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DOELSTELLING EN OPZET VAN HET RAPPORT

In de loop van 1976 besloot het bestuur van de Afdeling
Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(KIVI) een studie over de kosten van de kernenergie te
stimuleren. Hiertoe werd een werkgroep opgericht, die tot
taak had te rapporteren over de kosten van de kernenergie
met alle daarbij behorende facetten.
Het bestuur van de Afdeling Kerntechniek meent dat een
dergelijk rapport bij kan dragen in de meningsvorming.
Uitgangspunt is de Nederlandse situatie zoals deze is
voorgesteld in de Energienota die in september 19 74 door
de minister van Economische Zaken is ingediend bij het
parlement.
In deze Energienota werden een aantal verdere gegevens
gevraagd met name:

- risico-analyse van de splijtstofcyclus
- advies van de Gezondheidsraad
- rapport van de Commissie Reactorveiligheid
- studie van de vestigingsplaats-problematiek

De eerste drie studies zijn inmiddels ingediend bij de
minister van Economische Zaken in de zomer van 19 75.
Op 19 januari 1976 heeft de minister van Economische
Zaken in een brief aan het parlement de volgende aanvul-
ling gegeven:

- Er zal een integraal onderzoek worden ingesteld naar
alle fasen van de verwerking van radioactief afval

- De regering heeft besloten een Aanvullend Structuur-
schema Elektriciteits Voorziening (ASEV) te doen op-
stellen. Hierop is de procedure van de Planologische
Kernbeslissing van toepassing

- In 1977 zal de regering beslissingen moeten nemen
over een definitief beleidsvoornemen

In februari 1977 verscheen het ASEV dat, in aanvulling op
het Structuurschema Elektriciteits Voorziening (SEV), de
mogelijke vestigingsplaatsen van de kerncentrales be-
handelt ten aanzien van hun ruimtelijke aspecten.
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In deze veelheid van rapporten en adviezen die alle nood-
zakelijk zijn voor het nemen van een definitief besluit
ten aanzien van de bouw van kerncentrales, tracht de
Afdeling Kerntechniek van het KIVI een bijdrage te leveren
over de kosten van de kernenergie.
Het is duidelijk dat in het kostenpakket een aantal com-
merciële zaken een rol spelen, er is echter gepoogd een
opzet van de kosten van de kernenergie te verschaffen
zonder gebruik te maken van formele commerciële aan-
biedingen .
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Deze studie beperkt zich tot de kernenergie, hetgeen
past in de begrenzingen gesteld door de Afdeling Kern-
techniek.
De opzet van de studie is zodanig gekozen dat studies
over andere methoden van elektriciteitsopwekking op de-
zelfde wijze kunnen worden gemaakt, zodat een vergelijking
op dezelfde basis kan geschieden indien dit is gewenst.
Het doel van dit rapport is dus niet een kostenverge-
lijking van de verschillende methoden van elektriciteits-
opwekking.
Het rapport behandelt achtereenvolgens de investeringen
en daarmede verband houdende factoren, exploitatie-
kosten en de splijtstofcycluskosten. Deze laatste post
omvat het uraniumerts, de verrijking, de fabricage van
splijtstofelementen, het gebruik in de reactor, de op-
werking en opslag.

In hoofdstuk 2 worden alle uitgangspunten voor de kosten
en de factoren die daarop van invloed zijn genoemd.
In het kort wordt weergegeven wat is opgenomen in de
verschillende kosten en wat mogelijkerwijze de variatie
c.q. onzekerheidsmarge is in deze kosten.
De techniek wordt nauwelijks of niet behandeld, alleen in
zoverre nodig is om aan te geven waarop de verschil-
lende kostenfactoren zijn gebaseerd.

Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van de kostenbereke-
ning waarbij de resultaten zijn uitgedrukt in et/kWh.

Bij de gehele opzet is ervan uitgegaan dat slechts sprake
is van lichtwaterreactoren zoals aangegeven in de Energie-
nota.
Er is geen verschil gemaakt tussen KWR en DWR , daar de
tot nu toe opgedane ervaringen tot de conclusies leiden
dat er geen wezenlijke kostenverschillen zijn, zeker
niet in de totale uitkomst.
Waar voor de uitgangspunten geen eenduidige cijfers be-
schikbaar zijn, worden onzekerheidsmarges toegepast.

Op een aantal punten zijn varianten toegepast zoals ver-
mogensgrootte, bedrijfstijden e.d. om de invloed daarvan
aan te geven. Deze varianten zijn genomen t.o.v. een ge-
definieerde standaard.

Tot slot zij nogmaals onderstreept, dat nergens- in het
rapport wordt ingegaan op de veiligheid, noodzaak en de
voor- en nadelen. Ten aanzien van de kosten verbonden aan
de veiligheidseisen is zoveel mogelijk rekening gehouden
met de Nederlandse situatie.

KWR : kokendwaterreactor
DWR : drukwaterreactor
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ARGUMENTATIE BETREFFENDE KOSTENFACTOREN

'S»-- 2.1 Investering centrale
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2.1.1 Eenheidsgrootte

Voor het vaststellen van de investeringen, splijtstofcy-
clus- en exploitatiekosten van kernenergie-eenheden is in
deze studie uitgegaan van een KWR in de 1000 MW klasse,
waarbij, zoals in hoofdstuk 1 is gesteld, is aangenomen
dat in vergelijking niet de DWR er wel verschillen zijn op
onderdelen maar niet in het totale kostenpatroon.
Deze grootte mag als voldoende gangbaar en beproefd
worden beschouwd en is in overeenstemming met het beleids-
voornemen zoals dat is neergelegd in de Energienota van
de minister van Economische Zaken.
Nauwkeuriger gezegd bedraagt het netto elektrisch ver-
mogen 931 MW, waarbij rekening is gehouden met het
vermogen dat in de centrale zelf nodig is.
Als variant is in hoofdstuk 3.5.4 een indicatie gegeven
hoe hoog de totale investeringskosten voor een soortgelijk
reactortype in de 600 MW klasse zijn. In hoofdstuk 3 zijn
de kWh kosten berekend inclusief de splijtstofcycluskosten
en exploitatiekosten voor een 931 MW centrale.
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De kerncentrales in gebruik in Nederland zijn Borssele -
ca. 450 MW - en Dodewaard - ca. 50 MW.

2.1.2 Belastingsfactor

Voor een goede beoordeling van de economische aspecten
van een kernenergiecentrale is onder meer inzicht in de
te verwachten gemiddelde jaarproductie in kWh ervan noodza-
kelijk.
In dit overzicht wordt in detail op deze gemiddelde jaar-
productie ingegaan, daar nogal veel verschillende groot-
heden worden gebruikt in de beschikbare statistieken.
De jaarproductie van een centrale wordt in de statistieken
gekenmerkt door de belastingsfactor van de centrale (in de
Verenigde Staten "load factor" of "capacity factor" ge-
noemd) .

De belastings factor van een centrale, over een bepaalde
periode (normaal een jaar), geeft aan welke elektrici-
teitsproductie in werkelijkheid door de centrale is ge-
leverd t.o.v. de situatie waarbij de centrale in de be-
schouwde periode ononderbroken zijn maximale vermogen aan
het net zou hebben geleverd.
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Een uitspraak over de te verwachten belastingsfactor van
een nog te bouwen productie-eenheid kan slechts op grond
van statistische gegevens van reeds in bedrijf zijnde
centrales worden gedaan. Hiertoe staan verschillende
statistieken ter beschikking [l, 2, 3J.
Aan de statistieken liggen vaak geheel afwijkende defi-
nities ten grondslag waarvan een aantal in bijlage 1
gegeven worden.

De statistische gegevens die door de International Atomic
Energy Agency (IAEA) worden gepubliceerd, betreffen het
merendeel van de op de wereld in bedrijf zijnde kerncen-
trales. Daarnaast zijn andere publicaties die alleen ge-
gevens van kerncentrales in êên land of een groep van
landen bevatten. In de IAEA publicaties [l] van de jaren
1971 en later zijn de gegevens op nagenoeg dezelfde wijze
gepresenteerd en zijn deze daarom voor de studie ge-
bruikt.

De jaarproductie van een centrale wordt bepaald door de
beschikbaarheid van de centrale en de bedrijfsvoering,
d.w.z. de wijze waarop de centrale voor de elektriciteits-
productie wordt ingezet.
Zou een centrale,indien deze beschikbaar is, steeds het
maximale vermogen aan het net kunnen leveren, dan is de
beschikbaarheid gelijk aan de belastingsfactor.
Door de aard van de bedrijfsvoering is het in de praktijk
niet altijd mogelijk dat steeds het maximale ver-
mogen wordt geleverd.
Door het betrekkelijk geringe aantal kerncentrales in de
landen buiten de Verenigde Staten, zullen daar de kern-
centrales i.v.m. het kostenpatroon steeds zo hoog mogelijk
belast worden en zullen de beschikbaarheid en belastings-
factor ook vrijwel aan elkaar gelijk zijn. Voor wat be-
treft Europa blijkt dit ondermeer uit de statistieken van
de Europese Gemeenschappen [2] .
In de Verenigde Staten worden de kerncentrales mede ge-
bruikt voor de belastingsregeling in het openbare net,
waardoor de belastingsfactor en de beschikbaarheid grotere
verschillen vertonen dan in Europa het geval is [3].

Voor een uitspraak over de in Nederland te verwachten ge-
middelde jaarproductie, op basis van de bedrijfsgegevens
van kerncentrales in een aantal verschillende landen, is
daarom naast de belastingsfactor ook een evaluatie van
de beschikbaarheid van belang. De beschikbaarheid is
echter in de diverse landen verschillend gedefinieerd
(bijlage 1), waardoor vergelijking van de beschikbaarheids-
percentages uit de diverse publicaties niet goed mogelijk
is.
Omdat eenduidige gegevens over de beschikbaarheid ontbreken
zijn deze voor de bepaling van de te verwachten jaarproductie
niet gebruikt. Wel zijn eenduidige gegevens beschikbaar
over de "Operation factor". Dit begrip wordt echter in
Nederland niet gebruikt.
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In de IAEA-statistieken wordt naast de belastingsfactor
de "Operation factor" berekend, die gedefinieerd is als
de verhouding tussen het aantal uren dat de eenheid of
centrale elektriciteit aan het net heeft geleverd en het
totale aantal uren in de beschouwde periode.
De "Operation factor" is dus niet gelijk aan de "beschik-
baarheid" omdat geen rekening wordt gehouden met de si-
tuaties waarbij de centrale reserve staat (wel beschik-
baar maar niet in bedrijf) en met situaties waarbij de
centrale, als gevolg van deelstoringen, niet zijn maxi-
male vermogen aan het net kan leveren.

In tabel 1 worden de gemiddelde waarden van de belastings-
factor en "Operation factor"» van de lichtwaterreactoren
met een vermogen boven 100 MWe gegeven op de periode
1971 - 1975.

LWR

aantal eenheden

gem.vermogen (MW)

belast ingsfactor (%)

Operation factor (%)

Totaal

>100 MW

77

530

57,9

68,6

>100 MW

USA

48

643

56,5

69,0

buiten
USA

29

377

61,1

68,2

>600 MW

USA

33

789

5 4 , 2

6 6 , 7

buiten
USA

6

702

62,1

64,0

Tabel 1 Gemiddelden van belastingsfactor en
"Operation factor" van lichtwater-
reactoren met een vermogen groter dan
100 MW
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Uit de tabel blijkt het verschil in bedrijfsvoering in de
Verenigde Staten en in de overige landen uit de waarden
van belas tingsfactor en "Operation factor". Het gemiddel-
de vermogen dat in de tabel is vermeld en waarop de be-
las tings f actor betrekking heeft is het geauthoriseerde
vermogen; dit is het vermogen waarvoor door de autori-
teiten vergunning is verleend.
In de Verenigde Staten kan dit vermogen afwijken van het
vermogen waarvoor de eenheid is besteld. In de landen
buiten de Verenigde Staten is de situatie anders en is
het geauthoriseerde vermogen vrijwel steeds nagenoeg
gelijk aan het bestelde vermogen, zodat daar gebruik
van de belastingsfactor bij economische berekeningen een
reëel beeld zal geven.
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De gemiddelde belastings- en "Operation factor" van alle
lichtwaterreactoren over de jaren 1971 - 1975 staan in
tabel 2 vermeld.

LWR

aantal eenheden

gem. vermogen (MW)

belastingsfactor (%)

Operation factor (%)

1971

33

365

60,

72,

0

5

1972

45

441

53,

64,

5

4

1973

55

439

56,

68;

6

7

1974

63

508

59,

69,

4

5

19 75

83

559

58,

68,

9

4

Tabel 2 Belastingsfactor en "Operation factor"
van lichtwaterreactoren (LWR) over de
jaren 19 71 - 1975
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De belastingsfactor van nieuwe centrales is in de eerste
paar maanden dat ze in bedrijf zijn over het algemeen
vrij laag. Deze lage waarden werken gezien het relatief
grote aantal nieuwe eenheden, sterk door in de gemiddel-
de ui tkomsten.

vs!

Het verband van beide factoren en de leeftijd (kalender-
jaar na inbedrij fstelling) van de centrales wordt in de
tabellen 3 en 4 gegeven waarbij de waarden voor alle
eenheden zijn gegeven en die voor eenheden met een ver-
mogen groter dan 600 MW (zie ook figuur 1 en 2 ) .

alle LWR

aantal

gem. vermogen (MW)

belastingsfactor (%)

Operation factor (%)

ie
jaar

50

693

49,4

6 3,. 3

2e
jaar

49

620

58,6

70,3

3e
jaar

39

551

61,2

69,1

4e
jaar

36

514

62,9

73,0

5e
jaar

26

415

59,4

68,4

6e
jaar

17

351

60,2

66,2

7e
jaar

14

324

69,2

75,9

Tabel 3 Belastingsfactor en "Operation factor"
gedurende de levensduur voor alle LWR's
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14 aantal eenheden

7 leeftijd in jaar

LWR>600MW

operation factor

belastingsfactor

32
1

1

29
i

2

18
i

3

15

4

Fig. 2
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ii LWR>600 MW

aantal

gem. vermogen (MW)

belastingsfactor (%)

Operation factor (%)

Ie
jaar

32

843

50,0

62,6

2e
jaar

26

806

56,4

67,0

3e
jaar

18

739

59,9

67,0

4e
jaar

15

704

58,8

70,4

5e
jaar

6

697

55,5

67,3

6e
jaar

2

6 30

63,1

70,4

7e
jaar

2

615

57,5

72,3
i —

Tabel 4 Belastingsfactor en "Operation factor'
gedurende de levensduur voor LWR's
met een vermogen groter dan 600 MW
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Geconcludeerd kan worden dat de belastingsfactor voor re-
actoren die langer dan 2 jaar in bedrijf zijn gemiddeld
rond 60% schommelt. Deze waarde komt overeen met een be-
drijfstijd van ca. 5200 uur per jaar. Door de wijze van
bedrijfsvoering zal de belastingsfactor voor de kerncen-
trales in de Verenigde Staten gemiddeld enkele procenten
lager zijn dan het genoemde gemiddelde, terwijl die voor
kerncentrales in Europa enkele procenten erboven zal liggen.
Dit wordt bevestigd door de voor het jaar 1975 gepubliceer-
de waarde van de bedrijfstijd van lichtwaterreactoren;
voor die in de landen van de Europese Gemeenschappen be-
droeg de bedrijfstijd in 1975 gemiddeld 5969 uur, hetgeen
overeenkomt met een be las tings factor van 68,1%.
De gemiddelde belastingsfactor van de twee Nederlandse
kerncentrales vanaf de ingebruikname tot 1977 bedroeg
voor Dodewaard (in bedrijf sedert januari 1969) 78,5% en
voor de kerncentrale Borssele (in bedrijf sedert oktober
1973) 76,1%.

Uit de statistische gegevens blijkt dat er tot nu toe geen
duidelijke verschillen zijn in de be las tings factoren voor
de grote en de kleinere kerncentrales. Voor een kerncen-
trale van ca. 1000 MW mag op grond van de in de statis-
tische gegevens waar te nemen verbetering van de belastings-
factor en op grond van de Nederlandse ervaring voor econo-
mische beschouwingen daarom gerekend worden met een be-
lastingsfactor van ca. 65%, hetgeen overeenkomt met een
bedrijfstijd van ca. 5700 uur per jaar.

2.1.3 Rentevoet

Bij verschillende onderdelen in deze studie - waar het
element tijd in het geding komt - speelt de rentevoet een
rol voor het vaststellen van bepaalde kosten.
Dat is het geval bij de berekening van de bouwrente, de
jaarlijkse kapitaalslasten (annuïteitsfactor) en de
spli j ts to fcycluskos ten.
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Nu doet zich in het algemeen bij de economische evaluatie
van projecten, zoals bijvoorbeeld beslissing voor de bouw
van kernenergiecentrales, het probleem voor, dat getracht
moet worden een beeld te krijgen van de prijzen en pr i j s -
verhoudingen over de gehele duur van het project, gerekend
vanaf het aanvangstijdstip van de bouw.
Aangezien deze periode voor toekomstige kernenergiecen-
trales nog onzeker i s , zijn de berekeningen in deze studie
voor toekomstige bouw uitgevoerd in prijzen en prijsver-
houdingen van 1977. Aldus geven de uitkomsten van deze
berekeningen een redelijk beeld van de economische as-
pecten van het project voor de toekomst, mits eventuele
prijsstijgingen voor de onderscheiden kostencomponenten
in dezelfde mate optreden.
Indien di t uitgangspunt niet bewaarheid wordt, m. a.w. er
treedt een verschuiving op in de prijsverhoudingen, dan
kan een gevoeligheidsanalyse een beeld geven van de moge-
lijke gevolgen.

Een belangrijke consequentie van het rekenen met constante
prijzen is het feit dat onder meer kapitaalslasten moeten
worden berekend op grond van een aanzienlijk lagere rente-
voet dan de huidige marktrente van circa 9%. In de markt-
rente i s immers een belangrijke component aanwezig die
dient als vergoeding voor de vermogensderving die de ka-
pitaalverschaffers ondervinden als gevolg van de voort-
schrijdende inflat ie.
Dat deel van de rentevoet dat beschouwd kan worden als
vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen, af-
gezien van de inflatoire effecten t .a .v . deze beschikbaar-
stelling, wordt de reële rentevoet genoemd. In beginsel
is dit dus de marktrente die verwacht mag worden in een
inflatieloze economie met een evenwichtige kapitaalmarkt.
Uit historisch cijfermateriaal kan worden afgeleid dat
deze reële rentevoet op ongeveer 4% per jaar gesteld kan
worden.

B

ŝ

" - . f

Indien berekeningen worden uitgevoerd met constante
prijzen dan dienen de kapitaalslasten ook te worden be-
paald met een rentevoet die hoort bij een dergelijk u i t -
gangspunt, i«c. 4% per jaar.
Financieel-rekenkundig kan overigens worden bewezen dat
de a 4% contant-gemaakte waarde van de totale jaarlijkse
kosten, exact gelijk is aan.de S 9% contant-gemaakte
waarde van de kosten waarin met inflatoire ontwikkelingen
is gerekend, mits de inflatieverwachting voor de exploi-

9-4
1+4/100

= ca. 4,8% per jaar
tatieperiode

bedraagt.
Dit wordt aangetoond in bijlage 2.

Indien de inflatie hoger zal zijn dan deze 4,8% dan is de
contante waarde hoger; indien de inflatie lager is dan
4,8% dan is de contante waarde lager dan in de inflatie-
loze situatie met 4% reële rente.

• 'i
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Uiteraard is de hier gekozen 4% slechts een benadering
van de reële rentevoet. Als variant is ook de invloed
op de kWh prijs weergegeven van 2% en 6%. De resultaten
daarvan zijn weergegeven in hoofdstuk 3.5.2.

2.1.4 Verhouding_loon;:_en_roateriaalkosten

In het voorgaande is reeds opgemerkt dat alle bereke-
ningen in dit rapport zijn weergegeven in constante
prijzen van 19 77.
Voor het nemen van een concrete investeringsbeslissing
zal het onder meer noodzakelijk zijn te weten
hoe hoog de werkelijke investeringskosten zullen worden.
Daartoe zullen dan schattingen gemaakt moeten worden van
de ontwikkeling van de belangrijkste kostenbestanddelen
gedurende de periode dat gebouwd wordt (en eventueel
ook gedurende de exploitatieperiode) .
In bijlage 3 is weergegeven in welke mate de totale in-
vesteringskosten worden beïnvloed door de verschillen-
de kostensoorten.

2.1.5 Bouw t i j d_en_bgu.wren te

Voor het vaststellen van de kostenontwikkeling tijdens
de bouw als ook voor het berekenen van de bouwrente is
het uit kostenoogpunt noodzakelijk te weten van welke
bouwtijd voor kerncentrales moet worden uitgegaan.
Voor de economische evaluatie is bepalend de tijd die ge-
legen is tussen het t i jdstip van bestelling tot het mo-
ment van inbedrijfname. Technisch gezien kan volstaan
worden met een bouwtijd van 5 jaar, belangrijke tegen-
slagen daargelaten. Nationaal zowel als internationaal
worden bouwtijden van centrales in het algemeen, en van
kernenergiecentrales in het bijzonder steeds langer als
gevolg van de vele vereiste procedures en vergunningen.
In Nederland is sprake van een bijzondere situatie daar
de Rijksoverheid zowel de beslissing ten principale als
ten aanzien van de vestigingsplaats aan zich heeft ge-
trokken, waarbij in dit laatste geval bevolkingsinspraak
plaatsvindt door middel van de procedure van de Planolo-
gische Kernbeslissing, Op basis van de gefaseerde be-
sluitvorming, waarbij t i jdig de benodigde vergunningen
voor de bouw kunnen worden aangevraagd, wordt hier ver-
ondersteld dat ten tijde van de bestelling van een kern-
energiecentrale de benodigde vergunningen verleend zijn.
Daarmee is tijdens de bouw de kans op vertraging alleen
waarschijnlijk bij vergunningen die tijdens de verschil-
lende bouwfasen nodig zijn. Hiervoor wordt nog met een
vertraging van één jaar gerekend, hetgeen de totale bouw-
tijd op 6 jaar brengt.

1
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Inherent aan het bouwen van een kerncentrale is de lange
tijd die ermee is gemcoid en daarmee dat de uitgaven er-
voor successievelijk in de loop van de bouwtijd worden
gedaan. De alsdus veroorzaakte voorfinancieringskosten
(de zogenaamde bouwrente) maken onderdeel uit van de to-
tale investeringskosten.
Hoe het verloop van de betalingen tijdens de bouw zal
zijn is bij voorbaat niet precies te zeggen. Deels is dat
een kwestie van commerciële onderhandelingen.
Ervaringscijfers hebben echter aangetoond dat de bouwrente-
opslag op de totale investeringsuitgaven bij benadering
kan worden bepaald als de helft van de bouwtijd in jaren,
maal de te hanteren jaarlijkse rentevoet.
Dus een bouwtijd van 6 jaar en een rentevoet van 4% per
jaar leiden tot een opslag voor bouwrente van 3 x 4 = 12%.

2.1.6 Afschrijvingstermijn

Momenteel is het gebruikelijk conventionele elektr ici tei ts-
centrales af te schrijven in 14 a 18 jaar.
Er is evenwel een duidelijke tendens dat de afschrijvings-
termijn langer wordt. Door de lagere groei van het elek-
triciteitsverbruik, het verminderen van het schaalver-
grotingseffect en verdere rendementsverbetering vindt na-
melijk de economische veroudering minder snel plaats. Deze
argumentatie geldt ten dele ook voor kernenergiecentrales
Daarbij komt bovendien dat, in een productiepark dat
is samengesteld uit conventionele centrales en uit
kerncentrales, de laatsten door hun lage variabele pro-
ductiekosten steeds maximaal benut zullen worden, alvorens
conventioneel vermogen te gaan produceren. Dat betekent
dat de economische gebruiksduur van kerncentrales sterker
naar de technische levensduur zal tenderen dan bij conven-
tionele centrales het geval i s .
üit dien hoofde is het acceptabel voor kernenergiecentrales
uit te gaan van een economische afschrijvingsduur van 20
jaar.
Als variant is in hoofdstuk 3 tevens gerekend met een af-
schrijvingsduur van 15 jaar.

il

2.1.7 £syl°gd_op_reservevermogen

De voor Nederlandse begrippen relatief grote eenheids-
grootte (1000 MW in dit geval) kan ertoe leiden dat de
elektriciteitsbedrijven bij de bouw ervan meer reservever
mogen moeten opstellen, dan nodig zou zijn geweest in een
situatie dat een 600 MW kernenergiecentrale of conven-
tionele centrale zou zijn gebouwd.
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Daarbij moet overigens direct worden opgemerkt, dat het
eventuele extra reservevermogen geen karnenergievermogen
behoeft te zijn, maar kan worden gevormd door met fos-
siele brandstoffen gestookte, productie-eenheden, zoals
bijvoorbeeld gasturbines.

i1
bovenbedoelde mogelijke consequenties.
De kwantitatieve uitwerking ervan zal pas kunnen geschieden
indien de eventuele bouw van kerncentrales kan worden be-
trokken op een feitelijke situatie, omdat de samenstel-
ling van het productiepark bekend moet zijn.

f:
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Tot vroeg in de jaren zeventig waren investeringskosten
van kerncentrales allemaal te optimistisch geraamd.
Dit kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van
een overzicht van de kostenontwikkeling in de Verenigde
Staten.

De eerste kerncentrales voor particuliere elektriciteits-
opwekking in de Verenigde Staten, beginnend met Dresden 1
in 1954, werden verkocht als "turn key, lump sum" projecten,
m.a.w. ze werden kant en klaar opgeleverd tegen een van
te voren vastgestelde prijs. Er was geen rekening gehouden
met inflatie. De prijzen liggen in de orde van grootte
van US $ 125--/kW. (Investeringskosten zijn gepresenteerd
per netto kilowatt geïnstalleerd vermogen.)
Als gevolg van de toenemende eenheidsgrootte met daarbij
een relatief laag inflatiecijfer bleek deze prijs per kW
vrij stabiel tot rond 1965. Achteraf blijkt, dat deze
cijfers aanzienlijk te laag waren. Doch door de relatief
lange bouwtijd komt het voile inzicht over de mate van
onderbegroting (of over de toename van de totale esca-
latie) slechts langzaam op gang.
Een van de belangrijkste factoren, die bij herhaling on-
derschat blijkt te zijn, is het effect van verdere vei-
ligheids- en milieu-eisen.

Het volgende moge dit nader toelichten:

In 1971 schrijft McTague [4]dat de investeringskosten op
dat moment worden begroot op US $ 250.-/kW waarin inbe-"
grepen een 10% onzekerheidsmarge. Over de veiligheids- .
en milieu-eisen zegt McTague:

"The full cost impact of environmental and
safeguards back fitting has not yet been
realized. In fact the door has Just been
opened to cost increases resulting from
environmental activity".

30
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Verderop in zijn verhaal becijfert McTague de grootte van
het effect van toenemende veiligheidseisen op 1% per jaar
bij een totale jaarlijkse toename van de investerings-
kosten van 2%, exclusief inflatie.
Over inflatie, die hij op dat moment op 8% per jaar s t e l t ,
wordt gezegd, dat deze te hoog is en dat mede, door maat-
regelen die de regering van de Verenigde Staten in het
vooruitzicht heeft gesteld, het niet ondenkbaar i s , dat
dit inflatiepercentage in de naaste toekomst wordt terug-
gedrongen naar 3% per jaar.

Hoezeer de inzichten over de investeringskosten per kW
en de jaarlijkse toename hiervan afwijken van de feite-
lijke situatie en ontwikkelingen, wordt in een publicatie
van Rossing [s] aangegeven.
Het blijkt namelijk dat de verhouding werkelijk t .o.v.
oorspronkelijk begrote investeringskosten tussen 1965 en
1969 toenemen van circa 1,7 tot 3,8.
De werkelijke kosten (nacalculatie) zijn inclusief rente,
escalatie en inflatie. De oorspronkelijke kosten zijn
exclusief deze posten. Na 1969 neemt de bovengenoemde
verhouding af tot circa 2.

Deze ontwikkeling blijkt niet onopgemerkt en als duidelijke
reactie op deze ontwikkelingen trekt de particuliere in-
dustrie in de Verenigde Staten zich terug uit de nucleaire
turn key projecten.
Rond 1970 worden bijvoorbeeld door de firma General Electric
de laatste turn key projecten afgerond. Sinds + 1966
werken de Amerikaanse reactorfabricanten als componenten-
leveranciers, leverend volgens een overeengekomen specifi-
catie .
Hierbij koopt het elektriciteitsbedrijf de hoofdcomponenten
in en laat de engineering en technische projectafhandeling
uitvoeren door een door hem aangestelde "Architect Engineer"
(zie bijlage 4). Escalatieformules zijn hierbij opgenomen
in de leveringscontracten voor de hoofdcomponenten.
Duidelijk is dat een groot deel van de risico's hierbij
door het elektriciteitsbedrijf wordt gedragen.
Op de ontwikkeling in Europa zal verderop nog worden terug-
gekomen .

Evaluatie van de investeringskosten over de laatste jaren
toont een vrij constante toename van 22% per jaar.

Ter vergelijking nogmaals de in [4] 1971 voorspelde,
aanzienlijk lagere, cijfers, n l . :

- een jaarlijkse toename door inflatie van 8%

- een jaarlijkse toename door hogere veiligheids-
eisen etc. van 2%

m
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In een studie van Ebasco [6] van eind 19 76 wordt een ver-
gelijking gemaakt van de investeringskosten voor twee
1200 MW-eenheden, besteld in 1969 resp. 1976. De voornaam-
ste uitgangspunten c.q. conclusies zijn als volgt (V.S.-
si tuatie):

geschatte tijd van opdracht tot
inbedrijfstelling is

geschatte investeringskosten
(begroting) zijn

in 1969
in 1976

in 1969
in 1976

6
10

jaar
j aa r

US $ 160.-/kW
US $ 676.-/kW

. de gemiddelde loon/materiaal index over de periode
1969-1976 bedraagt 8% waarbij de materialen/componenten
index over 1974 en 1975 rond 18% per jaar-bl i jken te
stijgen (oliecrisis-effect)

. als gevolg van de toenemende veiligheids- en milieu-
eisen'nemen de investeringskosten over de periode
1969-1976 toe met rond 19% per jaar '

. de post onvoorzien voor begrotingen in 1969 bedroeg
6%, in 1976 15 a 20%.

Alhoewel, volgens de Ebasco studie, de verzwaring van de
veiligheids- en milieu-eisen nog alt i jd doorgaat l igt het
toch in de verwachting dat de jaarlijkse toename op een
zeer gematigd peil zal gaan liggen. Dit inzicht l i jk t aan
te sluiten bij het steeds meer te beluisteren inzicht van
direct betrokkenen, dat een verdere verhoging van veilig-
heidseisen niet noodzakelijkerwijs zal voeren tot verlaging
van de risico's.
Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat het effect van
eisenverzwaringen dubbel doorwerkt en wel,

1 in extra kosten, wat betreft engineering en con-
structie aan deze eisen te voldoen

2 in een toename van de totale bouwtijd.

De toename in de bouwtijd tot 10 jaar is voornamelijk te
wijten aan de goedkeuringsprocedures. Via standaardont-
werpen en veiligheidsanalyses wordt er getracht dit te
bekorten.

Teruggaande naar de studie van Rossing [5] waar de jaar-
lijkse toename van de begrote investeringskosten van 22%
werd berekend, blijkt een plausibele verklaring ervan over
de jaren 1965-1971 te zijn:

. inflatie 6%

. hogere veiligheids- en milieu-eisen 16%

I•
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Indien voorts voor deze periode een rentepercentage van
6% verondersteld wordt, dan kan het verschil van werke-
lijk geïnvesteerde kosten t.o.v. begrote kosten bij een
bouwtijd van 6 jaar ruwweg als volgt worden berekend:

6 = 18%
= 18%

bouwrente 6% gedurende gemiddeld =- v o l l e j a r en
6i n f l a t i e 6% gedurende gemiddeld -~ v o l l e aren

3e s c a l a t i e van e i s e n 16% gedurende -^x6 v o l l e j a r e n = 72%
108%

rV.
"Al

i
Aanname is hierbij dat toenemende eisen niet over de vol-
le bouwperiode worden meegenomen, doch na een zeker tijd-
stip niet meer beschouwd worden.
De bouw is dan zover voortgeschreden dat alle procedures
zijn doorlopen.

Uit deze berekening blijkt, dat de werkelijke t.o.v. de
begrote kosten een factor 2,08 groter zijn. Dit komt over-
een met de factor 2 reeds eerder genoemd voor de jaren
1971 en 1972, hetgeen een indicatie zou kunnen zijn dat
de ramingen voor investeringskosten beter dan vroeger
aansluiten bij de werkelijke kosten.
Daarnaast drukken de kosten door opbouw van een grote
groep van ervaren nucleaire ingenieurs en de ontwikkeling
van de management technieken voor de constructie van kern-
centrales aanzienlijk minder op de projecten.

De Europese ontwikkeling t.a.v. investeringskosten kan in
grote lijnen gerelateerd worden aan die in de Verenigde
Staten. In de meeste Europese landen worden de Amerikaan-
se veiligheidseisen geheel of grotendeels overgenomen,
waarbij de autoriteiten zich beperken tot specifieke aan-
vullingen en aanpassingen. Enkele landen zoals Duitsland,
Frankrijk en Engeland gaan een meer eigen weg.

Voor wat betreft de contractvorm blijkt het nog steeds mo-
gelijk turn key te werken, dit in afwijkinggvan de situatie
in de Verenigde Staten. Vaak wordt een consortium gevormd,
bestaande uit:

. reactorleverancier

. turbineleverancier

. architect engineer

. leverancier civiele deel

Hierbij is het gebruikelijk, dat in het contract escala-
tieformules zijn opgenomen voor lonen en materialen en
dat verder risico's t.a.v. uitblijven van de nodige ver-
gunningen van autoriteiten en het wijzigen van de veilig-
heids- en milieu-eisen door de klant worden gedragen.

' • • ' *
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Aan de hand van enkele historische gegevens i s het moge-
li jk een indruk te verkrijgen van de Nederlandse prijzen
per januari 1977. Uitgangspunt is een jaarlijkse st i jging
van 24,5% van de begrote prijzen gebaseerd op 8% inf la t ie
en 15% escalatie door hogere veiligheidseisen. Voor de
Nederlandse s i tuat ie is sprake van een pr i jss t i jging voor
nog te bouwen centrales, zodat de 24,5% in zijn geheel
wordt doorberekend.

a) Aannemende dat de ramingen van de investeringskosten
door Rossing [5] voor Nederland van toepassing zouden
zijn, zou voor januari 1975 een p r i j s van US $ 600.-/kW
gelden.
Geëscaleerd naar januari 1977 geeft di t ƒ 2278,-/kW
waarbij 1 US $ = f 2,45, koers 3.1.1977.

b) Hondius [7] rapporteert over een studie in midden
1972, waarbij de kosten voor een 800 MW centrale, ex-
clusief rente, begroot zijn op 6 70.6 miljoen d.w.z.
f 838,- /kW.
Escalatie over 4̂  jaar naar januari 19 77 geeft een
prijs van ƒ 2120,-/kW, rekening houdende met een ver-
laging van 5% voor de extrapolatie van 800 naar 1000 MW.

c) Ferroni [8] vermeldt in oktober 19 73 dat de geldende
prijs in Zwitserland voor nucleaire energie berekend
wordt op ongeveer ƒ 1000 ,-/kW.
Omgezet naar prijzen januari 1977 betekent dit 1000 x
(1,245)3 '25 = ƒ 2020,-/kW.

d) Het Ebasco rapport [6] rekent met US $ 6 76. -/kW als
1976 pr i js . Escalatie over een h jaar geeft
f 1848,-/kW met wederom 1 US $ = 2.45.

e) Michaelis [9] vermeldt in maart 19 77 een geldende
prijs van DM 1710,-/kW, betrokken op een 1300 MW
reactor. Rekening houdende met een schaaleffect van
15% voor de totale investeringskosten en een DM koers
van 1 0423 resulteert dit voor een 1000 MW centrale
in f 2015,-/kW.

Het zal duidelijk zijn, dat de bovenstaande getallen be-
rusten op vrij arbitraire aannamen t . a .v . escalatie
van veiligheidseisen voor de Europese- en in het bijzon-
der voor de Nederlandse si tuatie.

Gezien het grote aantal reeds doorgevoerde veiligheids-
eisen i s de verwachting dat de bovengenoemde 24,5% in de
toekomst reëel zal worden verlaagd.
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Investeringskosten in Nederland

De investeringskosten voor een complete 1000 MW kernener-
giecentrale betrokken op de Nederlandse situatie is hier-
na gegeven.

De kosten zijn grotendeels gebaseerd op recente begrotingen,
rekening houdend met de Nederlandse situatie en uitgaande
van een consortia-aanpak bij de projectrealisatie en be-
trokken op een zogenaamd turn key project.

Niet inbegrepen is:

. bouwrente | tijdens de

. inflatie 1 bouw

. escalatie van veiligheids- en milieu-eisen J

. kosten i.v.m. vertragingen ontstaan door het niet tijdig
verkrijgen van de nodige vergunningen.

Een uitgebreide specificatie van de in de investering be-
grepen werkzaamheden, systemen en componenten is vermeld
in bijlage 4 .

- Voor het Nuclear Steam Supply System, de Balance of
Nuclear Island en de Architect Engineer (excl.gebouwen)
bedragen de kosten in totaal ca. ƒ 855 min.

- Voor de Turbine Generator Set en de Balance of Turbine
Island (excl.gebouwen) bedragen de kosten

ca. ƒ 650 min.

- Voor alle civiele werken bedragen de kosten
ca. ƒ 240 min.

- Voor de elektrische installatie bedragen de kosten in
totaal ca. ƒ 40 min.

- Voor het pompstation, omvattende koelwaterinlaat- en uit-
laatgebouw en hoofd- en hulpkoelwatervoorzieningen, kan-
toorgebouw, werkplaatsen en magazijnen kunnen de kosten
gesteld worden op ca. ƒ 80 min.

- Voor het bouwterrein is geschat dat een oppervlakte van
ca. 10 ha nodig is. De totale kosten daarvoor, incl.
grondaankoop, bouwrijp maken, diverse terreinwerken (wegen,
riolering e.d.) en de voorzieningen in verband met de be-
veiliging, bedragen ca. ƒ 10 min.

- Voor diverse posten, omvattende bouwbureaus, verzekeringen
tijdens de bouw, tijdelijke voorzieningen, keuringen, ga-
rantiemetingen, verbruiksgoederen en hulpstoffen kunnen
de kosten gesteld worden op ca. ƒ 50 min.

Totaal

\7oor een omschrijving van de hier ge-
bruikte Engelstalige benamingen wordt
eveneens verwezen naar bijlage 4

ca. ƒ 1925 min.

ƒ 2070,-/kW
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2.1.9 Qntnianteling_en_bui tenbedri^f stelling

Recentelijk zijn kostenstudies uitgevoerd voor het ont-
mantelen van kernenergiecentrales na een levensduur van
bijvoorbeeld 30 a 40 jaar.
Het is mogelijk geweest deze studie te doen aan de hand
van een reactor die werkelijk volledig ontmanteld is, de
26 MW Elk River Reactor in de Verenigde Staten.
Op de plaats waar de reactor gestaan heeft worden nu
weer autols geparkeerd.
De totale ontmantelingskosten voor Elk River bedroegen
in 1973 5,7 miljoen dollar.
Naast de Elk River Reactor zijn 65 experimentele reac-
toren ontmanteld of in beton gestort.
De hoogste kostenschatting voor het volledig ontmantelen
van een grote elektriciteitscentrale is 90 miljoen
gulden, op basis van kosten 1977.

Aangezien deze ontmanteling pas in de verre toekomst zal
plaatsvinden dienen de kosten ervan contant te worden ge-
maakt en bij de totale investeringskosten te worden op-
geteld.

Indien men ervan uitgaat dat deze ontmanteling bijvoorbeeld
30 jaar na de ingebruikneming van de centrale plaatsvindt,
bedraagt de contante waarde van de ontmantelingskosten
bij een rentevoet van 4%:

f 90 min

(1,04)30
= ƒ 27,75 min, afgerond ƒ 28 min.
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2.2 Bedienings- en overige exploitatiekosten

Naast de kapitaalslasten en de splijtstofcycluskosten zijn
de bedienings- en overige exploitatiekosten de derde be-
langrijke kostengroep. Een specificatie van enkele be-
langrijke kostensoorten is hieronder gegeven. De bedragen
zijn wederom vermeld op prijspeil 1977 en steunen op
zowel literatuurgegevens als op gegevens van (ook Neder-
landse) in bedrijf zijnde centrales.

2.2.1 Personeelskosten

De totale personeelsbezetting voor een centrale van 1000 MW
(eigen personeel) is te stellen op 250 man, inclusief be-
dieningspersoneel (6^ ploeg a 8 man), onderhoudspersoneel,
bewakingsdienst en algemeen personeel.

v
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De 250 man zijn naar kosten en naar opleiding als volgt
onder te verdelen:

- 50 man met HTS of hoger a ƒ 75.000,— per jaar
- 200 man met lagere opleiding dan HTS a ƒ 45.C00,—
per jaar.

Onder HTS is hier uiteraard ook te verstaan de personeels-
leden met vergelijkbaar opleidingsniveau van niet tech-
nische aard.
De genoemde kosten per man per jaar omvatten alle arbeids-
kosten, inclusief pensioenpremies, ziektekosten, ver-
zekeringen en sociale lasten.

De totale personeelskosten komen aldus (afgerond) uit op
ƒ 13 min. per jaar.

2.2.2 Qnderhoudskosten_en_hulpstoffen

Deze kosten omvatten:

- de materiaalkosten van de onderhouds- en algemene af-
delingen (exclusief loonkosten eigen personeel)

- de kosten van personeel van derden (voor periodiek on-
derhoud en splijtstofwisselen)

- de kosten van onvoorzien en voorzien dagelijks onder-
houd, alsmede een evenredig deel van de periodieke grote
onderhoudsbeurten en revisies

- de kosten van verwerking en afvoer van het radioactief
afval, v/aarbij betonnering en zeedumping is verondersteld.
Deze kosten bedragen ƒ 1,8 min/jaar. Indien gebruik ge-
maakt kan worden van opslag in zoutholtes worden deze
kosten geraamd op ƒ 0,7 min.

Het totale bedrag per jaar daarvoor kan worden gesteld op
ca. ƒ 20 min.

De kosten per jaar voor water, chemicaliën e.d. kunnen
worden gesteld op ca. ƒ 3 min.

2.2.3 Verzekeringen

De kosten voor de verzekeringen omvatten de premies voor
schaden aan derden en de schaden aan eigen installaties
als gevolg van brand en machinebreuk voor zowel het nu-
cleaire als het conventionele deel van de installaties.
Voor schaden aan derden geldt voor de elektriciteitspro-
ducenten een wettelijk maximum van ƒ 100 min.
Voor schaden boven het maximum staat de overheid garant.

.:•$
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Opgemerkt kan hierbij nog werden dat in verband met de
lagere risico's in de praktijk, dan waarvan aanvankelijk
werd uitgegaan,., de verzekeraars de W.A.-premies recente-
lijk hebben verlaagd.
Voor het verzekeren van de schaden aan de eigen installa-
ties is uiteraard de hoogte van het eigen risico mede
premiebepalend. De genoemde kosten zijn daarom slechts
vrij globaal.
De totale verzekeringskosten komen, met het bovenstaande
rekening houdend, uit op ca. f 12 min. per jaar (hetgeen
in orde van grootte neerkomt op ca. 0,5% per jaar van
de totale investeringskosten.

i

I

2.3 Splijtstofcycluskosten

Alle activiteiten, die gericht zijn op de verzorging van
de splijtstof voor een kernreactor en op de verwerking
van de splijtingsproducten worden samengevat onder de
titel splijtstof cyclus.
Voor de lichtwaterreactor kunnen de volgende fases
worden onderscheiden (zie figuur 3):

1
1 mm

il

Ie - De delving van uraniumhoudende ertsen door middel
van dagbouw of ondergrondse mijnbouw

- De raffinage van uranium uit het erts en de omzet-
ting in uraniumoxyde (U3Os)

- De conversie van ü3Oe in uraniumhexafluoride (UF6);
deze verbinding is bij een temperatuur van 20 C en
een druk beduidend lager dan 1 bar gasvormig

2e - De verhoging van de concentratie van het splijtbare
isotoop

2 3 5„ü van 0,711% tot een waarde variërend
van 2 S 44. Dit proces noemt men verrijking

if?

n
p

3e -

4e -

De conversie van (verrijkt) UF6 tot uraniumdioxyde
(üOz)

De fabricage van splijtstofelementen; hierbij wordt
UO2 tot tabletten geperst en vervolgens gesinterd.
De tabletten worden opgesloten in huizen van eén
zirconium legering die vervolgens gebundeld worden

De versplij ting van het Z35ü isotoop in de reactor-
kern en de daarmee gepaard gaande warmteproductie.
Na een gemiddelde verblijfsduur van 3 S 4 jaar in
de reactor is de concentratie van het splijtbare
235Ü afgenomen van ca. 3% tot ca. 1%; daarnaast
worden spli j t ings- en activeringsproducten gevormd,
waaronder plutonium
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5e - De opwerking van de splijtstof, waarbij langs che-
mische weg het uranium en het plutonium worden af-
gescheiden van de splijtingsproducten. Uranium- en
plutoniumzouten in oplossing worden vervolgens om-
gezet in UF6 respectievelijk PuOz

6e - De verwerking van de splijtingsproducten. De sterk
radioactieve splijtingsproducten worden door middel
van een chemisch proces in een stabiele vaste vorm
gebracht. Veelal wordt gekozen voor glas in ver-
band met de zeer geringe oplosbaarheid in water.
Na een eventuele tijdelijke opslag bovengronds kan
de definitieve ondergrondse opslag in bijvoorbeeld
steenzoutformaties plaatsvinden.

Deze verschillende stappen zullen in deze volgorde in meer
detail worden behandeld. Hierbij zal uitgebreid worden in-
gegaan op de vier belangrijkste onderdelen: uraniumerts,
verrijking, fabricage van splijtstofelementen en opwerking.

Voor het gebruik van het teruggewonnen uranium en plutonium
staan de volgende alternatieve mogelijkheden open:

a Het uranium wordt weer bij de ingang van het verrijkings-
proces in de kringloop opgenomen (U-kringloop). Hier-
mede wordt bereikt dat ca. 20% minder natuurlijk urani-
um gewonnen hoeft te worden. Het plutonium wordt opge-
slagen in afwachting van toepassing, bijvoorbeeld in
snelle kweekreactoren.

b Niet alleen het uranium wordt in de kringloop opgenomen,
ook het plutonium wordt weer als splijtstof gebruikt
door het te mengen met UO2 en er vervolgens splijtstof-
elementen van te fabriceren. Deze optie, ook wel
U + Pu kringloop genaamd, betekent een extra besparing
op de behoefte aan natuurlijk uranium van ca. 15%.

Een geheel andere situatie ontstaat indien afgeweken
wordt van de hierboven genoemde fase 5, het opwerken
van splijtstof. Een reden hiertoe kan zijn de prolife-
ratie van plutonium te voorkomen door het niet uit de
zeer radioactieve splijtstofelementen te halen.

Indien men afziet van opwerking en derhalve van terug-
winning van uranium en plutonium, kan van een feitelijke
kringloop niet meer worden gesproken. In dit geval zul-
len de splijtstofelementen na een afkoelperiode van mi-
nimaal 10 jaar, ingekapseld worden en vervolgens in een
definitieve opslag worden ondergebracht. In dit geval
spreekt men veelal van de "wegwerp-cyclus".
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Uranium wordt over vrijwel de gehele wereld aangetrof-
fen in de aardkorst, hoewel meestal in zeer lage con-
centraties. Op die plaatsen waar door oplossing en pre-
cipitatie een concentratieverhoging heeft plaats ge-
vonden , spreekt men van uraniumafzettingen. Hierbij
vindt men uraniumconcentraties in het gastgesteente
van 0,1 tot ca. 2%. Bovendien treft men soms uranium
aan als element in andere waardevolle ertsen, waardoor
het soms als nevenproduct gewonnen kan worden.
Hiervan is sprake bij de goudwinning in Zuid-Afrika
en de fosfaatwinning in Noord-Afrika en Noord-Amerika.

Het uraniumerts wordt tot heden vrijwel steeds via
klassieke mijnbouwmethoden in mijnen van sterk variëren-
de grootte gedolven. De grote mijnen zijn meestal ter
plaatse voorzien van een raffinaderij (Engels: mill).
Kleine mijnen maken vaak gebruik van bestaande raffina-
gecapaciteit binnen een zekere afstand van de mijn.

In de raffinaderij wordt het erts verpulverd en langs
chemische weg wordt het uranium hieruit opgelost,
enigszins gezuiverd en vervolgens in vaste toestand
gebracht in een uraniumverbinding, zogenaamd urani um-
diuranaat (Engels: Yellowcake).
Het achterblijvende gesteente wordt als "slurry" naar
een opslagplaats gepompt, alwaar verdamping van het
water plaatsvindt.
Afhankelijk van de uraniumconcentratie in het erts va-
rieert het rendement van het raffinageproces van ca.
75% tot 97%.
Het uraniumconcentraat wordt vervolgens in stalen.vaten
naar een conversiefabriek getransporteerd.

Naast de klassieke winningsmethoden worden momenteel
op kleine schaal nieuwe processen ontwikkeld, zoals:

- uraniumwinning uit fosfaten
- in-situ uraniumoplossen uit het gastgesteente.

Met betrekking tot de uraniumreserves is in tabel 5 een
samenvatting gegeven van de reserves en geschatte addi-
tionele reserves, samengesteld uit gegevens van
"Organisation for Economie Cooperation and Development"
van "United States Energy Research and Development
Administration" en van "Institution of Mining and
Metallurgy".
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Austral ië

Canada

Zuid-Afrika

Verenigde Staten

Zweden

Frankrijk

Niger

Overige landen

Reserves

1000 ton U

289

167

306

523

300

37

160

165

1947

Geschatte
addit ionsle

reserves

1000 ton U

44

392

34

8 3 8

-

24

5 3

1 2 5

1510

Tabel 5 Uraniumreserves naar land m.u.v.
Oostbloklanden en China op basis
van $ 78.-/kg

Opgemerkt moet worden dat de opgegeven reserves aan ver-
anderingen onderhevig zijn, enerzijds de afname als ge-
volg van de winning van uranium, anderzijds de toename
als gevolg van nieuwe ontdekkingen. Als voorbeeld kan
gelden dat de bekende reserves in de Verenigde Staten
per 1 januari 1975 een factor 2 groter waren dan per
1 januari 1970.
Bovendien geldt dat grote hoeveelheden uranium op diverse
plaatsen op grond van geologische eigenschappen aanwezig
geacht kunnen worden. Voor de Verenigde Staten kan zo-
doende de volgende opgave gelden voor uranium:

te winnen voor een kostprijs lager dan 78 $/kg U

- bewezen reserves : 600 000 ton ü
- waarschijnlijk aanwezig : 815 000 ton ü
- mogelijk aanwezig : 975 000 ton U
- speculatief aanwezig : 450 000 ton ü

totaal 2840 000 ton U

(bron: Patterson "uranium Supply Developments" (Atomic
Industrial Forum, maart 19 76).

Institution of Mining and Metallurgy, December 19 76
OECD
ERDA
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Uit de diverse studies (o.a. USERDA, OECD) kunnen enkele
conclusies worden overgenomen:

- de momenteel bekende reserves, inclusief de geschatte
additionele reserves bedragen 3 a 4 miljoen ton U

- toenemende exploratie-activiteiten zijn noodzakelijk
voor de vaststelling van voldoende reserves ten behoeve
van de consumptie tussen 2000 en 2015

- toenemende exploitatie-activiteiten zijn noodzakelijk
voor de dekking van de behoefte na 1985. Hierbij moet
in aanmerking-worden genomen dat de benodigde tijd
voordat een mijn gaat produceren ca. 8 jaar bedraagt

- een voldoend prijsniveau is een eis voor de financiering
van exploratie en exploitatie.

In de eerste twintig jaar na de tweede wereldoorlog werd
de vraag naar uranium bepaald door de behoefte voor mili-
taire doeleinden in de Verenigde Staten. In de Verenigde
Staten waren toen nauwelijks reserves bekend.
Zo waren in 1948 slechts de Eldorado mijn in Canada,
de Shinkolobwe mijn in het toenmalige Belgisch Congo, de
voorkomens in het gouderts van Zuid-Afrika en de voorkomens
in het vanadiumerts in Colorado (V.S.).bekend.

Na een uitgebreide prospectie werden de Amerikaanse reserves
in 1952 geschat op ca. 7500 ton uranium. Tot 1956 werd door
de Atomic Energy Commission (AEC) ca. 30.000 ton ü gekocht,
waarvan inmiddels ca. 8300 ton uit Amerikaanse bodem af-
komstig. Tussen 1952 en 1958 werd in de Verenige Staten
een uitvoerig prospectieprogramma uitgevoerd dat resulteerde
in het aantonen van ca. 200.000 ton uranium.
In 1960 werd een piek bereikt met een productie van ca. 1800
ton uraniumhoudend erts per dag.
Tabel 6 geeft een beeld van het verloop van de Amerikaanse
uraniumpri j zen.

Doordat vanaf 1958 de Amerikaanse regering een lagere prijs
betaalde nam de animo voor exploratie snel af. In feite
speelt na deze periode de militaire behoefte geen grote rol
en is het verder de behoefte voor vreedzaam gebruik die de
exploitatiesnelheid van uranium heeft bepaald. Aangezien
deze behoefte voor vreedzaam gebruik in de periode 1965-
1973 te klein was in verhouding tot de grote capaciteit
van de Amerikaanse (en inmiddels ook Zuidafrikaanse) mijn-
bouwindustrie, was er sprake van scherpe concurrentie en
lage prijzen in de orde van 17 tot 21 $/kg U metaal.
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Jaar

1948

1956

1958

1960

196 3

1966

1967

1969

Aantal producerende
mijnen in de V.S.

317

1323

-

1017

-

609

368

-

P r i j s in $ per kg uranium
betaald door regering in V.S.

29,09

-

24,88

-

20,33

20,80

20,80

max. 17,42

Tabel 6 üranium-prijsverloop in de Verenigde Staten
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Eind 19 73 besloot de Amerikaanse regering tot de instelling
van verrijkingscontracten met een minimum duur van 10 jaar.
Min of meer gedwongen door deze contractvorm trachtten de
elektriciteitsproducten eveneens lange-termijn uraniumcon-
tracten te sluiten. Dit had een toename in de vraag en een
prijsverhogend effect ten gevolge.
Bovendien was in eind 1973 de oliecrisis de oorzaak van
ernstige belemmeringen door regeringen opgeworpen voor de
uitvoer van uranium uit sommige landen (Australië, Canada).
Ook dit had een toename van de vraag in de Verenigde
Staten ten gevolge, met name van buitenlandse afnemers.

Het eerste grote contract in 19 74 met levering in 19 78 ver-
meldde een prijs van $ 40,56/kg ü, bijna een verdubbeling
van de prijs van 1973.

Het aankondigen van grote uraniumbehoeftes door enkele
elektriciteitsproducenten betekende een verder uit balans
raken van vraag en aanbod.

Ultimo 1974 hadden verscheidene grote Amerikaanse produ-
centen hun bekende reserves verkocht, hiermede aantonend
dat nieuwe contracten de kosten van het openen van nieuwe
mijn-raffinage faciliteiten moesten dekken.

Vanaf 1974 zochten elektriciteitsproducenten naar andere
wegen (anders dan koop-verkoop contract) voor hun uranium-
voorziening. Met name was het bedrijf "Tennesse Valley
Authority" (TVA) één der eersten die via deelnemingen in
mijnbouwprojecten haar behoefte aan natuurlijk uranium
wist te dekken.
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Een gunstig gevolg van de gewijzigde markt en het hogere
prijsniveau was een grotere toename in exploratie- en
exploitatie-activiteiten (mijnbouw c.q. raffinage).

Medio 1975 werden contracten gesloten waarbij een prijs
gold van $ 57,20/kg ü. In september 19 75 werd dit markt-
beeld abrupt verstoord door de aankondiging van de firma
Westinghouse (leverancier van drukwaterreactoren) dat zij
contractueel verplicht was ca. 20.000 ton uranium tegen
lage prijzen te leveren en waarvoor geen inkoopcontracten
gesloten waren.
Mede als gevolg hiervan liep de prijs in ca. 4 maanden op
van + $ 55.-/kg U tot ca. $ 105.-/kg U. Hierna echter
li jkt tot heden de prijs zich vrijwel stabiel rond het
niveau van $ 105.-/kg ü te bewegen.

In Europa is de situatie verschillend van die in de Ver-
enige Staten. Vooral voor Frankrijk en Engeland geldt dat
deze landen voor hun uraniumvoorziening in hoge mate steunen
op banden met hun vroegere koloniën. Bovendien kan worden
aangenomen dat uraniumtransacties in vele gevallen naast
commerciële aspecten ook politieke aspecten zullen omvatten.

In dit rapport is voor de berekeningen een prijsniveau van
105 - 110 $/kg ü gehanteerd.

Voor de omzetting van het uraniumoxyde naar UF6, zoals dit
nodig is voor verrijking, is in overeenstemming met de
markt een prijs van ƒ 10,50/kg ü gebruikt.
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Voor het gebruik van uranium in lichtwaterreactoren zal de
concentratie van het splijtbare 2 3 5ü kunstmatig verhoogd
moeten worden van de natuurlijk concentratie van 0,7% tot
bruikbare concentraties variërend van 2 tot 4%, afhanke-
lijk van het type reactorkern.

Bij de doorvoering van het noodzakelijke verrijkingsproces
ontstaan uit de voedingsstroom van üF6 met een zekere

 2 3 5U
concentratie twee materiaalstromen t.w. een verrijkte frac-
tie met de voor reactorgebruik gewenste concentratie en een
verarmde fractie met een 2 3 5ü concentratie lager dan het
oorspronkelijke voedingsmateriaal.

De concentratie 2 3 5u in de verarmde fractie is een econo-
mische keuze, waarbij de kosten van de bruikbare verrijkte
fracties worden geminimaliseerd. De gangbare concentratie
in de verarmde fractie ligt tussen 0,2 en 0,3%.

Door stijging van de prijs van natuurlijk uranium c.q.
door goedkopere verrijkingsarbeid is het mogelijk in de
toekomst economisch de reeds verarmde fractie verder te
verarmen en zodoende het nog aanwezige 2 3 5U te benutten.
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De hoeveelheid te verrichten scheidingsarbeid voor het
verkrijgen van 1 kg verrijkt uranium is bepaald door de
gewenste concentraties in verrijkte en verarmde fracties
en wordt uitgedrukt in Eenheid Scheidingsarbeid of veelal
als Separative Work Unit (SWU) .

Uitgaande van een gewenste concentratie 235U van bijvoor-
beeld 3% in de verrijkte fractie en 0,25% in de verarmde
fractie is voor 1 kg verrijkt uranium 5,9 7 kg natuurlijk
uraan benodigd en moeten 3,81 SWU gepresteerd worden.

Ter gedachtenbepaling: de jaarlijkse behoefte aan scheidings-
arbeid voor een centrale met een vermogen van 1000 MW be-
draagt ca. 100.000 SWU.

Voor uraniumverrijking worden twee processen industrieel
toegapast t.w. het gasdiffusie procédé en het ultra-
centrifuge procédé. Beide procédé's zijn gebaseerd op het
verwerken van gasvormig uraniumhexafluoride (UF6)

Een gasdiffusie-installatie bestaat voornamelijk ui t een
groot aantal compressoren en scheidingselementen gekoppeld
door pijpsystemen. De scheidingselementen bevatten poreuze
membranen. Doordat het lichtere 23SU makkelijker door de-
ze poreuze membranen dringt dan het zwaardere 238U ontstaat
aan weerszijden van het membraan een concentratieverschil.

Door di t proces in verschillende trappen achter elkaar ge-
schakeld enkele duizenden malen te herhalen, zijn de ge-
wenste concentraties in verrijkte en verarmde fracties
te bereiken.

Een centrifuge-installatie bestaat voornamelijk ui t een
groot aantal centrifuges gekoppeld door pijpsystemen. In
dit procédé wordt het UF6 in snel roterende cyclinders
gevoerd. Ten gevolge van de centrifugale kracht ontstaat
een geringe scheiding tussen het lichtere 235U en het
zwaardere 238U. Door op verschillende punten af te tappen
kan aan de centrifuges een verrijkte en een verarmde gas-
stroom onttrokken worden. Door serieschakeling van een
tiental trappen zijn bij dit proces de gewenste concentra-
ties te bereiken.

De beide processen onderscheiden zich voornamelijk door
het specifieke energieverbruik per eenheid scheidingsar-
beid. Dit i s voor de gasdiffusie-installatie ca. 2500 kWh/SWU
en voor de centrifuge-installatie minder dan 200 kWh/SWU.
Voor zover bekend bedraagt de investering voor nieuwe gas-
diffusie-installaties, zowel in de Verenigde Staten als in
Frankrijk, f 1.000,- a 1.300,- per 3WU.

De specifieke investeringskosten voor ultra-centrifuge-
installaties zijn, reeds bij de huidige stand van de
technologie, lager; echter de afschrijvingstermijn is
korter waardoor de kapitaalslasten voor beide processen
enigermate vergelijkbaar zijn.

1

U-

I
Is

fe

f

Sv

47



'fe. 34

Tot het begin van de jaren zeventig werd de behoefte aan
verrijkingsarbeid in de Westerse wereld vrijwel geheel
verzorgd door de Amerikaanse gasdiffusie-installaties in
Oak Ridge, Paducah en Porthmouth met een gezamenlijke
capaciteit van 17,2 miljoen SWU per jaar.
Deze installaties, die oorspronkelijk waren opgericht
voor militaire doeleinden, worden beheerd door de Ameri-
kaanse overheidsinstellingen; oorspronkelijk door de
Atomic Energy Commission later door ERDA en tegenwoordig
door Department of Energy (DOE). Verder waren zowel in
Frankrijk als in Engeland kleine, door de overheid be-
heerde, gasdiffusie-installaties in bedrijf.

Gezien de groeiende behoefte aan verrijkingscapaciteit
werden in het midden van de zeventiger jaren additionele
capaciteiten voorzien en in aanbouw genomen.

De capaciteit van de Amerikaanse installaties kan door
renovatie verhoogd worden van 17,2 naar 27,7 miljoen SWU
per jaar. Deze capaciteitsuitbreiding zal in het begin
van de tachtiger jaren beschikbaar zijn.
Bovendien is additionele verrijkingscapaciteit, gebaseerd
op centrifuge technologie, in voorbereiding.
De capaciteitsopbouw zal, mogelijk gemaakt door toepassing
van centrifuge technologie, in nauwe overeenstemming ge-
schieden met de vraag naar verrijkingscapaciteit.
Als eerste uitbreiding van de reeds aanwezige verrijkings-
capaciteit zal met de bouw van een fabriek met een uit-
eindelijke capaciteit van 2 miljoen SWU per jaar worden
begonnen.

In Frankrijk, Tricastin, is een gasdiffusie-installatie
met een uiteindelijke capaciteit van 10,8 miljoen SWU
per jaar in aanbouw. Deze installatie, welke beschikbaar
zou zijn in 1982, wordt gebouwd door Eurodif, een onder-
neming waarin Frankrijk, Spanje.- Italië,België en Iran
participeren. Plannen voor een tweede installatie beschik-
baar tegen het einde van de tachtiger jaren, zijn aange-
kondigd. Deze zou worden gerealiseerd door Coredif, een
gezamenlijke onderneming van Frankrijk, Iran en Eurodif.

In de zestiger jaren vond in Engeland, Nederland en
Duitsland uitgebreid onderzoek plaats aan de uitracentri-
fuge technologie. Deze technologie was rond 19 70 zover
ontwikkeld dat de drie landen overeenkwamen om gezamenlijk
industriële uraniumverrijking m.b.v. ultracentrifuge te
realiseren. De gezamenlijke onderneming Urenco werd opge-
richt.
In Almelo en Capenhurst zijn, naast de reeds bestaande
proeffabrieken, fabrieken in aanbouw met elk een capaci-
teit van 200000 SWU per jaar. Deze worden in de periode
1977-1979 geleidelijk in bedrijf genomen. Inmiddels zijn
de voorbereidingen voor een uitbreiding van de capaciteit
tot 2 miljoen SWU per jaar in vergevorderd stadium, het-
geen noodzakelijk is voor de realisatie van aangegane
leveringsverplichtingen.
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De behoefte aan verrijkingsarbeid in de Westerse wereld
wordt, naast de genoemde capaciteiten, gedekt door levering
vanuit de Sowjet Unie. Naar verwachting zal tot 1985 ca.
3 miljoen SWÜ per jaar geleverd worden.

De wereldmarktprijs per eenheid scheidingsarbeid is geduren-
de lange t i jd geflateerd laag geweest. Dit werd veroor-
zaakt door de monopolie positie van de Amerikaanse ver-
rijkingsindustrie die de prijsstelling kon baseren op
grotendeels afgeschreven installaties die oorspronkelijk
voor militaire doeleinden geïnstalleerd waren.
Eind 1977 is door ERDA (DOE) aangekondigd dat de verrijkings-
prijzen, welke medio 1977 $ 60 a 70/SWU bedroegen, zullen
worden verhoogd tot $ 70 a 80/SWü.
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Uit vele publicaties bl i jkt , dat wanneer additionele gas-
diffusie capaciteit geïnstalleerd wordt, de prijs $ 90
tot $ 1-20/SWü zal gaan bedragen.
De prijs voor verrijkingsarbeid geleverd door de Sowjet
Unie is sterk gekoppeld aan de ERDA prijs .
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De prijs per 1977 voor de vroegere Eurodif contracten be-
draagt ca. $ 80/SWU en voor de latere contracten ca.
$ 100/SWU. De huidige Urenco prijs bedraagt ca. $ 110/SWU.

De toekomstige prijsontwikkeling zal voornamelijk bepaald
worden door de ontwikkeling van de energieprijs. Gezien
het ontwikkelingsstadium van de gasdiffusie technologie
is een min of meer stabiel investeringsniveau verkregen
waardoor bij de toekomstige prijsontwikkeling de energie-
prijs een overheersende rol zal gaan spelen, temeer daar
het energie-aandeel (2500 kWh/SWU) in de verrijkingsprijs
voor gasdiffusie een uitermate belangrijke rol speelt.
Hoewel de centrifuge technologie in verschillende landen
(o.a. Amerika, Japan, Australië) ontwikkeld wordt, is het
marktaandeel, tot nu toe alleen gerealiseerd door Urenco,
gering. Mede daardoor zal in de nabije toekomst
een neerwaartse invloed op de wereldmarktprijs niet ver-
wacht mogen worden.
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2.3.3 Conversie_naar_UO^_en_fabricage_van_sgli2tstofelementen

De conversie van licht verrijkt uraniumhexafluoride, UF6,
dat uit de verrijkingsfabriek wordt verkregen, naar het
uraniumoxydepoeder geschiedt via een ammoniumverbinding,
het ammoniumdiuranaat. Door een warmtebehandeling in lucht
en een reductie wordt uraniumdioxydepoeder verkregen.

De fabricage van splijtstofelementen omvat een aantal
onderscheiden processtappen; het vervaardigen van de splijt-
stoftabletten, de fabricage van de splijtstofstaven en de
montage' tot splijtstof elementen.
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De vervaardiging van de splijtstoftabletten vindt plaats
door het persen van het uraniumoxydepoeder tot tabletten
en vervolgens het sinteren bij hoge temperatuur, waarna
deze tabletten worden geslepen.

De splijtstofstaaf, zie figuur 6, bestaat uit een zirco-
niumlegering buis, die aan beide zijden is afgesloten
met aangelaste eindpluggen. In deze buis bevindt zich
de splijtstofkolom van licht verrijkte uraniumoxyde-
tabletten.
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De splijtstofstaven voor reactoren met een vermogen van
1000 MW zijn 3,5 a 4 meter lang. De staven worden als
rechthoekige bundels samengebouwd tot elementen. De splijt-
stofelementen voor een moderne kokendwaterreactor bevatten
64 splijtstofpennen in een 8x8 patroon, zie figuur 7. De
drukwaterreactoren hebben splijtstofeiementen met on-
geveer 230 splijtstofpennen in een 16x16 patroon. In dit
geval worden een aantal posities in de bundel door holle
buizen bezet, in verband met de regeling van het splijtings-
proces. De splijtstofpennen worden in lengterichting op
regelmatige afstanden ondersteund door roosters.
Aan de boven- en onderzijde zijn de elementen van eindstuk-
ken voorzien. Deze zijn bij de kokendwaterreactoren onder-
ling verbonden door middel van een koker, waardoor de water-
koeling wordt geleid. De constructie van de splijtstofele-
men ten voor drukwaterreactoren is open. De eindstukken
zijn in dit geval met elkaar verbonden via hoekstangen en
de bovengenoemde holle buizen, zoals nader wordt geïllus-
treerd in figuur 8.

De eindstukken van de elementen dienen tevens voor de af-
steuning en de juiste positionering van de splijtstofele-
menten in de kernconstructie in het reactorvat.
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Alle onderdelen van de splijtstofpennen en splijtstofele-
menten worden met grote precisie vervaardigd en zorgvuldig
geïnspecteerd en gecontroleerd.

Onder de splijtstofelementenfabricagekosten wordt hier
verstaan alle kosten die verbonden zijn met de uitvoering
van de bovengenoemde fabricagestappen, inclusief inspectie
en controle, de benodigde contructie- en splijtstofomhul-
lingsmaterialen en de transportkosten naar de kerncentrale.
In de fabricagekosten zijn niet begrepen de uraniummate-
riaal- en verrijkingskosten, welke reeds afzonderlijk in
de voorgaande paragrafen werden behandeld.

De fabricagekosten hangen af van het splijtstofelementen-
ontwerp. In het algemeen zullen de fabricagekosten per
kg splijtstof voor drukwaterreactoren hoger zijn dan
voor kokendwaterrreactoren. Enerzijds is dit een gevolg
van de geringe diameter van de tabletten waardoor de
productiekosten relatief stijgen. Daarnaast echter is de
constructie van het element gecompliceerder waardoor meer
fijn mechanisch werk vereist is. De fabricagekosten per
kWh worden echter grotendeels gecompenseerd door een effec-
tiever gebruik in drukwaterreactoren.
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2.3.4

In de evaluatie-studies die de Nuclear Regulatory
Commission, N.R.C., in de Verenigde Staten recentelijk
heeft uitgevoerd en heeft laten uitvoeren worden de fa-
bricagekosten van licht verrijkte uraniumoxyde splijt-
stof e lemen ten voor water gekoelde reactoren op $ 100.-/
kg U gesteld.
In de laatste jaren heeft een prijsverlaging van de splijt-
stofelementenfabricage plaats gevonden. Dit kan worden
.verklaard door de verregaande mechanisatie van het fabri-
cageproces en de controle, terwijl bovendien de schaal-
vergroting een rol speelt.

Het is gebruikelijk dat voor de levering van de splijt-
stofelementen tegelijkertijd contracten voor herladingen
over meerdere jaren worden afgesloten.
Volgens een recente opgave geldt voor de eerste kern-
lading voor een 1000 MW centrale een splijtstofelementen-
fabricagekostprijs van $ 140.-/kg U. Voor herladingen
worden meerjarige contracten afgesloten, bijvoorbeeld
4 jaar. Hierdoor zijn de fabricagekosten iets lager en
bedragen $ 130.-/kg ü. Voor deze studie wordt de prijs
van ƒ 300«-/kg U aangehouden, inclusief de conversie van
UF6 naar UO2.

uraniuminreactorkern
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Na gereedkomen van een kernenergiecentrale zal de reactor-
kern worden geplaatst. Dit houdt in dat een zeker aantal
onbestraalde splijtstofelementen in het reactorvat worden
geplaatst. Door het uittrekken van de regelstaven kan het
splijtingsproces op gecontroleerde wijze op gang worden
gebracht. Aanvankelijk zal de verrijkingsgraad vrij laag
zijn (ca. 2 a 3%).
Indien de centrale een zekere periode energie heeft ge-
leverd is inmiddels zoveel 2 3 5U tot splijting gebracht
dat t.b.v. een continuerend kernsplijtingsproces een zeke-
re hoeveelheid 2 3 5u bijgevoegd moet worden. Veelal zal
hiervoor 25 a 30% van de bestraalde splijtstofelementen
voor onbestraalde elementen worden uitgewisseld.
Teneinde wederom gedurende een cyclusperiode - bij voor-
keur 1 jaar - energie te kunnen leveren moet de verrijkings-
graad van de nieuwe elementen hoger zijn (variërend van
2 tot 4%) om de gemiddelde verrijkingsgraad gelijk te houden.

Vervolgens zal men zo ieder jaar een zeker aantal elementen
uitwisselen voor onbestraalde elementen en men kan dan na
verloop van tijd van een evenwichtstoestand spreken.
De cyclusduur is nu gedefinieerd als de periode waarin zon-
der elementen uit te wisselen energie wordt geproduceerd.
Aangezien slechts 25 a 30% van de elementen wordt uitge-
wisseld zal de gemiddelde verblijfstijd van de splijtstof-
elementen in de evenwichts toes tand ca. "* 1 4 jaar bedragen.
De hoeveelheid energie die geproduceerd is uit een zekere
hoeveelheid splijtstof wordt de 'versplijting' genoemd.
Deze grootheid geeft de mate van "uitputting" van de
splijtstof aan.
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2.3.5 Opmerking

Ten aanzien van de bestraalde splijts tof e lemen ten die ?„\it
de reactor zijn gehaald en binnen het centralecomplex
gedeeltelijk zijn afgekoeld zijn in principe twee alter-
natieve vervolgroutes mogelijk.

a opwerken, waarna het uranium én plutonium beide të^
ruggevoerd worden naar lichtwaterreactoren, of het
plutonium wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik
in snelle kweekreactoren. Het afval wordt opgeslagen.

b permanente opslag zonder opwerken met mogelijk daa:r^
voor langdurige, tijdelijke opslag.

De eerste route omvat hét opwerken van de bestraalde
splijtstof. De bedoeling hiervan is uranium en plutonium
terug te winnen uit de bestraalde splijtstof, zodat de^e
wederom gebruikt kunnen worden. Wel zal t .a .v. het toej
komstige nieuwe gebruik onderscheid moeten worden gemaaktf
zoals hierboven genoemd onder a, in verband met kosten-
berekening .

Het opwerken van splijtstof vindt reeds gedurende 25 ja&r
plaats. De oorspronkelijke opzet was het afscheiden va ,̂;
plutonium. Tegenwoordig is het doel zowel uranium als
plutonium af te scheiden.
Er is nu ervaring met het opwerken van splijtstoffen roet
een versplijtingsgraad van 30.000 MW D/ton ü zonder grote
moeilijkheden. Een van de voordelen van het opwerken is
dat de hoeveelheid afval met 90% wordt gereduceerd, daar
het uranium uit de splijtstof wordt gehaald voor herniejüwd
geb ruik i .p . v. te worden opgeslagen.
Daarnaast is het niet verliezen van nog bruikbare spl i j t -
stoffen voor energiewinning natuurlijk van groot belang. .
Het opnieuw gebruiken van. het uranium betekent een zekeré-
verlaging in de vraag naar verrijkingscapaciteit, aange-
zien het uranium dat uit het ppwerkingsproces komt nog
steeds enigszins verrijkt i s .
Indien ook plutonium zou worden teruggevoerd dan betekent
dat een verdere verlaging van de vraag naar verrijkings- .
capaciteit.

Voor het opwerken worden deze bestraalde splijtstofelê-
menten bij de opwerkingsfabriek afgeleverd en in afwachting
van het opwerken onder water opgeslagen.
De eerste stap is oplossen in saipeterzuur, via extractie
worden dan uranium, plutonium en sp l i j tingsp roduc ten van
elkaar gescheiden» Het uranium wordt, dan gezuiverd en om-
gezet in ÜF6. Het plutonium wordt opgeslagen voor toe-
komstig gebruik.
Indien het plutonium moet worden teruggevoerd naar l icht-
waterreactor en wordt na zuivering eerst omgezet in
plutoniumdioxyde (PuO2) .
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De resterende splijtingsproducten worden geconcentreerd
en vervolgens in vaste vorm gebracht.
Het is eveneens mogelijk de geconcentreerde splijtings-
productenoplossing voorlopig op te slaan in tanks in
betonnen kluizen. Deze opslag wordt gebruikt om via ra-
dioactief verval de radioactiviteit te laten afnemen.

De eerste commerciële opwerkingscontracten zijn afgesloten
op -f:65,.- a ƒ 70,-/kg U.
De opgetreden escalatie, veel hogere veiligheidseisen en
hét in vaste vorm brengen van de splijtingsproducten heb-
ben het huidige kostenniveau gebracht op ca. ƒ 700,-/kg ü.
Deze prijs is gebaseerd op een opwerkingsfabriek met een
capaciteit van 1500 MTU/jaar en een afkoelperiode voor
opwerking van Ik jaar.
De kosten voor ontmantelen van de fabriek zijn hierin op-
genomen .
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2.3.6 Af yalyerwerking_en_op_slag

De afvalverwerking en opslag dient zo te geschieden dat
er geen ontoelaatbare concentraties in de biosfeer ontstaan.
Zowel vanuit de centrale als vanuit een opwerkingsfabriek
worden geringe hoeveelheden radioactieve stoffen naar de om-
geving geloosd in overeenstemming met internationale normen.
Het overblijvende afval wordt geclassificeerd in hoog,
middel"én laag actief afval.
Voor hoog en middel actief afval wordt nu opslag in geo-
logische zoutformaties als belangrijkste opslagmethode
gezien. Voor laag en middel actief afval wordt ook op-
bergen in zee in daarvoor bestemde vaten toegepast.

Indien geen opwerking wordt toegepast worden de gebruikte
splijtstofelementen minimaal gedurende 150 dagen bij de
kerncentrale opgeslagen in daarvoor aanwezige waterbassins.
Het doel van het niet opwerken is het plutonium gemengd
te houden met de hoog actieve splijtstof en splijtingspro-
ducten, zodat plutonium voor niet-vreedzame doeleinden
niet eenvoudig ter beschikking i s .

De splijtstofelementen worden na circa 150 dagen te zijn
afgekoeld bij de centrale naar een nationaal of interna-
tionaal opslagcentrum getransporteerd waar lange-termijn
opslag, circa 10 jaar, kan geschieden. Na deze -termijn
is de radioactiviteit voldoende vervallen om inkapselen
mogelijk te maken. De ingekapselde splijtstofelementen
kunnen daarna worden ondergebracht in bijvoorbeeld zout-
formaties .
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Zowel de opslag in geologische zoutformaties van hoog
radioactief afval als van ingekapselde splijtstof wordt
nu bestudeerd.
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Kosten op basis van praktijkgegevens zijn niet aanwezig.
Het is dus slechts mogelijk reële schattingen te maken.
Anderzijds i s met het onderbrengen in zee van vaten met
laag en middel actieve afval reeds de nodige ervaring op-
gedaan. ~ -:'

z. ..':-:-' : .:"...-_;_..__.-
Voor opslag in zoutmijnen zijn de volgende veronderstel-
lingen gedaan:

- grote mijn, met gebouwen, geschikt voor totale centra-
le capaciteit van 50.000 MW

- investering mijn, gebouwen en overige infrastructuur
f 150 min.

- latere additionele investering en apparatuur
ƒ 85 min.

- 50 man personeelssterkte

- transport vanaf opwerkingsfabriek is meegerekend in de
opslagkosten

- ontmantelingskosten in het jaar 2040 zijn geschat op
ƒ 50 min. (1977)

De totale kosten voor de opslag van hoog actief afval
bedragen ƒ 63,-/kg U

i
'M

i
'ii

••K

ï.'t
ï " ~:

n:r

ë

ift
'M

SI-
11

'S";:

\:%
i
1

¥r.-.

55





ë
43

m

ër."

f

BEREKENING VAN DE ENERGIEKOSTEN

In het volgende zullen alle kosten, zowel investering,
bediening en exploitatie, als splijtstofcycluskosten
worden berekend per elektrisch kilowatt-uur.

Onder splijtstofcycluskosten worden die kosten verstaan
die toegerekend moeten worden aan alle fasen in de
splijtstofcyclus.
Nu lopen per definitie de kosten niet synchroon met de
opbrengsten van de kWh pr i js , immers de splijtstof ele-
menten worden gefabriceerd voordat zij voor een gemid-
delde periode van 3 a 4 jaar in de reactor aan het kern-
splijtingsproces deelnemen.
Als de elementen uit de reactor komen vertegenwoordigt
hun uranium- en plutoniuminventaris bovendien nog een
zekere waarde die eveneens in rekening gebracht kan worden.
Een rekenmethode, waarin met de bovenstaande tijdsfactoren
rekening wordt gehouden, is de Contante Waarde Methode.
Hierbij worden van alle kosten en opbrengsten de contante
waarde op een bepaald tijdstip berekend, rekening houdend
met tijdsfactoren en rentevoet.
De contante waarde C van een bedrag P uit te geven of te
ontvangen over n jaar en bij rentevoer i is C = P (l+i)~n.
Voor het tijdstip van contar.t maken - het referentietijd-
stip - wordt het aanvangsti;jdstip van de elektriciteits-
productie gekozen.

De splijtstofcycluskosten worden hier zó gedefinieerd en
berekend dat de som wordt bepaald van de contante waarden
van alle kosten en opbrengsten van de diverse fases van
de splijtstofcyclus.

In het onderstaande worden de resultaten gegeven van be-
rekeningen van de splijtstofcycluskosten voor een licht-
water gekoelde- en gemodereerde reactor. Voor deze bere-
keningen heeft een Kokend Water Reactor (KWR) model ge-
staan.

De splijtstofbehoefte voor de reactor wordt, onder aan-
name van een bepaalde bedrijfstijd, door de reactorfabri-
cant of door de exploitant van de centrale met behulp
van moderne computerprogramma's bepaald.
Enkele gegevens betreffende de hier van toepassing zijnde
splijtstofbehoefte zijn gepresenteerd in tabel 7.
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Uitgaande van een aantal basisveronderstellingen zijn de
splijtstofcycluskosten berekend. Deze basisveronderstel-
lingen zijn gegeven in tabel 8.

Uit analoge berekeningen voor het type Druk Water
Reactor (DWR) is gebleken dat de splijtstofcyclus-
kosten voor beide typen slechts verschillen ver-
tonen kleiner dan enkele procenten
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Netto elektrisch vermogen

Kernlading (verrijkt uranium)

Verrijkingsgraad Ie kern

Verrijkingsgraad herladingen

Verrijkingsgraad ontladen elementen

Verrijkingsgraad laatste kern

Gem.versplijting in evenwichtscyclus

Aantal cycli voor evenwichtscyclus

931 MW

111 ton U

1,9%

2,66%

0,76%

1,28%

27650 MWd/ton ü

5

Tabel 7 Enkele fys ische gegevens van de
sp l i j t s t o f cy c lus

Met behulp van deze combinatie van gegevens over spl i j t -
stofbehoefte, prijsveronderstellingen en bedrijfsgegevens
kunnen de resultaten van de berekeningen als "standaard"
gelden voor een verdere gevoeligheidsanalyse. Voor de
standaardberekenii.g gelden nog de volgende opmerkingen:

- indien voor de standaardberekening gekozen wordt voor
de optie van opwerken van bestraalde splijtstofelementen,
moet voor zowel het teruggewonnen uranium als voor het
plutonium een waarde toegekend worden, ongeacht de toe-
passing van deze splijtstoffen. Voor uranium geldt de
normale equivalente uraniumprijs, terwijl voor plutonium
een waarde van $ 12.-/gram Pu splijtbaar is gekozen,
in overeenstemming met de recente Europese prijsnoteringen
ten behoeve van snelle reactorprojecten

- de rentevoet is vastgesteld als reële rentevoet op 4%
in overeenstemming met paragraaf 2.1.3

- de afschrijvingstermijn is bepaald op 20 jaar in over-
eenstemming met paragraaf 2.1.6
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3.1 Kosten van de i n v e s t e r i n g van de c e n t r a l e

- De inves te r ingskos ten volgens paragraaf 2 .1 .8 bedragen
in t o t a a l ƒ 1953 min, ( inc lus ie f de contant gemaakte
ontmante l ingskos ten) .

- De bouwrente bedraag t volgens paragraaf 2 .1 .5 3̂ x6x4% =
12%, daarvan i s f 234 min, waardoor de t o t a l e i n -
ves te r ingsui tgaven ƒ 2187 min. bedragen.

- Bij een afschr i jv ingsduur van 20 j a a r en de r e ë l e r en -
tevoe t van 4% bedraagt de a n n u ï t e i t s f a c t o r 0,0736.
De kapitaalslasten (rente en afschrijving) bedragen al
dus 0,0736 x ƒ 2187 min. = ca. f 161,0 min. per jaar.
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Afschrijvingstijd (jaar)

Rentevoet (%)

Gewichtsfractie reserve-elementen

Prijs natuurlijk uranium (f/kg U)

Conversiekosten (f/kg U)

üraniumverlies bij conversie (%)

Verrijkingskosten (f/SWU)

Verrijkingsgraad verarmd uranium (%)

Fabricagekosten (f/kg U)

Uraniumverliezen bij fabricage (%)

Kosten opwerking (f/kg U)

Kosten verwerking splijtingsafval (f/kg U)

Reconversiekosten U-nitraat (f/kg ü)

Tijdsinterval in jaren tussen energie-
productie en betaling van:

uranium
idem voor Ie kern

conversie
idem voor Ie kern

verrijking
idem voor Ie kern

fabricage
idem voor Ie kern

Tijdsinterval tussen ontladen en betaling
van opwerkings-, afval- en reconversie-
kosten (jaar)

Tijdsinterval tussen ontladen en ontvangst
van ü- en Pu opbrengst (jaar)

üraniumverlies bij opwerken (fractie)

Plutoniumverlies bij opwerken en
reconversie (fractie)

Koers (3-1-'77) US dollar

£

DM

Aantal bedrij fsuren/jaar op nominaal vermogen

20

4

0,02

254,80

10,50

0 , 5

280,10

0 , 3

300,00

1,0

686,00

6 3

33,40

1,5
2,75

1,25
2,25

1,0
1,5

0,5
1,25

1 , 2

1 , 2

0,02

0,01

2,45

4,17

104,23

5700

i
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Tabel 8 Kostenfactoren voor standaardberekening
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- Bij een - volgens paragraaf 2.1.2 - redelijk te achten
jaarlijkse bedrijfstijd van ca. 5700 h komen de kapi-
taalslasten uit op ca. 3,04 et per kWh, netto geprodu-
ceerd. In paragraaf 3.5 is deze berekening ook uitge-
voerd met eerder genoemde varianten voor rentevoet,
afschrijvingsduur en bedrijfstijd.

3.2 Bedienings- en exploitatiekosten

De totale bedienings- en overige exploitatiekosten komen
volgens bovengenoemde gegevens (paragraaf 2.2) uit op
ca- f 48 min, per jaar. Bij een - volgens paragraaf 2.1.2
- redelijk te achten jaarlijkse bedrijfstijd van ca.
5700 h betekent dat een bedrag van ca. 0,90 et per kWh
netto geproduceerd.

3. 3 Standaard splijtstofcycluskosten

De splijtstof cy cluskosten voor de standaardberekening
zijn hieronder gepresenteerd waarbij een splitsing is
gegeven in een aandeel in de kosten dat onafhankelijk is
van. de bedrijfstijd van de centrale (bijvoorbeeld kosten
van de eerste herlading) en een aandeel dat afhankelijk
is van de bedrijfstijd.

ï-_

Bedrijfstijd

uren/jaar

5700

Splijtstofcycluskosten et/kWh

Bedrijfstijd Bedrijfstijd
afhankelijke onafhankelijke Totaal
component component

1,435 0,216 1,651

Tabel 9 Splijtstofcycluskosten voor standaard-
berekening
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In tabel 10 is een verdeling gegeven van de verschillende
kos ten factoren.

ï
•i
4

1

i
V



V

47

1

f?-.

Kosten natuurlijk uranium

Kosten conversie

Kosten verrijking

Kosten fabricage

Kosten opwerking

Kosten reconversie

Kosten van rente

Opbrengsten van plutonium

Opbrengsten van uranium

43%

2%

26%

11%

21%

1%

10%

- 5%

- 9%̂

100%

':ïi

Tabel 10 Invloed van kostenfactoren

3.4 Totale kosten per kWh voor standaardberekening

3.5

De totale kosten per kWh bedragen dus:

Investering

Bedienings- en exploitatiekosten

Splij ts tofcycluskosten

Totale opwekkingskosten

Varianten

3,04 et/kWh (54%)

0,90 et/kWh (16%)

1,65 et/kWh (30%)

5,59 et/kWh (100%)

Uitgaande van de bovengenoemde standaardberekening zijn
enige varianten nagegaan. Deze worden hieronder achter-
eenvolgens behandeld.

4
'M I

3.5.1 Bedrijfsti jd

Omdat de bedrijfstijd onafhankelijke component slechts in
geringe mate doorwerkt in de totale splijtstofcyclus-
kosten (zie tabel 9) is te verwachten dat de totale cyclus-
kosten per kWh weinig afhankelijk zullen zijn van de varia-
ties in de veronderstelde bedrijfstijd. Dit wordt geïl-
lustreerd in tabel 9 waar de splijtstofcycluskosten ge-
geven zijn als functie van de bedrijfstijd.
Tevens zijn de kapitaalslasten gepresenteerd, zowel als
de bedienings- en exploitatiekosten, welke echter alle
omgekeerd evenredig zijn met de bedrijfstijd.
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Bedrijfstijd
uren/jaar

4820

5260

5700

6140

6570

Splijtstof-
cycluskosten

1,691

1,669

1,651

1,636

1,623

Kapitaals-
lasten

3,60

3,29

3,04

2,82

2,64

Bedienings-
en exploi-
tatie

1,06

0,97

0,90

0,84

0,78

Totale kosten
et/kWh

6,35

5,93

5,59

5,30

5,04

Tabel 11 Opwekkingskosten als functie van
de bedrijfstijd

3.5.2 Rentevoet_en_afschriivingsduur

In hoofdstuk 3.1 zijn de kapitaalslasten per kWh bere-
kend op basis van een reële rentevoet van 4% voor de be-
rekening van de bouwrente en de annuïteitsfactor en een
afschrijvingstermijn var 20 jaar. Dat resulteerde in een
uitkomst van 3,04 et per kWh bij een bedrijfstijd van
5700 h.
Deze uitkomst is vervolgens berekend op basis van rente-
voeten van 2% en 6%, een afschrijving van 15 jaar en bij
variërende bedrijfstijden. Dat levert de volgende be-
dragen (et per kWh) op:

1'
l
1

1
ar

ff :
>*¥ '

'M l

M I

i Si

i

Rentevoet (%)

Afschrijvings-
duur (jaren)

Bedrijfstijd (h)

4820

5260

5700

6140

6570

2%

15

3,80

3,48

3,21

2,98

2,78

20

2 ,98

2,73

2,52

2,34

2,19

4%

15

4,39

4 ,6'T

3,7i

3,44

3,22

20

3,60

3,29

3,04

2,82

2,64

6%

15

5,03

4,61

4 ,25

3,95

3,69

20

>,26

3,90

3,60

3,34

3,12

Tabel 12 Kapitaalslasten als functie van rentevoet,
afschrijving en bedrijfstijd

v
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3.5.3 Weg-werp.̂ cy.clus

De resultaten van de berekening van de splijtstofkosten
voor de "wegwerp-cyclus" zijn hieronder gepresenteerd,
wederom als functie van de bedrijfstijd.

Bedrijfstijd
(uren/jaar)

4820

5260

5700

6140

6570

Overeenkomende
belastingsfactor (%)

55

60

65

70

75

Splijtstofkosten
(et/kWh)

1,678

1,655

1,635

1,618

1,603

Tabel 13 Splijtstofcycluskosten als functie van
de bedr i j f s t i jd voor de "wegwerp-cyclus"

Bij de h ie r gepresenteerde spli j ts tofkosten voor de
"wegwerp-cyclus" dienen met nadruk de volgende kant-
tekeningen geplaatst te worden:

- voor de kosten voor opslag, inkapseling en definit ieve
opslag van de ingekapselde elementen i s een bedrag be-
groot van ƒ 175,-/kg ü [lO] .
Het l i j k t gerechtvaardigd te s te l len dat deze raming
wellicht t e optimistisch i s omdat:

a nog geen procestechnische ervaring voor de
inkapseling der elementen i s verkregen

b het te verwerken volume minimaal tienmaal
het volume van het afval b i j de opwerkings-
optie beslaat .

- de wereldwijde toepassing van de "wegwerp-cyclus" be te -
kent een aanzienlijke toename van de behoefte aan
uranium. Dit betekent dat in de toekomst duurder ura-
nium moet worden gekocht als gevolg van de "vernietiging"
van spl i j ts toffen (uranium en plutonium) van het huidige
prijspeil.
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3.5.4 Yariant_£_eenheidsgrgottg_600_MW

3.5.4.1 Naast de 1000 MW kernenergiecentrale dient ook de 600 MW
te worden beschouwd, vooral daar waar bijvoorbeeld de
grootte van het koppelnet, het beschikbare reservever-
mogen of de beperkte groei van het elektriciteitsverbruik
daartoe aanleiding geven.
Er is in dit kader niet een afzonderlijke begroting van
de investeringskosten gemaakt.
Er wordt hier slechts voldaan met een percentage van de
investeringskosten voor een 1000 MW centrale.
Studies uitgevoerd door ERDA en het IAEA, alsmede van
enige Architect Engineers geven aan dat de investerings-
kosten voor een 600 MW centrale circa 75-80% bedragen
van een 1000 MW centrale; m.a.w. ƒ 1450 - 1650 min.
(exclusief bouwrente).

De exploitatiekosten (bediening en onderhoud) van een
600 MW centrale kunnen tenminste 10% lager worden gesteld
dan die van een 1000 MW centrale.

Op reactorfysische gronden kunnen de splijtstofcyclus-
kosten ca. 4% hoger gesteld worden dan die voor een
1000 MW centrale.

3.5.4.2 Indien nu bijvoorbeeld de investeringskosten voor een
600 MW centrale worden gesteld op 80% van die voor een
1000 MW centrale, bedragen zij (inclusief de bouwrente)
0,8 x 2187 min. ƒ (zie 3.1) is f 1750 min.

De kosten voor bediening en onderhoud komen neer op
0,9 x ƒ 48 min. (zie 3.2) is ca. ƒ 43 min. per jaar.

De splijtstofcycluskosten per kWh zijn gegeven in tabel
14, alsmede opwekkingskosten in et per kWh (netto) bij
een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentevoet
van 4% en bij verschillende bedrijfstijden. Hierbij is
gerekend met een netto vermogen van 570 MW.

'Pi

1
1

Bedrijfstijd
uren/jaar

4820

5260

5700

6140

6570

Splijtstof-
cycluskosten

1,76

1,74

1,72

1,70

1,69

Investering
(kapitaals-
lasten)

4,68

4,29

3,96

3,68

3,44

Bediening
en exploi-
tatie

1,57

1,43

1,32

1,23

1,15

Totale
kosten
et/kWh

8,01

7,46

7,00

6,61

6,28

Tabel 14 Opwekkingskosten voor een 600 MW centrale
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3.5.4.3 In onderstaande tabel 15 is vervolgens nog de invloed
weergegeven van veranderingen in afschrijvingsduur en
in de rentevoet op de kapitaalslasten.

51

Rentevoet " '_"•'""

Af schrij vings-
duur (jaren)

Bedrijfstijd (h)

48 4820

5260

5700

6140

6570

-; 2%

15

4,95

4,54

4,19

3,89

3,64

20

3,90

3,58

3,30

3,06

2,86

4%

15

5,72

5,24

4,84

4,49

4,20

20

4,68

4>29

3,96

3,68

3,44

i6%.r

15

—

6 ,56

6,01

5,55

5,15:

4,82

20

5,56

5,09

4,70

4,36

4,08

Tabel 15 Invloed van af schrij vings duur en rentevoet
op de kapitaalslasten tv
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BIJLAGE 1

N

Definities belastingsfactor e.d. (2.1.2)

~ §ëi§ëtiS3Ë^§£Ë2£ (load factor, capacity factor
De belastingsfactor van een productie-eenheid geduren-
de een bepaald tijdsverloop is het quotiënt van de
energie die deze installatie gedurende het beschouwde
tijdsverloop heeft geproduceerd en de energie die de-
zelfde productie-éénheid "zour kunnen hebbenr geproduceerd
bij maximaal vermogen in continu bedrijf gedurende
hetzelfde tijdsverloop.

OEM.: In de IAEA-statistiek wordt deze term "load factor"
genoemd en is gebaseerd op de netto-waarden van
de geproduceerde energie en het maximale vermogen,
terwijl deze term in de EEI-statistieken "capacity
factor" wordt genoemd en gebaseerd is op bruto-
waarden van energie en vermogen.

- Bedrijfstijd_yan_het_maximale^yermogen

De bedrijfstijd van het maximale vermogen van een pro-
ductie-eenheid gedurende een bepaalde periode is het
product van de belastingsfactor en het aantal uren in
dezelfde periode.

a) West-Europa:
De beschikbaarheid of het beschikbaarheidspercentage
voor een bepaalde periode is het quotiënt van de
energie die in deze periode met het beschikbare ver-
mogen geproduceerd had kunnen, worden en de energie
die in dezelfde periode met het maximale vermogen
geproduceerd had kunnen worden.

b) U.S.A.;
De "availability" voor een bepaalde periode is gelijk
aan de som van het aantal uren dat de eenheid is be-
drijf is en het aantal uren dat de eenheid wel be-
schikbaar is maar reserve staat gedeeld door het
aantal uren in die periode.

OPM.: De term wordt door het E.E.I, de "operating
availability" genoemd.

De "Operation factor" is de verhouding tussen het aantal
uren dat de eenheid in bedrijf\is (d.w.z. op het open-
bare net gekoppeld) en het aantal uren in de beschouwde
periode.

OPM.: Deze term wordt door het E.E.I,
genoemd.

"service factor"
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BIJLAGE 2

I
Berekening van de contante waarde met en zonder inflatie
(2.1.3)

rJ4

i

- Investeringsuitgaven ƒ 2187 min.

- Annuïteitsfactor bij 20 jaar en 4% is 0,0735817, re-
sulterend in ƒ 160,92318 min. kapitaalslasten per
jaar.

Annuïteitsfactor bij 20 jaar en 9% is 0,1095465, re-
sulterend in ƒ 239,57820 min. kapitaalslasten per
jaar.

- Overige exploitatiekosten (exclusief splijtstofkosten)
bedragen f 48 min. per jaar (jaar 0).

- De inflatie wordt bepaald als ' n . = 1,0480769, ofwel
4,80769% per jaar. 1 / U 4
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(ƒ min.)

]

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kapitaals-
lasten

160,92318

n

"

n

i i

n

"

•1

"

"

Exploitatie-
kosten

48,0

•i

»

»

11

11

11

n

"

Totale
kosten

208,92318

n

n

"

•I

•I

•1

•i

"

11

Contante
waarde a 4%

200,88767

19 3,16122

185,73195

178,58841

171,71963

165,11502

158,76445

152,65812

146,78666

141,14101

135,71251

130,49280

125,47385

120,64793

116,00763

111,54579

107,25557

10 3,130 36

99,16 380

95,34981

Totaal

Contante waarde bij 4% rente en
geen inflat ie

2839,33419
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(ƒ mln.)

Jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kapitaals-
lasten

239,57820
i i

n

II

II

II

II

n

n

II

i i

II

II

II

II

II

i t

II

II

•I

Exploi tatiekos ten
48 x (l,0480769)n

50,30 7691

52,726329

55,261247

57,918037

60,702557

63,620947

66,679645

69,885396

73,245269

76,766675

80,457378

84,325520

88,379629

92,628648

97,081946

101,749 345

106,641138

111,768114

117,141578

122,773382

Totale
kosten

289,88589

292,30 4529

294,839447

297,496237

300,280 757

303,199147

306,257845

309,46 3596

312,823469

316,344875

320,035578

323,903720

327,957829

332,206848

336,660146

341,327545

346,219338

351,346314

356,719778

362,351582

Contante
waarde 3 9%

265,95036

246,02687

227,67015

210,75383

195,16189

180,78774

167,53353

155,30934

144,03262

133,62749

124,02430

115,15902

106,97284

99,41172

92,42602

85,97009

80,00200

74,48322

69,37831

64,65472

Totaal 2839,33606

1

Kt.

Bi ;

'Mp
f^%

I:! Contante waarde bij 9% rente en
4,8% inflatie
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BIJLAGE 3

Specificatie van de verhouding tussen loon- en
materiaalkosten (2.1.4)

h-r •

f?'

Voor het Nuclear Island geldt dat de eerste 75% van de
betalingen voor ongeveer 75% gevoelig zijn voor loon-
kostenwijzigingen en voor 25% voor materiaalkosten-
wij zigingen (0,75 L + 0,25 M) .

De resterende 25% van de betalingen zijn voor 100%
gevoelig voor loonkostenwijzigingen (1,0 L) .

Voor het Turbine Island liggen deze verhoudingen iets
anders. Hier geldt dat de eerste 75% van de betalingen
voor ongeveer 65% gevoelig zijn voor loonkostenwijzi-
gingen en voor 35% voor materiaalkostenwijzigingen
(0,65 L + 0,35 M).

De resterende 25% van de betalingen zijn ook hier voor
100% gevoelig voor loonkostenwijzigingen (1,0 L).

De civiele werken zijn in hun totaliteit voor ongeveer
65% gevoelig voor loonkostenwijzigingen en voor 35%
voor materiaalkostenwijzigingen (0,65 L + 0,35 M).

Voor de overige werken geldt in totaliteit ongeveer de-
zelfde gevoeligheid als voor de civiele werken, dus
0,65 L + 0,35 M.

i '•
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BIJLAGE 4

Specificatie van werkzaamheden» systemen en componenten
(2.1.8)

fez.--,1

Met AE wordt bedoeld "Architect Engineer", zijnde de
firma die belast is met alle engineering en design acti-
viteiten en coördinatie tussen deelnemende partijen,
nodig om afzonderlijke componenten en in een geïnte-
greerd ontwerp samen te brengen, zodanig dat een geheel
ontstaat dat voldoet aan de gestelde eisen.

Een kerncentrale-eenheid wordt opgebouwd gedacht uit
drie grote categorieën, t.w.:

- NI = "Nuclear Island", omvattend
NSSS = Nuclear Steam Supply System en
BONI = Balance of Nuclear Island, waaronder alle

NI hulpsystemen.

Het NI omvat meestal volgende gebouwen:

. reactorgebouw

. reactor hulpgebouw (+ soms splijts tof ops laggebouw)

. bedrijfsgebouw

. actieve werkplaats.

- TI = "Turbine Island", omvattend
TH = Turbine Generator Set en
BOTI = Balance of TI, waaronder alle TI hulp-

systemen

Het TI is ondergebracht in het turbinegebouw

Naast deze twee grote delen is er een groep (hulp) systemen

- BOP = "Balance of Plant" genaamd, zijnde systemen die
een functie hebben voor zowel het NI als het TI.

§

f

1 $#*•-*>
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De volgende opsomming poogt een inzicht te geven van de
individuele systemen,-die in bovengenoemde categorieën
voorkomen en die als zodanig in de investeringskosten
zijn opgenomen.
De opsomming omvat alleen de voornaamste systemen; zij
is typisch voor een kokendwaterreactor-installatie,
docht kan analoog worden opgezet voor een drukwaterreactor-
installatie.
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a. "Nuclear_Island_SYStems"

ffi

h

I

o.a.:
Nuclear Boiler/ incl . Steam lines/feedwater lines
Reactor Recirculation
CRD Hydraulic Control
Standby Liquid Control
Heactor Protection
Feedwater Control
Neutron Monitoring
Process Radiation Monitoring
Area Radiation Monitoring
Containment Atmosphere Monitor
Remote Shutdown
Residual Heat Removal
Low Pressure Core Spray
High Pressure Core Spray
Computer System
Reactor Core Isolation Cooling
Leak Detection
Reactor Water Clean-up
Stand-by Gas Treatment
Sampling
Nuclear Island Closed Cooling Water
Wall Wetter
Equipment Drain
Floor Drain
Chemical Drain
Emergency Service Water
Radwaste System
NI Ventilation System

b. "Turbine_Island

o.a. :
Turbine
Generator
Generator hulpapparatuur, bekrachtiging, regeling,

meting, beveiliging, koelsysteem
Turbine bypass en drukregelsysteem
Water afscheiders/tussenverhitters
Hoofdcondensor
Condensaat/voeding water trein
Condensaat/reinigingssysteem
Condensor Off Gassystem
TICCW (tussenkoelsysteem
Hoo f dkoe lwate r
TI ventilatie systeem

I
ü

ï
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Balance of Plant systemen zijn hulpsystemen die zowel
in het NI als ook in het TI en andere gebouwen zijn
aangebracht.

Service water
Condensaat distributie
Perslucht systemen
Service lucht distributie
Instrument lucht distributie
Hulpketels + stoomdistributie
Brand protectie/detectie/bestrijding
Verlichting en communicatie systemen

Tot BOP wordt ook bedrijfsgebouw gerekend.

In dit elektriciteits-/bedrijfsgebouw is o.a. onder-
gebracht:

Controle kamer
Computer ruimte
Hulpapparatuur t.b.v. controle kamer
Kabelverdeel ruimte
Kantoor ruimte
Personeels omkleed ruimten + toegangscontrole
Eigen bedrijfstrafo's
Distributie apparatuur
Schakelapparatuur

IE
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Hieronder worden gerekend alle bouwkundige werken voor
zowel KI als TI, waaronder:

Reactorgebouw
Reactor hulpgebouw + brandstofopslaggebouw
Elektriciteitsgebouw/bedri j fs gebouw
Turbine gebouw
Radwaste gebouw (verwerking + tussenopslag)

~ë

6'
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e. Pomgstation_en_yogrzieningen

Dit omvat de civiele werken voor het pomphuis en de
bijbehorende systemen/componenten.

Civiele werken

Systemen/componenten zoals

Koelwater inlaat- en u i t laa t -
gebouw
Grof en fijn zeefinstallatie
Vuilafvoerinstallatie
Hoofdkoe lwaterpompen
Service waterpompen
Emergency service waterpompen
B luswaterpompen
Alle waterleidingen tot aan
de centrale

I
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