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Verslag over het jaar
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Een van de 81 georganiseerde bezoeken die in 1975 aan de kernenergiecentrale werden gebracht.



Colleges van bestuur en toezicht

Raad van commissarissen Raad van toezicht

mr. W. J. Geertsema
Commissaris van de Koningin in de
provincie Gelderland (voorzitter);
de provincie Friesland;
hot Elektriciteitsbedrijf voor Groningen
en Drenthe;
de provincie Noord-Holland;
de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland;
de gemeente Rotterdam;
de gemeente Amsterdam;
de N.V. Provinciale Noordbrabantsche
Electr icitei ts-Maatschappij ;
de N.V. Provinciale Limburgse Elektriciteits-
Maatschappij;
de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts
Stroomleveringsbedrijt;
de N.V. Provinciale Gelderse Elektriciteits-
Maatschappij;
de N.V. Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale;
de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij

Secretaris: ir. R. van Erpers Royaards

mr. W. J. Geertsema (voorzitter)
ir. M. D. Dalebout
ir. A. E. Lindo
ir. O. Wijnstra

Secretaris: ir. R. van Erpers Royaards

1978
1977
1979

De achter de namen van de leden vermelde jaartallen
geven aan het jaar van aftreden.

In het verslagjaar trad ir. W. C. Smit volgens rooster
af; hij werd opgevolgd door ir. O. Wijnstra. De heer
N. de Vries, reg.acc. trad wegens zijn pensionering
af als lid van de Raad. In deze vacature werd in het
verslagjaar nog niet voorzien.

Directie

ir. J. H. Bakker
ir. R. van Erpers Royaards
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Aan de

Raad van commissarissen van de

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Ter voldoening aan het bepaalde in lid 2 van artikel 37 van de Statuten bieden wij
u hierbij aan de door ons opgemaakte balans per 31 december 1975 en de winst-
en verliesrekening over het jaar 1975 met bijbehorende toelichtingen.

Tevens wordt een verslag gegeven omtrent de verdere gang van zaken bij onze
vennootschap en omtrent het gevoerde beheer.

De directie:

J. H. Bakker

R. van Erpers Royaards

Arnhem, 13 mei 1976
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Aan de

Algemene vergadering van aandeelhouders van de

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Hierbij hebben wij de eer u ingevolge het bepaalde in lid 3 van artikel 37 van de
Statuten aan te bieden de door de directie opgemaakte en door ons juist be-
vonden balans per 31 december 1975 er. de winst- en verliesrekening over het jaar
1975 met bijbehorende toelichtingen. Deze zijn door de leden van de directie en van
de Raad van commissarissen ondertekend.

Blijkens de in dit verslag opgenomen verklaring zijn deze stukken door Dijker en
Doornbos/accountants, als deskundige bedoeld in artikel 21, sub b, der Statuten,
nagezien. Wij verwijzen u in dit verband naar de accountantsverklaring welke is
opgenomen op blz. 13 van dit verslag.

Tevens wordt eert verslag gegeven omtrent de verdere gang van zaken bij de
vennootschap en omtrent het gevoerde beheer.

Wij geven u in overweging de jaarstukken vast te stellen, waardoor aan de directie
décharge wordt verleend voor haar handelingen in dit verslagjaar, evenals aan de
Raad van commissarissen alsmede aan de Raad van toezicht.

Raad van commissarissen:

namens deze

de voorzitter

W. J. Geertsema

Arnhem, 13 mei 1976
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Algemene vergadering van aandeelhouders, Raad van commissarissen en
Raad van toezicht

In de op 2 mei 1975 gehouden Algemene vergadering
van aandeelhouders werd onder meer het volgende
besloten:

— De winst- en verliesrekening over het jaar 1974
en de balans per ultimo 1974 met toelichtingen
vast te stellen alsmede het jaarverslag over 1974
goed te keuren.

— Het per 31 december 1974 met de produktiebe-
drijven te verrekenen bedrag ad / 347 348,80 niet
tot uitkering te brengen doch dit geld te reser-
veren ter compensering van een eventueel over
het jaar 1975 te verwachten nadelig saldo op de
begroting van de exploitatiekosten van de kern-
energiecentrale, begroot op ƒ 341 000.

— Het jaarbedrag waarop de maandelijks door de
produktiebedrijven te betalen voorschotten zijn
gebaseerd, vast te stellen op / 21 008 000.

— Oe ingevolge artikel 12b van de statuten en artikel
5 van de Algemene samenwerkingsovereenkomst
te betalen vergoed,ngen vast te stellen, waartegen
de vennootschap in 1975 elektrische energie zal
leveren aan de produktiebedrijven.

Oe Raad van commissarissen bereidde in de ver-
gadering op 2 mei 1975 de hierboven genoemde door
de aandeelhoudersvergadering te nemen besluiten
voor.

De Raad van toezicht kwam in het verslagjaar zes
maal bijeen. In deze bijeenkomsten werden de
vorengenoemde besluiten voorbereid en daarnaast
allerlei met de exploitatie verband houdende zaken
besproken.

Voorts en met name kwamen aan de orde:

— De voorziening van natuurlijk uranium en ver-
rijkingsarbeid voor de bestaande en toekomstige
kernenergiecentrales in Nederland;

— De voorzieningen nodig voor het functioneren van
de splijtstofcyclus van een Nederlands kernener-
gieprogramma;

— Ervaringen bij de bouw van de 300 MW prototype
snelle met natrium gekoelde kweekreactor in
Kalkar, in welk project door de SEP wordt deel-
genomen;

— De problemen ontstaan door stagnatie in de afvoer
van het lage en middel radioactieve afval van de
centrale in Dodewaard;

— De herziening van de brand- en machinebreukver-
zekering van de centrale in Dodewaard;

— De gang van zaken bij Interfuel B.V.
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Algemene beschouwingen

Gedurende 1975 was de centrale op een hoog percen-
tage van het aantal beschikbare uren in bedrijf, zodat
aan het eind van het verslagjaar na zeven jaar bedrijf
ruimschoots de aan de financiële overwegingen bij
het bouwbesluit ten grondslag gelegde bedrijfstijd
werd overschreden.

Dβ totale stralingsbelasting van eigen personeel en
door andere ondernemingen in de centrale voor
onderhoudswerkzaamheden tewerkgestelden was in
het verslagjaar lager dan in het voorgaande jaar.

Het valt te betreuren dat in de loop van het jaar
stagnatie ontstond in de afvoer van het radio-actieve
afval. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de
moeilijkheden die de oorzaak van deze stagnatie
waren en die mede op communicatiestoornissen zijn
terug te voeren in de toekomst te voorkomen. Hoewel
bij de tijdelijke opslag van dit afval geen wettellijke
voorschriften en vergunningen werden overtreden en
geen sprake was van ondeugdelijke verpakking,
kreeg deze aangelegenheid ruime publiciteit met een
duidelijk negatief accent.

Eenzelfde effect had in eerste aanleg de onbegrijpe-
lijke daad van twee politieambtenaren die voor be-
waking van het terrein van de centrale waren ingezet
an hun pendosimeters met opzet op aanwezige vaten
radio-actief afval hadden gelegd, waardoor ten on-
rechte de indruk werd gewekt dat zij aan radio-actieve
straling waren blootgesteld.

Het in samenwerking met de radiologische dienst van
TNO uitgewerkte systeem voor dosisregistratie van
radiologische werkers, bleek uitstekend te voldoen.
Door TNO wordt thans gewerkt aan een verder-
gaand geperfectioneerd systeem voor dosisregistra-
tie, dat internationaal ook veel belangstelling trekt en
waarvan goede verwachtingen bestaan.

De regering heeft in het verslagjaar geen noodzaak
gezien om een besluit te nemen inzake het verder
uitbouwen van het kernenergievermogen, zodat geen
verdere onderhandelingen plaatsvonden met even-
tuele aanbieders van kernenergiecentrales.
In het begin van het jaar 1976 heeft de regering een
nadere beslissing over het in de Energienota vervatte
beleidsvoornemen tot het bouwen van drie kernener-
giecentrales van elk 1000 MW uitgesteld tot er in het
bijzonder over de uiteindelijke afvalbehandeling nader

is gerapporteerd en een aanvullend structuurschema
aan de procedure van de planologische kernbeslis-
sing Is onderworpen. De beslissing omtrent de bouw
van volgende kernenergiecentrales is hierdoor uitge-
steld tot de tweede helft van het jaar 1977.

Overeenkomstig het gestelde in de Energienota wer-
den in het verslagjaar rapporten uitgebracht betref-
fende de veiligheid en aanvaardbaarheid van de bouw
van kernenergiecentrales in Nederland door de
Gezondheidsraad, de Commissie reactorveiligheid en
de SEP. Uit deze uitgebreide rapporten waaraan
diepgaande studies ten grondslag liggen bleek dat er
geen voor de samenleving onaanvaardbare risico's
zouden voortkomen uit de bouw van de voorgestelde
drie 1000 MW kernenergiecentrales. Tot een derge-
lijke conclusie kwam ook de interdepartementale
commissie voor de kernenergie die daaraan wel een
aantal aanbevelingen verbond en uitsprak dat in
ieder geval door aanvullend onderzoek en proef-
boringen de mogelijkheden dienen te worden nage-
gaan tot opberging van radio-actief afval in Nederland
in zoutformaties.

Niettemin bestaat er een sterke oppositie tegen de
bouw van kernenergiecentrales welke mede verband
lijkt te houden met een algemeen gevoel van onvrede
en onbehagen tegen de ontwikkeling van de techno-
logie in de samenleving.

De bouw van de 300 MW met natrium gekoelde snelle
kweekreactorcentrale in Kalkar vond voortgang, al-
hoewel er een duidelijke vertraging is ontstaan door
steeds toenemende en zich wijzigende eisen van de
autoriteiten met betrekking tot de veiligheidsvoor-
zieningen.

Het niveau van deze voorzieningen is thans dan ook
tot ongekende hoogte opgevoerd, hetgeen zijn weer-
slag duidelijk vindt in de vertraging in de bouw en de
kosten van het project.
De Nederlandse leveringen aan dit project vertegen-
woordigen een zeer belangrijk stuk geavanceerde
technologie en kunnen als zodanig dan ook een
interessante impuls geven voor de concurrentie-
positie van de betreffende bedrijven in de internatio-
nale markt.

Het teruglopen van bouwopdrachten voor kernener-
giecentrales was voor Interfuel een ongunstige ont-
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wikkeling. Gezien de ondanks deze ontwikkelingen
nog verder toegenomen produktiecapaciteit van splijt-
stofelementen op de Europese markt, moeten de
toekomstige perspectieven voor Interfuel als zeer on-
gunstig worden aangemerkt. Evenwel bestaat bij de
meeste initiatiefnemers op lange termijn gezien, wel
veel vertrouwen in het in Nederland ontwikkelde
Sol-gel proces.

In Europa is de situatie betreffende de uraniumver-
rijkingsondernemingen tot een duidelijke oplossing
gekomen. Zowel Urenco als Eurodif hebben hun
plannen kenbaar gemaakt en zijn met de uitvoering
ervan begonnen. In de Verenigde Staten hebben de
ontwikkelingen nog niet tot een duidelijk beeld geleid;
door de vermindering van de bouwplannen voor kern-
energiecentrales veroorzaakt dit nog niet direct een
ernstig knelpunt.

De voorziening van natuurlijk uranium voor de bedrij-
ven die zich in het verleden niet voor lange termijn
hadden ingedekt, ondervindt thans problemen. De
totale reeds gedolven en op korte termijn winbare
hoeveelheden zijn tot het begin der jaren tachtig
ruim voldoende. Echter een deel van deze voorraden
is in handen van elektriciteitsbedrijven die hun bouw-
plannen hebben opgeschort en in het verleden goed-
koop hebben ingekocht. Zij brengen deze voorraden
niet op de markt. De nu aan te kopen hoeveelheden
moeten dientengevolge worden gedekt door nieuwe
uitbreidingsplannen en de leveranciers zijn uitermate
voorzichtig om geen financiële risico's te lopen en
trachten in het verleden onvoldoende gerealiseerde
rendementen op hun investeringen thans goed te
maken. Dit heeft tot een grote stijging van de prijs
van het uranium geleid.

Bij de elders in de wereld op handen zijnde grote
uitbreiding van het vermogen aan kernenergiecentra-
les is men zich extra bewust geworden van de nood-
zaak om de opwerking van bestraalde splijtstofele-
menten en de definitieve behandeling van radio-actief
afval technologisch en organisatorisch afdoende ter
hand te nemen.

Op zich hoeft het niet in bedrijf zijn van de huidige
opwerkingsfabrieken geen grote economische schade
te berokkenen. Het bij het in bedrijf gaan van de
nieuwe of vernieuwde fabrieken met een voorraad in
de voorgaande jaren aangevoerde splijtstofelementen

verzekert deze bedrijven in de eerste jaren van een
zekere bezetting en dus een goede economische
bedrijfsvoering. Dit was juist in het verleden een groot
probleem, het aanbod was onzeker en zeer onregel-
matig en viel achteraf ten gevolge van vertragingen
tegen. Opwerking van de splijtstofelementen is uit-
eindelijk altijd nodig daar het zowel een bezuiniging
betekent op de winning van uranium als op de ver-
rijkingscapaciteit van uranium.

Een definitieve verwijdering van splijtstofelementen
als afval lijkt bij alle te stellen eisen slecht uitvoer-
baar en indien opwerking toch dient plaats te vinden,
is het onverstandig de achterstand te hoog te laten
oplopen.

Ook de hoeveelheden radio-actief afval van allerlei
aard zullen zover toenemen dat een goede regelmatig
belaste industrieel geleide bedrijvigheid kan ontstaan
en een kundige hechte organisatie kan en moet wor-
den opgericht. Alles ten minste onder zeer strenge
en gedetailleerde overheidscontrole.

Werd in de op 26 september 1974 door de minister
van Economische Zaken uitgebrachte Energienota
mede in verband met de in ons land voorradige grote
hoeveelheden aardgas de beleidslijn uitgestippeld om
langzaam en voorzichtig tot invoering van elektrici-
teitsopwekking met behulp van kernenergie over te
gaan, in de ons omringende landen is het beeld ge-
heel anders.

België nam besluiten voor een aanzienlijke uitbreiding
van het aantal centrales, Frankrijk publiceerde enige
vergaande programma's voor de ontwikkeling van
kernenergie. Ook Zwitserland, Duitsland en Zweden
hebben grote bouwprogramma's. Engeland koos voor
de verdere toepassing van een eigen reactortype en
een consequente voortgang van de snelle reactor-
ontwikkeling.
Niet onvermeld mag blijven dat ook in deze landen in
meerdere of mindere mate bezwaren tegen de toe-
passing van kernenergie worden gemaakt.

Nederland heeft zoals vermeld het voordeel van zijn
grote aardgasbezit. Daarbij moet echter wel worden
bedacht dat onze aardgasrijkdom in een afzienbaar
aantal jaren zal zijn opgebruikt.

Indien tegen deze achtergrond een beleid wordt uit-
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gestippeld waarbij de milieubelasting niet teveel stijgt,
de zekerheid van een vitale voorziening als elektri-
citeitsleverantie gegarandeerd blijft en een redelijk
nationaal inkomen wordt verkregen zal men zuinig
met energie moeten omgaan, zal men een juiste ver-
deling van het energieverbruik over de energiesoor-
ten moeten toepassen en zullen voor de energie-
voorziening verschillende middelen moeten worden
benut. Voor de algemene voorziening in energie zal
veel studie moeten worden verricht, waarbij met name
aandacht aan de mogelijkheden van zonne-energie
voor verwarmingsdoeleinden zal moeten worden ge-
schonken.
Wat de elektrlciteitsproduktie aangaat zullen zeker de
studies over windkracht moeten worden voortgezet
al kan nog geenszins gezegd worden dat deze stu-
dies tot realisering van projecten op betekende
schaal zullen leiden. Zeker zal het nodig zijn bij de
elektriciteitsproduktie ook warmte-krachtkoppelingen
te installeren en in de centrales verschillende pri-
maire enorgiedragers te gebruiken.

In hoeverre hierbij de keuze ook op kernenergie zal
vallen is een vraag die aan de regering en de volks-
vertegenwoordiging ter beoordeling staat.

De ervaringen in het verslagjaar en ook in de daaraan
voorafgaande jaren met de centrale in Dodewaard
opgedaan en de studies die op grond hiervan zijn
verricht geven aan dat geen onaanvaardbare risico's
aan de opwekking met kernenergie zijn verbonden
en er derhalve geen aanleiding beste.at om af te zien
van deze mogelijkheid tot verdere diversificatie in de
energiebronnen.

Vast staat in ieder geval dat er niet één enkele een-
voudige oplossing is voor alle problemen. Alle moge-
lijkheden zullen moeten worden aangewend in de
juiste mate en op de juiste plaats, om de belangrijke
vorderingen die orvre samenleving in het verleden
maakte te handhaven en tegelijkertijd de dreigende
problemen voor de toekomst zoveel mogelijk te ver-
mijden en te overwinnen.



Commissie van advies
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Samenstelling

De Commissie van advies was als volgt samengesteld:

ir. M. D Dalebout (voorzitter) *)
ir. Th. van Dreveldt
ir. F. H. M. van Eyndhoven
ir. A. van Ganswijk
ir. J. H. Goossens
ir. J. Lanjouw
ir. A. E. Lindo
ir. F. A. W. H. van Melick
drs. B. van Riel
ir. W. C. Smit
ir. G. B. Meijer *)
ir. O. Wijnstra

*) Ir. A. E. Lindo trad medio 1975 op zijn verzoek af
als voorzitter van deze commissie in verband met
het feit dat hij deze functie meer dan 10 jaar had
vervuld.
Tot zijn opvolger werd ir. M. D. Dalebout benoemd,
voordien reeds lid.
De heer N. de Vries, reg.acc. legde wegens zijn
pensionering zijn functie als lid van de commissie
neer. In afwachting van de benoeming van zijn
opvolger werd in zijn plaats door ir. G. B. Meijer
aan de vergaderingen deelgenomen.

Verslag van de werkzaamheden

De door de Commissie behandelde onderwerpen be-
troffen naast de algemene problematiek verband
houdende met toepassing van kernenergie voor de
opwekking van elektriciteit o.a.:

— De verwerking en opslag van radio-actief afval;

— De formulering van een standpunt inzake een
aantal aspecten van radio-actief afval;

— Het RASIN-rapport van de SEP;

— De voorzieningen nodig voor het functioneren van
de splijtstofcyclus van een Nederlands kernener-
gieprogramma;

— De procedure voor de aanvraag van offertes voor
een 1000 MW kernenergiecentrale;

— De voortgang bij de bouw van een 300 MW proto-
type snelle met natrium gekoelde kweekreactor in
Kal kar in Duitsland in welk project door de SEP
wordt deelgenomen;

— De eventuele deelneming van de Nederlandse
elektriciteitsbedrijven via SBK in het Franse en/of
Duitse 1000 MW snelle kweekreactorproject;

— De gang van zaken bij de kernenergiecentrales in
Dodewaard en Borssele;

— De stand van zaken bij het proefbedrijf van de
KSTR en de bedrijfsresultaten;

— Advies over het onderzoekwerk op kernenergie-
gebied dat door de KEMA wordt uitgevoerd.

10
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Personeel Financiën

Oe personeelsbezetting was als volgt:

Academici
Hoger technisch personeel
Middelbaar technisch personeel
Overig personeel

ultimo
1975

2
23
31
19

ultimo
1974

3
24
27
20

75 74

Het aantal mutaties in de personeelsbezetting is go-
ring geweest, er vertrokken 3 personeelsleden en er
kwamen er 4 bij. Twee personeelsleden vonden hun
nieuwe werkkring bij de KEMA in Arnhem en bij
SBK in Kalkar. De stralingscontroledienst werd met
één man uitgebreid.

Er heeft uitvoerig beraad plaats gevonden over een
noodzakelijk geachte uitbreiding van de personeels-
bezetting. Men is met opzet met een zeer bescheiden
personeelsbezetting begonnen om deze, door erva-
ring wijzer geworden, gefundeerd te kunnen aan-
passen. De bezetting in Dodewaard is in vergelijking
met d/e van de kernenergiecentrales in Borssele,
Gundremmingen, Obrigheim, Doel etc. nog steeds
krap. Teneinde een doelmatiger gang van zaken te
bereiken is besloten de huidige bezetting vaiï 77 man
— inclusief 2 vacatures — met 6 man uit te breiden
tot 83.

D i contactcommissie Dodewaard en de veiligheids-
commissie Dodewaard kwamen regelmatig bijeen ter
bespreking van diverse voor het algemeen welzijn
en voor de veiligheid van het personeel van belang
zijnde aangelegenheden.

De directie spreekt op deze plaats gaarne haar dank
uit voor de inzet en de loyaliteit van al het personeel
dat 'n het verslagjaar voor de vennootschap werk-
zaam is geweest.

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

— balans per 31 december 1975 met toelichting;

— winst- en verliesrekening over het jaar 1975 met
toelichting.

Aan de jaarrekening is de accountantsverklaring toe-
gevoegd.

Het ingevolge artikel 3 van de Algemene samenwer-
kingsovereenkomst vastgestelde exploitatieresultaat
over 1975 is uitgekomen op een positief saldo van
ƒ 767 000.

Uitgaande van dit resultaat is de afrekening met de
produktiebedrijven als volgt:

Geleverde elektrische energie
389704 000 kWh è ƒ 0,052
Af: positief saldo van de

exploitatierekening ƒ 767 000
reeds ontvangen
voorschotten ƒ 21 008 000

ƒ 20 265 000

ƒ 21 775 000

Te verrekenen met de produktiebedrijven ƒ 1 510 000
alsmede hei gereserveerde saldo over
1974 f 347 000

Ter beschikking van de produktie-
bedrijven per ultimo 1975 ƒ 1857 000

De hoeveelheid geleverde energie in 1975 is ruim
45% groter dan in 1974, toen 268313 000 kWh is
geleverd.

De prijs per kWh is verhoogd van / 0,047 over 1974
tot ƒ 0,052 over 1975.

De baten uit hoofde van geleverde energie zijn
als gevolg van de grotere hoeveelheid als van de
prijsverhoging met ƒ 7 654 000 toegenomen.

De grotere produktie is verkregen door de hoge be-
schikbaarheid en de korte bedrijfsonderbreking voor
het splijtstofwisselen.

11
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Het splijtstotelemententransportvat wordt, na van afgewerkte splijtstofelementen te
zijn voorzien, uit het opslagbassin gehesen en op straling gecontroleerd.
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Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1975 van de N.V. Ge-
meenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
gevestigd In Arnhem, gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat
deze Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van
de vennootschap op 31 december 1975 en van het
resultaat over 1975.

DIJKER EN DOORNBOS/accountants

Arnhem, april 1976
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Balans per 31 december 1975
van de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

L

I

ACTIVA f 1975

Duurzame produktiemlddelen
Gronden ƒ 31000
Gebouwen en terreinwerken „ 4 462 000
Inrichting gebouwen 1 314 000 '
Machines en installaties 9 235 000 ,

Immateriële activa
Recht van erfpacht en opstal ƒ 1
Recht van gebruik Strang „ 1

Octrooien 1

/3

Deelneming in Interfuel B.V. f 25 000

ƒ 190*2000

1974

ƒ 31000
„ 5 045 000
,. "1486000
„ 10441000

ƒ 17 003 000

25 000

Voorraden
Splijtstof in centrale
Splijtstof bij derden .
Ontladen bestraalde splijtstof

Leningen u/g

ƒ 8530000
„ 2243 000
„ 1313000

ƒ 12006000
ƒ 1260000

f 7 886 000
„ 3897000
„ 428 000

ƒ 12 211000
ƒ 1 291 000

Vorderingen
Produktiebedrijven inzake voorschotten exploitatie . . . ƒ 4 097 000
Overige vorderingen 2 581 000

Liquide middelen
Saldo bij bank, kas en postcheque- en girodienst

ƒ 5 939000
„ 2 577 000

ƒ <<78000 ƒ 8516000

/ ,341000 ƒ 207000

f 36441000 , ƒ 39253000

14



PASSIVA

Eigen vermogen
Aandelen kapitaal

Schulden op lange termijn
Leningen o/g .

Voorziening
Deelneming in Interfuel B.V.

Schulden op korte termijn
In het komende jaar af te lossen deel van schulden op
lange termijn /
Kasgeldleningen o/g
Te betalen rente
Andere Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven
Belastingen en premies sociale wetten
Overige crediteuren
Ingevolge de Algemene samenwerkingsovereenkomst ter
beschikking van de produktiebedrijven „ 1 857 000

2 333 000
7 500 000

677000
1320000

157 000
2 861 000

1075

43000

/ 180·$ 000 i

2S000

1974

/ 43000

ƒ 21 001000

f 25 000

ƒ 2333000
10 000 000

718 000
1826 000

555 000
2 405 000

347 000

ƒ 18706000 i f 18184000

Nog te ontvangen facturen inzake splijtstofelementen .

/ 35441000 4 / 39253000

f 4011 OM ƒ 5412000
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Toelichting op de balans per 31 december 1975

L

ACTIVA

Duurzame produktlemlddelen · η immateriële activa

Totale investeringen per
31 december 1975 ƒ 144 557 000
Afboekingen:
Afschrijving ten laste van

eigen vermogen ƒ 42 707 000
extra afschrijvingen „ 35 000000

Subsidies
f 77 707 000
„ 28 554 000

Resteert
Hiervan splijtstof

Resteert voor duurzame produktie-
middelen en immateriële activa
Afschrijvingen tijdens
exploitatie:

1 juli 1968 tot
31 december 1974 / 12 575 000
1975 „ 1961 000

„ 106261000

/ 38 296 000
„ 8718000

ƒ 29 578 000

„ 14 536 000

Boekwaarde per 31 december 1975 f 15 042 000

De afschrijvingen voor de duurzame produktiemid-
delen zijn overeenkomstig de opzet van het project
gebaseerd op een termijn van 15 jaren vanaf het
begin van de exploitatie — 1 juli 1968 — en een vast
percentage van de aanschaffingskosten na de ver-
richte afboekingen.

Het terrein waarop de centrale Dodewaard is geves-
tigd is groot 98 275 m2; hiervan is eigendom van de
vennootschap 2 350m2. Op de aankoopwaarde van
/ 31 000 is niet afgeschreven.
Voor het resterende deel van het terrein is het recht
van erfpacht en opstal verkregen.

Recht van erfpacht en opstal

De vennootschap heeft voor 95 925 m2 van de grond
een recht van erfpacht en opstal voor de duur van de
Algemene samenwerkingsovereenkomst. De verkrij-
gingswaarde ad ƒ 282 000 is tot op ƒ 1 afgeschreven;
de jaarlijkse canon bedraagt ƒ 1.

Recht van gebruik Strang

De vennootschap heeft uit hoofae van een huurover-
eenkomst alle rechten op het water met ondergrond
van de Strang, gelegen naast de centrale, tot het jaar
1992.
De hiermede verband houdende afkoopsom voor de
huur ad f 8000 is tot op ƒ 1 afgeboekt.

Octrooien

De uitgaven in verband met octrooi-aanvragen zijn
afgeboekt tot op ƒ 1.

Deelneming In Interfuel B.V.

De vennootschap bezat oorspronkelijk 25 aandelen.
Na het uittreden van een der deelnemers per ultimo
1975 heeft de vennootschap 10 aandelen van nomi-
naal f 1000 è ƒ 1 per stuk overgenomen.
De vennootschap neemt daarna voor 35% deel in het
maatschappelijk kapitaal van de d.d. 3 oktober 1972
opgerichte splijtstofelementen-onderneming Interfuel
B.V. te Amsterdam. De uitgetreden deelnemer zal
echter zijn verplichtingen voor 1975 onverkort na-
komen.

In 1976 zal de liquidatie van Interfuel B.V. plaats-
vinden. De deelneming is opgenomen tegen de ver-
krijgingswaarde, echter zij verwezen naar de balans-
post Voorziening alsmede de toelichting hierop.

Voorraden

Splijtstof in centrale

Deze post heeft betrekking op respectievelijk:

— 50% van de waarde van de eerste lading van de
reactor, welke in 15 jaar wordt afgeschreven,
nadat de overige 50% ten laste is gebracht van
de jaren 1968 tot en met 1970. De uitbreiding van
de kern in de jaren 1973 en 1974 met 8 elementen
wordt op analoge wijze gewaardeerd.

— de waarde van de in 1975 geladen elementen,
welke uitgaande van de splijtstofcyclus voor een
passend deel als vooraad is geactiveerd;

— de overige in de centrale opgeslagen onbestraalde
splijtstofelementen die zijn gewaardeerd tegen de
aanschaffingsprijs.

fc
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Waardering op basis van actuele waarde zou tot een
hogere uitkomst hebben geleid.

Splijtstof bij derden

Waardering heeft plaatsgevonden tegen aankoopprijs
voor zover per balansdatum gefactureerd.

Ontladen bestraalde splijtstof

De ontladen bestraalde splijtstof is gewaardeerd voor
de geschatte opbrengstwaarde minus de geschatte
kosten van opwerken, conversie, transport en opslag.
De op deze kosten reeds betaalde bedragen zijn op-
genomen onder Overige vorderingen.

Leningen u/g

De leningen hebben nagenoeg geheel betrekking op
aan personeelsleden onder hypothecair verband ver-
strekte gelden voor aankoop van eigen woningen.
Deze leningen, wjlke volwaardig zijn, zijn opgenomen
voor de nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarden. Zij zijn volwaardig te achten.
De vorderingen op produktiebedrijven inzake voor-
schotten exploitatie hebben betrekking op de in
rekening gebrachte voorschotten gedurende de laat-
ste maanden van 1975.
De overige vorderingen betreffen voornamelijk de be-
taalde bedragen op de kosten van opwerken, con-
versie en transport van de ontladen bestraalde splijt-
stof, de termijnbetalingen op de in 1974 afgesloten
contracten voor de levering en het verrijken van
uranium voor de 7e en 8e herlading.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het aandelen kapitaal is geplaatst en volgestort en
bestaat uit 570 aandelen van ƒ 75 nominaal.

Schulden op lange termijn

Hieronder zijn vermeld de nominale waarden van de
schulden met een looptijd van meer dan een jaar,

betrekking hebbende op de voor de financiering van
de investeringen opgenomen leningen.

Ingedeeld naar rentepercentage is de totale schuld
als volgt te splitsen:

Leningen è 7'A %
Leningen è 6'Λ %

1975 1974
ƒ 13334 000 ƒ 15 001000
„ 5 334 000 „ 6 000000

f 18668 000 f 21001000

Het jaar van de laatste aflossing is voor alle leningen
1984. De aflossingen geschieden in gelijke jaarlijkse
termijnen, de aflossingen in 1976 zijn als schuld op
korte termijn opgenomen tot een bedrag van
ƒ 2 333 000.

Voorziening

Teneinde uitdrukking te geven aan het speciale karak-
ter van de deelneming in Interfuel B.V. is een voor-
ziening gevormd voor de waardevermindering van de
deelneming in het aandelenkapitaal.

Schulden op korte termijn

Hieronder zijn voor hun nominale waarde opgenomen
de schulden met een looptijd van ten hoogste een
jaar. De schulden in vreemde valuta zijn opgenomen
tegen de koersen per ultimo 1975.
Onder de post Overige crediteuren zijn onder
andere opgenomen de per ultimo 1975 ontvangen
facturen van derden voor werkzaamheden tijdens de
stop voor het splijtstofwisselen en de termijnfacturen
voor de leveringen van splijtstofelementen.
De schuld aan de produktiebedrijven ingevolge de
Algemene samenwerkingsovereenkomst betreft de
verrekening van het exploitatie-resultaat over 1974 en
1975.

Nog te ontvangen facturen inzake splijtstofelementen

Deze verplichtingen zijn opgenomen voor de — uit de
contracten blijkende aan de leveranciers te betalen —
vergoedingen op basis van het prijsniveau en de
koersen per ultimo 1975.
Hierbij zij vermeld dat in deze verplichtingen zijn be-
grepen DM 2 037000 en £155 000 in 1975 tegen
DM 2 910 000 en £ 243 000 in 1974.
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Winst- en verliesrekening over het jaar 1975
van de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

L

LASTEN

Rente
Afschrijvingen
Splijtstofkosten
Personeelskosten
Materialen en diensten voor bedrijf en onderhoud en kosten
van aanpassing van de installaties
Algemene kosten

BATEN

Geleverde elektrische energie
1975 389 704 000 kWh è ƒ 0,052
1974 268 313 000 kWh è ƒ 0,047

Rente
Diverse opbrengsten

Te verrekenen met produktiebedrijven ingevolge de Alge-
mene samenwerkingsovereenkomst:

positief saldo over 1975
negatief saldo over 1974

1975 1974

f

I I

I I

Μ

Ρ»

f

f

f

f

2055000 ƒ 2 49100C
1961000
1966000
3810000

7748000
2192000

19752000 )

20 265000
)

154000
100000

20519000 ι

767000

19752000 j

, 1961000
, 2197 000
, 3224000

, 8 450 000
, 2119000

'. 20 442000

12 611000
95 000
35 000

12 741 000

7 701000

20442 000
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 1975

LASTEN

Rente

Oe rente heeft voornamelijk betrekking op de opge-
nomen leningen op lange termijn alsmede op kas-
geldleningen.

Afschrijvingen

De duurzame produktiemiddelen worden, behalve de
gronden, voor zover het betreft de geactiveerde bouw-
kosten te beginnen per 1 juli 1968 afgeschreven in 15
jaarlijkse gelijke bedragen.
Oe na 1 juli 1968 geactiveerde bedragen worden met
ingang van het jaar van activering in jaarlijks gelijke
bedragen afgeschreven zodanig, dat per 30 juni 1983
de bedragen geheel zullen zijn afgeschreven.

Splijtstofkosten

Materialen en diensten voor bedrijf en onderhoud en
kosten van aanpassing van de installaties

De kosten omvatten de uitgaven voor hulpmaterialen
voor opwekking, verwijdering van radio-actief afval,
stralingsbeveiliging, regulair onderhoud, bijzondere
onderhoudswerkzaamheden benevens uitgaven voor
aanpassing en wijziging van de installaties. Eveneens
zijn hierin verwerkt de bedragen verschuldigd aan de
KEMA wegens assistentie op het gebied van
onderhoud en reactorfysica. Een nadere specificatie
kan als volgt gegeven worden:

De splijtstofkosten bestaan uit:
1975 1974

— de vaste afschrijving
van de kern, bestaande
uit 164 elementen

— de aan 1975 toe te
rekenen kosten van de
in 1974 en 1975 in de
reactor geplaatste ele-
menten

— kwaliteitscontrole door
de KEMA op splijtstof-
elementen

Materialen en diensten
voor
— bedrijf
— onderhoud en kosten

van aanpassing van de
installaties

— assistentie door de
KEMA

— stopperiode

1975

.' 907 000

„ 3563 000

„ 2482 000
„ 796 000

f 7748000

1974

ƒ 729000

„ 2 951 000

„ 2 039000
„ 2 731 000

f 8450000

f 287 000 ƒ 282 000

2 482 000 „ 2 002 000

102 000 101000

Algemene kosten

De post omvat voornamelijk de verzekeringspremies,
de kosten voor bewaking en het aan de vennoot-
schap toe te rekenen aandeel in de algemene kosten
van de Arnhemse instellingen van de elektriciteits-
bedrijven

kosten van kernlading ƒ 2 871 000 ƒ 2 385 000 BATEN

Af: de geschatte op-
brengst van de ont-
laden bestraalde splijt-
stof, verminderd me£de
kosten van opwerken,
conversie, transport en
opslag

Personeelskosten

Rente

Deze post omvat de ontvangen rente van leningen
aan personeel en van het uitzetten van tijdelijk over-
tollige middelen.

885 000 „ 188 000 Diverse opbrengsten

ƒ 1986 000 ƒ 2197 000

De personeelskosten betreffen de in de centrale
werkzame personeelsleden.

Deze opbrengsten hebben betrekking op een ver-
goeding voor aktiviteiten verband houdende met het
RASIN-rapport alsmede op een eenmalige subsidie
van Euratom inzake de kosten voor het nabestralings-
onderzoek.
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Te verrekenen met produktiebedrijven Ingevolge de
Algemene samenwerkingsovereenkomst

Ingevolge artikel 3 van de Algemene samenwerkings-
overeenkomst van 2 april 1965 Inzake .'iet stichten en
exploiteren van de eerste Nederlandse kernenergie-
centrale is het positieve saldo over 1975 van f 767 000
te verrekenen met de tot de overeenkomst toege-
treden produktiebedrijven.

Vergoedingen

Aan de dertien leden van de Raad van commissaris-
sen respectievelijk aan de vier leden van de Raad
van toezicht werd over het verslagjaar generlei be-
zoldiging of vergoeding toegekend.
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Het bedrijf van de centrale

L

Algemeen

Het verslagjaar 1975 was het zevende volledige be-
drijfsjaar van de kernenergiecentrale. Dankzij een vlot
verlopen revisieperiode en een zeer hoge beschik-
baarheid buiten de revisieperiode werd dit jaar de
hoogste beschikbaarheid bereikt, namelijk 90,4%.
Hierdoor is de cumulatieve beschikbaarheid over de
zeven bedrijfsjaren 77,8% geworden.

Ondanks de indruk die door de publiciteit rond de
stagnatie bij de afvoer van het radio-actief afval werd
gewekt, is het bedrijf van de centrale zeer goed ver-
lopen, is de installatie In een uitstekende conditie en
is het personeel zeer goed ingewerkt en volledig voor
zijn taak berekend.

Bedrijfsverloop

Buiten de geplande splijtstofwisselperiode moest de
centrale enkele keren uit bedrijf worden genomen,
voor het verhelpen van lekkages (hiervoor moest ook
de reactor worden gestopt). Ook voor het aanbrengen
van meetapparatuur op de turbinevoorlagerbok
moest de centrale worden gestopt. Tweemaal was er
— door oorzaken buiten de installatie zelf — een
vollast afschakeling van de turbinegenerator waarbij
voor het eerst de omloopinrichting van de turbine het
gehele stoomdebiet overnam zonder afschakeüng van

de reactor. De langste onderbreking was nodig voor
de reparatie van een lek in de voedingwaterleiding.
De beschikbaarheid buiten de geplande splijtstof-
wisselperiode was ruim 97%

De splijtstofwisselperiode liep van 12 oktober tot 7
november. Op grotere schaal dan voorheen, vooral in
meer detail, werd gebruik gemaakt van planning-
technieken, In het bijzonder de netwerkplanning.
De gehele revisie kon volgens planning verlopen
doordat bij de uitvoerige inspecties geen onverwach-
te moeilijkheden aan het licht kwamen.
De opgedane ervaringen hebben aangetoond dat een
nog gedetailleerder en nauwkeuriger voorbereide
planning wenselijk en van voordeel is.

De berekende duur van de nieuwe bedrijfscyclus be-
draagt meer dan 400 vol vermogensdagen op
163,4 MWth. De keuze van de lengte van deze cyclus
was afhankelijk van vele verschillende factoren, in het
bijzonder het in deze cyclus al of niet reeds verkrijgen
van toestemming de centrale op hoger vermogen te
bedrijven en het tijdstip van de 3e splijtstofwissel-
periode van de centrale in Borssele.
De belangrijkste bedrijfsgegevens over 1975 zijn
samengevat in de tabellen „Overzicht van de beschik-
baarheid van de centrale in %" en „De belangrijkste
bedrijfsgegevens over 1975 samengevat en verge-
leken met voorgaande jaren".

Overzicht van de beschikbaarheid van de centrale in %

Beschikbaarheid naar uren 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969

Van de reactor per jaar
Van de reactor cumulatief
Van de turbine per jaar
Van de turbine cumulatief
Van de centrale per jaar
Van de centrale cumulatief

91,6
83,2
92,3
83,5
90,4
77,8

62,3
81,8
62,0
82,0
61,9
75,7

83,4
85,7
82,8
86,0
82,6
78,5

72,7
86,3
93,5
86,8
68,6
77,5

87,5
90,8
89,8
84,6
86,7
80,4

85,2
92,5
90,6
82,0
81,3
77,3

99,8
99,8
73,5
73,5
73,4
73,4
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De belangrijkste bedrijfsgegevens over 1975 samengevat en vergeleken met voorgaande jaren

1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969

MWth nominaal . . . .
MWe nominaal . . . .
Max. mogelijk aantal bed rijfs-
uren
Reactorbeschikbaarheidsuren
Turbogenerator beschikbaar-
heidsuren
Max. mogelijke opwekking
thermische energie .
Opgewekte thermische ener-
gie
Gemiddelde versplijting van
de kern per 31 dec. .
Max. gemiddelde versplijting
van de ontladen elementen .

Max. mogelijke opwekking
van elektrische energie .
Opgewekte elektrische ener-
gie
Eigen verbruik aan elektri-
sche energie
Netto geleverde elektrische
energie verrekend met pro-
duktiebedrijven . . . .
Beschikbaarheid van de
reactor naar uren .
Beschikbaarheid van de
reactor naar 163,4 MWth .
Beschikbaarheid van de tur-
bogenerator naar uren .
Beschikbaarheid van de cen-
trale naar uren . . . .
Beschikbaarheid van de cen-
trale naar vermogen .

163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 MWth
54 54 54 54 54 54 54 MWe

8760 8760 8760 8784 8760 8760 8760 h

8026 5461 7312 6384 7671 7467 8742 h

7924 5430 7249 8213 7868 7935 6439 h

1431.4 1431,4 1431,4 1435.3 1431,4 1431,4 1431,4 GWh

1282.5 876,2 1179,5 1015,2 1273,2 1143,2 1013,1 GWh

7997 9036 9846 9266 11049 9928 4908 MWD/kg')

23,7 27,2 21,9 21,9 14,0 MWD/kg1)

473,07 473,07 473,07 474,3 473,07 473,07 473,07 GWh

411,38 283,27 372,8 325,8 404,8 367,98 315,49 GWh

22,59 16,87 20,80 19,3 21,6 20,93 18,75 GWh

388,78 268,3 353,7 309,3 384,1 348,7 298,4 GWh

91,62

89,6

92,3

90,4

86,97

62,3

61,2

62,0

61,9

59,8

83,4

82,4

82,8

82,6

78,8

72,7

67,8

93,5

68,6

67,9

87,5

86,0

89,8

86,7

84,7

85,2

79,9

90,6

81,3

77,8

99,8

70,9

73,5

73,4

66,6

1MWD = 86,4GJ
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EXPLOITATIE -1975

GRAFIEK NO. 1

ENERGIE

GRAFIEK NO. 2

BESCHIKBAARHEIDSPERCENTAGES
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Het onderhoud aan de installaties en de
exploitatie van de systemen

Onderhoud algemeen

Het aantal storingen aan apparatuur en Installatie-
onderdelen handhaaft zich op het peil van voorgaan-
de jaren, na de aanvankelijke daling gedurende de
eerste jaren van het bedrijf. Ook per systeem gezien
zijn geen toenames te constateren. De meest kwets-
bare systemen blijken te zijn: de datalogger, de in-
dampinstallatie, het regelstaafaandrijfsysteem (ten
gevolge van kleine secundaire lekkages), en het con-
dertsor koelwatersysteem (hark- en korfbandzeef-
machines).

Dit jaar werd een aantal systemen aan een revisie
onderworpen die tijdens het bedrijf van de centrale
(tijdelijk) uit bedrijf konden worden genomen; tevens
werden Stoomwezen-inspecties uitgevoerd. Hieronder
kunnen genoemd worden: het afvalindampsysteem,
het reactorwaterzuiveringssysteem en het opslag-
bassin koelsysteem.

Periodieke inspectie reactorvat

Het onderzoek van de overgangsstukken tussen vat-
stompen en aansluitende leidingen heeft een gunstig
resultaat opgeleverd.
De in voorgaande jaren vernieuwde overgangsstuk-
ken alsmede de laatste twee nog niet gerepareerde
overgangsstukken werden in goede conditie bevon-
den.
Wel werd gedurende de voorbereidingsperiode die
aan de stop voorafging een diepgaande studie ver-
richt, hoe eventuele reparaties zouden moeten wor-
den uitgevoerd. Verschillende handelingen en tech-
nieken werden met behulp van modellen van te
voren geprobeerd, zodat een grondige voorbereiding
was getroffen, indien nogmaals een reparatie nodig
zou blijken. Hiermee is thans zeer veel kennis en
ervaring verzameld.

De reactorvatwandbekleding werd met behulp van
een onderwatertelevisie-camera aan een visueel
onderzoek onderworpen. Ook enkele inwendige
delen in het reactorvat werden op gelijke wijze onder-
zocht.

Het niet-destructieve onderzoek aan het reactorvat-
deksel kon nog niet volledig worden uitgevoerd, ten
gevolge van de noodzaak om de ultrasoon-manipula-
tor verder te perfectioneren; het programma zal in
1976 worden voltooid.

De acht lasverbindingen van stompen aan het
reactorvatdeksel zijn onderzocht. Alle inspecties
toonden aan dat de onderzochte delen in goede
conditie zijn.

Reactorvoedlngwaterpompen

Gedurende de revisieperiode in 1974 werden de drie
stuks reactorvoedlngwaterpompen voor een perio-
dieke controle geheel gedemonteerd en geïnspec-
teerd. Bij deze inspectie bleken de pomphuizen
zodanige scheurindicaties en scheurdiepten te ver-
tonen dat een reparatie noodzakelijk werd.
Bij het onderzoek werd tevens geconstateerd dat aan
de gietstukken reeds vele reparaties waren uitge-
voerd. De gevonden scheurindicaties kwamen alleen
in het basismateriaal voor. In overleg met de pom-
penleverancier werd een reparatieprocedure opge-
steld en door de leverancier in de fabriek uitgevoerd.
Na het repareren werden de pomphuishelften span-
ningsarm gegloeid; de huishelften van één der pom-
pen vertoonde na het gloeien zodanige vervorming
dat deze nabewerkt moesten worden. Een herhaald
uitgevoerd onderzoek op de pomphuizen in de revi-
sieperiode van 1975 toonde aan dat de reparaties en
het basismateriaal in goede conditie verkeerden.
Toch zal moeten worden overwogen of deze pompen
die een zeer belangrijke functie vervullen in het be-
drijf wellicht dienen te worden vervangen.

Trillingen In de voorlagerbok van de turbine

Sinds 1971 begonnen zich in de voorlagerbok van
de turbine-installatie storingen voor te doen, welke
in de loop der jaren aanleiding gaven tot bedrijfs-
onderbrekingen van de installatie.
In de turbine-voorlagerbok bevinden zich de door de
hoofdas van de machine aangedreven smeerolie-
regeloliepompengroep en de beveiligings- en toeren-
regulateurs. De aandrijving vindt plaats door middel
van tandwiel-en wormwieloverbrengingendiedoor de
turbine-as worden aangedreven.

Nadat diverse inspecties, metingen en kleine modifi-
caties aan de componenten in de vooriagerbok niet
tot het gewenste resultaat leidden, werden meer
uitgebreide trillings- en geluidsmetingen verricht op
en nabij de voorlagerbok.
Het analyseren van deze trillings- en geluidsmetingen
leidde uiteindelijk tot de conclusie da! de starre
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koppeling van het voorlagerbok-aandrijfasje met de
turbine-as ean zodanige beweging vertoonde dat
hierdoor energierijke trillingen ontstonden.
Door de turbinefabrikant was reeds een wijzigings-
voorstel uitgewerkt dat resulteerde in het tijdens de
revisie in het verslagjaar vervangen van de starre
koppeling door een flexibele of cardan-koppellng van
het aandrijfasje met de turbine-as.
Uitgevoerde trillings- en geluidsmetingen na de modi-
ficatie toonden een volkomen rustig gedrag van de
componenten in de voorlagerbok aan, waarmee dit
reeds jaren oude probleem schijnt te zijn opgelost.

Instrumentatie

Op grond van de doelstellingen van de centrale
werden vele metingen verricht zoals turbinetrillings-
metingen, reactor ruisonderzoek, splijtstofelementen
verlengingsmeting. Veel aandacht werd nog besteed
aan andere uit bedrijfstechnisch oogpunt noodzake-
lijke metingen, zoals de temperatuursverdeling over
de voedingwaterstomp op het reactorvat, verplaat-
sings- en trillingsmetingen aan leidingen. Ook ver-
beteringen van de manipulatoren voor de reactorvat-
inspecties vereiste de aandacht.

Hoewel het onderhoud van de procesinstrumentatie
zeer arbeidsintensief is, kon goed preventief onder-
houd voorkomen dat het centrale bedrijf door storin-
gen in de instrumentatie werd onderbroken. In het
bijzonder tiet reactorbeveiligingssysteem heeft nog
nooit tot een storing van de centrale aanleiding ge-
geven. Van belang is verder te noemen dat in het ver-
slagjaar voor het eerst bleek dat een vollast afscha-
keling van de generator/turbine niet tot een afschake-
len van de reactor leidde, door goed overnemen van
de turbine-omloopinrichting.

Het goed functioneren van deze voorziening wordt
als een bijzondere prestaiie op het gebied van ont-
werp van systeem en apparatuur, evenals afstelling
en onderhoud ervaren.

Gegevens verwerkende procescomputer·

Eind 1974 heeft de leverancier van de gegevens
verwerkende procescomputers laten weten dat de
rond de klok nacht- en weekendservice op de
computersystemen in de loop van 1975 noodzake-
lijkerwijs moest komen te vervallen. Dit in verband

met de hoge kosten en overige problemen die het
met zich brengt om een personeelsbezetting te
handhaven, daar een dergelijke organisatie alleen
nog zou moeten bestaan voor de twee computer-
systemen bij de GKN: de grootste moeilijkheid bij de
serviceverlening wordt vooral veroorzaakt door de
ingewikkelde programmering van de computer.

De computers zijn momenteel echter technisch in een
goede conditie, zodat uit dien hoofde voorlopig nog
niet aan vervanging zou behoeven te worden gedacht.
Daar de leverancier bovendien nog voorziet dat de
serviceverlening over 3 è 4 jaar volledig zal moeten
worden gestaakt, is dit voor de GKN aanleiding ge-
weest om zich in de loop van 1975 te gaan oriënteren
omtrent de aanschaf van een nieuw computersys-
teem waarbij er van uitgegaan wordt, dat de huidige
installatie nog tot medio 1978 in bedrijf gehouden zou
moeten worden.

Om de reserve-onderdelenvoorziening over deze
periode zeker te stellen werd een identieke computer
overgenomen welke vrijkwam door de vervanging in
de Maascentrale te Buggenum. Daarnaast zijn nog
een aantal reservedelen bij de leverancier gekocht.
Het afwerken van dit programma opgesteld ter ver-
vanging van de procescomputers werd in opdracht
gegeven aan het automatisering-projectenbureau van
de KEMA.
Bij het opstellen van de aanvraag-specificaties stond
voorop dat de opzet van het huidige systeem in het
algemeen goed gefunctioneerd heeft. Uitbreidingen
of wijzigingen zijn daardoor in de aanvraag specifi-
caties eigenlijk alleen aan de orde gekomen wanneer
dit door de huidige stand van de computertechnolo-
gie eenvoudig te realiseren of duidelijk gewenst is.

Elektrotechnische voorzieningen

Het tweede tracé van de 10 kV PGEM-voeding naar
de centrale is vergroot van circa 400 kVA naar 1000
kVA, zodat de centrale nu van 2 zijden een gelijk-
waardige sterke reservevoeding heeft, welke is opge-
nomen In de noodstroomvoorziening, in het bijzonder
ten behoeve van de kernnoodkoelsysterrren.

Voor de overdracht van de vermogensuitwisseling, de
standmeldingen en telefoongesprekken is een tweede
kabel gelegd tussen het 150 kV onderstation in
Hemmen en de centrale.
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In het kader van de brandpreventie zijn verdere ver-
beteringen aangebracht; met name zijn de hoofd-
kabeltrace's van een beschermde asbestlaag, zoge-
naamde Flammastic, voorzien.

In het algemeen kan gesteld worden dat de elek-
trische installatie zich In zeer goede conditie bevindt.

Chemit tn radiochemi·

Vanuit chemisch- en radiochemisch oogpunt Is 1975
een zeer goed jaar geweest. Zonder veel problemen
kon ruim binnen de gestelde specificaties voor water,
stoom en afgas gebleven worden.
Dit had onder meer tot gevolg dat bij een revisie aan
het reactorwaterzuiveringssysteem in april dit sys-
teem ruim twee weken uit bedrijf genomen kon wor-
den zonder dat de specificaties voor het reactorwater
overschreden werden.
Nadat dit systeem weer in bedrijf genomen werd, was
de kwaliteit van het reactorwater binnen enkele uren
weer als voor de revisieperiode. De activiteiten van
het reactorwater bleven een factor 1000 beneden de
als maximum gestelde waarden, mede vanwege de
geringe splijtstoflekkages, hetgeen er onder meer in
resulteerde dat bij stoom- en waterlekkages nauwe-
lijks luchtstofbesmettingen optreden.

De stralingsniveaus die tijdens revisie toch nog ge-
meten worden, werden veroorzaakt door plaatselijke
afzettingen van geactiveerde corrosieprodukten.

In 1975 is een begin gemaakt deze corrosieprodukten
in het condensaatreinigingssysteem beter uit te filtre-
ren voordat deze de reactor bereiken, alwaar ze ge-
activeerd worden. De eerste proefnemingen hebben
goede resultaten opgeleverd. Bij inspecties uitge-
voerd tijdens de splijtstofwisselperiode, ruim één jaar
na het brandje in de reactorkamer, konden hiervan
geen nadelige gevolgen meer worden geconstateerd.
Er waren geen chloride-afzettingen aanwezig en er
werd geen aantasting van de leidingen geconstateerd,
waardoor gesteld kan worden dat in de toekomst
geen verdere nadelige gevolgen behoeven te worden
gevreesd.

Bij de inspecties van het turbinesysteem bleek de in
voorgaande jaren geconstateerde watererosie niet
sterk ie zijn toegenomen, waardoor de reeds aan-
wezige vervangende leidinggedeelien-nog niet be-

hoefden te worden aangebracht. Wel is inmiddels
opdracht gegeven tot een verdere studie van de
werking van de hogedruk waterafscheider, waarvan
toch wel duidelijk is — gezien de sterke erosie hier-
achter — dat deze niet geheel voldoet.

De lozingen van gasvormige en in water opgeloste
radioactieve stoffen was ook vanwege de lage activi-
teit in de systemen gering te noemen. Van de toe-
gestane te lozen gasvormige stoffen werd slechts 1 %
van het toegestane maximum geloosd, voor het water
was dit ongeveer 40%.

De afvalwaterbehandeling is door enkele verbeterin-
gen, zoals verdere splitsing van hoog en laag actief
afvalwater, verbeterd.

Stralingscontrole

De metingen door de KEMA betreffende stralings- en
besmettingsniveaus in de omgeving van de centrale
vonden normaal doorgang.
Afgezien van lokale verhogingen van het stralings-
niveau, gemeten op het terrein van de centrale ten
gevolge van de opslag van afvalvaten, werden geen
afwijkingen geconstateerd.

De absoluut- en koolfilters van het gehele ventilatie-
systeem van de centrale werden, ook door de stra-
lingsbeschermingsdienst van de KEMA, gecontroleerd
en na eventuele revisie in orde bevonden.

Ten gevolge van de beperkte revisieperiode, ten op-
zichte van voorgaande jaren, kon het beroep dat op
stralingscontroleurs van de KEMA moest worden ge-
daan beperkt blijven tot 2150 manuren (8050 in 1974).
Om dezelfde reden was ook de totale stralingsbe-
lasting voor het personeel, GKN met derden, in 1975
belangrijk lager dan in 1974. De totale stralingsbelas-
ting kwam voor 1975 weer ongeveer op het niveau
van de jaren 1971 tot en met 1973, namelijk rond 350
manrem. Hoewel de dosis voor de revisieperiode van
de centrale laag was, hebben de systeemrevisies die
tijdens bedrijf van de centrale eerder in het jaar plaats
hebben gevonden, toch de.bijdrage van het totale
revisiewerk op het genoemde niveau gebracht.

De dosisadministratie via de Centrale Dosisregistratie
(CDR) is probleemloos verlopen. Wel is intern op de
centrale nog veel administratie noodzakelijk, vooral
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Een spliitstolelement wordt in de reactorkern bijgeplaatst, manipulaties vinden plaats vanaf de spiijtstofwisselbrug. Op de
achternrond rechts is het deksel van het reactorvat ontdaan van isolatie en voorzien van apparatuur voor inspectie.
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als de dosisreserve van belang wordt; gedacht wordt
aan verdere mechanisatie. Een probleem vormt ook
nog steeds het radiologisch paspoort, dat derden —
die dit niet regelmatig nodig nebben — vergeten
mede te nemen. Ook om aan dit probleem tegemoet
te komen, lijkt een verdergaande mechanisatie van
de dosisadministratie en een terminalverbinding met
de CDR-computer van belang.

De hoofdtoegangscontroleruimte werd nog voor de
revisieperiode ingrijpend verbouwd. Hierdoor Is de
indeling veel beter geworden en de organisatorische
en administratieve afwikkeling aanmerkelijk doel-
matiger. Ook de capaciteit van de wasserij kon wor-
den uitgebreid. De kleedruimte aan de ..koude" kant
blijft echter klein.

Splijtstofelementen

Het contract betreffende verrijkingsarbeid, te leveren
in de jaren 1976 tot en met 1978, is bij Urenco ge-
plaatst en de verrijking zal in Almelo plaatsvinden.
Ter voorziening in de behoeften na dit tijdvak worden
voorbereidende maatregelen getroffen.

De met United Reprocessors Ltd., Engeland, terzake
van de opwerking van bestraalde splijtstofelementen
gevoerde besprekingen hebben nog niet tot het af-
sluiten van een contract geleid. Wel werd de afvoer
van een eerste zending splijtstofelementen gereali-
seerd en zal de afvoer van de volgende zending naar
verwachting volgens programma kunnen plaatsvin-
den.
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Nog juist voor de splijtstofwisselperiode werd een
nieuwe zending splijtstofelementkokers afgeleverd.
Hiervan zijn er inmiddels 11 in gebruik genomen en
in de kern geplaatst. Afgezien van de noodzaak
enige reserve te hebben, zijn deze extra kokers van
belang voor het tijdig gereedmaken van de splijtstof-
elementen die in de kern zullen worden geplaatst,
waardoor bij het splljtstofwisselen tijd wordt gewon-
nen.

Tijdens de splijtstofwisselperiode werden weer 4
speciale elementen in de kern geplaatst. Het zijn
standaard Gadoliniumelementen met per element
echter een kleine wijziging ten opzichte van het
standaard element, om gericht nabestralingsonder-
zoek te kunnen uitvoeren naar de invloed van be-
paalde parameters.

Slotbeschouwing betreffende het bedrijf
van de centrale

Recapitulerend kunnen wij met voldoening vaststel-
len dat vooral ook door de goede inzet van het
personeel en de goede samenwerking met zeer vele
groepen van de KEMA, de installatie in goede staat
verkeert, de splijtstofwissel- en revisieperiode geheel
volgens plan is verlopen, de stralingscontroie goed
functionneerde en belangrijke ervaring met de cen-
trale is opgedaan zowel bij de GKN als bij de KEMA.
Veel werk werd door de KEMA ook besteed aan na-
bestralingsonderzoek, terwijl door de Technische
Dienst van de KEMA assistentie werd verleend aan
de onderhoudsdiensten van de centrale.



Plaatsing van een 90 liter vat in een cementeervat (SOO I).
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Radio-actief afval

L

Welk afval

In de eerste plaats is er het laag radio-actieve vaste
afval (LAVA) voornamelijk bestaande uit kleding,
isolatiemateriaal en dergelijke dat in de centrale tot
balen wordt geperst die dan, ingepakt in 90-liter
vaten, naar het Reactor Centrum Nederland te Petten
worden vervoerd en aldaar verder worden verwerkt.
Het RCN is voor de behandeling van dit afval, dat
behalve uit kernenergiecentrales ook afkomstig is van
laboratoria, ziekenhuizen enz. voldoende uitgerust
om de uiteindelijke dumping in de oceaan, in het
kader van de Nuclear Energy Agency (NEA)-activitei-
ten, voor te bereiden.

Daarnaast vindt er afvoer van de hoog radio-actieve
bestraalde splijtstofelementen plaats, die na het ver-
wisselen voor nieuwe elementen uit de centrale naar
een opwerkingsfabriek gaan om aldaar te worden
behandeld.
Dit jaar zijn er echter problemen ontstaan door stag-
natie in de afvoer van het middel radio-actieve afval
(MAVA), dat wordt gevormd door residuen van in-
dampinstallaties en filtermateriaal uit de toegepaste
filtersystemen voor de waterbehandeling.

De organisatie van de afvalverwerking

Bij de bouwvan de kernenergiecentrale in Dodewaard
is er van uitgegaan dat opslag van radio-actief afval
binnen de centrale slechts voor een relatief korte
periode noodzakelijk zou zijn, omdat gedacht werd
dat de centrale behandeling van de afvoer en ver-
werking van dit afval een snellere ontwikkeling zou
doormaken dan in werkelijkheid gerealiseerd werd.

Door de Rijksoverheid werd het RCN aangewezen als
centrale ophaaldienst van radio-actief afval in Neder-
land. Voor de tijdelijke opslag van radio-actief afval
werd bij de bouw van de kernenergiecentrale voor-
zien in enige tankcapaciteit voor de opslag van
vloeibaar radio-actief afval alsmede in een installatie
waarmee dit afval vermengd kan worden met cement
om het afval in vaste vorm te brengen en van een
stralingsafscherming te voorzien en in vaten in te
pakken. Hierdoor zou worden bereikt dat het radio-
actief afval in een vorm geschikt voor dumping in de
oceaan aan het RCN kon worden afgeleverd.

Het sinds de inbedrijfstelling van de kernenergiecen-

trale eind 1968 verzamelde radio-actief afval in de
categorie laag en middel actief werd medio 1972 op
de boven omschreven wijze met de eigen verwer-
kingsinstallatie in circa 650 200-liter vaten verpakt
en per binnenvaartschip vanaf de steiger van het
terrein van de kernenergiecentrale verscheept naar
Umulden. Aldaar werd overgeladen in een, onder ver-
antwoordelijkheid van toen nog de ENEA (European
Nuclear Energy Agency) varend schip, dat de uit-
eindelijke dumping in de oceaan verzorgde.

De verwerking bij de kernenergiecentrale geschiedde
volgens door het RCN gegeven richtlijnen. Opvolging
daarvan werd door het RCN gecontroleerd. Het laden
van het binnenvaartschip geschiedde onder verant-
woordelijkheid van het RCN.

In 1973 zijn er geen activiteiten met betrekking tot de
afvoer van radio-actief afval in de MAVA categorie
geweest.

De tweede afvoer van radio-actief afval

Nadat dit in het begin van 1974 reeds was aange-
kondigd werd in het eerste kwartaal van 1975 door
de ΘΚΝ aan het RCN formeel bericht gezonden dat
ter verwerking voor een NEA-dumping 16 m3 vloei-
baar radio-actief afval met een specifieke radio-
activiteit van ongeveer 0,5 Ci/m3 zou worden ver-
werkt; dit afval behoorde tot de MAVA-categorie en
is het residu uit de afvalindampinstallatie.

Tussen 12 mei 1975 en 5 juni 1975 worden 494 90-liter
vaten gevuld met door betonnering vast gemaakte
vloeibaar radio-actief afval.
Bij het vullen van de vaten is er naar gestreefd de
oppervlaktestraling van 200 mr/h zo dicht mogelijk te
benaderen. Doordat het verkrijgen van een homogeen
mengsel moeilijkheden opleverde, hebben uiteindelijk
een betrekkelijk groot aantal van de 494 vaten een
oppervlaktestraling hoger dan 200 mr/h gekregen.
De verpakking was deugdelijk.

Nadat de aldus verkregen vaten op de daartoe be-
stemde formulieren met gegevens per vat op respec-
tievelijk 27 mei en 11 juni aan het RCN voor afvoer
waren opgegeven werden deze in afwachting van de
afvoer tijdelijk buiten het afvalbehandelingsgebouw
op het terrein van de centrale opgeslagen.
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Toen bleek dat met het RCN geen overeenstemming
kon worden bereikt over de voorschriften waaraan
de vaten ten behoeve van transport en aflevering
moesten voldoen, werden de betreffende autoriteiten
van de situatie op de hoogte gebracht.

Hierna begon een (te) lange periode van moeizaam
overleg waarin veel onnodige problemen werden op-
geworpen, welke periode ten gevolge van de inmid-
dels aangebroken vakantieperiode nog extra lang
zou duren.

Begin november 1975 werd tenslotte met het RCN
overeenstemming bereikt over de afvoer van de
90-liter vaten met een oppervlaktestraling beneden
200 mr/h. Door de GKN werd voorgesteld de sterker
stralende 90-liter vaten alsnog in de kernenergie-
centrale met de eigen installatie te verpakken in
200-lïter vaten waardoor een extra afscherming kon
worden aangebracht die tot gevolg had dat de opper-
vlaktestraling met een factor van gemiddeld 3,3 tot
ver beneden 200 mr/h kon dalen.

Op 13 november 1975 volgde publikatie in de pers.
Deze publikatie leidde tot een gesprek op 14 novem-
ber 1975 op het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne. Aldaar werd afgesproken dat de vaten
met een oppervlaktestraling lager dan 200 mr/h in de
eerstkomende weken naar het RCN zouden worden
afgevoerd. Er werd overeenstemming bereikt over
verwerking ter plaatse van de 90-liter vaten met een
oppervlaktestralingsintensiteit van meer dan 200 mr/h
en wanneer na verwerking tot 200-liter vaten de op-
pervlaktestraling minder dan 200 mr/h zou bedragen,
konden ook deze vaten naar het RCN worden afge-
voerd. De vaten die, na verpakt te zijn in 200-liter
vaten, een hogere stralingsintensiteit zouden ver-

tonen dan 200 mr/h zouden voorlopig in het afval-
behandelingsgebouw in de kernenergiecentrale blij-
ven opgeslagen.

De afhandeling van de extra verpakking en de ver-
zending geschiedde verder betrekkelijk probleemloos.
De 90-liter vaten werden nog in 1975 afgevoerd, de
200-liter vaten konden in de eerste helft van januari
1976 worden verzonden.

Totaal afgevoerd

In het verslagjaar werden in totaal afgevoerd: 66
90-liter vaten met samengeperst laag radio-actief vast
afval (LAVA) naar RCN te Petten; 135 200-liter vaten
met los brandbaar LAVA naar Belgo Nucléaire in Mol
(België) en 301 90-liter vaten met ingebetonneerd
indamperresidu (zie boven).

Alle overige nog uit 1975 resterende afval werd in
januari 1976 afgevoerd, hetzij naar Petten, hetzij naar
Mol; deze zendingen betroffen in totaal ongeveer
500 vaten. Hiermede was dan ook de verzending van
het indamperresidu, totaal 494 vaten, waarover de
publiciteit werd gevoerd, afgewerkt.
Alles bij elkaar genomen over alle 7 bedrijfsjaren van
de centrale is het radio-actieve afval dat moest wor-
den verwijderd geweest circa 1800 vaten LAVA en
circa 1300 vaten MAVA, of 450 vaten gemiddeld per
jaar.

Uitbreiding opslagcapaciteit

Teneinde meer flexibiliteit te verkrijgen bij de opslag
van radio-actief afval wordt in de nabije toekomst
een uitbreiding van het radio-actieve afvalbehande-
lingsgebouw van de kernenergiecentrale voorzien.
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Deel van de installatie voor de behandeling van 90-liter vaten waarin met atstandsbediening in cement
verwerkt radio-actiet afval is vastgelegd.
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Studie en onderzoek

Reactorfysica

Het verwijderen van de regelstaafvolgers in 1974
heeft geleid tot het uitvoeren van een studie aan een
nieuw ontwerp splijtstofelementen. Het weglaten van
de volgers heeft namelijk een aanzienlijke toename
van de lokale vormfactor tot gevolg.

Op de plaats van het hoekstaafje neemt de vorm-
factor met ruim 20% toe. In combinatie met de even-
tuele vermogensverhoging van de reactor met 12%
zou dit tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven.
Twee mogelijkheden werden onderzocht in plaats van
het huidige 6 x 6 rooster met 2 verrijkingsgraden,
namelijk een 7 x 7 rooster of een 6 x 6 rooster met
een andere indeling van verrijkingsgraden.

Uitgaande van dezelfde water/uraanverhouding blijft
het reactiviteitsgedrag van de elementen nagenoeg
gelijk. De splijtstoftemperatuur en de warmteflux zul-
len voor het 7 x 7 rooster echter aanzienlijk dalen,
doch de thermohydraulische weerstand neemt toe.
Het veranderen van de verrijkingsgraadindeling door
onder andere toelaten van meer dan twee verrijkin-
gen toonde aan dat een vormfactor kleiner dan 1,20
haalbaar is in combinatie met het gebruik van Gado-
linium. Deze resultaten hebben er onder andere toe
geleid dat het 7 χ 7 ontwerp voorlopig werd verlaten.
In de offerte-aanvragen voor nieuwe herladingen
werd het splijtstofelement gespecificeerd met een
6 x 6 rooster met maximaal 4 verrijkingen. Uit de aan-
biedingen blijkt dat bij toepassing van 3 verrijkings-
graden aan de diverse criteria voldaan kan worden
(onder andere vormfactor maximaal 1,20).

Op 12 oktober werd de centrale uit bedrijf genomen.
De 6e cyclus van de kern was hiermede beëindigd,
de gemiddelde versplijtingstoename van de kern ge-
durende deze cyclus bedroeg 6627 MWD/t. Dit was
meer dan gedurende enige voorafgaande cyclus
dankzij het gebruik van slijtend neutronengif in de
vorm van Gadoliniumoxide in de splijtstof.
Omgerekend in vol vermogensdagen (163,4 MWth)
was de lengte van de cyclus 393 dagen.

Na een voorspoedige splijtstofwisseling, waarbij
onder andere regelstaafwaarde en temperatuurcoëf-
ficient bepaald waren, werd de reactor 7 november
gestart voor de 7e splijtstofcyclus. In totaal werden
57, voor het merendeel Gadolinium bevattende

elementen, geladen (slechts 4 elementen bevatten
géén Gadolinium).
De berekende cyclusduur bedraagt meer dan 400 vol
vermogendagen op 163,4 MWth.

Vanwege de toenemende — zij het geringe — asym-
metrie In de kernsamenstelling werd het 3 dimen-
sionale programma voor de berekeningen van op-
brand en vermogensverdeling uitgebreid van een
kwart kern tot een hele kernberekening. Dit werd
vereenvoudigd door de installatie van een grotere
computer op het KEMA-terrein (CDC 6400). Door het
overgaan op gehele kernberekening is er een een-
duidig verband ontstaan tussen de elementnummers
in de kern en in de berekening.

Door de reactorfysicagroep zijn verschillende risico-
analyses uitgevoerd in verband met de aanvraag om
vermogensverhoging. Deze analyses hadden in het
bijzonder betrekking op de systemen die worden in-
geschakeld bij de noodkoeling van de reactor, zoals
het kerninundatiesysteem, het drukontlastsysteem en
de noodstroomvoorzieningen.

Huisonderzoek van de reactor

Dit jaar is een begin gemaakt met een uitgebreid
onderzoek naar de informatie die te verkrijgen is door
bestudering van de fluctuaties van verscheidene
meetsignalen van de reactorinstallatie. Het onderzoek
is opgezet in samenwerking met het RCN, dat al
enige ervaring heeft opgedaan met ruisonderzoek
van de Borssele reactor.

Uit de open literatuur is gebleken dat ruisanalyse
met vrucht toepasbaar is, zowel voor de bewaking
van de reactorkern alsook de mechanische construc-
ties in het reactorvat. Vooral de bewegingen van het
reactorvat zijn nauwkeurig in grootte en richting met
neutronenruisanalyse te bepalen.
Niet alleen de neutronenruis wordt geanalyseerd,
maar tevens de koppeling tussen andere grootheden
zoals: stoomdebiet, reactordruk, niveauveranderin-
gen, enz. Uit deze aldus verkregen informatie is een
beeld te vormen van zowel de stabiliteit van de rege-
ling als het nucleair thermohydraulisch gedrag van
de reactor.

Een meer wetenschappelijk gericht onderzoek zal
bijvoorbeeld de bepaling van de thermische tijdcon-
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stante van de splijtstof zijn, die gemeten kan worden
door correlatie van neutronenfluxveranderingen en
veranderingen in de splijtstoftemperatuur.

Thwmohydraullca en starktebcrekmlngan

Ondermeer door het vele werk dat ten behoeve van
het RASIN-rapport en ook voor de kernenergiecen-
trale in Borssele moest worden verricht, is vertraging
ontstaan bij de beantwoording van vragen, gesteld
door een Euratom werkgroep die door de Kernfysi-
sche Dienst is ingeschakeld voor de evaluatie van de
aanvraag het vermogen van de Dodewaard centrale te
verhogen. Inmiddels is het werk zover gevorderd dat
nieuwe rapporten gereed liggen om te worden inge-
zonden.
Ten vervolge op de berekeningen welke van het
noodkoelsysteem waren gemaakt, zijn een aantal aan-
vullende berekeningen gemaakt van de krachten en
vervormingen die optreden op de verschillende on-
derdelen in het reactorvat en die een gevolg zijn van
hypothetisch aangenomen leidingbreuken. Deze be-
rekeningen tonen aan, dat de krachten en vervor-
mingen die ontstaan geen aanleiding geven tot het
niet fuctioneren van het reactorsnelstopsysteem.
Bovendien blijkt dat de reactorkern tijdens het leeg-
blazen voldoende gekoeld blijft.

Staalonderzoekprogramma

De doelstelling van het staalonderzoekprogramma is
om gedurende de geplande levensduur van het reac-
torvat het effect van bestralingen, tijd en temperatuur
op de mechanische eigenschappen en in het bijzon-
der de verbrossing van de reactorvatmaterialen vast
te stellen.

Hiertoe zijn aan de rand van de kern en op kern-
hoogte proefstukken, in het bijzonder kerfslagproef-
stukken, opgehangen welke periodiek verwijderd en
in „hot cells" beproefd worden. Via omrekening wor-
den de resultaten vertaald naar de omstandigheden
die zouden heersen bij de reactorwand na een veel
langere bedrijfsperiode.

In maart 1973 zijn voor de tweede maal proefstukken
uit het reactorvat verwijderd en beproefd. De evalu-
atie van de beproevingsresultaten is in het afgelopen
jaar afgesloten.
De resultaten zijn dusdanig dat de verbrossing van
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het basismateriaal van de middenring van het reactor-
vat en van de lassen aan weerszijden van deze
ring volgens verwachting verloopt. (De ontwerp-waar-
de voor de levensduur is meer dan 40 jaar). Aan de
proefstukken vervaardigd van het lesmateriaal, treedt
meer verbrossing op dan aan de basismateriaal
proefstukken. Het lesmateriaal in het reactorvat be-
vindt zich echter ver genoeg van het kernmiddenvlak
(waar de straling op de vatwand maximaal Is) om
geen problemen te scheppen. Om de invloed van
bedrijfsspanningen in de vatwand op de verbrossing
te kennen, zijn tevens de zogenaamde spannings-
golfdempingsproefstukken beproefd (door middel van
een balgconstructie volgt een proefstaaf de drukwis-
selingen in het reactorvat, welke overeenkomstige
spanningen in de proefstaaf als in de vatwand ver-
oorzaakt). De voorlopige resultaten zijn dusdanig, dat
vastgesteld kan worden dat de spanningswisselingen
op de verbrossing geen invloed hebben.

Het ligt nu gezien de verkregen kennis in de bedoe-
ling het staalonderzoekprogramma sterk te gaan in-
krimpen wat betreft de conventionele proefstukken,
zoals de kerfslagproefstukken.
De laatste jaren is de breukmechanica-wetenschap
sterk naar voren gekomen. Deze breukmechanica
maakt het in principe mogelijk scheuren, welke moge-
lijkerwijs tijdens bedrijf ontstaan en door middel van
periodieke inspecties gedetecteerd worden, te evalu-
eren op een dusdanige wijze dat een uitspraak over
de bezwijkwaarschijnlijkheid van de constructie ge-
daan kan worden.
De breukmechanica stelt ons tevens in staat een uit-
spraak te doen betreffende de druk waaraan het vat
tijdens de periodieke persproef onderworpen dient te
worden.

Voor verdere controle op de berekeningen volgens
de breukmechanica zijn in het kader van het staal-
onderzoekprogramma in de bedrijfsonderbreking van
1975 breukmechanicaproefstukken (108 stuks) in het
reactorvat geplaatst, waarvan de eerste serie proef-
stukken na 1 è 2 jaar bestraling beproefd zullen
worden.

Nab*straling«onderzo*k splijtttofetamnt·!)

Ook in het afgelopen verslagjaar werd veel aandacht
aan nabestralingsonderzoek van splijtstofelementen
door de betreffende afdelingen op de KEMA gegeven;
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tevens werden splijtstofstaven naar Winfrith Heath
(Engeland) en Mol (België) verzonden voor verder
gedetailleerd onderzoek, zowel niet-destructief als
destructief in beton cellen.
In het splijtstofopslagbassln van de centrale worden
de volgende metingen en Inspecties uitgevoerd:
visuele inspecties met behulp van de boroscoop,
wervelstroom onderzoek op mogelijke gebreken In
de staafbekleding, verlengingsmeting van de staven,
totale gamma scanning en gamma spectrometrie.

In betoncellen kunnen zeer vele onderzoekingen
worden verricht, om enkele te noemen: verfijnde in-
specties en metingen zoals boven genoemd en verder
„burnup"-, isotopen- en splijtingsproduktenbepalin-
gen, drukopbouw in de staafjes en metallografisch
onderzoek van dwarsdoorsneden door de staafjes,
van zowel de bekleding als de splijtstoftabletten.
Voor het eerst werd onderzoek verricht aan pluto-
niumelementen met een bestraling van gemiddeld
20 MWD/kg. Een van de andere onderzochte elemen-
ten had een gemiddelde opbrand van 27 MWD/kg;
het element werd reeds in de eerste kern geplaatst,
is gedurende 5 achtereenvolgende cycli bestraald en
werd in 1974 uit de kern ontladen. Gezien de zeer
goede staat waarin dit element verkeert, wordt ook
dit element aan een nauwkeurig onderzoek onder-
worpen.

Verlengingsmeting splijtstofelementen

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in het mechani-
sche gedrag van de splijtstofelementen tijdens be-
straling is tijdens de splijtstofwisselperiode een leng-
temeter van Scandpower, Halden (Noorwegen) in de
kern gemonteerd. Hiermede zullen lengteveranderin-
gen van een aangepast standaard splijtstofelement
worden gemeten.

Fysisch onderzoek aan splijtstofelementen

Ter ondersteuning van het nabestralingsonderzoek
zijn van enkele bijzondere elementen de axiale ver-
mogens- en versplijtingsverdelingen bepaald. Een
onderzoek naar de mogelijkheid om op de centrale de

versplijting van ontladen elementen te bepalen is nog
in volle gang.
Tijdens de revisieperiode is een standaard Gadoli-
niumelement in een gewijzigde splijtstofstavenconfi-
guratie gebracht en aan een korteduurbestraling
onderworpen. Het doel van het experiment was twee-
ledig: in hoeverre is de fluxdepressle van het Gado-
liniumflux afhankelijk en wat is de invloed van de
zelfafscherming van het uraan op de bepaling van de
fluxdepressie.

Werktuigkundige projecten

Het belangrijkste project was de voorbereiding van
een eventuele reparatie van een overgangsstuk aan
een stomp onder aan het reactorvat. Werkgroepen
bestaande uit medewerkers van het Werktuigkundig
Projecten Bureau van de KEMA en van het werktuig-
kundig onderhoud van de GKN werden geformeerd
voor het ontwerp en de oefeningen; bij de uitvoering
van de oefeningen werden derden ingeschakeld. Alle
werkzaamheden in de modellen werden in stappen op
papier gezet met vermelding van de hiervoor nodige
tijden. Na de constatering van een eventueel defect
bij het onderzoek van betreffende stomp zou alleen
nog een generale repetitie op de modellen nodig zijn
geweest, met de uiteindelijke bedoeling de reparatie
zelf zonder al te grote onverwachte problemen uit te
kunnen voeren. Deze reparatie is niet nodig gebleken.

Manipulatoren werden ontwikkeld voor ultrasoon-
onderzoek van het reactorvatdeksel; ook andere
manipulatoren voor onderzoek binnen het reactorvat
werden aangepast. Het blijkt wel dat het ontwerp van
manipulatoren met steeds weer andere afmetingen
en krachten een zeer gespecialiseerde activiteit is
waarvoor veel ervaring is vereist.

Een begin werd gemaakt met het ontwerp van een
uitbreiding van het radio-actieve afvalbehandelings-
gebouw. Het betreft in het bijzonder een uitbreiding
van de capaciteit van de afvalopslagtanks voor filter-
materiaal en indamperresidu en ook een uitbreiding
van de ruimte voor behandeling van vaten en tijdelijke
opslag ervan.
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Diversen

Algemene voorlichting en publiciteit

Het aantal aanvragen voor het organiseren van een
bezoek aan de centrale neemt nog jaarlijks toe.
Verschillende scholen beschouwen een bezoek aan
de centrale als een jaarlijks terugkerend evenement
en de leerkrachten passen het bezoek In In hun les-
programma.
Het grootste aantal bezoekers komt uit de onderwijs-
sector, met name de middelbare technische scholen
zijn goed vertegenwoordigd. Verder werden excursies
gemaakt door diverse provinciale- en gemeentelijke
overheidscommissies, personeelsverenigingen van
elektriciteitsbedrijven en industrieën.

In totaal zijn 81 georganiseerde bezoeken gebracht
met 2605 deelnemers. Dit is ongeveer een verdubbe-
ling ten opzichte van 1974.

De onder auspiciën van het Nederlands Atoomforum
verplaatsbare tentoonstelling „Energie, de motor van
ons leven" is in het verslagjaar geëxposeerd op grote
regionale beurzen, te weten de Damesbeurs te
Enschede, de Internationale Huishoudbeurs te
Amsterdam, de 3-Epo te Maastricht, de Jaarbeurs van
Groningen, de Rijnfair te Arnhem en de Jaarbeurs van
het Oosten te Zutphen.
De stand werd op deze beurzen redelijk bezocht.
Naast deze beurzen werd de tentoonstelling enkele
malen uitgeleend als onderdeel van een algemene
energietentoonstelling zoals op de T.H. Twente te
Enschede.
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Legende

CDR

ENEA

GKN

HAVA

KEMA

LAVA

MAVA

ΝΕΑ

RCN

SEP

Centrale Dosisregistratie van de Radio-
logische Dienst TNO

European Nuclear Energy Agency

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergie-
centrale Nederland

hoog radio-actieve afval

N.V. tot Keuring van Elektrotechnische
Materialen

laag radio-actieve afval

middel radio-actieve afval

Nuclear Energy Agency

Reactor Centrum Nederland

N.V. Samenwerkende Elektriciteits-
Produktiebedrijven

TNO Nederlandse centrale organisatie voor
toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek
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