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HET FRANSE ENERGIEPROGRAMMA Mei 1978

door M. Banal - Directeur Electricité de France

Het Franse energieprogramma kan kort

beschreven worden door de volgende drie

punten:

1. Een krachtige inspanning, reeds

gedurende langere tijd, om alle

energiebronnen te ontwikkelen, die de

afhankelijkheid t.o.v. het buitenland

zouden kunnen verminderen.

2. Een politiek van fasering en standaar-

disatie m.b.t. de tot uitvoer brenging

van een programma voor licht-water

reactoren.

3. De prioriteit, die momenteel aan de

ontwikkeling van kweekreactoren wordt

gegeven.

Deze drie punten zullen achtereenvolgens

hieronder worden behandeld.

HOOFDSTUK I

DIVERSIFICATIE VAM DE BRONNEH VOOR ENERGIE-

VOORZIENING

Voor hen die aan het einde van de Tweede

Wereldoorlog met hun beroepsleven begonnen,

is het streven naar energiebesparing en het

onderzoek van nieuwe produktiemiddelen met

gebruikmaking van de nationale hulpbronnen

geen noviteit en de verklaringen, die

tussen 1945 en 1955 werden afgelegd zouden

momenteel beslist niet misplaatst zijn.

Weliswaar werd dit streven enigszins

ingeperkt, ten minste tot 1973, als gevolg

van de voordelen, die geboden werden door

een maximaal gebruik van de zo bijzonder

gemakkelijke, goedkope en overvloedige

energiebron, die de aardolie toen was

geworden.

Maar dit mag er niet toe leiden dat de

reeds verrichte inspanningen en de behaalde

resultaten uit het oog worden verloren.

Daarom zal eerst het onderzoek en de

exploitatie van nieuwe "conventionele"

energievoorraden op het Franse grondgebied

worden besproken.

Waterkracht

Tussen 1945 en 1965 werd het percentage van

de exploitatie van "praktisch" beschikbare

energiebronnen van 20% op 85% gebracht. Na

1973 werd er opnieuw een grondig onderzoek

naar deze energiebronnen ingesteld. Dit

onderzoek bevestigde dat de economisch

realiseerbare en voor de bevolking aan-

vaardbare installaties op zijn gunstigst

gemiddeld een jaarlijkse extra produktie

van ongeveer tien TWh zouden kunnen ople-

veren. De desbetreffende installaties zijn

momenteel in aanbouw of nog in studie.

Gezien het ontbreken van mogelijkheden voor

de bouw van belangrijke waterkrachtcen-

trales op basis van zwaartekracht, wordt

verwacht dat er installaties zullen worden

ontwikkeld op basis van accumulatie door

middel van pompen. Hoewel hierdoor geen

nieuwe energie wordt gecreëerd, bieden der-

gelijke installaties mogelijkheden tot

aanpassing aan variaties in het verbruik.

De recente waterkrachtprogramma's en

projekten kunnen als volgt worden samen-

gevat:

1972 - 1977 2,5 MW 4,5 TWh

1977 - 1985 3,5 MW 4 TWh

Steenkool

Dankzij een vergaande modernisering van de

methoden voor exploitatie van de Franse

kolenmijnen en de grote inspanningen, die

door de mijnwerkers zijn verricht, heeft

steenkool na de Tweede Wereldoorlog een

bijzonder belangrijke rol in de energie-

voorziening van Frankrijk gespeeld. Maar er

is geen wonder gebeurd en het is nog steeds

in dezelfde moeilijk toegankelijke en als

gevolg van hun diepte, glooiing, enz.,

gevaarlijk te exploiteren mijnen waar de

belangrijkste kolenreserves van Frankrijk

worden aangetroffen, hoe bescheiden die ook

zijn (1,4 miljard ton steenkool, d.w.z.

0,017% van de wereldreserve).



De Franse steenkoolproduktie, die na de

oorlog tot vele miljoenen tonnen opliep,

bedraagt momenteel nog maar 23 miljoen ton

en zou ongetwijfeld in snel tempo nog

verder zijn teruggelopen als de crisis van

oktober 1973 zich niet had voorgedaan, die

op zijn minst tot 1983 een vertraging van

deze teruggang zal- bewerkstelligen.

tievelijk rond de 12.000 MW en de 25 TWh

zouden kunnen liggen.

Toen deze studies onlangs weer even in de

aandacht kwamen, bleek dat dit projekt nog

met ernstige technische, economische er

ecologische problemen te kampen heeft en

dat het op middellange termijn niet in het

programma wordt opgenomen.

Aardolie en gas Windkracht

Het grondige bodemonderzoek dat sinds het

einde van de wereldoorlog in Frankrijk

plaatsvond heeft tot nu toe slechts uiter-

mate bescheiden aardoliebronnen opgeleverd,

(genoeg voor 4 5 dagen van het huidige

verbruik) en welkome, maar beperkte gas-

voorraden (200 miljard kubieke meter,

d.rf.z. 10 3 15 jaar van het huidige ver-

bruik) .

Tot nu toe heeft het voortgezette onder-

zoek, zowel ter land als ter zee, nog geen

nieuwe resultaten opgeleverd.

Uranium

Op dit gebied werden er in Frankrijk tussen

1946 en 1966 grote inspanningen verricht,

o.a. door een zorgvuldig onderzoek van de

op diverse plaatsen beschikbare energie en

de bouw van drie op het elektriciteitsnet

aangesloten prototypen met een vermogen van

130 tot 1000 KW. Met dit programma werd in

1966 gestopt, maar wel hebben deze studies

veel ervaring opgeleverd, die nu kan worden

gebruikt bij de studie van windgeneratoren

met geringer vermogen.

Na <3e energiecrisis werd een aanvang

gemaakt met nieuwe studies, die onder

andere betrekking hadden op de benutting

van zonneënergie.

Later zal nog nader op deze energiebron

worden ingegaan als gesproken wordt over de

kernenergie, maar nu wordt er reeds op

gewezen dat er sinds het einde van de

oorlog belangrijke bodemonderzoekingen zijn

verricht en dat daarbij werd aangetoond dat

Frankrijk, zonder rijk aan uranium te zijn,

toch veel beter van deze grondstof is

voorzien dan van aardolie en kolen.

Energie uit de zee

Hoewel het gebruik van thermische energie

uit de zee nog niet uit het experimentele

stadium is gekomen, heeft het gebruik van

getijdenenergie ertoe geleid dat in 1966 de

getijdencentrale van La Rance in bedrijf

werd gesteld, welke centrale een geïnstal-

leerd vermogen van 240 :iw heeft. In

dezelfde periode werd ook nog een projekt

van veel grotere omvang bestudeerd, name-

lijk dat van Hes Chausey, waarvan ge-

ïnstalleerd vermogen en produktie respec-

Zonneënerg ie

Er zijn twee toepassingsmogelijkheden:

Woningen

Directe verwarming van de ventilatielucht

in woonvertrekken: in experimentele woningen

waarin dit werd gerealiseerd bleek dat de

gevonden oplossingen in ons klimaat econo-

misch nog niet rendabel zijn;

of alleen warmwatervoorziening, wat in de

eerstvolgende jaren snel tot ontwikkeling

zou moeten komen.

Bëii2Êhermische_centrales

Er werden studies gemaakt van prototypen

met gering vermogen, die geschikt zijn voor

i-oekomstige toepasssingen.

Verder moet nog worden gewezen op het

gebruik van geothermische energie voor de

verwarming van woningen, wat al tot enkele

belangrijke toepassingen heeft geleid, en

tenslotte op alle procëdé's voor het



benutten van de warmte van het afval-

water van thermische en kerncentrales.

Maar ciankzij de sinds 1945 verrichte

inspanningen rekent Frankrijk bij haar

streven naar een geringere afhankelijkheid

van de buitenlandse aardolieleveranciers

toch wel op de kernenergie.

Wij herinneren eraan dat in 1960 30% van de

Franse energiebehoefte werd gedekt door de

import van koolwaterstoffen, welk per-

centage in 1973 al was opgelopen tot 70% en

dat in 1985 de 85% al gepasseerd zou zijn

als er geen kernenergieprogramma geweest

was, ondanks alle hierboven genoemde in-

spanningen voor het zoeken naar andere

energiebronnen. Dit streven naar een

verkleining van de Franse afhankelijkheid

op het gebied van energie was altijd al een

leidraad voor de Franse energiepolitiek en

speciaal voor de politiek inzake kern-

energie, hoewel de energiecrisis stellig

wel een bepaalde versnelling van het

programma voor licht-water reactoren tot

gevolg had.

Kernenergieprogramma

Zonder nader in te gaan op de eerste

ontwikkelingen van kernenergie in Frankrijk,

wil ik in herinnering brengen dat nadat in

1945 het Commissariaat voor Atoomenergie

was opgericht, Frankrijk zich vastberaden

heeft gewijd aan het onderzoek van de

diverse technieken, die met atoomenergie

verband houden, met gebruikmaking van de

middelen die hieraan redelijkerwijs konden

worden besteed in een zo moeilijke fase als

de lange periode van wederopbouw na de

Tweede Wereldoorlog.

De eerste programma's voor kernenergie-

centrales waren zowel in Frankrijk als

Groot-Brittannië gebaseerd op de ontwik-

kelingslijn voor reactoren: natuurlijk

uranium/ grafiet/gas. Op het tijdstip van

die keuze was dit de enig mogelijke, gezien

de problemen m.b.t. de verrijking van

uranium of de beschikbaarheid van zwaar

water, waarvoor de overige ontwikkelings-

lijnen zich gesteld zagen. De "gas-grafiet"

ontwikkeling die vanuit het standpunt van

de kernfysica zo aantrekkelijk is, leek

toen technisch en economisch niet minder

belangwekkend te zijn dan de overige

ontwikkelingslijnen.

Het Franse programma voor natuurlijk

uranium/grafiet/gas is welbekend. Er werd

begonnen met drie reactoren, die door het

Commissariaat voor Atoomernegie in Marcoule

werden gebouwd. Deze reactoren werden door

Electricité de France uitgerust met CO^-

water warmtewisselaars, die dienden om de

door de reactors geproduceerde warmte 'te

benutten en vooral om de technici met deze

techniek vertrouwd te maken. In 1956 werd

in Frankrijk de eerste van kernenergie

afkomstige kWh geproduceerd.

In de navolgende fasen van dit elektrisch-

nucleare ontwikkelingsprogramma werd de

belangrijkste rol toebedeeld aan de elek-

triciteitsmaatschappij, die bij haar werk

werd geadviseerd door het Commissariaat

voor Atoomenergie. De omvang van de reac-

toren nam snel toe, wat wel noodzakelijk

was om zo spoedig mogelijk te kunnen

concurreren met de klassieke thermische

centrales, want de omvang van de centrales

was van bijzonder grote invloed op de

kosten per kW. Deze ontwikkeling komt tot

uiting in de navolgende cijfers:

Reactor

Chinon 1

Chinon 2

Chinon 3

Saint-Laurent des Eaux 1

Saint-Laurent des Eaux 2

Bugey 1

Vermogens

70 MWe

200 MWe

480 MWe

480 MWe

515 MWe

540 MWe

Inbedrijf-
stelling

1963

1965

1966

1969

1971

1972

! i

Bij de twee centrales van Saint-Laurent des

Eaux kon men voor het eerst een duplicatie

constateren, afgezien van enkele kleinere

details. In de economische situatie op het

tijdstip van besluitvorming (1963) leek het

inderdaad of kernenergiecentrales zouden

moeten concurreren met conventionele

brandstofcentrales. Het onderzoek naar

nieuwe ontwikkelingen werd echter voort-

gezet, met name op het gebied van de

splijtstof, en kwam tot uiting in de bouw

van de Bugey 1 reactor. Ook werd er een

projekt opgesteld voor een vergrote Bugey



centrale met een vermogen in de orde van

grootte van 1000 MWe.

Parallel met deze essentiële inspanningen

ten dienste van de ontwikkelingslijn

natuurlijk uranium/grafiet/gas, werden er

ook nog proeven verricht ten dienste van

twee andere ontwikkelingslijnen, n.l. ëën

in de EL 4 centrale van Monts d'Arrêe van

70 MW, n.l. de toepassing van een techniek

voor het modereren van de neutronen met

behulp van zwaar water, waarbij CO, als

koelmiddel wordt gebruikt, en een andere in

de centrale van Chooz (Ardennen), in samen-

werking met België (266 MWe), ten dienste

van de lijn verrijkt-uranium/normaal-water

(PWR) .

Een andere en uitermate veelbelovende

ontwikkelingslijn werd beproefd met de

inbedrijfstelling in 1967 van een experi-

mentele reactor - genaamd Rapsodie - met

gering vermogen op basis van snelle neutro-

nen en natriumgekoeld, die in het centrum

te Cadarache van het Commissariaat voor

Atoomenergie werd geïnstalleerd.

Na 1968 heeft zich een aantal nieuwe

gebeurtenissen voorgedaan, die de algemene

oriëntatie op de lijn natuurlijk-uranium

/gas/grafiet opnieuw in het geding bracht:

de Engelsen zagen af van deze ontwikke-

lingslijn (en richtten zich op A.G.R.); de

snelle toename van het aantal bouwcon-

tracten voor PWR of BWR centrales in de

Verenigde Staten; de prijsverlagingen van

fossiele brandstof.

Nadat de gas/grafiet ontwikkelingslijn was

verlaten, besloot de Franse regering in

november 1969 over te gaan op een programma

van "diversificatie" en in Pessenheim een

eerste kerncentrale op basis van verrijkt

uranium en normaal water te laten bouwen,

die in de plaats moest komen van de cen-

trale op basis van natuurlijk uranium. De

bouw van deze laatste centrale, die voor

1967 was gepland op hetzelfde bouwterrein,

was al eerder uitgesteld.

De uitbreidingen van het Franse kernpro-

gramma werden nu als volgt vastgesteld:

- begin 1971 aanvaardde de regering een

kernenergieprogramma waarin een extra

vermogen van 3000 MW voor centrales van het

type Fessenheim werd vastgesteld, dat in de

loop van de jaren 1971-1975 zou moeten

worden gerealiseerd.

- 1973: het geplande vermogen werd van 8000

op 13.000 MW gebracht, terwijl vanaf dat

tijdstip wordt verwacht dat er na 1977 niet

langer gebruik zal worden gemaakt van

klassieke thermische centrales. De regering

houdt vast aan het principe dat er in 1975

een snelle reactor van 1200 MW moet komen,

terwijl de Phenix reactor van 250 MW, van

de eerste ontwikkelingslijn, in 1973 een

veelbelovende inbedrijfstelling had.

Als gevolg van de aardoliecrisis van 1973

werd de concurrentie tussen de twee ener-

gievoorzieningen, namelijk klassieke en

nucleaire produktie, volledig ten gunste

van de kernenergie gewijzigd, zozeer zelfs

dat het niet alleen onrendabel leek nog

langer klassieke thermische centrales te

bouwen, maar er zelfs werd gedacht aan de

opbouw van een zeer groot nucleair poten-

tieel, zodat het mogelijk zou worden met de

produktie van de bestaande klassieke

centrales te stoppen en het produktiepark

opnieuw kon worden geoptimaliseerd op basis

van de nieuwste economische gegevens.

Het Franse programma voor licht-water

centrales

Het Franse programma voor licht-water

centrales

Proqrammajaar

Tot 1974

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Aantal centrales

PWR

900 fiW

6

5

6

4

4

3

2

0

PWR

1300 MW

1

1

1

2

4

30



HOOFDSTUK II

S§_g2!iITIEK_VAN_FAyERING_EN_STANDAARDISATIE

VAN DE FRANSE LICHT-WATER KERNREACTOREN

Inleiding

Wat de Franse licht-water kernreactoren

uniek in hun soort maakt, is het streven

naar standaardisatie bij de opstelling van

een programma voor de bouw van centrales.

In dat geval mocht er een versnelling van

de vergunningenprocedure worden verwacht en

in het algemeen een aanzienlijke verminde-

ring van de studie-en realisatiekosten.

In feite zijn er ook nog veel andere

redenen om naar een dergelijke standaar-

disatie te streven. Het is immers niet

alleen een essentiële faktor voor het

verkorten van de bouwtijden en het verlagen

van de kosten, maar speelt ook een be-

langrijke rol m.b.t. veiligheid en be-

trouwbaarheid.

Het belang van standaardisatie

Als men al de werkzaamheden die de bouw van

een kerncentrale met zich meebrengt bij

elkaar optelt en dit totaal dan in samen-

hang met heel het programma bestudeert,

blijkt duidelijk dat het noodzakelijk is de

technische oplossingen die voor is ene

centrale werden gevonden, zoveel mogelijk

toe te passen op de volgende centrale en

dat daarbij moet worden getracht besparing-

en door te voeren.

Het zoeken naar een standaardisatie was dus

een rechtstreeks gevolg van de omvang van

het Franse nucleaire programma. Maar af-

gezien van deze noodzaak, brengt een

gestandaardiseerd ontwerp van de kern-

centrales ook nog andere voordelen met zich

mee. Wij zullen hieronder enkele uitermate

belangrijke punten noemen.

- Verkorting van de bouwtijden

Als de eerste eenheden van een serie

eenmaal gerealiseerd zijn, dan zullen de

korter wordende studies en het effect dat

een seriefabrikage altijd voor de bouw heeft

onmiddellijk tot een verkorting van de

opleveringstijden leiden. Ook mag er een

versnelling van de procedures voor het ver-

krijgen van vergunningen worden verwaGht,

want dit hangt samen met de herhaalbaarheid

van de gekozen oplossingen, en in het

bijzonder mag men op een zeer veel snellere

inbedrijfstelling hopen. Tenslotte zal dit

het mogelijk maken in de montagewerkplaats

een afgekeurd onderdeel te vervangen door

een ander, zonder dat dit enig effekt op de

leveringstijden heeft.

- Kostenverlagingen

Bij de voor de hand liggende verlagingen

van de kosten van studies en bouw, die uit

het serie-effekt voortvloeien, komen ook

nog een verlaging van de bijkomende kosten

als gevolg van kortere levertijden, alsmede

een verlaging van de voorraadkosten voor

reserveonderdelen en lagere exploit.'.tie-

kosten.

- Vergroting van betrouwbaarheid en veilig-

heid

Maar er is een essentieel voordeel dat in

het kader van kerncentrales een bijzonder

belangrijke betekenis krijgt, namelij'. het

verkleinen van de risico's.

De studie van een projekt en de daarna

volgende ^tjdie van nieuwe oplossingen of

gewone verbeteringen, die op de navolgende

centrales kunnen worden toegepast, gaat ge-

paard met vergissingen en bijstellingen.

Als de diverse centrales echter op uniforme

wijze gebouwd kunnen worden, zal mogelijk

zijn de risico's van studies en bouw al bij

de eerste realisering te beperken en de

kinderziektes daarvan terug te brengen.

Het zal dan zelfs mogelijk worden omvang-

rijke studiemiddelen en projektondsrzoe-

kingen te concentreren op een enkele

centrale, die zal worden gevolgd door een



groot aantal identieke centrales. Met name

wordt het dan mogelijk gedetailleerde

maquettes van de installatie te maken, op

grote schaal, terwijl er ook meer mate-

riaalonderzoek kan worden verricht en

testafdelingen gefinancierd kunnen worden

voor het beproeven van prototypen of zelfs

van de eerste komponenten van de serie-

produktie. Daarna kan dit studiepotentieel

worden gebruikt voor het corrigeren van de

defekten die zich bij de exploitatie van de

eerste centrales voordoen, wat in het

voordeel van de navolgende centrales zal

werken.

De montage- en testprocedures worden

geperfectioneerd, het personeel dat bij de

exploitatie van de eerste centrales is

opgeleid heeft een grote ervaring opgedaan

en de aanschaffing van een simulator wordt

rendabel.

De vermindering van het aantal materiaal-

soorten en het geringere aantal wijzigingen

en correcties dat daarin moet worden

aangebracht, evenals de harmonsatie van de

specificaties, zal het de industriën

mogelijk maken hun studiemiddelen uit te

breiden en hun fabrikage te rationaliseren,

hetgeen tot uiting zal komen in kosten,

levertijden en betrouwbaarheid van hun

leveranties.

Kortom, afgezien van de kortere levertijden

en de lagere kosten, zal een standaardisatie

ook een aanzienlijke winst op het gebied

van veiligheid, betrouwbaarheid en te ver-

wachten beschikbaarheid van de centrales

brengen.

Tegenover deze onbetwistbare voordelen

staan er ook drie faktoren die een stan-

daardisatie van kerncentrales kunnen

tegenwerken:

- de uiteenlopende kenmerken van de bouw-

terreinen;

- de technische evolutie;

- de evolutie van de veiligheidsvoorschrif-

ten.

De invloed van de bouwplaats

Een bouwplaats wordt gekenmerkt door de

klimatologische omstandigheden, de hoeda-

nigheden van de bodem, met name de seis-

mische gesteldheid, de koelwatervoorziening

(aard, duurzaamheid, hoeveelheid en tempe-

ratuur) , de mogelijkheden tot verdunning of

afvoer van de afvalstoffen, het milieu, de

risico's van overstromingen en diverse

externe agressies (projectielen, explosies,

brand, kwaadwilligheid ), enz.

Het zou kostbaar - zo niet irreëel - zijn

te trachten een standaardproject vast te

leggen dat aan alle mogelijke bouwplaatsen

voldoet. De keuze van bouwplaatsen, die aan

de eisen van een bepaald project voldoen,

is bovendien zo beperkt, dat dit niet in

overweging hoeft te worden genomen.

Een redelijk compromis zou kunnen bestaan

uit een standaardproject dat aan het

merendeel van de bouwplaatsen voldoet en

dat daarenboven zo is opgezet dat het

zonder moeilijkheden aan de moeilijkste

bouwplaatsen kan worden aangepast. De

criteria, die bij de bepaling en bemeting

van PWR 900 MWe en 1300 MWe van Electricitë

de France werden aangehouden, welke projecten

op het streven naar een dergelijk compromis

berusten, worden verderop nader besproken.

De evolutie van de techniek

Nadat er een periode van snelle evolutie

van vermogens en technieken is geweest,

zijn de nucleaire opties nu min of meer

gestabiliseerd. Desalniettemin mag een

standaardisatie geen halt toeroepen aan de

technische evolutie en met name niet aan

die van de componenten.

Teneinde het voordeel van standaardisatie

te behouden en toch de noodzakelijke evo-

lutie mogelijk te maken, werkt Electricité

de France op basis van "technische fasen",

zoals zij ook al eerder voor de thermische

centrales had gedaan, wat wil zeggen dat

een continue evolutie wordt vervangen door

een evolutie op basis van discontinue

fasen. Aldus kan men van een bepaalde

stabiliteit profiteren, terwijl men toch

kan beschikken over de tijd en ervaring die

voor het voorbereiden van een evolutie

noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd is men

dan ook beter beschermd tegen verkeerd

gemotiveerde en zelfs onordelijke verande-

ringen. In het algemeen komt elke technische

fase overeen met een bepaald vermogensniveau.



De evolutie van de veiligheidsvoorschriften

De in Frankrijk toegepaste methode van

gefaseerde ontwikkeling, die een standaar-

disatie mogelijk maakt terwijl de technische

evolutie toch doorgaat, zou eveneens kunnen

worden toegepast op de evolutie van de

veiligheidsvoorschriften.

Maar hiervoor zijn er wel enkele ontwikke-

lingen nodig. De door de overheid verrichte

onderzoeken ten aanzien van de veiligheid

van kerncentrales vinden stapsgewijs per

centrale plaats, op basis van een strenge

en dwangmatige procedure. Dit houdt in dat

de overheid nieuwe eisen voor elke onder-

zochte nieuwe centrale kan formuleren.

Maar het belang van een standaardisatie van

de centrales, die alleen mogelijk is als er

een stapsgewijze evolutie van de veilig-

heidsvoorschriften plaatsvindt, wordt

impliciet door de autoriteiten ingezien en

dit wordt voornamelijk op twee manieren

geconcretiseerd:

In de eerste plaats werden er binnen

een werkgroep, samengesteld uit

vertegenwoordigers van de veilig-

heidsorganen en van Electricité de

France, aan de hand van voorscellen

van EDF "lijsten met basisopties"

gemaakt. Op deze lijsten staan voor 30

of 40 onderwerpen de veiligheids-

maatregelen vermeld, evenals de

oplossingen die moeten worden aan-

gehouden om hieraan te voldoen voor

vermogens van 900 EMW en 1300 EMW. De

veiligheidsautoriteiten (een per-

manente groep) die deze lijsten hebben

bestudeerd (en die het uitermate

wenselijk achtten dat er nieuwe

lijsten werden gemaakt) wensen deze

elementen te gebruiken als basis voor

beoordeling van de veiligheid, bij hun

onderzoek van de veiligheid van

centrales in het kader van de geplande

reglementaire procedures.

In de tweede plaats hebben de Franse

autoriteiten, na een periode waarin

een tamelijk groot aantal veiligheids-

voorschriften werd gemaakt, in navol-

ging van de Amerikanen en ook met een

bepaald pragmatisme, getracht tot een

formalisatie van deze voorschriften te

komen, op basis van een onderzoek van

de daarop toepasselijke condities.

Deze methode van verdieping van de

voorschriften, dit concentreren van de

analysemiddelen op de manier waarop ze

bij de uitvoering worden toegepast,

wordt door standaardisatie en gefaseerde

toepassing ten zeerste vergemakkelijkt.

Concluderend mogen wij stellen dat de

veiligheid alles te winnen heeft bij stan-

daardisatie er bij de hieruit voortvloeiende

stapsgewijze fasering, want aldus is er

tijd voor analyse en overweging voordat er

nieuwe eisen worden geïntroduceerd, terwijl

er een ordelijke evolutie mogelijk is, in

overeenstemming met de veiligheidsvoor-

schriften en gesteund door het onderzoek

van de praktische gevolgen, die de projecten

kunnen hebben.

Eën ontwikkelingslijn en êën constructeur

De eerste poging bestond erin dat er met

een beperkt aantal ontwikkelingslijnen werd

gewerkt. Speciaal op het gebied van de

kerncentrales met thermische neutronen

heeft Electricité de France, na studies en

tests van de diverse mogelijkheden (gas-

grafiet, zwaar water, PWR en BWR), zich aan

één enkele PWR-lijn gehouden, evenals aan

éën enkele constructeur voor de kernreactor

van deze ontwikkelingslijn, namelijk

FRAMATOME, die de «^STINGHOUSE licentie

exploiteert. Zo krirgen wij hier in tegen-

stelling met de Amerikaanse situatie, waar

elke electriciteitsmaatschappij haar eigen

deel van het kernreactorprogranuna beheert,

een concentratie van inspanningen en beslis-

singscentra: één enkele elektriciteits-

producent, ëën enkele constructeur voor de

reactoren en verder de regering.

De fasen en hun centrales

Voor deze eerste PWR-lijn werd door Electricité

de France, teneinde van het serie-effect te

kunnen profiteren zonder elke evolutie uit

te sluiten, zoals hier al eerder werd

beschreven, gekozen voor een ontwikkeling



op basis van technische fasen, elk zo nodig

onderverdeeld in groepen van centrales als

de fase omvangrijk en langdurig is, teneinde

toch nog een bepaalde flexibiliteit bij de

keuze van de leveranciers te behouden of

zelfs om het mogelijk te maken binnen een

bepaalde fase aan een nieuwe veiligheidseis

te voldoen.

het einde van 1978 wordt verwacht) zijn nog

enkele kleinere wijzigingen aangebracht.

Deze fase omvat een groep van minstens 22

uiterst homogene centrales, die kan steunen

op de ervaring van de zes centrales van

FESSENHEIM en BUGEY.

De fase van de 1300 MWe centrales

De fase van de centrales van 900 MWe

Voor deze fase, Weiarvoor snel contracten

moesten worden gesloten, werd door Electricité

de France een studie gemaakt van de mogelijkheden

van "tweeling-centrales".

De fase werd voorafgegaan door de voltooiing

van de twee centrales van FESSENHEIM en de

twee tweelings-centrales van BJGEY en omvat

twee groepen: een eerste groep van acht

tweeling-centrales en een tweede groep van

drie 4 vijf tweeling-centrales. Deze twee

groepen verschilden uitsluitend in hun

turbine gebouwen. De eerste twee zijn

tangentieel gerangschikt, terwijl de andere

radiaal zijn opgesteld, teneinde het

risico van door de turbines weggeslingerde

projectielen te minimaliseren; ook werden

de met het oog op de veiligheid vereiste

afschermingen aangebracht. Verder werden de

dieselaggregaten op enige afstand van

elkaar geïnstalleerd.

Electricitë de France, die al deelnam aan

de bouw van de Frans-Belgische PWR centrale

van 900 MWe van TIHANGE, sloot in 1970 een

contract voor de centrale van FESSENHEIM en

in 1971/1972 een contract voor die van

BUGEY. Met de eerste stap van fase 900 MWe

werd in 1974 gestart en met de tweede in

1977.

De centrale van FESSENHEIM is sinds april

1977 op het elektriciteitsnet aangesloten.

De eerste van de tweeling-centrale van

BUGEY is in april 1978 kritisch geworden.

Aldus kan men in de 900 MWe fase profiteren

van de ervaring, die de studies en de bouw

van FESSENHEIM en BUGEY hebben opgeleverd,

evenals van de tests en het begin van de

exploitatie van FESSENHEIM en van de veilig-

heidsanalyses die ter gelegenheid van de

ingebruikneming van deze centrales plaats-

vonden.

In TRICASTIN 1, de eerste centrale van de

fase (waarvan de inbedrijfstelling tegen

Voor deze nieuwe fase, die bij de bouw van

PALUEL 1 en 2 werd gecontracteerd, werd

door Electricité de France gekozen voor

enkelvoudige centrales, die door middel van

translatie kunnen worden herhaald.

Er werden enkele wijzigingen in deze

centrales aangebracht. Op de vaten zijn

vier kringlopen in plaats van drie aan-

gesloten, maar deze zijn nog steeds van

hetzelfde type. De veiligheidsfunkties zijn

volledig gescheiden, dankzij volledig

autonome circuits. Het containment is

nieuw, evenals enkele inrichtingen. Ondanks

deze paar wijzigingen lijkt deze fase nog

veel op de voorafgaande fase en zou ten

volle van de ervaring met de 900 MWe fase

moeten profiteren.

HOOFDSTUK III

SS-SiSEKREACTOREN

Nu rest nog het derde deel van dit verslag:

de kweekreactoren.

Hoewel stellig nog niet alle uraniumvoor-

raden op aarde al zijn ontdekt, staat het

nagenoeg vast dat er eens een dag zal

komen, en die zal niet zo ver van het einde

van deze eeuw verwijderd zijn, dat men zal

constateren dat er een schaarstesituatie is

ontstaan, en op zijn minst een bepaalde

spanning op de uraniuiranarkt, met alle

consequenties zoals wij die nu voor aardolie

hebben leren kennen, hoewel natuurlijk wel

enigszins afgezwakt als gsvolg van de

mogelijkheden tot opslag van uranium en

zijn geringe aandeel in de uiteindelijke

energiekosten.

Maar als ook nog rekening wordt gehouden

met de geringe uraniumgehaltes van de

bekende delfstoffen, zal de extractie van

de voor het gebruik van licht-water reac-

toren benodigde hoeveelheden op een bepaalde

dag ernstige milieutechnische problemen

gaan stellen.



Hoewel de Franse reserves tamelijk om-

vangrijk zijn, werd al snel duidelijk dat

zij niet voldoende zullen zijn om de

behoeften te bevredigen als het uranium

wordt verbruikt in centrales die uitsluitend

op uranium 235 en op niets anders werken.

Om al deze redenen, en simultaan met de

ontwikkeling van de ontwikkelingslijnen

grafiet-gas en vervolgens licht-water, ging

men in Frankrijk al snel belang stellen in

lijnen die uranium beter benutten en sinds

1965 zijn de belangrijkste inspanningen op

het gebied van onderzoek en ontwikkeling

geconcentreerd op de natriumgekoelde kweek-

reactoren. Hierbij is gebleken dat deze

lijn, hoewel hij nieuwe en moeilijke

technische problemen stelt, bruikbare

mogelijkheden biedt en dat hij gedurende

lange tijd een oplossing voor de ener-

gievoorziening van Frankrijk kan bieden.



HET FRANSE KWEEKREACTORPROGRAMMA

door A. Benmergui - Adjunct Chef van de Afdeling Thermische

en Nucleaire Studies en Projecten, Electricité de France.

In het volgende worden de situatie en de vooruitzichten van het Franse programma voor kweek-

reactoren beschreven.

Na een kort historisch overzicht, waarin de belangrijkste fasen van dit programma worden be-

schreven en enkele mijlpalen van zijn realisering worden genoemd, zal een analyse worden gemaakt

van de huidige situatie op de diverse gebieden, die op deze ontwikkelingslijn betrekking hebben.

Vervolgens zal een korte beschrijving worden gegeven van de vooruitzichten en de toekomstige

projecten, terwijl tot besluit de faJctoren, die een ontwikkeling van deze technieken in de weg

zouden kunnen staan, zullen worden vermeld.

GESCHIEDENIS VAN HET FRANSE KERNENERGIEPROGRAMMA

De grote fasen

De chronologische volgorde van het Franse

programma voor kernreactoren is als volgt:

- 1953: start van de fysische studies van

reactorkernen en natriumtechnologie in

het centrum te Fontenay-aux-Roses van het

Commissariaat voor Atoomenergie (CEA).

In 1958 begint de nationale electrici-

teitsmaatschappij "Electricitë de France"

met een onderzoek en ontwikkelingspro-

gramma voor deze ontwikkelingslijn.

Tussen 1962 en eind 1966 vindt de bouw

van de reactor RAPSODIE plaats.

- In 1965 wordt begonnen met een eerste

studie over de daarna volgende fase, een

demonstratiereactor die de weg naar

centrales met grote vermogens moet

openen: de PHENIX.

Eind 1968 Deginnen de eerste werkzaam-

heden op het terrein van de PHENIX-

centrale te MARCOULE.

In augustus 1973 wordt de PHENIX-reactor

kritisch gemaakt.

- In 1971 wordt een aanvang gemaakt met de

eerste studies van de SUPER-PHENIX

reactor en begin 1977 wordt opdracht

gegeven tot de bouw van de centrale te

CREÏS MALVILLE, die met een reactor van

dit type wordt uitgerust.

Uit dit korte historische overzicht kan

worden geconcludeerd dat deze ontwikkeling

een grote continuïteit vertoont. Na een

diepgaanderde analyse zou hier nog aan

kunnen worden toegevoegd dat deze continuïteit

ook kan worden aangetroffen in de technische

opties, evenals in het personeel dat al

dit werk verzet.

Wat werd gerealiseerd?

a) Vermeld zij de realisering van de

eerste kritische installaties n.l.

HARMONIE en MASÜRCA, die in het begin

van de zestiger jaren werden gebouwd.

Deze installaties waren voornamelijk

bedoeld voor het maken van fysische

studies van reactorkernen, en zij

zijn nu nog steeds in bedrijf.

b) RAPSODIE is een experimentele reactor.

Hij werd voor een tweeledig doel

gebouwd:

in de eerste plaats voor het verkrijgen

en laten werken van een snelle natrium-

gekoelde reactor met een bescheiden,

maar kenmerkend vermogen: 20 MW

(later op 40 MW gebracht), teneinde

de geldigheid van de toegepaste

technologie aan te tonen;

en in de tweede plaats voor het

bestuderen van het gedrag van de

splijtstof en daarbij de kennis op te

doen, die noodzakelijk is voor het

concipiëren van de toekomstige snelle

reactoren.



Na zijn inbedrijfstelling begin 1967,

heeft RAPSODIE volledig aan zijn op-

dracht met betrekking tot de twee

bovengenoemde doelstellingen voldaan:

RAPSODIE heeft ruimschoots alle in-

formaties verschaft, die men sou mogen

verwachten ten aanzien van de levens-

vatbaarheid en betrouwbaarheid van een

natriumgekoelde kweekreactor. Het is

hier bijna overbodig te preciseren dat

de dagelijkse exploitatie van deze

reactor heeft gediend als een unieke,

onvervangbare aanloop voor de start van

de volgende fase: PHENIX. Enerzijds

omdat de belangrijkste componenten en

hulpsystemen, die op basis van voor-

lopige tests waren bestudeerd en ge-

definieerd, hier voor de eerste maal

samen werden beproefd in hun werkelijke

omgeving (neutronen en radioaktief

natrium) en dit gedurende een periode

van verscheidene tienduizenden uren;

anderzijds omdat het gedrag van een

reactorkern met snelle neutronen nu

concreet bekend en geverifieerd was. En

tenslotte was het ook nog mogelijk een

bepaald aantal componenten, die essen-

tieel voor een goede werking van de

reactor zijn, onder praktijk omstandig-

heden te beproeven.

Verder was men in staat te constateren

en te verifiëren dat een natriumgekoelde

kweekreactor een soepele, betrouwbare,

veilige en gemakkelijk te verzorgen

machine is. Met name kon er tijdens het

optreden van enkele storingen worden

vastgesteld dat zelfs belangrijke

ingrepen in een installatie die met

radioaktief natrium heeft gewerkt, veel

gemakkelijker zijn dan men had kunnen

denken. Het in 1970 verrichte werk voor

de ombouw van RAPSODIE in RAPSODIE-

FORTISSIMO, waardoor het vermogen van 24

op 40 MW werd gebracht, toonde bijzonder

duidelijk aan hoe gemakkelijk dergelijke

werkzaamheden aan een natriumgekoelde

reactor kunnen plaatsvinden: in minder

dan zes maanden werd er een volledig

nieuwe reactorkern geïnstalleerd en

konden de primaire en secundaire pompen,

de tussenwarmtewisselaars, de regel-

staven, de splijtstofwisselingsmachines

en de bedieningslessenaar worden ge-

wijzigd. In 1977 kon de draaideksel van

het drukvat zonder problemen worden

vervangen.

Dankzij een groot aantal bestralingen

kon de kennis van het gedrag van UO2"

PuOjSplijtstof en roestvrije, austenitische

staalsoorten worden vergroot.

De nadruk werd speciaal gelegd op de

studie van het gedrag van deze materialen

bij bestraling (zwelling, kruip,

reactie tussen oxiden en omhulling,

enz.). Met behulp van diverse geïnstru-

menteerde opstellingen was het

mogelijk het kruipen van proefstukken

van 316-staal in de reactor te volgen.

Er werden gedetai3leerde gegevens

verzameld over de vervormingen van

splijtstofbundels m^t spiraalvormige

afstandshouders onder invloed van

langdurige bestralingen. Teneinde de

werkelijke limieten van de splijtstof-

elementen te leren kennen, werden er

proeven genomen waarbij het breekpunt

van de splijtstofpinnen werd overschreden.

Afgezien van het programma ten dienste

van het Commissariaat voor Atoomenergie,

werkt RAPSODIE ook voor rekening van

buitenlandse instanties (Euratom,

PNC, GFK, CNEN, enz.) waarbij zeer

uiteenlopende soorten bestralingen

plaatsvinden: splijtstofpinnen,

constructie- of absorptiematerialen

en zelfs complete bundels met hun

zeskantige bussen.

In totaal werden er sinds de aanvang

meer dan 25.000 UO2-PuO2 pinnen

bestraald, waarvan er sommige een

versplijtingsgraad van 20% zware

atomen haalden, wat overeenkomt met

170.000 MWd per ton.

Het gebruik dat in de komende jaren

van RAPSODIE zal worden gemaakt

blijft natuurlijk afhankelijk van een

voortzetting van het bestralingsprograirma

voor de ontwikkeling van het UO2-PuO2

splijtstofelement. Dit programma zal

voortaan op drie belangrijke punten

georiënteerd zijn:

onderzoek van de limietprestaties

bij het verrichten van steeds

zwaardere tests, waaronder een

studie naar de mechanismen die

aan het einde van de levensduur

optreden;

een voor 1978 geplande studie

naar het gedrag van de splijtstof

bij onderwerping aan systematische

variaties van het vermogen;



de introductie van nieuwe typen

splijtstof bekleding; er wordt

verwacht dat de statistische

beproevingen daarvan aan het

einde van dit decennium zullen

beginnen.

C) De volgende fase was de bouw van de

PHENIX demonstratiecentrale te MARCOULE,

niet ver van AVIGNON; het nominale

vermogen van 250 MWe werd in maart

1974 bereikt. Hierbij werd aangetoond

dat het mogelijk was, ruimschoots

binnen de gestelde termijnen en kosten,

een installatie te ontwerpen en te

realiseren die een faktor 15 groter

was dan RAPSODIE. In de vier jaar die

sindsdien zijn verstreken hebben wij

ervaring opgedaan met de exploitatie

van deze centrale en met het onderhoud

ervan,

d) De huidige fase is voornamelijk

gebaseerd op de bouw van de centrale

te CREYS MALVILLE.

DE HUIDIGE SITUATIE

De ontwikkeling van kweekreactoren in

Frankrijk kan worden gekenschetst aan de

hand van een aantal technische en orga-

nisatorische gegevens.

De belangrijkste technische opties

- De keuze van de splijtstof, een oxide

mengsel van UO,-PuO2 en van uranium-

oxide als kweekmateriaal is juist

gebleken.

De verwachtingen ten aanzien van de

globale kweekfactor werden bevestigd.

Natrium is een betrekkelijk gemakke-

lijk te gebruiken koelmiddel gebleken

en het niet onder druk brengen van de

circuits was een groot voordeel, zowel

voor de veiligheid als voor de exploi-

tatie en het onderhoud.

Het geïntegreerde concept (pool)

vormt een hechte basis voor toekom-

stige projekten en heeft bij zijn

toepassingen geen problemen opgele-

verd die niet al van tevoren werden

voorzien.

Van RAPSODIE naar SUPERPHENIX is de reactor-

kern slechts weinig geëvolueerd. Er wordt

nog steeds met elementen gewerkt, grote

hulzen met een zeskantige doorsnede, die

aan hun twee uiteinden open zijn. Ze zijn

aaneensluitend ondergebracht in het reactor-

vat en worden van onderen naar boven door

natrium doorstroomd.

De primaire en secundaire hoofdpompen zijn

centrifugaalpompen, met verticale as en

vrij natriumpeil, met argon als dekgas. De

pompen van de hulpcircuits met gering

debiet zijn meestal elektromagnetische

pompen.

De tussenwarmtewisselaars: sinds RAPSODIE

worden hiervoor rechte, verticale pijpen-

bundels gebruikt; het secundaire natrium

circuleert in tegenstroom met het primaire

natrium door de pijpen.

De hantering van de splijtstof: De splijt-

stofelementen worden altijd bij stilstand

van de reactor ingebracht en uitgehaald,

via kanalen in de betonnen afdekkingsplaat

die als afsluiting dient. Maar de gebruikte

machines, de volgorde van de werkzaamheden

en het traject dat door de splijtstof

wordt doorlopen, zijn gaande van RAPSODIE

via PHENIX naar SUPERPHENIX enigszins

gewijzigd en geëvolueerd.

Bij RAPSODIE wordt de hantering verzorgd

door twee excentrische draaideksels en

verticale mechanismen, die deel uitmaken

van externe mobiele en stationaire machines.

Bij de PHENIX wordt zowel gebruik gemaakt

van een draaideksel, die is uitgerust met

een roterende arm die voor de interne

verplaatsingen in het vat dient, als van

een hellende op- en afrit, waarover een

wagentje loopt dat gebruikt wordt om de

elementen in het vat te brengen en er weer

uit te halen. Bij de SUPERPHENIX wordt

gebruik gemaakt van twee draaideksels, met

in een verticaal vlak bewegende mechanismen,

die bestemd zijn voor de interne verplaatsing

in het reactorvat, en twee op- en afritten,

geïnspireerd op die van de PHENIX, voor

het inbrengen en het uithalen van de

splijtstof.



Deze variaties in de conceptie van het

splijtstofwisselsysteem reflecteerden

enerzijds de toegenomen kennis van het

splijtstofgedrag en anderzijds het

streven naar economische besparingen.

Overigens is het wel van belang hier op

te merken dat zo sterk afwijkende sys-

temen als die van RAPSODIE en PHENIX,

toch allebei tot volle tevredenheid

funktioneren.

Een technisch ontwerp dat bij PHENIX

duidelijk afwijkt van de SUPERPHENIX is

dat van de stoomgenerator. Bij de PHENIX

is elk van de drie secundaire circuits

uitgerust met twaalf parallelle modulen»

elk met een capaciteit van 15 MWth. Bij

de SUPERPHENIX werd gekozen voor grote,

meer industriële toestellen: de stoom-

generator van elk van de vier secundaire

circuits omvat slechts een enkel moduul

van 750 MWth, bestaande uit een bundel

schroefvormige pijpen in een verticale

cilindrische mantel.

Onderzoek en ontwikkeling

De voor onderzoek en ontwikkeling be-

schikbare infrastructuur is als volgt:
ne nucleaire centra van de CEA

(Commissariaat voor Atoomenergie):

In CADARACHE (in het zuiden van

Frankrijk) wordt in talloze hallen

gewerkt aan het testen van techno-

logie, splijtstof, hydraulica,

chemie en beveiliging. Daarbij komen

nog enkele grote specifieke instal-

laties, zoals MASURCA voor kritische

experimenten, de HARMONIE reactor,

de CABRI-SCARABEE reactor en natuur-

lijk de RAPSODIE reactor;

In FONTENAY-aux-ROSES (in de buiten-

wijken van Parijs) bevindt zich een

laboratoriumcomplex voor onderzoek

van splijtstof;

In SACLAY bevindt zich een studie-

centrum voor stoomgeneratoren en

constructiematerialen;

In GRENOBLE bevinden zich labora-

toria voor studie van warmteover-

dracht en beveiliging.

De studiecentra van Electricitë de

France:

Het centrum van Renardiêres (in de

buurt van Parijs), waar zich een

installatie bevindt voor het testen

van prototypen van stoomgeneratoren

tot 50 MW, terwijl er ook talloze

technologische tests en materiaal-

tests plaatsvinden;

het centrum van CHATOU (in de buiten-

wijken van Parijs), waar de technologische

en thermohydraulische beproevingen

plaatsvinden.

Het aantal personen ten dienste van het

onderzoek- en ontwikkelingsprogramma kan

worden geschat op meer dan duizend voor

het CEA en meer dan 200 voor EDF, alsmede

een belangrijk maar variabel potentieel

in de vorm van diverse industriële bedrijven.

Op het gebied van het wetenschappelijk •

onderzoek zijn de inspanningen op enkele

belangrijke punten geconcentreerd:

De fysica van de reactorkern: als voorbe-

reiding op het tijdperk waarop korte

verdubbelingstijden een absolute noodzaak

voor deze ontwikkelingslijn zullen zijn,

is het wetenschappelijk onderzoek enerzijds

gericht op het verkrijgen van een hoge

kweekfactor en anderzijds op dat van een

geringe hoeveelheid plutonium tijdens de

cyclus.

In dit verband lijkt de toepassing van

het concept van een heterogene reactorkern

veelbelovend te zijn.

Dit concept komt er op neer dat er in de

reactorkern elementen worden gebracht die

geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met

kweekmateriaal. Deze uitvoering maakt het

mogelijk:

Hoge kweekfactoren te bereiken (meer

dan 0,3 i.p.v. de 0,2 die nu wordt

bereikt);

Versplijtingsgraden die circa 30%

hoger liggen, zonder dat de neutronen

beschadigingen van de materialen van

de splijtstofomhulling veroorzaken;

Een betere afvlakking van het vermogen;

Een geringer reactiviteitsverlies

tijdens een werkcyclus.



Do splijtstof: Er zijn talloze waar-

nemingen gedaan en analyses verricht aan

de splijtstof die uit reactoren werd

gehaald; de bereikte versplijtingsgraden

werden regelmatig vergroot. Voor PHENIX

bedroeg de nominale waarde 50.000 MWd per

ton, welke waarde in een groot aantal

pinnen ruimschoots werd bereikt; voor

SUPERPHENIX wordt een waarde van 70.000

MWd per ton verwacht en men hoopt zelfs

100.000 MWd per ton te halen. Het concept

van de heterogene reactorkern zal het

ongetwijfeld mogelijk maken een waarde

van 120.000 MWd per ton te bereiken.

Parallel aan deze verbeteringen werd

gestart met een programma voor onderzoek

van carbidesplijtstof, met het oog op een

eventuele toepassing daarvan in een

latere fase van deze ontwikkelingslijn.

De technologische beproeving en het

testen van componenten is voornamelijk

gericht op componenten met een aanzien-

lijke eenheidsgrootte voor wat betreft de

toegepaste materialen met name voor wat

betreft de thermische en mechanische

verschijnselen bij hoge temperaturen. Al

deze ontwikkelingen hebben tot doel de

investeringskosten aanzienlijk te ver-

lagen.

M.b.t. de veiligheid werd een omvangrijk

programma opgezet voor studie van:

Het gedrag van de veiligheidsomhul-

ling als die aan de invloed van het

vrijkomen van grote hoeveelheden

energie wordt blootgesteld;

Natriumbranden;

- Het koken van natrium en het gedrag

van de gesmolten splijtstof in

natrium.

Sinds 1972 werden er in de CABRI reactor

experimenten verricht met het opzette-

lijke smelten van splijtstof tengevolge

van koellngsdefecten, wat het enerzijds

mogelijk maakt de juiste werking van alle

bewakingssystemen te verifiëren en ander-

zijds de veiligheidsmarges te bepalen die

in de veiligheidsanalyses zijn opgenomen.

De verkregen resultaten worden vervolgens

door studie-en projektteams gebruikt voor

het analyseren van het verloop van incidenten

of ongevallen vanaf de initiële defecten,

teneinde op basis daarvan de vereiste

preventiesystemen te kunnen vaststellen,

en het verifiëren van het gedrag van de

diverse barrières.

Deze summiere gegevens over de veiligheidsstudies

geven slechts een onvolkomen beeld van de

omvang en het belang van het uitgevoerde

programma: zij geven alleen de hoofdlijnen

aan van de studies die momenteel worden

verricht ter verkrijging van een betere

kennis van reactoren die werken met snelle

neutronen.

De spliitstofcyclus

De aanwezigheid van een compleet geïnstalleerde

keten, die het mogelijk uaakt de splijtstof-

cyclus te sluiten, is voot de ontwikkelingslijn

van de kweekreactoren een absolute noodzaak.

Er moet met voorrang worden gestreefd naar

de installatie daarvan. De fabrikage en de

opwerking van de splijtstof van snelle

reactoren zal in de toekomst een van de

belangrijkste aktiviteiten van de maatschappij

COGEMA vormen.

Sinds de inbedrijfstelling eind 1962 is de

fabriek voor splijtstofelementen met

plutonium te CADABACHE belast met de

fabrikage van de splijtstofelementen voor

RAPSODIE en PHENIX. In de loop van deze

periode zijn er zes ton plutonium door

deze fabriek gegaan. De produktiecapaciteit

van de fabriek wordt momenteel uitgebreid,

teneinde het mogelijk te maken de splijtstof

te fabriceren die voor de centrale van

CREYS MALVILLE bestemd is.

De opwerking van de splijtstof van RAPSODIE

vindt sinds 1969 in LA HAGUE plaats, in

een kleine pilot-plant. Ongeveer 600 kg

splijtstof zijn daar opgewerkt, dus meer

dan drie kernen van RAPSODIE, wat het

mogelijk heeft gemaakt de splijtstofcyclus

van deze reactor te sluiten. Er wordt

verwacht dat de opwerking van de splijtstof

van PHENIX in LA HAGUE zal gebeuren door

menging met de splijtstof van de grafiet-

gas reactoren die op natuurlijk uranium

werken.



Deze installaties die van doorslaggevende

betekenis zijn voor de perfektionering

van de procédé's, zullen niet voldoende

zijn om aan de behoefte van de navolgende

centrales te voldoen. Er zijn studies aan

de gang voor het definiëren van een

fabriek voor de produktie van UO_-PuO~

splijtstof met een capaciteit van 100 a

200 ton splijtstof per jaar, die in 1985

in bedrijf moet kunnen worden gesteld.

Bovendien wordt er gewerkt aan de planning

van een fabriek die het tegen het einde

van het eerstkomende decennium mogelijk

moet maken specifiek de splijtstof van

snelle reactoren op te werken. De capa-

citeit van een dergelijke fabriek zou

ongeveer 250 ton oxidemengsel per jaar

kunnen bedragen.

De industriële organisatie in Frankrijk

In de Franse politiek van de laatste

twintig jaar heeft de samenwerking van

ElectricitS de France, het Commissariaat

voor Atoomenergie en de industrie altijd

een belangrijke rol gespeeld; dit samen-

werken kan men als een belangrijke

voorwaarde voor het behalen van succes

beschouwen. Hierbij moet speciaal op het

volgende worden gewezen:

De coördinatie, door middel van

werkgroepen, van het onderzoekwerk

van EDF en het Commissariaat voor

Atoomenergie;

De participatie van industrie in de

studie en perfektionering van de

componenten van reactoren;

De studie van het PHENIX projekt

door een team waarin vertegenwoor-

digers van het Commissariaat voor

Atoomenergie, Electricité de France

en de industrie bijeen zijn ge-

bracht ;

De samenwerking van de bouwopzich-

ters van EDF en CEA bij de bouw van

PHENIX;

De industriële organisatie die

gevormd is ten dienste van SUPERPHENIX.

De belangrijkste Franse leveranciers

van nucleaire componenten (Creusot-

Loire, Neyrpic, Alsthom Atlantique)

zijn met het Commissariaat geassocieerd

en in 1976-77 werd er een gemeen-

schappelijke dochtermaatschappij

opgericht: de firma NOVATOME. In het

huidige stadium geeft het Commissari-

aat haar kennis door aan de industrie

via licenties.

De Europese samenwerking

Vanaf de start van het Franse programma

voor kweekreactoren zijn er contacten

gelegd met alle landen die in deze ont-

wikkelingslijn geïnteresseerd zijn.

De contacten met sommige Europese landen,

zoals Duitsland en Italië, hadden een

bijzonder gunstig verloop en gezien de

overeenkomsten die tussen diverse andere

landen zijn gesloten mag men binnenkort de

oprichting van een Europese associatie

verwachten. Wij kunnen hier de belangrijkste

spillen noemen:

De Duitse Bondsrepubliek, Nederland

en België hebben enkele jaren geleden

al overeenkomsten gesloten die met

name betrekking hebben op fle bouw van

de SNR-300 centrale in Kalkar.

Ook Frankrijk en Italië hebben overeen-

komsten gesloten, via het Commissariat

3 l'Energie Atomique (C.E.A.) en het

Comitato Nazionale per l'Energia

Nucléare (C.N.E.N.), terwijl er

licentieovereenkomsten zijn gesloten

met de Italiaanse industrie NIRA:

Bovengenoemde groepen zijn in 1977 met

elkaar gaan praten en hebben toen over-

eenkomsten op de volgende gebieden ge-

sloten:

samenvoeging van kennis en harmoni-

satie van onderzoekprogramma's tussen

het CEA (dat reeds met het CNEN tot

overeenstemming was gekomen) en de

instanties die in DUITSLAND, NEDERLAND

en BELGIË een onderzoekprogramma

realiseren.

de oprichting van een gemeenschappelijke

maatschappij op basis van Frans

recht: de Sociëtë Europëenne, die

zal worden belast met de bevordering

van kweekreactorsystemen (SERENA).

Als aandeelhouders van deze maatschappij

treden op:

een maatschappij op basis van de

Franse groep: SYFRA (60% CEA, 40%

NOVATOME), die de kennis van FRANKRIJK

en ITALIË inbrengt,

een maatschappij op basis van de

Duitse groep: KVG (50% INTERATOM,

19% GfK, 15% NERATOOM, 15% BELGONUCLEAIRE),

die de kennis van Duitsland, Nederland

en België inbrengt.



SERENA is belast met de afhandeling, de

vfrlening en het beheer van de licenties

van de samengevoegde knowhow.

Deze serie overeenkomsten omvat dus de

vijf landen van de "Continentale EEG" en

heeft betrekking op uitwisselingen op het

gebied van onderzoek en techniek, alsmede

op de gemeenschappelijke exploitatie van

kennis en de overdracht van licenties.

Verder hebben de elektriciteitsproducenten

van deze landen in 1974 een overeenkomst

gesloten betreffende de gemeenschappelijke

bouw en exploitatie van kweekreactoren van

industrieel formaat, de eerste op basis

van de Franse technologie en de tweede op

basis van de Duitse technologie. Deze

overeenkomst werd geconcretiseerd door de

oprichting van twee dochtermaatschappijen

van bedoelde elektriciteitsmaatschappijen/

n.l. één op basis van Frans recht en een

andere op basis van Duits recht, waarbij

eerstegenoemde (NERSA: 51% EDF, 331 ENEL,

16% SBK (1)) zorgt voor het toezicht en de

exploitatie van de centrale CREYS MALVILLE

en de tweede (ESK) later wordt belast met

het beheer van een centrale op basis van

de Duitse technologie.

NA CREYS MALVILLE

Wat is na Creys Malville het Franse

programma voor toekomstige kweekreactoren?

Het nationale elektriciteitsbedrijf

"Electricitë de France" (EDF) stimuleert

momenteel studies ter bepaling van de

volgende fase. Deze studies hebben be-

trekking op de gehele reactor en worden

verricht door de firma NOVATOME, met steun

van haar licentieverlener. Er wordt na-

gegaan of het mogelijk is vermogens tot

1800 MWe te realiseren, zonder overschrij-

ding van technologische grenzen.

De vermogens van deze fase moeten voor het

einde van het volgende jaar worden be-

paald. Daarna zal er een gedetailleerd

projekt voor de centrale moeten worden

uitgewerkt.

(1) SBK: Schnell Bruter Kernkraftwerkge-

sellschaft, bestaande uit RWE

(Duitsland), geassocieerd met

SEP (Nederland, Electro-

Nuclêaire (België) en CEGB

(Groot-Brittannië).

Tegen 1981-82 mag de bestelling van enkele

van deze centrales tegemoet worden gezien

en dit zal dan het begin vormen van een

reeks die in 1995 een gezamenlijk vermogen

van 8000 a 10.000 MWe zal hebben.

Het uiteindelijke doel van kweekreactoren

is nog steeds de complete zelfvoorziening,

waarbij het in de nieuwe centrales gebruikte

plutonium uitsluitend afkomstig is van

kweekreactoren en het voor de produktie

van dit plutonium benodigde uranium gehaald

wordt uit de voorraden verarmd uranium Jie

momenteel niet gebruikt worden. Om deze

situatie te bereiken is het noodzakelijk

dat de verdubbelingstijd van kweekreactoren

niet groter is dan de verdubbelingstijd

van de vraag naar elektrische energie.

Waarschijnlijk zal deze laatste vraag in

de loop van de komende decennia blijven

toenemen, hetgeen de verwezenlijking van

het nagestreefde doel alleen maar zal

bevorderen.

TEGENWERKEMDEN KRACHTEN

Het zou niet realistisch zijn als stilzwijgend

voorbij gegaan werd aan wat aangeduid kan

worden als de "tegenwerkende krachten" bij

de ontwikkeling van kweekreactoren, zoals

die o.a. door de Franse elektriciteitsmaat-

schappij worden ondervonden.

Enerzijds zijn dit natuurlijk dezelfde

krachten als die welke men bij de bouw van

andere kerncentrales of niet-nucleaire

centrales heeft ontmoet, maar anderzijds

wordt hier ook wel de nadruk op twee

punten gelegd:

de acceptatie van het publiek dat de

vaak apocalyptische argumentatie van

de tegenstanders er des te rceer in

slaagt een ontwikkelingslijn te

raken, die nog niet tot een serieproduktie

heeft geleid;

de kosten van de projekten, waarbij

twee punten speciale aandacht van de

elektriciteitsproducent verdienen: de

kosten van de splijtstofcyclus en de

kosten van voorzieningen die voort-

vloeien uit tê conservatieve nucleaire

veiligheidsoverwegingen.



ERVARINGEN MET DE PHENIX REACTOR

door II. Clouet d'Orval (Commissariat 3 l'Energie Atomique)

In het volgende zal de balans worden opgemaakt van de exploitatie van de PHENIX reactor.

Dat dit nu kan geschieden is om twee redenen van belang:

In de eerste plaats heeft Nederland al talloze jaren bijzonder veel belangstelling voor

kweekreactoren getoond, waarvan de overeenkomsten met de Duitse Bondsrepubliek en België

met betrekking tot de ontwikkeling van het SNR-300 projekt getuigen, evenals het aandeel

in de realisering van de Super Phenix reactor van de firma NERSA;

En in de tweede plaats omdat nu, op basis van de resultaten van vier jaar exploitatie van

PHENIX, over enkele essentiële gegevens voor de totstandkoming van kweekreactoren kan

worden beschikt.

In de landen waarin een programma

voor kweekreactoren wordt opgezet of

die van plan zijn er een op te zetten,

vraagt men zich af wat de technische

mogelijkheden van dit type reactor zijn

en eveneens wanneer, ofwel met het

eerste gerealiseerde prototype, ofwel

met een serie grote commerciële centrales

kan worden gestart. De voordelen die

door dit systeem worden geboden zal

niemand ontgaan:

een bijzonder goed gebruik van de

reserves aan natuurlijk uranium,

zodat voorlopig niet voor hun

uitputting hoeft te worden gevreesd;

en verder

het gebruikmaken van plutonium,

speciaal het plutonium dat door

thermische reactoren wordt geprodu-

ceerd, dat anders al snel zou

worden beschouwd als duur en

moeilijk te hanteren afval.

In Frankrijk, waar de nationale bodem

slechts weinig fossiele brandstoffen

bevat - wat op den duur tot een onaan-

vaardbare afhankelijkheid op het gebied

van energie leidt - werd de toepassing

van kweekreactoren al bijzonder snel als

een absolute noodzaak gezien; dit verklaart

alle inspanningen die in de laatste

twintig jaar voor de ontwikkeling van

deze energiebron werden verricht.

De PHENIX centrale vormt een essentiële

fase in ons kweekreactorprogramma en ik

wil hier eerst trachten u te verklaren

wat wij daarvan hebben geleerd, ook al

in de hoop dat onze ervaring zal leiden

tot gelijkwaardige pogingen in de .landen

wier energiesituatie overeenkomt met de

onze of waar dit in de toekomst het

geval kan zijn, terwijl ik in elk geval

vertrouwen wil inboezemen bij hen, die,

evenals wij, al hun hoop op deze ontwik-

kelingslijn hebben gesteld.

Voor degenen die niet zo erg bekend zijn

met de PHENIX-installatie, wil ik eerst

een technisch overzicht van de belangrijkste

kenmerken geven; vervolgens zal ik een

overzicht geven van wat er in vier jaar

exploitatie tot stand is gebracht, om u

tenslotte een samenvatting van de behaalde

resultaten te geven en te trachten de

balans op te maken van de lessen die wij

hieruit hebben kunnen trekken.

PHENIX - PROTOTYPE VAN EEN KWEEKREACTOR

PHENIX is een prototype-centrale van de

ontwikkelingslijn voor kweekreactoren.

Het vermogen bedraagt 250 MWe. De centrale

is gesitueerd aan de Rhöne, circa 30 km

stroomopwaarts van Avignon, in de onmiddel-

lijke nabijheid van het onderzoekcentrum

van Marcoule. Hij wordt geëxploiteerd door

het Commissariaat voor Atoomenergie (CEA)

en Electricitë de France (EDF), die de

centrale in gezamenlijk eigendom hebben.

(CEA 80%, EDF 20%).

Het Commissariaat voor Atoomenergie is

verantwoordelijk voor de exploitatie.

Omdat het een prototype is, werd de centrale

tot stand gebracht, door een team samen-

gesteld uit vertegenwoordigers van CEA,

EDF en de industrie.

Het is een reactor van het geïntegreerde

type, d.w.z. dat de componenten die ge-

woonlijk het z.g. primaire circuit vormen

(reactorkern, tussenwarmtewisselaar en

pompen) in een en hetzelfde vat zijn

ondergebracht. Als vloeistof voor over-

brenging van de warmte wordt natrium

gebruikt dat niet onder druk staat. Al het

primaire natrium bevindt zich in genoemd

vat. Natrium werd gekozen op grond van

zijn uitstekende eigenschappen met betrek-

king tot de warmteoverdracht. Deze geïnte-

greerde conceptie biedt belangrijke voor-

delen: compactheid, grote thermische



inertie en dus een bijzonder veilige koeling

en afscherming van de aktieve vloeistof. Als

splijtstof wordt een mengsel van uranium- en

plutoniumoxide gebruikt.

Deze keuzes hebben lange tijd gerijpt, zowel

die van het geïntegreerde concept als die van

natrium als koelmiddel en de splijtstof, en

zijn het resultaat van een belangrijke in-

spanning op het gebied van onderzoek en ont-

wikkeling, die voornamelijk in het Centre

d1Etudes Nucléaires in Cadarache werden

uitgevoerd.

HET CENTRUM IN CADARACHE

Op het grote terrein,dat in het Centrum van

het Commissariaat voor Atoomenergie in Cada-

rache werd gereserveerd voor de ontwikkeling

van kweekreactoren,zijn de volgende instal-

laties opgesteld:

de groep testhallen, waarin alle soorten

componenten worden ontwikkeld, geper-

fectioneerd en getest. Onder andere is er

een testruimte waarin de mogelijke

ongelukken met natriumcircuits gesimu-

leerd worden.

de Masurca opstelling, die het mogelijk

maakt de codes voor berekening van het

gedrag van neutronen te verifiëren -

zoals voor Phenix -ten dienste van het

projekt kweekreactoren.

In Cadarache bevindt zich eveneens de werk-

plaats voor de fabrikage van de splijtstof-

elementen.

tenslotte de Rapsodie-reactor, die een

vermogen van 40 MWth heeft en sinds tien

jaar uitstekend werkt. Deze reactor heeft

ons in staat gesteld, en doet dit nog steeds,

alle vereiste basiskennis van de ontwikke-

lingslijn te verwerven, met name op het

gebied van de splijtstoffen.

Er zijn in Frankrijk nog andere testinstalla-

ties, met name in de laboratoria van

Electricité de France.

Haar laten wij aan de hand van de Rapsodie-

reactor» waarover ik het zojuist gehad heb,

eens nader onderzoeken welk schaalverschil er

tussen Rapsodie en Phenix is.

VAN RAPSODIE NAAR PHENIX

In de figuren 1 en 2 kan men duidelijk zien

welke enorme vorderingen er zijn gemaakt,

vooral van Rapsodie naar Phenix, in verge-

lijking met Superphenix. Laten we twee voor-

beelden nemen:

.SUPER PHENIX 1200 FJlïe

.PHEJIIX 250 HWe

RAPSODIE 40IÏUYl!i

5 10 15 20 25

F i g . I Reactorvat afmetingen

61 metres

BAPSDDIE

01 ELEHEIITsX 217 ELEMENT:

SUPER PKEUIX

2 7 1 ELEMENTS

fig. 2 Splijtstofelementen



De diameter van het hoofdvat van de

reactor werd gebracht van 2,3 meter

bij Rapsodie op 11,8 meter bij

Phenix en op 22 meter bij Superphenix.

De hoogte van het splijtstofelement

werd gebracht van 1,5 meter bij

Rapsodie op 4,5 meter bij Phenix en

op 5,5 meter bij Superphenix.

Nu ik u een indruk heb gegeven van de

omvang waarover wij het hier hebben,

zodat u weet welke verandering de

belangrijkste geometrische afmetingen

hebben ondergaan en een beeld hebt

gekregen van de schaalvergroting waaraan

hoofdcomponenten moesten worden aangepast

(pompen, tussenwarmtewisselaars, stoom-

generatoren), zullen wij eerst nader op

de belangrijkste kenmerken van Phenix

ingaan.

KENMERKEN VAN DE PHENIX CENTRALE

Uit figuur 3 kan men tot het volgende

concluderen:

Het elektrisch vermogen beeft een

zodanig niveau bereikt, dat een

industriële toepassing mogelijk

werd geacht.

- De keuze van gemengd Uranium-

Plutonium oxide als splijtstof en

natrium als koelmiddel werd ook bij

de overgang van Rapsodie op Phenix

en Superphenix aangehouden.

De vermogensdichtheid uitgedrukt in

KW/l is geringer dan die van Rapsodie;

het lineaire vermogen bedraagt 430

W/cm.

De uitlaattemperatuur van het

primaire natrium, en dus ook de

uitlaattemperatuur van het secundaire

natrium, ligt ongeveer 10% hoger

dan bij Rapsodie.

De natriumtemperaturen werden dus sterk

verhoogd, zodat ze tenslotte zelfs hoger

kwamen te liggen dan voor SuperPhenix

noodzakelijk was.
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Fig. 3 Kenmerken van Phenix 250

DOORSNEDE VAN DE REACTOR

Zoals wij reeds zeiden is dit een reactor

van het geïntegreerde type. Afgezien van

enkele hulpcirc\:its, zit al het primaire

natrium (800 ton) binnenin het hoofdvat.

De eigenlijke reactorkern bestaat uit

splijtstof waarin het merendeel van het

vermogen wordt ontwikkeld. Zoals figuur 4

toont is deze kern omgeven door een "kweek-

mantel" en door een neutronenafscherming,

die dient om te vermijden dat het secundaire

natrium en de componenten van het hoofd-

circuit geaktiveerd worden.

De kern bevindt zich in een zo genoemd

"hoofdvat"; hij rust op een rooster dat is

vastgezet op een vloer die met dit vat is

verbonden, dat op zijn beurt weer aan de

hoofddeksel hangt, die het bovenste deel

van het reactorblok vormt. Binnenin dit

hoofdvat is een zo genoemd primair vat

geplaatst, dat het koude en het warme

natrium van elkaar scheidt.

Om veiligheidsredenen is het hoofdvat

omgeven door een dubbele omhulling. Dit

maakt het mogelijk bij lekkages het natrium

in het hoofdvat op peil te houden. Ten-

slotte worden de twee eerstgenoemde vaten

omhuld door een derde vat, dat aan de

bovenste deksel is vastgelast, welk derde

vat dienst doet voor het opvangen van natrium

j j



Pig. 4 Verticale doorsnede van de reactor

(op een niveau dat boven de uiteinden van

de splijtstofelementen is gelegen) en van

de radioaktieve produkten die uit het

hoofdvat zouden kunnen ontsnappen. Verder

bevat het een koelcircuit dat dient om het

beton van het reactorblok op een aanvaardbare

temperatuur te houden en, als laatste

hulpmiddel, de vervalwarmte van de reactor

af te voeren ingeval geen van de secundaire

natriumcircuits zou werken. Dit vat wordt

het veiligheidsvat genoemd.

Drie primaire pompen met variabele snelheid

pompen het koude natrium (400°C) naar de

kern terug met een debiet van circa 1

ton/sec bij de nominale snelheid (825

omw/min.). Na de kern doorstroomd te hebben,

wordt het warme natrium (560°C) toegevoerd

aan zes tussenwarmtewisselaars met rechte

pijpen, die onderling twee aan twee zijn

samengekoppeld tot drie zelfstandige

secundaire circuits.

Behalve de reactorkern zijn ook de pompen

en de tussenwarmtewisselaars in het hoofd-

vat ondergebracht, evenals de overbrengings-

arm, die is bevestigd aan een op het deksel

gemonteerde draaideksel. Verder is er een

"kerndeksel", die het mogelijk maakt de

regelstaven en de meetinstrumenten, spe-

ciaal thermometers, door te laten. Het

hoofdvat wordt aan zijn bovenzijde af-

gesloten dooreen plat deksel, ook

wel "dak" genoemd, met openingen voor de

doorvoer van pompen en warmtewisselaars.

Het bovenstuk van de pompen is op het

bordes te zien.
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Fig. 5 Principe schema van een centrale met kweekreactor

Figuur 5 geeft een schematische voorstelling

van een secundair circuit (er zijn er

drie in totaal).

Elke secundaire kringloop bevat twee

tussenwarnttewisselaars , een pomp en een

stoomgenerator, die uit drie delen

bestaat (verdamper, oververhitter en

heroververhitter), terwijl elk deel uit

twaalf modulen bestaat. Tenslotte wordt

de in de stoomgenerator geproduceerde

thermische energie omgezet in elektrische

energie (bruto 250 MWe) door een turbo-

generator, die identiek is aan die

waarmee de centrales van Electricitê de

France met hetzelfde vermogen zijn

uitgerust.



SPLIJTSTOF (figuur 6)

Er is al gezegd dat de splijtstof bestaat

uit een mengsel van verarmd uraniumoxide

(UOj) en plutoniumoxide (PuO2). De

splijtstof bevindt zich in 103 elementen,

elk met 217 pinnen, die op hun beurt

weer bestaan uit een pakket gesinterde

oxidetabletten met een diameter van 5/5

mm, geplaatst in omhulsels van roestvrij

staal. Elke bundel van pinnen is onder-

gebracht in een roestvrij-stalen om-

hulling met zeskantige doorsnede, die

eveneens de bovenste en onderste kweek-

manteldelen bevat (pinnen met verarmd

uraniumoxide], evenals de bovenste

neutronenafscherming. Het kweekmateriaal

van de kweekmantel is verarmd uraniumoxide,

dat in de vorm van tabletten van 12,15

mm is ondergebracht in 90 elementen met

elk 61 pinnen; deze elementen zijn wat

constructie betreft identiek aan die van

de reactorkern.

Men kan aan de splijtstofelementen een

zijdelings neutronenafscherming toevoegen,

die een tweeledige funktie heeft: ten

aanzien van de buitenwereld en eveneens

ten aanzien van de componenten in het

vat (pompen, warmtewisselaars, enz), en

waardoor de aktivering hiervan praktisch

nul is. Deze zijdelingse afscherming

bestaat uit rijen stalen elementen met

zeskantige doorsnede, omgeven door

staven van grafiet, staal en boriumgrafiet. De

bestraalde splijtstofelementen worden in deze

zijdelingse afscherming opgeslagen voordat ze

verwijderd worden uit het reactorvat.

1. Geleiding 10
2. Bovenste neutronen afscherming 11
3. Bovenste axiale kweekmantel 12
4. Reactorkern 13,
5. Zeskantige buis 14.
6. Onderste axiale kweeVmantel 15.
7. Voet 16,
8. 37 pinnen van de bovenste axiale 17.

kweekmantel
9. 217 splijtstofpinnen

Fig. 6. Splijtstofelement

Geleiding
Diafragma
Gaten voor natrium toevoer
Afstandsdraad
Bolvormig draagvlak
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VIER JAAR EXPLOITATIE

Bedrij fsstatistiak

De Phenix-centrale werkt nu al meer dan vier

jaar. In 1968 werd met de bouw een aanvang

gemaakt (figuur 7). De eerste proeffase, die

in 1971 begon, bestond er uit dat de groep

algemene hulpcircuits en bijbehorende circuits

in bedrijf werden gesteld. Met de tweede fase

werd in 1972 gestart door het vullen van de

natriumcircuits en werd in 1973 voortgezet

door in de hoofdcircuits van de reactor

stapsgewijs voor het eerst de temperatuur te

verhogen. De derde fase begon met het laden

van de splijtstof en op 31 augustus 1973 vond

de eerste divergentie plaats. In november 1973

werd begonnen met het opvoeren van het ver-

mogen; in december 1973 vond de eerste koppe-

ling met het elektriciteitsnet plaats en op 12

maart 1974 werd het volle vermogen bereikt. Na

een laatste beproevingsfase, die zich over

heel het eerste semester van 1974 uitstrekte

(studie van de bedrijfsomstandigheden, te

ondernemen akties bij storingen), werd de

installatie vrijgegeven voor industrieel

gebruik en op 14 juli 1974 werd bij indus-

trieel bedrijf het volle vermogen bereikt.

Gedurende de twee daarop volgende jaren werd

de werking uitsluitend onderbroken voor

splijtstofwisselingen en enkele kleir.sre

incidenten. In deze periode was de bruto

beschikbaarheid meer dan 74%. Men kon con-

stateren dat het bruto rendement 45% bedroeg

en het netto rendement 41%, wat momenteel het

beste resultaat is dat ooit met een thermische

centrale van welk type dan ook werd verkregen.

Het netto elektrische vermogen bedroeg 250

MWe.

Na juli 1976 vonden er achter elkaar twee

incidenten plaats, allebei met de tussen-

warmtewisselaars, namelijk in juli en oktober

van dat jaar.

Deze incidenten hebben ertoe geleid dat de

centrale gedurende acht maanden werd stilgezet,

in welke tijd het mogelijk was de beschadigde

warmtewisselaars te demonteren, controleren,

repareren en remedies voor het verhelpen van

deze kinderziekte te bestuderen. Dit

zullen wij verderop nog speciaal behandelen,

want dit was de eerste keer dat zo iets

gebeurde; nog nooit eerder werden zulke

belangrijke componenten zo gemakkelijk

uit een reactor gehaald en gerepareerd.

In de zomer van 1977 liet men de reactor

gedurende twee maanden op tweederde van

zijn vermogen werken, teneinde de repa-

raties aan de eerste warmtewisselaar,

die weer in de reactor was aangebracht,

te kunnen testen. Deze test viel positief

uit, zodat d" rjactor in december 1977

weer met viej. gerepareerde warmtewisse-

laars in bedrijf werd gesteld, nog

steeds op tweederde van zijn vermogen.

Nadat hij zo gedurende een periode van

twee maanden had gewerkt, n.l. tot 7

maart 1978, in welke periode de be-

schikbaarheid om en nabij de 100% bedroeg,

werden de twee laatste gerepareerde

warmtewisselaars weer op hun plaats

aangebracht, en werd het nominale ver-

mogen (250 MWe), met drie circuits, op

29 april 1978 weer bereikt, waarna de

reactor constant heeft gefunktioneerd.
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DE INCIDENTEN

Het is de moeite waard hier even te

wijzen op de incidenten, die zich in

deze eerste vier jaar van exploitatie

hebben voorgedaan, want deze zijn ken-

merkend voor de keuze van de componenten

van een dergelijke installatie. Een

prototype heeft tot doel het mogelijk te

maken zijn componenten te testen. De

geconstateerde incidenten hebben dan ook

aanzienlijke verbeteringen mogelijk

gemaakt.

1. Regelafsluiters in het secundaire

natriumcircuit.

Tot drie maal toe werden er kleine

scheurtjes geconstateerd in een lasver-

binding van een grote regelafsluiter in

de natriumtoevoerleiding van een stoom-

generator. Er ontsnapten kleine hoeveel-

heden natrium, die spontaan in de warmte-

isolatie verbrandden. Omdat de circuits

niet onder druk stonden was het voldoende

het desbetreffende circuit leeg te

pompen om de lekkage te stoppen en

vervolgens tot reparatie van het defect,

dat een gevolg was van een gebrekkig

ontwerp van de koppeling van twee onder-

delen, over te gaan.

2. Diafragma's in de watercircuits van

de stoomgeneratoren (figuur 8). De

storing aan deze diafragma's, die bestemd

zijn voor regeling van de hoeveelheden

voedingwater, hebben geleid tot een

erosie van de pijpen voor hoge druk

watertoevoer. De staalsoort van de

bewuste onderdelen werd vervangen en

het defect kon worden verholpen door

aanbrenging van een beschermingsmantel

in combinatie met een straalbreker.

3. Primaire pomp (figuur 9). Het

optreden van trillingen die iets boven

het toegestane maximum lagen, brachten

een defect aan het licht in het op-

krimpen van een hydrostatisch lager van

een van de pompen. Na het demonteren en

reinigen, kon de reparatie zonder af-

scherming worden verricht, want de

resterende stralingsintensiteit bedroeg

niet meer dan 10 mrem/h. Het op de as

opgekrompen deel van dit lager werd

vastgespied.
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FILUUR 10 : ORGINELE TUSSENWARHTEWISSELAAR

(DE WERKELIJKE AFMETINGEN ZIJN NIET AAN-

GEHOUDEN TERWILLE VAN DE DUIDELIJKHEID).

4. Tussenwarmtewisselaars. Deze

componenten (figuur 10) hebben een

diameter van 1,2 meter en een lengte van

12 meter. Ze wegen 25 ton. Ze steken

vrij in het primaire natrium. De warmte-

uitwisseling vindt plaats in een pijpen-

bandel met 2500 pijpen, die een lengte

van ongeveer 5 meter hebben. Het pri-

maire natrium loopt aan de buitenzijde

van de pijpen door deze bundel heen,

terwijl het natrium geforceerd van boven

naar beneden circuleert. Het secundaire

natrium, dat in het midden van de

warmtewisselaar van bovenaf wordt

ingevoerd, stroomt van beneden naar

boven door de pijpen alvorens aan de

bovenzijde weer naar buiten te komen in

een ringvormige ruimte, die de toe-

voerleiding omringt.

De twee ingangs/uitgangslexdingen zijn

dus concentrisch. In het bovenste ge-

deelte van deze constructie deden zich

de natriumlekkages voor, namelijk in de

ringvormige ruimte die deze twee lei-

dingen van elkaar scheidt.

Op 11 juli 1976 werd een eerste spontane

lekkage van enkele liters natrium

Op 11 juli 1976 werd een eerste spontane

lekkage van enkele liters natrium ge-

constateerd bij de kop van een warmte-

wisselaar (nadat deze ringvormige ruimte

met natrium was gevuld). Tijdens het

onderzoek van dit lek, en na installatie

van een afdichtings- en detectiesysteem

dat het mogelijk maakte eventuele lekkages

van andere warmtewisselaars te voorkomen,

werd de centrale weer met twee van de

drie circuits gestart, welke werkwijze

ook al tijdens het testen van de centrale

werd beproefd.



Op 5 oktober 1976 ontdekte men natrium

in het inwendige van de ringvormige

ruimte van een andere warmtewisselaar,

hetgeen wees op een nieuwe lekkage, ruim

voordat dit buiten de warmtewisselaar

werd geconstateerd. Omdat er toen nog

maar een enkel circuit beschikbaar was,

moest de centrale worden gestopt voor de

reparatie van de warmtewisselaars.

Een van de warmtewisselaars werd met

behulp van een verwisselingsmachine

uit de reactor gehaald.

Al deze werkzaamheden waren tijdens het

testen van de reactor al "droog" geoefend.

De warmtewisselaar werd overgebracht

naar een naast de reactor liggend gebouw

en daar gespoeld en gereinigd; zr.jn

radioaktiviteit; die veroorzaakt werd

door de aanwezigheid van natriumsporen,

kon met ongeveer een faktor duizend

worden verlaagd, terwijl de stralings-

dosis hierna niet meer dan 10 mrem/h

bedroeg bij contact met aktievere delen

(figuur 11).

De sindsdien verkregen resultaten bleken

buitengewoon positief:

na enkele jaren werking werd er

geen geaktiveerde component in de

reactor geconstateerd

het spoelen en reinigen maken het

mogelijk om gemakkelijk direct in

te grijpen

dankzij het feit dat de warmtewisse--

laar normaal toegankelijk bleef was

het mogelijk hem snel en gemakkelijk

vergaand te demonteren.

Er werd een gedetailleerd onder2oek

verricht. Dit maakte het mogelijk de

lekkage te ontdekken en de oorzaken

daarvan te bestuderen met het oog op het

vinden van een remedie. Verder stelde

dit ons in staat de goede delen te

onderzoeken, met name de pijpenbundel,

die nog "als nieuw" was. Het bovenste

sluitstuk van de warmtewisselaar, aan de

zijde van het secundaire natrium, dat

gescheurd was en het lek had veroorzaakt,

werd zo gewijzigd dat er een betere

verbinding werd verkregen. De afdichting

en het systeem voor detectie van lekkages

werden verbeterd en vervolgens werd de

warmtewisselaar weer op zijn plaats

geïnstalleerd (figuur 12).
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Van 21 juni tot 22 augustus stelde een

periode van tests met twee van de drie

circuits ons in staat te controleren of

de verrichtte reparaties correct waren

uitgevoerd, maar tevens kon worden

vastgesteld dat de behandelingen waaraan

de warmtewisselaar was onderworpen niet

nadelig voor 2ijn goede werking waren

geweest.

Na deze demonstratie, en op grtmd van de

informaties die hieruit werden getrokken,

werd besloten de andere warmtewisselaars

eveneens te repareren en wel na 4 december

1977. De centrale bleef met vier gerepa-

reerde warmtewisselaars, dus met twee

circuits, werken tot 1978 en op 29 april

1978, nadat de twee laatste warmtewisse-

laars weer waren aangebracht, werd de

centrale door het personeel weer op zijn

nominale vermogen (240 MWe) gebracht, na

een grondig onderzoek dat veel gegevens

opleverde, met name over de volgende

punten:

- eerst werd gezocht naar de oorzaak,

of liever de oorzaken, van de

lekkages: onderschatte temperatuur-

verschillen tussen de inwendige en

uitwendige mantel van het secundaire

natriumcircuit en een foutieve

dimensionering van de aansluitstukken

tussen de dunne en dikke delen, in

de nabijheid van de lasverbinding.

de met deze werkzaamheden belaste

personen ontvingen in totaal een

dosis van niet meer dan 12 rem,

terwijl de 800 m3 effluent (100

curie) voornamelijk corrosieprodukten

bevatten.

Controle van de ringvormige ruimte tussen

de vaten

Het is wel nuttig hier te wijzen op een

werkzaamheid die bij wijze van uitzonde-

ring direct in de nabijheid van de

reactorkern plaatsvond, tijdens stilstand

van de centrale. Vijf maanden nadat de

reactor was stilgezet met het oog op de

hierboven beschreven reparatie, werd een

bezoek gebracht aan de ringvormige

ruimte die gewoonlijk met stikstof is

gevuld en die het met natrium gevilde

hoofdvat scheidt van het veiligheidsvat.

Nadat de stikstofatmosfeer was vervangen

door lucht, kon het inspectiepersoneel

zich in de zone tussen de vaten begeven

tot aan de hiervoor aangebracht loopbrug,

die ter hoogte van het natriumpeil in

het vat was aangebracht. Op deze hoogte

was het mogelijk de belangrijkste delen

van het hoofdvat te inspecteren, d.w.z.

de ophangingen, de voorverwarmers, het

deksel en de dwarsliggers. Het bleek dat

alles 2ich in perfekte staat bevond. De

gemeten stralingsdoses bedroegen 20

mrem/h ter hoogte van de loopbrug en 10

mrem/h ter hoogte van het middel van de

personeelsleden. Deze lage stralingsdoses

en de afwezigheid van verontreiniging

maakten een gedetailleerde inspectie

mogelijk. Tijdens dit bezoek, dat ongeveer

een half uur heeft geduurd, werd door de

vier controleurs in totaal een dosis van

21 mrem ontvangen.

ENKELE RESULTATEN

ELEKTRICITEITSPRODUKTIE - BELASTINGSGRAAD

Ondanks genoemde incidenten is men er in

geslaagd de belastingsgraad en de beschik-

baarheid van de centrale na 14 juli 1974

op respectievelijk 47% en 51% te hand-

haven. Hier moet speciaal op worden

gewezen omdat de centrale een prototype

is.

In figuur 13 staan de belangrijkste

resultaten van de exploitatie vermeld,

eerst die gedurende de bijzonder stabiele

periode van juli 1974 tot juli 1976 en

vervolgens de resultaten van juli 1974

tot mei 1978.

Opvallend is de uitstekende beschikbaar-

heidsfaktor (74,5%) in de eerste twee

jaar van exploitatie.

Figuur 14 toont cumulatief de sinds de

aanvang geproduceerde energie; men kan

zien hoeveel elektrische energie er in

totaal tot 20 mei 1978 werd geproduceerd:

4,2 miljard kilowattuur.



RESULTATEN

AANTAL EQUIVALENTE

DA5EN OP VOL

VERM06EN

GEPRODUCEERDE

ELECTRISCHE

ENERGIE

(MILJARDEN KWH)

BELASTINGSFACTOR

3ESCHIKBAARHEIDS-

FACTOR

4E PERIODE

JULI 1974-JULI 1976

503

3

682

71,5%

TOTAAL

JULI 197^-ME! 1973

726

1,2

171

51

Pig. 13 Bedrij fsoverzicht
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Fig. 14 Phemx centrale; produktie diagram



SPLIJTSTOFBESTRALING

Er zij aan herinnerd hoe belangrijk de

ervaring is die werd opgedaan met meer

dan 25.000 bestraalde splijtstofpinnen

in Rapsodie, waarvan er enkele een

versplijtingsgraad bereikten die over-

eenkomt met het verbruik van 20% zware

atomen d.w.z. 170.000 MWd per ton.

Maar het streven naar een hoge ver-

splijtingsgraad bij een groter aantal

elementen vormt een tweede doel. In

Phenix werden tot nu toe 42.000 pinnen

van gemengd UO 2-PuO, oxide bestraald tot

versplijtingen van 60.000 MWd per ton en

zelfs tot meer dan 70.000 MWd per ton,

zonder dat er enige breuk in de omhul-

ling werd geconstateerd. In figuur 15

kan men zien dat meer dan 12.000 pinnen

een bestraling van meer dan 50.000 MWd

per ton hebben ondergaan en 1000 pinnen

meer dan 60.000 MWd per ton.

Opmerking: Het feit dat wij in 1967

besloten Rapsodie te laten werken met

een splijtstof op basis van gemengd UOj-

PuO 2 oxide maakte het mogelijk infor-

maties te verzamelen die bij een latere

voortzetting waardevol zijn (Phenix en

Superphenix). Afgezien van de verrijking

van uranium (zeer hoog voor Rapsodie:

85%; natuurlijk of verarmd uranium voor

Phenix en Superphenix), is de splijtstof

in feite voor alle Franse kweekreactoren

praktisch gelijk: de verhouding PuOj/PuO2

+ UO, ligt in feite rond de: 30% voor

Rapsodie, 20 a 25% voor Phenix en 15 3

20% voor Superphenix.

DE KWEEKWINST (figuur 16)

Kweekwinst is het verschil tussen de

massa (equivalent)* plutonium die binnen

een bepaalde tijd in de reactor wordt

gevormd (kern en kweekmantel) en de

massa die gedurende dezelfde tijd Is

verdwenen, gerelateerd aan de totale

massa zware atomen die door splijting

vernietigd werden.

Equivalent plutonium: het betreft hier

een plutonium dat overeenkomt met de som

van diverse isotopen, gewogen op basis

van hun eigenschappen met betrekking tot

splijting.
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FIGUUR 15 : BEREIKTE OPBRAND VAN DE SPLIJTSTOF ELEMENTEN

U02 - PuO2 VAN PHENIX TOT 7-5-'73.

TOTAAL AANTAL SPLUTSTOFP INNEN 41993

WAARVAN 12503 > 50C00 ,'M)/T

EN 1137 > 60000 [-M/T

EERSTE

KERN PU/U5

• *

KERNEN

GEHEEL VAN
PLUTONIUM
* *

BEREKEND

0,08±0,04

0,13±0,04

GEMETEN

*

0,11-0,04

0,16-0,05

* ANALYSE VAN DE SPLIJTSTOF BESTRAALD IN PHENIX

IN EVENWICHTSSITUATIE

FIGUUR 16 : KWEEKWINST IN DE REACTOR PHENIX



Men kan de volgende soorten kweekwinst

onderscheiden:

De inwendige kweekwinst; deze is

negatief, d.w.z. dat er in de

reactorkern meer plutoniumkernen

worden vernietigd dan gevormd,

de uitwendige kweekwinst in de

kweekmantels, die wel positief is.

De som van deze twee kweekwinsten is de

totale kweekwinst.

De figuur toont de berekende en de

proefondervindelijke waarden van de

kweekwinst van Phenix. De proefonder-

vindelijke waarden zijn afkomstig van

destructieve metingen (radiochemisch,

massaspectrometie, enz.), die gedaan

werden aan een bepaald aantal pinnen,

die op de juiste wijze uit de splijt-

stoflading van de reactor werden gekozen.

Laten wij het hier eerst hebben over de

kweekwinst voor de plutoniumkern, die

ons bijzonder interessert. Het verschil

tussen de berekende waarde en die welke

door de proef werd aangetoond ligt

binnen de geschatte foutmarges, die nog

betrekkelijk hoog liggen, maar een niet

te verwaarlozen deel van het lopende

beproevingsprogramma is nog niet beëindigd.

Maar wel kunnen we nu al zeggen dat de

kweekwinst van Phenix op zijn minst

gelijk is aan de waarde die bij de

projektcalculaties werd vastgesteld. Dit

gegeven, dat essentieel is voor een

voortzetting van ons programma, moet

hier duidelijk worden benadrukt, speciaal

voor diegenen die aan de kweekmogelijkheden

van snelle reactoren zouden kunnen

twijfelen. Het is de eerste maal dat een

dergelijke verificatie plaatsvond.

De opwerking van de splijtstof die van

de eerste kernen van Phenix afkomstig

is, waarmee men nu bezig is, zal het

mogelijk maken de resultaten nog beter

te definiëren, dankzij de chemische

analyses die dan zullen plaatsvinden.

BESCHERMING VAN PERSONEEL EN AFVALMATERIAAL

(figuur 17)

Bestraling of besmetting van personen

die in de centrale werken kan een gevolg

iijn van twee oorzaken: permanente

stralingsbronnen of het werken met

besmet materiaal.

Permanente stralingsbronnen zijn er

praktisch niet. De bij de bouw van

Phenix toegepaste constructieve principes

- met name m.b.t. het primaire natrium,

dat nooit uit de reactor komt - en de

ter plaatse gebruikte afschermingen zijn

hiervoor de belangrijkste redenen; de

gemiddelde jaarlijkse dosis per persoon

(figuur 26) bedragt ongeveer 20 mr<;m,

wat moet worden vergeleken met de toe-

laatbare jaarlijkse limiet, die 5000

mrem bedraagt. De werkzaamheden aan de

tussenwarmtewisselaars verdienen speciale

vermelding. Deze werkzaamheden waren

langdurig en moeilijk en hadden betrekking

op materiaal, dat twee jaar had doorge-

bracht in een reactor op vol vermogen.

Het bleek dat bij de werkzaamheden voor

demontage en montage van ëën van de

gerepareerde warmtewisselaars, waarvoor

ongeveer drie maanden nodig waren, per

persoon gemiddeld een dosis van ongeveer

70 mrem werd ontvangen, terwijl het

individuele maximum 440 mrem bedroeg.

Bij het radioactieve afval kan men de

volgende soorten onderscheiden:

gasvormige afval, het enige dat

rechtstreeks in de omgeving wordt

geloosd via de 70 meter hoge schoor-

steen; het betreft hier radioaktivi-

teit die in het algemeen te zwak is

om te kunnen worden gemeten. Dit

afval, dat voornamelijk afkomstig

is van het argon van het reactordekgas

vertegenwoordigd een radioaktivi-

teit van gemiddeld 0,5 curie per

dag, d.i. minder dan 0,2% van de

voor Phenix vastgestelde limiet.

- vloeibare afval, dat gevormd wordt

door het spoelwater (splijtstofele-

ment v66r verzending; voor reparatie

of opslag uit de reactor gehaalde

componenten). Dit afval had in de

eerste drie jaar van exploitatie

een totaalvolume van 2200 m , wat

overeenkomt met een totale radio-



aktiviteit van 4S0 curie. Het werd

voor verdere behandeling naar het

centrum te Marcoule gestuurd,

en tenslotte is er afval in de vorm

van vaste stof, namelijk de resten

van splijtstofelementen of van de

componenten die na de ontmanteling

geen enkele bestemming meer hadden.

Zij werden naar het centrum van

Marcoule vervoerd en in putten

opgeslagen. De totale hoeveelheid

van deze afvalprodukten, in drie

jaar tijds uit de centrale gehaald,

bedroeg 40 ton, wat overeenkomt met

een initiële radioaktiviteit van

5,4 miljoen curie. De gemiddelde

radioaktiviteit van dit afval wordt

in 200 dagen tijds gehalveerd.

Ten aanzien van de warmtelozingen kan

worden gezegd dat Phenix reactor een

thermodynamisch rendement van 45% heeft,

zodat er minder calorieën per kwh in de

Rhöne worden geloosd dan door enige

andere centrale. Bij een nominaal vermogen

van 250 MWe onttrekt Phenix 10 m water

per seconde aan de rivier, die na een

temperatuurverhoging van 7°C weer worden

teruggegeven. Het debit van de Rhone

ligt gemiddeld boven de 1000 m per

seconde. De onmiddellijke menging na de

lozing veroorzaakt een verhoging van de

temperatuur van het rivierwater met

0,07°C.

CONCLUSIE

Aan het slot van deze uiteenzetting is

het nuttig op basis van de momenteel

verkregen resultaten een eerste beeld

van de situatie te schetsen.

1. Er werd aangetoond dat men met

gunstig resultaat een kweekreactor

van industrieel formaat kan ontwerpen,

bouwen en exploiteren. Speciaal

werd aangetoond dat de werking een

bijzonder grote stabiliteit vertoonde.

2. De fundamentele keuzes (speciaal

die van een mengsel van uranium en

plutonium-oxide ten dienste van de

splijtstof, natrium als drukloos

koelmiddel) vonden een bevestiging

in de ervaring die met Phenix werd

opgedaan.

3.

5.

Er werd aai.getoond dat het mogelijk

is ingrepen in grote componenten te

doen.

De bestraling van de splijtstof

heeft de hiervoor gestelde doelen

al bereikt. Ook ten aanzien van de

kweekwinst werden de verwachtingen

vervuld.

Ten aanzien van de radioaktieve

afvalprodukten kan worden gezegd

dat de exploitatieresultaten hebben

bewezen dat deze centrale bijzonder

schoon is.

lESTHALlNG VAN HET PESSCHEEL

TOEGELATEN

HAAftDE

PHENIX (GEMIDDELD)

20 mrem

GASVORMIGE LOZINGEN

PHENIX °
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FlGIlUH 17 : P E K S O O N L I J K E 1E5CHEH.11NG EN LOZINGEN VAH

PHEKIX (JAARLIJKSE HOEVEELHEOEX)



NERSA en SUPER-PHENIX ORGANISATIE en REALISATIE

door ir. A. Schoonbrood (N.V. Ketna, tijdelijk gedetacheerd bij NERSA)

Organisatie en functie van de NERSA

In 1968 zijn in Europa door enige elektriciteitsbedrijven de eerste stappen ondernomen om te

komen tot een internationale samenwerking voor de bouw van kweekreactoren.

Deze onderhandelingen leidden in 1973 tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst

tussen de volgende drie bedrijven:

I de Electricitë de France (EDF)

II de Ente Nazionale per 1'Energie Electrica (ENEL)

III .iet Rheinisch Westfalisehes Elektrizitatswerk (RWE)

Deze overeenkomst voorziet in de bouw van twee commerciële kweekreactoren:

Ie. De Super Phenix in Frankrijk

en

2e. De SNR-2 in Duitsland.

Op 8 juli 1974 werden de firma's NERSA

(Centrale Nucleaire Européenne a

Neutrons rapides S.A. en ESK (Europaische

Schnellbrüter - Kernkraftwerksgesellschaft)

opgericht om als bouwheer van de resp.

in Frankrijk en in Duitsland te constru-

eren eenheden te fungeren.

Enige tijd later deed RWE haar aandeel

in de NERSA over aan de Schnellbrüter-

Kernkraftwerkbaugesellschaft ofwel de

SBK di,; in Kalkar de SNR-300 bouwt.

Via deze weg zijn de Nederlandse

"Samenwerkende Elektriciteits-Produk-

tiebedrijven" (SEP) in de samenwerking

van de NERSA betrokken, (zie afbeel-

ding 1)

De aandelenverhouding in de NERSA en

de ESK is zo gekozen, dat het totaal

voor iedere partij voor de twee

centrales tezamen gelijk is.

De procentuele~N/erdeling is niet

alleen financieel maar eveneens

technisch zowel voor wat hardware als

software betreft en ook organisato-

risch zowel tijdens de bouw als in de

bedrijfsfase.

RWE(D)
68,85%

SBK

SNR300
51 % 16%

\

CES(B)

14,75%

ESK

SNR;l

ENEL

(I)
33%

/

SEP(NL)
14.75S

33*

~—-
\

——

NERSA

SPX

CEGB(GB)
1,65%

EDF

(F)
168 51S

AFBEELDING 1: PARTICIPATIE ESK-NERSA



Om de onderneming in dit opzicht te

doen slagen is in Lyon het bouwbureau

van de NERSA gevestigd. Dit bureau

bestaat uit ca. 50 ingenieurs, 20

technische medewerkers van middelbaar

niveau en 30 administratief en financieel

geschoolde employés. Alle partners

zijn op alle niveaus en in alle disciplines

bij de NERSA vertegenwoordigd.

De direktie bestaat uit drie leden

bestaat, nl. 1 Fransman, 1 Italiaan en

1 Duitser. Deze direktie staat onder

supervisie van de raad van toezicht

die twaalf leden telt. Verder is de

NERSA opgebouwd uit 3 "Services".

De "Service Etude et Construction"

heeft weer vier afdelingen.

Om de functie van de diverse afdelingen

beter te begrijpen, is het nuttig te

weten dat de opdracht voor de Super

Phenix uiteenvalt in twee delen, n.l.

Ie een turnkey-opdracht voor het

nucleaire deel

2e diverse deelopdrachten voor de

resterende komponenten en het

bouwkundige deel.

De afdeling "chaudiëre" is verantwoordelijk

voor de opdracht van het nucleaire

deel inclusief de splijtstof.

Deze opdracht is geplaatst bij het

consortium NOVATOME-NIRA. (zie afbeelding

2)

In NOVATOME zijn de engineeringteams

die de reactoren Rapsodie en Phenix

gerealiseerd hebben, gegroepeerd.

NOVATOflE :

CREUSOT LOIRE
CEA
NEYRPIC
ALSTHOi-i ATLANTIQUE

367,

15%
152

NIRA MUCLEARE ITALIANA REATTORI AVANZATI

AMN (FiAHEccANrcA) 65%
AGIP NUCLEARE 252
FRANCO TOSI 102

AFBEELDING 2: CONSORTIUM NOVATO'IE - NIRA

In tegenstelling tot het nucleaire deel,

wordt de rest van de centrale in delen

besteld en de hiervoor verantwoordelijke

afdeling is de afdeling "Hors chaudiëre".

De keuze van de leveranciers wordt door de

NERSA bepaald na evaluatie van de aanbiedingen.

Drie criteria liggen aan de keuze ten grondslag,

te weten:

1. de technische merites van de aanbieding

2. de prijs

3. het streven om de hardware leveringen

te verdelen onder de deelnemende landen

conform de participatie in de NERSA.

De afdeling "Fonctionnement et Essais"

bepaalt het ontwerp van de centrale volgens

een functioneel eisenpakket en is verant-

woordelijk voor het beproevingsprogramma

v66r de inbedrij fname.

De afdeling "Sureté et Environnement" is

verantwoordelijk voor de veiligheid van de

centrale en draagt zorg voor het verkrijgen

van de noodzakelijke vergunningen.

Het zal duidelijk zijn dat een projekten-

bureau als de NERSA niet voldoende geëqui-

peerd is om alle detailproblemen op te

lossen en speciale taken te vervullen. Voor

speciale opdrachten wordt de NERSA gesteund

door de diverse af del .gi'n en laboratoria

van de EDF. Met name ia legion d'Equipement

Alpes-Lyon" het regie --] . bouwbureau van de

EDF, dat in Lyon gevestigd is, verleent de

nodige steun.

Voor komplexe berekeningen wordt een beroep

gedaan op de "Service Etudes des Projects

Thermigues et Nucléaires" en proeven met

speciale koraponenten worden in de bekende

EDF-laboratoria te Chatoux et Les Renardières

gedaan.

Tenslotte is voor de kwaliteitscontrole de

"Service du Controle de Fabrication" inge-

zet.

Naast deze nationale krachtenbundeling bij

de bouw van de Super Phenix, bevordert de

NERSA als multinationaal consortium de

samenwerking en de uitwisseling van erva-

ringen op het gebied van kweekreaktoren in

Europa.



Planning (zie afbeelding 3)

De voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats

zijn begonnen in 1975 en bestonden uit het

ontsluiten en bouwrijp maken van het terrein. In

de loop van 1976 werden de tijdelijke

voorzieningen alsmede water en energie

aansluitend gerealiseerd. In november 1976

is aan de combinatie Fougerolle/Condotte

d'acqua/Philipp Holzmann de opdracht verstrekt

voor de bouwkundige werkzaamheden. In

maart/april 1977 zijn de grote orders geplaatst

voor de turbogeneratoren bij Ansalde en voor

de reaktor bij NOVATOME/ NIRA. De bouwkundige

aktiviteiten nemen ongeveer 3 jaar in

beslag van eind 1976 tot eind 1979.

Medio 1979 wordt een begin gemaakt met de

installatie van de reaktor. De montage zal

duren tot medio 1981. Eind 1981 is gepland

de reaktor te vullen met natrium. De levering

van de ongeveer 5000 ton natrium nemen ca.

twee jaar in beslag. Daarom moet men in een

vroeg stadium met de levering beginnen. Het

opslaggebouw voor dit natrium is praktisch

gereed en met de installatie van de eerste 3

opslagtanks van elk 600 ton wordt binnenkort

begonnen.

De totale bouwtijd van de centrale is ca. 75

maanden en de inbedrij fname is gepland medio

1983.
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STUDIES EN WERKZAAMHEDEN

NUCLEAIR
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AFBEELDING ^BEGROTING D.D. 1-77 (EXKLUSIEF ER')

IN NIEUWE FRANSE FRANCS.

Kosten (zie afbeelding 4)

De afbeelding toont de bouwkosten verdeling

van de Super Phenix prijspeil januari 1977,

zijnde da datum waarop ongeveer de eerste

uitgaven zijn gedaan.

Gelijktijdig toont de afbeelding de belangrijkste

opdrachten waarin Super Phenix besteld

wordt. In de "Hors chandière" zitten twee

grote delen, n.l. de turbogeneratoren a 275

mil. FF en de civiele werken 2 225 rail. FF.

De op deze kostenbasis berekende KWh prijs

is ca. 13 centime en ligt daarmede slechts

weinig hoger dan de KWh-prijs van de olie-

gestookte eenheden in frankrijk. In verge-

lijking met de KKh-prijs van de twin-centra-

les van de 900 MW PWR-serie ligt de KWh-

prijs uiteraard wel hoger.

De oorzaak is duidelijk, een nieuw type

centrale, waarvan slechts één exemplaar

gebouwd wordt, kan onmogelijk concurreren

met een beproefd type waarvan momenteel meer

dan 20 stuks in Frankrijk ir. aanbouw zijn.

Uitvoering

Momenteel zijn 50.000 m beton van de

165.000 m3 gestort en 6.000 ton staal van de

16.000 ton verwerkt.

De bouwplaats bezetting bedraagt ca. 700

man.

De buitenwand van het reaktorgebouw heeft

een hoogte bereikt van ca. 15 meter en tot

ca. 25 meter is de bekisting gereed en de

wapening gesteld. Met de montage van de

reaktorcelliner is een begin gemaakt. Het

fundament van de eerste turbine is praktisch

gereed en van het tweede fundament staand de

pijlers. De wandkonstruktie van het turbine

gebouw is inmiddels twee meter hoog.

De beton voor de vloer van het koelwater-

pompgebouw is gereed. Van de stoomgenerator-

?ebouwen, de nucleaire hulpgebouwen en het

meet-en regelgebouw is de platte grond reeds

duidelijk zichtbaar.



Een van de speciale technieken die worden

toegepast bij de constructie van de Super

Phenix is de assemblage van grote nucleaire

componenten op de bouwplaats.

De reden hiervoor is dat de rivier de Rhone

ter plaatse niet bevaarbaar is, zodat de

componenten die door hun afmetingen niet

langs de weg of via het spoor aangevoerd

kunnen worden ter plaatse geassembleerd

moeten worden.

De belangrijkste componenten die dit betreft

zijn:

0 m G ton

21
22

26

26

350
330

800

900

Reaktorvat

Veiligheidsvat

Reaktordeksel

Reaktorkoepel

Om deze componenten ter plaatse te kunnen

assembleren, is op de bouwplaats een mon-

tagehal gekonstrueerd van de volgende

afmetingen: lengte 115 üi, breedte 75 m,

hoogte 33 m.

Deze montagehal is inmiddels, 12 maanden na

de opdracht aan NOVATOME, gereed. De belangrijkste

werkzaamheden die in de hal gedaan zullen

worden, zijn:

a. de assemblage van componenten zowel van

zwart staal als van roestvrij staal.

b. lassen en machinale bewerking met name

van de draaideksels.



ALGEMENE KENMERKEN EN BELANGRIJKSTE TECHNISCHE OPTIES VAN HET SUPERPHEMX PSOJEKT

door E. Rodet (NERSA)

Algemene beschrijving van de centrale

De centrale van CREYS-MALVILLE bestaat in

wezen uit een reactorinstallatie met een

vermogen van 3000 MWthermisch en een

turbinehal met twee parallel werkende

turbo-generatoren van 600 MWe.

De reactorinstallatie bestaat uit een

natriumgekoelde kweekreactor, die zijn

vermogen via vier afzonderlijke, secundaire

natriumkringlopen overdraagt aan vier

stoomgeneratoren. Elk van deze kringlopen

bestaat uit twee parallel werkende warmte-

wisselaars, die in het reactorvat zijn

aangebracht, een hoofdpomp en een stoom-

generator.

De middellijn van de centrale loopt even-

wijdig aan de RhSne; de gebouwen waarin de

reactor is ondergebracht bevinden zich

stroomafwaarts ten opzichte van het conven-

tionele gedeelte van de installatie (tur-

binehal en bijbehorende gebouwen, elek-

triciteitsruimten, de bordessen voor de

transformatoren, enz).

De reactorinstallatie omvat de volgende

gebouwen (figuur 1):

het gebouw voor reactor en splijt-

stofwisseling; dit is een rond, af-

gesloten gebouw van gewapend beton met

een inwendige diameter van 64 meter en

een hoogte van 80 meter, waarin zich

de reactor en de hulpcircuits be-

vinden, evenals de splijtstofwisse-

lingsmachines, een deel van de secun-

daire circuits, werkplaatsen voor

radioaktiev-; componenten en de voor-

lopige opslagplaatsen voor radioaktief

afval.

de vier gebouwen met stoomgeneratoren;

elk van deze gebouwen bevat een

secundaire kringloop met zijn appen-

dages. De gebouwen staan tegen het

reactorgebouw aan en zijn gebouwd

onder hoeken van 45° ten opzichte

plan de masse

io5 ' ïio

A -Mogmin general - garages - huilerie.
B • Atelier de montage et de prélobricotion.
C - Prise d'eau.
I -Ctaufferie.
J ' Ploteforme Ironsformateur alimentation réseau.
K - Dépotoge et slodtoge sodium.
L - Locaux éledrtques (y compris salie de commonde).
M - Salie des machines.
N - Batiments des ouxilioires nucléaire!.

O - Stockage eau brute.
P - Station de pompage et filtration.
Q -Rejel d'eau.
R - Batiment réacteur.
T - Plateforme transformateurs, evacuation de fénergie.
V - Bótiment des auxiliaires génêraux.
W - Batiments des générateurs de vapeur.
Y - Dèminéralisotion.
Z - Station de traitemenl des effluents liquides.

A. Opslag - garages
B. Montagehal

C. Waterinlaat

I. Verwarming

J. Voedingstransformator

K. Natriumvoorraad

L. Schakelruimtes, controlekamer

M. Turbinehal

N. Nucleaire hulpsystemen

0. Watervoorraad

P. Pomp- en filterstation

Q. Wateruitlaat

R. Reactorgebouw

T. Transformatoren voor
energie-afvoer

V. Gebouw voor algemene
hulpsystemen

W. Stoomgenerator gebouwen

Y. Waterreiniging

Z. Vloeibare afval verwerking

Fig. 1 Plattegrond



van de middellijn van de centrale. Elk

gebouw heeft een grondoppervlak van

circa 500 m en is tot een hoogte van

13,50 meter uitgevoerd in gewapend

beton. Het daarboven liggende gedeelte

is voorzien van een metalen bekleding,

de gebouwen voor de nucleaire hulpsystemen;

ook deze gebouwen staan tegen het

reactorgebouw aan. Ze bevinden zich in

de vrije ruimte tussen de gebouwen met

stoomgeneratoren en bevatten de circuits

voor waterbehandeling, de voedingsgroepen

van de primaire pompen, de installaties

voor ventilatie van het kernreactorge-

bouw en diverse hulpcircuits (stoom,

organische vloeistoffen, stikstof,

argon, enz).

de turbinehal met de twee turbo-

generatoren; deze bevindt zich stroom-

opwaarts ten opzichte van bovengenoemde

gebouwen en is daarvan gescheiden door

een ruimte die groot genoeg is voor

verkeersdoeleinden (personeel, kabels,

vloeistofleidingen). De turbinehal is

in zuidwaartse richting verlengd door

middel van kabines voor energieafvoer.

De elektriciteitsruimten, de schakelkamer,

de dieselaggregaten en het hulpschakel-

station bevinden zich tussen de Rhone

en het gebouw van de centrale; 2e zijn

door middel van ondergrondse gangen en

luchtbruggen niet de centrale verbonden.

Er loopt een weg rond alle gebouwen,

die toegang biedt tot de diverse

afdelingen, met name de turbinehal en

het reactorgebouw (in het oosten

bevindt zich een toegangspoort voor

het zware materiaal en in het noorden

is de toegang voor splijtstof).

Aan de andere kant van genoemde weg

bevinden zich diverse hulpinstallaties,

te weten:

Westzijde: een gebouw met de opslagreservoirs

voor natrium; deze reservoirs worden

speciaal gebruikt voor de eerste

opslag van het natrium op het reactor-

terrein, voordat de reactor en de

secundaire kringlopen gevuld worden;

Aan de noordkant bevindt zich de

constructie- en montagewerkplaats voor

grote componenten vin de reactor

(vaten, draaideksels, afschermplaat,

koepel, enz). Hij bevindt zich op de

minimale afstand die compatibel is met

de omvang van de brugkraan voor deze

componenten. Met deze brugkraan kunnen

de componenten vervolgens horizontaal

naar de reactor worden verplaatst; Aan

de noordoostzijde bevinden zich het

magazijn van de centrale en de afdeling

afvalverwerking;

Aan de zuidzijde bevindt zich het

pompstation en de waterinlaat vanuit

de Rhone.

REACTOR

Reactorblok (fig. 2)

De natriumgekoelde kweekreactor is van het

"geïntegreerde" type. Dit wil zeggen dat

heel het primaire circuit voor de circulatie

van natrium door de reactorkern geïnte-

greerd is in het hoofdvat van de reactor,

compleet met zijn vier primaire pompen en

acht tussenwarmtewisselaars, die de warmte

naar de vier externe, onafhankelijke,

secundaire circuits overdragen. Dit heeft

tot resultaat dat de reactor is opgebouwd

uit een hoofdvat met verticale as, gevuld

met natrium, waarbinnen zich in het on-

derste gedeelte een ringvormige constructie

bevindt die "platelage" (vloer) wordt

genoemd. Op deze vloer rust het rooster,

een cilindrische platte doos, waarvan de

horizontale wanden door middel van verti-

cale pijpen met elkaar verbonden zijn,

waarbij deze pijpen met regelmatige on-

derlinge afstanden zijn aangebracht. In

bedoelde pijpen, waarin zijdelingse gaten

zijn geboord, worden de voeten (eveneens

voorzien van gaten) van de splijtstof-

elementen gestoken.

De aldus gevormde voedingskast voor natrium

onder druk is verbonden met acht radiaal

aangebrachte leidingen, die twee aan twee

zijn gekoppeld aan vier bolvormige collec-

toren. De vier primaire pompen met ver-

ticale as zorgen dat het natrium in deze

collectoren wordt geperst.



Alle splijtstofelementen, die in het rooster

zijn gestoken en worden gekoeld door het

natrium, dat er verticaal van onderen naar

boven doorstroomt, vormen de kern van de

reactor. Hij is omringd door diverse kransen

kweekelementen, die dienen om het vermogen

van de kweekreactor te vergroten door het

benutten van de radiale neutronenlekkages.

Verder zijn er diverse kransen staalelementen,

die het eerste gedeelte van de zijdelingse

neutronenafscherming vormen. Al deze

elementen zijn in het rooster geplaatst.

De aldus gecompleteerde kern is omringd

door enkele lagen staven, die als neutronen-

afscherming dienen. Deze staven steken in

een dubbele ringvormige plaat met gaten,

die het "dummy" rooster vormt. Ze worden

door natuurlijke convectie gekoeld, wat

wordt bevorderd door de circulatiestromen

die door het warme, uit de elementen

stromende natrium worden veroorzaakt. Deze

afscherming maakt het mogelijk de radioak-

tiviteit van het natrium in de secundaire

circuits, dat door de in een krans rond de

kern geplaatste warmtewisselaars stroomt.

bloc réacteur
mécanismes de barre de controle

tot een aanvaardbare waarde te beperken.

De opstijgende warme natriumstroom, die van

de kern afkomstig ±s, wordt gekanaliseerd

in een cilindrische mantel die op de

ringvormige vloer is gelast en die het

inwendige kernvat wordt genoemd. Het

hoogste gedeelte van dit vat gaat over in

een taps lopend wandgedeelte, waarboven

zich weer een cilindrische huls bevindt,

die uitloopt in een diameter die over-

eenkomt met die van het hoofdvat. Door

de tapse wand steken in verticale richting

acht tussenwarmtewisselaars. De toevoer-

gaten voor het primaire natrium in de

warmtewisselaar bevinden zich boven deze

tapse wand en vormen dus een verplicht

doorvoerpunt voor het warme natrium dat van

de kern afkomstig is. De uitvoeropeningen

van de warmtewisselaar bevinden zich onder

deze wand. De ruimte tussen het inwendige

vat en het hoofdvat wordt dus gevuld met

het "koude" natrium dat uit de onderste

openingen van de warmtewisselaars komt; dit

wordt de "koude collector" genoemd.
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In genoemde tapse wand bevinden zich ook

nog vier andere openingen, van boven

voorzien van cilinders, die zich boven de

vrije natriumoppervlakte uitstrekken. In de

aldus gevormde en van het warme natrium

geïsoleerde putten steken de vier primaire

pompen. Zij zuigen natrium uit het onderste

gedeelte van de koude collector, vLa een

klokvormige constructie.

Het bovenste gedeelte van het hoofdvat,

boven het vrije natriumpeil, wordt afge-

sloten door een afdekplaat, die volledig op

het hoofdvat is vastgelast. Een metalen

isolatiemateriaal beschermt de afdekplaat

tegen de uitstraling van het op hoge

temperatuur gebrachte natriumoppervlak en

tegen de convectie van het dekgas rargon).

De afdekplaat draagt heel het gewicht van

de reactor en draagt dit via een korte

beslagring aan zijn rand over op cl= be-

tonnen draagring.

Het centrale deel van de afdekplaat wordt

ingenomen door twee draaideksels, waarvan

de ene in de andere draait en die ten

opzichte van elkaar en ten opzichte van de

as van de reactorkern excentrisch zijn

aangebracht. Deze uitvoering maakt het

mogelijk via openingen in de kleine deksel

en door combinatie van de draaiingen

daarvan, alle plaatsen van splijtstof-,

kweekelementen en afschermingselementen te

bereiken, evenals een deel van de afscher-

mingsstaven die op het dummyrooster zijn

aangebracht. De handelingen voor het

verwisselen van de elementen worden uitge-

voerd met behulp van twee verticale haken,

uitgerust met een grijptang, die "over-

brengingsmachines" worden genoemd. Eén

daarvan maakt het mogelijk een element te

verwijderen en de andere machine br«ngt

vervolgens het nieuwe element op de::elfde

plaats aan.

Het reactorvermogen wordt geregeld met

behulp van regel-en veiligheidsstaven,

waarvan het absorberende gedeelte meer of

minder in de zeskantige kokers van cie

reactorkern wordt gestoken.

De groep regelstaven met bijbehorende

mechanismes wordt ondersteund door een

verticale cilindrische constructie, die

"kerndeksel" wordt genoemd en die zich in

de kleine draaideksel bevindt. Deze con-

structie draagt eveneens de pijpenbundea,

die een klein deel van het warme natrium

dat uit elk element komt afvoert. Een

draaiende afsluiter maakt het mogelijk

achtereenvolgens het aan elk element

onttrokken natrium naar een analysator te

sturen ter bepaling van de radioaktiviteit.

Dit deel van de installatie dient ter

lokalisering van defecte splijtstofelementen. Er

bevinden zich zes groepen in het kerndeksel

teneinde de exploratietijd te verkorten.

Met behulp van een bundel thermokoppels kan

de temperatuur van het uit elk element

stromende natrium worden bewaakt; zes

verspreid opgestelde akoestische detectoren

maken het mogelijk een eventueel begin van

koken te signaleren. Voor het overbrengen

van de elementen moeten eerst de draaideksels

worden gedraaid. Bij deze handelingen

moeten eerst de regel- en veiligheidsstaven

worden losgekoppeld van hun aandrijfstang.

Gedurende de tijd dat de elementen verplaatst

worden zijn de staven volledig in de reactor-

kern gestoken.

De afdekplaat draagt de zittingen van de

vier pompen en de acht warmtewisselaars,

die in een krans zijn opgesteld, maar is

eveneens voorzien van twee openingen, elk

uitgerust met een "geïntegreerd reinigingstoestel"

dat in de koude collector steekt. Dit

toestel, dat bestaat uit een elektro-

magnetische pomp en een filter van metaalspons,

dat d.m.v. een stikstofoircuit op een

tamelijk lage temperatuur ten opzichte van

het omgevende natrium wordt gehouden, zuigt

het natrium aan, zuivert dit van verontreinigingen

(voornamelijk oxiden) d.m.v. precipitatie

in het filter en pompt het natrium dan weer

terug de reactor in.

In een opening, diametraal tegenover die

van het geïntegreerde reinigingstoestel,

steekt een schuin lopende pijp met een rail

waarover een wagentje met een "transportpot"

loopt.



Met behulp van dit toestel kunnen de

elementen van de laad/lospositie aan de

rand van de reactorkern, waar ze door de

reeds genoemde verwisselingsmachines zijn

gebracht, naar een machine worden gebracht,

die "draaisluis" wordt genoemd. Deze

machine, die zich in een afgedicht ver-

ticaal reservoir bevindt, en die half op de

afdekkingsplaat van de reactor en half

bovenop de externe constructie staat, is

aan één kant verbonden met de pijp, waarop

de in de reactor lopende afrit is aan-

gebracht en aan de andere kant met een

pijp, die de afrit bevat die in het op-

slagvat voor bestraalde elementen steekt;

deze is zo dicht mogelijk bij het reactor-

blok geplaatst. De verwisseling van de pot,

die afkomstig is van het opslagvat en die

van de reactor wordt tot stand gebracht

door de draaisluis met verticale as, waarop

de twee potten met behulp van ketting

shaspels worden gehesen, een halve slag te

draaien. Als de reactor werkt wordt de

draaisluis door twee kleppen van de reactor

en het opslagvat afgesloten.

Rond het hierboven beschreven reactorblok

is een lekdlchte afgeschermde ruimte

aangebracht: het primaire containment.

Aan de onderzijde bestaat dit containment

uit een vat dat "veiligheidsvat" wordt

genoemd en dat het hoofdvat van de reactor

volledig omringt. Het is lekdicht aan de

afdekplaat gelast. Aan de bovenzijde wordt

het primaire containment gevormd door een

op de afdekplaat gelaste metalen cilinder

voorzien van een koepel. Deze koepel is in

het midden en aan de omtrek voorzien van

openingen, die zijn afgesloten door lek-

dichte deksels, die kunnen worden geopend

als de reactor uitgeschakeld is, afhan-

kelijk van de behoeften met betrekking tot

exploitatie er. onderhoud van de componenten

die op de afdekplaat zijn aangebracht.

Buiten het veiligheidsvat is nog een

koelcircuit voor noodgevallen aangebracht.

Deze installatie is opgebouwd uit rijen van

pijpen, die zijn aangebracht tussen de

betonnen schacht en het veiligheidsvat en

tussen het rooster en de bodem van het

veiligheidsvat, en kan mat koud water

doorstroomt worden. Dit dubbele pijpen-

netwerk is in staat het restvermogen van de

reactor af te voeren na een werkcyclus op

vol vermogen.

Splijtstofverwisseling (fig. 3 en 4)

Er is een groep machines en installaties

die bestemd zijn voor het verwijderen van

de splijtstof of kweek-elementen uit de

reactorkern en het vervangen daarvan door

nieuwe elementen. Het is ook mogelijk deze

zelfde handelingen voor de regelstaven

(kokers en staven) te verrichten. Het

systeem omvat alle installaties en toestellen

die het mogelijk maken de elementen te

conditioneren, hetzij voordat ze in de

reactor worden gebracht, hetzij voordat in

de transport container voor overbrenging

naar de opwerkingsfabrieken worden geplaatst.

Het splijtstofverwisselingssysteem omvat:

. de twee reeds genoemde overbrengings-

machinetï

. de draaisluis en zijn twee reeds be-

schreven afritten

. het opslagvat

. de hanteringsruimte

. de conditioneringskamer

. de afvoerruimte

. de ruimte voor nieuwe elementen en de

verwisselingsmachines voor nieuwe elementen.

Het opslagvat bestaat in een reservoir met

verticale as, waarop de schuine pijp met

de reeds beschreven afrit is aangesloten,

die het vaatje verbindt met de draaisluis.

Bij de verbinding met de bodem is de schuine

buis verlengd door middel van een soort

verticale "handschoenvinger", waarin het

wagentje zich aan het einde van zijn baan

over de hellende afrit weer opricht. Het

opslagvat is aan de bovenzijde afgesloten

door een plaat waarin afsluiters zijn

aangebracht en het geheel is geïsoleerd en

verbonden met de betonnen constructie, via

regelbare verstelbare stangen aan de

omtrek. Dit alles wordt door een bescheriaings-

plaat afgedekt.

Het opslagvat is uitgerust met een draaibaar

magezijn, een constructie die ror.-i een

veritcale as draait, waarin de elementvoeten

zijn gestoken, in diverse concentrische

kransen. Als het wagentje, dat de pot met

het element draagt, zich aan het einde van

de afrit weer heeft opgericht, wordt het

element weer vastgepakt door een verticale

haak, die "opslaghaak" wordt genoemd. Deze

machine is praktisch identiek aan de verwis-

selmachines van de reactor, afgezien van enkele

vereenvoudigingen.
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De haak is aangebracht op een klein draai-

deksel, dat zo kan draaien dat de diverse

kransen van het draaibare magazijn kunnen

worden bediend.

De hanteringsruimte is een betonnen ruimte met

de vorm van een parallelle pipedum, waarin een

inwendige metalen bekleding voor de lekdicht-

heid zorgt, want anders zou de stikstofatmos-

feer kunnen worden verontreinigd. Deze ruimte

is voorzien van vensters met ruiten van lood-

glasr waardoor het mogelijk is het met behulp

van de afstandsbediende hanteringsinrichtingen

verrichte werk gade te slaan. Binnenin de

ruimte bevindt zich een hijs- en verplaat-

singsinrichting. Een deel van de ruimte bevindt

zich boven de afdekplaat van het opslagvat. De

afdekplaat en het dak van het vat zijn voorzien

van afvoeropeningen voor de elementen. Via deze

openingen wordt een van de kransen van het

draaibare magazijn bediend. Met behulp van een

haak, waarvan de elektrische bedieningsin-

richting zich op het dak van de ruimte bevindt,

kunnen de elementen uit het draaibare magazijn

worden gehaald en via bedoelde openingen naar

buiten getrokken.

Een kleine draaitafel, waarin de elementen-

voeten kunnen worden gestoken, maakt het

mogelijk het door de haak opgetilde element in

deze ruimte neer te zetten en dit recht onder

de grijper van een loopkraan te plaatsen. Het

behulp van deze hijsinrichting kan het element

naar het einde van de ruimte worden getran-

sporteerd, tot recht boven een opening, die in

verbinding staat met de conditioneringskamer.

Ook dit is een betonnen ruimte met de vorm van

een parallellepipidum, maar zonder de metalen

bekleding, terwijl er zich lucht in bevindt.

Onder deze opening kan met behulp van een

hefinrichting een bus worden geplaatst die met

natrium wordt gevuld.

Met de hijsinrichting kan het element dan in

deze bus worden geplaatst, terwijl er ver-

volgens een deksel op wordt aangebracht die als

eerste afdichting dient.

De hefinrichting van de conditioneringskamer

transporteert deze bus vervolgens naar een

werkpositie, waar het definitieve deksel op

wordt vastgelast, waarna hij naar de uitgangs-

opening wordt gebracht, waaronder zich het

transportvat bevindt. Tussenliggende opslag-

putten in de conditioneringskamer maken het

mogelijk de kokers klaar te maken die nodig

zijn voor het laden van een transportvat,

alvorens deze laatste in gereedheid wordt

gebracht.

In de ruimte voor nieuwe elementen kunnen

bepaalde elementen, die bestemd zijn voor

vervanging van defecte elementen, voorzien

worden van een aangepaste stromingsrestrictie.

Een hijsinrichting maakt het mogelijk de elementen

in de conditioneringsputten te brengen.

Met een machine voor hantering van nieuwe

elementen kunnen de elementen uit de putten

worden gehaald en overgebracht naar een opening

in de afdeJcplaat van het opslagvat. Als deze

machine zich bij bedoelde opening bevindt-,

wordt het nieuwe element op de buitenste krans

van het draaibare magazijn geplaatst; na een

draaiing van het magazijn kan het vervolgens

door de "opslagvathaak" worden vastgegrepen en

bij de laadpositie van het opslagvat in de pot

worden geplaatst, waarna het element via de

draaisluis in de reactor wordt gebracht.

De secundaire koelcircuits (fig. 5)

In wezen bestaan de2e secundaire circuits uit

vier onafhankelijke kringlopen, elk voorzien

van twee tussenwarmtewisselaars die in het

reactorvat geplaatst zijn, een secundaire

hoofdpomp met verticale as, die in een bolvormig

expansievat is aangebracht, en een stoomgene-

rator.

Elke tussenwarmtewisselaar ontvangt het natrium,

dat door middel van een secundaire pomp wordt

rondgepompt, in een verticale collector, die

midden door de warmtewisselaar gaat en naar de

onderste verdeelkast loopt. Het natrium circu-

leert vervolgens van beneden naar boven door de

bundel met rechte verticale pijpen en komt dan

bij de bovenste pijpenplaat, waar het in een

ringvormige collector wordt opgevangen. In een

vernauwing van deze collector, bij de doorvoer

in de afdekplaat, kan een biologische afscher-

ming van gietmetaalschroot worden aangebracht.

De middelste ingangscollector is via een

bochtstuk verbonden met de horizontale leiding,

terwijl de ringvormige uitgangscollector direct

met de horizontale leiding is verbonden.

De primaire warme natriumstroom, die van de

reactorkern afkomstig is, gaat radiaal door de

bovenste inlaatopening van de warmtewisselaar,

loopt vervolgens van boven naar beneden evenwijdig

aan de pijpen en gaat dan radiaal weer via de

onderste uitlaatopening naar buiten. De boven-

ste inlaatopening kan worden afgesloten door

een cilindrische huls, die naar beneden wordt

geduwd als het desbetreffende circuit buiten

werking is gesteld.



circuits secondaires pnincipaux

6 chemincc d'évacuclion hydroqene ^

7 êchangeur sodium/oir

1 pompe lecoi

2 reservoir d*

de vapeur
15

entree d'eau
d'alimcntation

\ K circuit 16
des produits
de reaction
sodium/eau

lirs destockoge—/
12

1. Secundaire pomp

2. Expansie vat

3. Primaire pomp

4. Tussenwarmtewisselaars

5. Reactor deksel

6. Schoorsteen voor afvoer
van waterstof

7. Natrium-lucht warmte-
wisselaar

8. Primaire natrium inlaat

9. " " uitlaat

10. Natrium/waterstof scheidt

11. Dumpcircuit

12. Opslagvaten

13. Stoomuitlaat

14. Stoomgenerator

15. Voedingswater intrede

16. Circuit voor reactie-
produkten van natrium/ •
water reactie j

Fig. 5 Secundair koelcirc-

De leidingen van de twee warmtewisselaars van

elk circuit komen radiaal uit het reactorblok

en steken door de wand van het cilindrische

deel van het primaire containment: ter plaatse

van de doorvoeringen zijn deze leidingen

voorzien van een dubbele wand en ^ilatatie-

balgen. De twee leidingen hebben een recht

verloop tot aan de doorvoeropening in het ronde

gebouw; in het gebouw van de stoomgenerator,

v66r de aansluiting op de stoomgenerator, zijn

ze voorzien van twee dubbele expansiebochten.

De momenteel bestudeerde stoomgeneratoren zijn

van het doorpomp type, maar er worden twee

verschillende modellen bestudeerd:

een uit twee delen bestaand model: een voor-

verwarmer-verdamper en een oververhitter,

allebei uitgerust met rechte pijpenbundels,

expansiebochten in hun hoogste gedeelte (buiten

het natrium), die zijn verbonden met de pijpen-

platen, en halfronde bodems die de collector

van het voedingwater en de stoomcollector

vormen. Het natrium loopt van boven naar

beneden door de Inwendige cilindrische stro-

mingsmantel, evenwijdig aan de pijpenbundel, in

een richting tegengesteld aan die van het water

of de stoom, maar de koppeling met de toevoer-

en de afvoerleidingen bevindt zich in het

midden van de mantel. Er is dus een ruimte

tussen de inwendige stromingsmantel en de

uitwendige mantel vöör instroming in de bundel

waardoor het mogelijk is het debiet beter te

verdelen.

Het andere type stoomgenerator heeft een

schroefvormige pijpenbundel, waarbij de pijper

tussen de binnenpijp en de buitenmantel zijn

gewikkeld. Het natrium stroomt aan de zijkant

van het hoge gedeelte naar binnen en stroomt

dwars langs de schroefvormig gewonden pijpen.

In het bovenste gedeelte van de bundel verdele

de pijpen zich, waarna ze uitmonden in vier

stoomkasten; in het onderste deel van de

generator komen de pijpen samen in vier water-

kasten, nadat ze afzonderlijk door de mantel

van de generator zijn gevoerd.

Er is een enkele uittredeleiding voor het

natrium van de stoomgenerator, die na een

verticaal gedeelte te hebben doorlopen in het

reactorgebouw uitkomt, horizontaal, onder de

pomp. Na een bochtstuk wordt hij verticaal in

het midden van het bolvormige expansievat

geleid, waarin de secundaire pomp verticaal

geplaatst is. Deze laatste zuigt dus uit deze

leiding aan en perst, radiaal In twee dia-

metraal geplaatste leidingen. Deze twee lei-

dingen lopen eerst verticaal en vei 'olgens



horizontaal (met een expansiebocht) in de

betonnen tunnel die de pompondersteuning vormt,

waarna ze worden verbonden met de ingangs-

collcctor van elke warmtewisselaar.

De pompen, die verticaal in het bolvormig vat

steken, zijn van het centrifugale type en

hebben een axiale aanzuigopening. Ze worden

aangedreven door een driefasige motor, waarvan

de snelheid met behulp van een elektronische

inrichting van het type Sherbius met energie-

recuperatie kan worden geregeld.

Ze zijn eveneens uitgerust met een hulpmotor,

die een geringer vermogen heeft en door de

dieselaggregaten wordt gevoed.

Na het stoppen van de reactor is het rest-

vermogen niet verwaarloosbaar. Het normale

systeem voor de afvoer van dit restvermogen

bestaat uit de stoomgeneratoren, de start-

stopcircuits van het voedingwatersysteem en de

condensers van de turbines.

Ingeval de in de turbinehal geplaatste systemen

niet beschikbaar zijn en speciaal bij wegvallen

van de spanning, kan men geen vermogen afvoeren

in de vorm van water of waterdamp en moet men

dus beschikken over een installatie voor de

afvoer van dit resterende vermogen. Deze

installatie omvat in wezen vier natrium-lucht

warmtewisselaars, parallel gekoppeld met vier

stoomgeneratoren, waarbij ze van deze laatste

kunnen worden afgescheiden door middel van

motorisch bediende afsluiters. Deze warmte-

wisselaars zijn uitgerust met ventilatoren,

maar het is ook mogelijk het vermogen door

middel van natuurlijke convectie af te voeren.

Om dit mogelijk te maken, is elke warmtewis-

selaar onder een verticale schoorsteen ge-

plaatst, in elk stoomgenerator gebouw. Deze

installatie is verschillend en onafhankelijk

van het reeds genoemde noodcircuit, dat pas

dienst gaat doen als er zich toevallige en

uitzonderlijke omstandigheden voordoen, waarin

de normale circuits voor vermogensafvoer niet

funktioneren.

De hulpcircuits

Er zijn natrium- en argonhulpcircuits voor

reactorblok en splijtstofwisseling, evenals

natrium- en argonhulpcircuits voor de secun-

daire hoofdcircuits.

De natriumhulpcircuits van de reactor zijn

slechts beperkt in omvang, want we hebben al

gezien dat de reinigingsinstallatie in het

reactorvat is geplaatst.

Deze circuits bevatten voornamelijk de lei-

dingen en elektromagnetische pompen waarmee het

reactorblok kan worden gevuld uit de drie

opslagtanks en het vat dat voor de tijdelijke

opslag dient. Deze aansluitingen maken het ook

mogelijk het natrium van het reactorblok te

reinigen, waarvoor men de externe reinigings-

inrichting van het opslagvat kan gebruiken.

De argonhulpcircuits van de reactor maken het

mogelijk de druk van het argondekgas van het

reactorblok te regelen en dit gas te zuiveren.

Ze zijn voorzien van leidingen waarmee de

argonatmosfeer van de reactor kan worden ver-

bonden met de drie opslagreservoirs voor het

primaire natrium, die leeg zijn nadat de

reactor met natrium is gevuld. Tussen de

reactor en deze tanks aangebrachte condensors-

filters maken het mogelijk de aerosolen en

natriumdampen op te vangen en tegelijkertijd

het argon te koelen. In de tanks waardoor het

argon achtereenvolgens loopt, met een niet te

vervaarlozen verblijftijd, worden de gasvormige

splijtingsprodukten met korte levensduur

geïnactiveerd. Door het argon door filters van

aktieve kool te voeren, waarbij het door

vloeibare stikstof wordt gekoeld, is het

mogelijk andere gasvormige splijtingsprodukten

tegen te houden. De toevoer van nieuw argon,

waarmee de statische afdichtingen van de

diverse componenten wordt gevoed, wordt ge-

compenseerd door een permanente lozing door

deze filters; het aldus gezuiverde argon wordt

teruggestuurd naar de dynamische afdichtingen

van de mechanismes van het reactorblok, terwijl

een eventuele rest in de atmosfeer wordt

geloosd. Gedurende temperatuurswisselingen zijn

er belangrijke tijdelijke argonuitwisselingen

tussen de reservoirs en de reactor. Bij de

huidige stand van zaken van het projekt is de

drukverdeling zodanig opgezet dat er tijdens

het starten een bepaalde hoeveelheid gezuiverd

argon in de atmosfeer wordt geloosd, terwijl er

bij opschakelen nieuw argon aan het dekgas

wordt toegevoegd.

Als de installatie niet correct functioneert,

loopt men het risico dat de vaten onder onder-

druk of overdruk worden gebracht (b.v. bij

verstopping van een condensor-filter). Het

circuit wordt dus beschermd door hydraulische

afsluiters die dergelijke verschijnselen

voorkomen.

De natriumhulpcircuits van het opslagvat

bestaan uit twee onafhankelijke circuits voor

afvoer van het restvermogen via natrium-lucht

warmtewisselaars (deze installatie lijkt op die



van de reactor), waarvan de warmtewisselende

leidingen aan de binnenkant van het vat zijn

gewonden. Het natrium van deze circuits is

volledig gescheiden van het natrium van het

opslagvat. Zij bevatten eveneens een instal-

latie voor zuivering van het natrium, uitgerust

met een elektromagnetische pomp, een regeneratieve

warmtewisselaar, een koelvat (staalwol in een

uitwendig door organische vloeistof gekoelde

tank) en een verstoppingsindicator (gekoelde

opening waarvan de verstoppingstemperatuur een

indicatie van de zuiverheidsgraad van het

natrium geeft).

De argonhulpcircuits van het opslagvat maken

het mogelijk de gasdruk van het dekgas van het

vat te regelen.

Een onafhankelijk argoncircuit maakt het

mogelijk de wisselmachine voor grote componenten

te vullen en te spoelen, ingeval een daarvan

voor reparatie moet worden verwijderd.

De secundaire argonhulpcircuits moeten zorgen

voor regeling van de druk van het dekgas van de

expansievaten en de secundaire pompen, de

stoomgeneratoren (met hun variabele niveau) en

de opslagreservoirs voor het natrium van elke

kringloop.

De secundaire natriumhulpcircuits zijn voor

iedere kringloop voorzien van een reinigings-

installatie.

Ook bevat elke kringloop een waterstofdetectie-

installatie, bestaande uit een elektromagne-

tische pomp, diverse afsluiters voor de be-

monstering en een analysator, die op basis van

het principe van waterstofdiffusie door een

nikkelen wand werkt.

De bijbehorende circuits

Voor normaal bedrijf moet de reactor kunnen

beschikken over diverse hulpcircuits, waarvan

de onderstaande het belangrijkst zijn:

Circuits voor koeling van afdekplaat en

draaideksels: onafhankelijke, dubbele

voeding.

Noodcircuits: volledig dubbele circuits,

inclusief externe koelers en pompen.

Circuits voor organische vloeistof:

koeling van de fcoelvallen voor de reini-

ging van natrium en argon.

Stikstofci'.cuits voor vulling en regeling

van de atmosfeer rondom de vaten en voor

de koeling van de geïntegreerde reinigings-

installatie.

J



CREYS-MALVILLE

door G. Lucenet (NERSA)

Voornaamste veiligheidswaarborgen

De centrale Creys-Malville bouwt voort op de veiligheidsanalyses die in Frankrijk vanaf het

begin van de ontwikkeling van kweekreactoren zijn uitgevoerd en zij vertoont schematisch gezien

in grote lijnen dezelfde veiligheidsmaatregelen als haar voorgangster de Phenix reactor.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op:

"Recommandations relatives aux critêres de süreté pour SUPER PHENIX", (Aanbevelingen met betrekking

tot de veiligheidsnormen voor de SUPER PHENIX), welk stuk in juli 1973 door de Franse Veiligheids—

auroriteiten werd opgesteld.

De voornaamste punten kunnen als volgt samengevat worden:

Integratie van het primaire circuit,

waardoor het mogelijk wordt ten volle

profijt te trekken van de voordelen

die voortvloeien uit het gebruik van

natrium.

. sterke thermische inertie

. mogelijkheid tot koeling van de

kern door natuurlijke circulatie

• eenvoudige vorm van de vaten,

hetgeen een belangrijke garantie

inhoudt tegen lekkage of het ontijdig

weglopen van het primaire actieve

natrium.

. men beschikt over de nodige ruimte

om een geheel stalen, zeer betrouw-

bare neutronenafscherming rond de

kern te plaatsen.

Gebruik van een veiligheidsvat rondom

het hoofdvat, dat weglopen van het

natrium voorkomt.

Meervoudige uitvoering van de warmte

afvoer kringlopen.

Meervoudige uitvoering van de systemen

om de reactor te stoppen en gebruik

van een aanvullend stopmechanisme.

De keuze van een gemengd oxydische

splijtstof UO2/PuO2, die achtereen-

volgens werd gebruikt voor de reactoren

Rapsodie en Phenix en die men nu goed

kent door een uitgebreide ervaring

met bestraling.

Uitgebreide instrumentatie in de

reactorkern: ten behoeve van tempera-

tuurmeting, het detecteren van defecten

in de splijtstofbekleding, het vaststellen

van koken, voor reactiviteitsmetingen

enz.

Een aanpak die onderlinge samenhang

vertoont, eventueel gebaseerd op de

waarschijnlijkheidsleer, ten aanzien

van invloeden van buitenaf.

Tenslotte de geografische scheiding en

de meervoudige uitvoering van veilig-

heidssystemen.

WAARBORGEN VOOR DE OMGEVING

Centrales met zo goed als geen lozing bij normaal

bedrijf

Een van de belangrijkste punten waarnaar

door de ontwerpers van kweekreactoren wordt

gestreefd is te komen tot een schone centrale,

d.w.z. een centrale met praktisch geen

gasvormige lozingen. Dit doel, dat besloten

ligt in de ontwikkelingslijn van ieder

reactortype, is betrekkelijk gemakkelijk te

bereiken in het geval van een kweekreactor

en wel om verschillende redenen:

De radio-actieve gassen zitten altijd

in het primaire dekgas en het aanwezig

zijn van een secundair circuit zorgt

voor schone stoom, die men kan behandelen

als bij een met fossiele brandstof

gestookte centrale.

Het dekgas staat bijna niet onder

druk.

De scheiding van het dekgas en splijtingsgassen

geeft geen bijzondere moeilijkheden.

In concreto worden de volgende maatregelen

getroffen:



Men voorziet in de mogelijkheid om in

het geval van een scheur in de splijt-

stofbekleding die zich ongunstig zou

kunnen ontwikkelen, het betreffende

element uit de kern te verwijderen

naar een opslagplaats meer aan de

buitenkant van de kern.

In het primaire argon hulpcircuit van

de reactor, de voornaamste potentiële

bron van actieve lozingen, zijn

decontaminatietanks van aanzienlijke

omvang (4̂  1800 m ) opgenomen, die een

vervaltijd van een honderdtal uren

mogelijk maken. Achter deze tanks

heeft men twee naast elkaar liggende

koolstoffilters opgesteld, die elkaar

aanvullen. Die filters zijn zeer

doeltreffend voor Xenon (ongeveer een

factor 10 4).

Rekening houdend met deze maatregelen is

bij normaal functioneren de enige bron van

gasvormige lozingen de verversing van de

ruimte boven de reactor (2 m geloosd argon

via de filters om de aanvoer van nieuw

argon in de ruimte boven de reactor te

compenseren). Dit resulteert in waarden

voor de gasvormige lozingen, die praktisch

nul zijn aan de grens van het terrein.

KERNBEWAKING

Het belang behoeft niet te worden benadruk

dat de ontwerpers en de veiligheidsanalisten

hebben gehecht aan de onmiddellijke detectie

van een niet juist functionerende koeling

in een kanaal van de kern in de kweekreactor.

Elke afwijking moet worden gedetecteerd,

niet alleen vanwege de directe gevolgen

ervan, maar ook vanwege de eventuele uit-

breiding die in theorie tot een ernstiger

ongeval zou kunnen leiden.

Er zijn bij de constructie een aantal

maatregelen genomen om zulke storingen te

voorkomen. Wat de signalering betreft is

het systeem gebaseerd op:

. detectie in afzonderlijke elementen

. detectie in de kern als geheel

Voor dit doel zijn de volgende voorzieningen

getroffen:

2 thermo-elementen van chromel/alumel

voor elk element (de splijtstofele-

menten en de eerste rij kweekelementen

worden op deze wijze gecontroleerd)

welke met twee specifieke computers

zijn verbonden. Bovendien is ieder

element voorzien van een snel reagerend

natrium-staal thermo-element.

Plaatsbepaling van mankementen in de

bekleding van afzonderlijke elementen

door bemonstering van het natrium dat

door die elementen stroomt (bewaakte

elementen).

Detectie van mankementen in de bekleding

van elementen door bemonstering van het

natrium als geheel (8 modules in de

reactor geïntegreerd).

Een akoestische kookdetectie.

Meting van de natrium stroomsnelheid op 4

plaatsen aan de uitlaat van de primaire

pompen.

Parallel aan dit systeem is er een door een

computer bediend verwerkingssysteem voor

bepaalde signalen. Dit systeem is bekend als

DDDC (Detectie en diagnose van storingen in de

kern) en is met succes in Rapsodie beproefd.

UITSCHAKELSYSTEEM VAN DE REACTOR

De mogelijkheid tot uitschakeling van de

reactor wordt gewaarborgd door twee onafhankelijk

van elkaar werkende systemen die uit respectievelijk

tien en elf regelstaven met de daarbij behorende

systemen bestaan. Het beveiligingssysteem is

dubbel uitgevoerd, het ontwerp komt overeen

met dat van Phenix. De 21 staven worden zowel

voor de regeling als de beveiliging gebruikt.

Teneinde de betrouwbaarheid nog meer te vergroten,

en alhoewel met elk van de twee genoemde

systemen de reactor uitgeschakeld kan worden,

werd besloten om aanvullend een uit drie

regelstaven bestaand uitschakelsysteem aan te

brengen; dit reservesysteem is eveneens van

voldoende capaciteit om de reactor uit te

schakelen. Technisch voldoet een dergelijk

systeem aan de maatstaven die gelden voor het

doen stoppen van de kettingreactie in geval

van aanzienlijke vervorming van de kern.

INVLOEDEN VAM BUITEN AF

Vliegtuigen en andere projectielen

Het probleem werd benaderd op basis van

waarschijnlijkheidsanalyse. Er werd een

analyse gemaakt waarbij drie projectielen

werden aangenomen, t.w.:

1) een licht vliegtuig (burgerluchtvaart)

met een gewicht van ca. 1700 kg en een

botsingssnelheid van 100 m/s.

2) een verkeersvliegtuig van het type

Boeing 707 met een gewicht van 110 ton

en een botsingssnelheid van 100 m/s.

3) brokstukken van turbinerotors tot een

gewicht van enkele tonnen.



Voor elk van deze mogelijke projectielen

werd een analyse van de botsingswaarschijn-

lijkheid gemaakt.

gelijktijdig raken laag genoeg (10

/jaar) om buiten beschouwing te worden

gelaten.
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Statistieken over vliegbewegingen en bot-

singen tussen vliegtuigen tonen aan dat de

waarschijnlijkheid dat een licht vliegtuig

neerstort op een gebouw zoals een reactor-

gebouw in de orde van grootte ligt van 10

/jaar. Aangezien deze waarschijnlijkheid

betrekkelijk hoog is, zijn er maatregelen

getroffen om de reactor te voorzien van een

beschermende betonnen omhulling met een

dikte van ongeveer 1 m. Deze bescherming

zal een vliegtuig van deze grootte incl. de

motor tegenhouden.

De benadering voor de andere gebouwen was

enigszins anders. Zo bevindt zich de appa-

ratuur voor de twee van elkaar onafhanke-

lijke elektrische voedingen in twee vleu-

gels van een gebouw, die door een centrale

betonconstructie, de regelkamer, zijn

gescheiden. De betonconstructie is ont-

worpen om bestand te zijn tegen het neer-

storten van een licht vliegtuig. De vleu-

gels van de gebouwen zijn niet beschermd

aangezien het niet aannemelijk is dat beide

vleugels van het gebouw gelijktijdig zouden

worden vernield.

2) Zwaar verkeersvliegtuig

Waarschijnlijkheidsberekeningen hebben

aangetoond dat de waarschijnlijkheid van

het neerstorten buiten de directe omgeving

van een luchthaven zeer gering is (in de
—8

orde van grootte van 10 /jaar voor het

neerstorten op het reactorgebouw).

Een meer gedetailleerde analyse zou hebben

aangetoond dat de waarschijnlijkheid dat

de vitale gedeelten van de reactor zouden

worden vernield nog geringer is. Daarom is

het niet noodzakelijk geweest, bescherming

te bieden tegen deze soort van gebeurtenissen.

3) Eventuele_brokstukken_van-de_turbine

De turbogeneratoren zijn zo geplaatst dat

wordt voorkomen dat stukken "direct" naar

het reactorgebouw worden geslingerd.

Dankzij waarschijnlijkheidsberekeningen

die voor elk gebouw zijn uitgevoerd, heeft

NERSA een volledig en samenhangend veilig-

heidssysteem tot stand kunnen brengen. Zo

is de berekende waarschijnlijkheid dat

twee voorwerpen uit dezelfde turbine de

twee vleugels van het elektriciteitsgebouw

Aardbevingen

De zwaarste aardbeving die gezien historische

gegevens en een geologisch onderzoek van

het gebied op de vestigingsplaats redelijkerwijs

zou kunnen worden verwacht is als "ontwerp

aarbeving" als uitgangspunt genomen. De

centrale is ontworpen om een dergelijke

aarbeving te kunnen weerstaan. De installatie

wordt in zo'n geval automatisch uitgeschakeld

en er zal een controleperiode met eventuele

reparaties nodig zijn alvorens de installatie

weer in bedrijf kan worden genomen.

De vestigingsplaats Creys-Malville is

gelegen in een gebied dat op de internationale

MSK-schaal in zone VI is ingedeeld.

De aangenomen intensiteit voor een aardbeving

waarbij nog veilig kan worden afgeschakeld

(SSE = Safe Shutdown Earthquake) ligt een

zone hoger op de internationale schaal, en

de bijbehorende versnelling is daardoor

twee maal zo hoog.

In geval van een dergelijke aardbeving

wordt de installatie eveneens automatisch

gestopt.

Het ontwerp van het insluitingssysteem en

van de systemen die te maken hebben met de

beveiliging is zodanig dat de installatie

na een dergelijke aardbeving veilig uitgeschakeld

gehouden kan worden.

MAATREGELEN IN HET ONTWERP TEGEN NATRIUMBRANDEN

EN RISICOANALYSE

Voorzorgsmaatregelen in het ontwerp

In de allereerste plaats kan worden opgemerkt

dat de radio-activiteit van secundair

natrium een factor 10 minder is dan die

van primair natrium. Mocht natrium ontbranden,

dan is het chemische gevaar van secundair

natrium 100 a 1000 maal zo groot als het

stralingsgevaar.

Het natrium in het voor gebruikte splijtstofelementen-

opslagbassin bevat een hoeveelheid radioactiviteit

die wordt geschat op maximaal 100 x de

activiteit van secundair natrium.

Er dienen dus drie natriumbrandzones te

worden beschouwd:



primaire-natriumbranden binnen het

veiligheidsvat

in het reactorgebouw, maar buiten het

veiligheidsvat, natriumbranden van

secundair natrium alsmede van natrium

uit het opslagbassin voor gebruikte

splijtstofelementen

buiten het reactorgebouw, secundaire-

natriumbranden, in het bijzonder in

de gebouwen met stoomgeneratoren.

Binnen het veiligheidsvat

De inhoud van de reactor bedraagt ongeveer

3500 t radioactief natrium. Het natrium

wordt met argon onder vrijwel atmosferi-

sche druk gehouden. Bovendien zijn dom-

pelbuizen in de reactor niet toegestaan,

behalve voor het regelstaafmechanisme met

een dubbele afdichting. Deze voorzorgs-

maatregel dient om te voorkomen dat

tijdens het bedrijf natriumlekken boven de

reactor optreden.

Komponenten van de reactor worden alleen

bij lage temperaturen vervangen zodat

eventueel lekkend natrium niet spontaan

ontbrandt wanneer de reactor is verbonden

met een transportcontainer voor onder-

delen.

Er is een stikstofatmosfeer aangebracht

tussen het reactorvat en het veiligheids-

vat. Dit laatste doet dienst als lekop-

vangvat. Het veiligheidsvat is voorzien

van natriumlekdetectoren en een lekna-

triumterugpompsysteem.

Pijpen waar secundair natrium doorheen

stroomt binnen het veiligheidsvat zijn

voorzien van een dubbele omhulling. Zij

worden tegen vallende voorwerpen beschermd

door het veilgheidsvat en door plaatselijk

aangebrachte verstevigingen.

In het reactorgebouw, buiten het

veiligheidsvat

Aangezien het reinigingssysteem voor het

primaire natrium in de reactor is aange-

bracht, stroomt er geen radioactief

natrium buiten het veiligheidsvat. Dien-

tengevolge zijn branden waarmede rekening

moet worden gehouden, die welke ontstaan

in het natrium in de opslagtank of in het

secundair natrium. In geval van brand is

de beste bescherming het zo snel mogelijk

aftappen van de leidingen. De belangrijkste

secundair-natrium-circuits zijn in vier

loodrechte richtingen gescheiden; deze

maatregel beperkt de gevolgen van iedere

natriumbrand. Ieder circuit is onderge-

bracht in een betonnen ruimte die het

mogelijk maakt om bij lekkages natrium te

scheiden en die bescherming biedt tegen

vallende voorwerpen.

Behalve de voorziening voor het snel

aftappen zijn er een brandblusinrichting

en circuits voor het terugpompen van

gelekt natrium aanwezig. Hulp-natriumcircuits,

in het bijzonder het reinigingscircuit van

het opslagbassin voor gebruikte splijtstof,

bevinden zich in ruimten waarin een onderdruk

wordt gehandhaafd. Deze ruimten zijn

onderin met staal bekleed. De koelleidingen

van de twee opslagbassins voor gebruikte

splijtstof worden door betonnen muren

tegen vallende voorwerpen beschermd en

zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden.

In de stoomgenerator gebouwen

De gebouwen waarin zich de stoomgeneratoren

bevinden, zijn om eerder vermelde redenen

ruimtelijk van elkaar gescheiden. Voorzieningen

voor het snel aftappen en staalbekleding

van de constructie beschermen de generatoren

en de gebouwen waarin deze zich bevinden

tegen eventuele brand.

Risico-analyse

Binnen het veiligheidsvat

Door de hierboven beschreven preventieve

maatregelen alsmede door de kwaliteit die wordt

verkregen door de specificaties en de controle

van de circuits, wordt de waarschijnlijkheid

van natriumbrand beperkt. Toch dienen de

volgende gevallen te worden bestudeerd:

als er een lekkage in secundaire-

natriumcircuits optreedt wordt het

natrium door de dubbele omhulling

tegengehouden. Het betreft hier dan

een beperkt bedrijfsongeval;

- de kans op leidingbreuk in het secundaire

natriumcircuit en breuk van de dubbele

omhulling ten gevolge van vallende

voorwerpen wordt hoger wanneer het

veiligheidsvat geopend is. Dit is

echter alleen het geval wanneer de

temperatuur van het natrium lager is

dan 180°C, d.w.z. lager dan de zelfontbran

dingstemperatuur.

Als rekening wordt gehouden met het geval

van een breuk van een leiding en zijn

omhulling bij een intact veiligheidsvat -

hoewel het niet duidelijk is hoe zulk een

ongeval zou kunnen gebeuren - dan nog kan

het veiligheidsvat de maximale druk die

door verbranding van de lucht daarin wordt

ontwikkeld (in de orde van grootte van 3

bar) weerstaan. De temperatuur binnen het



veiligheidsvat wordt niet hoger dan 180 C.

De inslag van projectielen en het optreden

van aardbevingen werden hierboven reeds

beschreven. De leidingen zijn berekend op

zware aardbevingen.

In het reactorgebouw

Vallende voorwerpen zouden de meest aan-

nemelijke oorzaak van leidingbreuk kunnen

zijn. We hebben reeds gezien dat de cir-

cuits door beton zijn beschermd. Bovendien

wordt er alleen met transportvaten voor de

zwaarste onderdelen gewerkt, wanneer het

natrium is afgekoeld tot beneden de zelf-

ontbrandingstemperatuur.

Er is een analyse uitgevoerd van een

ongeval ten gevolge van een aanzienlijk

natriumlek (in de orde van grootte van 150

ton), waarbij er van wordt uitgegaan dat

de voorziening voor het snelle aftappen

niet werkt. De verbrandingssnelheid wordt

door brandremmingsapparatuur ter plaatse

op de vloeren beperkt tot ongeveer 40

kg/hr.m2.

De brand zou zich tot 150 a 200 m kunnen

uitbreiden en verscheidene uren kunnen

duren. Maar zoals hierboven aangegeven, is

de mogelijkheid om natrium van de vloer te

verwijderen naar buiten het gebouw lig-

gende tanks onderzocht. Het reactorgebouw

zal worden voorzien van ventielen die de

druk tot +30 mbar beperken. Berekend is

dat de chemische dosis ten gevolge van

geloosde aerosolen uit het reactorgebouw

het maximaal toegestane niveau niet zal

overschrijden.

Het belangrijkste probleem in het reac-

torgebouw betreft branden in de ruimtes

voor de natriumreinigingscircuits voor de

splijtstofopslagbassins. In normale

gevallen blijft dit natrium beneden de

zelfontbrandingstemperatuur. Indien echter

lekkage optreedt op een tijdstip wanneer

dit door een buitengewone oorzaak niet het

geval is, is er aangetoond dat natrium-

branden in cellen niet gevaarlijk zijn,

mits enkele voorzorgsmaatregelen in het

ventilatiesysteem zijn getroffen.

In stoomgeneratorengebouwen

Natriumbranden in deaie gebouwen worden op

een overeenkomstige manier behandeld als

die in de gebouwen met proefcircuits,

d.w.z. door openingen in de gebouwen is

geen drukstijging mogelijk.

De ventilatie van de reactorgebouwen dient

zo veel mogelijk te worden beperkt om

verspreiding van aerosolen te voorkomen.

INSLUITINGSSYSTEEM

Onder normale omstandigheden zorgen het

reactorvat, de deksel van de reactor en de

doorvoeringen alsmede de pijpen van de

warmtewisselaars ervoor dat er geen radio-

activiteit kan ontsnappen. Lekkage uit het

reactorvat zou worden tegengehouden door

het veiligheidsvat; het natriumpeil in het

vat blijft hoog genoeg om te kunnen zorgen

dat de warmte-overdracht van de kern naar

de warmtewisselaars door natuurlijke

convectie plaatsvindt.

De centrale te Creys-Malville bezit vier

na elkaar geplaatste barrières tussen de

radio-actieve produkten en de omgeving,

n.l.:

a) Splijtstofbekleding

De ~^lijtstofbekleding is de eerste barrière

tussen Ü2 gevaarlijke radio-actieve stoffen

(splijtstof en splijtingsprodukten) en de

buitenkant van de installatie. De ondoor-

laatbaarheid ervan tijdens het bedrijf

wordt gewaarborgd door:

de toegepaste technische oplossingen:

conservatieve maatstaven bij het

ontwerp, toepassing van hoogwaardig

austenitisch roestvrij staal enz.

geavanceerde bewaking: door tijdens

het bedrijf enkele splijtstofelementen

in verschillende stadia van bestra-

ling er uit te halen kan worden

vastgesteld dat vervormingen en

afwijkingen van de mechanische

eigenschappen niet groter zijn dan

was verwacht.

b) Tussenomhulling

De tussenomhulling bestaat uit het reac-

torvat en het bovendeksel. Door verschei-

dene voorzieningen in het ontwerp wordt

een goede werking gewaarborgd tijdens

normaal bedrijf (zowel bij constant

vermogen als bij transiente vermogens-

regeling) van het reactorvat m.b.t.

thermische spanning en trillingen.

Er zijn verscheidene instrumenten aanwezig

om het reactorvat te bewaken terwijl de

reactor in bedrijf is, zoals natriumlek-

detectie, temperatuurmetingen op verschil-

lende plaatsen enz.

Bovendien kan, wanneer de reactor is uitge-

schakeld, de buitenwand van de tank worden

gecontroleerd.



Een koelsysteem zorgt ervcor dat tijdens

normaal bedrijf het reactordeksel en de

draaideksel op een temperatuur tussen 35

en 60°C zijn.

In het deksel, de doorvoeropeningen voor

onderdelen en de draaideksels zijn af-

dichtingen ingebouwd voor radio-actief

argon uit de reactor.

c) Veiligheidsvat (eerste omhulling)

Het veiligheidsvat en de deksel daarvan

vervullen de volgende functies indien er

een ongeval mocht plaatsvinden:

1. het voorkomen van verdere versprei-

ding van radio-actieve stoffen die

door de tussenomhulling zijn ge-

drongen.

2. het voorkomen van de uitbreiding van

een secundaire-natriumbrand in de

richting van het deksel van de

reactor alsmede van een primaire-

natriumbrand in de richting van het

reactorgebouw.

De koepel is gesloten wanneer de reactor

in bedrijf is, maar is toch via twee

sluizen toegankelijk. Wanneer er radio-

actief argon door het deksel mocht lekken,

vormt de koepel een barrière tegen de

verspreiding van radio-activiteit in het

reactorgebouw ook na plaatsvinden van het

containment-ontwerpongeval. De nominale

lekkage bedraagt 1% van het volume (6000

m ) per dag bij een druk van 3 bar. De

koepel kan een overdruk van 3 bar ten

gevolge .'an een ongeval en een maximale

temperatuur van 180 C weerstaan.

d) Tweede onthulling

De tweede omhulling bestaat uit het

reactorgebouw. Dit wordt door een ven-

tilatie-installatie in combinatie met een

filtersysteem op onderdruk gehouden,

teneinde het stralingsrisico te helpen

verkleinen.

De omhulling voldoet aan de volgende

maatstaven:

overdruk ten gevolge van een ongeval

van 40 mbar

- temperatuur van de muur mag 80 C

bedragen

lekkage van 50% S 100% van het volume

per dag bij de ontwerponderdruk.

De omhulling bestaat uit een cylindrische

betonnen constructie met een dikte van 80

tot 100 cm. Na voltooiing van de bouw en

tijdens bedrijf worden periodiek lekkage-

proeven uitgevoerd.

De radio-activiteit van de afvalstoffen

zal voortdurend worden gecontroleerd v66r

deze in de buitenlucht worden afgevoerd om

indien nodig in het ventilatiesysteem

dienovereenkomstig maatregelen te nemen.

Ruimten die voortdurend toegankelijk zijn,

worden met detectoren gecontroleerd en er

zal een detectiesysteem voor natrium-

branden worden geïnstalleerd.

VERGUNNINGPROCEDURE

Toen het project, dat tegenwoordig Super

Phenix wordt genoemd, in 1972 werd gelanceerd,

hadden de betreffende autoriteiten een

basisdocument opgesteld en nader uitgewerkt

(in samenwerking met de instanties die in

het project deelnemen) dat was getiteld:

"Aanbevelingen betreffende veiligheids-

criteria voor de 1200 MWe Super Phenix

kweekreactor". Dit document dat in 1973

officieel aan Electricité de France werd

uitgebracht, was en blijft de basis voor

de veiligheidsanalyse van het project.

Centraal in de vergunningsprocedure staat

in Frankrijk de aanvraag van de bouwver-

gunning die door NERSA op 28 maart 1974

werd ingediend.

Het tijdschema is in onderstaande tabel

gegeven:

1971 - 1972

Opstellen van de veiligheidscriteria voor

Super Phenix.

1973

Indiening van de veiligheidscriteria bij

EdF

28-3-1974

Aanvraag voor bouwvergunning door NERSA

okt. '73-jan.'75

Voorbereiding van het voorlopige veilig-

heidsrapport

okt. '74-mei '75

Beoordeling van het voorlopig veiligheids-

rapport door de vergunningverlenende

instantie



juli 1975

Goedkeuring door de autoriteiten

febr. 1976

Goedkeuring door de interdepartementale

commissie voor nucleaire installaties

april 1977

Goedkeuring door het ministerie van

volksgezondheid

mei 1977

Afgifte van de bouwvergunning

1977 - 1982

Bouw van de installatie

Jan. 1982

Interim-veiligheidsrapport

juni 1982

Splijtstofladen

sept. 1982

Critikaliteit, beproevingen en nominaal

vermogen

1983

Definitief veiligheidsrapport.

Het belangrijkste technische onderdeel van

het dossier is het voorlopig veiligheids-

rapport dat werd opgesteld tussen oktober

1973 en januari 1975.

Het voorlopig veiligheidsrapport is door

de autoriteiten {"Groupe Permanent chargé

des Rëacteurs Nuclëaires") geanalyseerd

tussen oktober 1974 en mei 1975. Het is

opgenomen in een voorstel tot goedkeuring

van het plan dat in juli 1975 werd gedaan.

De interdepartementale commissie voor

nucleaire installaties ("Commission

Interministêrielle des Installations

Nucléaires de Base - CIINB -") kwam in

februari 1976 bijeen, =>n na een diepgaande

bestudering verklaarde deze commissie zich

eveneens akkoord met het plan. Na akkoord-

verklaring door het ministerie van volks-

gezondheid is de bouwvergunning voorgelegd

aan de Premier en in mei 1977 bekrachtigd.

Behalve de reeds genoemde procedure zijn

er een aantal tussenliggende vergaderingen

van het elektriciteitsbedrijf en de

autoriteiten voorzien, die gevolgd worden

door het uitbrengen van een interim-

veiligheidsrapport tenminste zes maanden

voor het laden van de reactor met splijt-

stof.

Terwille van de beknoptheid is hier

alleen de procedure vermeld die direct met

de veiligheid van de installatie in ver-

band staat. In werkelijkheid moet het

elektriciteitsbedrij f verschillende

procedures doorlopen naast die voor de

bouwvergunning, zoals:

verklaring van openbare nut, aanvragen

voor lozing van vloeibare en gasvormige

radio-actieve afvalstoffen enz.

GASVORMIGE EN VLOEIBARE LOZINGEN VOORKOMEND

BIJ EEN CENTRALE ALS CREYS-MALVILLE

Gasvormige lozingen

Het optreden van gasvormige lozingen

De aanwezigheid van radio-actieve stoffen

in een kerncentrale heeft twee oorzaken:

een aantal vloeistoffen en vaste

stoffen worden geactiveerd als gevolg

van een neutronenflux.

men neemt aan te kunnen werken met

een zeker aantal beschadigde splijt-

stofbekledingen, hetgeen betekent dat

men aanneemt dat vloeistoffen en

vaste stoffen in het primaire circuit

gecontamineerd zijn.

Het vaststellen van de bronnen van radio-

actieve afval die samenhangen met normale

bedrijfsvoering moet worden gedaan door de

reactor op vol vermogen te beschouwen,

waarbij wordt gerekend met een percentage

beschadigde splijtstofbekleding als in de

veiligheidsanalyse is aangenomen.

De hoeveelheid van deze afvalstoffen is

evenredig met het aantal keren dat de

centrale in een jaar wordt gestopt en

opgestart.

Wat betreft de radio-actieve afvalstoffen

kan men drie bronnen onderscheiden:

a) Afvalstoffen die ontstaan in het

gasvormig afvalbehandelingssysteem.

Het afvalbehandelingssysteem van de

gassen heeft tot taak de radio-

actieve gassen te verzamelen, deze te

behandelen, op te slaan en naar

buiten te lozen na verdunning met de

ventilatielucht.



b) Afvalstoffen die ontstaan door lekken

in de circuits die actieve of gecon-

tamineerde gassen bevatten. Deze

lekhoeveelheden worden rechtstreeks

opgevangen in het ventilatiesysteem.

c) Afvalstoffen die ontstaan doordat er

gas vrijkomt uit vloeistoffen die

lekken uit circuits die actieve of

gecontamineerde vloeistoffen bevatten.

Deze afvalstoffen worden ook recht-

streeks opgevangen in het ventilatie-

systeem.

Hieronder treft men een overzicht aan van

de belangrijkste circuits bij een snelle

kweekreactor die gecontamineerd kunnen

worden.

Primaire natriurocircuit

- activering van natrium (Na 24, Na 22)

- corrosieprodukten (Fe 59, Co 58, Co 60,

Mu 54, Cr 51)

In geval van splijtstof bekledingsbreuk

- splijtingsprodukten (I 131, I 133, Cs

137 ...)

Secundaire natriumcircuit

- activeringsprodukten (Na 24)

Primaire argonsysteem

- activeringsprodukten van argon

- contaminatie door de activeringspro-

dukten van natrium: Na 22, Na 24, en

Ne 23

In geval van splijtstof bekledingsbreuk

- contaminatie door gasvormige splijtings

produkten (Xenon en Krypton)

Stikstof (koelvallen; ruimte tussen Ie en

2e omhulling)

- activeringsprodukten van stikstof

(zwakke radio-activiteit als gevolg van

een beperkte neutronenflux)

Natrium opslagvat

- contaminatie van het natrium uit het

opslagvat door het natrium van de reactor

tijdens de splijtstofwisseling

In geval van scheuren in de bekleding van

de verwijderde splijtstofelementen

- contaminatie door de splijtingsprodukten

(I 131 - 133, Cs 137 ...)

Argon van het opslaqvat- even

- contaminatie door natriumdampen (sporen)

- eventuele contaminatie door gasvormi'

splijtingsprodukten (Xenon en Krypton)

Aard van de lozingen

Bij normaal functioneren zijn de gasvormige

lozingen van de centrale uitsluitend

afkomstig van het argoncircuit van de

reactor (men moet met name de druk in de

ruimte boven het reactorvat regelen).

Dit argon kan gasvormige splijtingspro-

dukten bevatten (men neemt immers aan dat

het mogelijk is om te werken met een zeker

percentage gescheurde splijtstof bekle-

dingen) en activeringsprodukten.

Deze gassen en deze produkten zijn voor-

namelijk:

- Krypton 83 m, 85, 85 m, 87 en 88

- Xenon 133, 133 m, 135 en 138

- Argon 41

- Sodium 22 en 24

Er is geen tritium en geen jodium. Het

natrium heeft absorptievermogen ten

aanzien van deze twee isotopen.

- het jodium blijft gevangen in het

natrium in de vorm van natriumjodide

(Na I)

het tritium verbindt zich n.et het

natrium tot natriumhydride en wordt

voor 90% vastgehouden in de koelvallen

van het primaire circuit.

Argon lozingen

Om de hoeveelheid argon die geloosd moet

worden zo klein mogelijk te houden, wordt

het vrijgekomen argon voor het grootste

gedeelte weer opnieuw gebruikt.

Om te voorkomen dat de activiteit van het

argon een gevaarlijk niveau zou bereiken,

wordt het voortdurend door een circuit

geleid dat zorgt voor:

het vasthouden van alle natriumdampen

die door het gas worden meegevoerd

het afnemen van de radio-activiteit

gedurende een honderdtal uren in

speciale vaten

een zuiveringsbehandeling waardoor

het Xenon en een gedeelte van het

krypton kan worden vastgehouden.



Het argon dat moet worden geloosd buiten

de omhulling van het primaire circuit is

niet rechtstreeks afkomstig van het dek-

gas, maar wordt eerst gezuiverd. Dat argon

wordt na verdunning en controle naar

buiten geleid via de schoorsteen. Wanneer

er geen breuk in de splijtstofbekleding

is, worden als gevolg van de lange ver-

valtijd praktisch geen radio-actieve

stoffen geloosd buiten de centrale.

De lozing van de overblijvende vloeistoffen

vindt plaats na analyse in het laboratorium,

terwijl bovendien de meest gunstige omstan-

digheden voor de lozing worden gekozen.

De door deze lozing aan het water toegevoegde

radio-activiteit zal ongeveer 20x minder

zijn dan de natuurlijke radio-activiteit

van het Rhöne-water.

Afval in vaste vorm

Wanneer er wel een breuk in de splijtstof

bekleding voorkomt, zal, na verval en

zuivering, argon geloosd worden dat op de

lange duur uitsluitend Krypton 85 bevat.

Op deze wijze zullen de hoeveelheden

jaarlijks te lozen curies zeer beperkt

zijn: in de orde van grootte van 360

curies per jaar van het totaal aan edel-

gassen (vooral bestaande uit Krypton 85 en

Xenon 133), geen jodium en te verwaarlozen

hoeveelheden tritium.

Deze gasvormige lozingen leveren een te

verwaarlozen stralingsdosis op; minder dan

1% van de natuurlijke radio-activiteit in

de omgeving van de vestigingsplaats.

De vloeibare lozingen

Uit hoofde van zijn opzet komen bij een

met natrium gekoelde kweekreactor geen

systematische of incidentele vloeibare

radio-active lozingen voor.

Het eventueel in het ongerede raken van

sommig componenten kan na demontage,

reiniging door wassen nodig maken; die

werkwijze is een uitzondering.

De daardoor ontstane vloeibare afval-

stoffen hebben een gemiddelde of geringe

radio-activiteit en zullen op het terrein

van de centrale worden opgeslagen en

behandeld. Daardoor is het mogelijk zeer

precies de activiteit en de hoeveelheid te

kennen.

Na behandeling, vindt men de radio-actieve

componenten terug als een beperkt volume

aan slikvormig neerslag. Deze neerslag

wordt op dezelfde wijze opgeslagen als het

vaste afval.

Het vaste afval gevormd door:

de filters van het primaire koelmiddel

de onderdelen die men misschien moet

vervangen tijdens de levensduur van

de centrale

wordt voorlopig opgeslagen binnen het

reactorgebouw, in ruimten die voor dit

doel zijn bestemd.

Na wassing en eventuele decontaminatie

wordt het buiten het centraleterrein

afgevoerd overeenkomstig de voorschriften

voor het transport van gevaarlijke stoffen

met een biologische afscherming die de

stralingsdosis beperkt tot waarden die

door deze voorschriften zijn vastgesteld.

Het vaste afval dat wordt gevormd door

filters, gebruikte harsen, radio-actieve

kool van het reinigingssysteem etc. wordt

in een naastgelegen gebouw in vaten ge-

daan, welke handeling kan worden uitge-

voerd meteen na ontstaan van het afval of

na opslag om de straling te verminderen.

Deze vaten worden voorlopig opgeslagen op

het centraleterrein. Er is geen sprake van

onder de grond opslaan van vast afval,

noch van definitieve opslag op het centrale-

terrein.

Een schatting van de hoeveelheid radio-

actieve stoffen die tijdens de levensduur

van de centrale moet worden verwijderd,

ligt in de orde van grootte van 2 ton.

Binnen het reactorgebouw zijn opslag-

ruimten aangebracht die het mogelijk maken

bedrijf te voeren met de centrale zonder

dat het nodig is om over te gaan tot

onmiddellijke afvoer van uit de reactor

afkomstige afvalstoffen.

Overigens, als zich tijdens de bedrijfs-

voering opslagproblemen zouden voordoen,

zou het altijd mogelijk zijn te beschikken

over aanvullende opslagruimte.


