapenetaten van deetijde hebben er twee niet
getekend, namelljk China en Frankrijk. India, dat inmiddela
de club op zee heeft gebracht, evenmin. Cen belangrijke po-
tentiBle kernuapenataat als BraziliS heeft niet getekend met
het argument dat daardoor de ontwikkeling van kernenergie voor
vreedzame doeleinden teveel zou worden belemmerd.
Een zwak punt in het verdrag ia, dat het geen verbod bevat
voor niet-kernwapenetatan om andere niet-kernwapeneteten te
helpen bij het verkrijgen van kernwapene (zie bovenvermelde
artikelen I en II).
Cen andere moeilijkheid ie dat een eteat die na 1 januari '67
een kernmecht ie geworden of alenog wordt, volgena de definitie
van het verdrag geen kernwapeneteat wordt genoemd« Vanneer zo'n
etaat later toetreedt tot het verdrag is artikel I niet op hem
van toepasaing.
Hat N.P.V» verbiedt, zoale uit de teket ven de artikalen I en
II blijkt een heleboel zakan, maar niet de uitvoer van gegevena
over echeidingeinetallatiea. Dit ia van groot belang i.v.m. het
Ultracentrifugeverdrag•
Tenalotte nog de opmerking dat het onteteen van een Curopeee
kernmacht door het N.P.V, niet wordt uitgeeloten.

HET ULTRACENTRIFUGEVERORAG VAN 1970

Oit verdrag ia gealoten door Nederland, Ueat-Duiteland en het
Verenigd Koninkrijk met het oog op het gezamelijk opzetten van
verrijkingefabrieken volgene het ultracentrifuge procäde*.
Hoewel de verrijking van natuurlijk uranium niet verder zal
gaan dan de opvoering van het percentage uranium 235 van
0,7 tot 3, is het duidelijk dat daarmee de belangrijkste etap
op de weg naer een verrijkingegraad die militair bruikbaar ia
wordt gezet. In andere inetallaties ken men mat betrekkelijk
eenvoudige procädtfee de verrijkingegraad tot roeer dan 90£
opvoaren. Oergelijke handelingen zijn dan niet in etrijd met
het U.C.-verdrag. Hierbij dient dan de vraag te worden gesteld
of Ueet-Duitsland niet in strijd handelt met het U.E.U.-ver-
drag, zelfs wanneer het elechta gaat om een verrijking tot
Z%. Oit ie immere meer dan de 2,1 % uit de definitie van
kernbrandatof in het U.E.U.-verdrag.
De vordere verrijking van uranium dat uit de U.C. inetalla-
tiee körnt tot een verrijkingegraad , die geechikt ia voor
kernwapene ken door het Verpnigd "oninkrijk gebeuren (in
andere dan de U.C* inetallaties) zonder dat Engeland in etrijd
körnt mat enig verdrag.
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De kontrola op miabruik uordt in hoofdzaak binnen hat kader van
de Europase Gemeenschap voor Atoomanergie (EURATOCl) garageld,
zij hat dat in hat kader van hat N.P.V. een waarborgovoreenkomst
met da International Atomic Energy Agency (IAEA) nodig is, die
hieronder uordt besproken» Deze Euratom kontrole heeft het
bezwaar dat het een kontrole is binnen net kader van een kleine
groep gelijkgerichte landen en dus veel minder effektief dan de
kontrole van een V.N. orgaan als de IAEA,-uäarvan landen met
zeer verachillenda opvattingen deel uitmaken.
Tenelotte de opmerking dat het U.C. verdrag na tien jaar kan
worden opgezegd door elk van da partiJen, overigena met een
opzegtermijn van 66n jaar. Een Staat die dit doet heeft dus na
elf jaar geen last meer van de beperkende bepalingen van het
verdrag.

HET UAARBORGENVERDRAG VAN 1973

Dit verdrag, dat van groot belang ia i.v.m. de ultracentri-
fuge overeenkomet ia gesloten tussen tdeet-Duitaland, ItaliB,
Oenemarken, lerland, Nederland, BelgiB, Luxemburg, vervolgens
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie als zodanig en de
IAEA» Van de negen ledon van de Europese Gemeenschappen doen
due Engeland (partij bij het ultracentrifuge verdrag) en
Frankrijk niet mee. Het verdrag dient ter uitvoering van
artikel III van het N.P.V., dat eist dat verdragen worden ge-
sloten tussen elke niet-kernuapenstaat die partij is bij het
N.P.V. en de IAEA met de bedoeling te voorkomen dat vreed-
zaam gebruik van atoomenergie uordt omgezet in militair ge-
bruik of ander gebruik van nucleaire explosieven.
Uit de verdragstekst blijkt, dat in vele gevallen de invloed
van de IAEA uordt teruggedrongen ten gunste van Euratom,
d.u.z. van de organisatie van belanghebbenden. De IAEA moet
naar behoren rekening houden met de doeltreffendheid van
het waarborgenatelsel van Euratom (artikel 3). De aanuijzing
van Inspekteurs door de IAEA behoeft de goedkeuring van
Euratom en van de zeven afzonderlijke staten; bij herhaalde
ueigering onderzoekt de Raad van Bestuur van de IAEA de
kuestie teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen
(artiknl 9).
Een andere beperking is de in artikel 6 voorgeschreven be-
scherming van kommercieMe- en Industrie le geheimen door
de IAEA.
Artikel 5 stelt dat de IAEA bij zijn kontrole geen belemme-
ring aan de ekonomieche en de technologische ontuikkeling
in Euratom mag doen ontstaan, moet vermijden dat op onjuiste
uijze uordt ingegrepen in de vreedzame nucleaire aktiviteiten
in Euratom en moet opereren overeenkomstig een bedrijfsvoe-
ring die voor een ökonomisch verantuoorde en veilige uit-
voering van nucleaire aktiviteiten vereist is.
Naaat de bovengenoemde beperkingen is er uiteraard het pro-
bleem van de niet geheel sluitende "boekhouding" op het
gebied van splijtbaar materiaal uaardoor onttrekking van dit
materiaal, zouel door staten als door Individuen of groepen,
mogelijk blijft.



HET NUCLEAIRE AANSPRAKELI3KHEIOSVCRORAG VAN 1962.

Oit verdrag regelt de financiBle aanaprakelijkheid van exploi-
tanten van nucleaire schepen voor de gevolgen van ongelukken
wanneer deze schepen andere landen bezoeken. Hoe onoverzienbaar
deze gevolgen kunnen zijn uordt geillustreerd door het felt dat
artikel III van het verdrag de aansprakelijkheid aan een maximum
verbindt en wel van 1500 roiljoen goudfranken per kernongeval.
Ten tijde van de behandeling van dit.verdrag In de Tweede Kamer,
in mei 1973, waren er 250 schepen (in de vaart, in aanbouw of
in ontuerp) op de hele uereld, die onder dit verdrag vallon.
Belangrijke bepalingen uit dit verdrag zijn niet van tospes-
sing voor oorlogsschspen en voor andere staataschepen, die
geen handelsschepen zijn, zoala ijsbrekers. In die gevaJlor.
uordt bijvoorbeeld aanhouding en in beslagneming uitgisr-loti-n.
Ten tueede uordt in die gevallen niet mogelijk gemaftVt voov
de staat waar het ongeluk plaatsvindt om te kiezen wa.'kr
rechter de zaak :zal behandelen. Het moat dan namelijk ssn
rechter zijn van de ataat die het nucleaire schip exploiteert,
de zogenaamde vergunningverlenende staat. Tengevolge van
deze beperkende bepalingen vallen siechte drie van de bovenge-
noemde 250 schepen onder de volle working van de meest ver-
gaande artikelen van het verdrag*
Het .verdrag stelt dat het in working treedt drie maanden nadat
twee ondertekenende steten het verdrag hebben geratificeerd,
uaaronder minstens 66n vergunningverlenende staat. In mei '73
had nog slechts 66n ondertekenaar en dan nog uel een niet-ver-
gunningverlenende het verdrag bekrachtigd. Nu, in Oktober '75,
is het verdrag nog altijd niet in working getreden, d.w.z. der-
tien jaar na de ondertekening. Oit heeft ongetuijfeld te maken
met het verlangen van een aantal staten om de verdragstekst te
verzuakken met name op het punt van oorlogsschepen«

KONKLUSIE

Intsrnationale verdragen kunnen bijdragen aan de beteugeling
van de gevaren van het gebruik van kernonergie.. Oe uaarborgen
die zij geven zijn achter zeer onvoldoende. Ten dele zijn de
verdragen ook niet gericht op dit doel. Een echte demokratische
kontrole, die de gevaren bedwingt, vereist dan ook veel meer
en vooral een andere benadering. Anonieme belangengroepen, wier
belangen in zekere mate door de staten worden behartigd dienen
te worden uitgeschakeld. Dit vereist een wezenlijk andere
maatschappelijke struktuur.
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Het Kaikarprojekt.en de verdere proliferatie van kernvapens.

R. Kaks, Amsterdam.

1. Inleiding.
t !

Vooral in het afgelopen jaar en niet in het minst t.g.v. de massale anti-̂ 'ai-
karbeweging, heeft de publieke discussie over het Rebruik van de snell0 kv«»'»'-
reaktor voor het produceren van electriciteit een geveldige vlucht genomen.
Werd er bij het begin van de Nederlandse deelname aan het Kalkarprojekt in
1966 nog betoogd dat dit o.m. noodzakelijk zou zijn "om de toekomstige elec-
triciteitsproduktie veilig te stellen", thans is dit "argument" geheel onjuis-*
gebleken. De zg. "schaarste" aan fossiele energiedragers is imaiddels ils r^ur
bedrog door de raand gevallen. De noodzaak om de bestaande reserve aar. *,rar.iu.—
ertsen beter te benutten door het kweken van 239pu uit het tot nog toe or.br« i<-
bare 23Qu js niet overtuigend aangetoond.
Inmiddels zijn de vele ernstige nadelen en gevaren van de snelle kweekreactor
onder de aandacht van de bevolking gekomen en vel in het bijzonder de dreiflir.g
van een verdere proliferatie van kernwapens in Europa.
Waren er aanvankelijk nog vele wie het gevaar van een Duitse kernmacht sterk
overdreven voorkwara, thans is het tot een breed publiek doorpedrongen hoeseer
de ontwikkeling van de snelle kweekreaktor zoals die te Kalkar het karakter van
een militair projekt heeft.

2. De Duitse kernbewapening en de M.L.F.

In de BRD wordt al lange tijd druk uitgeoefend op de regering om te körnen tot
een eigen Duitse kernmacht. Met de vorming van de 3RD en later de Duitse her-
bewapening keerde ook de hele en halve nazi's teruß in de Industrie, het staats-
apparaat, de rechterlijke nacht en het leger.
Juist vanuit deze invloedrijke reaktionaire kringen klinkt de eis dat de
Bundeswehr uitgerust dient te worden met de allermodernste wapcns, inclusief
kernvapens.
In het bijzonder binnen de CDU/CSU spreekt Frans Josef Strauss zieh onen3ijk
uit voor een Duits kernwapen. Strauss verklaarde indertijd als sdnistsr van
defensie: "Eigendom en beschikkingsmacht over kernwapens zijn tot symbool en
beslissend Kriterium geworden van onze souvereiniteit".
Later gaf Strauss ook duidelijk aan waar een West-Duits kernwapen toe moet
dienen. Hij zei hierover het volgendc: "om een likwida'̂ ie van de gevolgen van
de tweede wereldoorlog te bereiken".
Dezelfde Frans Josef Strauss legde later als minister van financien en atooa-
zaken in het kabinet Kiesinger de grondslag voor het Kalkarprojekt.
Nu is het vooral de snelle kweekreaktor die de BRD in het bezit zal stellen
van een grote hoeveelheid 3̂9pu dat op betrekkelijk eenvoudige wijze geschikt
kan worden gemaakt voor gebruik in kernwapens en in het bijzonder in taktische
kernvapens.
De vervulling van een lang gekoesterde wens körnt dan wel zeer gemakkelijk bin-
nen het bereik van de mogelijkheden. Zo gemakkelijk zelfs, dat het wel heel
moeilijk wordt om dit te voorkomen. Bovendien zal dit ook de vorming van een
Europese kernmacht weer opnieuw aan de orde stellen.
Ook dit is niet nieuw, in het begin van de zestiger jaren word vooral op aan-
drang van de Bondsregering getracht de zgn. M.L.F. (Mult-Lateral Force) or to
bouwen. De M.L.F. had moeten bestaan uit een 25-tal oppervlakteschepen uit,r«j-
rust met Polarisraketten voorzien van kernladingen. Verschiilendo ::ATO-l>tr.:ior.
zouden hiervoor bijdragen in de kosten en evenredig hieraan verd oo'»: ie t.«n'<:.-
ning van de schepen samengesteld.
De BRD zou hierin maar liefst voor k$% in bijdraften! In vele West-I.'urr:'•-,•
landen, waaronder Hederland, ontstond hiertenen enn nassale r»w"jTir.?: c-. l.-r :•
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leuse "ßeea Duitse vinger aan de atooaitrokker".
Te strijd verd sxet sakses bekroond, de plannen voor de MLF werden opgeborgen
en de BRD kreeg geen zeggenschap over kernwapens. De reaktionaire kliek rondom
Strauss, gesteund door de vroegere Hitlerofficieren in de Bundeswehr hebben
.zieh hierbij echter niet neergelegd. In hun opvattingen is het noodzakelijk,
dat de BRD als ökonomisch en railitair sterkste West-Europese mogendheid ook de
.beschikking heeft over kernwapens om kracht bij te ietten aan haar politieke
doeieinden. Aan de Jacht op de olie, grondstoffen en afzetmarkten neemt de
BRD .weer volledig deel en ontwikkelt zieh opnieuw tot een imperialistische
mogendheid.
In de slag om de kernenergie en het uranium^worden zelfs kerninstallaties gele-
verd aan .Brazilie tot een bedre.g van 12 miljard gülden en vinden geheime onder-
handelingen plaats net het apartheidsregiem in Zuid-Afrika over de levering van
kernreaktoren. In dit geheime overleg zijn inmiddels ook de militaire aspekten
van de kernenergie aan de orde gekomen.
Zowel, Brazilie als Zuid-Afrika hebben geweigerd het NPV (Non Proliferatie Ver-

1 drag) te ondertekenen en kondigen openlijk aan een kernvapen te gaan ontwikkelen.
'Beide!landen beschikken over grote reserves aan uraniumerts en het is duidelijk
dat de bondsregering zieh niet bekommert om de hierbij onvermijdelijke prolife-
ratie van kernwapens als het er om gaat zieh te verzekeren van het benodigde
uranium.
Hiermee wordt.het NPV verder uitgehold en ontkracht en de vraag rijst daarbij
hoe lang het nog zal duren voordat de BRD ook zelf de laatste stap zet op de
weg naar een eigen kernwapen.
De samenwerking met Brazilie en Zuid-Afrika opent voor de BRD tevens de weg om
op vreemd grondgebied aan een eigen kernwapen te werken. Op deze wijze worden
verdragsregels omzeild die het de BRD verbieden kernwapens op haar grondgebied
te produceren of te bezitten.
Het Kaikarprojekt en het Ultra-centrifugeprojekt biedt de BRD de mogelijkheid
om onder het mom van een civiel projekt de voorbereidingen te treffen voor een
eigen keinwapen en daarvoor de benodigde splijtstoffen bijeen te brengen. De
aankondiging van de N ederlandse regering om niet deel te nemen aan de tweede
fase van het Kaikarprojekt is een stap op de goede weg en een groot sukses voor
de anti-Kalkarbeweging. Het lijkt erop, dat deze stap pas gezet is nu gebleken
is dat de snelle kweekreaktor ekonomisch onvoordelig en voor het veilig stellen
van de elektriciteitsproduktie niet noodzakelijk is. Het is echter tevens een
stap op weg naar indammen van railitair gevaar. Het Kaikarprojekt is van zijn ci-
viele schaapsvacht ontdaan, vat overblijft is de militaire wol.
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Hans Ha:';ne."

rednoteur vrr-. "rilectrs,
.r.edewerker vor. De I.'leuwe Linie,
auleur van De ii«ns o-c he*, mcienire .-:s!

Hickerstraat 2c, Rotterdam

I/e l>„;uw van een snelle kweekreactcr in Kalkar die le 'ieri°r" ".•"*.:-•'•
oövolking door iniddel va-i een hei'fim? op net el ekii'ici co5 ssvwr-
aruik verplicht is te financieren, heeft tot een hel'tigs disc-r-
sie v-ver Je nationale xernenergiepoliciex geieici. .)•* \or!-- ':•-!•-.:••
door minister Luouers opgestelde Snergier.ota, xanrjrt word t v.-::'-
gesteld o.n d-.K;r te gaan :aet de bouw van kerncentrs'--;: neei". '•."."
eens olie op het vuur gegooid.
Hui.r. een kwart eeuw lang is kernenergie verKochc als ft*r: •.•r:"-.'.-^—
•;iddei dat de Industrie winst, de l.ev.ilkitir we!»/«»<*'!<v>«V<:e: • •"•"•
de elektriciteitsbedrijven goedkope strcon 2ou brer.iren. M«?fir ir.-
.•niddels wordt het steeds duidelijker dat net kernenergiesprov-'kje
tot mislukking gedoemd is: de winsten bleven uit, de werkgeie-
genheid nain nauwelijks toe en vanwege de voortdurende reparaties
bleken kerncentrales helemaal nie t zo rendabel.
Desondanks hebben de directe belanghebbenden (overheid, bedrijfp-
leven en elektriciteitsproducenten) het roer nog altijd niet n-
dicaal r-.-:geĝ uid en suddert .nen verder ::.es een kerr.energieheleiu
dat al enige rtiiljarden guldens heeft opgeslokt.
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'ütopieer.', heeft. de ?rp:isa snhrijvor Ana toIe France eens gezegd,
zijn van groteitwaarde voor de vooruitgang van de rr.ensheid.' Kaar
er zijn utopieen, wa-arvan de mensheid zieh beter verre kan houden
omdat- net sprookj-os zijn dat de vooruitgang erbij gebaat is. Zo'n
Utopie is de nucieaire energieopwekking, jarenlang verkocht als
een wonderrniddel cat de Industrie winst, de bevolking werkgele-
genheid en de elektriciteitsbedrijven goedkope stroom zou brengen.
Ook in Sederls':d ici het kernenergiesprookje ai talloze :naien door
overheid, bedrijfsleven en elektriciteitsproducenten aan een tot
voor kort stil luisterend publiek verteld. Dat de geschiedenis van
de Kernenergie in Kederland een spoor van technocratic, geldsmij-
terij, parlementaire onnacht en industriele pressie heeft achter
gelaten*bleef daarbij in het duister.
Voor de overheid is do ontwikkeling van de kernenergie steeds een
zaak van econimische ontwikkeling geweest. Alle naoorlogse rege-
ringen hebben gestreefd naar het bevorderen van de werkgelegen-
heid, waarbij industrialisatie het toverwoord was. Maar om de in-
Vesteringen van het bedrijfsleven te stimuleren is een 'gunstig
ondernemersklimoat noodzakelijk en dat betekende in veel geval-
lenj steun aan het bedrijfsleven, onder meer>fin de vorm van toe-
gepast-'wetenschappelijk onderzoek en subsidiering va*: Projekten.
Het initiatief dat de overheid na de oorlog heeft ontplooid om
het uraniumscheidingsonderzoek in de stichting Fundamenteel On-
derzoek 'der Materie (FOK) onder te brengen, de financiele steun
aen het KEMA-suspensiereactorprojekt van de elektriciteitspro-
ducenten en het oprichten in 1955 van het Reactor Centrum Ne-
'derland (RON) zijn kenmerkende voorbeelden van het al door de
eerste naoorlogse regeringen aktief gevoerde kernenergiebeleid.
Dat'beleid was gericht op het scheppen van werkgelegenheid in
,bedrijfstakken als de rnetaal- en elektrotechnische Industrie. De
Nederlandse raachinebouw, Shell en Philips hebben internationale
bekendheid en dus zou er op de snel groeiende kernenergiemarkt
(die men in de jaren 'lj.0 en '50 voorzag) zeker een goede plaats
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, zo moeten alle opeen-
.volgende'ministers van economische zaken gedacht hebben. Maar
'noodzakelijk daarvoor was allereerst dat men zou kunnen beschik-
ken over voldoende kennis en ervaring inzake het verrijken van
uranium, de constructie van kernreactoren en de bouw van centra-
les. Vandaar dat de overheid een aktieve rol speelde bij het op-
richten en financieren van POM en RCN.
Pit speurwerk, gericht op een bloeiende nationale kernindustrie
werd in de jaren '60 gevolgd door de eerste praktische erva-
ringen. In Dodewaard werd een nucieaire proefcentrale van 50 MW
gebouwd. Dit deels door de Nederlandse belastirjgbetalers bekos-
tigde experiment is een dure les gebleken. Pouten begaan bij de
constructie van de reactor en de bouw van de centrale toonden
aan dat de vaderlandse kernenergetische kennis en künde nog ge-
vaarlijk tekort schoot. De haarscheurtjes in het reactorvat van
de Dodewaardcentrale moeten regering, Industrie en elektrici-
teitsproducenten (SEP) vele slapeloze nachten bezorgd hebben.
Vooral'toen kort daarop gefluisterd werd dat het noodkoelingssy-
steem van Nederlands eerste - als 'commercieel' aangeprezen -
kerncentrale in het Zeeuwse Borssele op het kritieke moment zou
kunnen falen.
Toch is dat in .technisch opzicht tekortschieten van de nucie-
aire Industrie geen.exclusief Nederlands verschijnsel. De hele
geschiedenis van de kernenergie bestaat feitelijk uit een aan-
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eenschakeling van dergelijke fei Gen. «llereerst in de Verenigde
Staten en Engeland, waar inen al in de jaren '50 kerncentralea
bouwde. In de jaren '60 volgde de rest van West-Europa en nu zijn .
de econornisch raeest ontwikkelde landen van de derde wereld, zoals
Brazilie, India, Iran en Egypte aan de beurt om met de nucleaire
praktijk kennis te raaken.
De Amerikaanse kernfysicus George Weil heeft eens gezegd dat de
fabrikanten van kerncentrales de katastrofale fout hebben geroaakt
om in een veel te vroeg stadium met nun nucleaire handel te be-
ginnen. Reeds aan het eind van de jaren '50 bleek dat de Industrie
zieh verkeken had op de probleraen die de toepassing van kernener-
gie met zieh neebrengt. Om de onvermijdelijke verliezen die daar-
van het gevolg waren ( en die de nucleaire Industrie voor lief
nan) omdat het de energiebron van de toekomst beloofde te worden)
toch zoveel mogelijk te beperken, bleven de veiligheidsvoor-
zieningen in veel gevallen een sluitpost. Werkelijk veilige kern-
centrales - mits die gebouwd zouden kunnen worden - vergen dus-
danige investeringen dat kernenergie duurder uitvalt dan iedere
andere vorm van energieopwekking, zelfs indien men er rekening
meehoudt dat een groot deel van de kosten die de opwekking van
kernenergie met zieh brengt op de bevolking afgewenteld worden.
Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de wet inzake de wettelijke
aansprakelijkheid kernenergie, die op 1 januari 1966 in werking
trad. Het economisch belang van kernenergie, zo. werd in de memo-
rie van toelichting op deze wet gezegd, eist een wettelijke aan-
passing van de geldende normen van aansprakelijkheid. Enerzijds
beperkte de overheid de wettelijke aansprakelijkheid bij een
mogelijk ongeval tot het belachelijk läge bedrag van ij.30 miljoen
gulden, anderzijds werd een van de gebruikelijke verjaringster-
mijn van 30 jaar afwijkende verjaringstijd van slechts 10 jaar
vastgesteld, waardoor eventueel optredende genetische schade op
niemand verhaald zal kunnen worden. De conclusie kan dan ook niet
anders luiden, dan dat deze wet moest voorkomen dat het bedrijfs-.
leven zijn belangstelling in de ontwikkeling van kernenergie zou
verliezen.
Maar zelfs dat gedeeltelijk afwentelen van het ondernemersrisico :

heeft de Nederlandse nucleaire Industrie niet mögen baten. Tegen
Amerikaanse giganten als Westinghouse en General Electric heeft
het Nederlandse bedrijfsleven het in de jaren '60 op de eigen
Westeuropese markt moeten afleggen. Slechts de Westduitse onder-
neming Siemens heeft zieh tot een enigszins gelijkwaardige con-
current van de Amerikaanse kernindustrie kunnen ontwikkelen. De
hopggestemde verwachtingen die de in 1959 opgerichte industrie-
groep Neratoom (Philips, . Comprirao, VMP/Werkspoor, Rij.n-Schelde)
koesterde, werden niet bewaarheid: in april 1969 wera ie bouw
van de Borsselecentrale aan Siemens gegund. Slechts aan de pres-
sie die de Industriöle Raad voor. de Kernenergie (IRK) toen op
de overheid uitoefende is het te danken dat de nationale kernin-
dustrio een bescheiden ( maar niettemin geprotegeerde ) plaats op
de Nederlandse markt zal kunnen blijven innemen. Overigens had de
IRK al voor het moment, waarop definitief duidelijk werd dat het
nucleaire avontuur in zijn totaliteit voor het Nederlandse be-
drijfsleven een mislukking zou worden, besloten dat de aandacht
verlegd behoorde te worden naar deelgebieden van de nucleaire .
technologic ( te weten natriumkoeling en reactorvaten ). Opdat
het Nederlandse bedrijfsleven 'een eigen positie zou kunnen ver-
werven door specialisatie op bepaalde componenten .' -.zoals de .;
minister van economische zaken Langman het in de Kernenergienota
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van 1972 omschreef - was de toenmalige regerinp-Biesheuvel bereid
het hoofd in de strop te steken, die in Kaikar gebouwd zou worden.
Ket RCN was al eerder volledig ondergeschikt gemaakt aan de be-
langen van de metaalindustrie en de elektriciteitsproducenten
werden gewaarschuwd nun passieve verzet tegen de snelle kweek-
reactor te staken, wat te lezen valt uit diezelfde Kernenergie-
nota ('De medewerking van de elektriciteitsbedrijven zal noodza-
kelijk zijn bij het totstandkoien van een rr.jcleaire Industrie in
Nederland').

In een adviesorgaan als de IHR, een uitvloeisel van de Kernenergie-
,wet van 1963 heeft de Industrie een belangrijk instrument o:n de
nucleaire politiek te beinvloeden. Wie het netwerk van de nucle-
aire ad\iesraden analyseert, bemerkt dat vertegenwoordigers van
Shell, Philips, VKP/Werkspoor en Rijn-Schelde-Verolme daarin de
sleatelposities innemen. Daarotn blijft het overheidsbeleid, on-
danks alle .-nislukkingen uit het verleden, nog steeds gericht op

-de bouw van (.-neer) kerncentrales, die .-net voortdurend hogere ver-
roogens worden uitgerust >o.ti te trachten de vlcieuze cirkel te door-
breken. De kosten van het ontwerpen en bouwen van een kerncentrale
zijn tot nog toe immers sneller gestegen dan het jaarlijkse elek-
triciteitsv'erbruik en zo goochelen de plannenmakers steeds hogere
Vermögens' uit nun kernenergiehoed in de ijdele hoop de wet van de
schaalvergroting te kunnen ontlopen. • '
Toch zijn ook de elektriciteitsbedrijven ,voor een belangrijk deel
schuldig aan deze gang van zaicen geweest. De oogkleppenpolitiek
van de SEP, die slechts aandacht had voor de kwantitatieve kant
van de elektriciteitsvoorziening, heeft tot gevolg gehad dat de
ontwikkeling van energiebrönnen als zonnestraling en windkracht

• een kwart eeuw lang stelselmatig verwaarloosd werd. Vandaar ook
dat een man als (ex-)KEMA-direkteur prof. Went al die tijd zijn
kostbare suspensiereactorhobby heeft kunnen uitleven. Niet slechts
werd alles op de kaart van de kernenergie gezet, maar ook het af-
remmen van de vraag naar elektriciteit viel buiten het gezichts-
veld van de SEP. De tariefpolitiek was (en is) erop gericht de >
grootafnemers, in casu de Industrie, van goedkope stroom te voor-
zien en dat sloot weer aan bij het werkgelegenheidsbeleid van de
overheid, die in de jaren '60 de vestiging van grote (petro)
chemische en metallurgische bedrljven stimuleerde. Het meest op-
vallende voorbeeld daarvan is we l de slaafse houding die de
Zeeuwse elektriciteits.naatschappij PZSM tegenover de Franse alu-
miniumproducent Pechiney heeft ingeno-nen. De pijnlijke paradox in
dit geval is dat de Zeeuwse bevolking opgescheept zit met een nu-
cleaire centrale, die voor het overgrote deel in het belang van
de aandeelhouders van Pechiney is gebouwd. Want de ervaring leert
dat dergelijke vergaand geautomaLtiseerde industrieen slechts aan
•een onbetekenend aantal mensen werk verschaffen.
Hoewel al spoedig de mogelijk belangrijke industriele toepassingen

1 een rol speelden ( in 19it3 bijvoorbeeld besloten de Verenigde Sta-
ten het verstrekken van nucleaire informatie aan Engeland te be-
perken met het oog op commerciele concurrentie), is de ontwikke-
ling van de kernenergie niet los te denken van net streven kern-
wapens te kunnen vervaardigen. Heel duidelijk is dat gebleken in
de jaren '50 toen West-Europa serieus overwoog een eigen kern-
macht op te bouwen. Het was dan ook geen toeval dat juist in die
jaren de meest hooggestemde verwachtingen over de nucleaire ener-
giebron op papier gezet zijn. Onze energletoekomst zou zieh door
overvloed en goedkoopte kenmerken, zo werd voorspeld en het op-
richten van Eurato.n paste daarom volledig in die gedachtengang.
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De Westeuropese tweeaelirie (FrHikrijk en Ita'.ie v-»rs.;s We s-.-."• v* tr-
land, de benelux en in een later stadium ook Engelar.d; die z\?r. :.-
de jaren '60 steeds scherper op :ailitair, economises en politiek
terrein aftekende, heeft het tot stand Koiaen van een suprmatio-
naal (kern)energiebeleid verhinderd. Nederland heeft in die V.'es1--
europese ontwikkeling een opnerkelijk aandeel gehad. Door "net
voortzetten van net reeds in de oorlogsjaren begonnen verrijkin/js-
or.derzoek van uraniiua ( de Lrar:dstof v.-.or kerncentrales en «ter-n-
wapens) hebben alle naoorlogse regeringen een bedenkelijke hypo-
theek op zieh geladen. Dat een controversieel wetenschapper als
prof. Kiste:naker al die jaren vrijwel ongestoord zijn gang heeft
kunnen gaan, bewijst hoeveel belang aan het ultracentrifugepro-
ject gehecht werd. Zelfs nu een algehele mislukking van-het pro-
ject geensains denkbeeidig is, pompt de regering-Den Uyl n,->g
weer geld in de Almelose atoomtollenfabriek.
Wins t, welvaart en werkgelegenheid zijn de woorden waar:nee een
gehele parle.-nentaire generatie in de jaren '£0 en '60 in slaap
is gesust. En de enkele wakkere parlementarier die naar de acn-
tergronden van Let overheidsbeleid inzake de kernenergie -..-p z'-e,-
ging, werd geccnfronteerd ."net het feit dat er ai een paar ";iljar\:
guldens in gestoken waren. De kernenergiepolitiek in Aederlu-.a
is grotendeels een politiek van voldongen feiten. 2erst a.s een
kerncentrale ai in de Steigers stond, ging het doorzichtige spsl
van de vergunningsprocedures van start. 0? basis van de -loor :!-;?
directe belanghebbenden verstrekte gegevens werd dan een beslis-
sing genomen over een project waarin al jarenlang geinvesteera
was. Nog begin van dit jaar besloot de SEP alvast uraniu.ti aan te
kopen met als argument dat de brandstofpositie van nieuw te
bouwen kerncentrales in ieder geval veilig gesteld moet worden.
Aangezien er nog geen beslissing genomen is over de in de Ener-
gienota voorgestelde kerncentraleplannen, wordt het parlement op
zo'n raanier opniexxw in een dwangpositie gebracht. Ook het be-
drijfsleven laat zieh weinig gelegen liggen aan democratische
procedures,' gezien de uitspraak van een Neratoom-vertegenwoordi-
ger eind vorig jaar tegenover Het Pinancieel Dagblad, waarbij
deze stelde dat de kernenergieactiviteiten naar Belgie verplaatst
zouden worden als in Nederland nie t spoedig tot zaken kcm worden
gekoraen.
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I:. •-••(:'•::.-••.. o Hi:. £ tor io procoJuros wclko in r'rankrijk en Sngolar.a voor i
. ., .. ..|.f> •;• ,-<>• ,,-.;•,; ':«.• rv'Votv:o ::at. riur.gekool'ie cr.cilo r«2-jc:ore:. zî !. r:c-
•:,'.,-:, 1:: 12. *-Ju L'.i:i-o:u voor v;rx£ betreft do v<frgunningvorlor.ir.g voor .c
• •*«i*.— '* '""ko"''!! v ">•'> i* 'î i. *iroc o du ro *iXF r*o!Li no* GGTI kGrnonort"i.occntirili
:io roo :.•• hot cointr.ercioLe ntadiurn hooft boroikt.
:••• .'.'.:i<-''. ': •.-:o:":t ocoordoold volgor.s de standaardprocedure, die gobi-
• '• • •• : :•• »v « 7 v.-'.:. '":•;• .':uitno Atoonv.'c*; , welke uitgovoori v;orit loor he*
."-•••:. :;-r.ir.i::torio var. Uinnenlandse Zaker. (overkoepelend) en dc betreffsn-
:•• ~. i •::.'•*••;:• i or vir. <\G -lo«» l"tnton (üroct vorantv/oor'lelijk bij sen cor.-

• ::••. to vu:v;ur.niK{7Vorlu!iirig). .
'.'.->:• i" t.ochr.ischo \'oilip;heidsbeoordeiing van systemer, en component on.
:•!<-.•: •„ hot doeLntaacrair.isterio ,ie huip in van or.ai'hankeii.ike instant io.«:
:i- ii;."ku!:dicJ'«'-'ici bocitten op het desbetrof fend gebied. r< at vu.:* u. ...x/i
~ak«. lijk bovon.ien v.*i jsicingen in het ontwerp van de kernenergiecentralo
.::j:. •: "ii-C'Vu :•;.-• h t , KUSI lie v;erkolijke bouw beginnen, die echter voor wac
he'.. :••! ft ..ie voilic-iei'intochnisch belanGrijke component 011 en cystenen,
voort>lu;-oi.'J verr;esold gnat van vercchillende coorten beproevingen.

A-'i:.renic-:i de SöK-J-C-O dicht bij de I.'ederlandse grenc wordt opgericht ,
:.t;o:'t .io Minister van Sconomische Zaken bij de totstandkomir.g van net
.•:ir:i.-r.v.'<:.-kii;{;:;vcrri:"!G gevx-sen op de noodaakelijke hogo graad van völlig-

• ... .-i."*4~? ;«i ir.g-ovoroer.kor.rt vordt door Nederland olechts uit
in.iier. liioi- de overtuiging bestaat dat de inbedrijf Stelling van de
.>;:k-j;'00 goer, onaanvnardbaar ricico oplevert voor de bevolking. Teneinde
lij >le riederlandso Ovorheid een raening te kunnen vormen over de veilig-
heiiJ bectaat velerlci informatieoverdracht tussen de Duitse en Ilederlandre
vc-rcunningverienende instanties.

Komcntoel nijn de ontvdkkelingen op het gebied van de snelle natrium-
Cckoeldo kweekreactor in Frankrijk, Rusland, Engeland en in de DeBeileLux
toounangevend voor dit reactortype. Frankrijk (Phenix, 250 MWe), Rusland
(BII 350, 350 MWe) en Engeland (PFR, 250 MWe) hebben een reeds opgestarte
reactor, terwijl de SNR-300 van de DeBeNeLux eind 1979 in bedrijf ge-
nomen zai worden. De Verenigde Staten van Amerika hebben ondanks de zeer
langdurige ervaring en de zeer grote financiele inspanning een aanaien-
lijke achterstand ten opzichte van de Europese ontwikkelingen naar het
demonctreren van dit reactortype.
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i*,'.!!"!'; voor •{•• »>","R-3 "" > •'.!" op 'louelf I** v*iJr.c
•sere in 'A-iJuit-r.iur.sJ to bouwcn (conmcrcicle) ko'rn-

:'it ho>t.:i ook in d:it oon onafhar.kelijke overheitlcinstantie« cue -op gener-
'. •; 1 vijT-e v-.:rboi.-ic-r. is not ac vromotie van cie kcrnouergio. nc beoor:!elir.g
.-C'"r ;i::«-v.: ••:. ;c- wrrunr.i.ic tot oprich-ing on bedrijf vcrleer.t of
vcisc-r-.
:••: r.-Tcc !:;v voor ;<•• vorr:unnir.pvcrleniR5 voor do SIIR-3n'"̂  ondorncheiat
ni-.-h ••;•)£• r.iet v.:: .lie voor andere renctoren. Desclfdc stringente eison
• •";."! aar.nie:: van ioair.gen en naatrogclon ter voorkoraing en beheersing
va:. o:.{jc%'uiio:s geiaen voor do SiJH-300. Aangesien bij dit reactortype
.:•.• or.gevulcai'loop in dit t'taiiiusj nog eon groterc mate van onsekerhcid
heeft dan bij de comaierciele drukv/ater- er. kokondwaterrcactoren, moeten
coi.cervatieve -uMinanic-r; ten grou.iulcic -..'or.:e:: g

".' Bectuurlijke «roce-lure

L.'*' Bovoogde overhcdoa

.'e- v.-rgunr.ing tot oprichting, bedrijf on wecenlijke veranderingon van
kerr.enorgiecentrales word t verleend door de hoogcte overheden van do
olf Weutduitce deolstatei.. Do declstaton beslicsen self welke ministeries
bovoegd aijn. en dit vercchilt van deelstaat tot deelstaat. Meestal zijn
er.kole air.isteriec bevoegd tervijl een ervan de coördinerende taak heeft.
::>_•£ toezicht op de kernenergiecentralec valt evoneens onder do taak van de
ii'.'voegüc overheden. In coamige gevallen kunnen zij doze taak delegeren
:.-=:. Lagere overheden.
Do C"K-300 v/ordt gebouwd in do deelctaat Uordrhein-Weatfalon (rogerings-
setc-1 in Düc-eldorf). De bevoegde overheden zijn de MWKV (Minister für
Wir-tcchaft, Kittelctand und Verkehr) en de HAGS (Hinister für Arbeit,
;o.~undhoit und Soziales) van wie de laatsto de coördinerendo taak heeft.

.'..'. .2 beelnernende overheidsinstantios

be bovoegde overheden schakelen alle overheden van de federatie, de deel-
:;•„•.!te.u, de gemeenten en andere regionale besturen in voor zover het nun
;'n!'i:x:ictie betreft. Voorbeelden zijn de autoriteiten voor ruiratelijke
o."Zoning, bouv/, energiehuishouding, waterhuishouding, scheepvaart, dijk-
behoer, en natuurbescherming.
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"Burrk-:::'orr.ch*! _
o n'.'. e: • r, o «.• k ) . o!' v
inn t i tuu t voor m
sehe:. Bur.'.ic-r.ar.rt

tori.Tilbor.ro
It" (fodorai

Teaclotto v:ordo:i ook v:otej.:;c

.•i:,ti'.ira'; voor hy-:rogr»fio). of v.:r. Ic-
i::choroi" (fo-jerulo ir.otit-aut voor vie-'.r'.j-
r.ctalt für Xatorialvrüfur.E11 (fedor-ilo
vii.g), ci' var. do "Fhyaikalisc.n - 'i'ochni-
instituut voor Fycica or. Tocr.r.ologie).

4.^11...^v/u.v «- .w.uu.i . v,wr. .-.-, W.....V- pcr.cr.ror. vari .So univorsiteito:., no'iici.
expei'tr van petrocher.ische- irictailaties, brar.'Jv;eerspeciaIi.~tert or. o::•:>•. •••:..

Do rl'V sij:j vcrenigincer. va:: i::.iuGCriäie cri'Jer::e.T.ingsr.. , • . - , . ••''
Zij hobbcn in äo or.gevoer ".00-jarige goschiodenis van. hur: bestaan .:o
cupervisie gehad over veilicheidstochnische maatregelen in allo innt-ii-
latiec waarvoor ecn vergunnir.g en vcili£heidsbev:akir.g vereist;'is. Zi.j
h ebben in dio tijü eon omvang-'ijko orvaring opgebouv:d. • " : "• '' .•
Do hicrboven gonoemdo deskundigon sijn v;erknemcrs van de rl'V,, maa'r 'sij
zijn onafhankelijk van hur. werkgever bij hot fornulerer. van'vaktechr.ico':r-
beoordelingen. Zij zijn door de Staat officioel orkend ala deakur.dig':
voor bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld drukvaten. De l'JV ic bnde'r-
worpen aan net staatstoezicht.
In de Bondsrcpubliek Duitsland heeft elke deolctaat oeu oigor. T'.''.r. .
De vergunningverlcnende overheid trokt in hec algeneen de T'jV aan var.
de eigen deolstruit, sij ic echter gohool vrij in de keuze var. do 3co-
kundigen.

Op het gebied van de kernenergietechnick hebben de TÜV eigen kerner.cr-
gieafdelingen opgebouwd en zij hebben daarnaast het overkoepeler.de IR3
(Institut für Reaktorsicherheit), opgericht. Naar het voci-betsld van de
TÜV sijn de IRS-deskundigen werknemers van hot IPS, niaar bij hot formu-
lieren van hun deskundig oordeel onafhankelijk van de v;erkgever.

2.1.'* Invloed van de föderale Minister van 3innenlandse Zaken

De deelotaten zijn in de uitvoering van de Atoomwet niet autonoon:, :r.a?„r
zij voeren doze wet uit in opdracht van de bondsregering. Daarotn v.'ordor.
de activiteiten van de deelotaten gecontroleerd door de föderale regerir.r.
onder het Ministerie van Binnenlandso Zaken (BMI, Sundesministerium des
Innern), teneinde zeker te zijn dat de wet wordt toegepast naar letter
en geest.
De minister kan instructies geven aan de deelstaat-autoriteiten. Kot
toezicht van het BMI strokt zieh ook uit tot de technische beslisoinger.
van de deelstaatautoriteiten; de beslissingen kunnen gev/ijaigd worder,
onder invloed van instructies en aanbevelingen van het BMI, voordat sij
openbaar gemaakt worden.

2.1.5 De reactorveiligheidsconunissie

Om de vaktechnische taken, welke behoren bij het toezicht van het BMI
op de veiligheidsbepordeling, te kunnen vervullen is er bij heb BMI eeti
reactorveiligheidscbmmissie govormd (RSK, Reaktorsicherheitskommission)
die tot taak heeft de minister te.adviseren in alle veiligheidskvesties
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uo vakcobiedor. sijr. vertepenwoonHgd:

JicaCvOrbedri jf reactorfysic:\
.-.;ichi:ic- o:: cü:r.por.onto:iboi:w oioctrotechniek
thornodynanica roactorchemio
TToccrtcohr.iok r-tralcnbonchpraing
mat erianikur.de nlliouboochoi'ining
bouwtochr.ick ntralinGsbiolocio 0:1 -Go:iccük'.!r.:io
r.cot- en regeltechr.iok

Do H3K kar. naar behoofto sub-commissies oprichton om cpecialo ondcr-
vcrrc:: to l-ocrrc-kon.
;>e loüeu van de H3K cijn oaafhankelijk; cij vertogenwoordigon niet de
firsa's of orcnnir.atioc waartoc sijr. berocpahalve behoren.
Do RSK heoft ecn bureau i.i hot IRS. Hierdoor kan de RSK profitcron van de
ir.fsrmatie er. ervaring van de deskundiger, van hot IRS.
I-Ie: IRo G'-c-'t ook direct star.dpunton en aieningen door aan het BMI.
I'er.Glotto kar. de .-ninistex* van Binnenlandso Zakon sich ook door selfgokoaen
•,-.-;:ur.'.:ino:: l:,ter. ajviseror..

.T.'.C Ohronolocio van de ver£unr.incvcrlcr.in£nryocedure

'. Ler. aanvraag voor een vergunning v;ordt door de bouwheer ingediend bij
de vergunr.ingverlenende overheid van de deelstaat vraarin de kern-
er.ergiecentrale gebouwd zal worden. De aanvraag betreft raeectal zo\vel
het oprichten als hot bedrijf, echter .-net het veraoek de vergunning
ir. stapper. te verlenen. In de laatste tijd v/ordt vaak eerst oen voor-
lopige goedkeuring voor de voorgecteldo plaato van oprichting ge-
vraagd.
De aanvraag moet vergeseld gaan van een veilighoidorapport, platte-
gror.den, tekeningen en beschrijvingen voor sover nodig om de instal-
latie te kunnen beoordelen.

?.. De vergunningverlenende overheid trekt deskundigen aan en onderzoekt
of de ingediende documenten volledig zijn. Tegelijkertijd worden de
föderale- en deelstaatoverheden geinformeerd voor zover zij in ver-
band met de vestigingsplaats aangesproken worden in hun jurisdictie
en tevens het BMI.

5. Indien noodzakelijk kan de vergunningverlenendo overheid de aanvrager
aanvullende informatie vragen.

•:t. Hot project v/ordt openbaar aangekondigd en de vergunningsaanvraag als-
mede de ingediende documenten worden voor het publiek ter inzage gelegd.
Uoor derden kunnen binnen een termijn van een maand bezwaren worden
ingediend.

5. De bezwaren worden besproken met de aanvrager en de personen die be-
zwaren indienden.

C. De deskundigen werken beoordelingsstandpunten uit.
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•"• i'e r. i n ir; t«:' (hXl ) 1,-rit zieh \ : v i" o :•'.•:: ':oor 'io P.3K on k n n, irs'iion
:.').:i£, •!<•> -,p.:r.i-.- vr'scer: v.r. •ir.-sor'j o:-:rort.~. Kij k'jn -ic .Ttukk<T. v-ir.
<ic vercuunirigverlenor.'Jo overhead tor bestudoring opvrüjjcri.
Hij onciorsooki <io conclur.ioc van do HSr' on van ur.'lc-ro door hc-s; .«:»:-.-
f*»'t;rokkcn deckundigor. on geeft tonnlotto, indien nodig, •jan.bevelirtg

8. Do .'Jc-elnonon'se ovcrh"idnir.ütantioc brer.gen hun ctandpur.ten tor kc-r.r.ic
v« z: i':o vorcunnincvorlejior.'io overheii. Doze tveo part i Jen fcosprokon :o
rt-ir.-ipu::to:. . v.T«nvbi j 'io c.!invr--tgor va-ik g«vraagd v.'ordt aar. de -äiccucci"-^
dfiol tc iiorr.en.

9. U«; vorgunnin£Vörl«nej«<ie ovorhoid vat de conclusiec uit bcsv:arer. van
dcrdcn, do stari'ipunten van do deeluemer.de overheidsinstanties en do
bcoordeling Joor '!o (ieckur.digon camer, en besluit op eigen verant-
woordolijkheid over de aanvruag en over eventuele voorwaarder«. De
eventueel door hot 3MI gegevon aanbevelingen of instructies worder.
vorwerkt.

Do ecrstc declvergunning boperkt sich neestal tot het opriohter. van io
fundaraenten en de eerate meters van de opgaande wanden. De bijzor.dero
betekonis van deze eerste deelvergunning ligt .in het feit dat hierin,
ook motcen ecn uitsproak'wordt gedaan over de vestigingsplaats1, indier.
niet reods in een voorlopige goedkeuring, 'Voorafgaande aan de eerste
deelvergunning, een oordeel hierover is gegeven.

10. De aanvrager en alle personen die bezwaren hebben aangetekend vorut , >
mededeling gedaan van de beslissing.
Dezo laatoten hebben de raogelijkheid om voor een gerechtshof de be-
slissing aan te vechten.

11. Met uitzondering van de openbare aankondiging van het project en de
ter inzagelegging van de documenten voor het publiek, herhaalt zieh
de hierboven beschreven procedure meerdere malen overeenkomstig de
volgende deelvergunningen totdat de oprichting van de centrale vol-
tooid io. Het aantal deelvergunningen kan van geval tot geval sterk
varieren en kan bijvoorbeeld 20 bedragen.
Onderhandelingen met de deelnemende overheidsinstanties gaan geduror.de
doze gehele periode door, afhankelijk van de specifieke Problemen
die zieh voordoen.
De aangetrokken deskundigen hebben een voortdurende taak in de beoor-
deling en bouwbegeleidende controle.
De vergunningverlenende overheid eist voortdurend documentatie om in-
zicht te hebben in de bouwvoortgang; bijvoorbeeld moet over veilig-
heidstechnisch belaugrijke Systemen en componenten de volgende in-
formatie verschaft worden:
a. technische leverings- en afnamecondities (specificaties die in

wezen een beschrijving geven van de voorwaarden waaraan voldaan
moet worden en, in sommige gevallen, de berekeningsmethoden voor
het detailontwerp, bijv. waiiddikteberekeningen voor drukvaten,
en testvoorschriften)

b. overzichtstekeningen als leidraad voor de constructie
c. ontwerpgegevens, en indien nodig, informatie over de realiseerbaar-

heid ervan
d. betrouwbaarheidanalyses.
Op basis van deze technische leverings- en afnamecondities worden de
documenten welke nodig zijn voor een voörbeproeving (tekeningen,
stuklijsten, berekeningen, voorstellen voor materiaal- en constructie-
beproevingen), naar de door de vergunningverlenende overheid
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:.-.!>.•.: V. :r rl'V v.i:. .:o .ioelä'tn.-it va;iri::, .to reactor Rcbouvd wordtX DOKO
.'"'.' v i r:--;.-};' :i. voörboj'roovi.-jc. vaart.n -jo Accuse:! t er. '.oorgur'vuur.'i
,•:•,!•_':. ::•::<:• ,;£> ^c>n;itructeur. Xn ontvang::l van -losv liocuia'-'nton go«ft «io

•o:..-t r.:ctt>-jr opo.racht -tan de plaatreli jk fcovoe'frio T"V oni'do voorp»-
.:.:•..-.•••:. ; •.•;. focvit;^«:; .joor tc vcorcrs, vou: sovcr .so codr-iii.ercacio

.'.'/ itt't':. :i:::iori.- r->g'.vJ ingcr. voor ppooif iok-' b<;nroevir.cn:.. r ^hr i f t c l i jk
:•••::*: v.-u--1..---ler i. Ho:: k.-v.'iv v:::; Je cj irrt-.h4. p:i-:', r.:;,-.:- tl«» .-oö'.-;ir,«r^n-

.•e Vo::ro-.'!Vi:.ej'?r. tij:e!i:: .je bouv; o}% .so vv:;*„ ij;i:.,~!:rl-t:i i r. v.i!. <io o o r.*, r-i l •?,
i:s :"••::'; of •:•..- r.oo isakoii jk** itnnze- <.".: funkt i ••no! t> b^rrot-ving":. wo r UM;
iao:* ,':•_• ooÖrdi:u-rcncu' ';'"'/ uitgevoer-.i. Ru in vou:' hvl i. i j'i;:t i:> .iut '.su

* . . • - . i • • • • * - • , . . . . « v "**' • . *'"» t1 • .— ; n: 4 .

:vc!* -\*^ t. oi'il *t"roi***utr.ir..'\' r. j :iO7.t." tci>*, j-i'ogrur.ür* "r sr.''0t.»j!. voor ^ov*"v "*»:!
/cilighoi'iftechr.icche bclar.jjc:; b«.»fc.rwt'fo::. .:<• co<-.!k<'uriJ.^ ks'iJC''" v-1:1
• .. v>rG 'ir-j;i:igvo!%] t .M.'Mi' io nv^rhvi •: -•!" var. - i ' - J-.-or h'i.'xr •.•ir.jj<-tr-:kk':.>.

:.-.* ve-ei.'t h'.--•.r.".UJ -i-vi:-"/:'-.-. -:-in- :/: HÖK • f v---,'.,-' -::::-.•.• :•• r.-
:;•.?. oxrcr r t» .

.-;-r.;or., .-.i-.- voor ,:o beu-r.̂ e:. vru. .;•,>;••.!•--:. :••.>. ox'u:. "- '.".ij-'- •-':: »ij •••••-• f.-r.-'. o
ot'Oii'care ke:.:.irĉ vii:g :iivt bekc:..i .•;-<.:••. r., ::;o<;t v/f:. ::<T:;icuw.sc upoitbare

t'-kor.cr.. •/elke orr.iois-.' c^.iorr^c.'ht -v. :.>ĉ ,; r.:k;%:. •:l(::.-::: '-<; v;:;r iv:.. In
::•; t T'l̂ -.-r.-rc-:. ir t-cht-.-:' üle."h"i" '••!•:: •.••reafc .:••; k"!.:ii-i.]vvi::(.'; ••:, b e ;:;•:••.!-
kinr vni: <if: b';r.v.vtro:i liu'Hg.

;/e bcdri jfrvorgurining vole- direct cc:..ler bijaor.dore procoiluroa or
: . •.••„':•..„•}. i llc-r. :c ,io<-Lv-.-r.ju:i.'. i '..£••'•. v ."•o:' Je :.eu*'. De iio«ur.c:4tu;. die
vocr soso vorgusir.inc -xordon vovlangd zi^n cou ..sef initicf vciliGhoi<t'ö--
rurrort, eon prograr.r.a voor do eerstc bola.iing en opotart van de
renctor, eon document over do bodri jfsorcar.isatic mot boschorminßs-
or. vuilichoidGvoorschriften voor hot personoel, alsraede cen nrogr-tr.ma
voor hot uitvoeroi; van regelnatige beproevingen betreffende do too-
c-'.tad on hei fuükcior.eren van veiligheidstechnioch belangrijke
.~yctor.or. or. coniponoritor..

M. Jo::oiotte cacft de ovorheid een definiticve bedrijfcvei'guuning voor
lange üuur Indien de opstartbeproovir.gen geen aanleiding hebbon ge-
govor. tot t:;ijfel an:: de voiligheid van de installable.

2.2 Voorochriften cn richtlijnen

2.2."' » 7.2 van do Atoomwet en § 't.1 van do verordening op kernenergie-
inntaliaties.

De bevoegde overheden van de deelstaten moeteri volgens S 7.2 van de Atoom-
v;et en l ̂ .1 van de verordening op kernenergieinstallaties verifieren, of
' . goen orastandigheden bekend zijn waardoor twijfel zou kunnen bestaan

over de betrouwbaarheid van de aanvrager en van de personen belast met
de oprichting, de leiding en het toezicht op het bedrijf, en dat
personen belast met de oprichting, de leiding en het toezicht de
daartoo noodzakelijke vakkennis bezitten. De overheid onderzoekt
meestal alleen de betrouwbaarheid, terwijl deskundigen worden gevraagd
om te helpen bij de beoordeling van de vakkonnis.

2. clke, naar de actuele stand van wetenschap en techniek noodzakelijke
voorzorg is getroffen tegen schade die het gevolg kan zijn van de
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:•:•:-!.':•- ' - '•'"- : • : • • : : ? • v- :. :• l:..-.-.:. ' •: / . :•>;•• - . - • : • • • . :
:;nk.:!ijk ! '>or .10 .-i-..':r;'.--.r jkk'.-:. j'.'.-ku:.-::.»^;:. t,.;:iC«r;dol'i.

vfM.t-.-iijku .-;<•:••.•
•>i

i;(. ,•,.....,j.j... ̂ or

jko !*•_••.••:: lii-i.:.;- in -wrcchaX't v'.-ror. cuLc/tat:-- »'' '•

r •*::•: * ••'il.'.fr.s-u v: o r i f f :oor 'ic overhoi'i bi'h.*::. -ic-"

or.rr.oc'';!. Ijk rr.'.ku:.. .'•.• V;>.:e;:;:.i:;cho ^rr-bloao:: va^ do nsogc-lijk-j i r. v l -,-•;•
vrji: •!•-.• korri'.-nc-r^iocor.tivai'j op -ic- oac°vi::c worden ncoctal -ioor -.-;r.rc-
t,rokko:i -ior.ku.'i'iiĉ ^ li°k'.-k»vv. : •;'.• ovorhoiis b-rp-inlt self of .:<„• recul-
t-it'in con nrtntir.t ii:c van hct pu'clickc colang betokonen.
;«.; :.-ia.~i ac Atoo.T.v.e', ic c-irb le-iig-j:. nubli ok-i''-shtcli jkc ".'•:•;-: r .:hri: : ...
ir. hct bijsor.;2cr dio fcetref fer.'lo do bouv; on de •.••:> t erhuishovii. -1,3. ni^r.
tooger-'iPt. Ut-ae sakun vor Jen door .jc- ov«:holJ boharti.:.

Vci>l '.Jet-niln vai. :io beveiliging teger. ctraling cijn gerogeid in do eoratc
i'tr-ilingubeuchc'! n:i:.c-"verordfnirig, bi jvjorbeeld it> aigoaojio bevc-ilibi:.ir^-
snaatrogolen bij -ie oragar.g net ridioactievo ntoffon, verbaJcbepaii.'igor.
op tov/crkrtellir-c v 1:1 jt-ug-Jicor., sv.-«::ge:--2 vrouv:en or. nogor.ao r.c---icrc. '
maxinutn toelnitbtiro rstralings'losos voor ir.'iiviii'.ie:;. topl^-itbaro cor.nor.-
t ratios van rauioact iovo ctoffor. in üe luoht en in. hot v:ator aar. cio j-ar.d-
v.*ir. hot gocont^oloordc frobi^d Vsn do k&riior.or^iocpr.trtilo. vftr'-*erkir.i* vr.*".
radioacticvc otoffcn er. v;le andere.

.1.2.3 De vcilighcidacritcria en de richcli jnt-r. van do RSK

De voilighoidDcriteria worden opgesteld door de seaamenlijke vergur.r.ins-
vorler.er.de ovorhedcn. In vergolijkir.g tot de in do kerr.technischc cor.-
mirsie (Kerntechnische Aucschuss, KTA) ontwikkeldo gedetiilleerde vc-iiig-
heidstechnirrhe rcgolr, bcpcrkor. 1c vargur.ningvorlonondo ovorheion nich
in wczen tot de algemenc principec voor veiligheidseisen. Do eerstc
veiligheidccriteriu voor kernenergiecentrales werden in 1969 uitgecovor..
Daarna is de RSK begonnen siet hot ontv.-erpen Van richtlijnen. DC ont-
v/erpen zijn interne v/erkdocumenten van de RSK. Ha uitgave door do Hoü
zijn do richtlijnen aanbevelingen aan hot 3HI.
Voor drukvmter- en kokendwaterreactoren bestaan nu criteria en richt-
lijnen. Aangesien do SNR nog in hot prototypestadium verkoert is aer. «<•-,
betrekking tot dit reactortype nog nict zo ver. Het stelsel van criteria
en richtlijnen is. hier nog vervangen door ad hoc beslissingen.

2.2.1* Veiligheidsrogels van do KTA

De veiligheidstechnische commissie (Kerntechnische Ausschuss, KTA) heeft
tot taak het opstellen van veiligheidstechnische regels en de toepassing
ervan te bevorderen in die gebieden van de kerntechniek waar zieh op
basis van ervaring een eenduidige mening heeft gevormd bij zowel con-
structeurs en operators enerzijds als bij overheid en 'i'UV anderaijds.
Het is duidelijk dat dergelijke regels nog niet voor een snelie natrium-
gekoelde reactor zijn ontvjikkeld.
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— •v.» * «.nuoro r o i**-* ..i.'

.'•'art t» t croci t'ick«» nuol'viirf ••iohtiljnou on r o pro T. r- b"rtail i-r i r. >lf C.T.-
vcritionele torhniek OCT. groot riant'sl in de Bonderepubliek Duitnl.'u:«
•.•.lger.ee:: erkor. :e voori'ohri ftc::, rieht lijr.t'-nOM, rei-e-l • o:s nennen. Deao
..:.:•. r. :•.•:. : k. r:.e:. • rgi .•.••-.•:.!.: s !•.-.' t .•••»•••: .».-t, ..i.irbij .:•;.•*;:::. iî i-:: 1:.
alle gevalle:. mocton or.dercoeken öl" sij ook onder de special«? vcilig-
hoi.iPtechr.äsche eir-en var. de kernencrgietechnick toeparbaar en vol'Joende
::i~r.. Indien r.odig vor icr. neer ctrir.ger.te eisen gectcld.

5. De betrokkenheid va:: Ilederlir.d bij de vergui:r.in£:verle::inc.c.j:roeudure
voor de 3.'.'R-̂ 0?

Aa::ger;ier. de SKR-*ÖO dicht bij de Nederlandse grens wordt opgericht
(cir.irr.aal 3 kzr.) ic het belang van I.'ederland bij een veilig funktioncren
var. de centralc seer groot.

roe:: in '97J- het sanenverkingsvcrdraf; in DeBei.'eLux-verband voor de finan-
^•i<-ri:.C var. -Ie JI.'K-JCO tot s t an i kv,a:r., heeft de toer.aaiige Minister
var. Sconomische Zaken gewesen op de noodsakelijko hoge graad van voilig-
hvid. I'er beseherniag var: de belangen van de in de grensstreek wonende
I.'oderlandse bevolking noet het inspraakrecht gelden met betrekking tot
.iu boplissing over de inbedrijfStelling van de SNR-JOO.
Hveiino cal üederlaxid de risicodelingsovereenkomst alleen dan uitvoeren
indien de overtuigirig bestaat dat het bedrijven van de SNR-300 geen
üauanvaardbaar risico oplevert voor de bevolking.
Ter.einde bij de Uederlandse Overhoid een mening te kunncn vormen over
.:•;• veilighcicicbeoordelir.g in W-Duitcluud bestaat velerlei informatie-
ovc-rdracht tussen de Duitse en IJederlaridce vorgunningverlenondo instan-
ties.
Voor W-Duitcland is dat het eerder ger.oe.r<de J'.AGS, voor Nederlar.d de
Korr.fysicche Dienet van het Ministerie van Sociale Zaken.
T«r beochikking staat op de eerste plaats de voelheid var. documentatie
(voiligheidsrapport, tekeningen, beschrijvingen, berekeningen) van de
or.cverper (IliB, Internationale Natrium - Brutreaktor - Bau GrobB, v/aarin
Ir.ioratoni(D), Belgonucleaire (B) en Heratoom (NL) v rtegenv/oordigd sijn).
<-;-. :>.anvraag kan inzagc worden verkrcgen in belangrijk geachte rapporten.
Zor.cäer raeer wordt kennis genomen van de bevindingen van de TÖV, die over-
•-•er.kor.ct i g de verschiller.de deelvergunningen bcoordclingsrapporten
(^icherheitsgetachten) uitbrengt.
Tenolotte is er de documentatie van het MAGS zelf.
In de aogenaamde "Bescheide" (beslissingen met betrekking tot de ver-
gunningsaanvraag) worden geargumenteerdeen geconditioneerde beslissingen
over de te construerer. componenten of Systemen bekend gemaakt.
I.'aast deze direct met de vergunningverlening samenhangende documentatie
beschikt de Kernfysische Dienst over rapporten betreffende veilig-
heidsonderzoek in Karlsruhe en Petten, kwartaalrapporten over de direct
met de bouv; samenhangende research (Bauzugehörige Forschung und Entwick-
lung), kwartaalrapporten over voortgang van de bouw.
De Nederlandse overheid is vertegenwoordigd in plenaire veiligheidswerk-
besprekingen op de bouwplaats onder voorzitterschap van het MAGS. De be-
sprekingen worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de TÜV, de
opdrachtgevende SBK (Schnell-Brüter-Kernkraftwerk GmbH, waarin de electri-
citeitsmaatschappijen verenigd zijn), de bouw- en constructiebedrijven.
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' AHDERE OP ALTERHATIEVE EKERGIEBROlhsil'' ;.

C.C.H.Th. Dacy Ouwens
T.H. Eindhoven

Onder doze bironnen worden .verstaan: zonne-

tr V ^ V Wi* / • W ** W A . ^ Ji,^ b ^ J U W V W :*i £*** ̂  i* V V* V**> V^^«^^J>**k<b«^-»6 WX"* *-* W ̂ * V- - i ;\ — V,~

thermische ener,ntie. Eerst '.vordt een overzicht van de huidi-';.•.•
«$e enercieprobleinatiek gegeven. Vervplgen^. v/orden de bronner,':"<-.
in het kort besprolcen en tenslotte v/ordt ,een prognose."?e"^e"-''
ven. • • ' " • • • • • - . • „•• • • •
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roblce-r. in ••]<•» rror-uk1:"! - v.r. T S u
"IT. r-i : in<?v*i - f " -"^c rt" T! (? . / • ) .

Orr.e -•;"• --r/.teli.-^:'- -i-l i-, -:it

•7

ur-.r :.u~ :ant if? • rrv: I ••;'.': nl n ^'c-^crl T.:l vo* ' :.-."i ••.'
-.fi'.'in'tcli,':': vr rc - t bv I*;•*'•". 1 T.'" . "}!.!; -•-" '•" ••.•.•;'.•" ""-

. ui'v'U'vii-..--. rc-vTvo:--;
TIoc f"c h^t ooV v/cri'lcr. of 'T-TP*;, . *ivrr .r?rti~

ftot. vi.ifti^ .ionr i^5 de T."!:-:'<elir.'-: v/inbare vocrrra?.
olic on gas op. Ook de voorrr.Pl inr. ri.l'te vr«"a:;ert-
sen. is seer bopcr'rt .

4 » Iiir. « 3«/ ' rl f: en I'.o."*-"1 : ri^ro"
Vooral üe i'int-nbiele :.ri.izen, rile ov~-ri r^r.s

politic> ".'or-len bepiaVl, si.in biiitjer. 0:1 -c pkor.o.:.-
Ins t i" op tc vnn.«ter. . ^c? !~ui'.li~c ho"? prison ( o l i o )
zi.ln no" ••vel accoptnbcl , aar.sresien ^e ; rrt •»!•><• r -i -

" " "
uitm^akt.

•le'.ioe-nde ; roblc".«i hcbbon oen ~ron.1i--p vor^n-'V
clcrin- fcevn--1 - ~ebncht in de ™.eninf3en ovc-r ^o tDe!:on- •
nti::o onprsicvooi^ieninp;. Behalve kolor., k-."?e'<rea:Cbo-- •
r<?n en kcrnfu^ie, ^i.jn hot voonl de nndor.e. orcr'":ic-
bronnen die nrsel nnar voreii körnen. De •voormsrnr'to rn- . •
den hiervon ir :iot bovensttjsnde prob^eTien niet ..of nnu-
v/elijks D'ui deze bronnen 3ijn verbonaen. Dit be:to':ont •
fcevens dat dc terugelog na 1960 nu niet me'er-'is? ' ' to vr-
'.vachten. ' . • • ' :' ' .. . '

De bronnen ( 5 , 6 ) . .• • ,
Hoev/el de bronnen ap^r.t v/orclen bpnc.hrevrn, ir--

het in de prakti.jk heel <?oed raorelijk -IP h -c elk-«r -">•.-..
vullen. Aan'-.C7-ien opslog van ener^ie'.h"o~.':i ccnn r?"1. ^cc.-
ten v/orden tor.rep^st, is daor op k p^ndnöht ^?.n Vr 4. - - f . '

1. Zonne-enorcic (straling) (7-1-1) . ;
Op aarde volt ruim 10.000 rngal Vf t ••.••-r'""!,\?r"r-

-icvcrbruik. Deze enorne ener-riestroom kunnoi: "p -/oor
verschillende doeleinden -ebrni'.-ren.
a ) I;§Se._i§SE§52*!:lHr._vIZSSi§ ( 1 ^ » 1 f )

Een groot deol van onze energie ftobruiken v.'e
in de vorm van wärmte van relatief Inge tempcrotuur
(onder de 100 C) o.a. voor de ver.v-?rmin? von hui-
zen. Door nu op het. dak van een huis 'zoliektorer. tc
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plsatcer. kunneu '.ve sor.neatr'jlijy, opr-u. e:: on ora/et-
ter, in vnrmte. us»?,»? pyat er.cn -.vorder. in cuverne r.cn-
nij^e Irmden 3l ItmT --ebrnikt, mrnr recen* cli.ik loner.
er ook in cr.s Innci dlvorno experiment en (T .n . Fi::'T::o-
ve::, ?.-::-, KrltA, Tire) , .Self.* :::..':: -n- -si k: : : • - • ' . :>:•• :.
op de l'ederlanclse mark: vprkri)1-"b'nr.

Voor -~oed reisolecrdo hui7.cn korafc het pr in nnn
land op necr dn t r.o'n c^0 /"•' vnn :5e behoefte nnn ver-
v.-irrr.in:: en -.varrn vnter .loor :-onne-enor'-ie lc»jn wor-lrn
••eoekt. Ecn ^roter percont'ir.e i.e. 'no.:eli,1k, T.mr -Inn
•.vordt h P t '-ehfel u i t ekor.o~i--ch oo.-.ptsn': b'-r.lnn T.in-l^r
onntreh'reli.ik, -jan-.-crien ' i f -ro.^tfn vnn rlr opnlar vin
•.vsrnite rtee'i? --.rotor ".-or "en.

Bi.i 50 T~ .ieklrin't v/ordt nnor;*i<? -'elevt-r'.! ter^n e^n
pri.ls lie set r en ncird"nspri.io tn~nen de ?0 en 30
cent per in-3 overrenkorat. Uet ni^^kt overiroin err,
vr>1 Kit of kol"! ektoror. "/or'^n -ein^tTll^cr;] in -r"?r.
r.icuv/ of ccn be^t^anä huir:, o^idnt in een nicuv/ huiß
ren derl vnn he t '.Vi': nir^ roboinvl hoef t te '-vorclen.

Voor de produktie von elektriciteit en voor di-
verse processen if- vvgrtnte v^n ho^e te^peratuur nodir,.
( b . v . hO(~er Onn 1SO C). Der.e kon door concentrntie
v«an het 7.onlicht -vorden bcreikt. Op diverse plnatsen
ir- ol erv^rin": opftedaan met diese aye to ".en. !!oov.fel r.e
in !Iedorl--nd niet ^ijn te gebruiken, sullen zc in
sonniger streken een rrrote rol Rann speien. '.V^t r1e
kosten betreft Tioet men, vcor elclrtrici'.citnproduk-
tie, denken aan bedrg-en rond de S 1000 per k".Y(e) re-
installeerd vermögen. De zeer snelle stij:cin^, vnn de
kosten van kerncentrales imakt dat er wat dnt betreft
/'een grote venchillen meer 7.ijn tussen kerncentrnles
en sonnecentrales.

Energie kan b.v. dan in Zuid-Europa v/orden re-
•.vonnen en in <le vorm van v/oterstof mor Koord-Buropn
•.vorden gefcransporteer.i. Als totaal ren'lement -..'or-jt
mecstal ?*>% aangehouden, v/at neerkornt op 7,0' n (^0
MW.knr1.

c) Dirckte_omxettin.2 (17,18)
Len andere method e is de z;-,n. direkte orazettinp,,

vnarbi.1 de stralinr; van de ?.on, zonder v/nrmte, direkt
in elektriciteit r:ordt omgezet. Dit proces vindt
plaatn in'le foiocellen. Ook de fotosynthcse, v/aarbij
het zonlicht in een chemische vorm word t omgezet, is
nen vorm van direkte omzetting.

Potocellen v/orden van diverse materialen gemaakt.
De silicium fotocel is echter het meest in gebruik.
Deze cellen hebben eigenlijk alles mee, behalve de
prijs. Op verscbillende plaatsen wordt dan ook inten-
sief gewerkt aan de ontwikkeling van processen om soe
kope cellen te raa'ren. Op aarde -vorden, in het laborato
riura op het osenblik rendementen '/an meer d?n 20 % ge-
haald.
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' 2 . Windor.erF.ie (19) . . . . . • • • . ' ' . . • • • < ; •
. . . .Ook de v/incl is potentieel- een ->rote ''enerriebron,.

'• • Hederlond kran deze bron v/eer opninuv/ ,=s?en.'--ebrui"'-:en.
Air r:e '.'.o. "tb.^eli^chor'on' smlysere^ ,• ' ^?r. 'kcrner. ~:e ^o*

.' • ' •ie'.konklurie, 'da t -lc -vind - p land, voor snecisle to-~-
'. pnssin~on «rood kr>n v/orden r^ebruikt (b.v.* voor bo^ri»-

.ri.jen, lerff.enecnschapper. of dornen iii.het r.sorccn
•.'in hn.!; lon-3).. net ' ~cbruik "an v/indener~te or. -ro-e
schaal is rr.o^eli.lk nls v/e' de 'lloordzer 'op.7;.?sn, 'le
haalbsrrh^id hiervon ••••orclt . op hct' 'o^rn^lik' on^cr-
r.ocht. I'oor ?n:'ere --oblo^en, o.'n . .Otvcr-re qr.t".'i''"-e-

• I'lh^slianden is do situatie •-/eer. ••je^-cjl -n'^orr?'. e--."1!--.
.~er. er .y^ak "'el "ro.te moT.eli,j':he-;!-eiT'.;op hct 'l^n^'. ..

3 . V/atcrkrgcht (5.6) .- , • ' ' • • ' • ' .!3? ' : . ' •
'He vcorraad <.v<?torl'r?.cht (stu"~.er«rs) is .in-'Hvrb-,' ' .-

pa vri^v.'el maxim^al in ^ebruilc. In Afrika, .Azie eh ; '
Zuiä-Atücri'.c-a k?.n ••»r von -"ezc uron no;- vec-1 ^rofi.it; "' '

. -vorden retrokken. Voorsl het Chinese voorbeeld' orn' " •
•r.ct kleine nodecentraliseerde eenheden te r/orken ver-

;:e voile '••.aridocht .

4. Or -mi -she "r:--.t?ri':len (K,C)
Do hoeveelhcid plantemnatnri?al 5ie per .i?*r cr

aarde v/ordt repro.-luceerd is quo ener^ie-inhoua vele
rnrlen hct v/ereltißner'-ierjebruik. Het ic Ian ook niet
vor-onderli^1: d' t er vsn diverse kanten voorstellcn
op t-afol r.ijr. gelro-r.en, en ook Projekten nijn -entert,
ora or7';mic;che matevialen voor de cner^ieproduktic tc
~ebri'iken. Diverse probieren zullen «ch-er ns? -ioe-
ten "'order, over-.'/onrsen. Or-anisch ofvcl kan echter
sonder meer -.vorden "ebruikt. Indien er door vcr~is-
tin̂ ; meth^an "rordt êvorr.-' dan zi^in do rectprodukten
•.veer ~e'-chikt voor beTiCstin~.

^che cner~ir (?.0-?.'->)
Op de -.vereld sijn trebicden "/aar op niet te --rote

cliepte -f?rmte k.?n v/orden nf.^etapt. IJsland -v.ot si.ln
geysers is oen b-?kend voorboeld. Zelfr, ITederl^n-i
bl.i.jkt diverse "\varmtereservoirs" te h ebben, o.-r,.
bij Rotterdam. Der{5eli,1ke reservoirs kunnen gedurpr-
de enkele tientnllen ,isren een jebied van v/arm 'voter
voorzien. Daarnn moet'het -eer v/orden opf?e',v.3r nd door
de energie die vanuit het binnenste van de "arde kont.
De opwarmperiode is meestal lang t.o.v. de r,ebruik3-
periöde.

6. Stromin c?en (^ ,6)
. Gotijdenwerking is een bron met beperkte Tiofre-

lijkheden (de Oosterschelde %ou een centrole van ?•?
tot 50 in op kunnen leveren). Tr ?.ijn echter diverge
Projekten op^ezeb, v/n^rven 'le bevend«itc r;el do 300 •r.V
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in :< r'.irr r i..": i •. .3 '"r ' :^ ^sro-
• «n-r-lclTon '5c:.:S !oyn. L-TJ -p

- . - ' :> cMv-:.un ". •:«.- : c - t - - Lll'-cr-

.lol t"b?'ve " !y. * l ov-: "rcor T O ' n bro?'1. '."'.ic

Co': hier zil •'••' 11,1:1 -»n.- Irmi of rr op n in vo l IP. •.•;!/-
7.ft enor-ic ui t "C'hr-.sld "ran -.vordon. In Rn-rr-T -itvl is ecn
:ro«?p i-ie er ~<?ri.ei;~ —i.-: -»rkt (21-,?!?).

7. ly-iciy-lc u it tcr.p-ir^tnurvGrRchillcn op sec (?. f , ? 7)
l!i: <•'?!: 'jOTiprntuMrvortc' 11 ir cnT~io V

.'i.:".y.c':. "'i?' -iV °c ;„""'••'•,! r o " i~ !~ "cnt i^c-v''. n c h ~ o r rt*? "r't '"•'*
;. * " ' , • " . "-• v - r » ' o ^M ^CT.rr.r?**'*.'!' 'rlc.i.''1 .17. Or '<"•
~,. - . •>-•<:• •••"' : . -5 ' -<-r . ','f-cl ""•" '">!•- 'r°v t •."• "i.in v/t T "JIIT < nr ' "f t
~... „ j,..i ,.-,i n . i. - y, ,-•>-> ",- ""i.ro-7T() 1 •• Q'-I V.c*" '"^'rn-^r'' fc\;ui*—
"•*r~"•!"'."! •" " "'"' °" of :•?'>?r" 1s. Hifrui!; 'tnrt, Vil V , ~ t
. * . " ? r--- . '; "1';1" i'??n'!f!T.."t" v , V i'S •! •-•'"»"'' V.r^1 '.H T> n l fi '< " r l " l " '"' l '

•'•,">r:^rs ••o—o"i*:c ^ . ^r- "I r ' r i - r ic i^ol t ^c^r» '.'i'i el.r^troly-
.--•• o-.-c-iv?t •vrr 'c-r . iv. -r i terstof, •'.ic.^1 ••::"; vor^^r -..cr-lt
-pr»");•;~ ;-orte«r-i. ^'^ cor^tc in-'tustrir'lo f t^- l tT- irs -'c-

rei--v'-i- -j^^- r]p o""l'">'r cr'/^n pr^ bol"n"Ti.1k. Voor o PH rian—
tn"! "oop'nc.^iri7<»n ir? ~ren o; nln<- nocl ;~ , r.o^l-^ voor '•«t op-
p ";r;'•.-.. vi.»> ;v?* r oT .:c Ic^^' i1"! n tic -/nn r.ou1; "nfc--r. i,:ecr;f;';l

l ^fr. or öl". ~ vor-* t«; t. Pi.i "1e vor<>fnx^".in'' "nn
•.": r *!•'• o: ''Til'; T»--, in "r -.'or:: v::i v/irT.

-"t-r r. n ••;•-••!; -!c r l- ' -r tr lci« * i k bot "öl"; in ncnu ' r .
'/nor dß o--l :~ in ~rnto hORVOolb r "on or.pr—ic ovrr

...... i_.-j-.-f2 tormijn •.vor'lt "rd-'cl^t "'«-i "^torcfcoi ' , ;•;••-rr t o bi;i

i? r. o-" 11 i,Ik or. bot bor-'te o:-<~lv:me^iuT> "in fcc •vl.i^.en ^^n-
• :•;.<"": •!" vor— on nr '.' l."n 'Th^n *oii VTII h^ t synteo*n

tc«"i. Von -.'Ttorrtof "Is en^r-icdr^'-er hnp-^t men op het or.en-
b! i1-: v:f>l '«c me«7te verv/ochtin-en. SJet »vordt vcr!-:re-en •''oör
bi.-i hc^e f.e.rip£-ntureu •v-it^r te s^lifcoen of ''oor elekfcrolj.'se
v?.n h ? u v."itrr. On'l'"'' .f.r^chiedt in vjo^ib'v-e vorm, in me-
tnlen in cle vorr. VT. hydri'len ofhet 'c^n onder '.1e rrond '.vor-
der, ^epornpt op pln^toen v."3^r v/e nu ons aar'l"os r/e^hglen.
Do-r 7outer. tc verworren bot teraper^turen roncl 800 0 lont
-nr-Tite r.jch ook <rord op^lsan. De ruimfce rond hofc ^.out moet
-üsd vov"1en gcisoleerd om v/ormtevcrlic7,en te~en te gnan
loor bi.1v. oön vacuUT.m3ntcl.oin te brennen. Ook do?,e metho-
clr i-- in ont-vik'celins. Stuvraiprcn zijn zeer geschikt voor
op^l-i«, rmor voor %cersrote hoeveelhcden wordt het beno-
di7do stu'.r.noer fce o^vnn.f.rijfc. Overdoc kan zo'n meer dpor
de :7.onne-ener.^ic -.vordon vol.T.epompt om 'B nachts v/ecr
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to ?.opon. Hoov.'d 'I1? h^r«>or!lr!ror. oT.t'on4" .~o orsl-~ 'in.
vl to.r-.vie1. r>n rile veel topron rr,g'-:er> er ^unstir uitrion,
io er no- .-con en".-: "I« cxpcri-r.nn-.ele orvarir.p. I-er.-lu^v
k-r.1 vo-r "p'-M^le to^pcsnin-'cn v?r. ' ̂?*ie':cnî  -orlnn.

Er bcslnan oncler'noncl reol •.vr.t ~rr>--:no^<-3 .o'"\r'i;

n::c 'io -"Je hch^nciol'lc •snor~i'.ebrcr-,r.or. -•••••" '"•?• :'•-•:•;
oner ' icvo : "• ionis ; kunnen lc"/<;ren. al" M;'lr- e' •* " '•<"
o.^.r--.' r: o*"riclolo E"\DA— prc"-":i'"?':" o." TriO'rcn.' "••'it-^f-r '" : ' /"xrr]. r.'ron d n t h f f c hiii1i^o r:r"-r •irvr-r.brni!-: in Ari.-ri':-- "'' '' '
r.o-; -eon fO 1 benronr,t, cH:1. r.ion '.76 cHt ror.c1 l:~t .^--nr'
•'070 -pr, d'iT bi.ino 1^0 T- vir. do ener-~lc'bo'ro?f •;« ':--r''. .r '
cle":".:cn, in'1! or. or <T>on -roei Jn h c f c verhrui'c neT o*:- '
trc-C'H. " • :

7? t -^c .~oot!--f:r'"i.-cbe ^pn^r "ic betreft hou-"'i;;; •
•~cn hr-t or ~T. '••-. V;n"c "T.I 4 '""• v*r. h~t v-rbr^i1: i:i '•'
2000 (10 f; vnn het rmidire) (29) .
Hederland

De Amorr:nnn«c pro~nor:e «can ook -vorder, ge- ',
''"•ruikt sic? c T. " -"c~id'1€-l'f c" voor "^G Vcli '.vsrcl'.". ."o"-r:

rleäorl-ind li?t de saai: min-', er «yum t ig. Toch moot, 'r "t-."'1.
niO7.olijk "i^n o~ 1C £ vin on~e ""ehocf^e '.rio •'on c:i ' "
v/ind tc oe'cker., rond het .•i-air 2000. Ben Boense prq--!.:,:

none (28) houcl th^i; ^-elfs voor mo-eli.i1-: r^ C0 '"' \'^n • ' '•'' •
r . - f c dern^e vrrbr'-ilk -ion-" d«5 r.on en ^o v;ind «vor^t "•:;-
Icverd in 2000.

!
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RESEARCH NEWS

Solar Energy Reconsidered: ERDA Sees Bright Future
The ItuiMH ih'it prophets arc raicK hon

otcd in then own time ma) vet he over-
turncd lor I he current crop ofenergy futur-
ists It is already possible, for example. ID
iclebiatc the wisdom of those <»li«> cor-
rectly forecast that I! S oil und natural
ft.iv production would peak in the !'>Ws
.mil to discount the news ol those who V)
vears ago lores;«» *rr\ cheap cnergv from
nuclc.ir power. As Itr solar energy .ind its
eventual contributions, tlic |urv is still out.
hut l hose few engineer^ .ind environmen-
talists »ho have sieadf.is.il) maintained
that the sun can he harnessed lo make a
major contribution to U S cncrgv needs
have .it least the satisfaction ol seeing their
views become more widely accepted Just
how far the iccrnsideralion process has
gone is militated by a report, released las?
week by the I'ncrgy Research and Devel-
opment Administration, which foresees as
much as 25 percent of the nation's cnergv
coming from solar technologies In the ycai
2020. 'I he reixirl also sets forth the agen-
cy's ambitious R & I) plans designed to
rculi/c the solar potential

F.RDA's new stance regarding solar en-
ergv was to a large degree prefigures! In .1
1973 report prepared as part «I a study of
energy K & D »hen Dixy I ee Ra> »».*
chairman of the Atomic l-.nergv Commis-
tion. hut not incorporated in her final re-
port lo the White House. 'I his unpublished
report, put together by a panel of scientists
and engineers headed b> Alfred J. Uggcrs
of the National Science Foundation, be-
came the subject of controversy when envi-
ronmentalist Barry Commoner accused
the AEC of suppressing information on so-
lar energy that might undercut the breeder
reactor program (Sficnct, 10 May l*>74. p
650). What environmentalists found so at-
tractive .in the F.ggcrs panel report was its
admittedly optimistic tone regarding the
potential of solar energy, a point of view
that was then distinctly at variance with of-
ficial wisdom. Time seems to be on the side
of the environmentalists, however, for only
a year and a half later URDA has not only
declared the breeder and solar electric
technologies to be coequals in research pri-
orities, but also adopted projections and
programs* thai reflect a greatly enhanced ,
role for solar technologies in the nation's •
energy future.

According lo liRDA's Assistant Ad-
ministrator for Solar, (icothrrmal. anil
Advanced hncrgy Systems. John M. 'Icem
'National .War Kurrgt Hf'fault. l>r\tl»i>mtitl. and
Drmontfraf/tw Trwum. /V/im«»« Ifr/wtrr (I nerg<>
Research JIM) I ten-lot mrnt Atlminivliatiiin. Washing-
ton.IX,

5 W

(who quips that he has the longest title
and the smallest .nlticc of am presiden-
tial appointee m Washington), the agency's
R & I) program reflects a number of new.
01 altered perceptions of solar cncrgv No!
only is solar energv no» perceived to have
a much larger potential role, but "much of
what we arc undertaking now technologi-
cally could have been done 10 years ago "
In the early l*)60\. however, solar tech-
noliif!> was thought best suited for de-
veloping nations, and now. he points out.
it is ihr oil-short developed nations that
have great interest in this source of energy
But Iccm doc> not believe that solar cn-
crgv will mean drastic changes in industrial
patterns of consumer life-styles "Our ob-
jective in much of our R & I) is to de-
velop technologies lh.it can be used in :he
present system, since we recogni/c that
changes in existing patterns would slow
down the process of introduction." Icem
believes thai the government properly has
a larger role in the development of long-
term energv technologies, such as solai
energv. than m those with a shorter de-
velopment cycle. He thinks it important
to involve imlustr) in the R & D process
right fiom the beginning, "and so we »ill
sec a growing proportion of the effort
carried out by industrial performers."

Three different classes of solar tech-
nologies arc under stud); these involve di-
rect thermal applications, such as heating
and cooling of buildings: electric genera-
tion; and production of fuels from organic
materials. The largest near-term (up to
19X5) contributions of energy (see Table I)
are expect«! lo come from organic materi-
al!., largely as a result of burning wood
scraps to power sawmills and pulping
plants with no new technology. By the turn
of the century, however. ERDA projects
thai the equivalent of 80 large electric gen-
erating stations will he solar-powered,
making electric generation the most signif-
icant solar technology. Ultimately, direct
thermal uses of solar energy arc expected
to exceed elect r if uses, reflecting the lack
of other suitable sources of low-grade heat
in a post fossil fuel era. while solar electric
plants will presumably face competition
from the breeder and fusion.

Demonstration projects arc to play a
major role in F.RDA's solar energy pro-
gram, both to stimulate industrial and con-
sumer acceptance of solar technologies
and to counter a host of institutional prob-
lems that may represent the greatest bar-
riers lo commerciali/alion. A 5-year dem-
onstration project for solar heating and

cooling .if buildings is already under w,,y.
for example Another slralcgv is to open
up interim markets for both thermal ami
electric solar svstcms »nhin the letter-
:il government. cspc'ii.iHv w i t h m iK- >V
parlmenl of Defense, which is not <>niv the
nation's largest landlord hut also IU..IH
tains .1 large number of remote mst.iii.i-
lions that could conceivablv use solar «net
gv as an alternative to oil. whish sr.usi '<v
transported long distances (Hie I)O!>
thinks that solar technologies look promis
ing. but is Mill studving to what extent i t '
can use them, it 'plans to equip 50 sol;ii
heated houses neu vc.<r.i Market research,
lo identify potential applications ol solar
technologies, accompanied bv the re.'li- :.
/.alum ih.it many verv dillorenl teclmolo
gics arc subsumed under Ihc name <>i '•
solar cncrgv also appear to be hallmarks
of ihc I 'RDA progi.im • <

the I RDA report cmphasi/cs thai esit-'
mates of solar energy's contribution* ui
the national energy picture assume that
R & D programs will he successful in
producing economically competitive lech-
nologies. Similar estimates have hecn
made for other energy technologies I hese
estimates and the agencv's overall K & I)
slralppv arc not viewed with unanimous
applause within the government energy
community, however HRDA has been un-
der considerable pressure from Congress
to do something, ami the agency seems to
have interpreted this .is a command lor
demonstration proiecl.s hence the 41X10
solar healed buildings F.RDA plans to
sponsor. In addition to questioning the
heavy emphasis on demonstration promts,
some ciitics believe that it is a mistake to
spell out the outcome ol K & D prostams
in specific amounts ol energv as R I ( i \ to
be delivered in a cer'ain vc.tr a huicau-
cralic style inherited from the ill-latcd
Proicvt Independence and thcv question
Ihc soundness of those cncrgv estimates
KRDA oflicials. on the olhci hand, de-
fend the estimates as based on c.ulict
(mostly NSI'-sponsorcdl similes of maiket
penetration and engineering costs, .mil
Ihcv point out thai the figures given Hoi
Ihc solar energy program) arc actually
near the lower limits of the rancc ol esti-
mates pioduccd bv (hose studies The en-
ergy estimates arc also appatcnllx used
within the agency as a basis lor lumtini:.
so there is incentive lo come up wilh
specific targets

Four approaches lo solai clcviric pouei
are being pursued, and tuen dillcrmpchai
aclenslics and rel.lliic slates of dcu-l

SC II Nl I VI I) |x'J
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• • • . . . . - , « • • ,.! -U K A, l>
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to XVT. .. cn-.tr u. li.Mi «»I this neaihy com-
•ncr.ial M/cd iMotiiixpc MI Lite f"t». the
.»;«:i*ni.r> -,/t '..r w-ij yencr-Hots IN a lew
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nating eurrent compatible uith the existing
elect r K distribution svstem will he needed
lols ol Mil.ir arrays at remote IH)I) bases
arc In K-pin next year, with demonstration
ol IU-nieguwati systems planned lor the
early I'mi's l)> the end ol the .cmmy
phuto\ollaic cells are projected to make a
ma|or conlribulion to solur cuergv sup
plies

So.'ar Ihv-imal powei pl.tr.ts ha.t c'.nivcd
sijinitKantly in the past sescral veals Die
fatored design lor capturing sniar heat to
generate steam land hence elect i icit\ i is no
longet a distributed aira\ ol collectots but
rather a central rcccner iouar<l uhicli sun
li(!h'. is rctlcc led bv a large array ofsun-lol-
lowing minors, a concept ptoneeied b> re-
searchcix at the University ol Houston
I cmperatitres in the central receiver ate
expected to reach UXXK . and means ol
storing higli-icniperaliirc heal for several
hours are expected to be necessaix lor
practical operation Because only direct
sunlight can he used, solar thermal powei
plants are expected to be primardv re-
stricted to parts of the .southwestern Unit-
ed Slates In addition to then u.se as elec-
tric power plants, solar thermal facilues
ate also ol interest m so-called lot a I en
crgx installations, where their waste heal
can be profitably used. A l-megawall re
ceiver is now hemj! huill and i.s to he tested
jl the I tench solar furnace at Odeillo in
the P> renees. Design of a 5-megawatt test
facility to hc located at hKDA's Sandia
LahoraloriCN m New Mexico is under »ay.
and demonstrations of a HXI-megawatl
generating plant (essentially commercial
si/c) and of total energy installalioiis are
planned for the early I'Wd's

Ocean thermal power plants aie perhaps
the least lar advanced and present sonic of
the greatest technical dilltcullics of the so-
lar eleclnc concepts. These floating instal-

lations would opeiatc on the tempctature
difference between warm surface waters
and cool deep waters, but I K DA plans
considerable land-based development el-
forts to overcome such potential problems
as corrosion, fouling by marine organisms,
and the need lor xery latge components
belore budding a 2>-incg.iwati pilot plant
in the mid-IVtiO's Other potential prob-
lems itulude the legal status ol an oll.shure
plant and the cost nl bringing the power
ashore either thiough underwater cables
or in the lorm ol a chemical luel such as
hulrouen Howexei. m conliasl to other
solar elect MC plants, ocean thermal plants
could operate continuously, which makes
them contenders for base-load generating
facilities

liioconvcrsion ol sola t energy into or-
ganic matter, which would subsequently be
converted into luels. icpresents still anoth-
er approach to solar cnorgv one which
|-R DA ollicials believe presents more un-
resolved problems than docs the produc-
tion ol heal and eleclricitv. In addition to
the low cllioicncy of pholosynlhetic con-
version, if energy crops wete produced on a
large scale they could compete with food
and fiber crops lor arable land and water.
Nonetheless. Teem says that "biocon-
veision could be a sleeper" UK DA plans
to focus first on conversion of residues
from livid crop and animal leedlots. with
small pilot plants due to be started in
l<»77 and l«»78.

Solai enetgv technologies clearly haxea
long »ay to go to fulfill their potential.
Despite the initial optimism, like that for
many other new technologies, the magni-
tude of that potential, although substantial,
is Mill uncertain. What is ceitain is that
the federal research establishment is taking
solar energy seriously; and that is a change
for the better. At t IN I.. HAMMOND
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Uranium Voorrndcn

* r

J.P. Holelrt-n,

Senior Research Fellow. E.Q.L., California, Institute of Technolog\ , ' ' <'.';, <
!

Pasadena, California, > ' -
'• ' " '

(Present address: Energy and Resources Program, University of California,' '

Berkeley, California 94720). , , i '
1 i *•

, »
Kweekreaktoren hcbben t.o.v. andere kernreaktoren het voordeel aanzien- i ,

lijk efficienter gebruik te maken van dc nucleaire brandstoffen, aangezien

zij niet splijtbaar materiaal, i.e. U of Th, in die mate in wel'splijt- f
' n,

baar materiaal kunnen omzetten, dat zij meer brandstof produceren dan ze j % " „ •

consumeren. Kweekreaktoren'bieden zodoende uit het oogpunt van uitput- ' '«'

ting van energievoorraden aanzienlijk betere perspectieven dan de'tot'nu , 1 > V *1'1
, ' «

toe gebruikelijke reaktortypen. Belangriik is echter de vraag of de ' \oor - 'V ' •1 Vs , , , ' * '':
raden splijtbaar materraal van dien aard zijn, dat dit efficientere brand- v .1 i * ' ' ic • i '
stof gebruik noodzakelijk is om uitputting van uranium voorraden op zeor ,

korte termijn te vermijden.

J.P. Holdren heeft over deze kwestie een interesant rapport geschreven

waarvan we hier de samenvatting, de1 conclusics en enkele tabellen weer-

geven. Voor vordere informatie verwijzen we naar dit rapport

(1) Uranium availability and the breeder decision.

E.Q.L. Memorandum no. 8, by John P. Holdren

Jan. 1974.

verkrijgbaar bij: Environmental Quality Laboratory, California Institute

of Technology, Pasadena, California 911909

(kosten $ 1,--)

201



Attract
' i , i

The nic;h priority assigned by the Federal government to the early development-'

and commercial deploynent of the Liquid Metal Fast Brooder Reactor (LMFBR) is

attributed by some to the supposition that, without the breeder, a supply-

price squeeze on uranium vill soon siaterialize.

Tr.e present paper examines this supposition by considering the technology and

economics of uranium utilisation in nonbreeder reactors* in the context of

available information about uraniun resources at various prices and projections

of the growth of nuclear pover through 2020. Reactor characteristics, cost

sensitivities, and estimates of uranium resources used here are based largely

on publications of the U.3. Atomic Knergy Corasission. The results shov that

existing reactor technologies - light-water reactors (LWHs), hirh temperature

gas reactors (HTGBs), or a mix of these — could meet even the most enthusiastic

projections of the expansion of nuclear generations through 2020 frost presently

itnovn domestic uranium supplies, exploitable at $!>0 per pound of U_0o or less.

The increment in electricity costs that arises from increasing uranium prices

in the absence of commercial breeder reactors is about 1 nill/kwhe in 2000

and about 2 nills/kwhe in 2020 in the worst case (very high growth, no HTORs),

and signficantly less in more plausible cases. In the prospective of the

probable costs of the alternatives, these increments are modest; for example,

the breeder's greater insensitivity to the cost of uranium ore could easily be

cancelled out of capital costs for the LMFBR prove higher than early estimates.

Briefer attention is given here to potential difficulties with rapis expansion

of uranium mining operations, with enrichment capacity, and with environmental

impact of mining low grade ores. Timely action in the first two areas would be

required to meet high growthe projections, bur no fundamental obstacles are

apparent. The environmental issue needs more study, but on present evidence

does not constitute a persuasive case for an aerly commitment to the LMFBR. It

is concluded that the urgency often ascribed to early deployment of LMFBRs

on grounds of uranium availability is, in fact, illusory. • •' - i •!
i '
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Conclusion ' ''' -

The foregoing analysis indicates that rapid 'development and deployment ofi * v. . i i • • t i /
LMFba» in the U.S. is not necessitated by any, impending supplypnce squeeze or.

-irar.iu.-r.. Kxistir.«, nonbreeier reactor technologies could r.oct the most '

amoitious projected increases in nuclear generation of electricity for at least*,!
: ' ' ' •(•'„"'

the next 'jQ years, with very moderate uranium-related increases in ,the price 'of 'i
• ! ' "

electricity. Indeed, these potential price increases appear,to be of the order ,

of or smaller than .the potential costs of fossil-fuel alternatives. Reaching ' f ''
'• . i . (

this conclusion required no optimism about discovery of presently unsuspected .' '•'

uranium resources. It holds, in fact, even if no, reserves presently classified ''

as "estimated additional" ever materialize - a premise so pessimistic as to be'' ;

almost absurd. Moreover, since LXFBRs could use even the uraniur. resources at
! '

5lOO/1b economically, there is no danger that early reliance on nonbreeder'• ,

would close the door on later implementation of breeders.

Such problems as may arise in the next 50 years with respect to adequacy of

U.S. uranium supply will be due not to lack of resources in the ground bur to

possible failures to deploy now facilities for extraction and enrichment in

time. This need not be permitted to occur, and measures to prevent it comprise

a more certain and simpler approach to assuring adequate supply on this scale

than does the early deployment of LMFBHs. In a similar vein, little attention

has been given as yet to the optimization of LWR and HTGR fuel cycles for the

case of relatively expensive uranium ores. A rough calculation indicates that

reducing, the U-235 content of the tails from the enrichment process from 0.2

percen to 0.1 percent (a change that would pay only if U-Og were more

expensive) stretches uranium resources about 15 percent above the figures

used in the present analysis; an increase in the conversion ratio of LWRs

from 0.55 to 0.65 could increase the efficiency of utilization of uranium in

these reactors by almost 30 percent.

In the interests of holding the future environmental cost of uranium extraction

to a minimum, two straightforward courses of action can be recommended: a

vigorous program of exploration for additional hie;h-grade ores, both within and

beyond the presently producing regions; and a program to clarify the technology

and costs for extraction of uranium from sea water. These two steps would be

cheap compared to the LMFBR program itself, and success in either one would

extend the time period in which fission without the breeder remains an econ-

omically viable option.
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w -i::' '-.ai w»7i tnk<*n here of foreirn uraniurr. resources that aiißht be sol.i

• • *.:.o ''.?.. .".er hnvo T r.ade any detailed atteapt to extend the conclusions to

.r-u'iees ar-cux. fiss-.on power facing the rest of the world. iMost parts of the

... rl: ::'ivt! : ee:: oven less thoroughly explored Tor uraniur. than has the U.S.

Fi.-.ce reciotTical formations of the type that contain uranium in the U.S.'are

ccrr-.-'-n an.: videspread, however, it is reasonanle to'suppose that world land-

rar-f.i reserves of uranium will eventually be discovered roughly in proportion

to land area. If this is even approximately true, the conclusions reached here

fsr the U.?. vill certainly apply on a similar tine scale for the rest of the

•-•or! i is veil (although not necessarily for each individual country).

Kinaily a few cautions. First, the use here of projections showing rapid

•r-.-.:-, of electricity .-enerotion through the year 2020 does not imply approval

>f s.K-r. -~rcvth; there are reasons for believinp,' that hese massive increases in

electricity use in the U.F.. are unnecessary and, indeed, unlikely to take

::iice. and these points have iieen ar.r.iy nade elsewhere. Similarly, the assump-

tion of a rapidly increasing nuclear share in electricity numeration does not

Int.:;.- advocacy of this scenario; in my view, serious questions of radioactive

vaste nanar,en;ent, reactor safety, and sifeauard ".«-lainst diversion of fissiona-

V.ie material rer»..iin to be resolved befor rapid proliferation of nuclear reac-

t.crs of any kind car. *>o recomended. At tne sane tine, it would he unwise to

terminate research on the LMFBR simply because it is not needed now and be-

cause important questions about it reraain to be resolved. If fission is to be

i ionr,-tern mainstay of civilization's energy supply, breeders will be needed

eventually. Perhaps solar energy or fusion will eliminate the need for fission

altogether, but it is to early to be sure; in the meantime, the breeder option

a.-jouJd ie kept open vith a program of research and development short of com-

r.erciol deployment.

It was trie intention nere, however, to focus on a much narrower question with

a specified time horizon: whether uranium supplies are adequate to meet the

nost ambitious projections for the growth of nuclear power (irrespective of

plausibility or desirability) for the next 30 to 50 years, without breeder

rhetors and without dramatic increases in the price of nuclear-generated

.•ilec-tricity. The answer obtained here is yes, indicating, in turn, that the
i' .

;r,-;ency that has been ascribed to the LMFBR program primarily on grounds of

. L.~.;t.«.i availability of uranium is illusory. • •. , .
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1.

Centrale of Decentrale elektriciteitsproduktie.

Ing. H.A. do Boer, e.i.

Vereniging Milieudefensie, •

Kerngroep Huizen en Omgeving.

Postbus 136, Huizen (H.H.)

Samenvatting.

Produktie van elektriciteit gaat altijd gepaard met zeer grote

omzetverliezen, hetgeon ons milieu nodeloos belast.

Transport van energie is in de vorm van elektrioiteit het duurst.

Het resultaat is, dat elektrische energie voor de consument

zes tot aoht maal zo duur is dan gaoenergie. Sen kilowattuur

levcrt n.l. slechts 860 kilocaloriegn, een kubieke meter

aardgas echter 8000. Het aandeel van elektriciteit in onze energie-

voorziening is dan ook niet tneer dan 6,5$.

Hoewel auivor economische motieven niet altijd maatgevend

mögen zijn, moet men zieh in het licht van het bovenstaande ,

toch wel afvragen, of een geheel op elektrische energie gebaseerd

toekomstbeeld wel realistisch is.

Onderzoek leert, dat de gasteohnologie veel betere perspektieven

biedt dan de elektrische technologic. Hits zorgvuldig ingevoerd,

leidt het tot zeer grote besparingen aan energie en grondstoffen,

als men de omzetting in wärmte en elektrioiteit decentraliseort

tot in het gebouw van de gebruiker. Hierbij stijgt het comfort,

de milieubelasting daalt, onze grondstoffen - en - energiebalans

verbetert, onze strategische kwetsbaarheid vermindert. Tevens zijn

de toekomstperspektieven beter. De kosten zijn lager.

Het blijkt, dat de gastechnologie thans meer kan bijdragen aan

besparingen op onze energiebalans dan zelfs kernsplijting. Volgens

Prof» Kistemaker kan kernsplijting in kerneentrales 85/& aan

fossiele brandstoffen besparen.

De gastechnologie blijkt nog iets meer aan fossiele brandstof-

fen te können besparen, doch spaart bovendien de splijtstoffen.

We hebben ons blijkbaar blind gestaard op kernenergie.
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Inleidijv;.

In het rccentc verleden is, ondor invloed van ocn onbeperkt aanbod vnn

^oedkope prondstoffen, waaronder fossiele brandctoffen, once welvaart

exponent! eel «regroeid. Ongeracrkt ic echter onse strategische kwetsbaar-

heid exponentieel meegegroeid, evenals onze milieubelasting. Onzc

economic vertoont thans alle kenmerken van vcrspilling.

In de huidirre situatie is het duidelijk, dat vele wanrden in ons

cultuurpatroon vr.'igen osi een herbesirming. De rapporten aan de Club van

Rome hebben duidelijk aangetoond, dat de voorraden grondstoffen eindig

sijn. De energiecrisis van 1973 heeft dit ook buiten de wetenschappelijke

krinp nan de gehele wereldbevolking duidelijk gemaakt.

jinds de eercte atoonbom viel hebben zeer velen verondersteld dat

kcrnenercie in do toekonot in onae energiebehoefte kan voorzien.

Echter onafhankelijk van de vraag of het op ̂ rote schaal toepascen van

kernenergie tnaatschappelijk verantwoord is, blijft do vraag, of het

verbruikspntroon wel zodanif: in, dnt oen strategisch en econoiaicch

verantwoorde energievoorsiening op dose wijze gerealiseerd kan worden.

Gezien de ricico's, verbonden aan het gebruik van kernenergie voor

vroedzame toepassingen is toepassing alleen mogelijk voor elektriciteits—

produktie in grote centrales. Onverbrekelijk hiermee verbonden is de

noodzaak, grote hoeveelheden afvalwarmte in het milieu te lozen.

Gerekend naar de energie, welke uiteindelijk de verbruiker bereikt,

is het renderaent ca 30̂ . Mogelijk kan dit in de tockomst nog met enkele

procenten worden verbeterd, doch in grootte—orde zal centrale elektrioiteit-

produktie steeds gepaard gaan met een milieubelasting, welke twee maal

de waarde heeft van de nuttige elektrische energie-opbrengst. Voor

met fossicle brandstoffen gestookte centrales geldt dit eveneens.

De es^entie van het toepassen van kerncentrales is wel, dat deze

onze behoefte aan fossiele brandstoffen kunnen verminderen. Indien men een

vergelijking maakt tussen fossiele centrales en kerncentrales gaat dit

ook wel op. Ben recent onderzoek van prof, Kistemaker heeft uitgewezen,

dat ten opzichte van fossiele centrales het verbruik van fossiele

brandstoffen met 85$ vermindert, dit gerekend over de gehele splijtstof-

cyclus. Ook de kostenberekening wijst uit, dat kerncentrales met

fossiele centrales kunnen concurreren. Hiernaast zijn milieu-aspekten, x

gezondheidsaspekten en reactorveiligheid gewogen en in orde bevonden.
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Een vergelijking van de vcrachillende raogelijkheden voor onze .toekomstige

energievoorziening kan nu gemaakt worden in net licht van deze .gegevens.

Een aspekt, wat nog te weinig tot zijn recht is gekomen bij'de?.. : . •'; '

vcrschillendo onderzoekingen is wel, dat algemeen de toepassing van';,,..::.:,..

kernenergi« als een tijdelijke fase wordt.gezien. Na deze fase .zullen-..,. . .. •. .

andere alternatieven als zonnewanate onz, onze behoefte >raoeten dekkeni J.: .
" ' " • ' ' ' !'i- .:i.' fl-"'.':•': ',. .', j

Echter veel thans benchikbare alternatieven geven onvoldoende soulaas

voor ons huldige, zeer hoge verbruiksniveau. Pas als dit verbruiksniveau <

aanmerkelijk wordt verlaagd, krijgen deze alternatieven een kans. , . • ;

Het voorzien in een lagere behoefte zal tenslotte alti jd gepaard gaah '„ i .

met een voorziening uit kleinere, dus raeer economische, produktie-

eenheden. Hetgeen leidt tot lagere kosten voor de gemeenschap. Dit, pnge-

acht welk alternatief men beschouwt. . . :.

1. De huidige verbruikssituatie. .;

In de huidige verbruikssituatie wordt in ons land nagenoeg alleen gebruik

gemaakt van fossiele brandstoffen. Ket binnenlands verbruik bedraagt

thans 64,6 rain, ton o.e. per jaar. (Energienota Min. van B.C.)

Ruim 70$ hiervan wordt verbruikt in de sectoren gezinnen en overheid,

(17,0 mln ton o.e.) en de Industrie ( 28,3 mln ton o.e.) In deze getallen

is bet elektrische aandeel inbegrepen naar het verbruik van primaire

energie.

Duidelijk is, dat ieder alternatief er toe moet leiden, dat het binnenlands

verbruik aan fossiele brandstoffen zal gaan dalen.

Het landelijke aandeel van elektriciteit bedraagt 6,5̂ } het verbruik aan

primaire energie bedraagt voor de produktie van elektriciteit 19/& of

12,23 rain, ton o.e. Bij het huidige verbruikspatroon kan men door alle

fossiele centrales te vervangen door kerncentrales, dus 12,23 mln ton o.e.

aan fossiele brandstoffen sparen. Men moet dan wel splijtbaar materiaal

invoeren. Overigens is dit te optimistisch gerekend: Ook de splijtstof-

cyclus vraagt voorlopig nog gebruik van fossiele brandstoffen, en wel

1556 van het verbruik van fossiele oentrales. (Prof. Kistemaker).

Dit leidt dan tot de conclusie, dat men thans 10,4 roln ton o.e. zou kunnen

besparen, althans op fossiele brandstoffen, en dit met behoud van ons

. huidige comfort. Wel moet men hiertoe de huidige fossiele centrales vervan-

gen door kerncentrales. Het thans opgestelde vermögen bedraagt 12000 MW.
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"•t he* ^trootuurr.chcca älcktritoitcvoorziening, tabcl 14, bis. 104

vnlt af te leiden, dat het bouwen van 12000 MW aan kerncentrales ons aan

investerin<^en f 14.400.000.000.- gaat kosten. Voor do consument staan hier

geen kostenverlagingen tegenover, zeker niet gedurende de bouwtijd van de

centrales. Onze strategische kwetsbaarheid blijft ongewijzigd, onzo

nationale energiebalans wordt na het in bedrijf stellen iets günstiger»

tepenover de daling van de olie-ioport Staat een stijging van de uranium-

import. Onze tnilieubelnsting verbetert niet.

Sen nadere analyse van het verbruik in de sectoren Overheid en Gezinnen

leert, dat het overgrote deel van het energieverbruik in deze sector

besta.it uit thermische energie voor verwarming van woningen en gebouwen.

Hiernaast wordt thermische energie verbruikt voor waterverwarming.

Ook in de Industrie wordt het grootste deel van de verbruikte energie

nls thermische energie benut, voor verwarming van gebouwen en kantoren,

voor chemische prooessen, enz. Het elektriciteitsaandeel bedraagt in de

sektor Gesinnen en overhaid 6,1$, in de Industrie 7,2$.

2. Bnergievoorsiening van woningen en gebouwen.

Hoewel thans diverse mogelijkheden tot energievoorziening van nieuw te

bouwen woningen worden onderzooht, men denke aan daken met zonnepanelen,

ziet het er niet naar uit, dat deze alternatieven op körte termijn voor de

bestaande woningen bruikbaar zullen zijn. Wel mogelijk is het, de bestaande

woningen beter te isoleren. Het energieverbruik kan daarmee worden gehal-

veerd voor zover het verwarming betreft. Hierop wordt onder (3) nader in

gegaan. Het blijft echter noodzakelijk, de woningen van energie te voorzien.

Thans staan hiertoe de volgende mogelijkheden ter beschikking»

a. Geheel elektrisch.

b. Verbranding van fossiele brandstoffen.

c. Stadsverwarming. (Gecombineerd warmte/elektriciteits produktie).

d. Total Energy installaties.

c. Combinatie Warmtemotor/warmtepomp installaties.

Vergelijking van het verbruik aan primaire energie bij de verschillende

Systemen geeft het volgende beeld, waarbij de voor verwarming benodigde

energie in een woning op 100 wordt gesteld:

ad a» Gezien het rendement van een centrale, inolusief transportverliezen,

van 30$, wordt het primaire verbruik 330. Bij gebruik van keracentrales

wordt dit 85$ of 280 eenheden splijtstof en 15$ of 50 eenheden fossiele

brandstof.
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ad bs Bij hot huidigo aysteem van verbranding van fonsiele brandstoffen ... .

troedt een schoorsteenverlies van ca 3056 op. , : " • - ••" •

Voor een nuttige levering van 100 eenheden in de wonirig wprdt net verbruik ...
' i ' ''•• 'i •'] (•

aan priraaire, fossiele brandstoffen dus 10/7 • 100 = 143 eenheden;"' "X1'1 ."'";:

ad ci Stadsverwarmirw» is primair bedoeld om de koelwaterverliezen van'•'"' •'

locale elektrische centrales nuttig toe te passen. Bij de. beoordeling,.dient •*'.•

men te overwegen, dat bij een moderne centrale net zo. hoog'.mogelijk: l'],'t;.''.l . '

rendement de temperatuur van net koelwater te laag is om zonder meer voor,.

verwarmingsdoeleinden bruikbaar te zijn. Men moet dus het koelwater na- i •

verwarmen. Hierbij moet non de levering van wärmte ook bij koude dageti. in:
de winter kunnen garanderen, ook buiten de piekuren van de centrale. In dat

geval aal de naverwarmer een groot deel .van de wärmte moeten produceren. In

de zomermaanden heeft men geen afzet voor de wärmte, men moet dus dan toch

over voldoende koelwater beschikken. Tenslotte is een transportnet voor ;

warm water, indien het good geisoleerd is, zeer kostbaar. Voor enkele

zeer zorgvuldig uitgezochte projekten is stadsverwarming zeker verantwoord.

Het is echter zeker niet algemeen toepasbaar. Energetisch geeft dit systeem

dus weinig soulaas, landelijk gezien.

ad dt Ben Total Energy installatie leidt tot eigen elektriciteitsproduktie,

waarbij het warmte-aandeel in het algemeen geheel nuttig toegepast kan

worden. Indien men voor een dergelijke installatie een elektrisch rendement

van 25$ aanneemt, dan kan het warmte-aandeel ook in de zomer nuttig worden

gebruikt voor warmwaterproduktie (douche, keuken). Bij toepassing van

een moderne warmtemotor voor aandrijving van een dynamo kan het elektrisch

rendement hoger zijnj de kans op overtollige warmteproduktie daalt dan nog

vorder. Snige nadelen zijn de vaste verhouding tussen elektriciteit en

wärmte, tevens de noodzaak naast een T.E.-installatie een normale C.V.-

ketel toe te moeten passen. Dit laatste nadeel is in slechts enkele

uitgezochte Projekten te ondcrvangen. Algemene toepassing van T.E.-instal-

laties leidt tot hogere investeringen voor de verbruiker (C.V. + T.E.).

De energiebesparing körnt in het gunstigste geval overeen met het huidige

koelwaterverlies van de centrales, d.w.z. 8,15 min. ton o.e.

In de woning wordt het verbruik aan primaire energie hiermee 124 eenheden.

ad es De oombinatie warmtemotor/warmtepomp maakt voor een groot deel

gebruik van in de atmosfeer opgeslagen zonnewarmte. Het rendement van een

warmtemotor kan 40$ bedragen, van een warmtepomp. 400$. De warmtepomp

levert dan 0,4 . 4 = 1,6 maal het primaire energieverbruik aan wärmte in

de woning} de restwarmte van de motor is 60$} totaal 220̂ .
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Voor de wonine word t in dit geval het primaire energievcrbruik 100/2,2=46',-.

Verpe l ijkir.it van de mogclijkheden a t/m e geeft nu het vollende beeld:

:.: All Sloctrlc :iorae. Frisair verbruik: 33C$fossiol

of net kemcentralesj 2QO& splijtstof + 50#foocicl

b: roscielt? verbranding: 143$fossiel

c: N'iet .ilgemeen toepasbaar.

•i: T.i.-inntallaties: 124#fossiel

e: Warntepomp/warntemotor: 46$fosoiel

3i,i de beoordeling van deze getallen dient men zieh te realiseren, dat

aogelijkheid a thans niet realiseerbaar is. Het huidige produktie-

veraogen van elektrische energie is daartoe te gering. Zou men de Sektoren

3eninnen en overheid, plus Industrie, volledip elektrisch van energie

willen voorsien, dan moet men het huidige vermögen vertienvoudigen.

üetpeen dan de bouw van 120 kerncentrales van ieder 1000 Kwatt zou vrapen.

Eer. investering van f 144.000.000.000.- aan kosten voor onse gemeenschap.

Dit, oin het huidi^e verbruik in deze Sektoren te dekken. Hier staat geen

kontenbeeparing te^enover, geen comfortverbeterin/j, terwijl de milieu-

bel.-isting vertienvoudigt. Wel moet de consunent aijn huidige verwarmings-

appnratuur vervan/jen.

Kogelijkheid e biedt taeer perspekti«ven. In dat geval moet de consument

zijr. huidige verwarmingsapparatuur vervangen. Hier staat een Sterke daling

van de railieubelasting tegenover, dit door daling van de verbranding.

Tevens een forse kostendaling voor de consument. Onze nationale energie

balans verbetert sterk. daar behalve fossiele brandstoffen tevens de

spli.jtotof wordt bespaard. Een nader onderzoek van mogelijkheid e lijkt

dan ook alleszino gereohtvaardigd.

Ben bijkomend aspekt is het voordeel van kleinere verwarmingcapparaten,

Indien woningen en gebouwen eerst goed worden geisoleerd. Het warmteverlies

kan daarmee worden gehalveerd. Hetgeen, geconibineerd met mogelijkheid e,

het verbruik van primaire energie reducoert tot 23/6.

3. Isolatie van woningen en gebouwen.

Isolatie van woningen en gebouwen kan leiden tot een forse energiebesparing.

In de liota Energiebesparing, een uitgave van de Vereniging Milieudefensie,

KernffToep Huizen en Omgeving, werd voor bestaande gebouwen een reduktie met

50̂  van het huidige warmteverlies voorgesteld, hetgeen met beperkte middelen

,-joed :nogelijk is. •
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7.

Van de uitvoerder moet men wel garanties verlangen voor een periode van

10 jaar, tegcn vochtige muren, rottende vloeren en voor blijver.de

vermindering van hot warmteverlies net 50$. Intniddels is gebleken, dat

Thermoshell doze garanties schriftelijk biedt. I)e voor^ectelde werkwijse

lijkt zeer aantrekkelijks Thermoshell verzorgt het volschuimen van , • ' , I

apouwmuren, kan de levering van dubbele ramen versorgen, ßn adviseert bij

het isoleren van vloeren en daken. De laatstgenoemde werkzaamheden kunnen '

dus worden uitgevoerd door thans werkloze bouwvakkers. Deze kunnen hierbij

steunen op een deskundig advies.

Indien de overheid tot een grootscheeps isolatieprogramma wil overgaan,

dan zal men in de sektor woningen het beste kunnen beginnen. Wil men alle '' '
J ""

woningen in een periode van 10 jaar isoleren, dan.moeten j'aarlijkc i

400.000 woningen worden goicoleerd. Dit zal een krachtige sticmlans geven '

in diverse scktoren, bijvoorbeold dubbele ramen. Hierbij moet wel gedacht '

worden aan de invloed van een so krachtig stijgende vraag op de prijsen..
"' ! " . ,

Sinds de oliecrisio zi,jn de prijzen van dubbele ramen ster/k «estepen onder

invloed van de toenemende vraag. liet overgaan op serieproduktie dient echter

gepaard te gaan met een pri,jsdaling. Het zal dan öok noodaakelijk zijn, dat

de overheid bij het initieren van een dergelijk programma contracten sluit,

waarbij de prijzen zeker lager zijn dan^vd6r.de oliecrisis het geval was.
. . - ' • ' ' '' ' '

Hiernaast is het bepaald veel gunstiger, Indien de isolatiewerkzaamheden
niet per individuele woning, doch per wijk of stad kunnen plaats vinden.

Stelt men de kosten per woning onder deze voorwaarden op f 2000.- dan

zijn de kosten voor het deugdelijk isoleren van alle woningen, thans

4.000.000, totaal f 8.000.000.000.- Togenover deze kosten staat een

belangrijke comfortverbetering in de woningen, een forse kootenbesnaring

voor de consument, een verbetering van onzo energiebalans en een daling

van de milieubelasting.

De voorwaarden tot het toepassen van een compaote verwarmingseenheid

volgens e zijn tevens geschapen.

4. Ontwikkeling van een TEV - installatie.

Reeds is onder (2) gebleken, dat verdere elektrificatie geen vezenlijke

bijdrage levert aan onze energieproblematiek. De kosten aijn onvoorstelbaar

hoog, de milieubelasting stijgt enorm, onze energiebalans wordt niet

werkelijk günstiger, doch tevens leidt het tot een snorme uitbreidin^ van

het bovengrondse kabeinet, wat een enorm draderig landschat) oplevert.
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"Jitoraard is hct doel van een nlternatief, dat onze energievoorziening ,

wordt veilig sesteld, nu en in de toekomot, ook de elektrische energie-

voorsiening. De huidige elektriciteitsvoorzioning is in ons land vrij sterk

^recentraliseerd. Kiermee is bet niet goed mogelijk de afvalwarmte nuttig te

pebruiken. Verdere oentralisntie leidt niet tot hogere milieubelasting,

vel tot plaatselijke concentratie.

:."aarnato er verder gedecentraliseerd wordt, körnen er meer mogelijkheden.

Bovendien vindt de produktie plaats dichter bij het verbruikspunt, waardoor

hct transportnet eenvoudiger en doelmatiger kan worden. Een T.E.—installatie

decentraliseert tot in het gebouw van de verbruiker.

Ben nadeel van een T.E.-installatie is de vaste verhouding tussen de

produktie van elektriciteit en wärmte. De vraag naar beide componenten

is niet op ieder moment in de juiste verhouding.

3ij de corabinatie warmtemotor/warmtepomp wordt alleen wärmte geproduceerd.

.lowel motor als warmtepomp kunnen eenvoudig regolbaar worden gemaakt.

Dene consbinatie kan worden uitgebreid met een dynamo. In dat geval io de

verhouding tussen elektriciteit en wannte wel goed regelbaar. 2r ontstaat

dan een nagenoeg ideale combinatie. De dynamo levert op ieder moment de

verlangde hoeveelheid elektriciteit, de warmtepomp de verlangde hoeveelheid

wärmte, terwijl het motorvermogen geregeld kan worden naar de totale

belasting. Hiermee is dan een Total Energy Variabel installatie ontstaan.

Fast men deze installatie in een woning toe, dan kan deze de normale C.V.-

ketel vervangen, en tevens in de vraag naar elektriciteit vooraien. Ook de

Industrie kan op deze wijze in haar energiebohoefte voorzien. Hiermee kan

het elektriciteitsnet vervallen. Men kan volstaan met het landelijke gasnet.

Ken nadere analyse, gericht op de huidige mogelijkheden, de thans

beschikbare apparaten en de kosten levert het volgende beeld:

- Warmtemotor: Dit type motor combineert een aantal voordelen. De verbran-

ding is uitwendig, waardoor schone verbranding mogelijk is. Door het ont-

breken van explosies ontstaat een geluidarm bedrijf. De uitwendige verbran-

ding voorkomt inwendige vervuiling. Weinig onderhoud en lange levensduur is

het gevolg. Een voorbeeld is de Philips Stirling motor.

- riarmtepomp: Deze machine wordt veel in omgekeerde richting toegepast als

koelcompressor. Bij deze toepassing verplaatst de compressor wärmte uit de

koelruiinte naar buiten. Geruisarm bedrijf, weinig onderhoud en lange levens-

duur sijn de bekende eigenschappen. In veel gevallen wordt freon als gas

toegopast in deze machines. Dit beperkt het temperatuurgebied tot de eigen-

schappen van dit gas, daar de machine in de dampfase wordt bedreven.
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Hoodzakelijk ia dac beslist niet. Ontworpt men de machine voor bedrijf in de

gasfaso, dan heeft men een vrije keuze in de teoperatuurrange, en kan nen

als gas gewone lucht toepassen. Ben voorbeeld van een vrarmtepomp, bedreven

met gewone lucht in de gasfaoe, is de Philips koudgaskoelmachine.' Ken heeft •;;

in dat geval een zeer groot temperatuurgebied gekozen, zodat men kan koelen -
' i i * j

tot - 200 graden Celcius. ' ' ".'«',\, '/
11 • . ''»,

- Ben machine, welke als warratepomp en als warmtemotor kan worden toegepast,1'
» \ > ' • " :

vindt men in de Nederlandse octrooi'-aanvraag 750906?. Deze machine maaktL een"; i

hoger rendenent dan gebruikelijk mogelijk. . •> » ,
1 ' ' ' *r''Bij de uitbreiding van de combinatie warmtemotor/warmtepomp met een' , .'

dynamo dient men zieh te realiseren, dat de motor reeds over een startmotor , ,

moet beschikken. Voor kleinere installaties kan inen deze uivoeren als een '" j

z.g. Dynastart, welke de functies van dynamo en startmotor combineert. " ": h •

Voor veel industrieSn i.'» een persluchtinstallatie nodig. Deze laat zieh

goed met eon energieblok als hier bedoeld, combineren. Ben voorbeeld i van een'" "

persluchtinstallatie als hier bedoeld is de installatie van Sullair. Deze >,..."
i . , . tf i'

levert ten opziohte van net aandrijfverraoĵ n 100$ wärmte * 40$ perslucht- '
i ••> '' '.lenergie. Totaalrendement dus 140J&. ,:'F-,1 i ' ' "*i ' '

Tenslotte kan men gebruik maken van het principe van de warmtepomp, door '
| i '! , ,1 .

deze aan do "koude" kant voor koeling te gebruiken, tevens aan de warme , '
i *

kant voor verwarming. Hen krijgt dan de wärmte met een hoog renderaent, de » .

koeling krijgt men er gratis bij. , ..
Br ontstaat dus een uitgebreid spektrum van mogelijkheden, welke alle

leiden tot grote besparingen aan energie en grondstoffen. Dit brengt veel
onderzoek en ontwikkeling mee.

Voor toepassing in woningen wordt een compacte eenheid verlangd. Hoog '
rendement, böge bedrijfszekerheid, lange levensduur en geluidarm bedrijf
zijn de eisen, welke hieraan worden gesteld.

De ontwikkeling kan het beste worden opgedragen aan de NEON. De overheid
kan deze direct tot stand brengen door hiertoe geschikte aktiviteiten van
KEMA en TWO te combineren en te budgetteren. Men kan dan starten. De formele

oprichting kan dan in alle rust plaats vinden.
Vergelijkt men een dergelijk energieblok met de construct!e van een

normale automotor, dan kan men een schatting van de consumentenprijs maken.
Deze zal, bij een serieproduktie van 400.000 stuks per jaar, zeker niet
ho.<?er dan f 1500.- können zijn. Dit is een zelfde grootte-orde als een
normale C.V.-ketel.
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-."..- "..ror. vocr ;ie op,-rcposptc warn<tc r.ijr. water en bodca tochninch gez

net r.eer-1 fteacnikt, doch dit gee ft voor veol tocp'insingcji problcnon. Ken

.lenke a an bentaande flatpebouwcn. Hovendien iekt 'net wamtoverlicc via

raaen er. siuren r.aar de buitenlucnt. Indien men dit met ac warntepoaip veer

in de waning terug poiopt, is dc miliettbelasting niniaaal.

ien geschikte wnratewisoelaar voor bet onttrekken van warate aan do buiten-

lueht vindt aen reeds alo voorbeeld in do "Minichiller" van VKP. Hot ont-

wikkelcn van eon passende uitvoering aal dan ook niot so gecoaplicoerd zijn.

Hen derpelijke warsatewisoelaar mag, inclusief eon ontdooi-automaat tcgen

i.lsafzettinf:, niet aeer dan f 500«- kosten voor een woning. .

itelt nor» de installatiekosten op f 200.- per woning, dan levert oen

scrsclijke enert7ievoorsiening totaal f 2200.- per woning aan kosten.i
Lar.deli.ik ccsien wordt dit voor 4.000.000 woningen totaal f 8.800.000.000.-

5. Landelijk, energicbesparingoprograima.

Indien alle wonincen worden geisolecrd en voorsien van een hier beochreven

verwaraingsinstallatie. dan kost dit per woning totaal f 4200.-

De totaalkosten bedragen dan voor 4.000.000 woningon f 16.800.000.000.-

Tegenover deze kosten Staat voor de oonsument een daling van sijn kosten

voor verwarsing tot 1/6 van de huidige koston, tevens een toename van hot

wooncomfort. Sen dergelijk programnia laat zieh in 10 jaar realiseren.

De jaarlijkse kosten bedrage dan f 1.680.000.000.-

üiteraard kan de gebruiker van een aldus verbeterde woning een deel van de

Kocten self dragon. Solang dese bijdrage de besparingen op energiekosten

r.iet veel overtreft, is dit een redelijk verlangen.

Vervacht maft worden, dat 2/3 der kosten door de gebruiker kan worden

redragen. Hierraee daalt het overheidsnandeel tot f 560.000.000.- per jaar

als /~emiddclde, hoewel de aanloopkosten in het eerste jaar hoger zullen zijn.

Do totaalkosten voor de overheid zijn dan f 5*600.000.000.-

Hicrmee wordt alleen in de sektor Gezinncn en Overheid een besparing van

12 m .In ton o.e. per jaar bereikt.

Concluoie: Deze weg biedt veel gunstiger perspektieven voor onze energie-

balans. De kosten zijn lager, daar ze voor een belangrijk deel uit

besparingen kunnen worden betaald. Tevens neemt het wooncomfort toe. De

milicubelasting daalt sterk.
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Ken pro/^rnnran als hier aangegeven levert een jaarlijkse injectie van " »,,.'

f 1.600.000.000.- in onae economic, jiiervan mag men ca 70$ verpachten in

de oector Ionen en nalarissen. i»eze vernouding klopt niet in de.nogere
' ' ' ' * , , ! " '

echelons, doch do oorzaak hiervan is, dat men daar reeds eindprodukten'en • •

halffabrikaten toegeloverd krijgt, waarin de loonkosten van de lagere ' ''

echelons reeds zijn verwerkt. Voor net totaal resultaat klopt dit welj,' , ,, i;*

Rekent neji met cen bedrag van f 20.- pen uur per nan aan loonkosten, ,,,» ,,

dan vindt men met deze Re^eveno jaarlijks 58.800.000 arbeidsuren. •, ,,. ''j, ,
• '. • i • , • v ...

3ij 2000 uur per jaar werk vindt men dan 29.400 manjaren per jaar. Hekent

men 1C$ toenlag voor ziokte en ander..verlet, dan levert dit 32340 arbeids-i' "'

plaatsen. Deze nrbeidsplaatsen sijn reeds tanelijk hoogwaardig: Voor(de, ,•

konende 10 jnar zijn ze reedo vast.

In de icolntiesector neeint de aktiviteit na 10 jaar af tot nieuwbouw (

en reparatie. Ir. de verwarmingsoektor necmt de aktiviteit nauwelijks af. , '
! i

Deze aktiviteit wordt dan onderhoud, revisie en vervanging. De plaatsen •

in dese oektor zijn duo zeer hoogwaardig. Dit geldt eveneens voor de,

inotallatiesektor, welke sanengaat met onderhoud. , .

Uit (4) io gebleken, dat in de sektoren ontwikkeling en constructie •

veel nieuwe act'iviteiten gectart moeten worden. Naast de sektor woningen

zullen diverse sektoren gaan starten» Dit is thans mogelijk, dank zij

een ruime arbeidsreserve. Met deze nieuwe aanpak sal veel scholing

noodzakelijk aijn, gericht op kwaliteitswerk en vakmanschap.

7. Onze strategische positie.

Met onze exponent!elc groei is onze invoer aan fossiele brandstoffen en

andere grondstoffen eveneens exponentieel gegroeid. Hiermee zijn wij dan

strategisch zeer kwetsbaar geworden, zoals bij de oliecrisis in 1973

duidelijk is gedemonstreerd. Met het vergangen van olie door uranium körnen

we in een andere situatie, overigens niet minder kwetsbaar. Het daadwerke-

lijk aanpakken van de verspilling met onze thans volop beschikbare kennis

is de enige realistische wijze, onze kwetsbaarheid belangrijk te verhinderen.

Dit is van meer belang naarmate de prijaen op de wereldmarkt verder stijgen,

Het zelfde geldt voor ons grondstoffenverbruik. Haarmate de prijzen stijgen,

moeten wij thans een groter deel van ons nationaal prodükt exporteren,

.om de stijgende invoerprijzen te kunnen beköstigen. Afgezien daarvan,

investeren sommige olielanden grote sommen van hun.ontvangsten in onse

Industrie. Dit illustreert onze strategische zwakte van thans.
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üon betöre, meer realistische aanpak vereint thann het invoeren van

drastische strukturele verbeteringen. De kennia, velke wij dnarnee verkrij-

pcn, kan worden geexporteerd naar ontvikkelingslanden, opdat ook daar een

betero struktuur zal ontstaan. Een dorgelijko aanpak, gebaoeerd op onderlinge

solidariteit,heeft althana meer perspektioven dan het exporteren van

kerncentrales. In dat verband vordt gewesen op de huldige ontwikkelingen

in het snidden-oooten, waar beide partijen nagaan hoeveel atoomwnpens de

ander thans kan produceren net behulp van de boschikbare kerncentrales.

Kocht er toch een ernstig conflict ontstaan, dan sullen wij met een

sterk gedecentraliseerde energievoorziening alo oangageven, betrekkelijk

weinig kwetabaar zijn voor oorlogshandelingen en sabotage. Hen kan per

woning een fies butagas in voorraad houden, zodat de eigen inotallatie

voorlopig in bedrijf kan blijven. Door de sterk gedaalde energiebehoefte
l V |

sal dat "voorlopig" vrij lang kunnen zijn. Noodvoorsieningen'.zijnjteveno

veel beter realiseerbaar. ' ''"'.'

Conclusie» Onze huidige, zeer kwetsbare strategische positie zal belangrijk

verbeteren door gedeoentraliseerde energievoorziening als aangegeven.

6. Toekomstige energievoorziening.

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken, dat wij niet gebaat zijn bij

een toekomstige energievoorziening gebaseerd op elcktrioiteit, doch

wel inet een voorziening gebaseerd op gas. Dit blijft ook geldon, Indien de

fossiele brandstoffen op zijn. De toekomstige energiebronnen zullen

stroningsbronner. zijn, waarbij voor ons zonnewarmte en windkracht de

belangrijkste zijn.

Tot nu toe werden deje brennen steeds gedacht als leveranoiers aan een

elektrisch net. Hetgeen nog al wat bezwaren mee bracht, grotendeels

overigens als gevolg van onze verspillingscultuur.

Indien men denkt aan windkrachtcentrales, dan moeten deze aan zeer hoge

eisen voldoen, wil men ze bruikbaar maken v&or direote levering aan een

elektriciteitsnet. Ze moeten exact 50 perioden per seoonde draaien,

ongeacht de windsnelheid, de spanning moet zeer nauwkeurig geregeld

kunnen worden. Men moet ze dus wel ontwerpen voor läge windsnelheid opdat

ze een groot deel van het jaar inderdaad energie kunnen leveren. Bij höhere

windsnelheid, dus meer en&rgie-aanbod, worden ze wat vorder uit de wind

gedraaid, want meer, in de vorm van hogere spanning of hogere frequentie,
•

mag niet. Indien geen energie wordt verbruikt, leveren ze ook niets,

ongeacht het windaanbod.
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Indien men een windcentralo ontwerpt,om. waterstofgas uit zeewater te produ-

ceren en dat in het gasnet te leveren, dan wordt.de situatie. veel gunstiger;

De machine beboeft niet met de hiervoor genoemde preoisie te draaien, en kan

dan ook veel robuster en eenvoudiger worden gebouwd. Als er meer wind is,•'••''
' ' . ' • ' • ' ' .' • ' •

wordt er meer gas geproduceerd. Gas:kan men opslaan.:: { . ' • / •:..;..>•.v;.!:

Ter volledigheidt In sne l ..toenemende mate wordt thans de ontwikkeling:':;['!'!

van waterotof - machines te hand genomcn. Waterstofgas laat zieh goed .toe-

passen voor tractie-doeleinden, .terwijl elektriciteit voor dit doel mindert i

geschikt blijkt, enkele uitzonderingen daargelaten. Voor de binnenvaart is'.! "
• • . • • ']. ' ;•

gas wel goed bruikbaar, terwijl het idee van een trolleyboot niet.erg. „• • •

realistisch lijkt, .. , , • . ' . , "
Een warmtemotor is zonder meer geschikt voor toepassing van waterstofgas.

Een belangrijke taak voor de NEOM zal zijn, het toepassen van zonne-eriergie :

tot werkelijkheid te brengen. Overigens kan Nederland beschikkcn over een. ,. ,.

forse strategische aardgasreserve. Er is hier dus geen geforceerde paniek- .

ontwikkeling nodig. Hei een snelle omsohakeling van de verbruikssektor.. !;;! .

.1 • . . ':

9. Een verantwoord energiebeleid. !.'•." "

In ons land is tot nu toe nog nimmer sprake geweest van een energiebeleid.

Energiezaken zijn steeds gezien als een onderdeel van een handelsbeleid.

In dit kader is het Europoortgebied tot grote bloei gebracht. In dit kader

werd de ontwikkeling van. kernenergie voor vreedzame toepassingen ter hand

genomen. In dit kader werden de centrales Dodewaard en Borssele gebouwd,

en werd deel genomen in het projekt Kaikar.

Thans, in het licht van een toenemende sohaarste aan fossiele brandstof-

fen en andere grondstoffen is deze werkwijze niet langer verantwoord.

De huldige Problemen kunnen binnen een handelskader niet goed worden aan-

gepakt. Thans is er dringend behoefte aan een zelfstandig Ministerie voor

Energie - en Grondstoffenzaken. De primaire taakstelling zal moeten zijn,

vraag en aanbod in overeenstemming te brengen, nu en in de toekomst.

De consequenties van een dergelijk beleid moeten in het economische vlak

worden opgelost en ingepast. Als eerste zal een dergelijk beleid zieh

moeten richten op beperking van de vraag door het beperken van de

verspilling.

Ben dergelijk beleid zal een kraohtig, initierend beleid moeten zijn.
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Ken analyse heeft duidelijk gemaakt» dnt eon "all electric" cnergievoorsie-

ninf. bep.-ml«! nict optimaal is, dit in tegenstelling tot de verondorctellingen

vr.r. ook th-Mr.s r.o£ velen. Slijkbr.nr hceft r.or., tocn duideüjk ;.-crd d.ii

kerncentrales eigenlijk alleen geschikt geroaakt kunnen worden voor de

produktie van elektriciteit, toen neteen nnar aan^enonen, dr*t elektrinche

enerpievoorsiening dan tevens de optinale voorsieninß in. Ken duidelijk

verpeli,jkend ondernoek heeft kennelijk no(t niet plaatn ĉhad tot nu toe.

üit het voorgr.ande kotat een zeer duideli.ike voorkeur voor een landelijke

struktuxu-, pebaseerd op gas, naar voren.

Thans is er, in het licht van toenenende schaarste nan grondstoffen, waar-

onder fossiele brandstoffen, een dringende behoefte aan een Kininterie

voor Snerpie - en - Grondstoffenzaken. Er moet een duidelijk initierend

beleid worden gevoerd opdat binnen een redelijk körte teroijn strukturole

verbeterinren worden ̂ erealiceerd. De consequenties van dit beleid moeten

in het econonische vlak worden ingepast en opgelost.

Sen der^elijk beleid zal een krachtige Stimulans zijn voor de werkgelegen-

heiu. Doch een sinister aal op dit terrain in de eerste plaata een goed

deskundige noeten zin'n, opdat hij een krachtig beleid kan voeren.

Ing. H.A. de Boer,e.i.

Referenties:

Snergienota, Kin. van B.2.

Struktuurnota Klektriciteitsvoorziening, Kin. van E.Z. en R.O.

Heat pumps and electric heating, B, Ambrose.

Bi.idrage tot de discussie over het huishoudelijk energieverbruik, Hr. Poulissen,

H.T.S. - Venlo, Practijknr. B30, verslag III-2, 1975.
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DE SNEULE KWEfcKRE AC TOR tNHtt bLEK IRlCITElTSVOOR^IENINGSSYSTEEM

1EPG INTERDISCIPLINAIRE ENERGIE PROJECTGROEP l

POSTBUS 2908 DELFT '" '

SAMENVATTTNC

Bij oen onderzoek naar de huidige stand van het elektriciteitsvoor-
zieningssystecm (EVS) cind vorig jaar door do IEPG verriebt, dat
in maart van dit jaar in een verslag (1) resulteerde, bleek dat er
meL hot EVS zoals dat nu in Mederland aanwezig is geen flexibel
beleid to voeren is. Het huidige beleid kan boschreven worder, als
het volgen van de vraag van de verbruikers door de produce-iten er.
distributeuren. Een terugkoppelingsniogelijkheid van producent r.aar
verbruiktr is nauwolijks aanwezig. Oorzaken hiervan zijn, dat elek-
triciteit moeilijk opgeslagen kan worden en dus op het zelfde mo-
ment opgewekt en verbruikt wordt en het feit dat de huidige op-
bouw van het net weinin differer.tiatie naar soorten verbruikers
kent. M.a.w. : op het ogenblik wordt de vrije keuze v66r of tegen
de kernenergie sterk bemoeilijkt door de inrichting van het EVS,
dat van het begin af aan op een strakke manier gepland is.
Hot is echter nauwelijks te ontkennen dat met behulp van de kern-
energie in het algemeon en de kweekreactor in het bijzonder deze
manier van bedrijfsvoering weer decennia langer volgehouden kan
worden.
Een tweede complicatie van het te direct verbunden zijn van pro-
ducent en consument is dat de toepassing van de alternatieve
brennen die i.h.a. een sterk fluctuerend opwekpatroon vertonen
nauwelijks ingepast kunnen worden, daar het systeem niet meer kan
werken zodra de gevraagde hoeveelheid maar een weinig groter is
dan de op dat moment leverbare hoeveelheid elektrische energxe.
De conclusie is, dat de keuze voör of tegen de saelle kweekreac-
tor (SKR) op het ogenblik in onevenredige mate gebaseerd dreigt
te worden op de gevolgen van een manier van plannen die te recht-
lijnig is geweest en te weinig terugkoppelingsmogelijkheden heeft
vertoond.
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Wat betroft hot energiebeleid in hct algemeen, is hot duidelijk dat
«it tot nu toe goricht was op een onondorbroken voorsiening. Voor
u:«.- instandhouding en groei van hot cconomisch bcstel vormde doze
.,.,.. npr.-Jrnkol i -iko voorwnnrdo, waarhij dp bonodiqde onerqie teqen
zo laag mogolijko prijr.en en naar vrije kc"ize van de verbruikers
t er beschikking stond, m.a.w. ieder tekof. aan energie word ver-
rr.e-.5er., cir.dat de gedachte sterk leefdc dat "het energieverbruik
per hoofd van de bevolking een maatstaf was voor do welvaart, die
vrijwel onnfhankolijk is van hot bestedingspatroon".(2) Dat deze
correlatic in hot bijzonder in do industrieel ontwikkelde naties
bevor, een bepaald energieverbruik nauwelijks meer aanwezig is,
hebben Mazur en Rosa aangetoond.(3)
Een op derqelijke doestelling gebaseerd energiebeleid had tot gc-
volg dat aanbod van en vraag naar energie enorm toenamen.
Thar.s vindt onder invloed van diverse factoren een bezinning op do
r.i.::delor. plants. Zo hebben de bewustwording van de eindigheid van
de arondstoffenvoorraden, de toegenomen aand«cht voor onze leef-
v.vroU: c-n de jonyste energiecrisis, (energievoorzieng als politick
instrument) hiertoe aanleiding gegeven.
I:-. de Energienota van de Minister van Economische Zaken (4) treffen
>.••_• dan ook de volgende niouwe doelstelling van hot energieboleid
aan: "Een gewaarborgde voorziening van de vraag naar energie die
uit een ?.o efficient mogelijk verbruik resulteert, tegen de laagst
mocjelijke maatschappelijke kosten. Vraag en aanbod dienen te pas-
sen in een op meer evenwicht gericht systeem van internationale
arbeid- en inkomensverdeling en moetenzijn afgewogen tegen de
eisen, die ecologischo inpasbaarheid, do veiligheid en de werkge-
legenheidssituatie stellen."
Ir, het oog springend hierbij is het verschil tussen de laagst
mogelijke prijzen van het oude en de laagst mogelijke maatschap-
pelijke kosten van de nieuwe doelstelling. Opvallend is ook de
eis van ecologische inpaspaarheid.

DOELSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK

De oude doelstelling hield in, dat het beleid erop gericht was,
aan iedere vraag naar energie (elektrisch of niet) zo goed moge-
lijk te voldoen. Hiertoe hebben de elektriciteitsproduktie- en
distributiebedrijven een aantal middelen ontwikkeld:
1) Het in stand houden van een bepaalde overcapaciteit aan produk-

tievermogen, het reservevermogen. Een gedeelte hiervan wordt
stand-by gehouden om tijdens het uitvallen van een belangrijke
verbinding of opwekeenheid door onderhoud of ongeval de conti-
nu'iteit te waarborgen. Het reservevermogen is ruim een kwart
van het totale opgestelde vermögen.(5)

2) Het koppelnet,een hoogspanningsnet, dat centrales onderling
verbindt en tevens een koppeling met het buitenland tot stand
brengt, ten behoeve van de wederzijdse bijstand. Een gevolg
hiervan is dat het reservevermogen landelijk bepaald kan worden
en niet iedere centrale zijn eigen reserve hoeft op.te stellen.
Dat dit een aanzienlijke verlaging van het opgestelde vermögen
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m-.?t /.ich moebrengt. is gcbleken.
3) Hot ontwikkelen van orgarusatievormen, waarbij de activileiten

op olkaar afgestomd kunncn worden. Bestaande organisaties zijn
bijvoorbeold de EZH en dc SEP.

4) Hot spreiden van pieken in de belasting, dus een bevorderen
van cen gel-ijkmatiger verbruik. Dit kan op financiele basis
o.a. door het instellen van een nachtstroomtarief, het afslui-
*-on vnr. zgn. "slappe contracten" met grootverbruikers. Het cen-
traal inschakelen van boilers op daarvoor gunstige tijdstippen
draagt ook bij tot het voorkomen van grote pieken. ,
Mode door doze middelen hebben de producenten en distributeuron
afgezien van enige storingon van tijdelijke en regionale aard,
continu de elektriciteit van bopaalde kwalitcit kunncn leveren.

UITGANGSPUNTEN

Bij het inrichten van het EVS heeft men, omdat van een energiecri-
sis of mogelijkheid daartoe nauwelijks sprake was en het feit dat
eon eventuele grens aan de groei of het afremmen hiervan nog niet
aan de orde was, vrijwel zonder enige problemen kunnen uitbreiden.
Deze afwezigheid van problemen van bovenstaande aard heeft men min
of meer als een gegeven beschouwd.
Deze "gegevens" die men toepaste bij het denken aan uitbreidingen
zijn o.a.:
1) De beschikbaarheid van grondstoffen.
2) De onbelenunerde toevoer van grondstoffen.
3) De onbelenunerde transportmogelijkheid van energie.
4) De tijdige politieke besluitvorming in de energievoorzienings-

sector.
Samen met een in de periode 1945-eind 1973 vrijwel constant groei-
percentage v»erd de besluitvorming over körnende uitbreidingen een
eenvoudige maar ook eenzijdige zaak, die volledig op technische
gronden kon geschieden. Het inrichUen van de energievoorziening
werd teruggebracht tot het antwoord geven op de vraag hoe men een
stijging met een constant percentage op kon vangen. De elektrische
opwek- en transportmiddelen daarvoor benodigd, werden daar en op
dat tijdstip geplaatst, waar het technisch het meest verantwoord
was.
De andere (negatieve) eigenschappen van de elektriciteitsvoorzie-
ning, zoals luchtverontreiniging werden ook erkend en op technische
manier zo goed mogelijk in de hand gehouden.
Nagelaten werd echter het systeem zo in te richten, dat het ook 'op.
grote veranderingen in vraag en aanbod kan reageren. > "• ' '

GRENZEN

De grenzen die een groeiend systeem ooit zal ontmoeten zullen
grote veranderingen in het aanbod bewerkstelligen, maar waren
n^et bekend of werden oplosbaar geacht. De factoren die hierbij
voör het huidige EVS een beperkende werking bezitten, worden in
het onderstaande puntsgewijs behandeld.
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::'.; to : - wtTii .)]:ij.:l u i i q c a . i n n van «von eont i:nio boschiklvunr-
-. • • : otiheli'nw.i.'ido toevoor van qror.d- en birandst-.of fön , beno-

.-. \oo r do product a«.» van elektrische energie. Geblöken is
:cr .!/>.: do v - ^ i l ighoidsRinroo, die h iorbi j yehantoord word,
de op t imis t i sche kant was en dat dose o.a. in sterko mnte

.1.1 K! word t door pol i t icko verhoudingen.

. al Jv-- Vcvdcr l Hu? v.u. Je brundstof fu 'U ii: elektrische cx-rti a-
01 vol«ens de Energienota (4) uit nooten gaan zien:
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In het bijxondor laat de 5.2* olie in 1985 :-.ien hoc xcor de
energievoor^ier.ing afhankelijk is van de jsolitiekc verhoudin<»en.

2' Onbolommerde t.ransporttnogolijkhoden van elektrische energio
Diverse oor^aken zulien een beleramering vormen voor hot onbc—
;>or-;t transporteren van elektriciteit. In hot Ontv/erp-Structuur-
schoinn Elektricireitsvoorziening 16) worden richtlijnen aange-
•:«•-«_•!•. voor hol plannen van netten voor 220kV en hogcr. Date
: L.r.ror r.">ot.r.T> echter ingepast v;orden in stroek- en bcstemmings-
plannen zodat vele hogere en lagere overheidsinstanties en par-
riculieren hun invloed hierop kunnen doen gelden. Het is zeker
r.iet denkbeeidig dat op vele plaatsen verzet zal optreden tegen
het aanleggen van nieuwe verbindingen, met alle gevolgen van
dien. Vertragingen op regionaal terrein ?.ullen zieh landelijk
doen voelen. Nauv; samen met dit punt hangt dan ook het volgende:

3) Tijclige politieke besluitvorming over körnende uitbreidingen
Roods :m is t.c voorzien dat, ondanks hot reserveren van vele
vestigingsplaatsen in het Struetuurschema, de reeele uitvoering
van bouwplanr.en op die plaatsen vele bezwaren op zal roepen.
Of 4eze bezv/aren afdoende bestreden kunnen worden zonder voor-
bij te gaan aan inspraakprocedures, v/at terecht Protesten in de
hand zal werken, lijkt op zijn minst twijfelachtig.

4; Ecologische gren/.en
He'- blijkt duidelijk dat de menselijke behoefte aan elektrische
er.orgie xondor enige terugkoppeling en bezinr.ing (van de eir.dig-
heid van de bronnen) een exponentieel karakter bezit. Hoewel de
kritieke ecologische grenzen (althans voor zover die algemeen
aanvaard zijn) nog niet worden overschreden is in een aantal
regionale gevallen de belasting van het milieu reeds aanzien-
lijk geworden.
Beperkende faktoren, die het incasseringsvermogen van het milieu
betreffen treft men in grote verscheidenheid aan. Aangezien vrij-
wel alle opgewekte energie uiteindelijk als wärmte aan de omge-
ving v/ordt afgestaan is het duidelijk dat ook in dit opzicht een
grens gesteld kan worden aan de groei van het energieverbruik.
Over de omvang van de variaties die de ecosfeer in dit opzicht
toelaat is de discussie in volle gang. Duidelijk is echter dat
deze variaties niet onbeperkt kunnen zijn.
Op de specifieke gevolgen van het opwekken en distribueren van
elektrische energie voor het milieu zal hier niet verder worden
ingegaan, daar de informatie hierover in ruime mate voorhanden
is.
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") i r-'̂ rv'-nus':}.«' «»'"?••'••:•
De investor inyor. >'>\, ,•.<_•'. •.;«.•»/:•.•!: v.«:. •:•. •.'•:;•.• i .•: s •: i.-.. ••'<>•.!•.• » • • .. •
vorinen grot«.1 bedra<j«jr.. Hut «»p t j -jci >}< ro'.-J koron v u r. r., or/;' •-:,-
wckoonhttdoTi or. -:no % h '~.d <";r: i 55 .'i n 's r^m in R ?:"!"•:<••• r.a'~- ;if ' ":r'-t" l ~. "*'•• '
van do boschikbaarhoid van grot.e hoeveolhcdon geld.
Als voorbcold mag dienen do politick «IR h1«r t.a.v. de or.tvik-
keling van sonne- on windenorgie ten opzichtc van de kerner.ergie
-jpv'orri 13 «T v/aarvar. ••?<? ^or.rri :<-iiT<* '*<v.T'l<7T. ras m o r. •;!<"'r ("""d
worden.
Vorder is het 7.0, dat met name de tc Investoren bedragen voor
grote kerncnergiecentrales door nagenoeg alle elektriciteits-
bedrijver. niet op to bronger» zijn. Een vorm van samenwerk i ng,
of xelfs oen fusie van enkele bedrijvon zou daartoe nodig zi^n.
Aangezien er nog grote Vorschulen van mening bestaan over de
v;ensclijkheid van het omzetton van provincial» bedrijver. in
bedrijvon met een privaatrechtelijk bodrijfsbeheer, zal de?o
samerwerking ou körte t.ermijn nog niet verv/exenlijkt kunnon
worden.(7)
Bovendien nemen de uitgaven op distributieiiveau geenszins Jo
kleinste post on de rokonin« in, r.odar verandwrinaon en Uithi----
dingon van dii. net in 'jcyc ~c«:o dovr ccor.onische gr&r.scr. icjjr.'J
worden. M.a.v;, du soopulheid van hot distnbr. tiesystocin vor« t i r.
hoge mate door economische factorer. begrer.sd.

CONCLUSIE

Bij de elektriciteitsvoorziening is in het verleden min of meer
stilzwijgend aan het bestaan en de invloed van bovenstaande beper-
kingen voorbijgegaan. Ook nun eventuele gevolgen voor het systeem
hebben nauwelijks in de belangstelling gcstaan. Enige factoren die1'
tot een grotere bekendheid hebben geleid zijn o.a. de uitspraken ' '
van de Club van Rome (8), de olieboycot, het op gang koraen van de ,
inspraakprocedure. . '
Het is in de eerste plaats aan de enorme groei te wijten dat deze i
ontwikkeling op gang is gekomen. Deze heeft nl. de veiligheidsma:—'
ges t.a.v. de bovengenoemde grenzen met een aanzienlijke factor
gereduceerd. Welke van de vijf genoemde punter, (of andere of com-
binaties) uiteindelijk de werkelijke begrenzing van het systeem
zal vormen en wanneer dat zal gebeuren, valt moeilij;'. te .voorspel-,
len. Voor zover de beperkingen wel bekend waren werd naar een door-
breking ervan gezocht.
De mogelijkheden die men zag in het ontwikkelen van de lijn: '
"conventionele centrale - conventionele kerncentrale - SKR -
fusiereactor", maakte dat men de eerste grens niet als zodanig
erkend heeft. Het oplosbaar achten van deze grenzen heeft als ge-
volg gehad dat men nooit op stagnaties heeft gerekend in de ont-
wikkeling van de genoemde lijn. Realiseert men zieh daarbij dat
niet alleen de gevolgde gedachten bij het plannen van invloed zijn
op de inrichting van het EVS, maar dat het ook zo is, dat het be-
staande EVS een grote factor is in de toekomstige beslissingon
over uitbreidingen (9) dan zal duidelijk zijn dat met het inslaan
van de weg:"conventionele centrale - conventionele kerncentralo -
SKR - f usiereactor", het zoeken naar andere wegen vrijwel onmocio-
lijk is geworden. Deze terugkoppeling van het bestaande systoor
op de toekomstige uitbreidingen leidt er natuurlijk toe dat hc.;
systeem als zodanig de neiging heeft om zichzelf in stand te hou-
den.

315



v: •••. :j«-ro SVS'.I-T ern SKR ro.li'j had om :• i c!; :'•••! f i r. stand
11 i.^uuois, /.a l de huldige innol.t mg van het KVS otm Leiangn jke
fa.rio-r '.•ijn die voor de invoering van de SKR plcit.
Farv-r.vat t on>: kar. hicrovor worden go^egd, dat Nodcrlnnd con star
Copland KVS heeft, orodat or tijdcns de besluitvorming zoals die
to? nu too geweest is, geon alturnatiof in het £X?S is ingebouwd
voor de situatio dat de genoemde gegevens niot geldig zijn.

GKVOLGEN

Do aovc l nor. h t crvan 2 i j n:
i! Do toepassing van al tornat iov<» brennen word t bonadeeld daar

doze cor. fluctuerend aanbod van elektrisch vermögen vertonen.
J: Po toopassiny van eon eneraiebron met regelbaar aanbod (o.a. kern-

or.ergie) is sterk bevorderd, omdat het aanbod van hot vermögen
aangopasr kar. worden aan het gevraagde vermögen.

ALTERyATIEF

Or, een redeli.ik vrije keuze tussen de mogelijke energiebronnen te
bewerkstelligen zullen de volgende eigenschappen in de besluitvor-
r.ing over de uitvoering van het EVS ingepast moeten worden,
l '• Hot EVS noet ;:o intjericht z ijn dat er z owe I met Kernenergie als

met de alternaticve cpwekmogelijkheden een goed bedrijf te voe-
ren is.

Jj De hoeveelheid geld die in de kernenergie en de ontwikkeling
hiervan geinvestcerd worden, zouden nu ook de alternatieven ten
cjcede moeten körnen.

CENTRALISATIE VERSUS DECECTRALISATIE

In dit verband speelt de toepassing van kernerjergie een belangrijke
rol, immers vanv/ege de economische eisen is het noodzakelijk zo
groot mogelijK^ kernenergie-eenheden te bouwen (10).
De invoering van de SKR zal dus ook schaalvergroting in de hand
werken om een zo laag mogelijke productprijs te verkrijgen. Aange-
zien uit de voorgestelde vestigingsplaatsen voor centrales met een
vermögen van meer dan 1000MWe in de Structuurschema elektriciteits-
voorziening (6) blijkt dat het veelal onmogelijk zal zijn grote
centrales in de buurt van dichtbevolkte en ge'industrialiseerde
regio's te plaatsen; dit geldt voor kerncentrales i.v.m. veilig-
heidseisen nog sterker. Er zal dus veel transport van grote Vermö-
gens plaats moeten vinden. De hiervoor benodigde, in het landschap
dominerende infrastructurele werken zullen moeilijk te plaatsen
zijn in een klein dichtbevolkt en hoog-gelndustrialiseerd land
als Nederland.
Een kleinschalige, meer gedecentraliseerde opwekking van elektrische
energie heeft duidelijke voordelen, omdat de energie wordt opgewekt
dicht bij de plaats waar het geconsumeerd wordt. Tevens opent dit
meer mogelijkheden voor besparing door nuttig gebruik van afval-
warmte. Toepassingen als stads- of wijkverwarming en zgn. "total-
energy" Systemen behoren dan ook tot de mogelijke alternatieven
die echter niet gerealiseerd kunnen worden met een SKR.
Hieruit blijkt hoe de huigige, matig gecentraliseerde opbouw de
invoering van de SKR bevoordeelt ten koste van aantrekkelijker
alternatieven.
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I:, hot vcorafgnn::'.]'': /ijn oer. nar.val kr.olpur.ton annrje'feven die bo-
trekking hcbben op do inrirhting en ,lc planning van het EVS, sow^l
in alqomc'Rt.' xin als in saner.hang mot do> eventucle tcopassir.g van
SKR's. Tot slot vol.goj, nu er. i-J« vuurwaarvion die r.oJi« ;:ij:i or. J-.
cnergiovoor;? toning af to stennon cp de sr.cl verar.derc-ndf- naatschnr-
polijke eison.
Om steeds over ocn aan doze eiscn getootsto elektricitcitsvoor7io-
ning tc kur.m-n beschikkon, null on van tijd to', tijd van het Viter-
voor benodigdo systocm dolor, dienen tc v;orden vervangen, verändere.,
ont wikkeld, ui tcjcbroicl of inrjokrowpon. Inki'in-.pir.g zäl i.h.a. do
niinsto tijd vragon en ont.wikkcl ir.q in <ie ̂ ir. van research en. deve-
lopment de mocste. |,
Als rokcning v/ordt. gehoudon mot do benodiode tijd van voorbereiding
en uitvocring r.ullcn do besluiten voor vcrvar.ging en uitbreiding
onigo jaron voor do bedrijfsvaardigo oplcvcring noeten v/orden ge-
rioriT.. Vocraftj.iar.d «iar., ::ov;c;l als -'jo! ijkti jdig .T.ot de uitvoerir.g
van doze bcsluiton dient to worden r.agegaan v/eikc ontwikkeling in
de vordere toekomst wonsolijk is, tcncindc steeds zovcel mogolijk
to kunnen ovorzion of de nu gonomen beslissingen ook op latere tijd-
s tipper., not mogelijk veranderde criteria, kunnen worden gebruikt.
Tevens moot men or xich van bewust 21jn dat doze ontwikkeling maar
tot op zeer beperkto hoogte voorspelbaar is, zodat men er i.h.a.
goed aan doot aan bcslissingcr. die cor. grote mate van alternatiovo
toepasbaarheid vertonen een hoge prioriteit toe te kennen.
Doze planning dient te worden bctrokken op een zo lang mogelijke
pcriode. Hij moot evenwel oen juiste relatie vertonen met de nauv;-
keurigheid waarmee men kan voorspellen en de gevolgen die die voor-
spelling voor de inrichting van net EVS in de toekomst zal hebben.
Een gevolg is dus dat in de beschouwing moet worden meegenomen dat
ieder besluit dat in een vroeg stadium wordt genomen, de flexibili-
teit bij wijzigende omstandigheden beknot.
Van de vele aspecten die de besluiten be'invloeden zijn dus drie
eigenschappen van belang:
1) De nauwkeurigheid van de raming hiervan.
2) De periode v/aarin een relevante raming mogelijk is.
3) De mate waarin doze factor van invloed is op de beslissing

(bij juiste raming).
Deze eigenschappen zijn niet onafhankelijk.
De planning van het systeem bestaat uit een procedure welke onder
bantering van de meest recente uitgangspunten en berekeningsmetho-
den resulteert in de grootste zekerheid dat men een optimale aan-
passing van het EVS aan de op dat moment voorhanden zijnde inzich-
ten over de maatschappelijke eisen die aan het EVS gesteld worden,
heeft bereikt. Hierbij moet men in aanmerking nemen dat iedere
voorspelling met een beperkte nauwkeurigheid te doen is.

317



AI! r.«?r. eon discusstc over de SKR voeren dan moet men besoffen dat
clone eon belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van
hot huidige EVS. Uet zal daarom moeilijk zijn de SKR weg te denken
.:.::u:cr Jaurbij eon ingrijpende diseussie te voeren over het elek-
triciteitsbeleid als geheel.
"•<? vraao of raen continu over ledere gewenste hoeveelheid elektri-
sche tv.iM-qie meet kunnen beschikken is een belangrijk onderdeel
• leiva:. wr.idat hiermcc de noodzaak van een regelbare of een alLerna-
• •.-.••• onergjobron in het gedir.g is.
• •::.•_! •.•-.eu: d ploit het bestnande EVS v66r de invoering van de SKR.
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Fossielo - en uraniumvoorraden

A A van Gorkum

Het schatten van energievoorraden is een hache-

lijke zaak. Sen groot aantal faktoren, zoals

eksploraiie-insp'innir.^, vcr. inter., verbruik, rnj-

zon enz. rpelcn een rol bi.i do bep^ling ervin.

Pig.1, ontleend aan Kaniel (1)» geeft een over-

zicht van de onderlin^e beinvloedin^en van re-

serves, winning en consuraptie van priraaire energic.

(«UJMC o» «ew««s\
»111 Ct«I«'N lPwwv%<w«ww».»»«.'V
i..Mc.̂ cestsy

fig.1 onderlinge afhankelijkheid van reserves,
extraktie en konsumptie van nrimaire energie

In de praktijk zien we dat naarmate er meer aandncht

(=geld) besteed wordt aan net zoeken naar voorra-

den, er ook meer »jevonden wordt. De hoeveelheid

geld die (economisch verantwoord) besteed kan

worden aan exploratie, hangt af van de pri-js van

de betreffende energiedrager, die op zieh weer

in konkurrentie staat met de prijs van andere
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bij opsporin»jj:.werk aan---»toorU zijn en -ii« root -,ia t^n ti.V-'e
v»n de raining bestaanilo winning; tochnie'-:. kosten en
m:irktpri,jzen winba«-r aii i i

vurmoedelijk'i rca.M.ryos ai.i« die re::«rvoo >iie wr»ar—
ochijnlijk in de nor, n ie t onaerzochl.e /^biede.i .ian-
/;otroffen xullon v/ot-iun net toorvjsnin.-t vm verijevor-
der.ie winnings tichniokGn, overi.wni: te~en onsövoer
hptaelf'le kosten- en pri.iopeil a i r» voor de i.ingetoonde
of bewe^o»! reserves geldt

uiteindelijke renervos : de som van bewer,<^n en de var-

ir.oedeli,ike renervon
uiteindftlijke voorr^den zi in de uiteitv.eli.ike reserves,
echter Tn.i een aanzienlijk hogere morktprijs (b.v. 4 ä
5 x 7,0 hooft air, de huidige en bi.i toepassing van
nieuwe winnin^stcchniokon

l)aangexien de mecnto sch'tttingen datoren v.-:n v6ör de
olie'.crirsir,, die eon storks stijfjins van de en,er«;io-
prijc.on tot ^ovolg had, boh^ort eon dee] va.n wat als
uiteindelijke voorraden v;erd gonoeiml, nu tot do rossrvoo
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STBEN- en BRUIWKOOL

De wereldvoorraad steen- en/bruinkobl (incluci^f" •.' ':

ligniot) bedraagt volgens schattingen, gepre sent cord .op

de World Power Conference 1966 (4) 7,64.10. .ton ske. •

Volgens Boxer et al (6) is van die uiteindeli.jk» voor-
12 '"•'• •'- ' 'ra-id 1,1.10 ton aangetoonSe reserve, .wa-i'rvosr '.','-. -.'?«"„

•1O ' / • • • •

(1) de grenzen 0,6-2,7.10 ton aangeeft. .;.,.,, '•;.

In de Snergienota wordt vermeid' dat Sftelli do-uiieini-j-r..

lijke wereldvoorraden op 15,3.10 * ton sch'it, ' j i r . ' - '
' • •!•'•.'!..'••) p •

de.rijko vondst<m op Sumatra van 1.10 " .ton .'(»hell. .1973)

Tabel 1 geni't een overzicht van de .vordel.in'/* oyer"̂ ' de •:'>*• it

wereld van de steen- en bruinkoolvoorraden.(W?C: l-.'oo);!,:-'/'"

Recente litcratuur geeft over de kolenyoorrader. in '
.'• ' , . 4 p , . . . ; . - . • •

China (7) als 'waarschijnlijke voorraden1 1 ,5«,10 -f i.ton .:••.
12 ' ' • !• '•'''•' '• ' '"''•

en als 'mogelijke voorraden1 9»0.10 •. ton. Deze, waarJen. '.'

liggen a-nzianlijk hoger dan die uit tabel 1.: '.'. ,: •

De jongste Amerikaanse schattingen (6) stellen •'&, 6^10 ̂  .

ton als bewezen werellreserves en 15>2.10 ton alls

uiteindelijke voorraad. De Shell-schatting is daaraan • .

ongeveer gclijb.

tabel 1 uiteindelijke ivereldvoorraad steen- en bruinkool
steenkool bruinkool

10 toe % 10 toe %

Moord- Amerika
Zuid- Amerika
West-Europa
Oost-Suropa
USSR
China
India
Overig Azie"
Oceanic
Afrika

tot aal

619
21
70
63

2884
707
70
21
14
60

472°

17,3
0,4
1,5
1,3
61,0
15,0
1,5
0,4
0,3
1,3

100,0

125
3
20
10
406
-
-
3
29
-

604

20,7
0,5"
3,4
2,9
67,2

-
-o,5
4,0

100,0

steen- en bruinkool

10?toe

944
24
90
81
3290
707
70
24
43
60

5333

,fe

17,7
0,5
1,7
1 >5
61,6
13,3
1,3
0,5
0,8
1,1

100,0

bron» (4)
1 t.o.e.=1,4 tske (zi<?
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AAHDOLIB 1) . . . . : ' . .

De schattingen voor de uiteindolijke reservers aardolie

r.i.in /tobaseerd op analyse van het' verloop' van oliepro-

duktie,— explontie-insnannins; cn — vondst.

Volgens Kubbert (5) bedragen de uiteindelijko werelil-

rerservec 1̂ -3-285.10 ton o. o.

Boxer et al (6) geven per 1971 eon bewczen .reoervo van

03.10' ton. De laatste gegevenr, — medio 1974 — vermeldfn

een bewescn reoerve van 97» !.10' ton (Oil and Gas Journ.

Be Snorgienota noemt voor de uiteindeli jke wereldvoor-

raden 4 30.1 J" ton, iets bcnedcn de längste grens die

Handel (l) opgeeft : 450-650.10' ton.

Wel dient opgetr.erkt te worden dat al deze gotallen

voor de uiteindelijk; wereldvoorraden dateren v-in voor

de oliekrisin. Oozien de pri jssti,jginRen van oli<? is

het wa^rsohi jnlijk dat de genoemde getallen voor de

uiteinrieli^ke voorraad aan de läge kant zijn.

Tabel 2 omvat een verdeling van de uiteindelijke

reserves over de wer«}ld, aftoniutig uit -ie Enorßienota.

De geografische sproiding van de uitoin'lelijke voor-

raden zal nif.-t fundamentonl verschillen van die van

de reserves. .

tabel 2 verdeling ujteindelijk« reserves aardolie

1C>9 ton %

Noord-Amerika
Zuid- Amerika
West-Surop.-i
Midden-Oosten
Verre-Oosten
USSR, Oost-3ur, China
Afrika

totaal

45
30
3
90
27
70
35
300

15, -J
10,0
1,0
30,0
9,u
23,3
11,7
10U,0

bronnen:
a Shell
b 'Oil,the present situation ,

and future prospects' OSSO Parijs 73

1) zie ook het artikel van P. Ode11 in dit symposiumboek
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AARDOAS

'De schattingen voor do werelda'ird5-">svoorrri'iön 'löp'ir. " • • •

nog.il uiteen. Kecst̂ .l zi.in UP.?.», feb^f^erd or dio' iJ-V,:'.'-' ,

van aardolie, wa.irbi.i oen bepaalde vsrKoMuir." 'US'CB.'I • '

de vo.orraden nardgas en -slie wcr.it g-^crui-tt, (HubcVrt:

1,4 ra-^ gas/litsr olie). Dosts värhouding ic gebisoord ö'p'

explorati« en exploitatie-fje^cvons, en bli.jkt toei. to

nemen naarmate dieper .̂ eboord wor'ltf de hoeveolaeii ;:'.

gas neemt dan relatief too. • •,. '/i ';':

Wanneer het verhou l'ngs^etal van Kubbert worlt .over»"«-

nomen resulteort dit bi j een eecch=stte uitoindeli j'-:o '•„
9 •'olievoorraad van /-30.1C. ton in een uiteir.delijke •• ••.

aardgasvoorraad van 700.10 rn ' .

In 1973 schatte de OZ~0 (12) de uit.eir.deli jkn "reBgryen

op 11 6.1') m . • • . j l ',;• . •..

Ren raming van de Anerikaanse Geoloftical Surv.-v ir • '•
• ! l ' .-•

weergoscven in tabcl 3 en betreft ie uitein-lolijkef' . ;',i

wereldaardgasvoprraden. • . :••'•• ••'..',"

tabel 3 uiteindelijke wereldaardgasvoorraden ) • 1.K . •,
laagste waarde

OE30(excl. Japan)
waarvan :
Canada
USA
EEC
Ooot Eur.excl.USSR
USSR
Midden Oosten
Verre Oosten incl.
Overige AziS incl .
Oceanic'
Midden Amerika
Zuid Amerika
Afrika

totaal

; 159,7 : , : •'.
• "• • ::12,6'' ;

12iS,Ö
: 19,2 :

3,2
126,0
44,3

Jat»an 18,0
China 17,9

13,9
13,6
45,6
48,0
490,2

hoogste waarde
•3.19,5.

•i':.': 25,2' .252,0 .
' 38,3
. 6,3' '•
252,0'
. 88,7 t: • '
:33,9-'"
35,̂  . .
27,7 :.
27,3
91,2
95,9
978,4 '

verd'.'ih JS>
32,7 ' '

' l •'.

. •/•:••' 2,'6
' ';••• 25, 7
'•.f'- 4,0
:.;0,6 •
•:.25, 8
. ,i»,3
*3,6
3,6
2,c,
2,,.
•5,3
9,"

100,̂
bron:'geological Survey Profession.-;! Paper'

8170 United States Government Printing
Office, Washington 1973

1) 1000 m aardgas = 0,J t.o.e. (zie tabellO ) •'.
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en OI,ISLSIK:C

Teerzanden zijn r.anden die zware olieSn bevatten. Za

komen voornamelijk voor in de provincie Alberta in

Canada (verraoedelijke reserve« 120.10' t.o.e.)j

in de V.S., Venezuela, Ecuador, West-Afrika eh.Madagas-

kar. ' ' • • •

Voor de uitcindolijke wereldvoorraden teerzanden kqmen

de Vereni£de Katies (10) tot een schatting van 435.10'

ton o.e. Of doze fjrote hboveelheid'winbaar zal'zijn is
• ' . a '.. •

no.'T n<<H tc voorsiem een raming van 200.10' ton lijkt

reeel voor de bmvang van de uiteindelijke' voorraad.
' '•'!'•';''•' \ .

Olieluieri bevntten de vaate stof kerogeen, die bij

verwarming uit de leist"en verdampt. In Colorado en

Oost Utah in de V.S. komen grote voorraden olieleien

voor. Tabol 5 -ar^onstig van Duncan en Svmnson (11)-

uit 196v geeft voorraden afhin'<elijk van de oliecon-

centr-itie.

TAHf.K V. KNOWN SHAI.K-OIL RRSOUHCKS OF WOULD I^VND ABBAS
»c: ;;a ^'•tä.ünto

(V? fill/to«!

Continent,

Af:tc.i

Mi

AwL'ft*L

Ecivpe

N«1h America

Siuth Americi

Tel.»:»

under IMS
conditions

10 * 100

Ma;f,iaal anil suhniatglnal

S -10 10-25 26-100

Oil cor.tcnt (10* bancls)

10

20

small

30

80

SO

199

<m»U

ne

ne

ne

2200

ne

•2200

small

1t

I

6

1600

750

2400

30

70

small

40

S20

«mall

720

De Verenigde Ration (10) noomen oen getal van 500.10 ton

voor de uiteindolijke wereldvoorraad olie uit leien.

In de Energienota wordt opgemerkt dat net nu nog niet

duidelijk is of deze sdntting geheel tot de uiteinde-

lijke voorraad gerekend mag worden i.V.m. exploitatie-

kosten en -Problemen. Indien wordt aangenomen dat alle

olie uit leien met een concentratie van meer dan 10 US

gall/ton (38 I/ton) tot .de uiteindelijke voorraad

gerekend mag worlen dan vinden we op grond van de
324



. :'.;. , ..• .<. voorgaande tabel•.een .ochattirig"van 450.10' ton.'' ' '•

•'•''•"•'•• i':!: ;-: .;.' .! ':"l'''::̂ r • y :'' '|:
;' •; '/ "• ' ''* H ' . .: .<<.,•••>•'• "''

OVSRZICHT':;,VOORRADEN ' POSSIBLE : BHAUDGTOFP̂ .N :
' • • • • ' ' ' '

pndersta-.nde.,tabel -geeft een overzicht van;.de' <7er,ch?tte
aiteindeliijke'wereidvoorraden fosnielG "bran'd's-t-»ffen.

; . • i .' i • " " . • .

tabel ]6 ' uiteindeiijke'Voorraden foss'iele ;brandato'f'fe'n.
• (i_.v. • :„

. . '. .•.'.' '•."

steen— en ••
bruinkopl

aardoliej

aardgas .

olieleien
teerr.an-ten

totaal

,:' '

,-??»

430

'700

120

:..-• .•' • •.. •;

: ; •, •••<•.. •••. > r

2.10 ton ske

<9
.,10. ion o.e.

.1012 m3

,10̂  iton '
.10 ton

. • .. .-
' 10 • • kWh

123. Loo

; ' 5.000

: 7.000

. :6.30J

141.300

21 ",''•!,••• a.}10 J '̂ihin jaâ yc.roi'.

1 440.' 66 :: *'<iU-
i •'. ' 'T
i '!•• .
i 10 . 3,5 90

j 27;; '. 5'' 125

!'. 23 •:& no
i

,5u£ •'• ' ' «.'p̂ ij • •

a) jaarverbruik enorgie ßehelo wcrcld: 56.101tkHh (1970)

U R A N I U M - voorraden

inleiding

Sen groot deel van de tot nu toe als ener^ie-re^ktor

geinstalleerde kernreaktoren is van hftt licht-rwater-

type (LWR)} deze reaktoren gebruiken verrijkt uranium

als splijtstof.

In. tabel. 7 is een vergelijking gemankt tussen -l.ne

reaktortypens de LWR, de HTOR (hoge temperatuur gas-

gekoelde reaktor) en de LMPBR ( natrium gekoelde snelle

kweokreaktor). De tabel maakt een verg"lijking van

het thermisch rendement, de conversiefaktor (deze geeft

aan hoeveel splijtbare atomen er gevormd worden per

splitting ') en de hoeveelheid uranium die gedolven

Osplijtbaar plutonium wordt gevrmd door vangst van
neutronen in hot niet spli;jtbarc U-238. Als de con-
versiefaktor groter dan 1 is wor.it er splijtstof
gekweekt



r>w«»>ckin<* v.n 1.")' kWh n <

. .»:v. .

t h" v. i.'ch r» n.:

vor r de on:»i'-'.k

conv»'rni.»f?k v . >

k." U (TC'iolvon/

V'Tf"" . 3 *<ir .

er.«nt ( C)

in : van

r

1 .'• ' k.i'he

LVfR H7GH

>«?i5 43

3-7 f 2}2.>"

. • • ' » 5 7 . - . - I«* '
14000 S-JOO

••»i .»r 8

LKPBR

'• " • '

-^o::i'.1

.MO1.-!
. 2ÜÜ ,

bror.:Hol-ircn, Tranrnj ' iv- ' - i l ib i l i t
and t'n« b r o ^ i n r incir ixn ' 1 '73

"i.iici'inf if • c" t ie

Op -lit jr.or.er.*.. '..-'rd'. voor to cl'ttscificatie v»n uranium-

voorr--.ioti onii v io r t . l c-"«t<

tJ^O'*"Di*i*i* ... i j 1 t ) ^ lb ^^^ ' " " I ' ^ / IV)
r o "tßonii o i 't

A

3

G

D

lb-0,-'-v Kr.)

met ie volfjonde definition:

reasonably or.»suro<'. ronourccr. r«for-; to unnium which
occurs in knovrn oro drnonits of puch r,r*. le, "iii
and confi piration that it c.*sn, w i t h i n the gi /en
r'tn.^e, be t>rofif;ble recovered with currently proven
'rinintt "-.ni nrocesctn.'C t ^ c

entimate l _.vl.iition-.l resource» rfti'«rs to urnnium sur-
mir.o i to .iccur in un-!Xplorei «xt nsuons of known depo-
nits or in uniiccovsnvi deposits in -cnovm uranium dis-
tricts .in l which in exnectcd to be discoverable and
econ -nicö]ly evnloit-ibl • in th" «riven price range

V66r 1)7:> word ook -le ori jscnte-Torie tot S30/lb geh.in-

te<?rd. Dit v/orit niet meor ^oda-m omiiat men het onwanr-

schijnlijk =icht d'tt ier^eli.ik uranium in de afzienbare

tockouiut scbruikt aal v;oriler. .(3oxer et al)

Tabel 8 geoft de r-servos volgens do boven/jenoemtie

olannific-itie-Cv/ereld, behnlvc China, Ussr en Oost-Europa)

tabel 6 reserves uranium (10 t U)

categorie

A
B
C
D

Boxer

910
805
615
525

•71 Nininger '74

950
'870
700
630



•Do f;orr<r/':nK zijn ontl^on-J a*n B-xnr (6) en N'tnin r--r ' ('•' J);
''

Ann dss-.e laatste bron is ook fi-ruur k onileand.

[ ».£.'JJSA11V Ar.iJ'liD-JlO'tB UjO,
1 iHl',s.»".VtS(

J.A.UD STAUS

'CASAO-

TON' U O » ID'' S ' K1 * •'

t i *• •

:>j : ist If«

TIVATtO »DCJTIOf.Al - 5
(K)T£%T.ALI

.-IDiTATt!

.-.-.Ct. MCER. CASON
j.J.T,.„llA j 2!3 1? ..US'SALIA
i riu.*.Ct. MGkR. CA..ON uo .1^ to:
IOTI.EH ' j £U j 6 '

1 TOTAL ' UiO 1 100)

hi..;

TOTAL

io,.ou.o ! .' !
Tl'"U3°S* '*.' * '

7.J | t« j

»3 1 0
1 W , -|
1 /O t.

^0" !l30i

REASONABLY ASSUACO S10-15
(RESERVES)

UNITFO STATES
CANADA
AUSTRALIA
SOUTH» S W.AFRICA
OTHER

TOTAL

TONS U,0, « 101'

V6
K-0
80
30
70

MO

•;

35 '
20
ty
9
9
7

'.W

ilXJTENTIALI

VV:T:D
CA\ArA
rtvcocn
fRAN'CS
AUSTRA
OT'iEf!

C!TAT£5

. NIGER
LIA

GAQOX

TO'.S u,o, x le5- j ; |
3CC
rco
y>
Jf

TOTAL 1 573

i • "
1 " '
' '" 1
1 *:

!

' s ijii
«o;

•t.3 TONS UjO, - 1 V.CTRIC TON'.VC (IOCO Kg) U

fig. 2 verdeling over .ife vrereld'van de uranium-rnsorves
voor categorie A en B (boven) en C en D (onder)

Figuur 3 (Handel (1 )) gecft ecu och')ttins van rle reserves

bij veel hogere prijzen van net uranium. Daarbij word t

ook 1$ van hot uranium uit zee water, waarvan de voor-

raden op oa. 4000.10 t U worden gesch.it. in It sclic.'vi'ij

genomsn .

1) behalve China, USSR en Oost-Suropa
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lg. 3 Ptobablc otoctiM« utiniunt of high cost CJtrgoii«

Tabol 9 tenslotte gocft de produceerbare hooveelheid

eluktricit'jit (in k;VLc) voor de reserves ontleend
ain

tabol 9 produceerbare hoeve^lhei-i elektriciteit (10 ''ki-<he)
reoerves

categoric (IQOO t U)

A
B
G
D

tot aal

950
670
700
630

3150

react or- type

66
62
50
45
225

160
150
120
110

540

4750
4350
3500
3150

15750

opmerkingen

de reserve-sch.-.ttingen zijn sterk stijgend, een verdub-
beling in 7 ,1a.ir wordt geconstateerd (Boxer)

de getallen van de uranium-reserves voor prijzen bovon
810/lb U-jOg zijn i.v.m. afwezigheid van de vraag in
die oategorie erg conservatiof geschat. Boxer merkt opi

•It is obvious that this figure is very conservative.
Considerably larger high-cost resources could certainly
be discovered if there were an incentive for prospection
of higher-cost uranium.'

Holdren (zie elders in dit symposiumboek) geeft voor
de Amerikaanse situatie getallen voor de toename van
de reserves bij hogere prijzen.
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tabel 10 omrekeningsfaktoren

joule

kWh

calorie

BTU

ton steenkool
equivalent
ton olie
equivalent

ton bruinkool

1000 nr aardgas

ton TUT

1

3.6.106

4,19

1,05.105

29. 109

42. 109

8.5.109

36. 109

4,2.109

J

0.20.10"6

1

1.2.10"6

0,30.10"5

8,1.105

11.6.105

2./..105

10. 1C)5

1,2.105

kWh

c\ voorbeeld pebruik tabel: f
o 1 ton olie-equivalent=59.10~> BTU

barrel olie 1 bbls »0,

ton (long) 1 ton «1,

ton (short) 1 short ton=0,

tonne (metric ton) 1 t =1 ,

gallon (Brit. of Imp. • 1 ßal;Brit)=_4

«allOB (US liquM) " '1 «al(US) = 3

-*> -12 -120.24 0.95.1«.' ^ V..10 2-1.10 j

0,h6.106 j.5.105 0.1?. 10" 5 . 36. 10"6

1 4, >.10~5 0.14.10"9 O.yfl.10"-'1

0,25.10̂  1 35.10"9 2/..10"9

7t0.mv 2«. 1C6 1 0,70

10.10'' 59.1'J6 1,45 1

2,.'...io9 o,o. 106 0,29 0,20 1

9.U.1'.9 35.1"" 1,29 '̂ ,90 4,5 1

1,0. 1C'9 4, «.).10° 0,14 0,10 0,49 0,11 1

cal BTU t.a.k.e. t.o.e. tbk lO^m^gas tTNT '

157 t.o.o.

01 6.1 O5 k«

90y.1i * k/?

000. 101 k K

r . - * - - '> 5,54'». 1 -' n

, 7-»5.i "'' »?



( 5 ) K . r . io i , ::. M:<or.C!;rc«jn i'f r r i r a i i ry rn<*r»7'" i"
•5th Int.Conf. on Peaceful tin«r of Atonic a!ni
Oci.ovn U»71 A/oonf49/P/3V> • ' ,

(?) Rojvnnvirt , I.?h. "World Snorßy Hor-onrcen" an Energy
an,1. Kunvmty, i PI. ,sor:en on Krmj ind nnti tho'En/tir.eer,
vol.2, cdrs.K.W.Thfinc «r.d H.J.Crookos1 ' , '

(3; ancn:io:io*.-t, kar.err.tuk 131fc^', 1 iJJj 1*5
(.'.) World Power Conference Survey of Snerjar 'Resources

I.onJoti 1?6;
{/>) Hubtert , '-'.KuiR "Snorfcy 'Icr.ourcen far Fowor Pro.iuction"

in rroc.c :if. Knvironn^ntnl Anpectn of Uuclcar Power
Stn t ionn , '.lev York 1 Ho TArtA-nK-1.16/1

(6) Boxer, 1..'it. ,H8ur.sorm;m.W.,Cameron,J. ,^obertn,J.'P.
"Ilraniu.T. 'iesourc.es, production -tnJ demand"
OKCD invited pnper for 4Vn Int.Conf. on Peaceful Uce.n
cf Af.r.ic ^nt-.rcy, Geneva 1971 A/conf49/P/6?8

I ? v H':rr.i -cr.,H., ar.d ulori'-,'-I.T. "Die ?,.'i«2r.:ieuir*»rcJu.ft
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The energy problem

5
1.

•O

It h.is again become fashionable to question the ability of the world to
Mistiim economic development and population growth; the latter-day
Malthuscs include in their dire predictions concern for the future
ttvail.tbility of energy. The extreme presentation is usually in the form
of the following hypothesis:
Given the assumptions.

n) that the world's population will double by the year 2000;
n) that by then the currently underdeveloped countries of the world
will be using as much energy per capita as the United States
cunontly does.
i) that energy use per capita will continue to develop at its
htiionc rate in the developed world.

tfu/e / Chicago - v-e Dan Rya-i expressway an example of the
'a':*'}/ intensive US Oi onomy wit* .li eniuhasii on mou i
«'.'.•.•ortation. air-comJitioned skyscraper buildings and intensive
)t't;ng The spatial structure of American society is not orientated to
i» efficient use of energy, which has always been low cost relative
{••«• price of other goods anrt services

tool «nwgv <a*
(«urn 5% per «mrm
growth rat«)

' • ' • ' • '. • J . • _!_
19JO1930 1940 1950 I960 1970 198) 1990 2000 2010 202(

Figure 2 World energy use 1920-70 with extrapolation to 2020
representing the conventional view of the future (note that primary
electricity is mainly hydro-electricity to 1980 and nuclear power
thereafter).
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then, in the year 2000 the worldwide use of energy will be roughly
one hundred times the present level of 8000 million tonnes of coal
equivalent. <

One does not need, however, to go to these ridiculous lengths to
demonstrate the apparent existence of a world energy problem by the
end of this century (figure 1). Many others argue that there will, in
fact, be a problem even assuming nothing more than a simple straight
line extrapolation of the rate of energy growth as it has developed over
the last half century, that is, at roughly five per cent per annum. This
is a rate of growth which implies a doubling of demand roughly every
fifteen years, so leading to a year 2000 energy consumption of
32 000 million tonnes. Figure 2 illustrates the development of this
world pattern of energy use extended, on the same underlying
assumption, through to the year 2020 when the rate of energy use
will, of course, be almost four times the rate expected at the turn of
the century. It also shows the historical breakdown in energy use
patterns between the several different primary energy sources, and
picks out the main theme in the world's recent history of energy use —
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us indicates tin 'energy gap arising essentially

• ..'. of :• a «: .ibii.t, .f oil tu sustain its historical rate of gruwth of just
,:••• ii-.*r; : vr .*>?•* i.er annum 7hus it is envisaged that t'ie cur.« of

• .<-iv. -i-} t ..-mil.-!.'" us«? .-.ill '»tan to grow less steeply some time m
" t; !'•••>: :(«.'.' !'.!•'• .>' ', t'"}'i t;> lovcl off altogether before the turn of the
' -ntury as tr.o y.-.jr i's ultimate maximum potential for oil production
• achie.cfi '.itur.i! yas it is l%ypott'esised. wilt make an increasing

>ntribi;tn;n for so"io tirm.- ahead but it too. will have reached its
'faiximti-ri annual poduction jiutential before the em! of the century.
!';•? contribution c>! s-jli-:( fu?h> will stage a 'come-bai.k' but. it is
'••oecte'i. the rate • f -jrovvtn v.-ill barely keep pace with the rate of
, i.vt'i t if t-nerrj,- «..-inana so th.it solid fuels will be able to do little

• . <-los'- :*>e -jap tj-.-v.-een rjro-.v ng energy demand and the
f .'("ct'iostsed av,nl..tiility of other conventional fuels Ihus, it is
• .jicluftod. trom it •• be/)"viing cf the 1980s onwards the gap will
• :j>: to be filled b\ the rao'illy UK rising development of the use of
itori'ic ;,ov.'',-r. .itici tin', in v,r.\f tif tr-,.-; fact that there is stili much

.-.'»tifiaWe c»:nc«.-rn 'or »i«? %<<fety of all known types of nuclear
"•."ictors. There is c-irrentl/ oven more concern for the problem of the
..ife, centuries lonij storage of the waste radio-active material from
'.'•a reactors but no* as yet much appreciation or evaluation of the
1 i':t that the ••/pent "M'.torr. and their locations will remain in need of

• riu.)p! 5>jt:vrvis«xi <ui iiiliiitttrn. yiven thoir long-torrn
'•i'iio active state, i 'jture cuiustrial archiieologists will cert-nnly not be
•Jt-le to investigate --uclear power stations' sites as ttm archaeologists
;f Inda^ can probe into the power generation systems of the
•'"jhtofnth and mn-teenth centuries'

Gi/ei, this conv('".t>(>ri<il vu.-.v of the future of the world energ,-
• f.ivir»./. •/.•; i.\\t;\<- ••bvfj'j'.lv ooorn to r/e onteniifj a difficult period
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Figure 3 West Burton power station Such central electricity
gencrdtiny stations uru very Vvdstuful of energy. Most of the heat
value of the coal fed into the power station goes up the chimneys
into the atmosphere or is lost in the cooling towers. There can be no
attempt to utilise the waste .heat as such huge power stations must be
in locations remote from industrial and residential users.
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for example, by allowing and even encouraging commuting by motor
cars with an average occupancy of just over one person. The
substitution of buses or trains would save up to eighty per cent of the
total amount of energy used in getting an equivalent number of people
to work, without even considering the energy that could be saved in
building the fewer cars and less elaborate road systems which would
be needed by such a mass-transit system. Or looking again at the
longer distance movement of passengers, modern jets use about four
times ;«s much energy per passenger-kilometre as do inter-city diese!
or electric trains. Even with freight transportation, the use of diesel
trucks to move goods around a country is just about the most
energy wasteful way of undertaking the job. Five 30-tonne trucks
running from London to Glasgow-use as much energy as one
container train with a payload vftuch could be up to five times as
<jr«:dt as the trucks''
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It will be noted, moreover, that it is many of the wasteful users of
energy that give rise to most concern for the quality of the
environment, in terms of the urban congestion caused by commuters'
motor cars, the noise of jet aircraft, the smoke and dangers of heavy
lorries, and the intrusion of complexes as large as a 4000 MW electric
power station on the rural landscape. It is likely that in North America.
Western Europe and Japan increasing concern for the impact of these
things on the environment will have the effect of limiting the rate of
growth in energy use and will in this way add to the influence of
other factors which are already at work in reducing likely energy
growth rates over the rest of this century.

These other factors emerge from the existence of contrasting
relationships between economic growth and the rate of growth of
energy use at different periods in the development of an economy.
This changing relationship is illustrated in figure 4 showing the
S-shaped curve of increasing energy use and indicating the different
points along its length which various countries, in different stages of
economic growth, have reached. The last fifty years have seen most
countries of the world moving along or getting on to the steepest part
of the curve on which a one per cent increase in any given economy
has produced up to a two per cent increase in the rate of growth of
energy use. This high rate of energy use arises out of the
establishment of energy-intensive industries and the use of motor
transportation. However, the United States has already moved oft
this steep part of the S-sloped curve and has for a decade or more '
had a ratio of less than 1 between energy use and economic growth.
There is now evidence that many western European countries and
Japan are following m the same pathway, as their economies also
diversify into less energy-intensive activities.

The significance of this change at a world level arises from the fact
that this set of countries currently consumes more than sixty per cent
of world energy, so any reduction in their rate of growth of energy use
carries a heavy weight in the world energy position. There is little
likelihood that a declining rate of increase in energy consumption by
such large consumers will be entirely offset by increases elsewhere.
There is. moreover, very little chance that rates of increase in energy
use in the rest of the world will actually rise any higher, for as seen
m figure 4, most countries of the Third World have already started to
move up the steepest part of the curve, so that their high rates of
increase in energy demand are already written into the overall high
rates that have been achieved over the last couple of decades (figure
5). Today, only a handful of generally small countries in Africa and
Figure 4 (opposite) Tne S-shaped curve of growth in energy use in
an economy.
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1 he energy resour« e development issues now at stake become in
fiirt, quite different A very strong possibility emeiges that
conventional, hydro rarbon resources - albeit used more efficiently
tii.in in the past und<>r the combined stimuli of rising real prices and
more »sfective controls over their methods of use by governments
jiound the world - will be able to sustain the world's energy economy
ft« the whole of the foreseeable future so eliminating the expected
Kite twentieth and e.nly twenty-first century need for the massive use
of dirty and relatively unsafe atomic power Such a low rate of growth
moreover might take the world through until technological .._ .
developments make the use of solar energy and fusion power
commercially possible sometime during the second quarter of the
twenty-first centuiy. Such new energy sources may then come in as a
necessary supplement in a world running short of conventional
hydro-carbon energ\ sources Alternatively, and perhaps more
probably they will come to compete successfully against the world's
remaining hydro-carbons Some of the latter will by then be getting
too costly to produce (and will perhaps lie in the wrong locations
relative to demand) whilst others, still available in largo quantities,
will have a lower degree of consumer preference as compared with
the use of the alternative energy sources. This division between
preferred and non- preferred types of conventional energy roughly
equates with the liquid and gaseous hydro-carbons on the one, hand
and with solid fuels on the other, and it is m the context of this
division that we must look at the conventional energy resource base
and us potential for use

Limitless supplies of solid fuels?

There is little controversy over the idea that the world's solid fuel
resources are near-limitless in the context of the world's present total
nnnuaj energy consumption. To date, the world has used a total of
about 150 000 million tonnes of solid fuels. As seen from figure 2.
their use rose more or less continuously (except for periods of
depression m western economies) until after the Second World War.
Then, as a result of the intense competitive pressures from oil and
natural gas in most parts of the world, the use of coal became fairly
stable at about two milliard tonnes per year. By 1973 there were only
a handful of countries such as India and Turkey in which coal was
more important than oil as a source of energy, whereas twenty years
earlier this had been true of all the world's important energy-
consuming nations except the United States.

In relation to the coal resources of the world, as they have been
calculated to date on the basis of geological mapping and of
exploration, the present annual consumption figure and the
world-wide cumulative use of coal to date are infinitesimal. World
resources of solid fuels are calculated at more than 8500 milliard
tonnes and it is. moreover, generally accepted that these known
resources amount to little more than a half of the actual total on-land
resources and that there is a further almost entirely unknown
extension of resources on to the continental shelves and the ocean
slopes As in all mineral industries there is little real motivation to
explore and evaluate resources except when demand makes such
work necessary The recent general stagnation in coal demand

. removed the incentive to search, and thus knowledge of coal
resources has not been pushed much beyond those that are fairly
obvious from current exploitation. Even so. in relation to the current
and expected demand for energy, the resources are astronomical and
they could, in fact, take care no less than twenty-two times over of
the next fifty years' consumption of solid fuels, even assuming an
annual increase m demand of five per cent.-

These rather limited expectations of the future role for coal in the
world's energy economy are thus certainly not related to any possible
exhaustion of resources. Two completely different factors are at work
m generating a pessimistic view of coal's contribution to the total
energy supply The first is the highly uneven distribution of the known
resources: and the second is the expectation that in those areas
where there is a geographical coincidence between a plentiful supply
of coal and a demand for energy, the latter will essentially be served
by a combination of alternative fuels and power sources and that
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an alternative to coal for producing the electricity needs of such
societies

This is not to say, however, that there will be no growth in coal
production at all In the short-term, growth will arise from the
utilisation of open-cast production methods, in which the labour cost
component is very much smaller than in deep-mining. This method of
production has accounted to a large extent for the revival of coal
production in the United States from its post-war low of 365 million
tonnes in 1959 to a 1973 level of over 500 million tonnes. However,
such open-cast type of production often arouses great opposition
because of the damage done to the environment (figure 7) If
measures are taken to protect the environment during production and
eventually to restore the land after the coal has been extracted, the
cost of production may be so far raised that the competitive advantage
of the fuel is reduced or eliminated, and the validity of the
development thus undermined. In the medium term, therefore,
preference may be given to attempts to diminish the high labour-cost
element in deep-mining. Possibilities include the automation of the
underground operations, such as has already been developed to some
degree in one or two of the newer collieries of the English East
Midlands field, and the underground gasification of the coal on which
research, at one time abandoned, is now being undertaken again. •
However, it seems unlikely that the high cost of the research involved
can be sustained without substantial support from governments,
which still appear to consider research expenditure on nuclear power
to be a potentially more reliable way of ensuring the future of
electricity supply.

One possible development which would encourage the expansion
of coal production in areas like the United States and Western Europe
is that of 'encrgypiexes'. in which pithead, or other locations suitable
for the coal requirement in the complex, would provide a location for
the integrated use of coal, crude oil and nuclear power in a
development which made use of the various inputs of energy in the
technically most efficient ways. The working of a complex is
illustrated in figure 8 Though undoubtedly technically possible, the
idea demands a closer degree of integration between the various
energy supplying industries than has yet been achieved anywhere in
the western world Implementation would probably require the prior
establishment of an integrated centrally-planned energy sector in the
economy, a worthwhile aim perhaps, but one which will be difficult to
achieve given the continued rivalries between the deferent energy
supplying industries involved

Ihus. in the energy intensive areas of the western industrialised
•.«. .rid the main question mark over a future increased utilisation of
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coal still relates to the general expectation that it cannot compete
with alternatives, neither with oil and gas in the short term, nor
nuclear power in the longer term. This attitude will influence not only
the size of the resources made available for the expansion of the
indigenous coal industries but also the degree to which these areas
will be prepared to import coal from other parts of the world (such as
Australia) where it can be produced cheaply by open-cast methods

• in regions where there are so few people that the environmental
effects are not very important. The growth of international trade in
coal will also be restricted by doubts over the cost of transporting
such a bulky, low-value commodity. Such attitudes seem likely to
inhibit the development of a group of coal-exporting countries
analogous to the group of oil-exporting countries which are currently
so important in the energy-using world.

Finally, what of the future of coal in the communist world where
the bulk of the world's known coal resources are. in fact,
concentrated ? (There are nearly sixty per cent in the Soviet Union
alone and at least fifteen per cent in China where the coal resource
figures are probably grossly understated.) With resources on this scale
both the Soviet Union and China could be exporters of very large
quantities of coal over very long periods of time, but to add to the
difficulties for potential exporters of coal that have already been
noted we would also have to consider the political likelihood of coal
from the communist world being accepted in large quantities in the
USA. Western Europe and Japan. It seems likely that coal will
remain dominant in the Chinese economy and that its use will
continue to increase, though less rapidly than over the last twenty
years as the country increasingly turns to what are gradually coming
to be appreciated as very considerable reserves of oil and gas.

This p'ocess of diversification in the energy economy has already
been under way in the Soviet Union for over a decade, and oil and gas
have replaced coal in many end uses (as they did earlier in the USA
and Western Europe). Consequently the use of coal has been rising
relatively slowly and principally as a recult of the use of coal for
electricity-generation in areas away from the oil and gas fields. Again,
the very considerable reserves of oil and gas remaining to be
exploited in the USSR do not indicate that there will be any great

«n

Figure 8 (opposite) An energy-complex operation showing how a
very large colliery, of the size planned for the development of the
Selby field, could provide the basis for an integrated use of several
types of energy inputs and an output of usable energy in many forms,
as well as the production of chemicals
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to re/er: to the mc/ie rjpid expansion of mjl use tor u<e
foreseeable future, especially as the u.er.vrielmmg fj,<rt uf rcsprvt-s are
n the .nhospitablo and lund-locnea interior of Sibonu

for .ill tnese w.<s«>ns it is difficult to foresee a ma-.wve extemmn of
!'••« er.;Joi!:>ti»n o( trie world s coal supplies As shown in figuf«-> 2.
'•<>•: expectation fcr the next fifty years is that solid fuels will fruiKe
r.niy a relatively rt mor contribution to the expansion of energy
•iomaod - even during the period whan the conventional
•iterorottition of j'.e developing situation envisages an "energy gap'
.insiny from an mobility to Sustain the growth of oil .md gas output
iftor another dearie or so It is. nevertheless, comforting to Vnow
:';at ir; the event c f an energy gap really matenalisinq, perhaps
-uuple.1 with the < ontmued failure of nuclear power to fill its promise.
'i-rnttlf.",s' MJpph«! 'jf world coal do remain Should they finally be
;.ersuai.led of the « eed. governments could undoubtedly put money
nt'i tewntu: m production and transportation methods and into v/ays
if rr.iru'nismg environmental problems from the use of co.»l 1 he

•»(•enC'turt of a ti'.y percentage of the funds that have «one im<«
• u'J«.-»f power du.i.-lopments *ould surely lead to an ability to
•'.«-•„clou tl.e wuffti *. toal resources quickly enough in make good the
' '«ntihuing uncertainties of nuclear po/ver,

A scarcity of oil and gas?

As already indicated, current fears of future difficulties in world
energy supplies arise out of the now very commonly-held belief that
expansion m the availability of oil will soon be coming to an end.
Most parts of the world have come to rely upon oil as their principal
source of energy, both by having it supply the incremental energy
demand consequent upon economic growth and. m many cases, by
allowing it to substitute for the use of readily available but currently
more expensive coal. As a result, the rate of growth of petroleum
consumption since 1945 has exceeded seven per cent per annum; a
rate roughly half as great again as the overall rate of increase in
energy demand. Such a seven per cent growth rate implies a doubling
of use every ten years and if continued to the year 2000 would imply
an increase of production from the current level of just under
3 milliard tonnes per year to over 20 milliard tonnes. By then,
moreover, the world's cumulative use of oil would have increased
from its present quite modest 40 milliard tonnes to a very formidable
300 milliard tonnes. Beyond the year 2000 the quantities of oil
involved each year would soon amount to as much oil as the world
has used in total over the last hundred years!

This hypothesised expansion of demand is then compared with
known and likely resources. The former consist of the volumes of oil
in known reservoirs which geological and engineering knowledge
indicates to be recoverable in the future under existing economic and
operating conditions. It thus represents the oil that the oil industry •
has 'on the shelf for immediate needs and. in round figures, totals
110 milliard tonnes - or roughly thirty-five times present annual
consumption of oil. Given an annual rate of growth of oil use of seven
per cent or more, these known resources will, however, be used up in
about seventeen years It is argued that this provides the resource
base for the industry for such a short time ahead that new discoveries
of oil are continually required. It is now further hypothesised that
'despite the increasing sophistication of methods and the increasing
effort and money spent on exploration, there is no corresponding
increase in finding rates whilst there is a suggestion that we may be
at the peak or just over'.- In other words, whilst demand goes on
increasing, there is not likely to be an increase m the discovery of oil
as. in spite of modern technologies, it becomes increasingly difficult
»o locate the existence of the remainder of the presemly estimated
ultimate world reserves of oil. These amount to 270 milliard tonnes, of
/.•hieh nbout 40 mithatd have already been used, and another 100.
•is indicated above, are known to exist in discovered lields. Moreover,

m
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Um remaining 120 milliard tonnes would, even if all the oil were
discovered, only in.itch Ihn expected annual demand for oil for a
further ten yeais beyond 1990, when currently known reserves will be
exhausted

It is. of course. '|uite unrealistic to think in terms of production
rontinuing to increase right up to the time the last barrel of oil is used,
well before that there would be a levelling off in the production curve
.mil then the curve would quickly turn down as production started to
decline from the last remaining fields This hypothesis of the future
production curve is shown in figure 9. which shows production
rising to a peak in 1992 of about 7 milliard tonnes per year (roughly
two-and-a-half times present levels) and then declining as steeply as
it hud risen, so th.it by roughly 2015 annual production will be no
< it eater than it is now. but with the essential difference that, given the
expected rate of increase in the demand for energy, oil will then meet
only about six per cent of the world's needs as compared with almost
fifty per cent at the present time

All this indicate • a scarcity of oil as a foreseeable pioblem and it
leads straight to the idea of the need to get nuclear power
developments goimj on a very large scale indeed, in spite of the
genuine concerns for the safety and security of the power source
I he scenario is, he A/ever, challengeable on all its mam assumptions
These challenges. >f sustainable, undermine the validity of the idea of
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Figure W Proven oil reserves and annual oil consumption 1940-75.
Note how. in spite of the continuing rapid rise in annual oil
production over the whole of this period, the ratio of remaining
known reserves to production has generally trended upwards (from
only 15 years in 1940 to well over 30 years now). In other words
rates of discovery and the re-evaluation of reserves have more than
kept pace with rising use.

a scarcity of oil for the foreseeable future and push back well into the
twenty-first century the need to develop alternative energy sources to
sustain the yearly incremental demand in a developing world.

The first challenge emerges from the use of the current 'proven
reserves' figures as though they have some significance in showing
how much discovered oil is available for the world's use in the
immediate future In fact, as figure 10 shows, the relationship between
annual consumption and proven reserves today is better than at any
previous 11 Tie in the oil industry's history with the exception of a few
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;,..._' 11 The growth of proven oil reserves over time The
ceiiuast between pro/en oil reserves as they were thought to exist in
j .jiven v«iar and as tney were known to have existed in 1970 shows
if..- importance of thi- 'normal appreciation' of reseives over time 1 Mi:
irxiiCdies trie danger m using trie presently declared figures of
r<.-s»rves «ih giving a rt-al indication of the amount of recoverable oil
v-A has teen discovered, i.e the present proven reserves figures
•„••fii.usly understate de amount of oil already discovered

.••-.in in the late 1950-; when an extraordinary series of giant oil fields

.•.'-•;•» diJiC'-vered m tho Middle East. The existence of proven reservefi
i,'. tr.:;, sue is an economic nonsense in that it indicates that the 01!
'ri.-j.isuy has re.iliy sp-.-nt too much money on exploration and field
ri<-,'":l'jpmfni Ail th;»t the mtiu&ti/ requires is a working inventory of
.!.•! 'iiti!" ti-wivdr,. ff|'..il Vi (ifu»r-n year's reserves at currwnt annu.il
[.'• -in T'O'i '.jr."-, "in-, '(ivc-r: .ifi «»pccwrt seven per c«-fit .'ifi'iual
i'-,.vfii '.)••; in oil' ')i ,'.i"i!)ti'.n. surh reserves can be i'--pe<~ti.'d to s«"-;

!• .- -r.ijcj'/r, t'if>ij'|»i "if> n<;»! ()er.'KJe

i; it t!>i,ri- th/jn t'ii<; tli« reserves/production (R/P) ratio as „hown
• ' i'.-i'j V) r» ;i st.iiiv.' ,il ft.oiQ in that it ignores two known

• iiti'iiv. -iti.t' tiivj (.. the ricrlared prciven reserves F-irM. it njruifs
•• •• '.i'.! t'-.tt th<; ,im.)i,"t of oil tti.it has been declared c, for variou',
•>• )•.•)!>•. li-.-y !''.>n »••• i"v;i /t>;, V ni >/.-!> about in many of !'•'• Mir Id s nvr.l
••:.. .rt.iMt; fi'jij« irwj.i-t'.i1. i.-s|,(:( tally ir> the Middle Fast f tire*.irniile. iri
!'•.''. •'•>.••! '»t..ir,- •. '!•• !.n«"l a' .<•;(<<.••. .voro inst over ?0 t-i'lhat'! b.irifl-;.
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fttjufu 12 Oil (a) and gas (b) reserves-appreciation curves. The
m-jtenal for analyses of the phenomenon of reserves appreciation (as
L,irn«;r( out here by the Alberta Energy Resources Conservation Board)
i-. rai«»ly available, owing to oil company secrecy over their reserves
purtiun. Yet the appreciation factor is essential for any realistic
M'liGi.-s to be adopted towards oil and gas reserves, which suggests
that such secrecy must bo lifted, and the relevant data made
.Ku.'y.ible tu the public
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yet British Petroleum's Abu Dhabi concession alone was evaluated at
80 milliard barrels in the course of the negotiations with a Japanese
purchaser Secondly, it ignores the fact that declaieti proven reserves,
even when accurately given, consistently and automatically appreciate
over time as continuing field development efforts produce additional
Knowledge as to the amount of oil in place in a field and its likely
recoverability.

Figure 11 shows the strong contrast between the proven reserves as
they were declared at the end of each year since 1940. and the 1970
recalculation of the reserves position for each earlier year as it can
now be determined with the benefit of more accurate and more
complete information. Thus we note, for example, that the 100
milliard barrels of declared reserves in 1952 are now known to have
been 400 milliard barrels whilst the 300 milliard barrels of proven
reserves as declared in 1962 had already appreciated to over 500
milliard by 1970. Canadian experience has shown that, on average,
reserves appreciation can be expected to continue over a period of
twenty years, so that we may still assume some increase in the 1970
declared figures of recoverable oil for each year back to 1950. When
we apply the appropriate appreciation factor (see figure 12 for its
derivation) to the reserves discovered in each year since 1950. the
effect is to increase the current figure of proven reserves by about
fifty per cent. However, given the fact that many of the present
reserves figures arc deliberately understated (cf. Abu Dhabi), then the
teal working base for the use of the appreciation factor should be
very much higher nan 700 million barrels. If it is. in fact, only a
modest fifty per cent higher (compared with more than four hundred
per cent difference in Abu Dhabi) and if we then utilise the appreciation
factors, we end up with recoverable reserves at least twice as great as
those which are conventionally presented in 1973. In other words we
can already count on oil reserves some seventy times the world's
piesent annual rate of consumption or. put in another way, on a total
quantity of teserves which are sufficient to meet the world's oil
requirements for the rest of this century, assuming an average rate of
growth of oil demand of well over seven per cent per annum.

But an annual fue per cent rate of growth in oil use is more likely
over the ne.xt thirt\ years, even though it is a rate which is somewhat
less than the sever, per cent rate of increase which h.is occurred over
tne last twenty-fivt' years One reason for this is the anticipated lower
rote of increase in the overall rate of increase of dem.ind for energy
(see p 7). In addition there is likely to be a substitution of an
i'icreasmgly important part of the annual incremental demand for

figure 13 (opposn») The world's petroliferous basins.
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I !., f. ','•••!! f.orts ., ' • •••.•r ;, - '.<itur.fl «ids. coal or nu; !*.'<if |,u-.v.-'
i result uf chantj'r ; $;»=• •.• relationships between oil u'td '*••;
i-ternat .os arid .-! ;..>.;i>,<..'<s bv Governments to limit their u;u'.ti •
!"j.«..-rKJ!.-ni_t; ori i-.-i •!•.<•'• si".- tn.pcrtant exporting countries

Tisus for the me<>;«n>-te»m future of oil it may be concluded ^n
i..iiis of a re.ilistic > .alurition of the inevitable appreciation of the
'•• sly to be reccwi ible from already known reserves, and on a
•••jstainable hypnth'-">i j of a five per cent annual rate of growth in
•..•.e tha* theru will '.-e no physical difficulties in maintaining the

tK-

>, dr.I r 1.1 |,l,iifi,ri!i •• { t> -> - fior.v.-) II.HI v ! • • • . if the
i* i'. i!, t' <_• /v'i'l'l '. larger,! oH<.h<.r« oil dir.<-|.'pn.unt to suite.
>• t,e f»'jr;'<it,ii}'l t»y «:ven l<irf)'->r (inora'.iori: "i tin- British
• '«-.rth >'.'.) I I'.i-A-.'.'.-re in trie v.</rl<) r>i.it •/ .uml.» offshore
; f i< .h» •-. ,ir-; i-x[.f'.teri !•, f|i.-v.;lou . •..-( f .. i;> ..t ijoc.itle

required supply of oil for the rest of this century. For the twenty-first
century's oil supply v;c- must, however, turn to the concept of the
world's ultimate oil resources rather than that of proven oil and
extrapolations from it The world's ultimate resources of oil are
hypothesised at any g-ven moment in time from whatever is known
contemporaneously about the geological conditions of the
potentially rich oil regions. These, as shown in figure 13, are very
extensive not only over the land areas of the world, but also over the
continental shelves on which so much exploratory effort is now being
concentrated (figure 14). The estimates thus depend on the existence
of knowledge which emerges both from the demand for oil in general
terms, and from the geography of demand in particular and. in
addition, are related to the opportunities which exist at any given
moment in time to exploit oil with known or expected technologies.
Because of these time-related variabler., estimates of ultimately
recoverable oil will necessarily improve and increase as demand
grows and knowledge and technical capabilities are expanded.
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'.') estimates of ultimate oil reserves 1941 -71. A
•,t.itisKall\ significant trend-line has been fitted to the seventeen
••vtn.i!os of ultimately recoverable oil This indicates that
K» re.iMno, knowledge and improving technology have enabled the
<".:im it-).. t>; increase over time An even more roi ent re-evaluation of
i .ff•,»>.<io 1.1! resources (following the greatly increased attention to
r: f f - • ! •< • ! ! • .jrolocjy and exploration in the last fC'.v years) now
in.•.r,,;,.-,,, total ultimate oil reserve approaching 3000*10' bbls —
.'.<•!' ,!i-i'-.c t'se extrapolated u«'nd shown on the diaoram
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1 his is clearly shown in figure 15 which plots a sei ms uf
estimates of ultimately recoverable oil made, in the main, by oil
industry geologists over the last thirty years. A statistically
highly-significant trimdline can. as shown, be fitted to these
estimates with, to d.ite. no evidence that either the impact of
increasing demand or of improving knowledge and technology has
yet run its course. The latter has been suggested by si .ne oil industry
spokesmen who. ignoring the statistical evidence, speculate that the
figures for ultimate reserves have 'settled down at about 2000 milliard
barrels'.' On the contrary the evidence that is available suggests that
we would be more correct by simply extending the calculated trend
line, so producing a year 2000 figure for ultimately recoverable oil of
about 4000 milliard barrels. ••'-''

If this is so, then even after allowing for ail "he oil which will have
been used by tfie year 2000 (roughly. 1200 milliard barrels given what
has been used to date and a five per cent growth rate in consumption
between now and the end of the century), then for the twenty-first
century there will be potential supplies of oil adequate enough to
enable us to view with equanimity the continuation of a five per cent
per annum growth rate in oil use ' .- • t the first quarter of the
next century.

The supply and ava'labilii-. of ruiuudi gas is very closely associated
\Mth that of o:'. given the similarity of their guuioQical occurrences In
t::jt all oil fields also contain gas •• •*••'., n inevitable
jiiint product vvheni-ver 01' is oroau.. t ; » a\ until recently,
except in the United States, natural g«. . supplies and reserves have
"•.« had much sign.f>-:ance in their own right. In fact, whether or not
tiv so-c.illod 'assoc'.jtod' gas was used depended on where it was
pt.iduced m relation to centres of demand, if there were no local
markets then the gat simply had to be flared to the atmosphere In
t rut mucn of the world's oil production has been concentrated in
re-jions with low le\-?ls of economic activity or with f«r.v people (or a
ctonbinat'on of both) much natural gas has thus had to be wasted In
sime o> some effort1-" over tlw last decade ot so by the governments of
V» main oil producing countries to ensure uses for the gas. it has
tven estimated that the amount of natural gas flared in 1972 still
a'nounted to the equivalent of over 300 million tonnes of coal1 On the
o;her hand, wnere o-l production has been geographically more
closely related to marke ' then the associated gas could be sold
c'-eaply and easily fur a variety of energy uses, as in the UrMed States
v.here a pipeline system was gradually built across the country to
dohver the gas to the areas of energy demand and so ensure a rapid
dt-vclopment in the use of the fuel A similar development is now
u-.-ler -AM, m the Sc.iet Un-.on

l hi» attitude of looking at natural gas simply as a by-croduct of oil
production has had the obvious effect of limiting the fuel's
contribution to total world energy requirements and. as seen from
figure 2. natural gas has remained of relatively minor importance.
Within the last decade, however, attitudes towards the supply and
;iv.(liability of natural gat: have undergone a quite fundamental change
and. as a result, we can now expect a much more rapid rate of growth
m its use and increasing efforts to evaluate the significance of natural
gas reserves as such, rather than as an energy source simply related to
the development of oil

In the first place, production for use will rise very quickly given the
discovery of large gas resources in areas of existing heavy energy
consumption. In this respect events in Western Europe are of
outstanding significance, for here indigenous reserves of 10000
milliard cubic metres of natural gas will be established before the end

16 GdS from \\M: Groningen field is produced in a series of
clusters of wells such as the group at Hoogezand-Sappemeer shown
on this photograph. Each group of wells produces about 6 * 10' m* of
gas per year - or the equivalent of about 6-5 million tonnes of coal
per year - in a fully automated operation controlled from a central
control room for the whole of the field. The distribution of the gas to
customers throughout the Netherlands and in other parts of western
Europe is also fully automated and centrally controlled.

o»»nm
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• •! «' ly/G» i /.It-'5'' 3 i/.'-''--!-, ,-'Mt J.«':io:l. tt:.it IS, ol t»'C *lt-,t majut
:*_'ul tj is ri.scover, m Gro-'iitun;'! m »••_• nort'tern p.iM of the

'.-:! •.•:!.i'-sis n 19t>ö injure 16) l» ts .-.'II allow the pt.-,duciion of «s>
: 'iOQ in:lliar.'i cubit mattes pet annum (equivalent to more than büO
•• r.<.n u '»nes of co.sU s-,' t«>it rt.ii-j /.(-.«n natural gan coulii be

, .j-.ly.M5 o-.x-r tv.er.',- c«r cent of Weitem Furopo's total energy
•••.-•••1s Similarly. thu'.Q.'i on a smaller scale, indigenous gas sirodun- jn
A ; secure increasin ji/ largvr shares of other national energy markets
1 • • •.••arru.-le. m most of the world's large oil producing countries.
• •• .1 s! •).»<• v.ill repl.) .e t.<il n. mc.'.t sorv/rs of tht» local ••connrnies.

• .•; !*••<? required mfMttruct'iro .;} pipelines and other .'auit.-nnent h.i«.,
; • ••••! corrr.lc-tc-d

"r>i.- us.» o( the nat iral gar, which has hitherto beer, largely flared it)
t1 •• oil ß'r.ddcing co'.-'W-es -.'.ill ho/.'ever. grow even more rapidly a:»

'-.'jit of the develr oroont of a <jas liquefaction and liquid natural
•j •'. tr.insf o'tation te .linolog/. which enables the fuel to be
!• -"U/OHM over Ion.; i.li$t,ir.--<5s to the markets of the industrial v.-or!i)
*•. -, -»tarted on a ver>. srn<ill scale in the early 1960s but by 1972
•••s . r r ts of ING amu ,n\i;d \<, ?'j million tonnes of coal equivalent and
.):' :r:cenfold mcreao • by about 1985 to a total movement equal to
•—. »•!,• 300 million let: is now envisaged. AH these developments in
:• •• exploitation of n.itutäl H/U '/.-ill take place without the exertion c<
•i- , pressure on the ( uiition with regard to reserves, as the growth in
•• •• 'luppl, will utilise either reserves which would hitherto have been
.: i .w.\. or reic-rves - -,uch js those in the North Sea and Australia -
.•.-. .'i nd.o only rec<.-"tly bo«n discovered In both case-» we can
'.••: ';t.\ a i.erioc) of at least t/.enty years in which the supplies of
• :• .r.il tya>, can b« e*:;ecteri to build up

^»•••oe 'Kj^elopmer.'s v îll. in quantitative terms, exceed in
:•• t'-ittanr.f: an/ cono.-ivable decline in the production of natural ga;.
-. t-.o United States, //here t,hort-term supply difficulties (arising out
f .1 combination of |.'»litn.al and economic conditions) have tended

t • "H'I'Ö ir.o headline!, and to create the impression that natural gas is
v !'<,«-• !>.<> USA has. m the post-war period, made a prolific and
:<:. 'A, ini.rear.ed use «if natural gas to reach a total in 1972 of about
h':-: million t co. pio.idinfj about thirty-three per cent ol the country's
•• -.i energy suppl/ Ir, R/P ratio is currently adverse, with known
••• ••:/rj«, .c. les1, than ton years supply at current rates ol consumption.
• • • -t'.vl<;-,s, it i<, <j»;n» r/jily ,-jrcepted on the basis of the avail ible
•I- /'laical e/i'ienu.« v at about two-thirds of the country's ultimate
•i- . •..-, r.f 11.>!•)!.il fj.i, rn'nain to bo discovered.

/.ii'i rr.:iuj price'. .r".J '<th<-r incentives to stimulate ««pl^ration ainJ
•!• .• !• ; ";>-rit of ».«••.«• •iltimat'.* res'.-rvos there is not mu-'h «icijtit that
• •.. . ' . ( i 1 ,'Jv ti-.i, i i'i • '»ntiiiij.« an ii[</,ar<l tiend for It •• rt-.t ol tt i-,

century. The rate of increase is likely to be slower than in the period
since 1945. necessitating the supplementation of indigenous
natural gas production by imported LNG and gas from coal. Given the
same intensity of exploration and development work in the rest of the
world - and given the higher prices generally paid for natural gas
outside the USA - then there seems little doubt that the amount of
recoverable gas available for use lies nearer the upper than the lower
limit of the presently estimated range of 250 to 600 billion cubic
metres. The production of natural gas which was sold amounted in
1972 to about 1 -2 billion cubic metres. If we add to this the
estimated amount of gas that is being flared as a consequence of oil
production, then the total rate of depletion of the reserves is currently
much less than 2 billion cubic metres per year. Assuming further that
the flared gas quickly becomes a marketable commodity and that
beyond this the use of natural gas at a world level increases at an
average rate of seven per cent per annum for the rest of this century,
then total world cumulative production of natural gas by the year 2000
will be about 180 billion cubic metres. On these assumptions
production will then be nearly seven times the level of 1972 and will
amount to over 9 milliard tonnes of oil equivalent. On the further
assumption that there is an average five per cent growth rate in energy
use over the period 1972-2000. then by the end of the century,
natural gas would be providing over forty per cent of world energy
and so would have become a fuel of major significance in the overall
energy situation.

It is. of course, the possibility of this very rapid rate of increase in
q.'is use which we have earlier seen as inhibiting the rate of growth
in the use of oil over the rest of the century (given that gas is almost
always a preferred fuel over oil). As we now see, within the context
of a world natural gas base of up to 600 billion cubic metres, this
high rate of expansion is certainly not impossible from the reserves
point of view, in 2000 over two-thirds of the world's natural gas will
remain available for future use. and will see the world through at
least the first quarter of the twenty-first century. This is so even on the
basis of current ideas about the size of the gas resource base and the
recoverabihty of the fuel, but as with ideas on the ultimate reserves of
oil (see pages 20 to 26) increased knowledge and improving
technology seem set to expand the ultimate availability of natural gas
beyond the level at which it is currently evaluated (figure 12).
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Zoals bekend hebben het NVV, KKV en hot CKV ruddels het Overlegcrr.aan aeiio *^7v
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: • ! • • • : • ; : • : ;<• y rrArorv:.": ^VEKÜJOKCÄAN VAKCENTKALES OVKK lu-rr ENERGIKBELEIÜ

'.. i'i i .»o erkvfnning van het vitale belang, dat de energievoorziening in do hui-
.»1..JO saxionluviug inneeiat, raoet tevens vastgestold worden, dat energie geen docl
.•: .--...-h vomit, rsuar cen niiddel tot het verwezenlijken van maatschappelijke doel-
sroil ingon. Dir. houdt in, dat bij het voeren'van oen energiopolitiek het maat-
.«jhai-pvi i jk mi van het energieverbruik en de, energievoorziening voorop dient te
staan.
"•: • "• ..• :••:: v.i:: „K1 <.»::et jiv.-acci.oi ( waaionaer tie gehele olievoorziening, staan
• ::.3or i:oheer van particuliere ondernemingen, met name de multinationale.olie-
ccncerns.
H«at boleivi van doze maatschappijen is gebaseerd op winstvorwachttng en onttrekt
rich aar. publiek« controlu, zodat niet kan worden nagegaan, in hoeverre".hun
a--tiviteitc:i ten goede komen aan de geineenschap als. geheel, terwijl-van .cnigc
(.•f:octlove invloed op hun handelen vooralsnog geen sprake is.

jif-t Cve-rlegorgaan r.oet constateren, dat ondor doze omstandigheden een werkelijk
i:\tegraal onergic-beleid, dat aansluit op een politieke afweging van alle tnoat-
jchappolijko belangen die in het gt-ding zijn, zoals de regering zieh dit voor-
.•51 ölt te vouren blijkens de Energienota die door het ministerie van Economische
Uakor. IP Mtgobracht, niet sogelijk is.
In :.c-t ka.ier van een energiopolitiek zal de overheid dan.ook de hoogste prio-
ritoit nootor. toekennen aan het uitbrciJen van haar invloeds£eer in alle sec-
toren van de energievoorziening.

• . : e ••.••'ii.ep.eryic wo-dt wol gepi'opageord als uen noodzakelijke ontwikkeling voor
jc tcekorr.iStige onergievoorziening. Ncg afgezien van de gevaren die aan deze
• :•••• r','.<•:••-'.r.: var*r.if ton, is >;r no«j do vi aag of er wel workclijk sprake is van een
: .-:>;r ;-.. .->n»jrgiovors» als alle roaatschappelijko kosten in de beschouwing worden

„ ... i.*j is. •...•...k :>og de onzi-kerheid ox-er de prijsontwikkeling van uranium: nu is
.;•• nog oer. kopers:aarkt, naar als kerrienergie eenmaal op grote schaal ingevoerd
.:. . /i i:., vait te vorwachten dat de prijsontwikkeling van uranium naar pariteit
::et vervangende energiesoorten zal verlopen. De toekomstige internationale
:..-.: itieke situar.ie zal in vergaande mate bepalend zijn voor de vraag of olie,
Holen of uranium de voordeligste energie-grondstof is.
Vast Staat, dat invoering van kernenergie op enige schaal een nieuw soort af-
hankelijkheid voor de afnomer zou creeren: van de multinationale concerns, die
net. kapitaal en de know-how voor het bouwen en in bedrijf houden van de korn-
c'-ntrales iiebben en ook van de uranium leverende landen.

int vraag moet gesteld worden, wat de betekenis is van de gigantische investe-
ringen die vooral de olieinaatschappijen op kosten van de gemeenschap - consu-
::iente:> en overheid - plegen in de ontwikkeling van do kernenergie en in do win-
ni!i<! van uraniumertsen.
Ir, !.«t do best mogelijke besteding om een veilige en goedkope energievoorzie-
:un'.' in do toekorast zeker te stellen, of is hef een middel voor de oliemaat-

n en industriäle bedrijven om op kosten van de gemeenschap hun machts-
te handhaven en uit te bouwen tegenover de opkomende invloed van de

olieprcducerende landen, die in de toekomst steeds meer hun eigen ruwe olie
x.ullen gaan Vorwerken? Zolang de gemeenschap zelf geen greep heeft op deze in-
vesteringen, is het voorbarig om van het eerste uit te gaan.
Zijn er bij de voordelen van kernenergie veel vraagtekens te plaatsen, over de
potentiele gevaren van deze energievorm zijn geen twijfels mogelijk, ook al
wordt de omvang van de risico's door verschillende grocperingen op verschillen-
de wijze getaxeerd.
Bij het beoordelen van deze gevaren biedt een vergelijkina met de risicn1«; die



«au ändere inciustridle activiteiten verbonden zijn, weinig steun, aangezien de
isogwlijke ••..avang van indur.trlölo oalaraiteittn zieh tot r.o-j t.oe boperjcto *ot
cffecten die waren te overzien. De mogelijke gevolgen van een körnenergie-on-
geval zijn van een andere grootte-orde; de lange levensduur van sonrai-je radio-
actiove elementen voegt hietaan een extra dimensie toe.
Van een enkele kerncentrale gedurende een beperkte periode zijn waarschi]nli;jk
geen directe gevaren te duchten; uitgebreide studies op dit gebied hebben er.ige
onzekerhedon op het gebied van reactor-veiligheid ondor normale bedrijfson-.tan-
dighcden kunnen wegnemen, alhoewol nog altijJ niet <»<* absoluto gaiancies' qvc1"-
ven kunnen worden die nodig zijn.
Het is echter voorbarig op op grond hiervan te beslissen voor de bouw van een
nieuwe kerncentrale. Een dergeiijke bejlissing is de eerste stap op weg naar
een kernenergio-industrie in Nederland, een ontwikkeling waarop in een later
Stadium moeilijk valt terug te körnen. '•
Du (jcldmiddelcn die in de nucleairc sector worden aangeviend kunnen niet raeer
ten goede körnen aan alternatieven; de structuur van vraacr cn aanbod van ener-
gie zal ook in Sterke mate worden bepaald door net a1 of niet verder tcepassen
van kernenergie.
Anders dan van een enkele kerncentrale, zijn de gevaren van een groeier.de kern-
energie-industrie, die de gehele splijtstofketen en de opslag van het radio-ac-
tieve afvdl onvat, zeer reeel te noeaen. Door de Sterke internationale v er v, ever.-
heid van de nucleaire Industrie zijn alle landen die op enigerlei wijze met
kernenergie te roakon hebben, bij deze probleraatiek betrokke::.

In de huldige situatie hebbfn de particulicrs fabrikanten van de- '<err.cer.tra l es
een grote invlocd op de vaststelling van veiligheidsnormen. Het publiek en de
politici worden veelal voor voldongen feiten geplaatst; de ontwikkelingen op
het gebied van normsteilingen en beheersvormen, zeker in internationaal opzicht,
lijken sterk achter te lopcn bij de feitelijke ontwikk«»ling van de nucleaire
technologic.
De politieke bereidheid tot een verantwoorde toepassing van kernenergie Staat
nog geenszins vast.
De overdracht van nucleaire technologic aan landen in een vroeg Stadium van
economische ontwikkeling, zoals die momenteel plaatsvindt, geeft aanleiding
tot ernstige verontrusting. Niet alleen orodat kernenergie niet t« rijmen valt
met een model van economische ontwikkeling dat de armsto bevolkingsgroepen
er op vooruit wil laten gaan, maar vooral ook vanwege de proliferatie-aspecten.
Vreedzame en militaire toepassingen van kernenergie zijn onscheidbaar met el-
kaar verbonden. Deze overweging zal zwaar moeten teilen bij een nationale be-
slissing om de deelname aan de internationale nucleaire ontwikkeling te inten-
siveren.
De huidige inzichten over de veiligheid van de kernenergie zijn gebaseerd op < < '
studies die slechts in beperkte mate rekening houden met falen, irrationele of
kwaadwillige handelingen van mensen. De inzichten over de veiligheid zijn ver-
der voor een deel bepaald door de ervaring met een aantal reactorjaren dat M ,.<
slechts een fractie bedraagt van wat in de toekomst voorzien wordt. , ' | ,'»

• • • • " . ' ' . ' • ''
7. In de besluitvorming over een zaak^die van zo vitaal. belang is als k'ernener-',
gie zal de gehele bevolking.mee moeten.kunnen oordelen. Bij de voorbereiding ,.i, <
van de besluitvorming zullen commerciele belangengroepen geen beslissende, rol l,
mögen vervullen. , , ' •"' !
Hierbij zal de bevolking ruimschoots de gelegenheid moeten krijgen zieh zo veel-
zijdig mogelijk te informeren.'Het lijkt niet meer dan billî k dat van over-; .' ,
heidswege geldmiddelen ter beschikking worden gesteld aan groeperingen die in
het kader van deze discussies informatie willen produceren en verspreiden en
daarvoor niet zelf over de nodige middelen beschikken.



. .';'. .tlli't, :n c-v«-! weisir.cj nf-raenJe koison WV «,-n N KV - veonütlopend op dose g<»-
•«•:;:.; «• : ojsl ' . j i t •.viaingsprooiviure - t.ot do volfjcnd«.- conclutuoN t.a.v. ..Jo keiner«.'»
•:•">. ::••! .-;.- '< , -J t .> t<;r::.i_i» Vcrder uitb-xiwen van Jo k'-rnenerfjio achten ;'.ij op
•.::-.•>::.: van wat n;j hokend is over Jo qevaron <»rv;»n, on€»anvai»r<.Uviar .
»•.-..•sliKiungon in hot kador van e<»R venJorc uitbouw van u*'» kcrnf-norfjit' xullen op
:v.ir. vsooast rot 1980 uitqestcUä aootcn worden. T" t 'li«' t i j<5 s.il, met n/isie J t v
. .;r.~r.o,,c-. »•••»rVirs l , t~n l-Tr-'T-k • • • . • • . : . w, : .K-r. .;t>.,t j::i .iws J ::..:a.-.v :'un.i.iRent.ele vei-
i v Jhox.isaspcctcn van kctnenurqic; nu»t a 1 Icon op tool.nlacti (j','bi«-<j, R5.iar ook wat
t-etreft do garantics voor con vorantwoord internal ionaal l.pl).«.'r van ,'illf fas- :;
v\r. Je srlijtslofkctcn sullen di- mo^elijkhoion op hot oruaius.-itor ir.cho on po-
litick.1 %-lrtk ;a-.>otou wonien ond«?r;:ochi .
Als r.a de qer.ocrade poriodc goon w o z t > n i i ) k p doorbrak«-n op doso yt-bn-ucn r.ijn be-
reikt, z&l de houclir.c; to»3or.ovor vordere uirbrn-w v.->n d*> X«'rn« 'H"r iJie onvorandcio

. Mijven.

V.^.ir ,ie :;r,elie kwc-okroact.).)! »jelJen dozolfdo bonw<«t •'•;•., aa-ir in vor«' i'r'-:te mate
als vonr cie conver.tionelo korncontralos. D«-; kan:; op ongt-vallc-n en Ivt effect
crvan is cjroter. Her. netto-Mjdrage ad» do fneraievoorsienina is no onzeker
en sal in ie;5er '5evdl nro o«*r. dernat o lamf t ^ r i o h - '.-r- ^it-i. I.iti-r. wjrhter., Jat
:.c-t met verantvoorJ s»oet.on werden geacht er zovoel inspanning in te steken;
inspanninq die wcllicht beter kan wor.lon .inn^owon.J in «ir.dore en^fjiuscctuiun.
1,'ederland zal :ich viaarori dienen teruy te trekken uit hot Kalkarproject bij de
oersto fjolc-jonhoiJ die zieh daartoe voordoc-t. Als conquentio van zijn stellinq-
r.ane r.ec-nt hot Ov-.-r I'-^ora.ian or bij do royering op t-c- molten aunurinyen oo hot
uiterste te -Joen ook do piartr.er landen in dit project er toe te bewegen de bouw
van de proof contra l<- ««-op t.e ?^tton. Eor. fci jkc-m^ndc over w<-<> inn :-.ier\'oor is
de onstar.dighoi.i, -Kit >.1e gevolgen van eon eventueel onqeval »et de proefcentrn-
le, gelet or. Je lingir.q uaasrvan, ook voor uederlan'l eon catar.trofa.il karakter
••.•::.nen hebben.
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Fragmenten uit de . geschieden i s van het Kaikarf.ro jekt - een liskussieoJ ~^T".~'-..
C.T. Uit ha»," K.J.M. de. Vries"en O.J. Zijlstra

Recente artikelen in De Kieuwe Lir.ie (15 en 22 Oktober 1075} £even eer. beitr.cpt

overzicht van de geschiedenis on de oesluitvorninR ror.d de onsvi.'./.siin? var. .'i-r--

energie in JJederland. Ket snelle-kveekreactorprojekt is in bovengenoerr.de ar*.'--

len uitvoeri«? behandelf. Een kort overzicht van een aantal opeenvoluence ".:?• , • -

slissin«-en inzake dit projekt geeft vellicht enir inzicht in de sanp; v*>r. z-.-"--

rond de totstandkorain* ervan en de participatie van verschiliende or par»!.-a'..«- *•*.

instell int*en in deze deelteslis>sinc,en. Dit overzicht kan zo een aanzei (-.ever, to*,

beter begrip van de or.twikkelim-en rond het snelle-k«eekreactorprojekt ir. her, ka-

der van democratische besluitvorssins; bij ontvikkeling en invoering var. f-eavar.ceer-

de techr.oioRien; eerder ijer.ser.'ie nrtikeler. in De !*ieuve Linie vorren r.ierrij eer.

noodzakelijke achter^rond.

In het Centraal-Technisch Instituut van de 'Jijverheidsorganisatie T.'.'O begon rond

"?Ö2 een onderiiock naar de teopassinpj van vloeibaar natriun als koeinii-iei var.

snelle reactoren. Weldra ontstonden vanuit T!JO kontakten met gerenoiaaeeräe on.ier-

zoeksinstellint-en in Engeland, Frankrijk en Duitsland. TNO en !leratoo-r. (een ir.

I960 opgerichte joint-venture van o.m. Philips, RDM, M5SM, Stork, Werkspcor «:» •

Comprimo) verbunden zieh in 1963 tot een financieel samenwerkingsverbandJ •

Ken jaar later kwaia het natriim-technologieprojekt op het Departement ..van Econo-

mische Zaken ter diskussie. Er was door Neratoom steun gevraagd voor een door TKQ

en Neratoom gezamelijk uit to voeren onderzoek op het gebied van de technologic

van vloeibaar natrium. De Industriele Raad voor de Kernenergie (IRK) gaf in 19̂ 5

een gunstig advies over het door T!lQ-"eratoom ingediende plan. De minister verd

geadviseerd om 3,9 miljoen gld a fonds perdu beschikbaar te stellen.

In datzelfde jaar begon overleg tussen THO-Neratoos en onderzoeksinstellin^er. in

Frankrijk en Duitsland. , '

Voor het natrium-technologieprojekt was financiele steun nodig van .Euratcrs. Lura-

tom was een organisatie vaarbinnen Betracht werd"een groot aantal'belangente.-er.-

stellingen op industrieel en militair gebied tussen deelnemers in e'venwicht, ce

houden. In 19̂ 5 had Euratom aangekondigd^in de konkurrentiestrijd met de Ver'enig-

de Staten op het gebied van snelle reactoren in Europa geen achterstand te willen'.

Aan een associatieverdrag met TNO-Neratoom stelde zij dan ook de volgendei voor-1 , ,

waarden:-het TNO-Neratoom programma diende te worden afgestemd op de bestaande {'

programma's voor snelle reactoren in Frankrijk en Duitsland. ' <

-volledige opneming van het Reactor Centrum Nederland (RCN) in de samenwerking

met TNO-Neratom werd afgewezen,'aangezien dit een aanwijzing zou vormen voor

het mogelijk beginnen van een eigen nederlandse snelle-reactorontwikkeling.



F r a u k r i j k stoltic dusdanig hogo financiolo et«en aan een nederland«-e deelname.

<iat do kontaktcn tussen TNO-Neratoom en duitfe Industrie en onderzo«kf in-

stelling werden versterkt en in de zomer van 19b5 de Minister van Ekono-

jr.i.scho Z.tken aan do IRK advies vroeg over do bij TNO-Neratoom bostaan-

de plannen voor snmenwerking met Duitsland op hot gebied van snelle reac-

toron Hi.) vroeg dit advies vooral in het licht van de beperkte middelen

In hot interdepartementaal overleg was verschil van mening ontstaan over de

noodzaak van deolname aan hot projekt Zo word in !"*>*> al duidelijk, dat

in het geval van de realisatie van de plannen van TNO-Neratoorn het j-d'oi-ps-

reactorprojekt van het RCN gevaar "zou lopen Overigens kwam het RCN in

datzdfdc jaar tot eon samonworkingsakkoor-l met de in K a r l - r u h e gev.-*-

tigde Gosollschaft für Kernforschung (GfK); hct progratnma to Petten word op

hot dxii tso snolle reactorprojekt afge.*temd

Do onderhandelingen tussen TNO-Neratoom en do duitrc partner«- interatom

^Siemen?) en GfK gingen door DC !RK was- van mening dat TNO-Neratoom

r.ou moctcn kunnen rekenen op cen redelijk poriticve regcring«-houding

Na de kabinetskrisis aan het eind van I960 vroeg Neratoom om in afwach-

ting van eenbeslissing over een eventuele samenwerking met Duit«-land een

besluit te nemen over een programma voor grote natrium-komponenten

De IRK advipeert de minis ter over het projekt gunstig te be«--li.«fen en

dringt aan op een samenwerking tuspen de regering van Nederland en van

Duitsland

In 1967 besloot de rcgering tot samenwerking met de duitre bondsrepubliek

en Belgie op het terrein van snelle reactoren De Nederlandse regering

moest garant staan voor een aandeel van 15% in het projekt Het programma

van het RCN word definitief op de Duitse programma's afgeFtemd en het

scheepsreactorprojekt werd op advies van de IRK bevroren

Sinds 1965 werd het snelle-reactorprojekt dusdanig georganifeerd, dat in

Nederland de supervisie over het projekt was opgedragen aan een commir-

sie van deskundigen, die wegens gebrek aan andere derkundigen uit de

projektleiding van TNO-Neratoom bestond

Rond 1970 komen bij het pnelle-reactor projekt de ontwikkelingen in een

nieuwe stroomversnelling De Debenelux-pamenwerking wordt omgezet in
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een konsortium van dt- bctrokkcn Industr ien teneinde offt-rte tut te brc-ngt-n voor

voor do bouw van een prototype- snelle-natrium gckoelde reactor DC clcktri-

citeitsbedrijven uit de betrokkrn landen können tot f-amenwerkmg om dc te

brs t f l l rn SNR t<- f x pi <iit r r on D«* ondern<»rning Schnell Brüter Kernkr?«ftv.<»rk

GmbH (SBK) word opgericht; hierin participeren SEP (1^%) , hot belgi«T-.o

Svnatom (15%) en hct groot.«--te elcktr jci tf i t«-b<>drijf van DuJt^land R\VF (TO0*'.;

In 1972 besloten de regeringen van de drie landen een JOO MWe SXR te

Kalkar te bouwen Hct industrit :le kon«-ort ium word orngczet in een joint-

venture, de Internationale Natrium-Brutreaktorbau GmbH (INB) Hierin

participeren interatom (70%), Neratom (15%) en Belgo-nucleaire (15%)

In Xederland ging sind.« 1°66 een snel groeiend deel van het Fondr nucle-

aire induptriele ontwikkeling (waarover voornamelijk de IRK advi'-eerde)

naar het snelle reactorprojekt De laatste jaren bepteedde Nederland van

de overheids-R D golden het hoogste percentage aan de ontwikkeling van

snelle-reactoren ter wereld (55%) In 1971 evalueerde het \ederland•• EVc--

nomisch instituut (NEI) op verzoek van Ekonomische Zaken het SN"R-pro-

jekt. Bij de behandcling van de kernenergienota van JLangman werden voor

het eerst kritische vragen over het projckt gesteld in het parlement De

financiering werd in 1973 wettelijk geregeld door de inrtelling van een

heffing op het elektriciteitsverbruik Naar aanleiding hiervan werd voor

het eerst in het parlement de ontwikkeling van het pnelle-reactorprojekt

meer fundamenteel ter sprake gebracht

Litteratuur.

IRK-adviezen van 11 dec 1964, 22 jan 1965, 11 juni 1965, 15 5ept 19b5.

12 dec 1966, 12 april 1967, 21 dec 1967
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